
לרגל יום ההילולא של מרן הרה"ק מצאנז בעל 'דברי חיים' זי"ע

הערב התכנסות גדולה בקרית צאנז נתניה
בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א ^ בהתכנסות מעמד 'כבוד התורה' בו יעוטרו כארבעים בחורים 
מצטיינים מישיבות צאנז בעטרות 'חבר' ^ ברוב עם תיפתח המערכה 'צאנז מתאחדת בתורתך' לייצוב רשת 

הכוללים של חסידי צאנז בהם למעלה מ־1,000 אברכים

בניסן,  כ"ה  שלישי,  יום  היום 
מייסד  של  ה־143  ההילולא  יום 
הרה"ק  מרן  צאנז,  שושלת  וראש 
המו־ יגיעו  זי"ע,  חיים'  'דברי  בעל 
הארץ  רחבי  מכל  צאנז  חסידי  ני 
ממשיך  של  בחצרו  יחד  ויתכנסו 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  הזהב  שושלת 
צאנז  שבקרית  שליט"א  מצאנז 

מרכזית  להתכנסות  שבנתניה, 
וסעודת הילולא.

ההתכנסות המרכזית תתקיים 
בק־ 'היכל רוזנברג'  בהיכל הגדול 

וכמסורתה  שבנתניה,  צאנז  רית 
השנתית תיוחד להתחזקות העדה 
של  והליכותיו  בדרכיו  הקדושה 
יערוך  במרכזה  ההילולא.  בעל 
שליט"א  מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
יום  לכבוד  הטהור  שולחנו  את 
משא  כמנהגו  ישא  בו  ההילולא, 
בעל  הקדוש  זקינו  במשנת  תורני 
ההילולא וישמיע דברי התחזקות.

יפארו,  ההתכנסות  את 

אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות, 
צאנז.  חסידי  עדת  ונכבדי  זקני 
המ־ המעמד  ייערך  גם  במהלכה 

בו  התורה',  כבוד  'מעמד  סורתי 
מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק  יעניק 
שליט"א עטרות כבוד לכארבעים 
מצויינים,  עמלי־תורה  בחורים 
הישיבות  תלמידי  מבין  העילית 
בקרית  צאנז  חסידי  של  הגדולות 
זכו  אשר  ובחיפה,  נתניה  צאנז 
המבחנים  בכור  בהצלחה  לעמוד 
גמרא  דפי  מאות  על  היסודיים 
כפי  זאת  בעל־פה.  תוספות  עם 
מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שהנהיג 

בעל 'שפע חיים' ו'דברי יציב' זי"ע 
ולהעניק  ליושנה  עטרה  להחזיר 
'מורינו'  תעודות  רמים,  תוארים 

ו'חבר' לתלמידים מופלגים.
נבחנו  המצויינים  הבחורים 
דפי  מ־600  יותר  על  בעל־פה 
ובהבנה  בעיון  תוספות  עם  גמרא 
תעו־ לקבל  יזכו  ואלו  מעמיקה, 

בתואר  ויוכתרו  הצטיינות  דות 
עידוד  בפרסי  יזכו  אף  הם  'חבר'. 
על־ידי  להם  שיוענקו  יקרי־ערך, 
דחסידי  והחסד'  התורה  'היכלי 
ישיבות  רשת  את  המנהלים  צאנז, 
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אחרי תקופה ארוכה שבה הוכרז כמת:

דאע"ש פרסם נאום מצולם של מנהיג הארגון אבו באכר אל בגדאדי 
בנאומו מציין אל בגדדי מספר אירועים חדשותיים מהשבועות האחרונים, בהם נצחונו של נתניהו בבחירות בישראל, הדחתו של הרודן הסודני עומר אל באשיר 

ומתקפת הטרור הגדולה בסרי לנקה

מאת יעקב א. לוסטיגמן

פרסם  דאע"ש  הטרור  ארגון 
מנהיג  של  מצולם  נאום  אתמול 
הארגון אבו באכר אל בגדאדי, במ־
טרה להפריך את השמועות שנפו־
בהפצצות,  מותו  על  לעת  מעת  צו 
חיים  רוח  ולהפיח  לנסות  וכדי 
מו־ תבוסה  שידע  הארגון  בפעילי 
את  בשנה החולפת, כשאיבד  חצת 
בעיראק  שלו  השליטה  שטחי  כל 
'המדינה  את  הפעיל  בהן  ובסוריה, 

האסלאמית'. 
דאע"ש  מנהיג  מציין  בנאומו 
מה־ חדשותיים  אירועים  מספר 

להוכיח  כדי  האחרונה,  תקופה 
שמדובר בנאום חדש ולא בפרסום 
של הקלטה ישנה. בין היתר מזכיר 

"אני  שומעיו:  בפני  בגדאדי  אל 
קיבל  שנתניהו  ששמעתם  מניח 
היהודית,  במדינה  הנצחון  את 
הוא  עכשיו  המדובר  והנושא 
אל  עומר  סודן  נשיא  של  הדחתו 
מזכיר  גם  הוא  בהמשך  באשיר". 
לנקה,  בסרי  הטרור  מתקפת  את 
נשתלו  אלו  דבריו  כי  נראה  אך 
מאוחר יותר על ידי הארגון לתוך 
במהלכם  שכן  המצולם,  הנאום 
הארגון  מנהיג  של  פניו  נראים  לא 
ורק קולו נשמע בעוד ברקע נראה 
הקהל המאזין לו. מה גם שמתוכן 
נאמרו  הם  כי  להבין  ניתן  דבריו 
נשיא  של  להדחתו  מאוד  בסמוך 
שה־ לפני  עוד  באשיר,  אל  סודן 

הגדולה  הטרור  מתקפת  תחוללה 
בסרי לנקה. 

השניה  בפעם  מדובר 
בה  דאע"ש,  של  בהיסטוריה 
של  מצולם  נאום  הארגון  מפרסם 
הקודמת  הפעם  מחבל.  הארכי 
פו־ אז  שנים,  כחמש  לפני  היתה 

רסם קטע קצר מתוך נאום שנשא 
אל בגדאדי במסגד הגדול במוסול 
אר־ ידי  על  שנכבשה  שבעיראק, 

גונו תקופה קצרה קודם לכן. 
הקל־ פרסם  הארגון  זאת,  עם 

טות שמע בודדות של אל בגדאדי 
הנאומים  שני  שבין  בתקופה 
דאג  מהן  אחת  ובכל  המצולמים, 
אירועים  להזכיר  דאע"ש  מנהיג 
כדי  לכן  קודם  קצר  זמן  שאירעו 
חדש,  בצילום  שמדובר  להוכיח 
ושהוא עדיין חי למרות השמועות 

והדיווחים על מותו. 

לאורך  הצליח  בגדאדי  אל 
הימצאו  מקום  על  לשמור  השנים 
בכירים  מאנשים  גם  כמוס  בסוד 
הנסיונות  וכל  שלו,  בארגון  מאוד 
עלו  ולחסלו,  אותו  לאתר  שנעשו 
שו־ דיווחים  למרות  זאת,  בתוהו. 
בה־ נהרג  ואף  שנפצע  כך  על  נים 
פצצות על מעוזי דאע"ש השונים. 
כי  היתה  הרווחת  ההערכה 
הוא מסתתר באזור העיר אל רא־
קה שנחשבה לבירת דאע"ש. לא־

דווקא  שוכן  הוא  כי  נטען  מכן  חר 
הסבורים  ויש  תדמור,  באזור 
אך  הסורי,  מסתתר במדבר  שהוא 
המבוקש  שהמחבל  הנמנע  מן  לא 
באזור  בכלל  נמצא  בעולם  ביותר 
מסוריה  הרחק  לחלוטין,  שונה 

ומעיראק. 

ומעיק.  מציק  גורם  להיות  אמור  טבעו,  מעצם  הטרור, 
מטרתו לפגוע פגיעות קטנות במוקדים שונים, רק כדי לשמר 
מאבק או דרישה כלשהי. ארגון טרור אמור לבצע פיגועים, לא 

לכבוש שטחים ולנהל מדינות. 
האס־ הטרור  עם  להתמודד  מסוגל  אינו  המערבי  העולם 

לאמי, משום שידיו כבולות בחוקים של נאורות ומוסר אנושי 
גבוה. אין לפגוע בחפים מפשע, לכל אדם שמורה חזקת הח־
פות, אם אפשר להביא חשוד למשפט אין לפגוע בו ללא דין, 
והתגובה לכל מתקפה צריכה להיות 'מידתית' ו'מוסרית'. אף 
מדינה שמכבדת את עצמה לא תפגע למשל בקרובי משפחה 

פרשנות // יעקב א. לוסטיגמן 

בדרכו של בן לאדן 

הר"ר שמואל 
מנחם באבד ז"ל 

במוצאי  השתתף  נכבד  קהל 
בה־ פסח  של  ראשון  ויו"ט  שבת 
מנחם  שמואל  הר"ר  של  לוייתו 
באבד ז"ל, מחשובי וותיקי תושבי 
ברק,  בבני  ישראל  אגודת  קרית 

שנפטר בשנת ה־70 לחייו.
תש"ט  באייר  נולד  ז"ל  המנוח 
לאביו  שברומניה  בבוקרשט 
הרה"ח ר' יצחק באב"ד ז"ל ולאמו 
שמונה  בגיל  ע"ה.  יענטא  מרת 
תחי־ לארה"ק.  המשפחה  עלתה 

ובהמשך  בטבריה  התגוררו  לה 
ישראל  אגודת  בקרית  התיישבו 

בבני ברק.

נמנה  באבד,  יצחק  ר'  אביו, 
הכנסת  בית  מתפללי  חשובי  על 

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א במכתבם 
ובפגישתם המיוחדת אמש לרגל פתיחת 'שבוע הערבים השנתי':

"אין מי שיכול להיפטר מזה, ומצוה 
גדולה להשתדל שגם אחרים יצטרפו"

קני־ הגר"ח  מרן  של  במעונו 
אמש  התקיים  שליט"א  בסקי 
אדמו"ר  מרן  של  מיוחד  ביקור 
לרגל  שהגיע  שליט"א,  מויזניץ 
השנתי',  הערבים  'שבוע  פתיחת 
צי־ התלכדות  מתקיימת  במהלכו 
בורית להצטרפות ולצירוף אחרים 
ל'ערבים' שנוסד ע"י 'קופת העיר' 
יחד עם קופות הצדקה המקומיות 

והקהילתיות.
עמדו  המיוחדת  בפגישתם 
המעלה  על  שליט"א  הדור  גדולי 
ב'ערבים' שמתנהל בנאמנות וללא 
את  ואישרו  סקרו  וכן  הדין,  עינוי 
המל־ 'ערבים'  של  השנתי  הדו"ח 

מד על 162 יתומים עבורם הוקמה 
בשנה החולפת קרן של כבוד, בסך 
כולל של 32,346,936 ש"ח, כאשר 
מעת הקמת 'ערבים' הוקמו קרנות 
יאמן  בלתי  בסך  יתומים  ל־1961 

של 212,206,968 ש"ח.
שליט"א  מויזניץ  אדמו"ר  מרן 
ואמר:  מיוחדים  בדברים  פתח 

"ערבים שהוקם על ידי גדולי וצ־
דיקי הדור, יש לו סייעתא דשמיא 
מיוחדת ורואים את זה בחוש כבר 

13 שנים, והשי"ת יעזור הלאה".
נשאלו  מאוד,  נדיר  באורח 

במהלך  שליט"א  הדור  גדולי 
הנוגעים  עניינים  כמה  פגישתם, 
בפי־ משיבים  כשהם  ל'ערבים', 
התורה.  דעת  את  ומביעים  רוט 
מתפרסמות  הנדירות  התשובות 

במסגרת.
יצאו  הפגישה  סיום  לקראת 
גדולי הדור שליט"א במכתב זירוז 
כ"ד  "בס"ד,  כתבו  בו  'ערבים'  על 
בחובת  כתבנו  כבר  תשע"ט,  ניסן 
ע"י  שנוסד  ל'ערבים'  ההצטרפות 

בישרות  ומתנהל  העיר'  'קופת 
וללא  כבוד  בדרך  צדקה  ומרבה 
לזה  שנתעוררו  וכעת  הדין,  עינוי 
שוב, הננו לחזור ולגלות דעתנו כי 
אין מי שיכול להיפטר מזה, ומצוה 
אחרים  שגם  להשתדל  גדולה 
מן  יותר  המעשה  וגדול  יצטרפו, 

העושה".
השנתי'  הערבים  'שבוע  לרגל 
ענק  הגרלות  מגוון  מתקיימות 
בע־ הוותיקים  החברים  בעבור 

נוספות  משפחות  שיצרפו  רבים 
החדשים  המצטרפים  ובעבור 
עצמם שיוכלו לבחור לאילו הגר־

לות ברצונם להצטרף, כאשר בכל 
מוכפלים  ל'ערבים',  נוסף  צירוף 
כרטיסי ההגרלה ביחס גבוה יותר.
הש־ הערבים  'שבוע  במסגרת 
נתי' יתקיימו הגרלות מיוחדות על 
לשבת  ביותר  המהודר  המיניבר 
היהודית  הספריה  על  'נועם־1', 

  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ח

  טניסן תשע" דכ"       בס"ד, 

 ע"י שנוסדים" "ערבל בחובת ההצטרפות כתבנוכבר 

 מתנהל בישרות ומרבה צדקה בדרך כבודו קופת העיר

 לחזורכעת שנתעוררו לזה שוב, הננו ו ,וללא עינוי הדין

, ומצוה מזהאין מי שיכול להיפטר לגלות דעתנו כי ו

שגם אחרים יצטרפו, וגדול המעשה  להשתדלגדולה 

 יותר מן העושה
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מאת א. למל

אחרי  שעות  וארבע  עשרים 
כשהוא  חב"ד,  בבית  הירי  אירוע 
הני־ לאחר  השמאלית  בידו  חבוש 
הכנסת  בית  רב  חזר  שעבר,  תוח 
לבית  גולדשטיין  ישראל  הרב 
דייגו  ס.  שבמחוז  בפאוויי  חב"ד 
עיתו־ מסיבת  וכינס  בקליפורניה 

נאים במקום.
בהלוויה רבת יגון הובאה את־
לורי  מרת  הנרצחת  למנוחות  מול 
הלוויה  במסע  הי"ד.  קיי  גילברט 
נציגי  וביניהם  רב  קהל  השתתף 
שונים  ממקומות  שהגיעו  ממשל 
גו־ הרב  הכנסת  בית  רב  בארה"ב. 
לדשטיין השמיע דברים מרגשים.

ערב קודם לכן השתתפו מאות 
והזדהות  זכרון  בעצרת  אנשים 
שנערכה ברחבת בית הכנסת, לז־

כרה של הנרצחת והביעו הזדהות 
עם הקהילה היהודית.

העי־ מסיבת  במהלך  כאמור, 
גולדשטיין  הרב  שחזר  תונאים 
את האירוע כולו כפי שזוכר אותו, 
שקי־ הטלפון  שיחת  את  ציין  ואף 

דונלד  הברית  ארצות  מנשיא  בל 
טראמפ. השיחה נמשכה בין עשר 

דקות לרבע שעה, סיפר הרב גול־
דשטיין, ובה ניחם הנשיא בשם כל 
העם האמריקני ודיבר על אהבתו 

לשלום, ליהדות ולישראל.
עצמו  הברית  ארצות  נשיא 
שקיים  השיחה  על  הודעה  פרסם 
אומץ  שגילה  הכנסת  בית  רב  עם 
הת־ במהלך  נדירה  ונחישות  לב 

קרית.
האמריקני,  הנשיא  לדברי 
עם  אתמול  ארוכות  "שוחחתי 
מחב"ד  גולדשטיין,  ישראל  הרב 
תנחומיי  את  לו  נתתי  פאוויי, 
מהירי  הפגיעה  על  ביותר  החמים 
נהדר.  בחור  איזה  בקליפורניה. 
אצבע אחת לפחות הוא איבד, וכל 
לאחרים.  לעזור  היה  שרצה  מה 

מאוד מיוחד!".

בש־ טראמפ  שוחח  אתמול 
הנשיא  גולדשטיין.  הרב  עם  נית 
טראמפ ביקש להביע את תנחומיו 
על  ודיבר  האמריקני  העם  בשם 
אהבתו לשלום, ליהדות ולישראל.

תיאר  העיתונאים  במסיבת 
המ־ הרגעים  את  גולדשטיין  הרב 

חרידים, סיפורי גבורה של עמידה 
הבלתי  החרדה  ורגעי  היורה  נגד 

ניתנים להכיל.
באחד  בלובי,  אנחנו  "הנה 
של  ביותר  הקדושים  הימים 
פסח,  של  האחרון  היום  השנה, 
מחייכים זה אל זה, ואני נכנס כדי 
שניים,  הולך  אני  ידי.  את  לרחוץ 
שלושה צעדים, כאשר לפתע אני 
שלורי  חשבתי  חזק.  רעש  שומע 
התהפך  שהשולחן  או  נפלה  אולי 
מחזה  ורואה  מסתובב  אני  בלובי. 
מולי  עומד  לתיאור.  ניתן  בלתי 
ישר  מכוון  רובה  עם  צעיר  בחור 
הרכיב  הוא  בו.  מביט  ואני  אלי. 

לראות  יכולתי  לא  שמש,  משקפי 
את  לראות  יכולתי  לא  עיניו,  את 

נשמתו. קפאתי.
הר־ הגיע  מאיפה  "הסתכלתי 

זה,  את  שעשיתי  וברגע  הזה,  עש 
והר־ אלי.  ישר  הגיעו  יריות  עוד 

האצבע  את  איבדתי  ידי.  את  מתי 
שלי ביד הזאת, אחרי ארבע שעות 
של ניתוח אתמול כדי לנסות לה־

ציל את האצבע של יד שמאל".
"אני מסתובב וראיתי את היל־

האירועים.  באולם  ששיחקו  דים 
הנכדה  יחד.  אותם  לאסוף  רצתי 
את  רואה  וחצי,  ארבע  בת  שלי, 
הסבא שלה עם יד מדממת ורואה 
החוצה,  'צאי  וצורח  צועק  אותי 
צאי החוצה! לא ראוי שהיא תראה 

את סבא שלה ככה".
שלאח־ הגבול,  משמר  סוכן 

היהודיים  שורשיו  את  גילה  רונה 
לבית  לבוא  כשהתחיל  שם.  היה 
עובד  "אתה  לו:  אמרתי  הכנסת 
מוכן  תהיה  הגבול,  משמר  בשביל 
נדע  לא  לעולם  פה,  כשאתה  גם 

מתי נזדקק לך".
היורה  של  הרובה  כאשר 
אוסקר  ממקומו  קפץ  נתקע, 
קפץ  לשעבר,  חייל  סטיוארט, 
את  להדוף  ניסה  הוא  לפעולה, 
ברח,  יצא,  פשוט  החמוש  התוקף. 

נכנס למכונית שלו".
השריף  מכן,  לאחר  קצר  זמן 

סטיוארט,  כי  אישר  דייגו  סן  של 
בירי"  החשוד  אחר  "רדף   ,51
סטיוארט  אומץ".  של  ב"מעשה 
רדף אחרי החשוד כשברח מבית־

שחנתה  מכונית  לעבר  הכנסת 
בקרבת מקום. סוכן משמר הגבול 
את  לפנות  סטיוארט  לעבר  צעק 

הדרך ופתח באש על המכונית.
המ־ נמלט",  שהיורה  "לאחר 
"נכ־ וסיפר,  גולדשטיין  הרב  שיך 

שם  הכנסת,  בית  של  ללובי  נסתי 
מרת  הקהילה  חברת  את  מצאתי 
גילברט קיי הי"ד על הרצפה, כא־

שר בעלה היקר, ד"ר הווארד קיי, 
להחיותה.  מנסה  כאח,  לי  שהוא 
חנה,  בתם,  ואז  התעלף.  הוא  ואז 
מה  ואמא,  "אבא  צורחת:  יוצאת 
הלב  קורע  המחזה  זהו  קורה?!" 
הייתי  פעם.  אי  שראיתי  ביותר 

קפוא בזמן", 
הרב גולדשטיין המשיך לתאר 
הנוראיים,  הרגעים  את  בדמעות 
כשהוא עומד מחוץ לבית הכנסת, 
"תפסתי טלית, עטפתי את זרועי, 
את אצבעותיי, שהיו תלויות, מת־

נדנדות, מכף ידי, והדם שלי מרוח 
נאספה  שלי  הקהילה  מקום.  בכל 
לעשות  חייב  אני  ואמרתי  בחוץ, 
בדיוק  כיסא,  על  נעמדתי  משהו. 
אנשי  את  במבטי  וסרקתי  שם, 
"אנחנו  להם:  ואמרתי  הקהילה, 
לא  בגאון!  נעמוד  היהודי  העם 

דבר  כל  או  אחד  לאף  לתת  נוכל 
ינמיך  לא  כזה  טרור  להשפילנו! 
את  עשינו  רק  אנחנו  קומתנו!  את 
ליל הסדר כששרנו "והיא שעמדה 
בלבד  אחד  שלא  ולנו  לאבותינו 
שבכל  אלא  לכלותינו  עלינו  עמד 
דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, 
סיפר  כך  מידם",  מצילנו  והקב"ה 
לקהל  שאמר  גולדשטיין  הרב 

הנאספים בעיצומו של הכאוס.
הרב גולדשטיין המשיך לתאר 
"אתמול,  העיתונאים:  במסיבת 
שקרה  והאיום  הנוראי  באירוע 
גב'  ספגה  שלי,  המוסד  בתוך  כאן, 
היא  כולנו.  עבור  כדור  הי"ד  לורי 
היא  כולנו.  על  להגן  כדי  נפטרה 
לב  בעלת  למות.  ראויה  היתה  לא 
רחום כל כך, פשוט אדם טוב. היא 
לא היתה ראויה למות לנגד עיני", 
במונולוג  גולדשטיין  הרב  המשיך 
היחי־ להרוגה  והתייחס  המטלטל 
עצמו  עליו  שהגנה  בפיגוע  דה 

מפני המרצח.
המשיך  גולדשטיין  הרב 
בנאומו המצמרר: "זוהי מורשתה. 
הרבה  כך  כל  להיות  היה  יכול  זה 
יותר גרוע. אם רצף האירועים לא 
היה קורה בדרך שזה קרה, זה יכול 
היה להיות טבח הרבה יותר גרוע", 
שנרצחה  לאשה  בהתייחסו  אמר 
בגבורה תוך הגנה על המתפללים.
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ואומר לך בדמייך חיי
קול דמי אשה כשרה צועקים מאדמת קודש בית הכנסת של 
שנערך  המזוויע  הפיגוע  שבקליפורניה.  דייגו  בסן  חב"ד  בית 
בליעל,  בן  נבל  מחבל  ידי  על  פסח  של  אחרון  קודש  בשבת 
יהודים  סופו.  ועד  העולם  מסוף  נשמע  התוגה  וקול  מהדהד 
ההתפרצות  את  וביותר  האסון,  את  מבכים  שהם  מקום  בכל 
אין  אכזר.  פתנים  ראש  שהרימו  האנטישמיות  כוחות  של 
כמותם כדי להביע את חרבו של עשו התלויה להם על צווארם 
ואינם מהססים לעשות ככל העולה על רוחם הנלוזה, משנאת 
ישראל הנוטפת להם בכל דור ודור. כואב הדבר כי סיומו של 
חג הפסח, חג החירות והיציאה משעבוד לגאולה, ביום אחרון 
הרוצחים  יד  דווקא  הורגשה  ישראל,  בגלות  הנחגג  פסח  של 

השפלה שאינם בוחלים בכל הרע והמאוס.

שנערכה  בשעה  ישראל  שוועת  שוב  עלתה  אתמול 
הנרצחת  של  למנוחות  הבאתה  עם  היגון  רבת  ההלוויה 
היה  ההלוויה  מסע  הי"ד.  קיי  גילברט  לורי  מרת  הקדושה 
אחריהם  שאין  ותוגה  אבל  של  מסע  השם,  קידוש  של  למסע 
האמונה  נס  את  הוא.  ברוך  הקדוש  של  מדותיו  אחר  הרהור 
הרים רב בית הכנסת הרב ישראל גולדשטיין, שאף הוא סובל 
הדמים,  בפיגוע  שנפצע  לאחר  הנתעב,  המחבל  זרועו  מנחת 
שהשמיע דברים מרגשים. הדברים שהושמעו במסע ההלוויה 
חידדו את ההבדל בין ישראל לבין הגויים. אתה בחרתנו ואתה 
הבדלתנו. אין כל קשר בין העם האציל, האמוני והערכי, העם 
אנושי,  רגש  כל  בהם  שאין  העמים  לבין  ישראל,  בני  הנבחר 

ובעד כל שיגיון יעשו את החמורות שבחמורות, ה"י.

נציגי  וביניהם  רב  קהל  בהלוויה  השתתף  שנמסר  כפי 
די  לא  אך  הברית.  בארצות  שונים  ממקומות  שהגיעו  ממשל 
שנציגי הממשל האמריקני יגיעו להשתתף בהלוויותיהם של 
קדושים וטהורים. לא די שהם ישאו בדומיה את הסבל הנפשי 
תגבור  לדרוש  יש  בארה"ב.  היהודיות  המשפחות  על  הרובץ 
אי  חב"ד.  בתי  ובמרכזם  היהודים,  המוקדים  סביב  האבטחה 
רצינית  אבטחה  ללא  הללו  המקומות  את  להשאיר  אפשר 
סומכין  אין  דשמיא.  בסיעתא  כראוי,  המלאכה  את  שתעשה 
על הנס למדונו רבותינו, ובפרט כאשר מדובר בחיי אדם, יש 
כחל  ובלא  פקפוק  בלא  ישרה  שהבטחון  מאמץ  כל  לעשות 
ושרק. את הבטחון האמוני שואבים בני ישראל מתוך הבטחת 
הקדוש ברוך הוא, ברוך שומר הבטחתו לישראל אשר שומר 
שארית  ישמור  ישראל  שומר  עולם,  ועד  מאז  ישראל  את 

ישראל האומרים שמע ישראל.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

ראש הנחש
של  מותו  על  ההכרזה 
ארגון דאע"ש היתה מוקדמת. 
כל  מעל  אתמול  התברר  כך 
של  פרסומו  עם  ספק  של  צל 
ראשי  שיגרו  אותו  תיעוד 
כלי  למערכות  הרצחני  הארגון 

התקשורת.
בכר  אבו  מופיע  בתיעוד 
הארגון,  מייסד  בגדאדי,  אל 
מפקדי  עם  בשיחה  כשהוא 
טושטשו.  שפניהם  הארגון 
בגדאדי  אל  מאזכר  בשיחתו 
שאירע  ההמוני  הפיגוע  את 
לנקה,  בסרי  שעבר  בשבוע 
האדם  חיות  את  משבח 
שהוציאו אותו אל הפועל ואף 
הבחירות  תוצאות  את  מאזכר 

שנערכו לאחרונה בישראל.
מחבלים  שרב  העובדה 
הרבה  כך  כל  כמת  שנחשב 
החודשים  במרוצת  פעמים 
מופיע  האחרונות  והשנים 
כששריר  קומתו  מלוא  לפתע 
העבדקניות  בפניו  נע  לא 
דבריו  ספק  הסר  ולמען 
של  אקטואליה  משלבים 
לא  היא  האחרונים,  הימים 
מצלצלת  לחי  מסטירת  פחות 
והארגונים  המדינות  לכל 
לעולם  שבישרו  החשאיים 
מאימת  שחרורו  על  כולו 

הארגון תאב הרצח.
סמלית  מכה  רק  כאן  אין 
סכנה.  גם  כאן  יש  אירונית.  או 
לכל  לייחס  נהוג  הביון  בעולם 
לא  כזה  תיעוד  של  פרסום 
אלא  לשמה  התרברבות  רק 
לאלו  סמויים  מסרים  שיגור 
שאמורים להיחשף אליהם אך 

ורק בדרך זו.
אמריקה  שבו  בעידן 
צפון  רודן  מול  נסוגה  הגדולה 
הוליך  הנראה  שככל  קוריאה 
החוץ  ומדיניות  שולל  אותה 
לעבר  מטרה  ממקדת  שלה 
המזרח  של  המאה  תכנית 
לרדאר  מתחת  התיכון, 
האמריקני חמק לו, בריא, שלם 
שהביא  הארגון  ראש  ובועט 
ההוצאות  את  מזוויע  לשיא 
שיצאו  והפיגועים  שלו  להורג 

תחת ידיו.

עור פרה
כנסת  חברי  של  שורה 
במספר,  עשרות  חדשים, 
כדי  בכנסת  אתמול  התייצבו 
שילמד  מזורז  קורס  לעבור 
הפסיעה  הבית,  רזי  את  אותם 
מסדרונותיו  בין  הבוטחת 
ההתנהלות  הארוכים, 
במליאה  הפרלמנטרית 
הזכויות  וגם  ובוועדות 

השמורות לכל אחד מהם.
שלא  בחרו  חדשים  שני 
היו  הנערים.  כל  עם  להופיע 
אשכנזי,  וגבי  גנץ  בני  אלו 
יושבעו  מחר  שרק  שניים 
כחברי  בחייהם  לראשונה 
מתאים  לא  המניין.  מן  כנסת 
לשעבר  לרמטכ"לים  להם 
שמוסרים  להוראות  להקשיב 
ולהטות  הכנסת  עובדי  להם 
שנושא  כיבושין  לדברי  אוזן 
בפניהם יו"ר הכנסת (שירשום 
בכניסתו  אישי  שיא  מצדו 
הקדנציה  זו  לתפקיד  מחר 

השלישית ברציפות).
משחקי  נראים  כך  אם 
הכבוד של השניים, בל נתפלא 
היעדרות  יהיה  ההמשך  אם 
הכנסת  מדיוני  תכופה 
להם  יש  זה  לענין  וועדותיה. 
קוראים  בסיעה.  מצוין  מורה 
הנסיעות  כמות  לפיד.  יאיר  לו 
בהצלחה  מתחרה  לחו"ל  שלו 
שלו  ההופעות  כמות  עם 
החולפת  בקדנציה  במליאה 
עליו  שעברה  והמשמימה 

כח"כ מספסלי האופוזיציה.
בכורה  נסיון  ננקט  בתווך 
בדמות  ההצגה  את  לגנוב 
מח"כ  הכנסת  ליו"ר  מכתב 
לגלות  שנחרדה  חיימוביץ 
שנעשה  "בירור  באמצעות 
בלשכתי" לפיו "ריפוד כסאות 
הכנסת  במליאת  הכנסת  חברי 
עשוי מעור פרה". שומו שמים. 
חיימוביץ מודיעה כי "לא אוכל 
מעור  הכנסת  במליאת  לשבת 
היא  אחרת".  חיה  כל  או  פרה 
לבצע  ניתן  שלא  לכך  מודעת 
ולפיכך  יממה  תוך  השינוי  את 
העוולה  לתיקון  זמן  קוצבת 
הנוראית עד תום פגרת הקיץ.

תשומת  מנת  אחרי 
שתינתן  התקשורתית  הלב 
נחמד  זאת,  בעקבות  לה 
ייתפסו  ודומיה  שחיימוביץ 
עורות  במישור  כפועלים 
לשאר  ויותירו  המושבים 
בעניינים  לעסוק  הבית  חבר 

הבוערים יותר.

זנב עכבר 
ח"כ  בחר  שבה  הדרך 
לנטרל  סמוטריץ  בצלאל 
שארב  עיתונאי־משפטי  איום 

לפתחו, מצוינת.
זה החל בפנייה תמימה של 
שהופנו  עיתונאיות  שאלות 
לפני  שלו  פעילות  בגין  אליו 
היה  ולא  שאין  שנים  מספר 
לתת  בחר  סמוטריץ  רבב.  בה 
ובכך  הללו  לשאלות  פומבי 
העיתונאי  בבלון  סיכה  לתקוע 
מנופח  להיות  היה  שאמור 
כביכול  עיתונאי  תחקיר  לכדי 
לפרקליטות  להמליץ  כך  ואגב 
כדי  קשה  תעבדו  ולמשטרה: 
על  יותר  רציני  משהו  למצוא 

מנת לתפור לי תיק.
לפני  יתוש  הורגים  כך 

שיהפוך לעכבר. 40*8510
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רבבות תושבי ביתר עילית השתתפו 
בשלל אירועים לכל המשפחה

במהלך החג הפעילה העיריה שורה של אירועי תרבות 
̂ במהלך החג ובערבו,  בהם השתתפו רבבות מתושבי העיר 
̂ מדובר  פונו מביתר עילית למעלה מ־2,000 טונות אשפה 

בעליה דרמטית בכמויות לעומת אשתקד

מאת מאיר קליין 

עילית  ביתר  תושבי  רבבות 
המ־ פעילויות  בשלל  השתתפו 

במהלך  בעיר  הקהילתיים  רכזים 
לכל  מאירועים  ונהנו  גדשו  החג, 

המשפחה.
בא־ הפועל  הקהילתי  המרכז 
עובר  למתנ"סים,  החברה  מצעות 
באחרונה מהפך של ממש בהיקפי 
זאת  ובמסגרת  הפעילויות,  וגיוון 
את  המבליט  מחדש,  מיתוג  עבר 
הקהילתיים  המרכזים  פעילויות 

בעיר.
אך לא רק תרבות – גם ניקיון: 
מלמד  עילית  בביתר  החג  סיכום 
בכמויות  תקדים  חסר  גידול  על 
במ־ לגידול  אינדיקציה  האשפה, 

ספר התושבים בביתר עילית. 
הט־ המחלקה  חישובי  פי  על 

התברואה  על  האחראית  כנית 
ופינוי בעיר בראשות מוטי זיידה, 
במהלך הימים מערב החג במהלכו 
החג  שלאחר  השבת  למוצאי  ועד 
למעלה  עילית  מביתר  פונו  השני, 
של  בטווח  אשפה,  טון  מ־2,000 

פחות מעשרה ימים.
כאשר  כמותי,  בשיא  מדובר 
מביתר  מפונה  רגיל  שלם  בחודש 
בלבד.  אשפה  טון  כ־1,800  עילית 
בחישוב  הסטטיסטיקה,  לשם 
השווה  בכמות  מדובר  חודשי 

ל־6,000 טון.
על מנת לעמוד בגידול העצום 
עבדו  נקיה,  העיר  את  ולהשאיר 
15 משאיות אשפה מסביב לשעון, 
כמו   – מסוימים  בלילות  כאשר 
במוצאי  וכן  חמץ,  בדיקת  אחרי 
פסח,  של  שביעי  לאחר  השבת 
הפ־ ללא  האשפה  משאיות  עבדו 

סקה לאורך כל הלילה.
מאיר  הרב  העיר  ראש  לדברי 
רובינשטיין: "ניקיון העיר מבחינ־

תי הינה המשימה החשובה ביותר 
אינדיקציה  ומהווה  העיריה,  של 
סכומי  משקיעים  אנחנו  ליכולות. 
שגם  וב"ה  העיר,  בניקיון  עתק 
בפסח, למרות הכמויות החריגות, 
בהקה  והעיר  במשימה  עמדנו 
פני  לחידוש  בנוסף  זה  מניקיון. 
ומדרכות,  כבישים  צביעת  העיר, 
פרחים  אלפי  עשרות  שתילת 

עונתיים ועוד".

סגן שר הבריאות ח“כ הרב ליצמן דרש בדיוני המו"מ הקואליציוניים 
להסדרת תקצוב ייעודי עבור אבטחת בתי חב"ד בעולם

הקואליציוני  המו“מ  בישיבת 
העלה  והליכוד  התורה  יהדות  של 
יריב  השר  בפני  ליצמן  יעקב  הרב 
מרכזי  אבטחת  נושא  את  לוין 
הפי־ בעקבות  זאת  בעולם,  חב“ד 

בפאווי,  חב“ד  בבית  הקשה  גוע 

נר־ שם  קליפורניה,  דייגו  שבסן 
קיי  גילברט  לורה  הקדושה  צחה 
הי“ד ונפצעו עוד מספר מתפללים, 
ישראל  הרב  הקהילה  רב  בהם 

גולדשטיין. 
בתי  כי  הדגיש  ליצמן  הרב 

חב“ד ושלוחי חב“ד מהוים שגרי־
רים נאמנים של העם היהודי בת־

לקחת  ישראל  מדינת  על  וכי  בל, 
של  ושלומם  בטחונם  על  אחריות 

הבאים להתפלל ולשהות שם. 
קבועה  לאבטחה  לדאוג  "יש 

סביב בתי חב"ד ברחבי העולם, בא־
מצעות תקציב ייעודי לכך ממשרד 
האירועים  לאור  זאת  התפוצות, 
בשבועות האחרונים שאירעו בבתי 
הסמוכים  ובאזורים  בעולם  חב"ד 

להם". 

צה"ל הדיח חייל מילואים שהכה פעיל שמאל
מאת סופרנו הצבאי

מילואים  חייל  הדיח  צה"ל 
מארגון  פעיל  שעברה  בשנה  שהכה 
בדרום  'תעאיוש'  הקיצוני  השמאל 
הצבאית  הפרקליטות  חברון.  הר 
את  המייצג  מק,  איתי  לעו"ד  כתבה 
"פעל  החייל  כי  שהוכה,  הפעיל 
יזומן  לא  הוא  וכי  פסולה"  בצורה 
זאת,  עם  בעתיד.  מילואים  לשירות 

לא ייפתחו נגדו הליכים משפטיים.
החייל  ב'הארץ',  הדיווח  פי  על 
שעבר,  בקיץ  השמאל  איש  את  הכה 
כשליווה פלסטינים למסיק במטעיהם 
סמוך ליישוב פני חבר, יחד עם פעילי 
שמאל נוספים. בתיעוד של התקיפה, 
נשמע  עצמו,  השמאל  פעיל  שצילם 

חייל המילואים אומר "יש את מצעד 
האנרכיסטים נגד גדרות, יש את מצ־

עד הבוגדים – מי אתם?".
לאחר התקרית, אמר החייל כי 
"יש אנשים שעדיין עושים מילואים, 
ויש אנשים שהתחביב שלהם לצלם, 
להציק ולגדף חיילים בשבת בבוקר. 
מי־ מסיים  אני  הזה  הצמד  בזכות 
בחופ־ בבית  שהייתי  לאחר  לואים, 

שה על חשבון הצבא, בזמן שחבריי 
וסיורים  משמרות  'טחנו'  לפלוגה 

מסביב לשעון.
האנשים  את  לבודד  לי  "תעזרו 
פרנסה  להם  שנותן  מי  שכל  הללו, 
ותומך בחיילי צה"ל לא יחזיק אותם 
פרנסה  ייתן  שלא  מנגד  או  אצלו, 

למקום שהם עובדים".

בסייעתא דשמיא

מתוך שבח והודיה להקב''ה שהחיינו וקיימנו והגיענו
להישג הגדול בבחירות לכנסת, מוזמנים עסקני אגודת ישראל,

נציגינו בעיריות, חברי מועצת הקהילות, ראשי המטות ופעילי התנועה
 ליום סיכום, הוקרה והודאה להשי''ת

שיתקיים אי''ה ביום ראשון הקרוב, ל' ניסן תשע''ט 
באולמי זמורה, אזה''ת עד הלום שליד אשדוד,

החל משעה 16:00.
על סדר היום:

סיכום מערכת הבחירות
האתגרים לעתיד
פאנלים מגוונים

סעודת ראש חודש
נשמח לראותכם משתתפים מהחל ועד כלה

בברכה
הנהלת מטה הבחירות

יהודה גלבר
יוסף דייטש

אפרים וובר
חנוך זייברט

בעולם  הגדולה  הממוחשבת 
לקרעס־ מסע  על  החכמה',  'אוצר 

הבא  בשבוע  היארצייט  ביום  טיר 
מסע  על  שלמה',  'דרכי  בחסות 
'חפץ  בחסות  ולראדין  לוילנה 
שמואל  נשמה'  עם  טיולים  חיים 
WAFARER עגלת  על  קאופמן, 

'חסדי  בחסות  קרוס  סילבר  מבית 
כולל  תדיראן  מזגן  על  שמואל', 
החשמל  'שיא  בחסות  התקנה 
'ציפורי  במלון  שבת  על  והמיזוג', 
ש"ח  ועל 2000  חיים,  חפץ  בכפר' 
כן,  כמו  עד'.  ב'אושר  קניה  תווי 
לעיתון  שנתי  במנוי  זוכים   3 יהיו 
שנ־ במנוי  זוכים   3 'המודיע', 

זוכים   3 נאמן',  'יתד  לעיתון  תי 
'המבשר',  לעיתון  שנתי  במנוי 
לשבועון  שנתי  במנוי  זוכים  ו־3 

'זרקור'.
להגרלות  בנוסף  לראשונה, 
בלבד,  המלאי  גמר  ועד  הענק, 
הגרלה,  וללא  במתנה  יחולק 
על  מספרים  'ניסים  החדש  הספר 

אותו  ולדר,  חיים  מהסופר  עצמם' 
יקבלו כל המצטרפים החדשים או 
לפחות  שיצרפו  קיימים  חברים 
החלוקה  חדשות.  משפחות   3
ולמצרפים  למצטרפים  מוגבלת 
בשעה  ניסן  כ"ז  חמישי  ליום  עד 

17:00 בלבד.
וההש־ ל'ערבים'  ההצטרפות 

המיוחדות  בהגרלות  תתפות 
שיחה  באמצעות  גם  מתאפשרת 
03- 'ערבים'  למוקד  טלפונית 

קל  ההצטרפות  תהליך   .6716911
מוקד  עם  טלפונית  בשיחה  ונוח 
בפקס,  טופס  במילוי  או  'ערבים' 
בעמדות  או  במחשב  בדוא"ל, 

נדרים פלוס.

  המשך מעמ' ראשון

"המצטרפים והמצרפים עכשיו 
ל'ערבים' יזכו לאריכות ימים ושנים"

התשובות הנדירות על 'ערבים' שנשמעו אמש מפי קדשם של גדולי הדור 
שליט"א בפגישתם המיוחדת

חובה  או  זכות  איזו  שאלה: 
יש למי שדואג ששכניו ומשפח־
ב'ערבים'  חברים  לא  שעדיין  תו 
שנוסד ע"י 'קופת העיר'', יצטרף 

ל'ערבים'?
קניבסקי  הגר"ח  מרן 
לאריכות  השיב: "יזכה  שליט"א 

ימים ושנים".
מויזניץ  אדמו"ר  מרן 
ואמר: "שיהיה  הצטרף  שליט"א 

לכולם אריכות ימים".
את  נותן  אחד  כשכל  שאלה: 
פטירה  מקרה  בעת  הקטן  חלקו 

מגיעים  הציבור  כלל  וע"י  ח"ו 
יש  יחיד  לכל  האם  גדול,  לסכום 
בחלק  רק  או  הצדקה  בכל  זכות 

שלו?
קניבסקי  הגר"ח  מרן 

שליט"א: "ודאי שכן".
מויזניץ  אדמו"ר  מרן 
הצ־ זו  השאלה,  "מה  שליט"א: 

דומה  אינו  כולם,  של  טרפות 
המצוה  את  העושים  מועטים 

לרבים שעושים אותה".
נחשב  'ערבים'  האם  שאלה: 
כמעלה הגדולה שבצדקה, שאין 

המק־ ואין  נותן  למי  יודע  הנותן 
בל יודע ממי קיבל?

קניבסקי  הגר"ח  מרן 
שזו  במפורש  "כתוב  שליט"א: 

המעלה הגדולה של הצדקות".
לאלו  לומר  מה  שאלה: 
שרוצים להצטרף, אך דוחים את 

הדבר ולא מזדרזים בזה?
קניבסקי  הגר"ח  מרן 
לצ־ גורמים  הם  "הרי  שליט"א: 

יחששו  לא  ואיך  האלמנות,  ער 
למה שכתוב בתורה 'והיו נשיכם 

אלמנות ובניכם יתומים'".

"אין מי שיכול להיפטר מזה, ומצוה גדולה להשתדל שגם אחרים יצטרפו"

קליפורניה: שליח חב"ד שנפצע בפיגוע שוחרר מבית החולים 
מאות אנשים השתתפו בעצרת זכרון והזדהות שנערכה  הרב גולדשטיין ערך מסיבת עיתונאים מיוחדת וסיפר על שיחת טלפון נרגשת שקיבל מנשיא ארה"ב ^

ברחבת בית הכנסת ^ בהלוויה רבת יגון הובאה אתמול למנוחות הנרצחת מרת לורי גילברט קיי הי"ד

  המשך בעמ' ח
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מסכם  בטבריה  'כינורות'  מלון 
את החג בשיא של כל הזמנים בסימן 

הצלחה חסרת תקדים, כאשר במהלך 
מרוצות  משפחות  מאות  שהו  החג 

השבות בימים אלו לשגרת יומן, כשהן 
נושאות עמן את הטעם הטוב והבלתי 

חוו  אותו  הפסח  חג  מנופש  נשכח, 
במלון.

במשך כל ימי החג, נהנו האורחים 
הגבוהה  ברמה  מפואר  ממלון  הרבים 
ממטבח  קסומה,  באווירה  ביותר, 
של  הכשרות  בחותם  בתכלית  מהודר 
עם  הפסח  לחג  החרדית  העדה  בד"צ 
המנות  ממיטב  עשירות  גורמה  מנות 
אישי  שרות  איפרגן,  מאיר  השף  של 
לכל אחד, רמה מלונאית גבוהה ביותר, 
מרתקות,  תכניות  משלל  ובעיקר 
ופעילויות  טיולים  מדהימות,  חוויות 
לנפש ולגוף, כאשר גם בריכת השחיה 
את  הכוללת  במלון  הספא  ומחתם 
המלון  את  ומציבה  החידושים  שיאי 
בקדמת האירוח של ערי הגליל והצפון 

כולו.
לצד החוויות הרבות במהלך החו־
והר־ משיעורים  האורחים  נהנו  פשה, 
אשר  של רבנים ודרשנים רבים  צאות 
לאורך כל ימי החג, נשאו מדברותיהם 
למשתתפים שהאזינו בקשב רב. לצד 
לנ־ חווייתיות  פעילויות  נערכו  זאת, 
גבוהה  ברמה  הנוער,  ובני  ילדים  שים, 

ומגוונת. 
בקפידה  בחרו  הרבות,  המשפחות 
המועדף  הנופש  'כינורות'  מלון  את 
בגלל  רק  לא  הפסח,  לחג  עליהם 
למצוא  ניתן  אותה  הקסומה  האווירה 
המגוון  האורחים  פסיפס  שם,  רק 
המרשימה  התוכן  רמת  והאיכותי, 
שליוותה את האורחים לכל אורך החג 
ובעיקר  פנוי,  אחד  רגע  הותירה  ולא 
המלון  כאשר  הכשרות,  רמת  בגלל 
כולו עומד בכל ימות השנה וגם בימי 
הצמודה  ההשגחה  תחת  הפסח,  חג 
החרדית  העדה  בד"צ  של  והמהודרת 

ירושלים.
בסיפוק  מסכמים  המלון  בהנהלת 
"שמ־ כי  ואומר  הפסח  חג  ימי  את 

את  הנכבדים  לאורחינו  להעניק  חנו 
האיכות הגבוהה ביותר, המשלבת רמה 
עשירות  תכניות  עם  מצוינת  מלונאית 
מאות  כי  שמחנו  מושלמת.  לחוויה 
על  המקפידות  איכותיות,  משפחות 
קלה כבחמורה, ואינן מתפשרות גם על 
איכות, ראו במלון כינורות את הבחירה 
לשרת  נמשיך  והמתבקשת.  הטבעית 
בנאמנות,  לקוחותינו  קהל  את  אי"ה 
לאורך  אישי,  ובשירות  גבוהה  ברמה 

כל ימות השנה".

הצלחה למבצע החיסונים בחול המועד: כ־1,100 ילדים התחסנו נגד חצבת
מאת מאיר קליין 

בסי־ מסכם  הבריאות  משרד 
שהת־ החיסונים  מבצע  את  פוק 
ברבות  פסח,  המועד  בחול  קיים 
הפזורות  החלב  טיפות  מתחנות 
הנתונים  ומריכוז  הארץ,  ברחבי 

הפעי־ התחנות  מכלל  שהתקבלו 
המועד  חול  בימי  כי  התברר  לות 
ילדים  כ־1,100  בישראל  חוסנו 

נוספים נגד נגיף החצבת. 
משרד  כי  נאמר  בהודעה 
לחסן  במאמציו  ממשיך  הבריאות 
הילדים  כל  ואת  האוכלוסיה  את 

לאחר  גם  החיסונים  שגרת  פי  על 
החג.

הציבור  לבריאות  מומחים 
ללא  כי  מזהירים  המשרד  מטעם 
הת־ החיסונים  שגרת  על  הקפדה 
שמתר־ הנוכחית  החצבת  פרצות 

חשת ברחבי העולם תמשך.

לציבור  וקורא  שב  המשרד 
השגרה  חיסוני  על  להקפיד 
בני  ותינוקות  ילדים  אצל  במיוחד 
על  הקפדה  אי  שכן  חודשים,   12
הגורם  היא  במועד  חיסונים  מתן 
בארץ  החצבת  להפצת  המרכזי 

ובעולם.

ניו יורק: ישיבה מיוחדת נערכה בבית המחוקקים

117 ימי חינוך מיוחדים הוכרזו לזכרו של 
כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל

שורת פוליטיקאים בבית המחוקקים האמריקאי, נצפו עומדים בתור בכדי לשים צדקה בקופה מהודרת. זה קרה במהלך אירוע מיוחד 
בבית המחוקקים, במהלכו הוכרז על ימי חינוך לכבודו של כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל

של  ה־117  הולדתו  יום  לכבוד 
מליובאוויטש  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
המחוקקים  בבית  נערכה  זצוק"ל 
ישי־ ניו־יורק,  מדינת  של  בבירה 
117 על  הוכרזו  בה  מיוחדת,  בה 
הרבי.  לכבוד  מיוחדים  חינוך  ימי 
שוכנת  חב"ד  שבירת  העובדה 
הייטס  קראון  בשכונת  בניו־יורק, 
בית  לחברי  נותנת  המפורסמת, 

המחוקקים גאווה וחיבור. 
אנדריו  יורק  נו  מדינת  מושל 
עיר  של  העיר  ראש  וגם  קואמו 
הכריזו  בלאסיו,  דה  ביל  יורק  נו 
הרבי.  של  לכבודו  החינוך  ימי  על 
המושל גם שלח למסיבה את נציגו 
המשמש  סנאו,  ריטשרד  האישי, 
היהודית  לקהילה  המושל  כנציג 
בו־ לרב  שמסר  יורק,  ניו  במדינת 

טמן את ההכרזה הרשמית חתומה 
על ידי המושל. ריטשרד סנאו גם 
הכריז בגאון "שעד היום יש לרבי 

תפקיד גדול בחיי".
"זוהי זכות וכבוד עבורי להיות 
הזה",  החגיגי  המושב  ראש  יושב 
דוד  המחוקקים  בית  חבר  אמר 
שמואל  הרב  את  והזמין  ופרין 
מנחם מענדל בוטמן, מנהל צעירי 
שהתכבד  המרכזית,  חב"ד  אגודת 
"כאשר  הכבוד.  נאום  את  לשאת 
דיבר  הוא  על החינוך,  דיבר  הרבי 
ללא  הילדים,  כל  של  חינוך  על 
לאום",  או  צבע  דת,  גזע,  הבדל 
מידי  שמלווה  בוטמן  הרב  אמר 

שנה את הטקס המסורתי. במהלך 
נאומו, סיפר הרב בוטמן כי "כיום 
יש לרבי למעלה מ־5000 מוסדות 
ב־102 ערים  מ־1000  בלמעלה 

מדינות בעולם".
המחו־ בבית  החגיגי  הטקס 
מש־ למעלה  כבר  נערך  קקים 

בסיום  ברציפות.  שנה  לושים 
הוא  בוטמן,  הרב  של  נאומו 
המחוקקים  בית  חברי  את  הזמין 

בקופת  דולר  של  שטר  לשים 
הצדקה. 

נולד  זה  מנהג  כי  מסתבר 
בו־ הרב  שקיבל  הוראה  בעקבות 

היה  זה  ההם.  בימים  מהרבי  טמן 
היה  בוטמן  הרב  תשנ"א.  בשנת 
לפתוח  לוושינגטון  לנסוע  אמור 
הברית.  ארצות  של  הסאנאט  את 
בח־ זצוק"ל  הרבי  אצל  כשעבר 

לפני  ראשון,  ביום  דולרים  לוקת 

הרבי  לו  נתן  לוושינגטון,  הנסיעה 
זיך  מיט  "נעם  מפורשת:  הוראה 
זאהלן  אלע  און  פושקע  צדקה  א 
זעהען וואס דו טוסט און זאהלן זיי 
וויסן אויף וואס געלט דארף גיין" 
וכולם  צדקה  קופת  עמך  [="קח 
יראו מה אתה עושה וידעו על מה 

כסף צריך ללכת"].
"אין זה נסיון לגביית כספים", 
בית  חברי  את  בוטמן  הרב  הרגיע 

המחוקקים, "כי אז היינו מבקשים 
רק  זה  אחד,  מדולר  יותר  מכם 
ענין של עשיית צדקה, טוב וחסד 

בפועל ממש".
נענו  המחוקקים  בית  וחברי 
בהמוניהם. היה זה מרגש לראותם, 
את  להכניס  כדי  בתור  עומדים 
"תראו,  הצדקה.  לקופת  הדולר 
הם עומדים בתור לקיים את רצון 
האסעמבלי  חבר  התבטא  הרבי", 

דוד וופרין בסיפוק רב.
ומשם, פנה הרב בוטמן למנהגו 
השנתי, גם הוא בהוראה של הרבי 
שמורות  מצות  חלוקת  זצוק"ל: 
לצמרת הנציגות הישראלית בניו־

ישראל  לשגריר  ובראשם  יורק, 
הכללי  ולקונסול  דנון  דני  באו"ם 
הממסד  פעילי  ואלפי  דיין  דני 
בקונסוליה  הרשמי,  הישראלי 
היהודית,  בפדרציה  היהודית, 
המאוחדת,  היהודית  במגבית 
בשגרירות הישראלית, ב'משלחת 
היהודיות  בפדרציות  הבטחון', 
את  שכוללת  אמריקה,  צפון  של 
של  המאוחדת  היהודית  המגבית 
המ־ את  וגם  הברית  ארצות  כל 
בכל  המאוחדת  היהודית  גבית 
הבו־ וב'משלחת  אמריקה,  צפון 

יהודי  שלכל  רוצה  "הרבי  נדס'. 
הרב  סיכם  שמורה",  מצה  תהיה 

בוטמן.

היום: התרמת דם מרכזית בשכונת גני הדר בפתח תקוה, 
בהשתתפות 'מכבי שירותי בריאות' וארגון הצלה מד"א פ"ת

דם  במנות  החמור  המחסור  לנוכח 
התר־ (שלישי)  היום  תתקיים  בישראל, 
מת דם מרכזית ונפרדת לנשים וגברים, 
(לשעבר  לאברהם'  'זכור  הכנסת  בבית 
החושן) בשכונת גני הדר שבפתח תקוה. 
'מכבי שירותי  ההתרמה תיערך בשיתוף 
ובנק  פ"ת,  מד"א  הצלה  צוות  בריאות', 
לתורמים  פתוחה  והיא  מד"א,  של  הדם 
מגיל 18 ומעלה, או מגיל 17 עם חתימת 

הורים, ובליווי תעודת זהות.
אורן  מר  תקוה,  פתח  מרחב  מנהל 
היום,  שתתקיים  הדם  "התרמת  שגב: 
נועדה לחזק את בנק הדם, הכולל מאגר 
של תרומות דם מצילות חיים של ממש. 
הנוכ־ בהתרמה  להשתתף  בחרה  'מכבי' 
חית, כמו רבות אחרות, במטרה להעניק 
כל  יוכל  בה  קהילתית,  רפואית  מסגרת 
ההתרמה  במערך  חיוני  חלק  לטול  אחד 
מלאה  בהתאמה  זאת  ולקיים  הארצי, 
לאורח החיים ולסדר היום המאפיין את 

להיות  שמחים  אנחנו  החרדי.  המגזר 
שותפים בהצלת חיים, ולהעניק לתושבי 
פתח תקוה את שירותי הרפואה הרגילה 
ושירות  מקצועיות  במומחיות,  והמונעת, 

קשוב ורגיש".
מר  פ"ת,  מד"א  הצלה  ארגון  יו"ר 
התרמות  של  "קיומן  גודלבסקי:  ישראל 
הדם  בנק  לחיזוק  חיוניות  מרכזיות  דם 
הארצי, ואנו מקפידים לערוך אותן בגני 
מגיעים  פעם  בכל  בשנה.  פעמיים  הדר 
מהזמינות  הנהנים  תורמים,  עשרות 
הקרוב  ההתרמה  מקום  של  הגבוהה 
המתאימות  הנוחות,  ומהשעות  לביתם, 
אב־ השכונה.  תושבי  של  החיים  לאורח 

העושים  הארגון,  למתנדבי  להודות  קש 
ערבי  את  לקיים  בכדי  כלילות  ימים 
בכדי  ובסבלנות,  במקצועיות  ההתרמה 
נפשות  בהצלת  ולסייע  מזור  להביא 

בס"ד".
כ"ה  (שלישי),  היום  הדם  התרמת 

לאברהם'  'זכור  הכנסת  בבית  בניסן, 
(לשעבר החושן), רח' מנחם בגין 81, גני 

הדר פתח תקוה, החל מהשעה 19:00 ועד 
לשעות הלילה המאוחרות. 

בעקבות מחסור חמור במנות דם

מחר: התרמת דם דחופה במרכז 
הארצי של 'עזר מציון' בבני ברק

בעקבות מחסור חמור שנוצר במ־
נות דם, מארגנת 'עזר מציון' התרמת 
דם דחופה, מחר, יום רביעי, כ"ו בניסן, 
במרכז הארצי של הארגון ברחוב הרב 

רבינוב 5 בני ברק.
בין  תתקיים  הדחופה  ההתרמה 
השעות 19:00-23:00. יש להצטייד בת־

לגברים  תיערך  ההתרמה  זהות.  עודת 
ולנשים בנפרד.

במחלקה לאספקת מנות דם ב'עזר 
הדם  להתרמת  להגיע  מבקשים  מציון' 
בתחילת הערב, כדי למנוע לחץ והמתנה 
כי  ומדגישים  ההתרמה,  סוף  לקראת 

"בידכם הכוח והזכות להציל חיים".

מסובין כבני מלכים בטבריה

הצלחה חסרת תקדים לנופש פסח במלון כינורות 
מאות משפחות מסכמות בסיפוק חוויה בלתי נשכחת: נופש פסח ברמה אחרת במלון הפאר עם שלל תכניות 

מרתקות, חוויות מדהימות, טיולים ופעילויות שונות, ומעל הכל: שיא של הידור הכשרות!

תכונה בביתר עילית לקראת יום העיון 
של מכון פומבדיתא בענייני כשרות 

נו־ אך  לו,  עבר  חלף  הפסח  חג 
בעולם  הפועל  המזון,  כשרות  שא 
דינאמי ומשתנה, ממשיך להעסיק 
בשאר  גם  ישראל  בית  עמך  את 
ימות השנה, ובפרט את גופי הכש־

רות וההשגחה. 
שכ־ 'פומבדיתא',  תורני  מכון 
שהוא  העיון  ימי  במסכת  נודע  בר 
העומדים  נושאים  במבחר  מקיים 
של  מחר  לקיומו  נערך  הפרק,  על 
המזון  כשרות  בענייני  העיון  יום 

לכל ימות השנה. יום העיון ייערך 
בניסן,  כ"ו  רביעי,  יום  מחר,  בס"ד 
הר"ן  ישיבת  שע"י  הדקל  באולמי 
פינת  זכאי  בן  יוחנן  רבן  ברח' 
הד־ בשכונת  מזוועהיל  האדמו"ר 

קל בביתר עילית.
שייפתח  העיון,  יום  במסגרת 
שיעורי  יינשאו  אחה"צ,  בשעות 
ישפכו  אשר  אקטואליים,  הלכה 
פרקטיות  שאלות  מגוון  על  אור 
הטעונות  ובנקודות  ומרתקות, 

חוות דעת של מומחים בתחום.
וההרצאות  השיעורים  מערך 
כש־ נושאי  של  במבחר  יתמקד 

על  היום.  סדר  על  העומדים  רות 
חדשות  על  זיופים,  ועל  חידושים 
ועל  מכשלות  על  חשדות,  ועל 
חרקים  על  גם  וכמובן  משוכות, 

ותולעים.
רב  ענין  שמעורר  העיון,  יום 
 ,16:45 בשעה  ייפתח  בציבור, 
לחמש  קרוב  פני  על  וישתרע 

בידע  עמוסות  רצופות,  שעות 
ובהכוונה מעשיים.

רבנים  ימסרו  השיעורים  את 
בתחום  ומומחים  הוראה,  בעלי 
רב  ניסיון  צברו  אשר  הכשרות, 
הכ־ בתחום  עשירה  ופרקטיקה 

חלק  והמתחדש.  הדינאמי  שרות 
שימחי־ במצגות  ילוו  מההרצאות 

שו את הדברים.
בידי  יימסרו  השיעורים 
ברזובס־ ישראל  רבי  הגאונים: 

אגודת  בד"ץ  חבר  שליט"א  קי 
רבי  עילית,  ביתר  ובד"ץ  ישראל 
בעל  מומחה  שליט"א  לנדאו  דוב 
משה  רבי  המזון,  בכשרות  שם 
בדיקת  בעמח"ס  שליט"א  ויא 
חיים  אברהם  רבי  כהלכה,  המזון 
שרייבמן שליט"א מוועד הכשרות 
ורבי  החרדית,  העדה  בד"ץ  של 
רב  שליט"א  שפיצר  דוב  שלום 
מערכת  ורב  יצחק  ברכת  קהילת 

הכשרות בקדימה־צורן.
לעילוי  מוקדשים  השיעורים 
שבין  ומיוחד  אחד  של  נשמתו 
בירו־ התורתי  החינוך  מייסדי 
תלמידים  העמיד  אשר  שלים, 
יעקב  מרדכי  ר'  הרה"ח  לאלפים, 
ע"י  ז"ל,  מילר  אלימלך  דוד  ב"ר 
הש־ במלאת  תבלח"ט,  משפחתו 

לושים לפטירתו. 

המקובל הרה"צ רבי יקותיאל אבוחצירא שליט"א מברך את יו"ר 'התנועה למען ירושלים 
ותושביה' הרב חיים מילר שהשתתף בחוה"מ פסח בסעודה שנערכה בביתו שבאשדוד 

ביום ההילולא של אביו הגה"ק רבי מאיר אבוחצירא זצוק"ל
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במחיר מיוחד!חדרים אחרונים
שבת פרשת קדושים

במלון אריסטוקרט, רק- ₪1,090 לזוג
בהשתתפות מגיד המישרים הרב דניאל נתנאל שוורץ

מאת ח. מרגליות ומ. ברגר

בצ־ ח"כ  הלאומי  האיחוד  יו"ר 
דחוף  מכתב  שיגר  סמוטריץ'  לאל 
ד"ר  לממשלה  המשפטי  ליועץ 
לפתי־ בדרישה  מנדלבליט  אביחי 
הדלפה  כנגד  בחקירה  מיידית  חה 
שהוא מכנה "שקרית ומגמתית על 
במש־ או  בפרקליטות  גורמים  ידי 
בדמוקרטיה  לחבל  המיועדת  טרה 
מנת  על  לדבריו  הישראלית". 
למנוע את מינויו לשר המשפטים.

הנבחר  הח"כ  טוען  במכתבו, 
מהתקשורת  פנייה  "קיבלתי  כי 
שנחתם  להסכם  שמתייחסת 
ב־2014 בין תנועת רגבים, שהיתה 
לי הזכות להיות בין מייסדיה, לבין 
מר  בבעלות  תארא  הייעוץ  חברת 

הצעת  להכנת  יחזקאל,  עובד 
בנצרת  נקודתי  לטיפול  מחליטים 

עילית".
היה  הזה  "ההסכם  לדבריו, 
ושל  רגבים  של  בידיה  רק  מצוי 
שערכתי  ומבירור  תארא,  חברת 
היום עולה שהוא הגיע גם לידיהם 
של המשטרה ופרקליטות המדינה 
במסגרת חקירה שבה היה מעורב 
במילים  ונסגרה.  יחזקאל  עובד 
ולא  לרגבים  ולא  מאחר  פשוטות, 
אינטרס  שום  אין  תארא  לחברת 
מהמ־ הודלף  המסמך  בי,  לפגוע 

בנסיון  מהפרקליטות  או  שטרה 
להשחיר את פני ואולי אף להתניע 
לשר  מינויי  את  שתמנע  חקירה 
שם  (אי  סגירתה  עד  המשפטים 

עוד חמישים שנה...)".

הזו  "ההדלפה  כי  מוסיף  הוא 
דמוקרטי  לא  לקמפיין  מצטרפת 
בכירים'  'גורמים  מובילים  אותו 
בתקשורת  המשפטים  במשרד 

נגד המינוי".
כי  כותב  הוא  המכתב  לסיום 
והעי־ הדברים  חומרת  רקע  "על 

אבקשך  מבוצעים  הם  שבהם  תוי 
להורות על הפעלת כל האמצעים 
חקירת  ביצוע  לשם  הדרושים 
עומק שתאתר את המדליף ותביא 
מלוא  ולמיצוי  לדין  להעמדתו 

חומרת הדין עמו".
ארוך  מאמר  פרסם  במקביל 
או  הפרקליטות  כי  טוען  הוא  בו 
המשטרה הדליפו מסמכים בנסיון 

לתפור לו תיק.
תיק  לי  לתפור  הנסיון  "כצפוי, 

לתפקיד  שלי  המינוי  את  ולסכל 
את  פתח  התחיל",  המשפטים  שר 
דבריו. בדבריו חזר על הטענה לפיה 
מקורן של ההדלפות מהמשטרה או 
"לעבריינים  והבהיר  מהפרקליטות 
במשטרה   – ההסכם  את  שהדליפו 
הוא  כי  כלשונו,  בפרקליטות",  או 
אהרן  מהפכת  את  לבטל  מתכוון 

ברק בזירה השופטת. 
שבהם  הימים  עברו  "חברים, 
יש  תיק  כך  לתפור  יכולים  אתם 
מש־ שר  של  מינוי  ולסכל  מאין 

בכוונתי  לרוחכם.  שאינו  פטים 
לתפקיד,  להתמנות  השם  בעזרת 
להחזיר  האורוות,  את  לנקות 
השיפוטית  ההפיכה  את  לאחור 
כל  ללא  ברק  אהרן  כאן  שביצע 
הר־ העיוותים  את  ולתקן  סמכות 

בים במערכת".
השתל־ את  פירט  בהמשך 
לגופו  "ומכאן  האירועים.  שלות 
חרתה  רגבים  תנועת  ענין.  של 
את  ובהן  מטרות  מספר  דגלה  על 
ההתיישבות'.  ופיתוח  'עידוד 
מיזם  הקמנו  זו  מטרה  במסגרת 
להוות  שנועד  בגליל'  'לב  בשם 
את  שיקרב  לגליל  חי'  'לובי  מעין 
ההחלטות  למקבלי  הגליל  אתגרי 
המיזם,  במסגרת  לפיתוחו.  ויפעל 
ובשיתוף פעולה עם עיריית נצרת 

העמותה  של  תורם  עניינו  עילית, 
העיר  צרכי  את  שימפה  בפרויקט 
מחליטים  הצעת  של  טיוטה  ויכין 
במגוון  בעיר  נקודתי  לטיפול 
מקבלי  מול  שתקודם  מישורים, 

ההחלטות בכנסת ובממשלה".
סמוטריץ' סיפר כי "לשם ביצוע 
העבודה התקשרנו עם חברת תארא 
שבבעלותו של עובד יחזקאל – מי 
הממשלה  כמזכיר  בעברו  שכיהן 
להכין,  איך  יודע  הדברים  ומטבע 
מחליטים  הצעת  ולקדם  ולכתוב 
מק־ עבודה  ביצע  יחזקאל  מר  כזו. 

צועית מאוד במשך מספר חודשים, 
הע־ עובדי  ובליווי  לעיריה  בצמוד 

מחליטים  הצעת  גיבש  ואכן  מותה, 
שחלקים ממנה מקודמים עד היום. 
רגבים  שילמה  לעבודה  בתמורה 
בסך  טרחה  שכר  תארא  לחברת 
שנקבע  כפי  מע"מ   + ש"ח  אלף   50
וכ־ כדת  הועבר  התשלום  בהסכם. 

המימון  כאמור,  כנדרש.  ודווח  דין 
לפרויקט הגיע מתורם של העמותה 
לפ־ נוספים  סכומים  לה  (שתורם 

על  לקחת  ונאות  נוספים)  רויקטים 
התורם  כי  מובן  המימון.  את  עצמו 
העביר את תרומתו בצורה מסודרת 

ובהתאם לחוק".
סמו־ כתב  דבריו  סוף  לקראת 

והתמיכות  התרומות  "כלל  טריץ': 

(ואני  בתקופתי  לרגבים  שהגיעו 
מהן)  ואחת  אחת  כל  זוכר  לא  ממש 
מפ־ אני  וכדין.  כדת  ונרשמו  נעשו 

המדינה  למבקר  הכתבת  את  נה 
התמיכות  על  סיבוב'  'עשה  שכבר 
מופע  במסגרת  לרגבים  שהועברו 
במאבקו  שלו  הפרטי  הדיפ־סטייט 
תפקידו  את  להסדיר  כוונתי  נגד 
בע־ נעשה  זה  את  גם  וסמכויותיו. 

גם  הקרובה.  בקדנציה  השם  זרת 
ממשיך  אני  בכנסת  בתפקידי  היום 
החשובים  הדברים  כל  את  לקדם 
שבהם עסקתי ברגבים, ובהם פיתוח 
מרגיז  שכנראה  ומה  ההתיישבות, 
 – המשפט  במערכת  גורמים  מאוד 
קידום שלטון החוק האמיתי ותיקון 
עיוותים רבים שהתפתחו במערכת 

הזו במהלך השנים".
"אנשי  סמוטריץ':  כתב  לסיום 
הפרקליטות והמשטרה שהדליפו, 
למצוא  קשה  יותר  לעבוד  תנסו 
קשקושים  כי  לי,  לתפור  כדי  תיק 
על קידום פעילות ציונית ברגבים 
משהו  רק  לא  הם  בגליל  ובלב 
בהם  בהם,  מתבייש  לא  שאני 
גאוותי. מחכה בקוצר רוח לשמוע 
של הקשקוש הבא  את המקוריות 
ינסו  והמשטרה  שהפרקליטות 
להשת־ הולך  זה  חברים,  לתפור. 

נות בעזרת השם. בקרוב".

סמוטריץ': "המשטרה או הפרקליטות הדליפו 
מסמכים כדי למנוע ממני להיות שר המשפטים"

האם יש נסיון לתפור תיק ערב הקמת הממשלה הבאה

לדבריו, "ההדלפה הזו מצטרפת לקמפיין לא דמוקרטי אותו מובילים 'גורמים בכירים' במשרד המשפטים בתקשורת נגד המינוי"

תעודת כבוד לקרדיולוגיה בישראל:

81% מהמטופלים בארץ מצונתרים ב־12 השעות 
הראשונות לאחר התקף לב לעומת אחוז עולמי של כ־65%

מאת מאיר קליין 

בי־ מהמטופלים  אחוזים   81
חיים  מציל  צינתור  עוברים  שראל 
מרגע  הראשונות  השעות  ב־12 
תחילת התסמינים. זהו מספר חסר 
אחוז  בו  לעולם  בהשוואה  תקדים 
הצינתורים מצילי החיים עומד על 
כ־65%, בארה"ב עומד על כ־70%

ובאנגליה עומד על כ־66%. 
עליה  במגמת  נמצא  זה  אחוז 
ומהווה  האחרון  בעשור  מתמדת 
הקר־ לאיכות  ומדד  כבוד  תעודת 

דיולוגיה הישראלית. 
עוברים  שאינם   19% אותם 
בעי־ מורכבים  מיידי,  צינתור 

רב  זמן  חלף  בהם  ממקרים  קר 
התסמינים  תחילת  מרגע  מדי 
דבר  החולים,  לבית  להגעה  ועד 
מיעילות  משמעותית  המפחית 
בו  למצב  לעיתים  ומוביל  הטיפול 
להזיק.  עלולה  אף  העורק  פתיחת 
ACSIS (Acute מסקר עולה  כך 

coronary syndrome), שכלל 
וש־ מטופלים,  ל־1,800  קרוב 
ממצאיו יוצגו בכנס האיגוד הקר־

דיולוגי בישראל שיפתח בשלישי 
בהשתתפות  אביב  בתל  הקרוב 
צוות  ואנשי  קרדיולוגים  כ־1,500 

רפואי בכירים מהארץ ומהעולם.
במ־ מתבצע   ACSISה־ סקר 

כחודשיים  במשך  ישראל  דינת 
ובמסג־  ,1992 מאז  שנתיים  ומדי 

יותר  על  מידע  כה  עד  נאסף  רתו 
שהתקבלו  מטופלים  אלף  מ־15 
ותעו־ הלב  בשריר  חד  אוטם  עם 

יחידות  ב־25  יציבה  לא  חזה  קת 
הארץ.  ברחבי  לב  נמרץ  לטיפול 
החוג  ידי  על  מעובדים  הנתונים 
הקר־ באיגוד  לב  נמרץ  לטיפול 

המרכז  עמותת  ובעזרת  דיולוגי 
הישראלי למחקרי לב וכלי דם.

בזמן  לשיפור  מצוינת  דוגמא 
המענה הרפואי, רואים בפרק הז־

התקף  עם  מטופל  בו  הממוצע  מן 

עם  הלב,  שריר  (אוטם  מסוכן  לב 
מגיע  באק"ג)   ST מקטע  הרמות 
לפתיחת  ועד  רפואי  לטיפול 
העורק וחידוש זרימת הדם לאזור 
פרק  ב־2010  אם  בלב.  הבעייתי 
106 על  עמד  זה  לטיפול  הזמן 
הזמן  פרק  התקצר  ב־2018  דקות 

ל־85 דקות.
שנ־ נטען,  האחרונות  בשנים 
מאוטם  כתוצאה  יותר  מתות  שים 
את  לשפר  צורך  ויש  הלב  שריר 
2018 סקר  אלו.  בנשים  הטיפול 
קבע כי: אין הבדל משמעותי בת־

מותה בין נשים לגברים.
נתון נוסף שמעיד על כוחה של 
רואים  הישראלית,  הקרדיולוגיה 
מקרים   5 מכל   1 רק  כי  בעובדה 
של אוטם בשריר הלב (התקף לב) 
משמעותי  לנזק  גורם  בישראל 

לשריר הלב.
2018 בסקר  אלה,  כל  לצד 
לצד  מדאיגים.  נתונים  גם  ישנם 
והשי־ הטיפול  ביעילות  העליה 

המענה  במהירות  המתמיד  פור 
בזמן  שיפור  אין  עדיין  הרפואי, 
פי  על  המטופל.  של  התגובה 
המטופל  של  התגובה  זמן  הסקר, 
הת־ בהופעת  חש  הוא  בו  מרגע 

שהוא  ועד  הראשונים  סמינים 
על  עומד  לעזרה  לפנות  מחליט 
זמן  פרק  אותו  בדיוק  דקות,   125
לעזרה  לפנות  למטופלים  לקח  בו 
כי  לציין,  מיותר  שנים.   19 לפני 
קיצור זמן התגובה מסייע בהצלת 
בעקבות  הנזקים  ובהפחתת  חיים 

אירוע הלב. 
מן  שעולה  נוסף  מדאיג  נתון 
מח־ כמעט  כי  העובדה  זו  הסקר, 
שחווים  בארץ  מהמטופלים  צית 
הזמנת  על  מוותרים  לב,  התקף 
עצמאי  באופן  ומגיעים  אמבולנס 
המסכן  דבר   – החולים  לבית 
הסי־ אחת  סביבתם.  ואת  אותם 

היעדר  הנראה  ככל  היא  לכך  בות 
התקף  לסימני  מספקת  מודעות 

הלב (כאבים בחזה או ברום הבטן, 
חולשה  קרה,  הזעה  נשימה,  קוצר 
אך  בחילה),  ו/או  פתאומית  קשה 
מהעלות  הקיים  החשש  בשל  גם 
הכספית הכרוכה בקריאה לניידת 

טיפול נמרץ.
בקנה  חידוש  גם  ישנו  השנה 
לראשונה  כאשר  עולמי,  מידה 
אספו  לב  נמרץ  טיפול  אחיות 
אשר  מטופלים  לגבי  נתונים 
האחיות  נתוני  לב.  התקף  עברו 
בין  הדוק  קשר  על  מצביעים 
של  הגופני  למצבם  הנפשי  מצבם 
לב.  התקף  עברו  אשר  מטופלים 
מהמטופלים   53% הסקר  פי  על 
התקף  לפני  נפשיים  קשיים  חוו 
מוטר־ היו  כי  דיווחו   21% הלב: 

או  העבודה  במקום  מבעיות  דים 
דאגה  על  דיווחו  הלימודים, 20% 
לבריאות קרובי משפחתם ו־13%

פיננסיות  בעיות  על  הצביעו 
כי  מסתבר  אולם  לדאגה.  כמקור 
הקושי הנפשי אינו מסתיים אחרי 
התקף הלב, על פי המחקר כ־40%

וחלקם  עצבות  חשו  מהמטופלים 
אף דיכאון כבר בתקופת האשפוז 
אחרי אירוע הלב (25% דיווחו על 

עצבות, 15% דיווחו על דיכאון).
בי־ הקרדיולוגי  האיגוד  נשיא 

הקרדיולוגיה  מערך  וראש  שראל 
(בילינסון),  רבין  הרפואי  במרכז 
כי  מציין  קורנובסקי,  רן  פרופ' 
מעצמת  להיות  הפכה  "ישראל 
צינתורים מצילי חיים בקנה מידה 
לירידה  מוביל  אשר  נתון  עולמי. 
שי־ לצד  וזאת  בישראל  בתמותה 

מוש נרחב בתרופות מצילות חיים 
כגון תרופות לדילול הדם והורדת 
ולאחריו.  אוטם  בזמן  כולסטרול 
המו־ הלב  ברפואת  השיפור  גם 

בריא  חיים  לאורח  המעבר  נעת, 
בעי־ והמלחמה  גופנית  ופעילות 

את  משמעותית  מקטינים   – שון 
רקע  על  ולמוות  לאוטם  הסיכוי 

לבבי".
יעקובישוילי,  זאזא  ד"ר 
לב  נמרץ  לטיפול  החוג  ראש 
"הנ־ מוסיף  הקרדיולוגי  באיגוד 

הטיפול  לתוצאות  בנוגע  תונים 
ישראל,  במדינת  לב  בהתקפי 
משמעותי  שיפור  על  מעידים 
של  הטיפול  ואיכות  במהירות 
ומכוני  נמרץ  לטיפול  היחידות 
ישראל,  במדינת  הצינתורים 
במובן זה ישראל משמשת כמודל 
רפואי  בתחום  עולמית  ודוגמא 

חשוב זה".

נעצר רוכב אופנוע שפגע וברח
מאת חיים מרגליות

באורח  נפגע  שנתיים  כבן  ילד 
הרפואי  המרכז  אל  ופונה  בינוני 
בחוף  שנסע  אופנוע  יפה.  הילל 
מהמ־ ונמלט  בפעוט  פגע  אולגה 

קום.
שנפת־ החקירה  בעקבות 

לחקירה  המשטרה  עצרה  חה, 
חדרה  תושב  אופנוע,   רוכב 
במעורבות  החשוד   ,24 בן 

בתאונה. 
בראשות  האירוע  חקירת 
נמשכת,  ישראל  משטרת  בוחני 
התאונה  בעת  הנסיבות  לבחינת 

ולאחריה.

לשנה הבאה בירושלים

אהרן ברגמן ביטוי הולם |

ומזדקרת  סוערת  יהודי  כל  של  נפשו 
רגשותיו  הפסח.  חג  של  המרוממים  בימים 
נשמעת  במיוחד  גדות.  עדי  ועולים  גואים 
לב  כל  הגלות.  אורך  נוכח  הפנימית  הנהמה 
מרגיש מתפלץ בבקשה 'השתא הכא, לשנה 

הבאה בארעא דירושלים'.
של  בטהרתה  להיווכח  היה  מפעים  כמה 
האחרונה  בשבת  וזכה.  נקיה  יהודית  נפש 

בעיצומו  לחג,  הסמוכה 
פסח  של  אחרון  יום  של 
היתה  חו"ל,  בני  אצל 
לשוחח  הזכות  לנו 
בלשון  יקר,  נער  ולדובב 
מיוחד',  'ילד  המדוברת 
שהתקשור עמו אינו קל. 
המצליחים  הם  מעטים 
נפשו  לעמקי  לרדת 

הלוהטת ברגשי קודש.
הוא  התפילה,  בעת 
בלהב  ומתפלל  מתנועע 
הלימוד  בשעת  אש. 
הוא רכון על ספרי קודש 
כמיטב  בהם  והוגה 
מובנת  שאינה  תפיסתו 
לנו כלל. כך גם כל מצוה 

וכל פיסת יהדות אהובות עליו מאוד. יש רק 
המתרחש  את  להבין  ללבבו  מסילות  למצוא 

בפנים.
זכינו  אכן  אם  היקר,  הנער  לנו  סיפר  וכך 

להבין אותו נכון.
בליל הסדר, הוא שח בהתרגשות, הקשיתי 

קושיה נוספת מעבר לארבע הקושיות. 
בשלב זה הוא מדפדף בזריזות ב'הגדה של 
מפורשת.  סתירה  על  באצבעו  ומראה  פסח' 
בפיוט 'והיא שעמדה' אנו אומרים: "בכל דור 
לאחר  ואילו  לכלותינו",  עלינו  עומדים  ודור 

כמה קטעים מביא בעל ההגדה תובנה הפוכה 
בתכלית: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את 

עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"... 
מצד  כי  ונרגש,  הנער  נסער  יתכן,  כיצד 
בכל  וכי  הגלות  צרות  על  לנו  מספרים  אחד 
עלינו  הקמים  מרים  אויבים  ישנם  ודור  דור 
לכלותינו, ואילו לפתע משתנית הנימה ובעל 
ודור,  דור  בכל  אחד,  כל  על  פוקד  ההגדה 
הוא  כאילו  עצמו  שיראה 

יצא ממצרים בן חורין???
 – התירוץ?  'ומה 

שאלנו אותו בסקרנות.
פשוט,  התירוץ 
היקר  הילד  שוב  התלהב 
בשפתו  לנו  והסביר 

המיוחדת. 
של  הראשון  הקטע 
שייך  שעמדה'  'והיא 
ואילו  הנוכחית,  לשנה 
לשנה  שייך  השני  הקטע 

הבאה.
והתירוץ  הקושיה 
נפשו  ונפלאים.  מקוריים 
את  מביעה  הטהורה 
משאלת הלב של כל יהודי 
גלומה  בקושיה  הנשגב.  הסדר  ליל  במהלך 
כיצד  וכי  הגלות  אורך  על  הנוראה  התמיהה 
נוכח  חורין  כבני  עצמנו  לראות  אנו  יכולים 
המשך הצרות של הכלל והפרט; והתירוץ בא 
שכל  והעידוד  החיזוק  את  בנחישות  לחרוץ 
יהודי שואב מליל הסדר. ההבטחה והכמיהה 
כי אמנם השתא עבדי, אך בשנה הבאה כבר 

נהיה בני חורין. 
בקרוב  לראות  נזכה  ואכן  הלוואי 
בהתגשמותן של משאלות אלו אשר להן אנו 

מייחלים ומצפים בכל לב. 

ונרגש,  הנער  נסער  יתכן,  כיצד 

על  לנו  מספרים  אחד  מצד  כי 

ודור  דור  בכל  וכי  הגלות  צרות 

הקמים  מרים  אויבים  ישנם 

לפתע  ואילו  לכלותינו,  עלינו 

ההגדה  ובעל  הנימה  משתנית 

דור  בכל  אחד,  כל  על  פוקד 

הוא  כאילו  עצמו  שיראה  ודור, 

יצא ממצרים בן חורין???
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חופשת בין הזמנים בכינורות
להתמכר לצליל, להתחבר לאווירה
ליהנות מנופש ברמת שלא הכרת

חופשש
להתמכ
ליהנות
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שבת מיוחדת עם החזן אביחי שניידר
פרשת קדושים כ»ח - כ»ט ניסן

הבן של ארדואן תוקף את 
ישראל: "מפחדת מטורקיה"

בנו של נשיא טורקיה, בילאל, תקף את המדיניות הישראלית וטען: "הם מגבירים את 
הלחץ על הפלסטינים בגבול כי האסלאם מפולג, אבי מקדיש את חייו למען א־ללה"

מאת כתב 'המבשר'

הולך בדרכו של האב: בילאל 
טורקיה  נשיא  של  בנו  ארדואן, 
את־ אמר  ארדואן,  טאיפ  רג'יפ 
כי  השתתף  בו  כנס  במהלך  מול 
על  הלחץ  את  מגבירה  "ישראל 
הפלסטינים בגבול, כי היא רואה 
בימינו,  מפולג.  האסלאם  את 
כיוון  מטורקיה,  מפחדת  ישראל 
שהיא  התהליך  את  רואה  שהיא 
מובילה. למה אנחנו אוהבים את 
את רג'יפ טאיפ ארדואן? כי הוא 
א־ללה,  למען  חייו  את  מקדיש 
משמ־ חיינו  את  שנעשה  ורוצה 

עותיים למען א־ללה".
בילאל גם התייחס ל"פגיעה 
העולם",  ברחבי  במוסלמים 
לפילוג  אותו  וייחס  לדבריו, 
כזכור,  בילאל,  באסלאם.  שיש 

ישראל  נגד  בעבר  התבטא  כבר 
מכוונת  בפגיעה  אותה  והאשים 
בטורקיה. כזכור, בחודש שעבר 
הממשלה  ראש  של  בנו  הסתבך 
נשיא  עם  יאיר,  נתניהו,  בנימין 
אותו.  תקף  כאשר  טורקיה 
ארדואן, מצידו, לא נשאר חייב, 
"לצבוט"  האב  לנתניהו  קרא 
באזנו של בנו וערך השוואה בין 
במ־ הטבח  למבצע  הבן  נתניהו 
סגדים בניו זילנד, ברנטון טרנט.
בגלי־ שנשא  נאום  במהלך 

פולי אמר ארדואן כי "אנחנו כאן 
תוכלו  לא  אתם  הדין.  יום  עד 
איסטנבול  של  שמה  את  לשנות 
בהתייחסות  לקונסטנטינופול", 
בו  הבן  נתניהו  של  לדברים 
בש־ הטורקית  העיר  את  כינה 

הנוצרי.  השלטון  מתקופת  מה 
נתניהו  של  בנו  של  "ההצהרות 

והטרוריסט בניו זילנד הן זהות. 
אמר  מקור",  מאותו  מוזנים  הם 
טען  ארדואן  הטורקי.  הנשיא 
גם כי היורה מניו זילנד לא פעל 
לבד, אלא היה חלק מרשת רח־
את  לתקוף  ששואפת  יותר  בה 

טורקיה ואת המוסלמים. 
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 

"ארדואן  כי  בתגובה  אמר  ניהו 
שהאימפריה  שכח  כנראה 
מן  עברה  כבר  העות'מאנית 
יש  היהודי  לעם  היום  העולם. 
איתנה,  חזקה,   – משלו  מדינה 
שלא   – וחופשיה  דמוקרטית 
מתרגשת מאיומים. אם ארדואן 
רוצה שיעור בחופש דת וכיבוד 
בני כל הדתות, הוא יכול ללמוד 
שמ־ הישראלית  מהדמוקרטיה 
כל  את  מופתית  בצורה  כבדת 

הדתות".

ספרד: הימין הקיצוני קיבל עשרה 
אחוזים מהקולות בבחירות הכלליות 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

להת־ ממשיך  הקיצוני  הימין 
היא  ספרד  והפעם  באירופה,  חזק 
זה:  בהקשר  לכותרות  שעולה  זו 
שהתקיימו  הכלליות  בבחירות 
הימין  הצליח  במדינה,  שלשום 
תק־ חסר  הישג  לרשום  הקיצוני 
מקו־ אחוזים  כעשרה  ולקבל  דים, 
שמאז  לאחר  זאת,  הבוחרים.  לות 
הדמוקרטיה  של  המחודש  כינונה 
הרודן  של  מותו  לאחר  בספרד, 
פרנסיסקו פרנקו, לא היה ייצוג של 
הימין הקיצוני בפרלמנט במדריד. 
מפ־ מנהיג  אבסקל,  סנטיאגו 

ההישג  את  שרשמה   VOX לגת 
נרגש  נצחון  נאום  נשא  המרשים, 
רק  מדובר  כי  הבטיח  במסגרתו 
שמ־ חדשה  דרך  של  בתחילתה 

ביאה עמה בשורה גדולה לאזרחי 
לא  מעתה  כי  הזהיר  הוא  ספרד. 
מול  אל  לשתוק  לרשויות  יאפשר 
שמזלז־ ספרדים  פרלמנט  חברי 
בדגל  הספרדית,  בלאומיות  לים 
הלאום של המדינה או כאלה שמ־

בקשים לקדם הליכים של הענקת 
כל  מספרד.  לחלקים  עצמאות 
בוטה  הפרה  לדבריו  מהווים  אלו 
של החוק הספרדי, ומעתה ימוצה 

הדין עם עבריינים מסוג זה. 
בקול  וקרא  הוסיף  אבסקל 
ולעולם  נוצרית,  "ספרד  נחרץ: 
בעצם  ובכך  מוסלמית",  תהיה  לא 
רבים  של  הגדול  הפחד  את  ביטא 
משבר  לנוכח  ספרד,  מאזרחי 
ומח־ שהולך  המוסלמית  ההגירה 

מרגי־ מהספרדים  כשרבים  ריף, 
מהכ־ נפגעות  שזכויותיהם  שים 

ספרד  של  הנדיבה  האורחים  נסת 
ומדינות אחרות באיחוד האירופי, 

כלפי המהגרים המוסלמים. 
של  הגדול  להישג  מעבר 
נרשמה  הקיצוני,  הימין  מפלגת 
הישא־ של  מגמה  דווקא  בספרד 

המפה,  של  השמאלי  בצד  רות 
הממשלה  ראש  של  כשמפלגתו 
הגיעה  סנצ'ס,  פדרו  הנוכחית, 
חברים,   123 עם  הראשון  למקום 
מתוך 350 מושבים בפרלמנט. על 
פי ההערכות יצליח סנצ'ס להקים 
נוס־ מפלגות  עם  יחד  קואליציה 

פות, ולהמשיך את שלטון השמאל 
הסוציאליסטי במדינה. 

סרי לנקה מכריזה מלחמה על האסלאם 
הרדיקלי ואוסרת לבוש אסלאמי מסורתי 
המוסלמים בסרי לנקה מזהירים כי ההגבלות על הלבוש המסורתי רק יגבירו את 

המתיחות בין הדתות 

מאת יעקב א. לוסטיגמן

הטרור  מתקפת  אחרי  שבוע 
של  חייהם  את  שגבתה  הרצחנית 
ממשלת  מגיבה  אדם,  בני  כ־260 
צעדים  של  בשורה  לנקה  סרי 
הר־ האסלאם  את  להגביל  שנועדו 
האיסור  ובראשם  במדינה,  דיקלי 
הלבוש  של  בפומבי  חבישה  על 
המסורתי של הנשים המוסלמיות. 
כבר  בורקה  חבישת  על  איסורים 
ברחבי  מדינות  במספר  קיימים 

העולם, בהן צרפת ובלגיה. 
ידי  על  נחקק  החדש  החוק 
עתה  ולעת  בלעדי,  באופן  הנשיא 
הפרלמנט,  לאישור  זקוק  אינו 
משום שבמדינה שורר מצב חירום 
הח־ סמכות  את  לנשיא  המעניק 

לבטחון  הנוגעים  לעניינים  קיקה 
הלאומי. 

מי־  20 מבין  אחוזים  כשבעה 
מוסל־ הם  לנקה  סרי  אזרחי  ליון 

נוצרים,  הם  אחוזים  וכששה  מית, 
המהווים  הבודהיסטים  לעומת 
מהאזרחים  אחוז  כ־75  של  רוב 
כשני  שמונים  וההינדים  במדינה 
 – לנקה  בסרי  אדם  בני  מיליון 
עשרה אחוזים מכלל האוכלוסיה. 
הארגונים  כי  לציין  מעניין 
המוסלמיים במדינה ניסו להקדים 
רפואה למכה, על ידי שקבעו בע־

כי  לכן,  קודם  ימים  שלושה  צמם 
הנשים המוסלמיות לא ילבשו את 
עד  זמני,  באופן  המסורתי  הלבוש 
במדינה.  הבטחוני  המצב  שיירגע 
חשש  של  במסווה  זאת  עשו  הם 
בטחוני, אך נראה כי כוונתם היתה 
יעד  זה,  בנושא  חקיקה  למנוע 

שכאמור לא הושג על ידם. 
סגן נשיא המועצה המוסלמית 
הגיב  אחמד,  חילמי  לנקה,  בסרי 
שהטיל  האיסור  על  רב  בכעס 
בצעד  מדובר  כי  ואמר  הנשיא, 
לא  שגם  אחריות,  וחסר  מטופש 
לדבריו,  הלאומי.  לבטחון  יועיל 
איסורים כאלו יכולים רק להגביר 
את המתיחות בין הדתות, ולפגוע 
במאמצים להשכין שלום בין חלקי 
החברה בסרי לנקה לאחר מתקפת 

הטרור הקשה. 
הר־ אתמול  הודיעו  במקביל 

שויות בסרי לנקה כי החשש מפני 
מתקפת טרור נוספת בעינו עומד, 
וכעת יש להם סיבות להאמין שה־

מחבלים שינסו לבצע את הפיגוע 
מחופשים  כשהם  זאת  יעשו  הבא, 

לחיילים בצבא סרי לנקה. 
כוחות  פשטו  השבוע  בסוף 
המחבלים  של  מעוז  על  הבטחון 
הטרור,  מתקפת  את  שביצעו 
חיסלו לפחות ששה מחבלים, ופ־

להימלט  שהצליח  נוסף  אחד  צעו 

מחבל  אופנוע.  על  רכוב  כשהוא 
אחר הצליח ככל הנראה להימלט 
שמ־ היא  וההערכה  פגע,  ללא 

במקום  היו  שלא  נוספים  חבלים 
בזמן הפשיטה של כוחות הבטחון, 
בחומרי  מצוידים  פעילים,  עדיין 
ומתכוננים  נפץ,  וחגורות  חבלה 

לפעול בהקדם. 
לנקה  סרי  ממשלת  ראש 
שכוחות  הסיבה  כי  אתמול,  אמר 
את  לסכל  הצליחו  לא  הבטחון 
שאת  בכך  נעוצה  הטרור  מתקפת 
קבוצה  וביצעו  תכננו  המתקפה 
משפחה,  ובני  חברים  של  קטנה 
באמ־ משימוש  להיזהר  שידעו 

תכנון  לצורך  טכנולוגיים  צעים 
היתה  "זו  המתקפה.  ותיאום 
קבוצה קטנה מספיק כדי להימנע 
אלקטרונית,  בתקשורת  משימוש 
בפגי־ ביצעו  הם  התיאומים  ואת 

ראש  אמר  פנים",  אל  פנים  שות 
הממשלה. 

מת־ שאחרי  בימים  זאת,  עם 
המודיעין  כי  נחשף  הטרור  קפת 
מידע  לנקה  לסרי  העביר  ההודי 
הטרור  מתקפת  על  קונקרטי 
המתקרבת, אלא שהרשויות בסרי 
הזה  המידע  עם  עשו  לא  לנקה 
הט־ למתקפת  אפשרו  ובכך  דבר, 

רור לצאת לפועל ללא כל הפרעה 
מצדם.

כתבי אישום נגד חברי חוליה 
שגנבו עשרות רכבים

מאת חיים מרגליות

צפון  ובמחוז  הגבול  במשמר 
של משטרת ישראל הביאו להגשת 
כתבי אישום נגד חמישה נאשמים, 
פלסטינים,  וארבעה  אחד  ישראלי 
גניבת  בגין  חוקיים,  בלתי  שוהים 
מוערך  בשווי  ורכוש  רכב  כלי   22
של מאות אלפי שקלים, והעברתם 

לשטחי הרשות הפלסטינית.
בי־ שנפתחה  בחקירה  מדובר 

חידה המרכזית של משמר הגבול 
משטרת  של  צפון  ובמחוז  בצפון 
אירועים  מספר  בעקבות  ישראל 
הארץ.  בצפון  רכבים  גניבות  של 
החקירה  של  מוקדם  בשלב  כבר 
ובכנופיה  בשיטה  שמדובר  עלה 

שפעלה באופן קבוע ומקצועי. 
במש־ פעלו  החקירה  במהלך 
טכנו־ אמצעים  הפעלת  תוך  טרה 

בסיומה  שהביאו  מתקדמים  לוגיים 
של  למעצרם  הסמויה  החקירה  של 
שה־ עלה  מהחקירה  החשודים. 

גניבת  את  מבצעת  היתה  כנופיה 
הרכב תוך שימוש ברכב נוסף שהיה 
נוכחות  על  ומתריע  ראשון  נוסע 
משטרתית. הרכב הנוסף לרוב היה 
שלא  גנובות  רישוי  לוחיות  בעל 
היו תואמות לסוג הרכב וזאת בכדי 

לטשטש את עקבותיהם. 

שהתחקו  המשטרה  כוחות 
אחר חברי הכנופיה נערכו לגניבה 
הפעם  הנאשמים,  שתכננו  נוספת 
גניבת  לאחר  אביאל.  במושב 
מה־ חלק  ידי  על  מאביאל  הרכב 

לכיוון  נסיעתם  ובמהלך  נאשמים 
התכנון  פי  על  שם  ריחן,  מעבר 
הרשות  לשטחי  הרכב  את  יעבירו 
השוטרים  נערכו  הפלסטינית, 
לבסיס  בסמוך  מעצרם  לביצוע 
שהבחינו  הנאשמים  רגבים. 
הרכב  עם  עלו  הגדולים,  בכוחות 
שהניחו  הדוקרנים  על  הגנוב 
רגלית  להימלט  והחלו  השוטרים 
השו־ הביאו  קצר  מרדף  ולאחר 

נאשמים  שני  של  למעצרם  טרים 
פלסטינים,  מהרכב,  שנמלטו 

שוהים בלתי חוקיים.

גיבוש  ולאחר  הבוקר  באותו 
הנא־ כל  נגד  הראייתית  התשתית 

שמים נעצר נאשם נוסף בברטעה 
הפלסטינית ושני נאשמים נוספים 
בחיפה, ישראלי ופלסטיני השוהה 

בישראל שלא כחוק. 
על  שהוגש  האישום  בכתב 
משט־ של  התביעות  מחלקת  ידי 

השלום  משפט  בבית  ישראל  רת 
בחדרה עולים 22 אישומים שונים 
עוד  הכנופיה.  חברי  חמשת  נגד 
שהכנופיה  האישום  מכתב  עולה 

פעלה במשך חודשים רבים.
אישו־ עולים  האישום  מכתב 

גניבת  וביניהם  חמורים  מים 
שהייה  כדין,  שלא  נהיגה  רכבים, 
פריצה,  כלי  החזקת  חוקית,  בלתי 

גניבה מרכבים ועוד.

המעצר | דוברות המשטרה

מטוס עם 130 נוסעים ביצע 
נחיתת חירום בנתב"ג

מאת חיים מרגליות

נו־  130 על  עברו  חרדה  רגעי 
מטוס  של  סיפונו  על  שהיו  סעים 
דור,  סאן  חברת  של   B738 מסוג 
כשהטייס  על,  אל  של  הבת  חברת 
נחיתת  מבצע  הוא  כי  להם  הודיע 
עברה  הנחיתה  בנתב"ג.  חירום 

בשלום.
האירוע התרחש בשעות הבו־

הטייסים  כאשר  אתמול,  של  קר 
ומולם  החירום  נחיתת  את  ביצעו 
על  רבים  חירום  כוחות  המתינו 

מסלול הנחיתה.
דר־ את  עשה  המטוס 

חצי  במהלך  אך  לוורשה,  כו 

הטיסה,  של  הראשונה  השעה 
היד־ בתקלה  הטייסים  הבחינו 

לשוב  אותם  שאילצה  ראולית, 

הנחי־ כאמור,  עקבותיהם.  על 
היו  ולא  בשלום  ב"ה  עברה  תה 

נפגעים.

נהג שפגע, הרג וברח 
הסגיר עצמו למשטרה

מאת חיים מרגליות

תאונת פגע וברח קטלנית הת־
משאית  חווארה.  בצומת  רחשה 
פל־ רגל  בהולך  פגעה  פלסטינית 
סטיני כבן 28 ומותו נקבע במקום. 

מהמקום.  נמלט  המשאית  נהרג 
בס־ פתחו  וצה"ל  משטרה  כוחות 

ריקות לאיתורו.
דיווחה  מכן  לאחר  קצר  זמן 
המשטרה כי נהג המשאית הסגיר 

את עצמו. נפתחה חקירה.

המשרד להגנת הסביבה מעדכן על התפרצות 
חיפושית בלתי מזיקה מסוג רצנית אוליביה

מאת חיים מרגליות

הסביבה  להגנת  המשרד 
נצפו  האחרונים  בימים  כי  מעדכן 
חיפושיות  של  גדולות  כמויות 
ברחבי  רבים  ביישובים  שחורות 
חי־ כי  מדגישים,  במשרד  הארץ. 
מזיקות  אינן  אלה  גדולות  פושיות 
ואינן מעבירות מחלות לאדם, ולכן 
אין מקום לנקוט באמצעי הדברה.

 2.5 עד  שגודלה  החיפושית, 
הרצניתיים  ממשפחת  היא  ס"מ, 

לייבלע  ד"ר  שהגדיר  ממין  והיא 
תל־אביב  מאוניברסיטת  פרידמן 
זו  חיפושית  אוליביה.  כרצנית 
טו־ היא  שכן  לחקלאות,  מועילה 

בשטחים  חרקים  ביעילות  רפת 
חקלאיים, ועשויה לטרוף גם מזי־

קים תברואיים (כגון זחלי פרפרים 

ותיקנים).
בתעופה  מגיעים  החרקים 
לתחום העירוני משטחים פתוחים 
הם  הגעתם  ועם  הערב,  בשעות 
מקום  ומחפשים  בקרקע  נוחתים 
שעות  בתוך  מתים  ולרוב  מסתור 
ספורות. הגעתם בכמויות גדולות 
הוא  אך  למטרד,  לגרום  עשויה 

עתיד להיפסק תוך זמן קצר.
הסביבה  להגנת  במשרד 
מציינים, כי אין לנקוט הדברה נר־

חבת, אלא רק במקרים מיוחדים: 
במופע  היא  החיפושית  כאשר 
ובמ־ יישוב,  בתחום  והמוני  חריג 
למ־ בפועל  גורמת  היא  שבו  קום 

טרד, ניתן לבצע הדברה ממוקדת 
נזק  למנוע  כדי  מצומצם  בשטח 
שיפעל  מדביר  ולרכוש.  לציבור 
כמבצע  ייחשב  להנחיות  בניגוד 
ויינקטו  ואסורה,  רשלנית  הדברה 

נגדו האמצעים הקבועים בחוק.

החיפושית | ד"ר אורי שלום, 
המשרד להגנת הסביבה

נחיתת חירום בנתב"ג, אילוסרציה | יוסי זליגר/פלאש90

קרוב למאה שב"חים 
נתפסו במעבר מיתר

מאת חיים מרגליות

עצרו 89  הגבול  משמר  שוטרי 
חוקיים,  בלתי  שוהים  פלסטינים, 
הסרת  עם  מיתר.  למעבר  סמוך 
הפסח  המועד  בחול  שהוטל  הסגר 
נערכו שוטרי משמר הגבול באזור 
למני־ פעילות  במסגרת  מיתר  יער 
לשטח  פלסטינים  של  חדירה  עת 

ישראל ללא היתר. 

פלס־ עשרות  זיהו  הכוחות 
והתקדמו  הגדר  את  שחצו  טינים 
להם  ארבו  שם  מיתר,  יער  לכיוון 
למעצרם  שהביאו  נוספים  כוחות 
את  סיכלו  ובכך  החשודים  של 

כניסתם הלא חוקית. 
 89 כאמור  נתפסו  הכל  סך 
דרום  תושבי  פלסטינים  חשודים 
במ־ לחקירה  שהועברו  חברון  הר 

שטרת ישראל. 

מעבר מיתר

נתפס אסיר שביצע עבודות 
שירות ונהג בפסילה

מאת חיים מרגליות

נוהג בזמן פסילה בעודו  נתפס 
מבצע עבודות שירות בגין עבירות 
המשטרה  מאבק  במסגרת  תנועה. 
חוק  ופורעת  מסוכנת  נהיגה  כנגד 
נתפס נהג נוהג ברכבו בעודו פסול 

לנהיגה לתקופה של 25 חודשים. 
השוטרים  שערכו  מבירור 

פסול  שהנהג  רק  שלא  נתגלה 
מנהיגה, אלא הוא גם מרצה עונש 
שירות  עבודות  של  בדרך  מאסר 

בגין עבירות תנועה חמורות. 
תביעות  וחטיבת  נעצר  הנהג 
בקשה  נגדו  הגישה  תעבורה 
וכתב  ההליכים  לתום  עד  למעצר 
לתעבורה  משפט  לבית  אישום 

בעכו. 

מ"מ המפכ"ל איחד את מחלקת תביעות 
תעבורה עם חטיבת התביעות המשטרתית

מאת חיים מרגליות

ני־ המשטרה,  מפכ"ל  מ"מ 
הכפפת  על  הנחה  כהן,  מוטי  צב 
באגף  תעבורה  תביעות  מחלקת 
של  התביעות  לחטיבת  התנועה 

משטרת ישראל.
במערכי  איחוד  על  ההחלטה 
ישראל,  משטרת  של  התביעה 
התקבלה על ידי מ"מ המפכ"ל ובה־

מלצת ראש אגף התנועה, ניצב אבי 
מקצועיות  המלצות  ולאור  אדרי 
והאר־ התכנון  אגף  ידי  על  שגובשו 

גון, חטיבת התביעות של המשטרה 
ומערך תביעות התעבורה.

מתוך  התקבלה  ההחלטה 
התביעות  מערכי  שאיחוד  הבנה 
קורת  תחת  והתעבורה  הפליליות 
גג אחת, יוביל ליצירת מכפיל כוח 
הד־ ובתאונות  בפשיעה  בלחימה 

זרועות  שילוב  באמצעות  רכים, 
משפטי ואכיפה משולבת־פלילית 
הארגוני,  השינוי  ותעבורתית. 
יאפשר  במשטרה,  מסבירים  כך 
ליעדי  התביעה  מערך  של  חיבור 
הארגון מחד, לצד פעילות תביעה 

מקצועית ועצמאית מאידך.
כי  במשטרה  מבהירים  עוד 
המשטרה  של  התביעות  מערך 
ימשיך להיות גוף מקצועי עצמאי 

סוגיות  על  ובקרה  פיקוח  שיבצע 
בפן  והן  הפלילי  בפן  הן  התביעה. 

התעבורתי.
כהן,  מוטי  ניצב  המפכ"ל,  מ"מ 
אמר כי "המהלך יחזק באופן מש־
במש־ התביעה  מערך  את  מעותי 

ישראל,  ובמדינת  ישראל  טרת 
ובהתמודדות  בפשיעה  במאבק 
ובריונות  התנועה  עברייני  מול 

בכביש".

בנין הפרלמנט בספרד
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מחנה  של  תמונות  זוג 
שנחשפו  אושוויץ  ההשמדה 
במכירה  כעת  מוצעות  לאחרונה 
'גלריה  המכירות  בבית  פומבית 

במושב'.
קבוצת  לראות  ניתן  באחת 
בכניסה  נאצים  גרמנים  חיילים 
למחנה לפני השער ופסי הרכבת. 

בשניה רואים את הכתובת המפו־
ואת  משחררת  העבודה   – רסמת 
סגור.  הכניסה  של  מהשער  חצי 
התמונות  צילום  תאריך  ידוע  לא 
מדובר  אבל  צולמו  הן  מי  ע"י  או 
מקום  של  ומצמרר  נוסף  בתיעוד 

ההשמדה הנוראי.
במושב'  'גלריה  המכירות  בית 

של  ומתחדש  עצום  מגוון  מציע 
ומישראל,  מאירופה  עתיק  ריהוט 
תמונות, מכשירים עתיקים, שטי־
ישרא־ פורצלן,  כלי  פסלים,  חים, 

ליאנה, כלי כסף ברונזה ויודאיקה, 
מנורות ונברשות, אוספי מטבעות, 
שטרות, פרטי אדריכלות, ספרים, 

צעצועים ועוד.

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

לערבים מותר, ליהודים אסור: 
כשבג"ץ מתפתל ומביך את עצמו

פעם  בכל  להפגין  שמצליחים  האקרובטיקה 
מחדש שופטי בג"ץ בנסיונם להסביר למה במקרי 
עבריינות של ערבים אין לאכוף את החוק, ובמק־

רים זהים של יהודים דווקא חייבים לאכוף אותו, 
כותב   – מיוחדת  לקטגוריה  שראוי  משהו  היא 

במאמר מיוחד קלמן ליבסקינד ב'מעריב'. 
"הבאנו בעבר שורה של השוואות בין אמירות 
פינוי  על  להורות  בבואם  שופטים  של  נחרצות 
מבנים בלתי חוקיים של יהודים ביהודה ושומרון 
של  יותר  הרבה  וסובלניות  רכות  אמירות  לבין 
אותם שופטים בדיוק בבואם להסביר למה גם אם 
בדואים בנו על אדמתו הפרטית של יהודי, זה לא 

אומר שחובה להזיז אותם משם. 
עמותת  למטרה  לה  שמה  האחרונות  "בשנים 
עד  ברבים  ולהציג  הזו  במציאות  להילחם  רגבים 
באפליה  לצדק  הגבוה  המשפט  בית  קיצוני  כמה 
מעניין  מנהג  לערבים.  יהודים  בין  עושה  שהוא 
פסקי  ליטול   – זה  בהקשר  העמותה  לה  עשתה 
התיישבות  לפנות  שדרשו  שמאל  ארגוני  של  דין 
של  ראי  מקרה  לאתר  חוקית,  בלתי  יהודית 
את  ולהגיש  חוקית,  בלתי  ערבית  התיישבות 
הבא  הסיפור  השני.  מהצד  בדיוק,  עתירה  אותה 
הוא עוד אחד מאותם סיפורים מהסוג הזה, סיפור 
שיוכל לשמש חוקרים שיבדקו פעם את הסיבות 

לשחיקה באמון בבית המשפט העליון. 
"עוד הערה חשובה אחת לפני שנתחיל. בעבר 
'זכות העמידה' כתנאי סף  הרחוק הציב בג"ץ את 
קשה, שאותו היה צריך לעבור מי שביקש להגיש 
עתירה. התנאי הזה חייב את העותר להראות כי־

עותר,  הוא  שנגדה  מהעוולה  נפגע  עצמו  הוא  צד 
בעתירות  המשפט  בית  את  להציף  שלא  במטרה 
באמת  שלא  עניינים  סביב  אנשים  של  ובתביעות 

קשורים אליהם. 
"תנאי הסף הזה ירד עם השנים, כשבג"ץ פתח 
את שעריו בפני כל. המשנה לנשיא בית המשפט 
את  הסביר  חשין,  מישאל  המנוח  השופט  העליון, 
שאלו  שבעבר  "בעוד  הציורית:  בלשונו  יפה  זה 
זכותך  היא  מה  באת,  'מאין  המפתן  שעל  עותר 
ותישמע' – הנה בימינו שואלים עותר הבא בשערי 
פניך,  מועדות  לאן  הולך,  אתה  'לאן  המשפט  בית 
אנו,  מכירים  כיום  לתקן'.  אתה  מבקש  עוולה  מה 
למעשה, בעותר ציבורי, כבעל זכות מעמד לתבוע 
את עלבון הפרת החוק, ובלבד שלא נראה בו טרדן 
לתיאבון, שאין עתירתו אלא לטורח על הציבור". 
"והנה הסיפור: ב־1987 הוכרז שטח של כ־500 
דונם ממערב ליישוב כפר תפוח כאדמות מדינה. 
תושבים פלסטינים מהכפר השכן ערערו על גבו־

נדחה.  לות ההכרזה, טענותיהם נשמעו וערעורם 
כעשור לאחר מכן החלה באזור הקמתו של המא־
חז היהודי תפוח־מערב, על קרקע שחלקה אדמת 
מדינה וחלקה מחוצה לה. המאחז הזה, ועל כך אין 
ויכוח, הוקם בלא אישורים ובניגוד לחוק, ולאורך 

השנים התנהלו נגדו הליכי אכיפה ופיקוח. 
"ב־2015 הגישו פלסטינים תושבי כפר יאסוף 
עתירה, שבעיקרה ביקשה מבית המשפט להורות 
חו־ הבלתי  המבנים  הריסת  ועל  המאחז  פינוי  על 
על  עומדים  טענו,  הללו,  המבנים  בו.  שנבנו  קיים 
קרקע שהזכויות בה שייכות לנו. תושבי המאחז, 
הסבירו  ארבוס,  אריה  הדין  עורך  ידי  על  שיוצגו 
לבית המשפט שהפלסטינים הגישו תצהירי שקר 
בכל מה שנוגע לבעלותם על הקרקע, ושנהגו לא 
בתום לב כשלא טרחו לספר לשופטים שכבר בה־
ליכים הקודמים שבהם התנגדו להכרזה על הקר־
קע כאדמת מדינה, נדחו מרבית טענותיהם בדבר 
זכויותיהם על הקרקע. לעו"ד ארבוס היתה טענה 
עקרונית בסוגיה הזו – אין שום סיבה שבג"ץ יורה 
על הריסת מבני המאחז, כשהפלסטינים שהגישו 
ולא  הקרקע  בעלי  לא  בכלל  הם  העתירה  את 

קשורים אליה. 
לא  הזה  הוויכוח  נאור,  מ'  דאז,  הנשיאה  "את 
במחלוקת  לפסוק  צורך  "...אין  וכלל.  כלל  ענין 
שנתגלעה בין הצדדים, בשאלה אם לעותרים יש 
זכויות קנייניות במקרקעין מושא העתירה, שהרי 
קרקע  על  חוקית  בלתי  בבניה  שמדובר  במקום 
עותר  של  בקיומו  מותנית  אינה  האכיפה  פרטית, 
איני  בהתאם,  במקרקעין...  זכויות  שלו  קונקרטי, 
מביעה כל עמדה בשאלה אם למי מהעותרים יש 
העתי־ מושא  בקרקעות  כלשהן  קנייניות  זכויות 

רה". 
העותרים  אם  משנה  לא  זה  אחרות,  "במילים 
סתם  או  באמת  הקרקע  בעלי  הם  הפלסטינים 
מבתיהם.  יהודים  בפינוי  עניינם  שכל  מתחזים, 
עניינים  שני  יש  נאור,  הנשיאה  פסקה  מבחינתנו, 
השני,  פרטית.  בקרקע  שמדובר  האחד,  חשובים. 
שמדובר בבניה בלתי חוקית. נאור לא עצרה כאן, 
על  השמירה  כמה  עד  והדגישה  הרחיבה  אלא 
החוק היא ענין שאי אפשר להתפשר עליו: "נקו־

את  לאכוף  המדינה  של  חובתה  היא  המוצא  דת 
דיני התכנון והבניה במאחז", כתבה. עוד הוסיפה 
הת־ חוקי  אכיפת  אחת,  לא  שהובהר  "כפי  נאור: 
החוק  שלטון  על  הגנה  לשם  חיונית  והבניה  כנון 
הנשיאה  היתה  כך  כדי  עד  הציבורי".  הסדר  ועל 
לא  אם  שגם  להוסיף  שכחה  לא  שהיא  נחרצת, 
יימצאו לתושבי המאחז פתרונות דיור, הדבר לא 
עתה,  כבר  ההריסה. "ייאמר  לדחיית  עילה  יהווה 
אמרה,  הקץ",  לדחיית  נסיונות  כל  יתקבלו  לא  כי 
ומני  פוגלמן  עוזי  השופטים  עמיתיה,  עם  וקבעה 

מזוז, תאריך לפינוי.
מה  תזכרו  הזה.  המקרה  את  טוב  טוב  "תזכרו 
קבעו השופטים. תזכרו מה הם אמרו כשהסבירו, 
שלו  הקשר  ומה  העותר  מי  משנה  לא  בכלל  שזה 
אל הקרקע, משום שמה שחשוב בדרך אל הפינוי 
וההריסה הוא שני דברים – הפלישה לקרקע פר־
טית והבניה הבלתי חוקית. או כמו שאמר במהלך 
הדיון השופט מזוז לפרקליטם של תושבי המאחז, 
שטענו שהעותרים בכלל לא בעלי הקרקע האמי־
לעותר.  מגיעות  הזכויות  באם  לא  השאלה  תיים: 
ברגע שברור שמדובר באדמות פרטיות, אז זה לא 

משנה למי זה שייך. זה לא שלכם.
כבר  מציגה  המדינה  חדש.  איננו  הזה  "הקו 
העדי־ סדר  בראש  שלפיה  עולם,  תפיסת  שנים 

חוקית  בלתי  בניה  נמצאת  להריסה  שלה  פויות 
הממוקמת על קרקע פרטית, וזה בכלל לא משנה 
מי הגיש את העתירה, ואם יש או אין הוכחה לבע־

לותו על הקרקע. זו בדיוק הנקודה שאותה הדגיש 
שה־ הדין  בפסק  גרוניס  אשר  לשעבר  הנשיא  גם 
ביא להריסת תשעת הבתים ביישוב עפרה: "מקום 
שמדובר בבניה בלתי חוקית שנעשתה על מקרק־

עין פרטיים, אין להתנות את האכיפה בקיומו של 
הנדונים.  במקרקעין  זכויות  בעל  קונקרטי  עותר 
כאשר עסקינן בבניה על קרקע פרטית, על ידי מי 
הרי  הבעלים,  של  הסכמה  ובלא  הבעלים,  שאינו 
שמדובר אף בהפרה של דיני התכנון והבניה. על 
כן, האכיפה מצויה בעדיפות גבוהה מבחינת סדרי 

העדיפויות שקבעו רשויות המדינה". חד וחלק. 

ליהודים חוקים אחרים

"עכשיו, רוצים לראות איך כשמתהפכים הת־
בג"ץ?  של  העולם  תפיסת  גם  מתהפכת  פקידים, 
יהודים  לא  שבו  סיפור  הפוך,  סיפור  שמעו  ובכן, 

הם הפולשים לקרקע פרטית ובונים בניגוד לחוק, 
אלא ערבים. ומעשה שהיה כך היה. 

בלתי  ערבי  במאחז  עוסק  שלפנינו  "הסיפור 
חוקי שהוקם לפני שש שנים בדיוק סמוך ליישוב 
לחברת  בחלקה  ששייכת  קרקע  על  מנשה,  אלפי 
הימנותא בע"מ, חברת בת פרטית של קק"ל. הכל 
רג־ עמותת  כשאנשי  תשע"ג,  פסח  בערב  התחיל 
מצבור  במקום  המכינים  בפלסטינים  הבחינו  בים 
קודמים  מאירועים  נסיונם  בניה.  חומרי  של  גדול 
בשיטה,  מדובר  הפלסטינים  שאצל  אותם  לימד 
החג,  כניסת  עם  מהירה  בבניה  פותחים  הם  שבה 
מתוך ידיעה שפקחי המינהל האזרחי לא עובדים 
בניה  של  שבוע  בידם  שמותיר  מה  המועד,  בחול 

אינטנסיבית בלי הפרעה של איש.
למינהל  דחוף  מכתב  לשלוח  מיהרו  "ברגבים 
מנשה,  אלפי  ליישוב  לכניסה  "בסמוך  האזרחי: 
יתרה  ובקרבה  רמאדין  שבט  אדמות  בתחום 
לציר 55, בוצעו במהלך הימים האחרונים הכנות 
במהלך  בניה  לביצוע  הנראה,  ככל  המיועדות, 
ניצול  כדי  תוך  תשע"ג,  פסח  המועד  חול  חופשת 
בחופ־ מצויים  האזרחי  המינהל  שפקחי  העובדה 

שהגיע  התשובה  ומכתב  עבר,  חודש  כתבו.  שה", 
הפסקת  צווי  שני  הוציא  האזרחי  שהמינהל  לימד 
עבודה לפלסטינים, וגם התחייב להמשיך לאכוף 
העדיפויות  לסדרי  "בהתאם  החוק  את  במקום 
המוסמכים  הגורמים  דעת  ולשיקול  הרלוונטיים, 

לענין". 
על  גדול  רושם  עשו  לא  מתברר,  "הצווים, 
הפלסטינים, שהשתלטו על האדמה. שלוש שנים 
אחר כך, בפברואר 2016, כשבשטח כבר 12 מב־
נים, שלחו אנשי רגבים עוד מכתב למינהל, הפעם 
משאיות  עשרות  של  כניסה  על  מדווחים  כשהם 
אדמה,  של  גדולות  כמויות  שפיכת  על  לשטח, 
ועל ביצוע עבודות לקראת בניה חדשה. "מצב זה, 
שבו חרף הודעתכם על כך שהוצאו צווי הפסקת 
הפרעה,  בלא  נמשכות  בשטח  העבודות  עבודה, 

הוא בלתי נסבל", כתב פרקליט רגבים. 
"מכיוון שהפולשים הפלסטינים נכנסו לקרקע 
בניגוד  כולה  היא  במקום  שהבניה  וכיוון  פרטית, 
ספור  אין  הודיעה  כבר  שהמדינה  וכיוון  לחוק, 
להריסה  עדיפות  מעניקה  שהיא  בעבר  פעמים 
של מבנים בלתי חוקיים שנבנו על קרקע פרטית, 
וכיוון שבג"ץ חיבק בחום את הגישה הזו של המי־

לבג"ץ,  הסוגיה  את  לקחת  ברגבים  החליטו  נהל, 
הלא  המבנים  את  להרוס  למדינה  יורה  שזה  כדי 

חוקיים ולפנות את הפלסטינים שהתנחלו בה. 
העובדות.  על  חלקה  לא  בתגובה,  "המדינה, 
של  המבנים  שכל  שאישרה  רק  לא  מכך,  יתרה 
הוסיפה  אלא  לחוק,  בניגוד  נבנו  הפלסטינים 
ש"הבינוי אף מצוי בתחום צו איסור בניה צבאי". 
מכתב של מפקד חטיבת אפרים אלוף משנה עידן 
כץ, שצורף לתשובת המדינה, לימד עוד ש"לאחר 
חוקית)  בלתי  (בניה  הבב"חים  החטיבה,  בדיקת 
נמצאים במרחב של כ־1.5 ק"מ מקו בתים ראשון 
בה־ סיכון  רואים  אנו  מנשה).  (אלפי  היישוב  של 

תשאלו,  נו,  בהריסתם".  וצורך  אלו  מבנים  שארת 
המצדיקים  גורמים  "ישנם  להרוס?  לא  למה  אז 
תעדוף נמוך יותר של הריסת בב"חים אלה", הס־

בירה המדינה. 
שבו  כשבועיים,  לפני  שנערך  בבג"ץ,  "הדיון 
רגבים,  בעתירת  תמיכה  הימנותא  חברת  הביעה 
השופט  בדיון  תהה  רגע,  מעניין.  לכיוון  התפתח 
תפוח־מערב  מאחז  שבסיפור  מי   – פוגלמן  עוזי 
חתם על פסק הדין הקובע שכאשר מדובר בבניה 
בלתי חוקית על קרקע פרטית לא משנה מי הגיש 
את העתירה – למה עמותת רגבים היא העותרת 
הפ־ בנו  שלה  הקרקע  שעל  הימנותא,  חברת  ולא 
הקודם  שבסיבוב  ארבוס,  אריה  עו"ד  לסטינים? 
את  ייצג  ועכשיו  תפוח־מערב  תושבי  את  ייצג 
אנשי רגבים, הזכיר לפוגלמן ששניהם כבר נפגשו 
בנסיבות דומות, ואז לפוגלמן היתה עמדה אחרת. 
העותר  מי  משנה  לא  בכלל  שזה  הגורסת  עמדה 
לא  זה  פוגלמן  על  הקרקע.  אל  שלו  הקשר  ומה 

עשה רושם. 
של  בבג"ץ  נכתב  כאילו  שנראה  דין,  "בפסק 
לפני 30 שנה – זה שהשתמש בזכות העמידה כדי 
לחסום עותרים ציבוריים – החליט פוגלמן לזרוק 
את רגבים מכל המדרגות ולדחות את עתירתה על 
הסף. "בנסיבות המתאימות", פסק, "אין להידרש 
לעתירה ציבורית במקום שקיים עותר קונקרטי". 
בנימוקיו, הוסיף פוגלמן ציטוט מתוך פסיקה קו־
של־ מפעולה  ישיר  נפגע  שלפיה "משקיים  דמת, 

לבית  סעד  בבקשת  פונה  אינו  עצמו  והוא  טונית, 
המשפט, לא ייענה, דרך כלל, עותר ציבורי הפונה 
בעתירה כללית בעניינו, והעותר הציבורי ייחשב 
כמתערב במחלוקת לא לו, ופנייתו תידחה". במי־
לים אחרות, שרגבים לא תתערב בעניינים שאינם 
שלה. אם יש מישהו, במקרה הזה חברת הימנותא, 

שהשתלטו לו על האדמות, שיעתור בעצמו. 
מטורפת?  בפסיקה  מדובר  כמה  עד  "הבנתם 
היה,  לא  ציבורי  עותר  אפילו  שם  בתפוח־מערב, 
שהקרקע  טענה  שרק  פלסטינים  חבורת  אלא 
היהודים  בתי  את  להרוס  החליט  בג"ץ  שלה, 
קשור  הוא  ומה  עותר  מי  משנה  לא  שזה  בטענה 
זה  חוק  משקר.  או  אמת  דובר  הוא  ואם  לקרקע, 
חוק. פלישה לקרקע פרטית היא פלישה לקרקע 
פרטית. בניה בלתי חוקית היא בניה בלתי חוקית. 
בשטח  שמדובר  כך  על  ויכוח  כשאין  כאן?  אבל 
הימנותא  שחברת  כך  על  ויכוח  כשאין  פרטי, 
איבדה אותו לטובת פולשים, כשהימנותא תומכת 
בעתירת רגבים, שאין ויכוח שהפולשים הערבים 
מהווה  שהדבר  ויכוח  כשאין  לחוק,  בניגוד  בנו 
החליט  כאן   – בטחונית"  "סכנה  המח"ט  כלשון 

פוגלמן להחזיר עטרה ליושנה.
את  בג"ץ  פתח  שבהן  ארוכות  שנים  "אחרי 
שעריו לעתירה של כל גורם ציבורי שבא לו לה־
גיד משהו על הצורך לאכוף את החוק נגד יהודים 
– משלום עכשיו דרך יש דין – כשהגיעה עתירה 
של יהודים שדורשים לפנות ערבים, הגיעה העת 

לשים ברקס. זהו. ליהודים יש חוקים אחרים. 
הפלסטינים  השתלטו  מאז  עברו  שנים  "שש 
ועד  חוקי,  לא  באופן  לבנות  והחלו  השטח  על 
ועופר  ארז  ברק  דפנה  פוגלמן,  השופטים  שדחו 
אמרה  מה  זוכרים  רגבים.  עתירת  את  גרוסקופף 
השופטת נאור בפסק דין תפוח־מערב, כשהורתה 
להם  שיהיו  לחכות  בלי  היהודים  בתי  את  להרוס 
מגורים חלופיים? "כפי שהובהר לא אחת, אכיפת 
חוקי התכנון והבניה חיונית לשם הגנה על שלטון 
משפטית:  ובשפה  הציבורי".  הסדר  ועל  החוק 

חחח.

פורום המפונים לראשי איחוד מפלגות 
הימין: "אל תשכחו את מגורשי גוש קטיף"

מאת דוד שמואלי

גוש  מפוני  פורום  וועד  יו"ר 
קטיף, אוהד מרדכי, פנה לראשי 
רפי  הרב  הימין  מפלגות  איחוד 
סמוטריץ'  בצלאל  וח"כ  פרץ 
ומבקש מהם להכליל את נושא 
ומתן  במשא  במפונים  הטיפול 

הקואליציוני.
לשניים  ששלח  במכתב 
פו־ חברי  "אנו,  מרדכי,  כותב 

רום מפוני גוש קטיף אשר פונו 
להחלטת  בהתאם  מבתיהם 
 2005 בשנת  ישראל  ממשלת 
פועלכם  על  אתכם  מברכים 
נוספים  יישובים  פינוי  למניעת 
לבטחון  דאגה  מתוך   , בעתיד 
ומתוך  הארץ  ושלמות  ישראל 
ע"י  לכם  שניתן  הברור  המנדט 

העם בבחירות האחרונות".
"בהתאם  כי  מציין  הוא 
לביטול  בנוגע  לדרישותיכם 
מיהודה  ההתנתקות  תכנית 
מבור־ יוזמה  שזו  הרי  ושומרון 
כת ונכונה. יחד עם זאת ברצו־
ננו להפציר בכם אל נא תשכחו 

אותנו, מגורשי גוש קטיף, אשר 
וכלכלית  נפשית  נרפאו  טרם 

מזוועות הגירוש".
וועד פורום המפונים מזכיר 
כי לא כל מי שפונו מבתיהם זכו 
"כפי  ולנחלה.  למנוחה  להגיע 
משפחות  מאות  לכם  שידוע 
הז־ ביישובים  תקועות  עודנה 

לשקם  הצליחו  לא  הן  מניים. 
בערב  שהיו  כפי  חייהם  את 
לס־ לחזור  ומתקשים  הפינוי 

העשייה  ומעגל  תקין  יום  דר 
'חוק  כך  על  נוסף  והתעסוקה. 
חוק  הינו  ההתנתקות'  יישום 
במחטף  שנכתב  מידתי  שאינו 
לילי שאת תוצאותיו יהיה קשה 

לתקן עוד שנים רבות".
מראשי  מבקש  הוועד 
להציב  הימין  מפלגות  איחוד 
המג־ במסגרת  דרישות  מספר 
הדרי־ הממשלה.  להקמת  עים 

שות כוללות בין היתר "מציאת 
שנ־ למפונים  קבע  דיור  פתרון 

מציאת  וכן  הכיסאות  בין  פלו 
לרבות  משפחתם,  לבני  פתרון 
ממשיכים-שלגביהם  בנים 

התייחס המחוקק בתיקון לחוק 
אך רוב אוכלוסיה זו לא הצליח 

ליישם פתרון זה".
עוד מבקשים בוועד שיהיה 
למפלגה ייצוג בוועדות הכנסת 
שבהן  המקומיות  וברשויות 
להגדיל  וכן  המפונים  נקלטו 
פיצוי  כולל  למפונים  פיצוי 
מה  עקב  ופיצוי  נפש  עוגמת 
וג־ דין  "עינוי  מגדירים  שהם 

ל-14  מעל  של  רגליים  רירת 
שנים". הם גם מבקשים ליישם 
ותעסו־ מקצועי  שיקום  תכנית 

קתי נרחבת ופרטנית מותאמת 
למעגל  חזרו  שלא  למפונים 

העבודה.
מדי  יותר  שנה   14 "כבר 
מרגישים  קטיף  גוש  שמפוני 
ממשיים  מעשים  בלי  שקופים 
לאור  בעיותינו.  לפתרון 
דורשים  אנו  האלה  הדברים 
המו"מ  בדרישות  לכלול  מכם 
מפוני  סוגיית  את  הקואליציוני 
עד  החוק  וביטול  קטיף  גוש 
המ־ לאחרון  עד  הולם  לפתרון 

פונים", לשון המכתב.

המדינה תקדם תכנון מתקני השבת 
אנרגיה מפסולת ב־12 מיליון שקל

מאת שלמה גרין

הסביבה  להגנת  המשרד 
האוצר  במשרד  הכללי  והחשב 
לתכנון  קורא  קול  מפרסמים 
השבת  מתקני  של  סטטוטורי 
 12 של  בתמיכה  מפסולת  אנרגיה 
את  להגדיל  במטרה  שקל  מיליון 
המצאי התכנוני למתקנים מסוג זה 

בישראל.
מתקני השבת אנרגיה מנצלים 
בפסולת  הגלומה  האנרגיה  את 
זו  שיטה  חשמל.  יצירת  לטובת 
נפוצה  עירונית  בפסולת  לטיפול 
ובאירופה  העולם,  ברחבי  מאוד 

מת־ מ־500  יותר  קיימים  בלבד 
חלק  הוא  המתקנים  קידום  קנים. 
ממדיניות המשרד להגנת הסביבה 
היקפי  של  משמעותי  לצמצום 
בישראל,  המוטמנת  הפסולת 
העומדים כיום על כ־80 אחוז וגו־

רמים לנזקים סביבתיים וכלכליים 
רבים.

ליזמים  מיועד  הקורא  הקול 
שגודלו  שטח  שבבעלותם  שונים 
לפחות 50 דונם, ואשר מעוניינים 
לקדם תכנית סטטוטורית למתקני 

השבה.
תפעל  הבין־משרדית  הוועדה 
הקורא  בקול  הזוכים  את  להסמיך 

להגיש את התכנית לוועדה לתכ־
באמצעות  לאומיות,  תשתיות  נון 
שישלים  זוכה  ממשלה.  החלטת 
מענק  יקבל  התכנון  תהליך  את 
בסך 2 מיליון שקל בעבור התכנון. 
ורשויות  פרטיים  יזמים  כי  יצוין 
להגיש  יכולים  אינם  מקומיות 
של  הסמכה  ללא  לות"ל  תכניות 

הממשלה. 
תש־ הבין־משרדית  הוועדה 

לתכניות  לאפשר  בעתיד  קול 
הקול  הליך  במסגרת  שאושרו 
קורא להשתתף במכרזים להקמת 
שיפורסמו  אנרגיה  השבת  מתקני 

על ידי הוועדה.

פני הרוע: נמצאו תמונות לא ידועות של מחנה ההשמדה אושוויץ
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לרשות  הכספים  קיזוז  משבר 
אתמול  כאשר  נמשך,  הפלסטינית 
כי  מאזן,  אבו  הרשות,  יו"ר  אמר 
כספים  לקבל  מוכנים  לא  ברשות 
המקוזזים.  הכספים  בלי  מישראל 
עם  בשלום  לחיות  רוצים  "אנחנו 
אמר  מחיר",  בכל  לא  אבל  ישראל, 
אבו מאזן, "בסופו של דבר ישראל 
האלו".  הכספים  את  לנו  תחזיר 
הקיזוז המדובר הינו מהתשלומים 
הפלסטינית  הרשות  שמעבירה 
למחבלים הכלואים בישראל ולמ־

שפחותיהם. 
אבו מאזן אמר עוד בישיבה כי 
לעשות  דרך  בכל  מנסה  "ישראל 
שלנו,  הכסף  לקיזוז  לגיטימציה 
אנחנו לא נקבל זאת. העמדה שלנו 
לקבל  מוכנים  לא  אנחנו  ברורה – 
כספים מישראל ללא כספי המש־

כורות למשפחות המחבלים". כמו 
לשעבר  אסירים  לענייני  השר  כן, 
אל  אשרף  הפלסטינית,  ברשות 
בראיון  אתמול  אמר  אג'רמי, 
הפלסטינית  הרשות  כי  ב''  ב'כאן 
אוסלו  הסכם  כי  להכריז  עשויה 
הרשות  שבמאי  חושב  "אני  מת. 
בכל  משמעותיים  לצעדים  תלך 
ישראל.  עם  לקשר  שקשור  מה 
הצעדים,  בדיוק  מה  יודע  לא  אני 
חד  להכריז  אולי  מהם  חלק  אבל 
משמעית שהסכם אוסלו מת, ואין 
פלסטינית  והתחייבות  קשר  כל 
זה  אוסלו,  בהסכמי  שבא  מה  לכל 

אחד הצעדים. 
של  במצב  נהיה  אנחנו  "לכן 
והיא  ישראל  עם  טוטאלי  נתק 
שיקרה  מה  על  באחריות  תישא 
חושב  אני  הפלסטינים.  בשטחים 
כוללת  התפוצצות  תהיה  שזו 
לראות  רוצה  לא  אני  ואנרכיה, 
הפל־ בהנהגה  אבל  כזה,  מצב 

אנחנו  שאם  חושבים  סטינית 
מגיעים למצב של מבוי סתום בכל 

הפלסטינית  לרשות  המישורים, 
גם  להתקיים  אפילו  זכות  אין 
לא  הם  הפלסטיני.  הציבור  בעיני 
יכולה  לא  שאפילו  רשות  רוצים 
חיוניים",  שירותים  להם  לספק 

הוסיף. 
הקיצוץ  על  להחלטה  באשר 
"אין  כי  אג'רמי  אמר  הכספי 
אגורה  שום  לקצץ  לישראל  זכות 
ממה  חוץ  הפלסטיני,  מהכסף 
כת־ לישראל  הרשות  שמשלמת 

שהיא  מסוימים  לשירותים  מורה 
הוא  קיצוץ  כל  מישראל.  קונה 
הפ־ ולכן  ההסכמים,  של  הפרה 

לישראל  מאפשרים  לא  לסטינים 
פנים  בשום  שלהם  בכסף  לגעת 

ואופן". 
את  חוקקה  שהכנסת  לאחר 
מחבלים'  משכורות  קיזוז  'חוק 
מהכספים המועברים לרשות הפ־

הממשלה  עתה  בודקת  לסטינית, 
לפל־ לסייע  ניתן  כיצד  בישראל 
כלכלי  במשבר  המצויים  סטינים 

חמור.
החוק  חוקק  האחרון  בקיץ 
מכספי  לקזז  לישראל  המאפשר 
הר־ עבור  גובה  שהיא  המסים 

הכספים  את  הפלסטינית  שות 
הרשות  שמעבירה  והמשכורות 
לאחר  ולמשפחותיהם.  למחבלים 
התמהמהו  בישראל,  חקיקתו 
המ־ התנגדות  בשל  יישומו  עם 
כחו־ לפני  הבטחונית.  ערכת 

על  החלטה  התקבלה  דשיים 
החוק,  את  ליישם  הממשלה  ידי 
גובה  שישראל  המסים  ומכספי 
החלק  קוזז  לרשות  ומעבירה 
העבירה  שישראל  כך  היחסי, 
כ־600 מיליון שקל לרשות בחודש 

שעבר. 
 '11 ב'כאן  דיווחים  לפי 
הפלסטי־ ברשות  וב'החדשות', 

ה'כסף  את  לקבל  מסרבים  נית 
ישראל  של  נסיון  ולאחר  המקוזז', 
הוא  הכסף,  את  בחשאי  להעביר 

הוחזר במלואו לישראל. אמש דנו 
בנושא ראש הממשלה בנימין נת־

ניהו ושר האוצר משה כחלון, כדי 
למצוא פתרון. בממשלה חוששים 
ברשות  הקשה  הכלכלי  שהמצב 

הפלסטינית יגרום לתסיסה בקרב 
הצעירים ובגורמי ממשל פלסטי־

תרחיש   – למהומות  ויוביל  ניים 
שמפניו הזהירה מערכת הבטחון.

על פי גורם המעורה בפרטים, 

לפתרון  הגיעו  לא  וכחלון  נתניהו 
כיצד בכל זאת להעביר את הכסף 
היתר,  בין  שאמור,  לפלסטינים, 
לשלם גם את משכורות הפקידים 
ברשות. גורם בכיר במפלגת כולנו 

וכח־ שנתניהו  העובדה  כי  הוסיף 
המדי־ בנושאים  יחד  פועלים  לון 

ניים יכולה לאותת על כך שנתניהו 
כבר החליט לתת את תיק האוצר 

לכחלון גם בקדנציה הבאה.

קליפורניה: שליח חב"ד שנפצע 
בפיגוע שוחרר מבית החולים 

צאנז בארץ.
פתי־ את  המעמד  יציין  בנוסף 
ישיבות  רשת  בכל  הקיץ  זמן  חת 
נתניה,  צאנז  בקרית  בארץ,  צאנז 
בבני־ברק  ירושלים,  צאנז  בקרית 
הוד  יאציל  המעמד  ובחיפה. 
ברשת  הבחורים  מאות  על  מיוחד 
שבים  היום  כבר  אשר  הישיבות, 
להיכלי התורה ופותחים את סדרי 

הלימודים והשיעורים הסדירים.
צאנז  ישיבות  רשת  מהנהלת 
תארי  הענקת  המשך  כי  נמסר, 
ביום  תהיה  והתעודות  הכבוד 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ההילולא 
וזאת  בתמוז,  ט'  ביום  זי"ע,  מצאנז 
יוענקו  זה  ביום  צוואתו.  על־פי 
שנבחנו  לבחורים  'מורינו'  תוארי 
בעל־פה.  ויותר  דפים   1000 על 

יוענקו  גם  השנה  סוף  לקראת 
לעשרות  מרבנן'  'צורבא  תעודות 
לצעי־ הישיבות  מרשת  תלמידים 

על  שנבחנו  בארץ,  צאנז  של  רים 
300 דפים ויותר בעל־פה.

פתיחת המגבית האדירה 'צא־
נז מתאחדת בתורתך'

בש־ תחל  הגדולה  ההתכנסות 
עה 6:00 לפנות ערב, כאשר לקהל 
רחבי  מכל  להגיע  האמור  הרב 
בהרחבה.  סעודה  תוגש  הארץ 
במהלכה יובא בגיל דבר פריחתם 
צאנז'  כוללי  'רשת  של  ושגשוגם 
צאנז:  הקודש  בקריות  הפזורים 
ירושלים, טבריה, נתניה, וכן בערי 
ברק,  בני  אשדוד,  אלעד,  הקודש: 
ביתר, בית שמש, ברכפלד, חיפה, 
פתח תקוה, צפת, וכן במונסי שב־

ניו־יורק.

לומדים  צאנז'  כוללי  ב'רשת 
אברכים,  מאלף  למעלה  כיום 
העת  כל  וגדל  הולך  ומספרם 
עושים  החזקתם  בעול  בלעה"ר. 
הח־ המנהלים  רבה  במסירות 

רב  און  משקיעים  אשר  שובים, 
ימים ולילות לגיוס הון העתק מדי 
חודש בחדשו. עול כבד זה המוטל 
קשה  לאחרונה  נעשה  שכמם  על 
נפש  עד  מים  כי הגיעו  עד  ביותר, 
והם ממש כורעים תחת המעמסה 

הכבדה.
אי לזאת, מתוך תחושת הכרת 
נרתמים  בעול,  לנושאים  הטוב 
לימינם  לעמוד  צאנז  חסידי  אלפי 
אדירה  הצלה  מגבית  במסגרת 
בתו־ מתאחדת  'צאנז  שכותרתה 

רתך'. במגבית גדולה ומיוחדת זו, 
שיתקיים אי"ה בימים ט'־י' באייר 

וקריאת  זעקת  תובא  הבעל"ט, 
מנהלי 'רשת כוללי צאנז' מן המי־

מוקירי  של  הרחב  הקהל  לפני  צר 
שיעמדו  ואתר,  אתר  בכל  התורה 
יתמוטט  לא  שח"ו  כדי  לימינם 

עולם התורה המפואר הזה.
את  קיבלה  הגדולה  המגבית 
ברכת קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר 
בכינוס  אשר  שליט"א,  מצאנז 
מיוחד שנערך במשכן קדשו בחול 
המועד פסח, קרא לכל אחד ואחד 
להיות מן העושים והמעשים בעין 
יפה וברוח נדיבה, להיחלץ חושים 
ולה־ לפעול  יכולתו,  כפי  אחד  כל 

מאחבנ"י,  ידידים  בהתרמת  פעיל 
בנשיאת  להמשיך  יוכלו  למען 
התורה  החזקת  של  הכבד  העול 
מברכות  הרעיף  כן  ולומדיה. 
קדשו, שכל המשתתף לסייע יזכה 
חיי  בבני  שמים  משמי  להתברך 
עליו  יריק  והשי"ת  רויחי,  ומזוני 
משאלות  בכל  טוב  ברכות  שפע 

לבו.
מרן  כ"ק  של  קדשו  קריאת 
האדמו"ר שליט"א הוכרזה בשבת 
של  המדרש  בתי  בכל  האחרונה 
ואלפי  הארץ,  ברחבי  צאנז  חסידי 

חסידי צאנז קיבלו על עצמם לה־
המטרה  להצלחת  עוז  בכל  תייצב 

הקדושה.
ההתכנסות  פתיחת  עם  היום, 
הגדולה בקרית צאנז נתניה, יוצגו 
לפני אלפי החסידים על גבי מסכי 
הגדולה  המערכה  עקרונות  ענק, 
עקרונות  תורה.  של  לתפארתה 
האחרונים  בשבועות  גובשו  אלו 
של  היערכות  אסיפות  במסגרת 
עם  יחד  הכוללים  רשת  מנהלי 
צאנז.  הקודש  עדת  ונכבדי  טובי 
היום  שיתכנס  הגדול  הציבור 
שיקיפו  הפעולה  לתכניות  ייחשף 
כאיש  אותם  ויאחדו  כולם  את 
במלוא  לפעול  אחד  ובלב  אחד 
המרץ כדי לייצב את 'רשת כוללי 

צאנז'.
לאחר מכן, בשעה 8:00 בערב, 
יזכה הקהל הגדול להופעת קדשו 
שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
שיערוך את שולחנו הטהור לרגל 
ההילולא. בסיומו יזכו כלל חסידי 
ברכת  את  ולקבל  לעבור  צאנז 
הקודש, כשהם מגישים את טפסי 
פני  מול  אל  למערכה  הצטרפותם 

הקודש.

הר"ר שמואל מנחם באבד ז"ל 
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של  הבולטים  ומתומכיה  המרכזי 
שבראשות  המעטירה  הקהילה 
הצדיק  הגאון  מרן  דאתרא  המרא 
בעל  זצוק"ל,  גשטטנר  נתן  רבי 
ה'להורות נתן', אשר קרבו וחיבבו 
מאוד בשל יראת השמים שבו. ר' 
יצחק נהג מדי שבת בשבתו לקנות 
עליה לתורה ולתרום מהונו לבית 

הכנסת במשך עשרות שנים.
בנו, המנוח ר' שמואל מנחם ז"ל 
– שהתחנך בת"ת רזי לי ובישיבת 
ונודע  אביו  בדרכי  הלך   – הדרום 
תורה  וכתומך  וחסד  צדקה  כבעל 
נלהב בישיבת 'פנים מאירות' בחיי 
הגאון ה'להורות נתן' זצ"ל, ובהמ־

שך בכולל אברכים להוראה 'פנים 
שבנשיאות  נתן'  להורות  מאירות 

הרב חיים גשטטנר שליט"א.
תמימה  באמונה  ניחן  המנוח 
מקושר  והיה  וצדיקים  בגדולים 
ורבו  למורו  אהבה  של  בעבותות 
החסיר  ולא  זצ"ל  גשטטנר  הגר"נ 
או  כינוס,  שיעור,  דרשה,  שום 
מלוה מלכה, מהם שאב עונג רוחני 

עצום. 
שנים רבות אף נהג ר' שמואל 
השיעורים  את  להקליט  מנחם 
בבית  ברמה  שנשמעו  והדרשות 

הכנסת של קרית אגו"י.
מרן הגאון ה'להורות נתן' זצ"ל 
והעלה  יתירה  חיבה  לו  החזיר  אף 
למען  הברוכים  פעליו  את  נס  על 

הכלל והפרט.
חב־ ברחוב  שהתגורר  למרות 

שעה,  חצי  של  הליכה  מרחק  רון, 
כיתת רגליו בשבתות ובימים הנו־

ראים לבוא להתפלל לבית הכנסת 
בקרית אגו"י כדי לשמוע את קולו 

בקודש של הגר"נ גשטטנר זצ"ל.
בבית  תפילתו  קבע  בהמשך 

הרב  ברחוב  פא"י  חיסדא  הכנסת 
המ־ חשובי  על  נמנה  שם  דסלר, 

המדרש,  בית  ותומכי  תפללים 
הגאון  דאתרא  המרא  בראשות 
רבי יצחק שמואל שוורץ שליט"א, 
הכוללים,  וראש  הכנסת  בית  רב 
תפילה  שום  מחסיר  לא  כשהוא 

בשבתות.
בשנה האחרונה חלה, ולמגינת 
רא־ ביו"ט  עולמו  לבית  נפטר  לב 

שון של חג הפסח בשעות אחה"צ, 
כשהוא מעוטר במצוות ובמעשים 

טובים.
והכאב  היגון  רבת  בהלוייתו 
שיצאה בחצות מוצאי שבת ויו"ט 

בבית העלמין ירקון בפתח תקוה, 
אשר  ונכבד,  חשוב  קהל  השתתף 
התכנס  המאוחרת  השעה  חרף 
לנפטר  אחרון  כבוד  לחלוק  ובא 
הדגול שכל חייו היו חטיבה אחת 
של חסד וצדקה, ואמונת צדיקים. 

מפאת החג לא נישאו הספדים.
אלמנתו  את  אחריו  הותיר 
לימינו  שעמדה  תחי'  החשובה 
ר'  בניו  והזמנים;  התקופות  בכל 
אשר אנשיל, ר' שי אריה, ר' אית־

מר פנחס מאיר, ובת הנשואה לר' 
מיכאל משה גוז, ונכדים.

יהי זכרו ברוך.
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הערב התכנסות גדולה בקרית צאנז נתניה

פרשנות // יעקב א. לוסטיגמן 

בדרכו של בן לאדן 

של טרוריסט בכיר, רק משום שהם קרוביו. 
מגבלו־ את  שוכחים  הטרור  שארגוני  לפעמים  קורה  אבל 

אויביהם  משמע  מצליחים,  הם  שאם  באשליה  ולוקים  תיהם, 
התאומים,  מגדלי  את  שהפיל  לאדן  לבן  קרה  זה  הם.  חלשים 
היטב  יודעת  היא  רוצה  שכשהיא  ארה"ב  לו  הוכיחה  אז  או 
עו־ למערכה  ולצאת  בצד,  וההגבלות  החוקים  כל  את  להניח 
צמתית שגורמת על הדרך לאובדן חייהם של רבבות אזרחים 

לא מעורבים. 
זה קרה גם לאבו באכר אל בגדאדי, שכבש שטחים והחל 
לנהל מדינה, ואם לא די בכך אף פרסם תיעוד של מעשי הר־

צח המזוויעים של אזרחים אמריקאים ובריטים. מעשים אלו 
הוציאו אותו מההגדרה של טרוריסט רגיל, ואפשרו למדינות 
גרמה  היא  שגם  למערכה  לצאת  כך,  כל  והמוסריות  הנאורות 

להרג המוני ולפגיעה אינטנסיבית בחפים מפשע. 
לא זו בלבד, אלא שבמעשיהם הצליחו הטרוריסטים הב־

כירים הללו להכין את דעת הקהל העולמית לקראת המתקפות 
הגדולות נגדם, ובעצם העניקו לארה"ב ולבנות בריתה אשראי 
לתקוף ללא רחם, גם במחיר של פגיעה היקפית בחפים מפשע. 
אל בגדאדי צעד בדרכו של בן לאדן, וכעת מצעידה אותו 
אל  מזכיר  אתמול,  שפורסם  בתיעוד  הדרך.  באותה  ארה"ב 
כשהיה  עליו  שנגזרה  בבדידות  לאדן  בן  של  ימיו  את  בגדאדי 
כצ־ היה  נראה  והמדושן  הגבוה  האיש  אחד.  מספר  המבוקש 

ללית עלובה של עצמו כשפרצו החיילים האמריקאים אל חדר 
השינה שלו וירו צרורות שפילחו את לבו מלא הרוע. 

מנהיג דאע"ש נראה אתמול כשהיא יושב על שטיח, שע־
רו האפיר ואף הלבין בחלקו, את דבריו שומעים כמה אנשים 
בודדים, ולצדו רובה עלוב שנועד להזכיר שלא רק מטיף דתי 
מצולם כאן, אלא גם לוחם גדול המניף את חרבו של מוחמד. 

האזינו  שכן  הבודדים  האנשים  של  שפניהם  לציין  מעניין 
זה  התיעוד.  פרסום  לפני  טושטשו  הטרוריסט,  של  לדבריו 
אותו ארגון שאנשיו נוהגים היו להצטלם בפנים גלויות בעודם 
מבצעים מעשי רצח אל מול המצלמות וצוחקים צחוק פרוע 
ואכזרי. כעת הם מכונסים בפחד ויודעים בוודאות גמורה שהם 
 CIAה־ של  הארוכות  זרועותיו  כי  בלבד,  שאול  זמן  על  חיים 
המל"טים  יקרה  וכשזה  אותם,  לאתר  בנסיון  במרץ  מגששות 
תכולתם  מלוא  עליהם  ולהטיל  להגיע  יאחרו  לא  הפנטגון  של 

אש ותימרות עשן. 
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יו"ר הכנסת לח"כים: "אל תמהרו להציע חוקים"
מאת מאיר ברגר

הכנסת  השבעת  לפני  רגע 
הכ־ חברי  אתמול 49  הגיעו  ה־21, 
נסת החדשים ליום מיוחד במהלכו 
עבודתם  לקראת  הכשרה  עברו 

הפרלמנטרית.
שמעו  החדשים  הח"כים 
הבכי־ הגורמים  מפי  סקירות 

על  ולמדו  הכנסת  בהנהלת  רים 
והכלים  חובותיהם  זכויותיהם, 
הפרלמנטריים העומדים לרשותם 

כמחוקקים.
תיערך   16:00 בשעה  היום 
החד־ הכנסת  של  הבכורה  ישיבת 
נוסח  יוקרא  הישיבה  במהלך  שה. 
חברי   120 של  האמונים  הצהרת 
יתבקש  מהם  אחד  וכל  הכנסת 
"מתחייב  ולהצהיר:  בתורו  לקום 

אני".

מלר  י'  הכנסת,  מזכירת 
יום  קיום  על  האחראית  הורוביץ, 
ההכשרה ותכניו, הציגה את מגוון 
יכו־ בהם  הפרלמנטריים  הכלים 

על  להשתמש  הכנסת  חברי  לים 
הפ־ היום  סדר  על  להשפיע  מנת 

הצעות  בהם  והציבורי  רלמנטרי 
לסדר,  הצעות  שאילתות,  חוק, 

נאומים בני דקה ועוד.
אדלש־ יולי  ח"כ  הכנסת,  יו"ר 
הונ־ סיפר: "בכנסת היוצאת  טיין, 

הכנסת 5,977  של  שולחנה  על  חו 
הוכ־ מהן  רק 4%  אך  חוק  הצעות 

שעברו  לאחר  החוקים  לספר  נסו 
מהצעות   77% הקריאות.  כל  את 
הכנסת  שולחן  על  שהונחו  החוק 
– לא נגעו בהן לאחר שהונחו. אני 
שלא  כאן  נרגשת  בקריאה  בא  לא 
לחוקק – תחוקקו! אבל תראו את 
האם  תסתכלו  המלאה,  התמונה 

והאם  היתכנות  לו  שיש  דבר  זה 
והכסף  המשאבים  כל  את  מצדיק 
שמבוזבז על כך ממשלם המיסים.

הכנסת  את  נתחיל  "בואו 
רק  ונניח  פנימית  צנזורה  במעין 
לה־ סיכוי  להם  שיש  חוק  הצעת 

תקדם", ביקש אדלשטיין.
גם  בדבריו  ציין  הכנסת  יו"ר 
על  בפיקוח  הכנסת  עבודת  את 
הממשלה וקרא לכל חברי הכנסת 
משמעו־ חלק  בו  ליטול  החדשים 

קואליציה  של  ענין  לא  "זהו  תי, 
ואופוזיציה – זה תפקיד של כולם 
הממשלה  עבודת  על  לפקח  כאן 

כל העת". 
לח"כים  הכנסת  יו"ר  קרא  כן 
במ־ פעיל  חלק  לקחת  החדשים 

כשהוא  השונות  הכנסת  שלחות 
וההישגים  החשיבות  את  מציין 

הדיפלומטיים הרבים.

סחרו־ אלברט  הכנסת,  מנכ"ל 
ביץ', אמר כי "בחודשים האחרונים 
שבנין  כדי  כימים  לילות  עמלנו 
הכנסת, על כל שירותיו, יהיה מוכן 
במילוי  לעזר  לכם  ויהיה  עבורכם 
עובדי  כלל  הציבורית.  שליחותכם 
הכנסת, ואני בראשם, עושים ונעשה 
כמיטב יכולתנו לעמוד בהשגת יעדי 
הכנסת כרשות מחוקקת, כמפקחת 
על פעילות הממשלה וכבמה המר־

כזית לקיום שיח ציבורי".
הכנסת,  של  המשפטי  היועץ 
עו"ד אייל ינון, בירך את חברי הכ־
עיון  יום  על  וסיפר  החדשים  נסת 
נפרד שירכז את כל נושא החקיקה 
של חברי הכנסת וכן את ההיבטים 
הכנסת  חברי  של  החוקתיים 
האתיקה,  חוק  חסינות,   – עצמם 

הצהרת הון וכדומה.
האזינו  החדשים  הח"כים 

חטיבת  מנהל  של  להרצאותיהם 
המידע של הכנסת שמואל חזקיה 
ודובר הכנסת ומנהל מערך הדוב־

רות, שמוליק דהן.
חברי  נפגשו  היום,  בהמשך 
היחידות  בשאר  החדשים  הכנסת 
עוד  וקיבלו  בכנסת  והמחלקות 
להם  שיסייעו  מקצועיות  סקירות 

בעבודתם השוטפת.
בכירי  כי  התברר  כך,  ובתוך 
הרמטכ"לים  לבן',  'כחול  מפלגת 
לא  אשכנזי,  וגבי  גנץ  בני  לשעבר 
לחברי  העיון  ליום  להגיע  טרחו 

הכנסת החדשים.
הכ־ לחברי  שחולקו  התיקים 

הדרכה  חומרי  עם  החדשים  נסת 
והיו  הפרלמנטרית,  העשיה  על 
נותרו  ולאשכנזי,  לגנץ  מיועדים 
ללשכותיהם  ויועברו  יתומים 

בבנין.

יו"ר איחוד מפלגות הימין: "נילחם 
על תיקי החינוך והמשפטים"

יו"ר איחוד מפלגות הימין שהגיע ליום הראשון בכנסת ה־21 הציג את 
דרישות המפלגה במו"מ הקואליציוני ^ "ניתן גבולות גזרה לבג"ץ", אמר

מאת מאיר ברגר

הימין,  מפלגות  איחוד  יו"ר 
כי  אתמול  הבהיר  פרץ  רפי  ח"כ 
תיקי  קבלת  על  תתעקש  מפלגתו 

החינוך והמשפטים.
התיקים  על  נילחם  "אנחנו 
האלה. אני חושב שהם מגיעים לנו 
בראיון  אמר  בחסד",  ולא  בזכות 
שכולם  להיות  יכול  לערוץ 7. "לא 
להם  שהיה  מה  את  לקבל  ימשיכו 
הוא  החינוך  שתיק  אנחנו  ורק 
היה  המשפטים  ותיק  לנו  מסורתי 
אצלנו בקדנציה הקודמת, לא יכול 
להיות שהתיקים האלו יילקחו. יש 
בעזרת  אני  כנסת.  חברי  ששה  לנו 

ה' אהיה שר החינוך ובצלאל סמו־
טריץ' ידידי יהיה שר המשפטים".

הדיווחים  את  דחה  בדבריו 
מת־ אינו  הממשלה  ראש  לפיהם 

סמוטריץ'  ח"כ  את  למנות  כוון 
את  רואה  "אני  המשפטים:  לשר 
מאיפה  יודע  לא  שאני  כספין  זה 
הוא הגיע אבל הספין הזה לא ראוי 
שיהיה לפני שאנחנו מתחילים את 
המשא ומתן. לאף אחד לא קובעים 
כל  קודם  לא.  לנו  וגם  יהיה  מה 
אפשר  שלנו,  לדרישות  שיקשיבו 
בו,  חושבים  ומתן,  משא  זה  לדבר, 
אבל עמדתנו ברורה וחד משמעית 
באנו  אנחנו   – מיקוח  כעמדת  לא 
לשנות דברים במדינת ישראל. גם 

בנושא החינוך גם בנושא המשפט 
שזה  חושב  ואני  לומר,  מה  לנו  יש 
מדינת  של  הגדולה  לברכתה  יהיה 

ישראל".
את  נעמיק  אנחנו  "בחינוך 
והיהודית  הישראלית  הזהות 
אצל כל אחד מילדי ישראל היק־

רים, ובמשפט אנחנו ניתן גבולות 
גזרה יותר ברורים לבג"ץ, למקום 

המשפט ולרשות המחוקקת".
לשאלה האם הוא מקבל 'טי־

פים' מחברי כנסת ותיקים השיב: 
חברי  עם  במגע  הזמן  כל  "אני 
בימים  וגם  השנים  לאורך  כנסת 
ובהחלט  מקשיב  אני  האחרונים 

רואה את עצמי כאן כתלמיד".

"היא", אמר עוד הרב, "קיימה 
אנשים  השתתפו  שבו  סמינר 
יורים  על  דיברו  ושם  בקהילה 
עמם.  להתמודד  וכיצד  פעילים 
בצורה  עזרו  האלה  האימונים 
ברורה ביותר. הפינוי באירוע הלך 
הרבה  כך  כל  לנו  היו  טוב,  כך  כל 
יציאות חירום, זה היה כל כך יעיל, 

וזחלו  למטה  התכופפו  אנשים 
החוצה אל אזורים בטוחים".

בציבור:  להישמע  צריך  "המסר 
החוצפה,  את  נער,  לבן 19,  יש  איך 
לפרסם  השנאה,  את  החולניות,  את 
איך  שלו.  האנטישמי  המניפסט  את 
ועושה  תפילה  לבית  לכאן  בא  הוא 
את מה שעשה", המשיך הרב. "אולי 
אחורה  קצת  לחזור  צריכים  אנחנו 

מלמדים  אנחנו  מה  ולחשוב,  יותר 
מחנ־ אנחנו  איך  שלנו.  הילדים  את 

כים את הילדים שלנו?", הוסיף.
שהוא  סיפר  גם  הרב  כאמור, 
דונלד  מהנשיא  טלפון  שיחת  קיבל 
טראמפ ושהם דיברו במשך 10-15 
דקות. "נדהמתי כאשר עניתי לטל־
שמז־ לי  נאמר  השני  העבר  ומן  פון 

תיאר,  מתקשר",  הלבן  הבית  כיר 

עם  שדיברתי  הראשונה  הפעם  "זו 
אמריקה.  של  ארצות־הברית  נשיא 
ארצות  מטעם  תנחומים  ביטא  הוא 
הברית של אמריקה והוא דיבר על 
ולישראל.  וליהדות  לשלום  אהבתו 
אסיר  אני  מנחם,  כך  כל  היה  הוא 
תודה לנשיא שלנו על שהקדיש את 
ובמי־ בניחומים  אותנו  לשתף  הזמן 

לות הזדהות".

  המשך מעמ' ב

אבו מאזן מבהיר: "לא נקבל את הכספים מישראל בלי הכספים המקוזזים"
יו"ר הרשות הפלסטינית ממשיך בהחלטתו לא לקבל את הכספים מישראל, כל עוד היא מבצעת קיזוז ^ השר לענייני אסירים לשעבר: "אולי נכריז שהסכם אוסלו מת"
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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
 + ק"כ  חד  גרשום 4  רבינו  צבי-  בנווה 
כ120 סה"כ  דיור  יחידות  ל-2  שטח 
מטר רק 2400.000ש"ח הקודם זוכה! 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052298]

4 בסורוצקין  בשוק!  חדשה 
בנוי  סה"כ  בנוי,  שלד   + חדרים 
למעלית  אופציה   + מ"ר,  כ-135 
חזית,  מ"ר,   30 עוד  של  ולתוספת 
שוורץ  ק"ג,  סוכה,  מרפסת  נוף, 

נדל"ן 052-765-6888
[20052289]

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

765-6888
[20052288]

דירה  ירושלים)  (פסגות  בכדורי 
מיוחדת 5 חדרים, 118 מ"ר, קומה 
מחסן   + מדהים!,  נוף  עם  גבוהה 
ביותר.  מיוחד  במחיר  וחניה, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052287]

 + ק"ק,  ענקית  דירה  ברוך  במקור 
חצר, מפרט טכני גבוה, כניסה תוך 
שנה וחצי, שוורץ נדל''ן -052-765

6888
[20052286]

כ"א,   3 חדרים,   4 ברוך,  במקור 
מפרט  מעלית,  נוחה,  קומה  סוכה, 
וחצי,  שנה  תוך  כניסה  גבוה,  טכני 
2,400,000 ש"ח שוורץ נדל''ן -052

765-6888
[20052285]

חדשה בשוק! באהליהב 4 חדרים 
סוכה  נוחה,  קומה  מיוחדת, 
וחניה,  מחסן  מדהים,  נוף  מרווחת, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052284]

 + מרווחת,  חדרים   3 ברוך,  במקור 
2,400,000 ק"א,  ענקית,  מרפסת 
052-765- נדל''ן  שוורץ  גמיש. 

6888
[20052283]

בבלעדיות! במקור ברוך, 4 חדרים 
נוחה,  קומה  מרפסות,   2 מרווחת, 
2,750,000 ש"ח. שוורץ נדל''ן -052

765-6888
[20052282]

104 חד',   4 דירת   ,80 לגוש  קרוב 
ספורים,  חודשים  תוך  כניסה  מ"ר, 
ק"ה,  הלקוח,  דרישת  לפי  תכנון 
052- נדל''ן  שוורץ  סוכה.  מעלית, 

765-6888
[20052281]

2.5 בגאולה  ונדירה!  מיוחדת 
חדרים, 63 מ"ר, + 2 מרפסות סוכה 
לסגירה),  מאוד (אפשרות  גדולות 
052- נדל''ן  שוורץ  אוויר.  כיווני   3

765-6888
[20052280]

חד   3 לבעלזא!  צמוד  חמד!  בפנינת 
מושקעת ביותר + מרפסת סוכה כ 12
רק 2130.000ש"ח  מדהים!  נוף  מטר, 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052263]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052252]

דרושה  מחול!!  שבא  רציני  ללקוח 
אלי  שמונים  גוש  אזור  בכל  דירה 
/ חנה/פנינה  משה  הכהן/גבעת 
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]

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]

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]

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]

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]

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]

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]

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]

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]

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
ומושקעת,  חדשה   4 משה,  בגבעת 
"תיווך  ש"ח   9,000 מידי,  ענק,  חצר 

היימיש" 0527-649-565
[20052299]

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
במיוחד  מושקעת  חד'   4 כץ  בפרדס 
03- נכסים"  "לכוביצקי  ולגור  להכנס 

729-7690
[20052306]

בוטיק  בנין  ק"ב  חד'   4 אהרון  ברמת 
"לכוביצקי נכסים" 03-729-7690

[20052305]

בפרל 3 חד' ענקית נוף מדהים קומה 
03-729- נכסים"  "לכוביצקי  אחרונה 

7690
[20052304]

ק"ב  חניה   + חדשה  4חד'  ג  בשיכון 
03-729- נכסים"  "לכוביצקי  חזית 

7690
[20052303]

ק"ג  חזית  חד'   4 באהרונסון  מציאה! 
03-729- נכסים"  "לכוביצקי  בטון  גג 

7690
[20052302]

בשיכון-ה'  היתרים!  קבלת  לקראת 
3-4 דירות  נותרו  שח"ל  באיזור 
03- "תיווך-ט.זינגר"  אחרונות  חד' 

6190004
[20052296]

בברוייאר/ היתרים!  התקבלו 
בוטיק  בבניין  חד'   3 דירות  שח"ל 
ב"תיווך-ט.זינגר" -03 בלעדי  ויוקרתי 

6190004
[20052295]

חד'   4-5 דירות  בעיצומה!  הבניה 
בלעדי  בברוריה/ריינס  אחרונות 

ב"תיווך-ט.זינגר" 03-6190004
[20052294]

80מ"ר  משותף  טאבו  בבן-דוד 
03- "אפיק-נכסים"  1,200,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20052276]

ללא  80מ"ר  ק"ק  ויזניץ  באזור 
"אפיק- 1,440,000ש"ח  משכנתא 
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20052275]

2 ק"א  שמורה  ענקית   3 ורנר  באזור 
חזיתות מיידי 2,080,000ש"ח "אפיק-

נכסים" 03-5791514
[20052274]

בהזדמנות! באזור צייטלין 4ח' 90מ"ר 
1,870,000ש"ח  ק"ג  כחדשה  יפהפיה 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20052273]

יוקרתי  הנשיא  יהודה  ליד  נדירה! 
ענק  סלון  ענקית   6 170מ"ר  ושקט 
4כ"א  חזית  ק"א  דירות)   2 (במקור 
"אפיק- מיידי  3,700,000ש"ח  מעלית 

נכסים" 03-5791514
[20052272]

3ח'  שלד  בגמר  במרכז!  בהזדמנות 
"אפיק-נכסים"  1,560,000ש"ח!  רק 

053-3128884 03-5791514
[20052271]

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

7610552
[20052167]

בני ברק | השכרה
יפה  4.5ח'  אבן-גבירול  באזור 
5,100ש"ח  מעלית   + ק"ב  מרוהטת 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052278]

ליד רמת-אהרן יפהפיה 7ח' ענקית + 
8,500ש"ח  מעלית   + ענקית  מרפסת 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052277]

בני ברק | חנויות ומחסנים
משופץ  86מ"ר  ר'-עקיבא!  במרכז 
וכד'  משרד  לחנות,  מעלית   + ק"א 
03- "אפיק-נכסים"  6,500ש"ח 

5791514
[20052279]

בני ברק | משרדים
מבוקש  באזור  בגלריה  משרדים 
מצוינים  במחירים  שונים  בגדלים 

לכניסה מיידית : 052-7133387
[20052292]

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

תיווך-הנדלס"
[20052189]

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]

חיפה | מכירה
גדולה  מרפסת  חד' משופצת  דירה 3 
קומה 1.5 מיקום מצוין 800,000 ש''ח 

גמיש 052-7121292
[20052267]

אשדוד | מכירה
משופצת   2.5 ב'  ברובע  בהזדמנות! 
ש"ח   830,000 הרחבה  א.  מהיסוד. 

(השכרה 2,600 ש"ח) 050/4100424
[20052293]

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
מזומן  לבעלי  שמש!  בית  בלב 
 + מטר   70 חד   3 רחוב-סיני  מציאה! 
180 מטר חלל עם חלונות לנוף + 250
חלונות  עם  כניסה  בקומת  חלל  מטר 
רגילים רק 1240.000שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

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
קומה  שמש,  מרפסת   + חד'   4 דירת 
לכינרת,  נוף  ועליונה,  ראשונה 
אפשרות  ללא  כחדשה,  משופצת 
ברחוב  רגילה,  משכנתה  לנטילת 
052- חרדי.  בנין  עשר,  האחד 

7137930
[20049226]

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

הפרסום חינם
[20041264]

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]

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. 

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]

צפת 
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]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

יערה 
בריכה,  חד',   6 התאומים,  וילת 
סה"כ  מקווה,  ג'קוזי,  סאונה, 
052-  / מיטות.04-9806989   22
mazal2409@ עודד   7602440
gmail.com / mazall068@

gmail.com
[20043606]

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]

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]

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]

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

ש''ח 052-7128736
[20052148]

השכרת רכבים 
ברחבי  רכב,  השכרת   Sixt שלמה 
וליסינג,  מכירה  ובעולם,  הארץ 
מחירים  ואמינות,  שירות  עם 
052- אלבוים  נחמיה  אטרקטיביים. 

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]

גרף ַ כל  בדפוס  יצור  עובד  דרוש 
במחלקה הדיגטלי בבני ברק שליטה 
בסיסית  אנגלית  בססית,  במחשבים 
קו"ח  מעולים  אנוש  יחסי  חובה, 

148148y@gmail.com :למייל
[20052312]

ברק  בבני  חשבונות  מנהלת  דרוש 
חמש  לפחות  בשבוע  ימים  חמש 
שעות ביום. הנהלת חשבונות כפולה, 
יכולת  שנים,  חמש  חובה  ניסיון 
ראש  וארגון,  סדר  גבוהה,  תיקשורת 
גדול, יחסי אנוש מעולים קו"ח למייל: 

148148y@gmail.com
[20052311]

דרושה  בירושלים  לבנות  לפנימייה 
כ-6 בשבוע  ימים   5/6 ניקיון  עובדת 
בשעות  לצלצל  נא  גמיש.  שעות 

הבוקר בלבד. ל02-6257986
[20052310]

בירושלים  לבנות  חרדית  לפנימייה 
השעות  בין  נשואה  מדריכה  דרושה 
16:00-22:00. לציין "משרה 34". קו"ח 

לפקס:02-6259371
[20052309]

דרושה  בירושלים  חרדית  לפנימייה 
הצוות  לתפקוד  טכנית  אחראית 
 ,15:00-21:00 בין  הבניין,  ואחזקת 
נא  "למשרה 557".  ומסודרת.  נמרצת 

לשלוח קו"ח לפקס: 02-6259371.
[20052308]

לחנות  חרוצה  עובדת  דרושה 
ישראל  בית  באזור  פעמית  חד 
ניסיון  עם  עדיפות  ירושלים 
אידיש  ודוברת  במחשב  ידע 

0527164654
[20052307]

לחנות  נמרצת  מוכרת  דרושה 
/אידיש  עברית  דוברת  בגאולה 
שעות אחה"צ ערב. 053-3112990

[20052301]

שלמה  ברמת  חינוכי  למוסד 
לחצי  מזכירה  דרושה  בירושלים 
לבעלת  עדיפות  לפנה"צ   – משרה 
קו"ח   BA תואר   + בהנה"ח  נסיון 
מייל:   02-5716555 לפקס: 

mefakeach122@gmail.com
[20052290]

בירושלים  גאולה  באזור  למשרד 
לקוחות  לשרות  מזכירה  דרושה 
לפקס:  קו"ח  ניסיון)  עם  (עדיפות 
lev.latet@ :למייל או   0722575657

gmail.com
[20052270]

לאשת חייל אומנות דרושה בעלת 
יתרון  מעולים,  אנוש  ויחסי  מעוף 

לתושבת בני ברק. 050-4192712
[20052268]

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

בכל סניפי הרשת
[20052266]

בב"ב  באידיש  חסידי  למעון 
חלקית/ למשרה  מטפלת  דרושה 
053- בטל'  טובים  תנאים  מלאה 

3101276
[20052264]

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

[20052151]

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]

יד שניה 
עדשה   +  80D מצלמה  למכירה 
ש''ח גמיש.  ב- 3,600  18135 כחדשה 

053-4156946
[20052269]

שידוכים 

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

com
[20051648]

אולמות 

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

3215030
[20051559]

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]

השבת אבידה 
נמצא חפט בכותל המערבי לפרטים: 

052-7623999
[20052300]

דף היומי בבלי: בכורות יג    דף היומי ירושלמי: תרומות נה    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הכ"ה (המותרות)    משנה יומית: מכות א, ב-ג    הלכה יומית:
או"ח תקב, ב-ד    רמב"ם יומי: מקואות יא. נזקי ממון א-ב    שו"ע הרב - רב 
יומי: לב, נד - נח    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תקח-תקכא    חפץ חיים:

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' צה. רכילות ו, ג-ד  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:278:288:268:308:298:24סו"ז ק"ש מג"א
9:169:179:169:199:189:14סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:509:519:509:539:529:48סוף זמן תפלה מג"א
10:2310:2410:2310:2510:2510:21סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3712:3812:3712:3912:3912:36חצות היום
13:1013:1213:1113:1213:1213:09מנחה גדולה

19:2319:2019:2319:2119:2119:19שקיעת החמה
זמנים למחר

4:174:174:144:204:194:12עלות השחר
5:015:025:005:045:034:57זמן ציצית ותפילין

5:556:015:525:585:575:53הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6762954 מרום סנטר לנדאו 7    תל אביב הר סיני 058-4112245 מלכי ישראל 14    בני ברק גאולה ירושלים
077-8881490 סופר פארם יד אליהו 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור
077-8882200 רח' דיזנגוף 208 מהשעה 19:00 יגאל אלון 51 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופרפארם ארלוזורוב
077-8880650 דרך פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה    נתניה עד 01:00 בלילה סופר פארם שיכון דן
508900432 העלייה  סופר פארם מרכז רפואי רמב"ם 077-8881910 קניון עיר ימים    חיפה סופר פארם עיר הימים
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם השניה 10    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן:  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.305-
אתמול: 211.315-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
28-19

תל אביב
26-16

חיפה
27-18

גולן
30-16

טבריה
34-17

גליל
25-16

באר שבע
34-18

אילת
37-23

מזג האויר
ירידה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית עד מעונן 
בעננות בגובה רב ובינוני. במישור 

החוף, בשפלה ובצפון הנגב 
הטמפרטורות ירדו והלחות 

תעלה. עדיין הטמפרטורות יהיו 
גבוהות מהרגיל לעונה.

רביעי - מעונן חלקית עד בהיר. 
תחול עליה בטמפרטורות. יעשה 

חם מהרגיל עד שרבי.

חמישי - מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב ובינוני. יהיה שרבי ברוב 

אזורי הארץ, יתכן טפטוף.

שישי - מעונן חלקית עם ירידה 
ניכרת בטמפרטורות ועלייה 
בלחות, טמפרטורות חוזרות 

להיות רגילות לעונה.

שישיחמישירביעי
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שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466
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בורקינה פאסו: חמישה נרצחו במתקפה 
אסלאמית על כנסיה פרוטסטנטית 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

גם  מכה  האסלאמי  הטרור 
בבורקינה פאסו שבמערב אפריקה: 
ביום ראשון השבוע הגיעו מחבלים 
רכובים על שבעה אופנועים לכנסיה 
פרוטסטנטית בצפון המדינה, ופתחו 
בירי לעבר הכומר והנוכחים במקום. 
אדם,  בני  חמשה  נהרגו  במתקפה 

בהם הכומר ושניים מבניו. 
בשל מצב התקשורת בבורקינה 
פאסו, הגיע הדיווח על הפיגוע לת־

יום  אתמול,  רק  העולמית  קשורת 
לאחר שבוצעה המתקפה בפועל. 

בבורקינה  מומחים,  פי  על 
סובלנות  שוררת  עצמה  פאסו 
כשל־ השונות,  הדתות  בין  רבה 

מאזרחי  אחוזים  מחמישים  מעלה 
וכעשרה  מוסלמים,  הם  המדינה 
בשנים  זאת,  עם  נוצרים.  אחוזים 
האחרונות הצליחו ארגוני הטרור 
להחדיר  ודאע"ש  קאעידה  אל 
מבצעים  ואלו  למדינה,  פעילים 
קטנים,  טרור  פיגועי  של  שורה 
החמור  הוא  האחרון  כשהפיגוע 
שב־ העובדה  בשל  גם  מביניהם, 

פעם הראשונה התקיימה מתקפת 
הטרור בתוך כנסיה. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

