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חשש מהסלמה על רקע יום העצמאות ויום הזכרון הקרבים

צה"ל פורס עוד מערכות כיפת 
ברזל ומאיים בחידוש החיסולים

במערכת הבטחון מתכוננים לתרחישי הסלמה מצד חמאס על רקע ימי הזכרון והעצמאות 
^ רקטה ששוגרה לעבר ישראל נחתה סמוך לחופי אשדוד ^ בצה"ל משגרים איום לבכירי 

הג'יהאד האסלאמי: "דמכם בראשכם"

מאת סופרנו הצבאי

בישראל  בטחון  גורמי 
הג'יהאד  של  נסיון  מפני  מזהירים 
השטח  את  להבעיר  האיסלאמי 
הערכות,  לפי  הקרובה.  בתקופה 
התגלעה  האחרונה  בתקופה 
חמאס  בין  משמעותית  מתיחות 
סוגיית  סביב  הג'יהאד  אנשי  לבין 
את  לקבל  נוטה  חמאס  ההסדרה. 
בתמורה  לשקט  ההסדרה  תנאי 
רצועת  על  משמעותיות  להקלות 
הס־ מגלים  בג'יהאד  ואילו  עזה, 

תייגות מופגנת. 

לשלישי  שני  שבין  בלילה 
אשדוד  חופי  לעבר  רקטה  שוגרה 
בידי אנשי הג'יהאד האסלאמי וגם 
בלוני תבערה ונפץ שנחתו בשבו־

 – ישראל  בשטח  האחרונים  עיים 
הופרחו בידי אנשי הג'יהאד. 

סוללות  פרס  צה"ל  כך  בתוך 
ברחבי  ברזל  כיפת  של  נוספות 
הפריסה  הדיווח,  פי  על  הארץ. 
בט־ להסלמה  כהיערכות  בוצעה 
במה־ עזה  בגזרת  אפשרית  חונית 

לך ימי הזכרון והעצמאות. 
לשלישי,  שני  שבין  בלילה 
שקט,  של  שבועות  מספר  לאחר 

הודיע צה"ל כי זוהה שיגור רקטה 
מרצועת עזה שנפלה סמוך לחופי 
אשדוד. לא היו נפגעים ולא נגרם 
הממשלה  פעולות  מתאם  נזק. 
רוקון,  אבו  כמיל  אלוף  בשטחים, 
מרחב  יצומצם  בתגובה  כי  הודיע 
הדיג ברצועת עזה לשישה מיילים 

ימיים עד להודעה חדשה.

אלפי חסידי צאנז התכנסו אמש להתכנסות מרכזית וסעודת הילולא של מרן הרה"ק מצאנז בעל 'דברי 
חיים' זי"ע, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א, אשר נשא משא תורני במשנת זקנו הקדוש בעל 
כארבעים  עוטרו  בו  התורה'  'כבוד  מעמד  נערך  בהתכנסות  נלהבים.  התחזקות  דברי  והשמיע  ההילולא 
בחורים מצטיינים מישיבות צאנז בעטרות 'חבר'. ברוב עם גם נפתחה המערכה 'צאנז מתאחדת בתורתיך' 

לייצוב רשת הכוללים של חסידי צאנז בהם למעלה מ־1,000 אברכים (צילום: משה גולדשטיין)

התכנסות רבת־הוד בקרית צאנז נתניה

סגן השר הרב מאיר פרוש בשיחה עם פעילים אגודאיים במערכת הבחירות לכנסת

"אנחנו שואפים הפעם למצוא את הדרכים כדי 
למגר את תופעת התרבות חילולי השבת"

"בזכות פעילים כמוכם קיבלה יהדות התורה שמונה מנדטים ואנחנו פועלים בשליחותכם בראשות שרי 
התורה והחסידות שליט"א להעמיד את הדת על תילה", אמר סגן השר

מאת כתב 'המבשר' 

למ־ הפעם  שואפים  "אנחנו 
את  למגר  כדי  הדרכים  את  צוא 
השבת",  חילולי  התרבות  תופעת 
פרוש  מאיר  הרב  השר  סגן  אמר 
פעילים  עם  אמש  שקיים  בשיחה 
הבחירות  במערכת  אגודאיים 

כשהתייחס  לכנסת,  האחרונות 
המתקיים  הקואליציוני  למו"מ 

בימים אלו.
סגן  אמר  השיחה  בראשית 

בזכות  "בס"ד  כי  לפעילים  השר 
כמו־ ונמרצים  מסורים  פעילים 

שמונה  התורה  יהדות  קבלה  כם 
פועלים  אנחנו  ועתה  מנדטים, 

בשליחותכם בראשות עיני העדה 
מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות 
הדת  את  להעמיד  בכדי  שליט"א, 

דרמה בוונצואלה: מנהיג האופוזיציה הודיע על השלב 
האחרון של שחרור המדינה משליטתו של מדורו 

את ההודעה מסר חואן גוואידו כשלצדו ניצב פטרונו הפוליטי לאופלדו לופס ששוחרר ממעצר בית 
על ידי חיילים התומכים בגוואידו ^ אל מול המצלמות: מפגינים נגד המשטר נדרסו על ידי כלי רכב 

צבאיים ^ אנשי מדורו: "מדובר במרד של פחות מ־30 חיילים ושתוכנן בוושינגטון, נתגבר על זה"

מאת יעקב א. לוסטיגמן

מתח־ בוונצואלה  המתיחות 
ממש.  של  לדרמה  והופכת  דשת 
לפי  המוקדמות  הבוקר  בשעות 
לשעת  המקבילה  המקומי,  השעון 
מנהיג  התייצב  בישראל,  צהרים 
מול  אל  גוואידו  חואן  האופוזיציה 
צבאי  לבסיס  בסמוך  המצלמות, 
ומי  צבאיים  במדים  חיילים  ולצדו 
מנהיג  הפוליטי,  לפטרונו  שנחשב 
לאופלדו  הבכיר  האופוזיציה 
בית  במעצר  להיות  שאמור  לופס, 

תחת שמירה צבאית כבדה. 
שא־ החיילים  כי  ציין  לופס 

יצא  לבל  עליו  לשמור  היו  מורים 
אותו  ששחררו  אלו  הם  מביתו, 
בנשיאותו  תומכים  שהם  משום 
של  שלטונו  ובסיום  גוואידו  של 

הנשיא ניקולס מדורו. 
אל  שמסר  הקצרה  בהצהרה 
מטעם  הנשיא  אמר  המצלמות 
כי  גוואידו,  חואן  האופוזיציה, 
אנחנו  שבו  היום  הוא  זה  "היום 
בתכנית  האחרון  לשלב  יוצאים 
הודיע  הוא  ונצואלה".  לשחרור 
כי הצבא תומך בו וכי בקרוב יבוא 

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

עם פתיחת 'שבוע הערבים השנתי':

הדים רבים לדברי קדשם של גדולי וצדיקי 
הדור שליט"א: "המצטרפים והמצרפים 

עכשיו ל'ערבים' יזכו לאריכות ימים ושנים"
הברכה הנדירה נאמרה מפי קדשם של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן אדמו"ר מויזניץ 
שליט"א בפגישתם המיוחדת למען 'ערבים' שנוסד ע"י 'קופת העיר' ^ ביקוש רב להצטרף 

ולצרף אחרים ולזכות גם בהגרלות ובמתנות של 'שבוע הערבים השנתי'
ברחבי  הקודש  קהילות  מכל 
התרגשות  הדי  נשמעים  הארץ, 
גדולי  של  קדשם  לדברי  רבים 
הגר"ח  מרן  שליט"א  הדור  וצדיקי 
אדמו"ר  ומרן  שליט"א  קניבסקי 
ואמרו:  שברכו  שליט"א  מויזניץ 
עכשיו  והמצרפים  "המצטרפים 
ימים  לאריכות  יזכו  ל'ערבים' 
נאמרה  הנדירה  הברכה  ושנים". 
'ער־ למען  המיוחדת  בפגישתם 
יחד  העיר'  'קופת  ע"י  שנוסד  בים' 
המקומיות  הצדקה  קופות  עם 
והקהילתיות, ולרגל פתיחת 'שבוע 

הערבים השנתי'.
נשאלו  מאוד,  נדיר  באורח 

במהלך  שליט"א  הדור  גדולי 
הנוגעים  עניינים  כמה  פגישתם, 
ל'ערבים', כשהם משיבים בפירוט 
כשבין  התורה.  דעת  את  ומביעים 
הדברים נשאלו: איזו זכות או חו־
ומש־ ששכניו  שדואג  למי  יש  בה 

פחתו שעדיין לא חברים ב'ערבים' 
יצטרף  העיר',  'קופת  ע"י  שנוסד 

ל'ערבים'?
מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א 
לא־ "יזכה  הדברים:  על  השיב 

כשמרן  ושנים".  ימים  ריכות 
מצטרף  שליט"א  מויזניץ  אדמו"ר 
אריכות  לכולם  "שיהיה  ואומר: 

ימים".

להצ־ רב  ביקוש  כך,  בתוך 
גם  ולזכות  אחרים  ולצרף  טרף 
'שבוע  של  ובמתנות  בהגרלות 
המיניבר  על  השנתי'  הערבים 
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טראמפ נערך להכריז על 'האחים 
המוסלמים' כארגון טרור 

זאת על פי בקשתו של נשיא מצרים עבד אל פאתח 
א־סיסי שביקר בבית הלבן לפני כשלושה שבועות

משה ברוין 
בהר"ר ברוך הי"ו 

ישיבת סערט ויז'ניץ 
רמת ויז'ניץ - חיפה 

רבקה מילר 
בהר"ר יאיר הי"ו 
סמינר ויז'ניץ 
אלעד

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום אור ליום רביעי, כ"ו בניסן תשע"ט
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 לזמן קיץ הבעל"ט
 התפנה בית מדרש
 בצפון בני ברק

 המתאים לכולל כל היום
 ם דתותואפשרות לריש

 -מקום מרווח וממוזג-
 לפרטים בשעות הערב:

054-840-2580 

053-4110471

נא להתפלל על הנער 
 מהתאונה ברמות

 חיים בנימין
בן שושנה רייזל

לרפואה שלימה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ 
נערך להכריז על ארגון 'האחים 
על  טרור,  כארגון  המוסלמים' 

מנת לאפשר מהלכים של הטלת 
עצמו  הארגון  על  הן  סנקציות 
והן על גופים ומדינות שיסייעו 

לו או יעשו אתו עסקאות. 

ישראל ביקשה - האיחוד יתרום לפלסטינים
שרת החוץ של האיחוד האירופי הצהירה בוועידת המדינות התורמות 

לפלסטינים כי ארצה תשקיע עוד 22 מיליון דולרים ברשות ובעזה
מאת כתב 'המבשר'

שרת החוץ של האיחוד האירו־
פי, הגב' מוגריני, השתתפה אתמול 
לר־ התורמות  המדינות  בוועידת 
ביקורת  ומתחה  הפלסטינית  שות 
"הסיכוי  ישראל.  התנהלות  על 
המדינות  שתי  פתרון  את  להשיג 
ממשיכה  ישראל  ומתרחק.  הולך 
ולבטל  ההתנחלויות  את  להרחיב 
המגינים  בינלאומיים  מנגנונים 
שני  של  האמונה  הפלסטינים.  על 
הצדדים בפתרון של שלום ובטחון 

הולכת ופוחתת", אמרה מוגריני.
היא הבהירה כי "למרות שיש 
מי שמציע לוותר לגמרי על פתרון 
הסיכוי  עדיין  זה  המדינות,  שתי 
היש־ הסכסוך  את  לפתור  היחיד 

ראלי פלסטיני".

האח־ בימים  ביקשה  ישראל 
את  להגדיל  מהאיחוד  רונים 
לאור  בפלסטינים,  השקעתו 

נמצאת  הרשות  לפיהן  הטענות 
בשל  כלכלית  קריסה  סף  על 

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ו  המשך בעמ' ו

נא להתפלל לרפואת 
אב לשלושה ילדים השרוי במצב קשה

חי ניסים שלום 
יואל בן אטו

ניתן להצטרף לאמירת פרקי תהילים
054-8497810 | 08-8529441
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הוועדה המסדרת אישרה הקמת 
ועדות זמניות – כספים וחוץ ובטחון

מאת דוד שמואלי

בראשות  המסדרת  הוועדה 
הקמ־ את  אישרה  זוהר  מיקי  ח"כ 
ועדת  זמניות:  ועדות  שתי  של  תם 

כספים וועדת חוץ ובטחון.
הז־ הכספים  ועדת  בראשות 

גפני.  משה  הרב  ח"כ  יעמוד  מנית 
חברי  יהיו  הזמנית  הוועדה  חברי 
הכנסת דוד ביטן, מ' גולן, מ' שיר, 
א'  ניסנקורן,  אבי  קרעי,  שלמה 
הרב  לוי,  מיקי  פרומן,  א'  פרקש, 
ס'  גפני,  משה  הרב  מרגי,  יעקב 
שפיר, עודד פורר, בצלאל סמוט־

מנצור,  עבאס  פולקמן,  רועי  ריץ', 
אחמד טיבי, ואיימן עודה.

בראשות ועדת חוץ ובטחון יע־
מוד ח"כ אבי דיכטר. חברי הוועדה 
אבי  הכנסת  חברי  יהיו  הזמנית 

דיכטר, בני גנץ, גבי אשכנזי, א' בר־
צור,  בן  יואב  שטרן,  אלעזר  ביבאי, 
ישראל  הרב  השכל,  ש'  דיין,  עוזי 
אייכלר, גדעון סער, פטין מולא, ק' 
שטרית, יאיר לפיד, משה יעלון, טל 
רוסו, מרדכי יוגב, ונציג סיעת מרצ.

בנוסף, הוועדה אישרה להציע 
בחברי  לבחור  הכנסת  למליאת 
ישראל  והרב  כהן  מאיר  הכנסת 
אייכלר כסגני יו"ר הכנסת זמניים.

הכנסת  מליאת  יותר,  מוקדם 
המ־ הוועדה  הרכב  את  אישרה 

זוהר.  מיקי  ח"כ  בראשות  סדרת 
בוועדה 25 חברים חברי הכנסת. 

ועידת חיים של תורה תשע"ט:

היום: עולם החינוך בארץ ישראל עומד לקבל 
ארגז כלים חדש ודרמטי בדרך ישראל סבא

הוועידה  אי"ה  תתקיים  היום 
של  'חיים  ארגון  של  השנתית 
החרדי  החינוך  אגף  במימון  תורה' 
הרב  בראשות  ירושלים  בעיריית 
רמת  באולמי  עזר,  בר  איתמר 
תמיר בירושלים, בהשתתפות רא־
אלפי  תורה,  ומרביצי  ישיבות  שי 

ר"מים, מחנכים והורים.
מזה  תורה,  של  חיים  ועידת 
יום  סדר  קובעת  ועידנים,  עידן 
בארץ  התורני  החינוך  בעולם 
המ־ המרתקים,  התכנים  ישראל. 

הוועידה  של  והמאלפים  עשיים 
גורמים לציפיה דרוכה בקרב אל־

הכבירה  שהשפעתה  לאחר  פים, 
ניכרת לאורך שנים. 

מגיעים  השנתית  הוועידה  אל 
בכל שנה צוותים גדולים של בתי 
כלים  בוועידה  שמקבלים  חינוך 
את  קובעים  ולפיהם  תועלתיים 
במוסדותיהם.  החינוכי  היום  סדר 
מדי  בוועידה  שנרכשות  התובנות 
מוסדות  במאות  מוטמעות  שנה 
החרדי  החינוך  עולם  ברחבי 
נו־ ארגונים  ודרך  ישיר,  באופן 

ההורים  גם  עקיף.  באופן  ספים 
החורף  מאמצע  כבר  שמבררים 
יודעים  הוועידה,  תתקיים  מתי 
כלים  להם  נותנת  הוועידה  מדוע. 
מעשיים לחינוך ילדיהם, ולכן לא 
השנתית  השתתפותם  על  יוותרו 

בוועידה מהחל ועד כלה.
אתה  מי  הראשון  המושב  את 
פר־ יהודה  אהרן  הרב  יפתח  בני? 

לשטיין, מנהל ת"ת מחזיקי הדעת 
בבני ברק.

אברהם  הרב  ישיק  זה  במושב 

מו־ מיוחדת,  מצגת  סגל,  מרדכי 
שתעניק  מטרה,  וממוקדת  שקעת 
מתוך  ומרגשת  דרמטית  המחשה 
ותגרום  החניכים,  של  עולמם 
ההורים  של  לגמרי  שונה  למבט 
וחניכיהם.  ילדיהם  על  והמחנכים 
הנאה  מלאות  בשעתיים  מדובר 
שיחוללו  כאלו  והעיקר  וחוויה, 
"רבו־ ומיידית.  מעשית  השפעה 

תיי! חובה לכל אבא להיות שם!" 
– אומרים בחיים של תורה.

את המושב השני עולם הרגש 
היהודי יפתח הרה"ג ר' פנחס וינד, 
יו"ר מפעל חיים של תורה, בשיחה 
הדור  באתגרי  שתעסוק  מרתקת 
כיצד  יציג  הוא  והתמודדויותיו. 
וההתמו־ בעיות  נולדות  דור  בכל 

דדויות שכנגדן, וכיצד הקב"ה נתן 
כוח לנשמה היהודית לעמוד מולן. 
באמתחתו של הרב וינד, סיפורים 
עם  בעצמו  שחווה  מרעישים 
יהדהד  שלהן  שהמסר  תלמידים, 

מקצה עולם ועד קצהו.
לאחר מכן תימסר שחה מאל־
פת על ידי הגאון רבי מאיר קסלר 
מודיעין  העיר  של  רבה  שליט"א 
ילדינו  את  נחנך  כיצד  עילית, 
ומתוך  רצון  מתוך  המצוות  לקיום 

שמחה ולא מתוך עול ומשא.
מנחה,  יתפללו  מכן  לאחר 
המ־ כמיטב  עשיר  כיבוד  ויוגש 

סורת.
המ־ יחתום  השני  המושב  את 

ניתאי  הרב  הנודע,  הרגשי  טפל 
של  הרגשי  בחלק  שיעסוק  מלמד, 
המחנכים.  ושל  ההורים  של  הילד, 
יגלה  הוא  המקצועית,  בהרצאתו 

את  שמפעיל  הרגש  מעולם  סודות 
האנושות בכלל, אותנו כהורים ואת 
הילדים בעולמם, וכיצד ניתן להש־

תמש ברגש ככלי שיעזור לנו בקשר 
שלנו עם הילדים ועם המחנכים. 

אסיפת  השלישי  המושב 
הב־ על  חי  מחזה   – גלויה  הורים 

באחד  מהפך  לחולל  עומד  מה, 
ההורים  שבין  הרגישים  הקשרים 
במרכזו  החינוכיים.  לצוותות 
'אסיפת  של  מושקע  מיצג  יומחז 
הב־ על  חי  מחזה   – גלויה  הורים 

מה'. מדובר במיצג שיעורר הדים 
לאחר  החינוכי,  העולם  ברחבי 
שיחות  לאור  עמל  ברוב  שנבנה 
עם  ת"תים,  מנהלי  עם  ופגישות 
יעניק  והוא   – והורים  מחנכים 
שתהפוך  פרקטית  כלים  מערכת 
באופן דרמטי את אסיפת ההורים 
נחרצות  שתשפיע  לכזו  הלקונית 

על עתידו של הילד. 
מערכת  תושק   – בועידה 
ומ־ חינוכיים  קורסים  של  חדשה 

מהפך  שיחוללו  ביותר,  קצועיים 
מחנך  לכל  חובה  ובכיתה;  בבית 

ולכל הורה.
החינוך  אגף  במימון  הוועידה 
ברא־ ירושלים  בעיריית  החרדי 

שות הרב איתמר בר עזר המלווה 
מספר  כבר  תורה'  של  'חיים  את 

שנים.
של  ל'חיים  שמגיע  מהמידע 
ההתע־ לאור  כי  עולה  תורה' 
שגרתית,  והבלתי  הרבה  ניינות 
את  לאשר  יש  הטוב  הסדר  ולמען 
שמספרו  קולי  בתא  ההשתתפות 
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היום יתקיים המושב המיוחד של 
מועצת הקהילות וארגון 'למעשה' 

הגאון רבי יהושע פינק והגאון רבי חיים בונם שץ יביאו את דברם של מרנן ורבנן 
גדולי ישראל לגבי התנאים ההלכתיים והרוחניים הנדרשים במקומות העבודה

מועצת הקהילות הארצית של 
למו־ היום  תתכנס  ישראל  אגודת 
שב מיוחד עם רכזי ומתנדבי ארגון 
'למעשה', במסגרתו ידונו הצדדים 
בע־ אופרטיביות  החלטות  ויקבלו 
למקומות  הנוגעים  רוחניים  ניינים 

עבודה למגזר החרדי. 
נושא העבודה של חרדים במ־

ושאינם,  חרדים  תעסוקה  קומות 
של  שולחנם  על  בקביעות  מונח 
הדור,  ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן 
לקחם  שומעי  את  מדריכים  אשר 
התנאים  אודות  עצתם,  ודורשי 
שומר  מיהודי  הנדרשים  הנכונים 
להתחיל  עליו  מתי  ומצוות,  תורה 
במקצוע  או  במסחר  ידו  לשלוח 
וביתר  משפחתו,  פרנסת  לצורך 
מותר  אכן  מקומות  באילו  שאת 
הת־ הן  ומה  לעבוד  חרדי  ליהודי 

נאים הנדרשים לשם כך. 
בכינוס המיוחד יובאו דבריהם 
של מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור, 

יהושע  רבי  הגאון  דברים  ויישאו 
שץ,  בונם  חיים  רבי  והגאון  פינק 
שישרטטו קווים לדמותו של מקום 
העבודה בו יכול אדם חרדי לעבוד, 
מבחינת  והן  הלכתית  מבחינה  הן 
הע־ מקום  של  הרוחנית  ההשפעה 

בודה על האדם העובד בו. 
בד־ המשתתפים  ידונו  כן  כמו 

הרוחנית  המעטפת  לחיזוק  רכים 
מערך  הקמת  העבודה,  במקומות 
בהם  העבודה  במקומות  שיעורים 
הקמת  חרדיים,  יהודים  מועסקים 
שעו־ לאברכים  שיעורים  מסלולי 

סקים במשלח יד, וכן הקמת מערך 
הנאלצים  לאברכים  שיעורים  של 
לקראת  להכנתם  לעבודה,  לצאת 
שעלולים  הרוחניים  האתגרים 
להתייצב בפניהם כשיגיעו למקום 
כשמדובר  הן  העתידי,  עבודתם 
במקום עבודה חרדי ובמיוחד כש־
מדובר במקום עבודה שאינו כזה. 

מציינים  'למעשה'  בארגון 

הארגון  מתנהל  שנים  לאורך  כי 
מול  אל  רבה  ובאחריות  בזהירות 
קבלת  תוך  האמורים,  האתגרים 
פיקוח  ותחת  שוטפת  הדרכה 
יש־ גדולי  ורבנן  מרנן  של  הדוק 
כשר  שאינו  עבודה  "מקום  ראל. 
יכול  אינו  הכשרות,  בתכלית 
וב־ חרדי,  ליהודי  מתאים  להיות 
וודאי שלא יוצע למבקשי העבודה 
אומר  'למעשה'",  לארגון  הפונים 
מנהל הארגון הרב יחזקאל קליין, 
"מבחינתנו מדובר בקו אדום, ועל 
כל ספק קטן אנחנו פונים לרבנים 
אותנו  שמנווטים  הוראה  גדולי 
ול־ לתקן  כיצד  אותנו  ומדריכים 
שנות את מה שאפשר, או במקרים 
ולהמ־ ההצעה  על  לוותר  אחרים 

שיך בחיפוש אחר מקומות עבודה 
עצמם  את  להתאים  שמסוגלים 
הגבוהות  ההלכתיות  לדרישות 
המצופות מעסק שמבקש להעסיק 

יהודים חרדיים". 

יו"ר 'כולנו' מזים את השמועות אודות חבירה לליכוד: 

כחלון: "נישאר מפלגה עצמאית, לא נהיה שכירים"
יו"ר מפלגת כולנו אמר בפתח ישיבת הסיעה כי "אין שום הסכם ושום סגירה. נמשיך להיות מפלגה עצמאית"

מאת מאיר ברגר

השיחות  רקע  על 
בין  ומתן  והמשא  הקואליציוניות 
המפלגות הפוטנציאליות להצטר־
הממשלה,  לראש  לקואליציה  פות 
משה  האוצר,  שר  אתמול  הודיע 
כחלון, בפתח ישיבת סיעת 'כולנו', 
למפלגת  תחבור  לא  מפלגתו  כי 

השלטון.
ותמ־ עצמאית  כולנו  "מפלגת 

שיך להיות עצמאית. כולנו תמשיך 
לכהן ולשרת את הציבור כמפלגה 
שותפים  להיות  הגענו  עצמאית. 

ולא שכירים", אמר כחלון. 
כחלון הוסיף כי כל כותרת המ־
לליכוד  חבירה  בנושא  תפרסמת 
והדגיש  ניוז",  ופייק  "ספין  הינה 

רק  הקואליציוניות  "השיחות  כי 
בראשיתן. אני לא מציע להתרגש 

מאף כותרת שיוצאת". 
המתקיים  ומתן  למשא  אשר 
נת־ בנימין  הממשלה,  ראש  מול 

שיח  "מתקיים  כחלון:  אמר  ניהו, 
הממשלה  ראש  לבין  ביני  ישיר 

בנושאים  גם  כמו  הזה,  בנושא 
על  שנמצאים  נוספים  חשובים 
גם  והמדיני  הכלכלי  היום  סדר 
בעת הזו. כרגע אין לנו שום הסכם 
ושום סגירה. אנחנו מחכים לראות 
כיצד יסגרו הדברים עם יתר המ־

פלגות". 
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כנסת חדשה – מצוקות ישנות
היתה  האוירה  החדשה.  הכנסת  הושבעה  אתמול  ביום 
יהיה  מה  היא  הקריטית  שהשאלה  אלא  ונוצצת,  חגיגית 
אורך  לכהן.  מתחילה  עתה  שזה  הכנסת  של  תוצרתה  פרי 
הם  אותה,  לפגוש  העשויות  הפוליטיות  והעקלקלות  ימיה 
שאלות טכניות בלבד. השאלה האמיתית היא איזו בשורה 
לאזרח  תועיל  היא  כמה  בחובה.  החדשה  הכנסת  נושאת 
הקטן. הרכב הממשלה והקואליציה עדיין לא הושלם. נותר 
לתהות מי מהמפלגות תהיינה שותפותיה. מה יהיה הבסיס 
החישובים  הבאה.  והקואליציה  הממשלה  תושתת  עליו 
מהמפלגות  היוצאות  ההצהרות  לצד  הקואליציוניים 
למיניהן, מלמדים כי הדרך ארוכה להרכבת הממשלה. כבר 
אין  הנוחות  הכלליות  התוצאות  לנוכח  גם  כי  היום  ברור 

לשקוע כלל בזחיחות דעת.

לתת  יש  עדיין  הימין,  גוש  של  המוחץ  הנצחון  אף  על 
בכל  לצוץ  העלולים  ומכשולים  הפרעות  על  הדעת  את 
הן  בפוטנציה,  קואליציוניים  הן  שונים,  גורמים  מצד  עת, 
לתלמידי  הארץ  עמי  ושנאת  הדת  שנאת  אופוזיציוניים. 
גם  לדאבוננו.  הארץ,  מן  תמה  ולא  פסה  לא  עדיין  חכמים 
נתניהו עצמו כבר הוכיח כי כשהוא נלחץ – הוא יודע לשתף 
פעולה עם אויבי היהדות החרדית. אשר על כן, העתיד הוא 
הנעלם הגדול. יש מקום להניח שהמפלגה בה הלפיד היהיר 
שותף בהנהגה, לא תמצא מקומה בינות לשורות הקואליציה 
רוח,  קורת  וקורט  מעליותא  בכך  שיש  ובוודאי  והממשלה, 
וגמור.  וכמנוי  מאליו  כמובן  זה  את  לקבל  אפשר  אי  אבל 
ושוב, השאלה הבסיסית היא: איזה רווח יעלה לאזרח הקטן 

מכנסת זו.

בעצה  ובתבונה,  בחכמה  להשפיע  צורך  יש  הזאת  לעת 
לחתור  ויותר  להצהיר,  פחות  לדבר,  פחות  ובתושיה. 
להיתפס  אסור  שנוצר  הסימפתי  במצב  גם  בפועל.  לעשיה 
לפעול  יש  חלילה.  לרברבנות,  להישאב  או  לאופוריה 
המטרות  למען  ובנחישות  בעדינות  ובסבלנות,  בעקביות 
שלשמן נשלחים נציגי הציבור, ובמרכזן הדאגה למשפחות 
הברוכות, לרווחתם של אברכי הכוללים, ולדיור ראוי ומחיה 
המשפחות  את  המשימה  ראש  על  להעמיד  עלינו  ראויה. 
היקרות, אשר ראשיהן עמלי תורה ויושבי אהל המתקשות 
אפשר  ומושכלת,  נכונה  בפעילות  הטף.  לפי  לחם  לכלכל 
שיהדות  וכפי  ונצורות,  גדולות  לחולל  דשמיא  בסיעתא 
התורה כבר הוכיחה זאת בלמעלה משבעים שנות פעילותה 

מתוך הכנסת.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

הצעה
הדיו  יבשה  לא  עוד 
מפרוטוקול ישיבתה הראשונה 
כחול  ובסיעת  הכנסת  של 
שולחן  על  להניח  הזדרזו  לבן 
מארבע  פחות  לא  הכנסת 

הצעות חוק.
הראשונה  החוק  הצעת 
קובעת כי "לא יתמנה לתפקיד 
ראש ממשלה, שר או סגן שר, 
סופי  דין  בפסק  שהורשע  מי 
בית  וקבע  פלילית,  בעבירה 
לבקשת  או  ביוזמתו  המשפט, 
לממשלה,  המשפטי  היועץ 
קלון.  העבירה  עם  שיש 
הממשלה  ראש  הורשע  אם 
בית  וקבע  פלילית  בעבירה 
העבירה  עם  שיש  המשפט 
קלון, תיפסק כהונתו של ראש 
הממשלה  את  ויראו  הממשלה 
כאילו התפטרה ביום מתן פסק 

הדין".
הצעת חוק נוספת מגבילה 
כהונה של ראש ממשלה לשתי 
החוק  הצעת  בלבד.  קדנציות 
השלישית של הסיעה החדשה־

ראש  להתפטרות  נוגעת  ישנה 
במקרה  מתפקידו  ממשלה 
אישום  כתב  נגדו  שהוגש 

בעבירה מסוג פשע. 
הרביעית  החוק  הצעת 
ועדת  להקים  "יש  כי  קובעת 
לחקירת  ממלכתית  חקירה 
והצוללות  השיט  ספינות  רכש 
ההצעה,  לפי  הים".  לחיל 
לביקורת  הוועדה  "יו"ר 
לנשיא  כך  על  יודיע  המדינה 
שיקים  העליון  המשפט  בית 
סדרי  את  ויקבע  הוועדה  את 

עבודתה".
של  המשותף  המכנה 
האמורות  החוק  הצעות  ארבע 
סיכוי  אין  זול.  פופוליזם  הוא 
מהן  שאחת  אחד  גרם  של 
החקיקה  משוכות  את  תצלח 
קריאה  לכדי  תגיע  לא  ואפילו 
ראשונה. עם זאת, כל אחת מהן 
החדשות  את  היטב  מייצגת 
מתחום  שהן  האחרונות 
ראש  רעת  דורשי  של  עניינם 
לקץ  המייחלים  הממשלה 
יכולה  מהן  אחת  כל  שלטונו. 
ודיונים  פולמוסים  לפרנס 
כבדי  טיעונים  עם  ארוכים 
בכחול  ולכאן.  לכאן  משקל 
לקצר  הוחלט  כנראה  לבן 
הליכים ולחסוך בדיונים, שהם 
יומה  מסדר  אינטגרלי  חלק 
היישר  ולעבור  הכנסת,  של 
הצעות  של  הקלילה  למלאכה 

חוק.
זה קורה כמובן יממה אחת 
הכנסת  שיו"ר  לאחר  בלבד 
להכביר  שלא  בח"כים  הפציר 
המידה.  על  יתר  חוק  בהצעות 
אבל בסיעה שבכיריה אוהבים 
לא  ומנעמים  קלים  חיים 
להטות  מלכתחילה  התכוונו 
אוזן לדבריו הנבונים של היו"ר. 
להמטיר  העדיפו  זאת  במקום 
על הכנסת ועל יושביה הצעות 
שמלבד  מלאכותיות  בוסר 
יספקו  לא  לשעה  כותרות 
ושל  רצינות  של  מינימום 
ולא  למגישיהם  לא  יוקרה 
שלבש  הישראלי  לפרלמנט 

אתמול חג.

הצצה
לכך  הוכחה  שמבקש  מי 
שגם בשורות השמאל חושדים 
הראשית  האופוזיציה  בסיעת 
שאינה  כמי  המסתמנת 
איומיה  את  לממש  מתכוונת 
ולמרר את חיי הממשלה, יכול 
המערכת  במאמר  זאת  לקבל 
העיתון  המחנה,  מצליף  של 

לאנשים חושבים.
יום  בבוקר  שם  נכתב  כך 
הסיעה  חברי  בעוד  אתמול, 
ירושלים  אל  דרכם  עושים 
הנוצץ:  ההשבעה  למעמד 
שחלף  הקצר  הזמן  "למרות 
מאז הבחירות, קשה להתרשם 
שפני האופוזיציה מועדים אלי 
הנדרש  מהסוג  פוליטי  קרב 
עומדת  שבה  זו,  קשה  בשעה 
לקום ממשלה חדשה בראשות 
הנחושה  נתניהו,  בנימין 
במדרון  דהירתה  את  להמשיך 
את  מעליה  ולהסיר  הימין 
שנועדו  והאיזונים  הבלמים 
ועל  הדמוקרטיה  על  להגן 

חירות הפרט".

הצפה
בשורות  (בעיקר  רבים 
של  בשבחו  מדברים  השמאל) 
צה"ל  לדובר  המפתיע  המינוי 

הבא: גיל מסינג.
שהאיש  מתברר  אבל 
אלא  הצבא  משורות  בא  לא 
לא  כשלעצמו  זה  לו.  מחוצה 
אחד  בניהו,  אבי  גם  תקדים: 
מוצלחים  היותר  הדוברים 
ומיומנים של צה"ל, שב לעטות 
אותם  שפשט  לאחר  מדים 
והספיק לעשות דבר או שניים 
האזרחית  הדוברות  בתחום 
של  הרקורד  אבל  והפוליטית. 
הוא  יותר.  וצפוף  עמוס  מסינג 
הקרוב  יועצה  להיות  הספיק 
למזלנו)  (לשעבר,  השרה  של 
הספיק  אפילו  הוא  לבני. 
(אדם  משטרתי  מודיע  להיות 
ומחליט  בפרשה  שמעורב 
מסיבה זו או אחרת לעבור לצד 
החקירה  בפרשת  המשטרה) 

של ישראל ביתנו.
היה  הזה  הכפול  הרקורד 
מתפקיד  אותו  להרחיק  אמור 
דובר  כמו  ממלכתי  אולטרה 
צה"ל. אבל אם אתה חבר קרוב 
על  לך  סולחים  הרמטכ"ל,  של 

הכל.

דיכטר: "תפקידנו לעצור טרור, 
לא לדאוג לרשות הפלסטינית"

ח"כ אבי דיכטר שיזם את חוק קיזוז כספי טרור 
מגיב לדיווחים לפיהם בישראל מודאגים מאפשרות 

קריסה של הרשות הפלסטינית

מאת מאיר ברגר

שיזם  מי  דיכטר,  אבי  ח"כ 
הטרור  כספי  קיזוז  חוק  את 
התייחס  הפלסטינית,  לרשות 
דאגה  יש  לפיהם  לדיווחים  אמש 
של  קריסה  מאפשרות  בישראל 
לקבל  שמסרבים  הפלסטינים, 
גובה  שישראל  המסים  כספי  את 
המועבר  התשלום  בקיזוז  עבורם 

למשפחות מחבלים.
חד  כולו  לעולם  שלי  "המסר 
ציבור  כנבחר  תפקידי  וברור: 
הוא לעצור את הטרור, לא לדאוג 
ליציבות של הרשות הפלסטינית. 
יותר  ישראל  אזרחי  של  חייהם 
מאזן",  אבו  של  מהכבוד  חשובים 

דברי דיכטר.
האחרון  "בקיץ  הוסיף,  הוא 
את  להעביר  הזכות  בחלקי  נפלה 

לראשונה,  טרור.  כספי  קיזוז  חוק 
לנקוט  החליטה  ישראל  מדינת 
את  לעצור  כדי  אקטיבי  בצעד 
המחבלים.  משכורות  תשלום 
מש־ שקלים  ממיליארד  למעלה 

מאזן,  אבו  בהנהגת  הרשות  למת 
למחבלים שרצחו ישראלים. זכינו 
87 של  ברוב  החוק  את  להעביר 
ואופוזי־ קואליציה  כנסת,  חברי 

ציה כאחד".
"הכנסת אמרה את דברה. העם 
נהיה  לא  אנחנו  דברו.  את  אמר 
צינור להעברת כספים למחבלים. 
בימים האחרונים נשמעות הצעות 
הפלסטינית'.  לרשות  'לוותר' 
'קיים חשש', כך טוענים פרשנים, 
שהרשות הפלסטינית תקרוס. גם 
באירופה יש הלוחצים על ישראל 
להעביר את הכספים, משום שאבו 
מאזן מאיים לעצור כליל את הע־

לפקידים,  הכללית  הכספים  ברת 
דבר שעשוי להוביל לקריסת הר־

שות הפלסטינית", אמר דיכטר.
הזמן  "הגיע  כי  הצהיר  הוא 
לא  מאזן  אבו  השקר:  את  לנפץ 
אלא  ישראל,  למען  בטרור  נלחם 
למען יציבות שלטונו. הוא משלם 
חייהם  לטרוריסטים!  משכורות 
חשובים  יותר  ישראל  אזרחי  של 
עלינו  לא  הפלסטיני.  'מהכבוד' 
האחריות למהלכיו של אבו מאזן. 
ישראל,  לבטחון  אחראים  אנחנו 
לע־ נמשיך  זה  ואת  עשינו,  זה  את 

שות. זו חובתנו".

מחבל שירה לעבר אוטובוס הסגיר את עצמו
המחבל ניסה לפגוע באוטובוס יחד עם מחבל נוסף שנורה ונתפס בעת האירוע 

על ידי כוחות צה"ל
מאת סופרנו הצבאי

ירי  שביצע  ערבי  מחבל 
בתל  מטיילים  אוטובוס  לעבר 
את  הסגיר  השומרון,  בצפון  דותן 
חברו  הבטחון.  כוחות  לידי  עצמו 
איתו  יחד  הירי  פיגוע  את  שביצע 

נורה על ידי כוח צה"ל ופונה לבית 
החולים.

הצהריים  בשעות  אתמול 
אצל  הירי  על  דיווח  התקבל 
השומ־ בצפון  הפועלים  כוחות 

חיילי  כי  מסר  צה"ל  דובר  רון. 
את  ועצרו  בירי  הגיבו  צה"ל 

נפגע  "באירוע  החשודים.  אחד 
פלסטיני, אין נפגעים לכוחותינו. 
ומ־ במרחב  סורקים  הלוחמים 

נוסף",  חשוד  אחר  מרדף  נהלים 
נמסר מטעם דובר צה"ל. כאמור, 
הסגיר  המחבל  יותר  מאוחר 

את עצמו.

דיווח: החלת ריבונות ביו"ש תהיה 
חלק מהדיאלוג הקואליציוני 

על פי דיווחים הסכם בין איחוד מפלגות הימין לליכוד יכלול סיפוח של לפחות 
חלק משטחי יהודה ושומרון באופן רשמי למדינת ישראל

מאת מאיר ברגר

איחוד  של  ומתן  המשא  צוותי 
החלו  והליכוד  הימין  מפלגות 
בהסכם  סעיף  ניסוח  על  לעבוד 
על  שמדבר  ביניהם,  הקואליציוני 
החלת ריבונות על היישובים היש־
כך   – ושומרון  ביהודה  ראליים 

פורסם אמש בחדשות ב'כאן 11'.
בין  בשיחות  הדיווח,  פי  על 
השאלה  לגבי  מתווכחים  הצדדים 
האם הסעיף ידבר באופן מלא על 
יותר  סעיף  יהיה  שזה  או  המהלך 

לא־ מנת  על  מהודק,  ופחות  כללי 
לאחר  מסוים  תמרון  מרווח  פשר 

מכן.
יש  עדיין  הצדדים  בין  בנוסף, 
שתקבל  התיקים  סביב  מחלוקות 
תיקי  את  הדורשת   – המפלגה 
תפקידי  את  והמשפטים,  החינוך 
הדתות  שר  וסגן  הבטחון  שר  סגן 
של  החוקה  ועדת  ראשות  ואת 

הכנסת.
המשפ־ תיק  הליכוד,  מבחינת 

טים אינו מיועד למסירה כלל. על 
מתקשים  גם  במפלגה  הדיווח,  פי 

המעו־ ש"ס  מול  פשרה  למצוא 
ומוחלטת  מלאה  בשליטה  ניינת 

במשרד לשירותי דת. 
על פי הדיווח, דווקא את תפ־

וכאשר  אם  הבטחון,  שר  סגן  קיד 
ליברמן,  אביגדור  במשרד  יכהן 
לבית  להעניק  בליכוד  מוכנים 
שהיתה  ההצלחה  לאור   – היהודי 
בשיתוף הפעולה בין השניים בק־

דנציה הקודמת.

סמוטריץ': "בלי תיקי החינוך 
והמשפטים לא תהיה ממשלה"
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אחרי 
החג

זה הזמן 
לנוח!

חופשת בין הזמנים בכינורות
להתמכר לצליל, להתחבר לאווירה
ליהנות מנופש ברמת שלא הכרת

חופשש
להתמכ
ליהנות
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יו"ר  סמוטריץ',  בצלאל  ח"כ 
ברשי־  2 ומספר  הלאומי  האיחוד 
העביר  הימין,  מפלגות  איחוד  מת 
אתמול מסר ברור לנתניהו לקראת 
הקואליציוניים  המגעים  המשך 
על  תתעקש  מפלגתו  כי  ואמר 

התיקים החינוך והמשפטים.
והמשפ־ החינוך  תיקי  "בלי 

טים לאיחוד מפלגות הימין, לא 
סמוטריץ'  אמר  ממשלה",  תהיה 

בראיון לתקשורת.
לא  הוא  רציני,  איש  "נתניהו 
סמוט־ העריך  לבחירות",  יילך 

ריץ' והוסיף: "זה לא רלוונטי אם 
נתניהו לא רוצה אותי כשר מש־

פטים, כי בלעדיי אין קואליציה, 
שבה  לממשלה  חוזר  לא  אני 

אנחנו נתלים בבג"ץ".

יו"ר הבית היהודי, רפי פרץ, 
הת־ כי  לכן  קודם  יממה  אמר 

הימין  מפלגות  איחוד  של  ביעה 
תיקי  את  לקבל  ונשארה  היתה 
ני־ "אנחנו  והמשפטים:  החינוך 

לחם על התיקים האלה. יש לנו 
ששה חברי כנסת. אני בעזרת ה' 
אהיה שר החינוך ובצלאל ידידי 

היקר יהיה שר המשפטים".
הדיווחים  את  דחה  פרץ 
אינו  הממשלה  ראש  לפיהם 
סמוט־ ח"כ  את  למנות  מתכוון 
ריץ' לשר המשפטים: "אני רואה 
יודע  לא  שאני  כספין  זה  את 
הספין  אבל  הגיע,  הוא  מאיפה 
שא־ לפני  שיהיה  ראוי  לא  הזה 

נחנו מתחילים את המשא ומתן. 
יהיה  מה  קובעים  לא  אחד  לאף 
שיקשיבו  כל  קודם  לא.  לנו  וגם 

לדרישות שלנו".

הדים רבים לדברי קדשם של גדולי וצדיקי הדור שליט"א: 
"המצטרפים והמצרפים עכשיו ל'ערבים' יזכו לאריכות ימים ושנים"

'נועם־1',  לשבת  ביותר  המהודר 
על הספריה היהודית הממוחשבת 
הגדולה בעולם 'אוצר החכמה', על 
מסע לוילנה ולראדין בחסות 'חפץ 
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'.
והמצ־ המצטרפים  כי  יודגש, 
רפים עד ליום שישי הקרוב, יוכלו 
להיכלל גם בהגרלה על מסע לק־
ערעסטיר ביום היארצייט בשבוע 
'דרכי  בחסות  נתרם  אשר  הבא, 

שלמה'.
הגר־ מלבד  לראשונה  בנוסף, 

לות הענק, ועד גמר המלאי בלבד, 
יחולק במתנה וללא הגרלה, הספר 
החדש 'ניסים מספרים על עצמם' 
אותו  ולדר,  חיים  הרב  מהסופר 

החדשים  המצטרפים  כל  יקבלו 
או חברים קיימים שיצרפו לפחות 
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
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במחיר מיוחד!חדרים אחרונים
שבת פרשת קדושים

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

ארה"ב: חייל לשעבר שהתאסלם נעצר 
רגע לפני שביצע פיגוע נגד ניאו נאצים 

המחבל בדק גם אפשרות לבצע מתקפות טרור נגד יהודים בארה"ב 

מאת מאיר ברגר

ראובן  המדינה  נשיא  במעמד 
בנימין  הממשלה  ראש  ריבלין, 
ולמע־ כנסת  חברי  שרים  נתניהו, 
ה־21 הכנסת  מוזמנים,  מאלף  לה 
יצאה אתמול לדרך במסגרת טקס 
במהלכו  הכנסת  במליאת  מיוחד 
חברי כנסת הצהירו אמונים כמקו־

בל במעמדים מסוג זה. 
נשיא המדינה פתח את הטקס 
הרוחות  להרגעת  קרא  בו  בנאום 
"עברנו  הפוליטית.  במערכת 
השמצנו  קשה.  בחירות  מערכת 
שעות  עבדנו  סילפנו.  והושמצנו. 
לגיטימ־ הדה  בשירות  נוספות 

עכשיו,  והמשטמה.  השנאה  ציה, 
מעלה.  לטפס  צריך  מספיק.  די. 
הבחירות  חרבות  את  להניח 
השיקולים  הלכלוך.  את  ולנקות 

יכולים  אינם  כבר  הפוליטיים 
להיות המצפן היחיד. זוהי דרישה 
ישראל,  אזרחי  כל  של  ותביעה 

ממנהיגינו".
למערכת  גם  התייחס  ריבלין 
המחוקקת  הרשות  בין  היחסים 
לכנסת  וקרא  השופטת  לרשות 
החקיקה.  יסוד  חוק  את  לחוקק 
"משימות כבדות מונחות בפניכם, 
הנכנסות,  והכנסת  הממשלה  בפני 
כאחת:  ואופוזיציה  קואליציה 
הבטחוני  מעמדה  ופיתוח  ביצור 
והמדיני של מדינת ישראל, לאור 
וכן  השונות,  בחזיתות  האתגרים 
יעמדו  שאולי  ההזדמנויות  לאור 
הפערים  וסגירת  צמצום  לפתחנו. 
את  לסיים  יכול  אינני  החברתיים. 
בכם  ולהפציר  לבקש  מבלי  דברי 
המסוכנת  להתנגשות  סוף  לשים 
לרשות  המחוקקת  הרשות  בין 

השופטת. אני מקווה ומייחל שה־
המעשה  את  תעשה  ה־21  כנסת 
יסוד  חוק  את  ותקבע  ההיסטורי 
החוקה  מפרקי  כאחד  החקיקה 

העתידית שלנו".
אדלשטיין  יולי  הכנסת,  יו"ר 
הכנ־ על  כי  אמר  אחריו  שנאם 

החקיקה.  מלאכת  את  לחזק  סת 

של  כוחה  את  לחזק  עלינו  "חובה 
חובה  מפקחת.  כרשות  הכנסת 
החקי־ מלאכת  את  להפוך  עלינו 
יותר.  ואיכותית  יותר  ליעילה  קה 
הזה  הדוכן  את  לחסן  עלינו  חובה 
מפני שיח מבזה ואלים, תוך חיזוק 
כבוד  על  ושמירה  האתיקה  ועדת 

הכנסת". 
ישראל  "אזרחי  הוסיף,  הוא 
את  נשחית  שלא  מאיתנו  תובעים 
זמננו, שנסכים שלא להסכים בה־
חלטיות, אבל ברעות ובהוגנות". 

הכ־ יו"ר  הקריא  כך  אחר  מיד 
ומזכירת  ההשבעה  נוסח  את  נסת 
של  בשמו  קראה  מלר,  י'  הכנסת, 
"מתחייב  שענה:  כנסת  חבר  כל 

אני".
לאחר מכן אישרה הכנסת את 
אדלשטיין  יולי  ח"כ  של  מינויו 

הש־ בפעם  הכנסת  יו"ר  לתפקיד 
ו־4 של 101 תומכים  לישית ברוב 

נמנעים. 
חברי  הגיעו  יותר  מוקדם 
כא־ וחדשים  ותיקים  הכנסת, 

בבני  מלווים  כשהם  לכנסת  חד, 
לבנין,  כניסתם  עם  משפחותיהם. 
נמ־ בבוקר,  שמונה  מהשעה  החל 

כנסת  חבר  תעודת  לידיהם  סרה 
הבחירות  ועדת  מטעם  רשמית 

המרכזית.

הכנסת ה־21 יצאה לדרך
אתמול במליאת הכנסת: 

במהלך הטקס אישרה המליאה ברוב של 101 תומכים ו־4 נמנעים את מינויו של ח"כ יולי אדשלטיין לתפקיד יו"ר הכנסת 
בפעם השלישית ^ נשיא המדינה ראובן ריבלין קרא "להניח את חרבות הבחירות ולשנות את השיח הפוליטי", כלשונו 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אזרח  דומינגו,  סטיבן  מארק 
כחייל  ששירת   ,26 בן  אמריקאי 
באפגניס־ ולחם  ארה"ב  בצבא 
האחרון,  שישי  ביום  נעצר  טן, 
לאחר שתכנן לבצע פיגועי טרור 

ממניעים אסלאמיים. 
לאחר  התאסלם  דומינגו 
שסיים את שירותו הצבאי, ומאז 
שהב־ רדיקליות  עמדות  פיתח 

פיגוע  לבצע  תכנית  לכדי  שילו 
הירי  מתקפת  לאחר  במיוחד 
בשני המסגדים בניו זילנד, בהם 
של  מירי  מוסלמים  כ־50  נרצחו 

אזרח אוסטרלי הדוגל בעליונות 
הגזע הלבן. 

התביעה  שפרסמה  בהודעה 
כי  נאמר  ארה"ב,  של  הכללית 
לדומינגו  לגרום  הצליח   FBIה־
עם  שלו  התכניות  את  לשתף 
עצמו  את  שהציג  פדרלי  סוכן 
כסוחר נשק וחומרי חבלה. הוא 
וסיפר  בתכניותיו  אותו  שיתף 
לפו־ להוציא  שוקל  הוא  כי  לו 
יהודים  נגד  טרור  מתקפות  על 

בארה"ב. 
דומינגו  החליט  לבסוף 
ניאו  של  בכינוס  דווקא  לפגוע 
על  כנקמה  בארה"ב,  נאצים 

שבו־ זילנד  בניו  הירי  מתקפת 
בעל  אדם  ידי  על  כאמור  צעה 
רכש  הוא  נאציות.  ניאו  עמדות 
החבלה  מטעני  להכנת  חומרים 
מסוכן ה־FBI שסיפק לו בפועל 
שלא  שמישים  בלתי  חומרים 
היו יכולים לשמש להכנת מטען 

חבלה פעיל. 
לאחר  בוצע  עצמו  המעצר 
שהמחבל רכש את כל החומרים 
הנדרשים לביצוע הפיגוע, והיה 
ביום  הפועל  אל  להוציאו  ערוך 
אמור  היה  אז  השבוע,  ראשון 
הפעילים  של  הכינוס  להתקיים 

הניאו נאציים. 

במהלך ישיבת סיעת הליכוד: 

ראש הממשלה נתניהו: "אנו בעיצומה של 
מלאכת ההרכבה; זו עבודה לא פשוטה"

יו"ר כחול לבן בני גנץ בישיבת סיעה בכנסת: "נדאג לבצר את הדמוקרטיה 
הישראלית ולא נאפשר להפוך את כנסת ישראל לעיר מקלט למפרי חוק"

מסתערבים לכדו מחבל חמאס לאור יום 
המחבל שתכנן פיגוע טרור לקראת יום הבחירות נעצר על ידי מסתערבים של משמר הגבול בבית העסק 

שבו עבד בכפר א־זעיים
מאת סופרנו הצבאי

אתמול  פרסם  הגבול  משמר 
המעצר  מרגעי  תיעוד  בצהריים 
ידי  על  דיה  אבו  יחיא  המחבל  של 
העסק  בבית  המסתערבים,  יחידת 
המחבל  א־זעיים.  בכפר  עבד  שבו 
גויס על ידי פעילי חמאס מרצועת 
תופת  פיגוע  לבצע  מנת  על  עזה 
סמוך ליום הבחירות לכנסת ה־21.

של  מודיעינית  פעילות 
הביאה  הכללי  הבטחון  שירות 
של  מיוחדת  מבצעית  להיערכות 
משמר  של  המסתערבים  יחידת 

קב־ לאחר  שעות  "מספר  הגבול. 
תוך  למעצרו  הבאנו  ההתרעה  לת 
ממוקדת  מהירה,  פעילות  ביצוע 
ומסוערבת. מהחשדות שעלו נגדו 
בחקירה  התבררו  יותר  ושמאוחר 
שחייבים  באדם  שמדובר  הבנו 
מחיר",  ובכל  מהר  לעצור 
של  המסתערבים  קצין  אמר 

מג"ב.
בדבר  ההתרעה  קבלת  לאחר 
מיקומו של המחבל, נערכו כוחות 
כי  עלה  בחקירתו  למעצרו.  מג"ב 
פעילי  עם  בקשר  עמד  דיה  אבו 
עזה,  ברצועת  בכירים  חמאס 

הסכים  צבאית,  לפעילות  גויס 
כמחבל  ולשמש  משימות  לבצע 

מתאבד.
פעילי  עם  קשריו  במסגרת 
התבקש  עזה,  ברצועת  החמאס 
ולשכור  רכב  לרכוש  דיה  אבו 
מחסן לטובת הכנת רכב תופת וכן 
פיגוע  נקודת  אחר  מעקב  לבצע 
אדומים,  מעלה  באזור  מיטבית 
אוטובו־ של  גבוה  ריכוז  בה  אשר 

סים, אזרחים וחיילים.
ההוראות  אחר  עקב  דיה  אבו 
שקיבל, ביצע תצפיות על נקודות 
הומות אדם ודיווח על כך למפעי־

המי־ הנקודה  את  בחרו  אשר  ליו 
טבית תוך העברת הנחיה למימוש 

הפיגוע באופן מהיר.
כחלק מההכנות לקראת פיגוע 
ההתאבדות, התבקש אבו דיה ע"י 
פעילי החמאס לצלם צוואה בשם 
אבו  חמאס.  של  הצבאית  הזרוע 
דיה תכנן לצלם את עצמו מקריא 
לפיגוע  יציאתו  טרם  הצוואה  את 
של  סרט  ראשו  על  עוטה  כשהוא 
ולשם  חמאס  של  הצבאית  הזרוע 
בימים  לצילום.  חצובה  רכש  כך 
כתב  דיא  אבו  נגד  יוגש  הקרובים 

אישום. מאת מאיר ברגר

'הליכוד'  ושרי  הכנסת  חברי 
סיעה  לישיבת  אתמול  התכנסו 
בפתח  ה־21.  בכנסת  ראשונה 
הישיבה התייחס ראש הממשלה 
ומתן  למשא  נתניהו  בנימין 
מדובר  כי  ואמר  הקואליציוני 

במלאכה לא פשוטה, כלשונו.
מלא־ של  בעיצומה  "אנחנו 

לא  עבודה  זאת  ההרכבה.  כת 
שונים  היבטים  לה  ויש  פשוטה 
וגם  תפקידים  בחלוקת  גם   –
המדינה  תקציב  על  בשליטה 
אני  אחרים.  רבים  ובאתגרים 
מקווה שהעבודה הזאת תסתיים 
אני  אבל  הסופי  התאריך  לפני 
בדרך  כי  בזה,  בטוח  לא  בכלל 
הדד־ליין  סביב  מתכנסים  כלל 
הש־ לתאריך  שנגיע  יתכן  ולכן 

ני", אמר.
"במקביל  כי  הוסיף  עוד 
הפעולות  את  מתחילים  אנחנו 

מתכוון  אני  בכנסת.  הנדרשות 
כל  עם  אישי  באופן  לשוחח 
ואשתדל  והח"כים  השרים 
הקרובים",  בימים  זאת  לעשות 
"אנחנו  והוסיף:  נתניהו  סיפר 
עמלים קשה על חוק הגיוס אבל 
והרבה  חקיקות  הרבה  גם  יהיו 

עבודה בכנסת".
גנץ  בני  ח"כ  פתח  לכן  קודם 
את ישיבת הסיעה הראשונה של 

מפלגת כחול לבן.
של  משכנה  היא  "הכנסת 
זה  הישראלית,  הדמוקרטיה 
אליה  להשתייך  גדול  כבוד 
ואנחנו גם נדאג שזה יהיה כבוד 
באופן  אליה,  שייך  להיות  גדול 
כמ־ אותה  יתפוס  הציבור  שבו 
ויש  אליו  להשתייך  שנכון  קום 
אנחנו  הזה.  בענין  לעשות  מה 
את  עצמינו  על  שלקחנו  גאים 
המשימה הזאת ואנחנו גם גאים 
להוביל אותה מהאופוזיציה. כל 
בלמים  לו  שיהיו  חייב  שלטון 

שהיא  חשוב  דעה  וכל  ואיזונים 
תישמע", אמר.

האופו־ כי  הבהיר  בדבריו 
ענייני.  באופן  תצביע  זיציה 
כנסת  את  להפוך  נאפשר  "לא 
ולעיר  משטרתי  למבצר  ישראל 
נוודא  אלא  חוק,  למפרי  מקלט 
באפשרותנו  יעמוד  שזה  ככל 
הד־ של  חוקיה  את  לקיים 

שבהם  הישראלית  מוקרטיה 
נתמוך  קיימים.  האלה  העוגנים 
נחרצות  ונתנגד  שנכון,  במה 
הרמטכ"ל  הוסיף  שצריך",  היכן 

לשעבר.
ח"כ  במפלגה,   2 מספר 
האפשרות  את  הדף  לפיד,  יאיר 
לכינון ממשלת אחדות ואמר כי 
באופן  העם  את  קורע  "נתניהו 
הוא  חי.  הוא  מזה   – שיטתי 
לאנשים  המפתחות  את  נותן 
בדמוקרטיה.  מאמינים  שלא 
את  למדינה  נחזיר  אנחנו 

כבודה".

האיחוד האירופי ערך 
אירוע זכרון לשואה

משלחת האיחוד בישראל ושגרירי מדינות אירופה ערכו 
עצרת זכרון לקרבנות השואה שגורשו מדרנסי לאושוויץ

מאת כתב 'המבשר'

בי־ האירופי  האיחוד  משלחת 
החברות  המדינות  ושגרירי  שראל 
שני  ביום  ערכו  האירופי  באיחוד 
יום  לציון  משותף  זכרון  אירוע 
Convoi השואה יחד עם פרויקט
שגורשו  השואה  קרבנות  לזכר   77
יהודי  של  הריכוז  מחנה  מדרנסי, 
נערך  האירוע  לאושוויץ.  צרפת, 
האירופי  האיחוד  שגריר  ידי  על 
בישראל, עמנואל ז'ופרה, במשכנו 

בהרצליה.
שאותו   ,Convoi 77 פרויקט
בחי־ מתמקד  מאייר,  ג'ורג'  ייסד 

שגורשו  אנשים  אותם  ובזכר  נוך 
ביולי  ב־31  לאושוויץ  מדרנסי 
מונצחים  מגורשים   1,309  .1944
החי־ משרדי  של  בתמיכתם 

החברות  במדינות  השונים  נוך 
אירו־ ובמדינות  האירופי  באיחוד 

חיבורם  ידי  על  אחרות,  פאיות 
תיכוניים  ספר  בתי  תלמידי  של 
ובכפרים  בעיירות  המתגוררים 
לסיפורי  המגורשים  חיו  שבהם 
לחיים  מתעורר  זכרם  הקרבנות. 
באמצעות  מאוד  מוחשי  באופן 
התל־ שעורכים  המחקר  עבודת 

האישיים  שחייהם  באופן  מידים 
של הקרבנות ייחרתו בזכרון.

הפ־ את  האירוע  כלל  כן  כמו 
שאותו  תקוה,  של  כינורות  רויקט 
המפורסם  הכינורות  יצרן  ייסד 
שני  את  אשר  ויינשטיין,  אמנון 
הקדיש  האחרונים  העשורים 
כינורות  של  ולשחזורם  לאיתורם 
יהודים  מוזיקאים  ניגנו  שבהם 
במהלך  ובגטאות  הריכוז  במחנות 

השואה.
באירוע נאם השגריר עמנואל 
האיחוד  משלחת  ראש  ז'ופרה, 
לנו  "אסור  בישראל.  האירופי 

אינו  השואה  שזכרון  לשכוח 
מהווה  אלא  עצמו,  בפני  מאמץ 
באנטיש־ במאבק  מהותי  יסוד 
שנרצחו  למיליונים  בנוסף  מיות. 
שכמעט  מיליונים  גם  היו  בשואה, 
שסבלו  לנכים,  שהפכו  נרצחו, 
מהוריהם  שהתייתמו  מטראומות, 
הם  וחינוך  מידע  ושהושפלו. 
במאבקנו  העיקריים  המרכיבים 

באנטישמיות".
בת־ נבנה  האירופי  "האיחוד 
ולמלחמת  השואה  לזוועות  גובה 
השואה  זכרון  השניה.  העולם 
והמאבק באנטישמיות הם חובתנו 
החיים  היהודיים  האזרחים  כלפי 
על  להגנה  חיוניים  והם  באירופה, 
הערכים האירופאיים המשותפים 
ימשיך  האירופי  האיחוד  שלנו. 
את  ולהגביר  החלטיות  להפגין 
למאבק  החינוך,  לקידום  מאמציו 
האזר־ על  ולהגנה  סובלנות  באי 
במדינות  החיים  היהודיים,  חים 
דברי  האירופי",  באיחוד  החברות 

ז'ופרה.
בראש  העומד  מאייר  ג'ורג' 
כי  הוסיף   Convoi 77 פרויקט 
הם  אותנו  שמניעים  "הדברים 
אותם  של  שההיסטוריה  רצוננו 
בתוך  לעד  תאבד  לא  איש   1,309
השאיפה  השואה;  מערבולת 
להנציח את החיים הללו, שנגדעו 
באבחה אלימה, בצורה של סיפור 
עקבות  תמונות,  חיים,  תולדות 
אומ־ עבודות  או  הצגות  כתובים, 
נות; הדאגה לגבי דחיפות מסירת 
אחרוני  שבה  בשעה  העדויות 
ונ־ הולכים  התקופה  של  העדים 
ללמד  שיש  ההכרה  וכן,  עלמים. 
תקופה זו של ההיסטוריה, לא רק 
וחובה  חמלה  של  תחושה  מתוך 
פעי־ הוראה  דרך  גם  אלא  לזכור, 

לה".
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בני ברק סיכמה בהצלחה את מבצע פסח שעליו הכריזה העיריה
בני־ברק צוחצחה ומורקה לק־
ראת חג הפסח: כמויות ענק בהיקף 
של כ־12 אלף טון פסולת פונו תוך 
פסח  מבצע  במסגרת  ימים,  חודש 
בני־ עיריית  שביצעה  רחב־היקף 

ברק.
האבטחה  מבצע  סיום  עם 
נפתח  בפורים,  הגדול  והסדר 
המבצע העירוני הגדול, והוא זכה 
העיר  כאשר  מירבית,  להצלחה 
נראתה מצוחצחת וממורקת בתום 
שבועות של עבודה מאומצת יומם 
וליל של עובדי אגף התברואה של 
אגפי  כל  עם  בתיאום  העיריה, 
של  בראשותו  העיריה,  ומחלקות 
ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 

העיר. 
העיר  ראש  הקים  זה  לצורך 
צוות חשיבה וביצוע של כל מנהל 
הנוגעים  והמחלקות  האגפים 
בדבר – תשתיות ופיתוח, הנדסה, 
נטי־ תחבורה,  תאורה,  תברואה, 

עות, פיקוח ושילוט. בראש הצוות 

דוד  הרב  רה"ע,  בקשת  לפי  עמד, 
פינקל, ראש מטה רה"ע.

חמץ  ביעור  מבצע  במסגרת 
ביותר,  ענפה  פעילות  התקיימה 
שכללה תוספת עשרות רבות של 
כלי רכב לניקיון בכל אזורי העיר 

בני ברק ומשמרות עובדים. 
הנהלת  שחבר  לאחר  זאת, 
העיר ומחזיק תיק התברואה הרב 
למנהל  הורה  קוסטליץ,  שלמה 
עם  להיערך  נחום  נתנאל  האגף 
מנופים רבים, רכבי דחס, משאיות 
תברואה  משאיות  לפינוי מיכלים, 
עובדים.  של  נוספות  ומשמרות 
כלי רכב מיוחדים גם הוכנסו לר־

חובות קטנים שלמשאיות גדולות 
כדי  אליהם,  להיכנס  קושי  יש 
גם  האגף  בחג.  נקיה  עיר  לאפשר 
לחלו־ מקומות  מארגני  עם  תיאם 

החג  לקראת  'קמחא־דפסחא'  קת 
על שיתוף פעולה ופינוי השאריות 

ע"י משאיות האגף.
הכללי  היסודי  לניקיון  בנוסף 

פעולה  צירי  נקבעו  העיר,  ברחבי 
עקיבא,  רבי  כרחובות  מרכזיים 
עזרא, נחמיה, חזון־איש, ירושלים, 
כהנמן,  הרב  בן־זכאי,  יוחנן  רבן 
הרב  אבו־חצירא,  הרב  אברבנאל, 
בצי־ ועוד.  אליעזר  דמשק  דסלר, 

עבודות  על  דגש  הושם  אלו  רים 
סילוק  מודעות,  לוחות  כניקוי 
כבישים,  סימוני  כרזות,  שאריות 
בגינות  גידור  השלמת  תאורה, 
בכניסות  גינון  טיפוח  ציבוריות, 
פגומים,  מעקות  תיקון  לעיר, 
תיקון גדרות הפרדה באיי תנועה, 
מחיקת גרפיטי מעשרות מקומות, 
מסחריים  ושלטים  כרזות  סילוק 
גיזום  שונים,  באזורים  פיראטיים 
רכבים  פינוי  מפריעה,  חיה  גדר 
נטושים ועוד. את העבודות ביצע 
ולפי־ לתשתיות  העירוני  האגף 

תוח, שבראשות הרב מיכאל קקון, 
ובהנהלת  העיריה  הנהלת  חבר 

הרב חנוך זיידמן.
לצורך ביצוע ניקיון יסודי בכל 

מאסיבי,  באופן  נוקו,  העיר  אזורי 
מגרשים, באמצעות כלים מכניים 
פונה  וגזם  התברואה,  אגף  של 
הדוק  פעולה  בשיתוף  מהחצרות 
עצמן,  מהחצרות  התושבים,  עם 
לאחר מסירת הודעה על כך למו־

קד העירוני, שבהנהלת גב' ח. כץ, 
בהתאם לפרסומי העיריה לקראת 
תוגבר  גם  העירוני  המוקד  החג. 
ומר"ח  החג,  לקראת  בכוח־אדם 
נתקבלו  חג  אסרו  לאחר  עד  ניסן 
6,694 ומהן  שיחות,   19,314 בו 
בנושאי תברואה. כל הפניות טופ־

לו לשביעות רצון הפונים, שמסרו 
זאת בעקבות בקשה טלפונית של 
הטיפול  תוצאות  לבדיקת  המוקד 
לניקיון  חשובה  פעולה  בפניות. 
היתה  העיר,  אזורי  בכל  המירבי 
הכנסתם בחודשים האחרונים של 
במ־ נוספים  חדשים  קרקע  טמוני 

והכוונה  ובשכונותיה.  העיר  רכז 
שאת,  ביתר  זו,  במגמה  להמשיך 

באזורים שונים בעיר.
העיר  מילדי  רבים  אלפים 
מג־ תרבות  באירועי  השתתפו 

במסגרת  העיריה,  שקיימה  וונים 
התוש־ לרשות  להעמיד  המגמה 

בים מגוון רחב של פעילויות לימי 
הפסח,  חג  ולקראת  'בין־הזמנים' 
באישור משמרת הקודש והחינוך. 
ממערך  חלק  הינם  אלה  אירועים 
החגים  בתקופות  הפעילויות 
מח־ ע"י  אורגנה  והיא  והחופשות 
ברא־ העיריה,  של  התרבות  לקת 

שותו של הרב יעקב זכריהו, חבר 
הרב  ובהנהלת  העיריה  הנהלת 
יעקב רוזן. האירועים והפעילויות 
על  בכך  להקל  גם  נועדו  לילדים 
מעמד  הפעילויות  בין  ההורים. 
הפ־ תלמודי־התורה,  לילדי  גדול 

עלות מוזיקליות, מופעי להטוטים 
עם  גדול  פארק  ולונה  והקרנות 
היו  הפעילויות  כל  אטרקציות. 
של  ביזמתו  סמליים,  במחירים 
ראש העיר, שביקש שלא להעמיס 
גם  העמוסות  בעיר,  משפחות  על 
באלו הכי בהוצאות גדולות לחג. 

מהדורות חדשות של ספרי בעל ה'זרע שמשון' 
ו'תולדות שמשון' ושיעורים שנפתחים בכל העולם

נחטפו ספרי התהילים 'זרע שמשון' • ביקוש לספרי המחבר על פרקי אבות הנלמדים בשבתות הקיץ • הוכפלו מספר העלונים 
המופצים מדי ערב שבת בשבתו ובהם פנינים מתורת המחבר זי"ע שהבטיח שהלומד בספריו יזכה לישועות ונפלאות, בבני חיי מזוני

'זרע  מספרי  חדשות  מהדורות 
אתר  בכל  בארה"ק  מופצים  שמשון' 
הביקוש  בעקבות  העולם  וברחבי  ואתר 
הרב לספריו של המחבר שהבטיח שכל 
ונפלאות  לישועות  יזכה  בספריו  הלומד 
כתב  שהוא  והדברים  ומזוני  חיי  בבני, 

מופיעים בהקדמה לספריו.
גם ספר התהילים המהודר שי"ל עם 
רבים  כאשר  נחטף  שמשון'  'זרע  פירוש 
את  וללמוד  תהילים  לומר  מבקשים 

פירושו ולזכות לישועות.
הקיץ  שבתות  לקראת  הזאת,  בעת 

שבהן לומדים פרקי אבות, קיים ביקוש 
פרקי  על  שמשון'  'תולדות  לספר  רב 
אבות שניתן להשגה בחנויות המובחרות 

בארץ ישראל, בארה"ב ובלונדון.
העותקים  מספר  הוכפל  כומ"כ 
מדי  היוצא  שמשון'  'זרע  העלון  של 
יקרים  פנינים  ובו  קודש,  שבת  ערב 
חסידא  המקובל,  הגאון  מתורת  וקצרים 
נחמן  ב"ר  חיים  שמשון  רבי  קדישא, 
פרשת  על  זי"ע  זצוק"ל  נחמני  מיכאל 
שכותבים  ישועה  סיפורי  ואף  השבוע 
המת־ בשיעורים  המשתתפים  אברכים 

ה'זרע  בעל  בספרי  העולם  בכל  קיימים 
שמשון'.

ליל  מדי  מתקיים  המרכזי  השיעור 
שישי בשעה 8:00 בבית הכנסת 'הר צבי' 
ספסלי  כאשר  בירושלים,  צפניה  שברח' 
הצ־ וזכות  ומתרבים,  הולכים  הלומדים 
דיק ודברי תורתו הקדושים מגנים מכל 
ועל  הלומדים  על  ומשפיע  וצוקה,  צרה 

המסייעים בבני, חיי ומזוני וכל טוב סלה, 
כהבטחתו בהקדמת ספריו.

הארגון  ראשי  מנצחים  אלה  כל  על 
שמשון'  'זרע  תורת  להפצת  העולמי 
ספריו,  להפצת  כלילות  ימים  העושים 
רבים  כאשר  בתורתו,  שיעורים  להקמת 
מבקשים לקחת חלק בהוצאות ובהפצת 

הספרים והגליונות לע"נ המחבר.

סיפוק רב מההצלחה הגדולה:

עשרות אלפי מטיילים 
ביקרו בחג ביערות קק"ל
במהלך ימי חול המועד פקדו המונים את הפארקים 

והיערות ברחבי הארץ ונהנו גם מברכת האילנות 
שהוצבו בכניסה לפרקים ע"י קק"ל 

עשרות אלפי מטיילים פקדו במהלך 
של  והיערות  הפארקים  את  המועד  חול 
הנאה  שסיפקו  הארץ,  ברחבי  קק"ל 

מושלמת לכל המשפחה.
ברכת  את  קיימו  המטיילים  אלפי 
לפרקים  בכניסה  כהלכתה  האילנות 
שהוצבה  מהברכה  נהנים  כשהם  ויערות 

בכניסה ליערות ופרקים.
רצון  בשביעות  מסכמים  בקק"ל 
המטיילים  לכלל  ומודים  החג  ימי  את 
בכדי  הניקיון  על  לשמור  שהשתדלו 
כי  הדגישו  בקק"ל  לטבע.  להזיק  לא 
ההיערכות המוקדמת והמוקפדת הביאה 
לכך שעשרות אלפי המטיילים, וביניהם 
איכותי  מטיול  נהנו  החרדי  הציבור  בני 

והחליפו כוחות כראוי. 
בימים הקרובים של ימי בין הזמנים 
לפ־ והכוללים  הישיבות  בני  גם  צפויים 

קוד את היערות ואתרי הטיול, להתרענן 
לבני  מתאימה  באווירה  כוחות  ולאגור 

תורה לקראת זמן קיץ הבעל"ט.
בקק"ל מבקשים מהציבור להמשיך 

כלל  על  ולהקפיד  הניקיון  על  לשמור 
החופש  שימי  בכדי  הבטיחות  הוראות 

יעברו בשלום בע"ה.
כזכור, בערב חג נערך לראשונה מע־
מד ברכת האילנות המרכזית בעיר ביתר 
עילית בהשתתפות הרב הראשי לישראל 
הרב דוד לאו, יחד עם יו"ר קק"ל דניאל 
עטר וראש העיר ביתר עילית הרב מאיר 

רובינשטיין ורבני העיר. 
את  סיכם  עטר,  דניאל  קק"ל  יו"ר 
אירועי החג ואמר כי "היה נהדר לראות 
והעדות  הגוונים  מכל  ישראל  עם  את 
חלב  זבת  ארץ  ישראל,  בארץ  מטיילים 
להכרות  החג  ימי  את  ומנצלים  ודבש 
המשפחה.  עם  יחד  הארץ  שבילי  עם 
ממשיכים  אנחנו  ללימודים  החזרה  עם 
עם  לנו  שיש  הפורה  הפעולה  בשיתוף 
החל  התחומים,  במגוון  החרדי  המגזר 
משמירה על איכות הסביבה ועד מיזמי 
בריא  קיץ  ברכת  מאחל  אני  בריאות. 
בית  ולכל  המטיילים  לאלפי  ומוצלח 

ישראל".

אין כמו להתחיל זמן חדש חדש:

רשת ברודווי יוצאת בשורת מבצעים מיוחדים לישיבעבוחר
התקופה שאחרי פסח מסתמנת כזמן בו הציבור מנצל להתחדשות לקראת זמן הקיץ החדש • המבצע הנוכחי 

כולל מחירים מיוחדים על חליפות חצי בטנה, ומבצעים מיוחדים במחלקת הלבשה כללית
המבצע השנתי לרגל תחילת זמן קיץ ברשת ההל־
בשה החסידית 'ברודווי' יצא לדרכו במחירים חסרי תח־
רות, תחת הכותרת 'אין כמו להתחיל זמן חדש, חדש'.

רוח  את  המוביל  הקו  את  ממשיך  הנוכחי  המבצע 
ואל  הלקוחות  אל  הלב  תשומת  כל  בהקדשת  הרשת, 
הצורך של הציבור להתחדש במוצרים איכותיים – במ־

חירים סבירים.
מנהל סניף בית שמש ר' יענק'ל אומר לנו: כי "לפני 
תחילת זמן הקיץ החדש בעולם הישיבות, ניכרת עליה 
ההלבשה  סל  את  לחדש  המגיעים  הלקוחות  במספר 
החסידית, כאשר רובן בחורי ישיבות", ומוסיפים כי "לכן 
על  ולענות  הלקוחות  ציבור  עם  יחד  להיות  לנו  חשוב 

הצורך של כל אחד מהלקוחות".
יענק'ל,  ר'  של  לדבריו  ביותר  הטובה  ההוכחה 
ושוב  שוב  החוזרים  המרוצים  הלקוחות  אלפי  הינם 
הזמן  תחילת  שלפני  אלו  בתקופות  הרשת  סניפי  אל 

החדש, כשהם גוררים אחריהם גם את חבריהם לשטיבל 
הופכים  מהרה  ועד  בהתלהבותם,  שנדבקים  ולישיבה, 

ללקוחות מושבעים ומרוצים. 
במחיר  בטנה  חצי  חליפות  כלול  הנוכחי  במבצע 
מיוחד לבין הזמנים במחיר של 350 ש"ח בלבד במקום 
450 במשך כל ימות השנה, ובנוסף דגש מיוחד על מב־
צעים במחלקת 'הלבשה כללית' להלבשה אישית איכו־

תית. לדוגמא, חולצה איכותית מבד אל קמט החוסך את 
הצורך בגיהוץ ממותג מדיסון, במחיר של 79 ש"ח בלבד 
במקום 99 ש"ח במשך כל ימות השנה, וכן ישיבה חלאט 
במחיר 65 ש"ח בלבד במקום 75 ש"ח במשך כל ימות 
השנה. ועוד מבצעים נוספים במחלקת הלבשה כללית.

בשנה  שנה  מידי  "כי  דבריו:  את  מסיים  יענק'ל  ר' 
את  שמנצלים  ישיבות  בחורי  של  גדול  קהל  יש  אכן 
ההזדמנות להתחדש בברודווי מכף רגל ועל ראש לרגל 

התחלת הזמן החדש".

גוברת התכונה לקראת יומא דהילולא רבא: 

אלפי ישועות כבר כתובות ב'ספר הפרנסה' 
של הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א 

מוקד הישועות תוגבר לקלוט את שיחות המבקשים להיוושע בפרנסה ובכל הישועות

לאחר  מושלם  בתזמון  כי  דומה 
משתרגות  ההוצאות  בו  הפסח  חג 
של  ההילולא  יום  חל  ומאמירות, 
מקרעסטיר  ישעיה  רבי  הרה"ק 
זיע"א, אותו צדיק שבחייו עסק תדיר 
בהשפעת מזוני רויחי ליהודים ועליו 
העידו גדולי הדור הקודם זי''ע לאמור 
וכך  בידו',  נמסר  הפרנסה  ש'מפתח 
מחודש  לשפע  לזכות  רבים  יכולים 

ומבורך.
ע"י  נפתחה  ההילולא  מגבית 
ולזכרו,  לשמו  הפועל  ישעיה,  ברכת 
לסייע  והנחיל:  התווה  אותה  בדרך 
למאכלם של יהודים, שיהיה להם אך 
שע־ בשנה  לרזון.  ולא  לשובע  ורק 

נושעו  רבים  עברו,  בשנים  כמו  ברה 
במגבית ההילולא: נפתחו להם שערי 
פרנסה,  לחצי  מהם  וניטלו  שמים 
עולם  חובקי  עסקים  אנשי  כשאף 
מרובה  דשמיא  סייעתא  על  דווחו 
מתגלגלים  שהחלו  שמימי  ושפע 

במגבית  שהשתתפו  לאחר  לפתחם 
ההילולא.

להגיע  המתאמצים  ההמונים 
כמו  דהילולא,  ביומא  הקדוש  לציונו 
גם אלו שאינם יכולים להגיע בכוחות 
עצמם אל ציון קדשו זי"ע, רואים לע־
צמם זכות רבה להירשם ב'ספר הפ־

רנסה' של רבי ישעיה זיע"א, בקיימם 
את מורשתו וצוואתו של רבי ישעיה 
זיע"א להרבות חסדים ושובע בעולם 

להיכלל  ובשאיפתם  חיותו,  כבחיים 
בפר־ דהילולא  ביומא  הנושעים  בין 

נסה.
הנכנסים ל'ספר הפרנסה' יוזכרו 
בשמם ובקשתם במעמד התפילה של 
ברכת ישעיה שייערך ביום ההילולא 
בפרטות  חכמים  תלמידי  יתפללו  בו 
על כל שם ושם. בשנה שעברה, נש־

מעו סיפורי ישועות מרטיטים מאלו 
זה,  תפילה  במעמד  הוזכר  ששמם 
וכבר הבטיח רבי ישעיה זיע"א עצמו 
טרם הסתלקותו: 'אם ימשיכו במעשי 

החסד שלי, יראו ישועות כמו בחיי'.
יש־ ברכת  של  ההתרמה  מוקד 
עיה פתוח כבר לקבלת השיחות של 
ההמונים המצפים להיכתב ולהיחתם 
בו  ולהיפקד  להיזכר  הפרנסה  בספר 
ביום, כמו גם לקבלת השיחות שאח־

רי, המבשרות על הישועות הנפלאות 
שלא כדרך הטבע עם פתיחת שערי 

שפע שמים.

בערב ר"ח אייר: 'מכבי' חונכת את המרכז הרפואי הגדול 
והחדש 'לב העיר' בשכונת גבעת מרדכי בירושלים

האירוע יתקיים בהשתתפות ראש ישיבת חברון, הגר"ד כהן שליט"א, רב הכותל והמקומות הקדושים, הגר"ש 
רבינוביץ' שליט"א, ראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון, סגני וחברי מועצת העיר, צמרת הנהלת 'מכבי', ועסקני 

רפואה בכירים • המרכז הרפואי החדש מאובזר בכל אמצעי הטכנולוגיה המתקדמים בתחום הבריאות • ראש מחוז 
ירושלים והשפלה ב'מכבי', מר גידי לשץ: "תנופת הבריאות והפיתוח שמכבי מובילה בעיר נמשכת במלוא המרץ"

מרחב  בהנהלת  נרשמת  רבה  תכונה 
הש־ לקראת  ב'מכבי',  והשפלה  ירושלים 
הרשמי  הפתיחה  לאירוע  ההכנות  למת 
העיר',  'לב  החדש  הרפואי  המרכז  של 
בירושלים.  מרדכי  גבעת  שבשכונת 
ראשון  ביום  בעז"ה  יתקיים  האירוע 
הקרוב, ל' ניסן, בהשתתפות ראש ישיבת 
הכותל  רב  שליט"א,  כהן  הגר"ד  חברון, 
רבינוביץ'  הגר"ש  הקדושים,  והמקומות 
שליט"א, ראש עיריית ירושלים, מר משה 
ליאון, סגנית ראש העיר הגב' משה, יו"ר 
'מכבי', פרופ' משה רוח, מנכ"ל 'מכבי', מר 
רן סער, ראש מחוז ירושלים והשפלה, מר 
גידי לשץ, חברי הנהלת 'מכבי', הרב שמ־
חה שטיצברג והרב חיים פרוינד, עסקני 

רפואה ואישי ציבור נוספים.
נפתח  העיר'  'לב  הרפואי  המרכז 
ימים,  כחודש  לפני  המבוטחים  לרווחת 
בסמיכות   ,79 שחל  ברחוב  שוכן  והוא 
וב־ בגין,  ציר  על  מרדכי,  גבעת  למחלף 

סמוך לישיבת 'חברון'. 
המרכז מאובזר בכל אמצעי הטכנו־
לוגיה המתקדמים והמובילים בענף הר־

פואה, ומצטיין בתכנון מדויק, המאפשר 
הלימה מלאה לצרכי המטופלים. 

מיקומו המרכזי של המרכז הרפואי, 
תושבי  'מכבי',  מבוטחי  לכל  מאפשר 
גבעת מרדכי והסביבה, ליהנות משירותי 
שבמ־ והמתקדמים  המומחים  הרפואה 
קום. זאת הודות לגישה נוחה באמצעות 
המר־ ולחניונים  הציבורית,  התחבורה 
ווחים שבמרכז, עם מקומות חניה רבים.

כוללים  במקום  הרפואה  שירותי 
משפחה,  ורפואת  ילדים  רפואת  מומחי 
אולטר־ צילומי  האשה,  לבריאות  מרכז 
אחיות  מרפאת  מעבדה,  שירותי  סאונד, 
הפועל  פארם'  'מכבי  מרקחת  בית  וכן 
עד  ו'  וביום   21:00 השעה  עד  יום  בכל 
של  ייחודי  שירות  קיים  בנוסף,   .12:00
רופא תורן מומחה, בכל יום בין השעות 
19:00-21:00, וכן בימי שישי בבוקר ובמו־

צאי שבת וכל זאת ללא תשלום.
עיריית  קיימה  האחרון,  פסח  בערב 

את  הוקירה  בו  מיוחד,  ערב  ירושלים 
שהביא  בעיר  הבריאות  מהפך  על  מכבי 
לשינוי מקצועי ומבורך בכל תחומי הר־

פואה והפרמטרים עם מהפכת הבריאות 
שהוכנסה לעיר. בעקבות כך, קיבל ראש 
מחוז ירושלים והשפלה ב'מכבי', מר גידי 
לשץ, אות הצטיינות מיוחד מראש העיר 
"על תרומתה של מכבי לקידום בריאות 

תושבי העיר". 
הביטוח  נתוני  פי  על  כי  לציין  יש 
הצומחת  הקופה  הינה  מכבי  הלאומי, 
השלוש  במשך  בירושלים.  גם  ביותר, 
למכבי  הצטרפו  האחרונות  שנים  וחצי 
חדשים.  חברים  כ־30,000  בירושלים 
ברגליים.  מצביעים  ירושלים  תושבי 
הנתונים הללו מוכיחים כי רמת השירות 
מכבי,  של  הפשרות  חסרת  והמקצועיות 
היא הגבוהה ביותר וזו הסיבה שאלפים 
לשי־ לעבור  בוחרים  ירושלים  מתושבי 

רותי מכבי, לצד רבבות מבוטחי הקופה 
בכל  רצון  שביעות  שמביעים  הוותיקים 

שנה ושנה.
מר  והשפלה,  ירושלים  מחוז  ראש 
גידי לשץ, מציין כי המרכז הרפואי הח־
דש 'לב העיר' הוא המרכז הרפואי ה־21
האח־ בשנים  בירושלים  חונכת  שמכבי 

רונות, בהמשך למהפכת בריאות הציבור 
לתפקיד  כניסתו  עם  הכריז  עליה  בעיר 
לפני מספר שנים. "מדובר במרכז רפואי 
מתקדם, המאובזר ברמה הגבוהה ביותר. 
'לב העיר' תוכנן בהלימה מלאה לצורכי 
חברי מכבי, תוך הפעלת מגוון רחב של 
שירותי רפואה, לרווחתם של כל תושבי 

ירושלים.
"מכבי מעניקה לחברים את שירותי 
הגבוהה  המקצועית  ברמה  הבריאות 
הרף  לא  המחוז  פועל  כך,  לשם  ביותר. 
הוספת  חדשים,  מרכזים  לפתיחת 
עם  חדשים  ושירותים  מומחים  צוותים 
אומר  ביותר",  המתקדמות  הטכנולוגיות 
מתכננים  אנו  הקרובה  "בתקופה  לשץ. 
במרכז  מכונים  מרכז  של  הקמתו  את 
ירושלים שיכלול מוקד לרפואה דחופה, 
מכוני  ניתוח,  חדרי  יום,  אשפוז  מחלקת 
גסטרו, לב וריאה, מכון להתפתות הילד, 
רנטגן  מכון  האשה,  לבריאות  מרכז 
עם  כמובן,  הכל,  ועוד.  ואולטרה־סאונד 
החדשה  הטכנולוגיה  ועם  הציוד  מיטב 
וזאת  היום  הקיימת  ביותר  והמקצועית 
לצד פתיחת שני מרכזים לבריאות הנפש 
בעיר.  נפתחו  שכבר  וילדים  למבוגרים 
על  שוקטים  לא  במכבי  כי  מוסיף  לשץ 

לפתיחתם  נערכים  עתה  וכבר  השמרים, 
של עוד מספר מרכזים רפואיים חדשים 
חזקיהו  שכונת  כגון  ירושלים  בשכונות 
שממש בקרוב ייפתח מרכז רפואי חדש 
הטובים  הבריאות  שירותי  את  שיעניק 

ביותר גם לשכונה זו. 
רופאים,  של  גדול  צוות  יש  "למכבי 
לילות  שעושים  שירות  ונותני  מטפלים 
כימים עבור החברים ונמצאים שם עבורם 
תח־ אין  הבריאות  בעולם  האמת.  ברגעי 
להשתדלות  לחמלה,  האנושי,  למגע  ליף 
עם  שעובד  כמי  לעזור.  ולרצון  האנושית 
הצוות של מכבי כתף אל כתף, אני מרגיש 
תמשיך  מכבי  אותנו.  שמייחד  מה  שזה 
של  רחב  במגוון  חבריה  לרווחת  לפעול 
בריאות  קידום  פעילויות  כולל  שירותים, 
שונות ושיתופי פעולה עם כל בתי החו־
מנת  על  בעיר,  הרפואיים  והמרכזים  לים 
שכל אחד ממבוטחי מכבי בירושלים, יוכל 
ברמה  ביותר  המהיר  השירות  את  לקבל 

הגבוהה ביותר בכל שעות היום".

מנכ"ל מכבי מר רן סער וראש מחוז ירושלים והשפלה מר גידי 
לשץ בפגישה עם ראש עיריית ירושלים מר משה ליאון
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קבוצת מטיילים שאיבדה את דרכה 
חולצה לאחר שעות של חיפושים

מאת חיים מרגליות

שוטרי משטרת ישראל ומש־
קבוצת  וחילצו  איתרו  הגבול  מר 
בשטח  דרכם  את  שאיבדו  נערים 
של  הערב  בשעות  טיול.  במהלך 
במוקד  דיווח  התקבל  שני  יום 
על  ישראל  משטרת  של  ה־100 
קבוצת נערים בני 14-18, תושבי 
דרכם  את  שאיבדו  שמש,  בית 

בשטח.

מבירור שנעשה עלה שמדו־
חב־ קבוצת  של  פרטי  בטיול  בר 

רים אשר הגיעו לצפון באמצעות 
כלי רכב עימו נכנסו לשטח ולא־

חר מספר שעות נתקעו ועם רדת 
החשיכה איבדו את דרכם. 

ובירור  הקריאה  קבלת  עם 
שהו  הנערים  כי  עלה  הנסיבות 
בטרם  שעות  כחמש  בשטח 
שו־ המשטרה.  עם  קשר  יצרו 

מש"ק  ישראל,  משטרת  טרי 

משטרה  ומתנדבי  הגבול  משמר 
טכנולוגיים,  אמצעים  בסיוע 
וברכב  רגליות  בסריקות  פתחו 
בעו־ קשה  הררי  בשטח  שטח 

של  שעות  לאחר  השטח.  מק 
השוטרים  הצליחו  חיפושים 
דרומית  הקבוצה  את  לאתר 
לכנרת,  שממזרח  סוסיתא  להר 
סובלים  מהם  שלושה  כאשר 

מהתייבשות.
אשר  לנערים  העניק  הצוות 

רפואי  טיפול  מהתייבשות  סבלו 
בבטחה  אותם  וחילץ  ראשוני 

להמשך קבלת טיפול רפואי.
וממליצים  שבים  במשטרה 
אירוע  של  במקרה  לציבור: 
להתק־ יש   – בשטח  חירום 

המשטרה  של   100 למוקד  שר 
הנחיית  פי  על  ולפעול  בהקדם 
לנ־ יש  קליטה,  אין  אם  המוקד. 

סות להגיע בבטחה למקום גבוה 
ולהתקשר. 

ביידן פתח את מסע הבחירות שלו 
בעצרת שקיים בפיטסבורג, פנסילבניה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לשעבר  ארה"ב  נשיא  סגן 
במ־ בפריימריז  המוביל  והמועמד 
הסקרים,  לפי  הדמוקרטית  פלגה 
הבחירות  מסע  את  פתח  ביידן,  ג'ו 
שלו באופן רשמי, בעצרת בחירות 
שבמדינת  פיטסבורג  בעיר  שקיים 

פנסילבניה. 
פועלים  גדשו  העצרת  את 
השו־ העובדים  באיגודי  החברים 

הדבר  כי  בנאומו  ציין  וביידן  נים, 
מקור לגאווה. "אני  משמש עבורו 
סט־ 'וול  ושל  בנקים  של  איש  לא 
ריט', אמר, "אני איש של איגודים, 
בני  ושל  החלשות  השכבות  של 

מעמד הביניים". 
טרא־ את  בחריפות  תקף  הוא 

לערער  פועל  הוא  כי  וטען  מפ, 
בכוונה תחילה את המערכת הפו־

לנצל  לו  לאפשר  מנת  על  ליטית, 
את  יותר  עוד  חזק  באופן  לרעה 

סמכויותיו כנשיא. 
הנשיא  הוא  טראמפ  "דונלד 
שלא  ארה"ב  בתולדות  הראשון 
ביידן,  אמר  העם",  כל  עבור  עובד 
הם  ורק  שלו,  ה'בייס'  את  לו  "יש 
צריכים  אנחנו  אותו.  מעניינים 
לבחור בנשיא שישרת את האומה 
האמריקאית כולה, ולא רק את מי 

שבחרו בו". 
טראמפ  את  האשים  הוא 
לבבות,  ופירוד  מחלוקת  בזריעת 
שיטתי:  באופן  שקרים  והפצת 
בתקוה  לבחור  צריכים  "אנחנו 
ולא בפחד, באחדות ולא בפירוד, 

לבחור  עלינו  מכל  החשוב  ואולי 
באמת ולא בשקר". 

עצרת  תחילת  לפני  שעות 
ביידן,  של  הראשונה  הבחירות 
לגייס  לשעבר  הנשיא  סגן  הצליח 
הכבאים  איגוד  של  תמיכתו  את 
לפי  חברים  בו  פנסילבניה,  של 
טרא־ איש.  אלף  כ־300  הדיווחים 

חריפה,  במתקפה  לכך  הגיב  מפ 
הכבאים  איגוד  הנהגת  כי  וטען 
"אני  והוסיף:  "משוגעת",  היא 
לעולם לא אקבל את התמיכה של 
את  אקבל  כן  אבל  הזאת,  ההנהגה 
והעובדים.  הכבאים  של  תמיכתם 
הם תומכים בי, הם רואים את הפ־
ריחה והשגשוג הכלכלי שהבאתי, 
לא־ העבודה  מקומות  החזרת  את 
מריקאים, וזה מה שחשוב להם". 

דו"ח בארה"ב: האנטישמיות בארה"ב לשיא היסטורי
הדו”ח השנתי של הליגה נגד השמצה תיעד 1,879 תקיפות נגד יהודים ומוסדות יהודיים ברחבי ארה”ב 

בשנה האחרונה ^ הדו"ח הוכן עוד טרם הפיגוע הרצחני בבית חב"ד בקליפורניה 

מאת א. למל

הקהילה  נגד  האנטישמיות 
לרמות  הגיעה  בארה”ב  היהודית 
בשנה  היסטורי  לשיא  הקרובות 
התקי־ מספר  זה  ובכלל  האחרונה 
ופיגוע  הוכפל,  האנטישמיות  פות 
הג־ הקרבנות  מספר  את  גבה  אחד 
כך  ארה”ב –  ביותר בתולדות  בוה 
הליגה  של  חדשים  מנתונים  עולה 

נגד השמצה שפורסמו השבוע.
של  השנתי  המסכם  הדו”ח 
תק־ בנושא  השמצה  נגד  הליגה 
 1,879 תיעד  אנטישמיות  ריות 
ומוסדות  יהודים  נגד  תקיפות 
ב־2018.  ארה"ב  ברחבי  יהודיים 
במקום  מדורגת  זו  שנה  לפיכך, 
הת־ מספר  עם  כשנה  השלישי, 

מאז  שתועדו  ביותר  הרב  קיפות 
לתעד  השמצה  נגד  הליגה  החלה 

נתונים אלו בשנות השבעים.
פיגוע  בסימן  עמדה  השנה 
בפי־ היהודי  במרכז  שהיה  הירי 

של  חייהם  את  שגבה  טסבורג, 
בזינוק  והתאפיינה  אדם,  בני   11
של  תעמולה  בפעילות  דרמטי 
ברחבי  הלבנה  העליונות  תנועת 
עוד  הוכן  הדו"ח  כי  יצוין  ארה”ב. 
חב"ד  בבית  הרצחני  הפיגוע  טרם 
בתקופה  אירע  שלא  בקליפורניה 

בה נאספו הנתונים.
את  להדוף  כדי  קשה  "עבדנו 
לשפר  והצלחנו  האנטישמיות 
חוקים בנושא פשעי שנאה, אולם 
אנו עדיין ממשיכים לראות מספר 
פעולות  של  מדאיג  באופן  גבוה 
גרינ־ ג’ונתן  אמר  אנטישמיות", 

הליגה  של  העולמי  המנכ”ל  בלט, 
במספר  ירידה  ”כל  השמצה.  נגד 
מבורכת,  האנטישמיות  התקריות 

ואנו מעודדים ממה שאנו מקווים 
ירידה  מגמת  של  תחילתה  שהוא 
אולם  בארה”ב.  באנטישמיות 
עלינו להמשיך להיות עירניים ול־

האנטישמיות  סכנת  למיגור  פעול 
כל  על  אותה  ולהוקיע  האלימה 

צורותיה, יהא מקורה אשר יהא".
התקריות  של  השנתי  הסיכום 
ארה”ב  רחבי  בכל  שהתרחשו 
השמצה  נגד  הליגה  שחיברה 
אנטישמיות,  תקיפות  כי  מצביע, 
רכוש  והשחתת  התנכלויות 
רמות  על  ועומדים  נפוצים  עדיין 
בנוסף  היסטורי.  לשיא  הקרובות 
לפיגוע הירי רב־הנפגעים שאירע 
פעילות  נרשמה  בפיטסבורג, 
הלב־ העליונות  תנועת  של  ערה 

בקמפוסים  תעמולה  לרבות  נה, 
ושיחות  ובקהילות  מכללות  של 
אוטומטיות  אנטישמיות  טלפון 

המיועדות למצביעים יהודים.
הדו”ח המסכם של הליגה נגד 
התקריות  כל  את  מסווג  השמצה 
התנ־ תקיפה,  קטגוריות:  לשלוש 

כלות והשחתת רכוש. 
כמעט  התרחשו  התקריות 
בדומה  אך  בארה”ב,  מדינה  בכל 
שבהן  המדינות  קודמים,  לדוחות 
נרשם מספר התקריות הרב ביותר 
הן בדרך כלל המדינות עם האוכ־

ביותר,  הגדולה  היהודית  לוסיה 
ביניהן: קליפורניה (341), ניו יורק 
ומסצ’וסטס   (200) ג’רזי  ניו   ,(340)
(144). מדינות אלו יחד היוו יותר 

ממחצית כל התקריות בארה”ב.
תקריות אנטישמיות התרחשו 
במקומות שונים, לרבות בתי עסק, 
בתים פרטיים, מרחבים ציבוריים 
מוסדות  ורחובות,  פארקים  כגון 

ובתי ספר יהודיים.

נתפס 'טייס' בכביש 6 
במהירות של 237 קמ"ש

צילום: דוברות המשטרה

מאת חיים מרגליות

על  נתפס   ,20 בן  חדש  נהג 
נוהג  התנועה  אגף  שוטרי  ידי 
במהירות 237 קמ"ש בכביש 6.

על  מבצעית  פעילות  בעת 
אגף  שוטרי  ביצעו   ,6 כביש 
אפקטיבית  אכיפה  התנועה 
למדידת  מכשיר  באמצעות 
לא־ במטרה  (ממל"ז),  מהירות 

את  המסכנים  חוק  פורעי  תר 
משתמשי הדרך. 

רכב  נקלט  מסוים  בשלב 
חריגה  במהירות  הנע  פרטי 
 90 (במקום  קמ"ש   237 מאוד, 
המות־ המהירות  שהיא  קמ"ש 
למ־ קסם.  למחלף  בסמוך  רת) 

רות המהירות הגבוהה, הצליחו 
שוטרי אגף התנועה בהיערכות 
הרכב  את  לעצור  מקצועית 

לאחר מאות מטרים.
כי  עלה  בשטח  מבדיקה 
תושב  חדש  נהג   20 בן  הנהג 
בדרך  לטענתו  היה  טירה, 

לאוניברסיטה באריאל.
הנהג עוכב לחקירה, לאחר 
שקצין משטרה פסל את רשיון 
הנהיגה שלו ל־30 ימים. בסיום, 
הוגש  ומרתיע  מהיר  בתהליך 
כתב אישום באמצעות מחלקת 
ובהחלטת  תעבורה,  תביעות 
השופט נשאר הנהג במעצר עד 

לדיון נוסף בענינו. 
כי  מזכירים  במשטרה 
הינה  חריגה  במהירות  נהיגה 
על  המשפיעים  הגורמים  אחד 
בזמן  חלילה  הפגיעה  חומרת 
תאונת דרכים. ידוע כי יש קשר 
קטל־ דרכים  תאונות  בין  ישיר 

בה  הנסיעה  מהירות  לבין  ניות 
מש־ הרכב.  כלי  מעורבים  היו 
אכיפה  המבצעת  ישראל  טרת 
המרשים  נהגים,  נגד  ממוקדת 
לעצמם לנהוג במהירות מופר־

הדרך,  משתמשי  את  ולסכן  זת 
ליצור  מטרה,  מתוך  פועלת 
הבטחון  את  ולהגביר  הרתעה 

בכבישים.

מאחורי הכותרות /  אליעזר פרידמן

הבוץ הסורי בשדה הדיפלומטיה 
פוטין זכה להישגים יפים מאוד במישור הצבאי בסוריה, אך הוא מתקשה לממש אותם 

לכדי הישגים דיפלומטיים, לנוכח חוסר ההסכמה בין הצדדים המרובים המעורבים 
בסיפורה של מלחמת האזרחים הסורית ^ בברזיל הולך הציבור ומאבד את האמון בבית 

המשפט העליון, שנתפס כמי שעסוק בעיקר בלהגן על עצמו ועל חבריו

פחות  כבר  הזאת  השאלה  בסוריה?  קורה  מה 
הופ־ מאז  הבינלאומית,  התקשורת  את  מעניינת 

שנשלטו  הערים  כיבוש  של  הזוועה  מחזות  סקו 
דאע"ש  הטרור  ארגון  נדחק  ומאז  המורדים,  בידי 
עדיין  הסורית  הקלחת  אך  שלו.  השליטה  משטחי 
פחות,  קצת  רועמים  התותחים  ואם  מבעבעת, 
מגיעה הדיפלומטיה הסבוכה של המדינות בעלות 
העבודה  את  ועושה  השסועה,  במדינה  האינטרס 

שמתחת לפני השטח. 
קלים,  עריכה  בשינויי  נצטט,  הבאות  בשורות 
את מאמרו של פרשן הארץ צבי בראל, הסוקר את 
האתגרים הדיפלומטיים כבדי המשקל המשחקים 
האמיתי  השליט  שהוא  שהוכיח  מי  של  לפתחו 
של סוריה, הלא הוא נשיא רוסיה הנצחי ולדימיר 

פוטין. 
"לאחר שהעביר את השליטה על רוב שטחיה 
נשיא  היה  יכול  אל־אסד,  בשאר  לידי  סוריה  של 
לר־ צדק,  של  רבה  במידה  פוטין,  ולדימיר  רוסיה 
הוא  שהישג  אלא  חשוב.  צבאי  הישג  לעצמו  שום 
עדיין לא נצחון. ביום שאחרי מתחוור לו כי נקלע 
לשדה מוקשים מדיני, המציב בפניו אתגרים חד־

שים ובלתי מתוכננים, שעלולים לכרסם בהישגים 
הצבאיים", כותב בראל.

"על פניו, התכנית המדינית שהתוותה מוסקבה 
נראתה כמהלך סדור והגיוני: רוסיה אמורה היתה 
מסוריה;  מכוחותיה  חלק  בהסגת  להתחיל  כבר 
במחוז  המורדים  כוחות  פירוק  שאלת  את  לפתור 
באמצעות  בעיקר  דיפלומטיות,  בדרכים  אידליב 
כבר  שעיקריה  חוקה,  ניסוח  ועדת  לכונן  טורקיה; 
לב־ מועד  לקבוע  הרוסים;  היועצים  בידי  נכתבו 

חירות ולהתחיל בשיקום המדינה. ראשי הפרקים 
סוכמו עוד במפגש הפסגה שהתקיים בקיץ הקודם 
בין איראן, טורקיה ורוסיה, והתקבלו אצל בשאר 

אל־אסד וחלק מארגוני המורדים.
הדברים  החלו  האחרון  החורף  בתחילת  "אבל 
להשתבש: הנשיא דונלד טראמפ הודיע על כוונתו 
החל־ מסוריה,  האמריקאיים  הכוחות  את  להסיג 

התגלע  לטורקיה  טראמפ  בין  יושמה.  שטרם  טה 
קרע עמוק בשאלת ההגנה על הכוחות הכורדיים 
טראמפ  האמריקאיים.  הכוחות  ידי  על  שמגובים 
הסכים אמנם להקמת רצועת בטחון באזור הכורדי 
בצפון סוריה, כנראה בעומק של 32 ק"מ, אבל הוא 
באזור  ויפטרלו  יפקחו  אירופיים  שכוחות  דורש 
– בעוד טורקיה דורשת שכוחותיה יהיו אחראים 
תתעכב  זה  נושא  סוכם  לא  עוד  כל  למשימה. 
פשרה  מחפשים  הצדדים  שני  ובינתיים  הנסיגה, 

שתתאים גם לכורדים".
מתנגדות  וסוריה  רוסיה  "גם  כי  מציין  בראל 
באותה  אבל  סוריה,  בצפון  טורקית  להשתלטות 
עת הן דורשות מטורקיה ליישם את ההסכם בדבר 
במחוז  שמרוכזות  החמושות  המיליציות  פירוק 
(או  א־נוסרה  ג'בהת  כוחות  את  ובעיקר  אידליב 

בשמה החדש, חזית כיבוש א־שאם). 
"הסכם זה נועד למנוע מתקפה צבאית רוסית־
סורית רחבה על המחוז, לפי דרישתה של טורקיה. 
בהתחייבותה  עומדת  אינה  טורקיה  בינתיים  אבל 
לפרק את המיליציות, ורוסיה החלה לאיים כי סב־
אידליב,  מחוז  על  מערכה  ואוזלת.  הולכת  לנותה 
שבו מתגוררים כשלושה מיליון אזרחים, עם כ־50 
חדש  גל  פירושה  חמושים,  מיליציות  אנשי  אלף 
שכבר   – טורקיה  לשטח  שיימלטו  פליטים  של 
עתה מארחת יותר משלושה מיליון וחצי פליטים. 
השלמת  גם  תתעכב  אידליב  בעיית  פתרון  ללא 
שליטתו של המשטר בכל חלקיה של סוריה, ועמה 

שאר המהלכים המדיניים שתכננה רוסיה".
לדבריו "מוקש אחר טמון בהיעדר הסכמה על 
מינוי ועדת חוקה שצריכה לפעול בחסות האו"ם. 
בשיחות  ה־12  הסבב  הסתיים  שעבר  שישי  ביום 
אסטנה (או בשמה החדש נור סולטאן), בירת קזח־

סטאן, ללא תוצאות. 
הצוותים  הרכב  סביב  עומד  המחלוקת  "עיקר 
בייצוג  מעוניינת  רוסיה  החוקה.  בניסוח  שיעסוק 
לצד  האופוזיציה  כוחות  של  האפשר  ככל  רחב 
נציגי המשטר, טורקיה מתנגדת לשיתוף הכורדים 
איראן,  האופוזיציה.  מארגוני  לחלק  מתנגד  ואסד 
מצדה, מבקשת לשמר את השפעתה בסוריה נוכח 
משאביה,  על  רוסיה  של  הכלכלית  ההשתלטות 
פיתוחן  על  שהזיכיונות  והגז,  הנפט  שדות  כמו 
נמסרו לחברות רוסיות, לצד החכרת נמל טרטוס 

לרוסיה למשך 49 שנים.
"המאבק הכלכלי הזה התעצם לצד מה שאיראן 
מגדירה כשיתוף הפעולה בין רוסיה לישראל, במ־
זימה לסלק אותה מסוריה. פרשנים איראנים מצ־

ביעים על שורת 'הוכחות': מתן אור ירוק לפגיעה 
במטרות איראניות; ההבלגה הרוסית על החלטתו 
ממדינת  כחלק  הגולן  ברמת  להכיר  טראמפ  של 
הסורים  האסירים  שני  שחרור  ולאחרונה  ישראל, 
תמורת גופתו של זכריה באומל. כל אלה נתפסים 
כמהלכים שמעידים על קיומה של 'ברית' רוסית־

ישראלית שמכוונת נגד טהראן". 
ומה חושבת רוסיה על כך? בראל סבור שהיא 
 – זו  איראנית  "פרשנות  מרוצה:  מלהיות  רחוקה 
שמוצאת תומכים גם בממשל הטורקי – משחקת 
שיכולה  כמי  שנראית  ישראל,  של  לידיה  אמנם 
התיכון  במזרח  הרוסית  המדיניות  על  להשפיע 
(לצד האמריקאית), אבל לא בטוח שרוסיה מרוצה 
מן הדימוי הזה. במיוחד כאשר היא נתונה במקלעת 
של מהלכים מדיניים בסוריה, שבה רצוי לה שלא 

תיראה כמי שפועלת על פי אג'נדה ישראלית.
ניהול  על  במונופול  לכאורה  מחזיקה  "רוסיה 
המהלכים המדיניים", מסכם בראל, "אבל זהו מו־

המתחרות  כלפי  וגמישות  תחזוקה  שדורש  נופול 
בינתיים  נראה  להתממש.  שיוכל  כדי  האחרות 
גם  כמו  הסורים,  והפליטים  העקורים  שמיליוני 
הרעיונות והתכניות לשיקומה של סוריה, ייאלצו 
להמתין. כי כל עוד לא יכון שם משטר יציב ומוס־

כם, לא תהיה מדינה תורמת משמעותית שתסכים 
להזרים את ההון העצום שנדרש לשיקום".

כתבה שנויה במחלוקת

מפרי  טיימס,  יורק  בניו  שהתפרסם  מאמר 
בסוגיה  עוסק  אנדראוני,  ומ.  קסאדו  ל.  של  עטן 
בשנים  בישראל  שקורה  מה  רקע  על  מעניינת, 
האחרונות: שחיקת האמון הציבורי בבית המשפט 
מחאות  למספר  הביאה  שגם  ברזיל,  של  העליון 
האחרונים  בחודשים  במדינה  שהתנהלו  גדולות 
כנגד בית המשפט. המאמר תורגם לעברית על ידי 
ומתב־ קלים  שינויים  עם  כאן  מובא  והוא  הארץ, 

קשים. 
"כשאחד משופטי בית המשפט העליון בברזיל 
אסר לפרסם כתבה על שחיתות שבה הוזכר שמו 
של אחד מעמיתיו לכס השיפוט – הצעד הצית מיד 
בית  בו  חזר  ימים,  שלושה  כעבור  במדינה.  מחאה 

המשפט מן ההחלטה, וביטל את האיסור.
שה־ ואחרות  זו  החלטה  העמדה,  שינוי  "חרף 

בברזיל  רבים  בקרב  מעוררות  לאחרונה  תקבלו 
באמינותו  יפגעו  המשפט  בית  שפעולות  חשש 
כעת  דווקא  הממשלה,  של  בלם  לשמש  וביכולתו 
לאחר שעלה לשלטון הנשיא הימני הקיצוני ז'איר 
בולסונרו, שממעיט בחשיבותן של חירויות אזרח. 
החדשות  ערוצי  את  תוקף  בולסונרו  למשל,  כך 
כפי  ודיכוי,  צנזורה  המנהיגים  משטרים  ומעריץ 
שעשו הדיקטטורות בברזיל ובצ'ילה. בנקודת זמן 
כ'כוח  המשפט  בית  תפקיד  על  לשמור  חשוב  זו 
חו־ למשפט  מרצה  הובנר,  קונרדו  הסביר  ממתן', 

קתי באוניברסיטת סאו פאולו.
"האירועים האחרונים באים אחרי שנים שבהן 
זכתה מערכת המשפט בברזיל לשבחים על ניהול 
חקירת שחיתות מורכבת, שהביאה לכליאתם של 
חברי ממשלה ומוסדות שלטון, בהם הנשיא לשע־
בר ויו"ר בית הנבחרים. החקירה, שהחלה ב־2014 
ונוהלה על ידי השופט הפדרלי סרג'יו מורו, חשפה 
דולרים,  מיליארדי  של  בהיקף  ושוחד  שחיתות 
בעלי  את  לחייב  המאמץ  של  לסמל  הפך  ומורו 
על מעשיהם. הוא התקבל  את הדין  השררה לתת 
בכבוד מלכים בהופעותיו בציבור ברחבי המדינה 
בקרנבל.  ומסכות  חולצות  על  התנוסס  ודיוקנו 
במאמצי  לתמוך  כדי  לרחובות  יצאו  הברזילאים 
מהממסד  השחיתות  את  לנקות  המשפט  מערכת 

הפוליטי, שמהימנותו התערערה.
הצי־ השחיתות  על  זעם  רקע  על  "באוקטובר, 
בולסונרו,  את  לנשיאות  הברזילאים  בחרו  בורית, 
ולהיפטר  הפשיעה  נגד  קשה  יד  לנקוט  שהבטיח 
הראשונים  הצעדים  אחד  הישנה.  מהפוליטיקה 

שנקט היה למנות את מורו לשר המשפטים.
ברזילאים  אלפי  שוב  יצאו  שעבר  "בחודש 
לרחובות – הפעם במחאה על החלטה נוספת של 
בחקירות  תפגע  שלדעתם  העליון,  המשפט  בית 
השחיתות. בית המשפט קבע כי ניתן יהיה להוציא 
עצמם  שהוכיחו   – האזוריים  המשפט  בתי  מידי 
כיעילים במאבק בשחיתות – מקרים שונים, בהם 
אפילו מקרים של חשד למתן כספי שוחד במהלך 
במ־ לדון  יהיה  ניתן  כי  קבע  הוא  בחירות.  קמפיין 

קרים אלה בבתי דין לענייני בחירות, שהמשאבים 
שלרשותם מצומצמים יותר.

"על רקע התגברות הביקורת, הורה נשיא בית 
בחקירה  לפתוח  טופולי  חוזה  העליון  המשפט 
ובש־ ניוז'  כ'פייק  שתיאר  במה  שתעסוק  חסויה 
ושופטיו,  העליון  המשפט  בית  על  שנפוצו  מועות 
המשפט  בית  שופט  נגדם.  שכוונו  עלבונות  כולל 
מו־ דה  אלכסנדר  החקירה,  על  הממונה  העליון 

בין  קשר  על  שהצביעה  כתבה  לפרסם  אסר  ראס, 
השחי־ בשערוריית  המעורבים  לאנשים  טופולי 

לפשוט  למשטרה  הורה  גם  הוא  הנרחבת.  תויות 
על ערוצי תקשורת שנמתחה שם ביקורת על בית 

המשפט.
לא  ומעולם  שנה   28 כבר  המשפט  בבית  "אני 
נתקלתי בהחלטה לאסור על פרסום כתבה", אמר 
הב־ לתקשורת  בראיון  מלו  אורליו  מרקו  השופט 

רזילאית. "בית המשפט העליון דאג תמיד לשמור 
על חופש הביטוי. זהו צעד אחורה". 

"צעדים מסוג זה מחזקים את התחושה שכמה 
כמי  עצמם  רואים  בברזיל  הבכירים  מהשופטים 
שאיש אינו יכול לגעת בהם", אמרה א' כלמון, לש־

עבר מפקחת על המועצה הלאומית לצדק בברזיל, 
לדבריה  אך  חוקרים.  שופטים  על  הממונה  הגוף 
"מערכת המשפט לא יכולה להישאר חסינה בפני 
המציאות החדשה הזאת". בסופו של דבר מוראס 
החסויה  החקירה  אבל  הכתבה,  את  לפרסם  התיר 

נמשכת.
נובעת  המשפט  בית  של  באמינות  "הפגיעה 
מהשופטים  חשוב  פחות  שהחוק  התחושה  מן 
עצמם  על  להגן  כדי  בסמכותם  משתמשים  ושהם 
כגוף  נתפש  לא  כבר  המשפט  'בית  ביקורת.  מפני 
חסר פניות', אמר הובנר, המרצה למשפט חוקתי. 
הובנר הביע חשש ששחיקת האמון בבתי המשפט 
וכתוצאה  פסיקותיו,  משקל  את  להחליש  עלולה 
מכך להחליש את הבלמים והאיזונים של השלטון. 
האמינות  את  שוחקת  בכללותה  המשפט  'מערכת 

של עצמה', אמר.
העו־ הוא  המצב  את  יותר  עוד  שמסבך  "מה 
לנקוט  יכול  הסנאט  רק  בברזיל  החוק  שלפי  בדה 
הליכי הדחה נגד שופטי בית המשפט העליון בגין 
החשודים  מחוקקים  בעת,  בה  פוליטיות.  עבירות 
מעשי  כולל  כהונתם,  בתקופת  עבירות  בביצוע 
המשפט  בבית  רק  להישפט  יכולים  שחיתות, 
הסנאט,  יו"ר  בהם  מחוקקים,  כמה  כיום,  העליון. 
המשפט  בית  מנהל  שאותן  חקירות  תחת  נתונים 
נתון  לדין  אותם  להעמיד  שאמור  'המוסד  העליון. 
לחסדיהם', אמרה כלמון. 'וכך אין בלמים שיכולים 

לעצור את בית המשפט העליון'".
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שגרירת צרפת בישראל 
זומנה לשיחת נזיפה

השגרירה ננזפה במשרד החוץ בירושלים לאחר ששגריר 
צרפת לשעבר בארה"ב כינה את ישראל "מדינת אפרטהייד"

מאת כתב 'המבשר'

שגרירת צרפת בישראל ה' לה 
גאל זומנה ביום שני לשיחת נזיפה 
במשרד החוץ בירושלים, בעקבות 
לשעבר  צרפת  שגריר  עם  ראיון 
ישראל "מדי־ את  שכינה  בארה"ב 

נת אפרטהייד".
נא־ השגרירה,  לזימון  בנוסף 

רשמי  ישראלי  גורם  כל  על  סר 
לשעבר  השגריר  עם  להיפגש 
לביקור  להגיע  שצפוי  ארו  ז'ראר 
הש־ הקרובים.  בימים  בישראל 

לשיחת  שהגיעה  גאל  לה  גרירה 
ד"ר  אירופה  סמנכ"ל  עם  נזיפה 
ממנו  שמעה  רדיאן,  רודיקה 
הש־ של  דבריו  על  חריפה  מחאה 

גריר הצרפתי הפורש.
מאיר  הצרפתי  הפרלמנט  חבר 
היד־ על  מצטער  "אני  הגיב:  חביב 
ליש־ צרפת  בין  היחסים  רדרות 

עדים  אנחנו  לחודש  מחודש  ראל. 
מתאימות  שלא  והצהרות  ליוזמות 
ידידותיות.  מדינות  בין  ליחסים 
צרפת  דרשה  ימים  מספר  לפני  רק 
לרשות  הקיזוז  כספי  את  לשחרר 
הפלסטינית ועכשיו צרפת לא הגי־

בה ולא גינתה אפילו את דבריו של 
שגריר צרפת לשעבר ואני מצטער 

על כך ומקווה כי המצב ישתפר".
שגריר  ארו,  ז'ראר  כאמור, 
התראיין  בארה"ב,  היוצא  צרפת 
באריכות למגזין 'אטלנטיק' ומתח 
ביקורת על 'עסקת המאה' שגיבש 
ממשל טראמפ. "עסקת המאה של 
למה  מאוד  קרובה  תהיה  טראמפ 

שהישראלים רוצים", אמר ארו.
ביוזמה  הבעיה  ארו,  לדברי 

הפרו־ "שחוסר  היא  האמריקנית 
פורציה של העוצמה בין הצדדים 
יכול  יותר  החזק  שהצד  כזו  היא 
במתן  אינטרס  לו  שאין  להחליט 
הסטטוס־קוו  בנוסף,  הקלות. 
את  להם  יש  לישראל.  נוח  מאוד 

העוגה והם אוכלים אותה.
המערבית,  הגדה  את  להם  "יש 
החלטות  להחליט  צריכים  לא  והם 
כואבות בנוגע לפלסטינים – להפוך 
אותם לחסרי מדינה או לאזרחי יש־

ראל. הם לא יהפכו לאזרחי ישראל. 
אם זה יקרה הם יהיו רשמית מדינת 

אפרטהייד, שהם למעשה כבר".

"אנחנו שואפים הפעם למצוא את הדרכים בכדי למגר את תופעת התרבות חילולי השבת"

על תילה, ולעמוד על המשמר".
לאחת  התייחס  פרוש  הרב 
 – ביותר  הבוערות  הסוגיות 
ר"ל,  השבת  חילולי  התרחבות 
במרחב  קודש  שבת  כששמירת 
ומ־ הולכת  במדינה  הציבורי 

האחרונות,  בשנים  תכרסמת 
מתבשרים  אנו  שבוע  מדי  וכמעט 
לדאבון לב על עוד פרצה בחומת 
המו"מ  במסגרת  ולכן  השבת. 
בימים  המתקיים  הקואליציוני 
שנושאת  הסיעה  מבקשת  אלו, 
והשבת,  התורה  יהדות  השם  את 
עגום  במצב  יסודי  לשינוי  להביא 
מאז  שנקבע  הסטטאוס־קוו  בו  זה 
קום המדינה – אינו נשמר ובאופן 

המזלזל ביותר.
חלה  האחרונה  "בקדנציה 
הק־ בכל  משמעותית  הידרדרות 
הצי־ במרחב  שבת  לשמירת  שור 

ממשלתיים.  גופים  ידי  ועל  בורי 
לנסיונות  עדים  היינו  פעם  בכל 

הסטטוס־ פריצת  של  חדשים 
אחרת.  בתואנה  פעם  ובכל  קוו, 
כביכול  של  נימוקים  עם  לפעמים 
מי  ברור  כשלא  נפש,  פיקוח 
ופעמים  זאת,  הקובעת  הסמכות 
ואחרות  כאלו  טכניות  מסיבות 
הבטחות  למרות  וזאת  לגמרי. 
והסכמים שניתנו בכתב ובע"פ ע"י 
משבר  עת  בכל  השונים  הגורמים 
בשעת  התחתונה,  בשורה  שכזו. 
אמת במקרים רבים כל ההבטחות 

שניתנו לא החזיקו מים.
המת־ המו"מ  במסגרת  "לכן 

לדרוש  הוחלט  אלו,  בימים  קיים 
מהליכוד דברים ברורים ומחייבים 
כדי למגר את התופעה החמורה זו 
את  ולתמיד  אחת  פעם  ולהסדיר 
הצי־ במרחב  קודש  שבת  שמירת 

חדשים  בדברים  מדובר  לא  בורי. 
התורה  יהדות  מעולם.  היו  שלא 
כך  על  לעמוד  הכל  בסך  מבקשת 
שהסטאטוס־קוו ישמר כפי שהיה 

מאז קום המדינה". 
ע"י  שהוכן  המסמך  בכותרת 
כשבמ־ נאמר  מירון  יצחק  עו"ד 

בקום  שנקבע  קוו  הסטטוס  סגרת 
המדינה, נשמרו שבת ומועדי יש־

בא  הדבר  הציבורי,  במרחב  ראל 
לידי ביטוי, בין השאר ב: א. גופים 
במישרין  ביצעו  לא   – ציבוריים 
בשבת,  פעילות  כל  בעקיפין  או 
ב.  נפש  שבפיקוח  עניינים  למעט 
איסור העסקה של יהודים בשבת. 

מניעת מסחר בשבת. ג. 
מב־ ציבוריים,  גופים  בנושא 
בח־ יעוגן  כי  התורה  יהדות  קשת 

בקום  עוד  שנקבע  העקרון  קיקה 
ציבוריים  גופים  ולפיו  המדינה, 
לרבות  סטטוטוריים,  ותאגידים 
ציבוריים  תאגידים  עיריות, 
יבצעו  לא  ועירוניים,  ממשלתיים 
כספית)  תמיכה  כל  זה  (ובכלל 
שבת,  חילול  בהן  שיש  פעולות 
שו־ לציבור  מאפשרות  שאינן  או 

למעט  בהן,  להשתתף  מצוות  מרי 
ולמעט  נפש,  פיקוח  של  בעניינים 
המ־ בקום  קיימים  שהיו  חריגים 

דינה.
בשבת,  מסחר  מניעת  בנושא 
המס־ עבריינות  כי  קובע  המסמך 
חר והעבודה בשבת היא זלזול בו־
טה בחוק ובערכי המדינה כמדינה 
פוגעת  היא  ודמוקרטית.  יהודית 
לא רק בזכותם של חרדים, דתיים 
ותעסוקה  לעבודה  ומסורתיים 
משפחה  בחיי  גם  אלא  הוגנת, 
יעוגן  ולכן  דתיים.  שאינם  מי  של 
לפני  קיים  שהיה  המצב  בחקיקה 
ידי  על  החוק  של  הבוטה  ההפרה 
עבו־ ומקומות  עסק  בתי  פתיחת 

דה.
הסעיף השלישי בו עוסק המ־
סמך הוא נושא היתרי עבודה בש־

בת: בכל מקרה בו יינתנו היתרים 
עבודה  תבוצע  או  בשבת  לעבודה 
שהעובדים  כך  על  יוקפד  בשבת 
אפשרי  שהדבר  ככל  יהיו  בשבת 
עובדים  רק  בטחונית,  מבחינה 
שיום המנוחה השבועי שלהם, על 
פי דתם אינו שבת, ובכל מקרה כי 
יועס־ בשבת  המועסקים  עובדים 

פעם  על  תעלה  שלא  בתורנות  קו 

בחודש.
לאכי־ מתייחס  אף  המסמך 

כשתוקם  בחקיקה,  יעילה  פה 
לטיפול  מרכזית  אכיפה  יחידת 
הארץ,  בכל  השבת  בעבריינות 
את  להבטיח  רצון  מתוך  וזאת 
זכות הגישה וההתמודדות של כל 
השקפה,  הבדלי  ללא  היהודים, 
חשש  ללא  תפקיד  לכל  ואמונה, 
מצב שתפגע  תוך מניעת  לאפליה 
בבתי  חופשית  לתחרות  ביכולתם 
לקבלת  ובשוויוניות  ומסחר  עסק 
לשמור  שרצונם  וככל  אם  עבודה 
שא־ וכיום  מנוחה  כיום  שבת  על 
תוך  המשפחה  בחוג  לציינו  פשר 
החינוך  שמערכת  העובדה  ניצול 

מושבתת.
לעשות  המסמך  מציע  לסיום 
המדינה  מבקר  יסוד:  לחוק  תיקון 
ביקורת  יהיה  תפקידיו  שבין  כך 
על כך שהגופים המבוקרים ימנעו 
יש־ מדינת  של  במעמדה  פגיעה 

היתר,  בין  יהודית.  כמדינה  ראל 
פגיעה  בכל  טיפול  על  ימליץ  הוא 
בס־ פגיעה  על  (ובייחוד  זו  מעין 

צווים  ליתן  גם  ויוכל  קוו)  טטוס 
העבודה  במקום  פגיעה  למניעת 
במי שמבקש לשמור על ההלכה – 

כולה או חלקה.
סגן השר הרב פרוש חזר ואמר 
יהדות  מטעם  המו"מ  חברי  כי 
על  ולעמוד  לעשות  הונחו  התורה 
שהמ־ שכל  בכדי  בתוקף  המשמר 

סמך על כל סעיפיו ופרטיו יתקבל 
שהיה  והסטאטוס־קוו  במלואו, 
מאז ומעולם ימשיך וישמר כראוי.
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מפיק לקחים?

נפתלי בנט: "עשינו המון שגיאות 
בדרך – אך איני מתחרט לרגע"

מאת מאיר ברגר

בנט  נפתלי  היוצא  החינוך  שר 
הח־ 'הימין  מכשלון  לקחים  מפיק 
מת־ לא  אך  לכנסת  בבחירות  דש' 
חרט על הקמת המפלגה החדשה.

לידי  שהגיעה  בהקלטה 
"כשאני  כי  בנט  אמר   13 חדשות 
מת־ לא  אני  נפש  חשבון  עושה 

המון  יש  המהלך.  על  לרגע  חרט 
שגיאות שעשינו בדרך, בתהליך". 
של  סגור  בכנס  אמר  הדברים  את 
המפלגה שנערך בבית פרטי בתל 

אביב.
"המפלגה שהקמנו היא בדיוק 

היתה אמורה להיות כזה", המשיך 
יו"ר המפלגה. "המהות שלנו קודם 
שאנחנו  הפן  רק  לא  החיבור,  כל 

יותר ימנים".
פרסום  עם  כשבועיים,  לפני 
כי  בנט  אמר  הבחירות,  תוצאות 
למען  שיכולתי  טוב  הכי  "עשיתי 
לא  זה  הפעם  שלי.  האהוב  העם 
אני  לאיש,  טענות  לי  אין  הספיק. 

ורק אני אחראי לתוצאה".
כאלה  "יש  כי  השר  אמר  עוד 
שלעגו לנו על המאמץ הזה לעבור 
פתטי,  'זה  החסימה:  אחוז  סף  את 
אני  נורא.  לא  נואש'.  סיכוי,  חסר 
המתא־ עם  יהיה  שחלקי  מעדיף 

הלועגים  עם  ולא  בחזית  מצים 
של  קבלנים  לא  אנחנו  היציע.  מן 
להשת־ שליחים  אנו  הצלחות, 

רק  שיכולתי.  כל  ועשיתי  דלות. 
ככה מצליחים, מתאמצים, גם אם 
זה  לפעמים  אבוד.  כמעט  נראה 

מצליח – הפעם לא".
סדי־ אי  "מצאנו  הוסיף:  בנט 

לכך,  מעבר  ואף  בקלפיות  רויות 
כדי  כשלעצמם,  בהם,  אין  אך 
הבחי־ תוצאות  כל  את  לבטל 

את  יבחנו  שלנו  משפטנים  רות. 
הקרובים,  בשבועיים  הממצאים 
ממשיכים  אנחנו  זה  בשלב  אך 
הלאה". בנט סיכם בהבטחה: "בכל 
מקום בו אהיה, לעולם לא אפסיק 

להיות חייל של עם ישראל". הסתיים הליך הבוררות בין המדינה 
לבין חברת מפעלי ים המלח

מאת חיים מרגליות

בין  סופי  בוררות  פסק  התקבל 
ים  מפעלי  חברת  לבין  המדינה 
הבוררות  הליך  במסגרת  המלח: 
שהחל לפני כשמונה שנים בין המ־
דינה בראשות החשב הכללי, לבין 
הושלמה  המלח,  ים  מפעלי  חברת 
העבר  תמלוגי  לגבי  התחשבנות 
והב־ ההתחשבנות  מנגנון  והוסדר 
העתידיים.  התשלומים  על  קרה 
ויועברו  שהועברו  הכספים  סך 
על  עומד  ההליך  במסגרת  למדינה 

כ־1.2 מיליארד ש"ח.
המדינה  בין  הבוררות  הליך 
החל  אשר  המלח  ים  מפעלי  לבין 
שעל  בתמלוגים  עסק  ב־2011, 

החברה לשלם למדינה מאז 2000
בגין שימושה במינרלים שהפיקה 
אחרים,  ובאתרים  המלח  בים 
המדינה.  של  טבע  משאבי  שהינם 
התקבלו  אשר  דין  פסקי  במספר 
בשנים האחרונות קיבלו הבוררים 
כתו־ המדינה.  טענות  עיקר  את 
לאורך  הבוררים  מהחלטות  צאה 
למדינה  החברה  שילמה  התקופה 
מ־1.12 למעלה  של  מצטבר  סכום 
מיליארד ש"ח, ובימים האחרונים 
סוכם כי תשלם 70 מיליון שקלים 
נוספים, אשר יביאו את מחלוקות 

העבר בין הצדדים לכדי סיום. 
שהתקבלו  עיקריות  החלטות 
החברה  על  כי  הן  השנים  במהלך 
המ־ מוצרי  על  תמלוגים  לשלם 

היסוד.  מוצרי  בגין  רק  ולא  שך 
כי  המדינה  עמדת  התקבלה  וכן 
כגוף  כי"ל  קונצרן  את  לראות  יש 
מיקומם  משכך,  אחד.  כלכלי 
חברות  מפעלי  של  הגיאוגרפי 
מוריד  ואינו  מעלה  אינו  הקונצרן 

לענין חובת תשלום התמלוגים. 
חישוב  אופן  על  סוכם  בנוסף, 
לצורך  וזאת  בעתיד  התמלוגים 
החישובים  של  משמעותי  פישוט 
חוזרות  מחלוקות  למנוע  מנת  ועל 
יאפשר  שנקבע  המנגנון  ונשנות. 
לממשלה לבצע בקרה אודות הת־
שלומים בצורה מיטבית, ויוודא כי 
המדינה תקבל את התמלוגים להם 
היא זכאית בהתאם לשטר הזיכיון. 
בסעיף נוסף בפשרה, סוכם כי 
של  החזר  למדינה  תשלם  החברה 
הבו־ הליך  בגין  המדינה  הוצאות 

ררות, בסך 15 מיליון ש"ח. 

צה"ל פורס עוד מערכות כיפת ברזל ומאיים בחידוש החיסולים

מנליס  רונן  תא"ל  צה"ל  דובר 
האיס־ הג'יהאד  ארגון  כי  סיפר 
שנועד  הירי  מאחורי  עומד  לאמי 
בין  ההסדרה  הסכם  את  לשבש 
כי  עדכן  מנליס  לחמאס.  ישראל 
עטטרה  אל  משכונת  בוצע  הירי 
דובר  לפי  עזה.  רצועת  בצפון 

מנסה  האיסלאמי  הג'יהאד  צה"ל, 
המצב  את  לדרדר  האחרון  בזמן 
ולהוציא לפועל פיגועי טרור בלי 
ראש  כלשונו.  חתימה,  להשאיר 
בהאא  הג'יהאד  של  צפון  מרחב 
שמעורב  זה  הוא  אל־עטא  אבו 
בירי הרקטה ועומד מאחורי נסיון 

ההסלמה.

לחשוף  צה"ל  של  ההחלטה 
של  ותמונותיהם  שמותיהם  את 
האיסלאמי,  הג'יהאד  מנהיגי  שני 
בהכוונת  שפועל  אל־עטא,  אבו 
חשי־ תוך  נחאלה,  זיאד  המנהיג 

נעשתה  מודיעיניים  מקורות  פת 
האחד,  יעדים.  כמה  להשיג  כדי 
להצביע בבירור לחמאס ולתושבי 
לשיבוש  ישירות  אחראי  מי  עזה 
סובלים  שהם  למצוקה  ההסדרה, 
תתפתח  שאולי  ולהסלמה  ממנה 
בהמשך. היעד השני הוא להבהיר 
שהוא  סינוואר  חמאס  למנהיג 
בתירוצים  להתחמק  יכול  אינו 
כדוגמת "אני לא יודע מי עשה את 
ברורה.  כתובת  לו  יש  עכשיו  זה". 
רמז  לשגר  הוא  השלישי  היעד 
ואבו  נחאלה  של  לעברם  ברור 
עצם  בראשם.  שדמם  אל־עטא, 
פרסום התמונה לא היה נחוץ למ־

מפורש  איום  מלבד  אחרת  טרה 
מנסיונות  תחדלו  לא  אם  וברור: 
לשלם  עלולים  אתם   – הפיגועים 

על כך בחייכם.

טראמפ נערך להכריז על 'האחים 
המוסלמים' כארגון טרור 

המוסלמים'  'האחים  ארגון 
מדינות  ובמספר  במצרים  פעיל 
נוספות במזרח התיכון כבר עשרות 
לאחר  הגיע  הצלחתו  ולשיא  שנים, 
חוסני  מצרים  נשיא  של  הדחתו 
מובארק, אז נבחר במקומו לתפקיד 
מוחמד מורסי, בהמשך הודח מתפ־

קידו על ידי הגנרל א־סיסי שנבחר 
מאז פעמיים לנשיא המדינה. 

האחרונות  השנים  לאורך 
'האחים  את  א־סיסי  מאשים 
בא־ פעם  אחר  פעם  המוסלמים' 

האשמות  טרור,  לפעולות  חריות 
שהארגון עצמו דוחה מכל וכל. 

ההכרזה על האחים המוסלמים 
חשוב  צעד  מהווה  טרור  כארגון 
ובכלי  א־סיסי,  של  מבחינתו  מאוד 
כי  נטען  האמריקאים  התקשורת 
על  להכריז  טראמפ  של  החלטתו 

התנועה כארגון טרור נובעת מפגי־
שה שקיימו טראמפ וא־סיסי בבית 

הלבן לפני כשלושה שבועות. 
בנו־ רשמיים  הלא  הדיווחים 

אישור  בהמשך  קיבלו  אף  שא 
שמ־ הלבן  הבית  מדוברת  רשמי 

סרה כי הנשיא טראמפ אכן עורך 
המומחים  צוות  עם  התייעצויות 
אפשרות  לקראת  לאומי,  לבטחון 
של הכרזה על האחים המוסלמים 

כארגון טרור. 
אם  זה,  מהלך  צפוי  היתר  בין 
אכן יתבצע בסופו של דבר, להביא 
ארה"ב  בין  המתיחות  להחרפת 
וטורקיה, שנשיאה רג'פ טאיפ אר־

של  ונלהב  מוצהר  תומך  הנו  דואן 
תנועת האחים המוסלמים, ומבקר 
תפס  שלטענתו  א־סיסי  של  חריף 
את השלטון בהפיכה בלתי חוקית, 

נגד רצון העם במצרים. 

דרמה בוונצואלה: מנהיג האופוזיציה הודיע על השלב 
האחרון של שחרור המדינה משליטתו של מדורו 

הקץ לשלטונו של מדורו. 
של  מקורביו  קראו  בתגובה 
מדורו לאזרחים לנהור בהמוניהם 
אל ארמון הנשיאות, כדי להגן על 
הנשיא מדורו מפני המורדים. בכך 
הצלחתו  את  לשחזר  ביקשו  הם 
צ'אבס,  הוגו  הקודם  הנשיא  של 
בזכות  צבאית  מהפיכה  שנחלץ 
לעבר  אלפים  מאות  של  נהירתם 
לה־ ודרישתם  הנשיאות,  ארמון 

השלטון.  מושכות  את  לידיו  חזיר 
התחו־ שאכן  נהירה  על  ידוע  לא 
את־ הנשיאות  ארמון  לכיוון  ללה 
מול, ונראה כי קריאתם של אנשי 
מדורו נותרה ללא מענה של ממש. 
של  הפגנות  התקיימו  מנגד 
מוקדים  ובכמה  גוואידו,  תומכי 
אף פרצו עימותים בינם ובין אנשי 
כוחות הבטחון. כמו כן דווח גם על 
מקרים של ירי מצד חיילים תומכי 
גוואידו לעבר חיילים תומכי מדו־

רו, ולפי הודעה רשמית שפרסמה 
הממשלה של מדורו, לפחות חייל 
מאש  נפצע  ונצואלה  מצבא  אחד 

המורדים. 

לאלי־ המחאה  הפכה  אט  אט 
תועד  היתר  בין  ויותר.  יותר  מה 
של  בטחון  רכבי  נסעו  בו  מקרה 
למדורו,  הנאמן  הלאומי  המשמר 
תומכי  מפגינים  של  קהל  תוך  אל 
אף  הרכב  מכלי  כשאחד  גוואידו, 
דורס במכוון קבוצה של מפגינים. 
מאסיבי  ירי  על  דווח  בהמשך 
כוחות  מצד  מדמיע  גז  רימוני  של 
לעבר  למדורו,  הנאמנים  צבא 
תומ־ שחייליו  קרלטו  לה  בסיס 

איתו  הצטלמו  ואף  במדורו  כים 
בהודעתו הראשונה אתמול. קומץ 
במהירות  תפח  גוואידו  תומכי 
כש־ למקום,  נהרו  רבים  ואלפים 

אבנים  בידיהם  לקחו  אף  חלקם 
אותם  ליד,  הבא  מכל  וחפצים 
מדורו.  של  כוחותיו  לעבר  יידו 
עולה  הבסיס  כי  דווח  מהרה  עד 
באש, כתוצאה מירי שביצעו אנשי 

מדורו. 
כי  אמרו  מדורו  של  בסביבתו 
של  משמעותי  לא  באירוע  מדובר 
בוושינגטון  שתוכנן  הפיכה  נסיון 
מ־30 פחות  חלק  נוטלים  ובו 
חיילים. "אנחנו מתמודדים עם זה 
לשגרה",  חזרה  על  נדווח  ובקרוב 
קודם  שהכריז  ההגנה  שר  אמר 
לכן על מצב חירום ועל התגייסות 

כללית לדיכוי המרד. 

ישראל ביקשה - האיחוד יתרום לפלסטינים
העובדה שהיא אינה מוכנה לקבל 
גובה  שישראל  המסים  כספי  את 
שמעבירים  הכסף  בניכוי  עבורה, 
מש־ ובני  למחבלים  הפלסטינים 

פחותיהם.
מוגריני סיפרה כי האיחוד קי־
האירו־ "האיחוד  הבקשה.  את  בל 

ביותר  הגדול  התורם  יישאר  פי 
הפלסטינים.  של  ביותר  והאמין 
הסיוע של האיחוד האירופי לפל־
סטינים מגיע ליותר מ־300 מיליון 
אירו מדי שנה ב־15 השנים האח־

על  מכריזים  אנחנו  היום  רונות. 
22 של  בסך  נוסף  הומניטרי  סיוע 
הרשות  בין  שיתחלק  אירו  מיליון 

הפלסטינית ועזה".
ניתן  כי "לא  ואמרה  שבה  היא 
שלנו  הכלכלי  הסיוע  את  להפריד 
המדי־ שתי  מפתרון  לפלסטינים 

לא  אינסופית  פיננסית  עזרה  נות. 
הסכמה  רק  שלום.  להביא  תוכל 
תעשה  המדינות  שתי  פתרון  על 

זאת".
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בית שמש–הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
1965–תשכ"ה לחוק התכנון והבנייה 149הודעה לפי סעיף 

לועדההגיש/השמואל לובינסקי :האמור כילחוק 149לסעיף ניתנה בזה הודעה
להקלה.ית שמש" (להלן הועדה) בקשה המקומית לתכנון ובנייה מרחב "ב

ע"פ זכויות15.00+ 9.00+ 6.00תוספת לדירת מגורים במפלסים :מהות בקשה
"עכולל פיצול יח"ד המותר ע"פ התב102-0499087/יד ותב"ע 90מתב"ע בש/

ביתשימוש עיקרי: שינוי מנספח הבינוי:הבקשה כוללת הקלה102-0499087
5380גוש: /יד90בש/כנית: ותרישוי זמין–תוספת בניה תאור בקשה: משותף
20190077מספר בקשה: 21800110תיק בניין: 22: מגרש22:חלקה

, בית שמש11קהילת יעקב כתובת: 
אין במסירת הנוסח לפרסום כאמור כדי לחייב את המהנדס בדבר נכונות פרטי

רם אף אם לאהבקשה להקלה או לשימוש החורג או כדי לחייב את הוועדה לאש
בדק לגופה במסגרת הבקרה המרחבית.הבקשה תיתוגש התנגדות לבקשה.

יום מתאריך פרסום14התנגדות להקלות המבוקשות הנ"ל ניתן להגיש תוך 
הודעה זו, לועדה המקומית לתכנון ובנייה "בית שמש" שכתובתה ברחוב נחל

התוכניתבית שמש.5כתבים מרכז מסחרי ת.ד רמב"ש. כתובת למ8שורק 
קשרמוצעת לעיון במשרדי הועדה בימים ובשעות קבלת קהל הרגילות, ניתן להת

02-5954870לטלפון:  ן
ן גולדברג יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה בית שמשבכבוד רב שמעו

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק 
מצ"ב פרסום הקלה לעיונכם.

הודעה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 
תשכ"ה – 1965

בתכנית  זו  לוועדה  הגיש/ו  שלמה  מישקובסקי 
זמין  רישוי  הבקשה:  מהות  20181071 מספר:
3 בן  בבניין  בק"א  לדירה  סוכה  תוספת  מוצע 
קומות על הקרקע. בכתובת: ברחוב גרשטנקורן 
240 ביעוד: מגורים  חלקה: 25 בני ברק גוש: 6124
הבאות:  בהקלות  80% מותרים  בניה  ב-1% 
1.הקלה בקו בנין בצד מזרח ב0.35 ס"מ דהיינו 
קו בניין יהיה 3.15 מ' לרבות סוכות במקום 3.50
מ'. וזה שלא בהתאם לתכניות 105/ב, 105/ד/2, 
 (2) 2ב'  סעיף  פי  על  הודעה  במקום.  החלות   47
ו- 2ב' (3) לתקנות התכנון והבניה התש"ל- 1970. 
ללא מתן הודעה לזכאי לקבל הודעה לפי סעיף 
המעוניין  כל  הזכאי.  של  מענו  העדר  נוכח  2ב', 
הועדה  במשרדי  האמורה  בבקשה  לעיין  יכול 
קבלת  בשעות  ברק.  בני  בעירית  המקומית 
לועדה  מנומקת  התנגדות  להגיש  ורשאי  קהל 
קבלת  זה.  פרסום  מיום  יום   14 תוך  המקומית 
קהל :  ימים א', ג' ה' בין השעות 13:00 - 10:00. 

יום ג' בין השעות 17:00 - 15:30. 
אברהם רובינשטייןיו"ר

הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ב רק
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המבשר | יום ד', כ"ו בניסן תשע"ט | עמוד ז

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
 + ק"ג  משופצת  75מ"ר  3ח'  במרכז 
נפרדת  כניסה   + בטון  בגג  א.בניה 
03- "אפיק-נכסים"  1,730,000ש"ח 

5791514
[20052329]

בנין  חד'   5 בסוקולוב/השלושה 
חדיש ק"א 125 מ"ר + אופ' 10 מ"ר 
לחלוקהתיווך  ניתן  ש"ח   2470000

הכוכב0548481688
[20052325]

מטופחת  ק"א  3.5חד'  בחגי 
1920000 *  * בקהילות יעקב ק"ב 
מושקעת  הורים  יחידת   + חד'   4
2650000 חד'   6 ש"ח,   2300000
ק"א  /ציטלין  שך  בהרב   *   *
תיווך   1510000 אופ'   + חד'   2.5

הכוכב0548481688
[20052320]

חד'   3 אשר  ברבנו  בניה  בגמר 
בעוד  מוכנה  ומושקעת  גדולה 
3.5 בקאליש   *   *  1670000 שנה 
חד' 1770,000 מושקעת ק"ג תיווך 

הכוכב 0548481688
[20052319]

חצר,   85  + 105מ"ר  נכה  דירת 
תיווך  באבני-נזר  מקבלן,  חדשה 

-03-8050080
[20052315]

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]

107 חד'   4 בסלנט  בניה  בגמר 
הגדול)מושקעת  ביכ'  (ליד  מ"ר 
 *   * ש''ח   1,950,000 במיוחד 
מושקעת  חד'   4.5 יעקב  בקהילות 
מאד ק"ב + מעלית 2,300,000 ש''ח 
054- הכוכב  לתיווך  בלעדי  גמיש 

848168
[20051970]

בגבעת פנחס ק"ג + ק"ד 8מחולקת 
מושכרת  ולמעלה  למטה  חד'  ל4 
ברשבם   *   * 3,000,000ש"ח 
חמישה  3כ"א  מ"רק"ב   115
הכוכב  תיווך   2400000 חדרים 

0548481688
[20051969]

בני ברק | השכרה
60מ"ר  ק"א  משופצת   3 בשכון-ג' 
03- "אפיק-נכסים"  3,900ש"ח 

053-3128884 5791514
[20052330]

[20052324]

מ"ר   100 חד'   3 חדשה  בעזרא 
יחידות   *   *  5200 ק"ג  מושקעת 
חדשות  נדבורנא  ויזניץ/  במעונות 
תיווך  ש"ח   2900 מ"ר   35 וגדולות 

כוכב05484981688
[20052322]

חדשה  4חד'  יעקב  בקהילות 
 *   *  5200 מיידי  ק"ד  מהנילונים 
כ4 במיידי  חדשה  ויזניץ  במעונות 
מיידי   4600 מ"ר   70 מרוהטת  חד' 

תיווך הכוכב0548481688
[20052321]

ויוקרתי!  ייחודי  בבלעדיות! 
4 מ"ר,   200 דירת  נזר,  בא.אבני 
9,500 מושקעת  בוטיק  בנין  כ.א., 

ש"ח תיווך 0533121640
[20052317]

 + יחי"ד  ק"ב,  בהגר"א, 
ממוזגת  -מושקעת  מרפסת,לזו"צ 

ומרוהטת 0533-121640
[20052316]

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
רבי  על  מ"ר   70 פז!  הזדמנות 
עקיבא באיזור הכי הומה! לחודש 
/עודפים  סטוק  למכירת  ימים 

וכדו' 0527-165120 תיווך
[20052318]

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]

בית שמש | השכרה
דירת 3 חד' בקריה באור שמח קומה 

3.5, מיידי. 058-3264228
[20052334]

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]

פתח תקוה | השכרה
4 תקוה  בפתח  להשכרה  דירה 
ג',  קומה  אליעזר  בן  רח'  חדרים 
לפרטים -050 מידית  כניסה  חזית 

4147171
[20052323]

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

ונוף גלילי מרהיב. 058-3255832
[20051822]

מפוארת  וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
החורף  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

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

509
[20047926]

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

509
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
ונקיה  ממוזגת  משופצת,   - לסופ"ש 
למיטה.  ש''ח   60 בדרום  חרדי  באזור 

053-3172579
[20052333]

[20052313]

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]

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. 

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

 + חד'   6 דירת  חול  וימי  לשבתות 
נוף  וממוזגת,  מאווררת  ענק,  סלון 
צמודה,  חצר   + מיטות   25 לכינרת, 
במייל.  תמונות  לקבלת  אפשרות 

052-7160928
[20048276]

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]

מושב כלנית 
בריכה  ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
למגזר  מתאים  מוצנעת  פרטית 
החרדי, אוטובוסים מכל הארץ. -052

8741443
[20052314]

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]

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

7616720-1
[20040110]

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

ש''ח 052-7128736
[20052148]

השכרת רכבים 
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]

החדש ַ בסניף  אורי  לפיצה 
בירמיהו דרושים עובדים קבועים 

למשמרות. 053-3122193
[20052331]

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]

מימוש  לרפואה  אור  לחברת 
דרושה  בירושלים  זכויות 
דוברת  לשעה,  ש''ח   40 מזכירה 
חובה.  במחשבים  וידע  אנגלית 
פקס-   orlarefua@gmail.com

15326525332
[20052020]

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]

תשמישי קדושה 
בשלבי  יר"ש  סופר  ע"י  שנכתב  ס"ת 
052-7633865 הכתיבה.  סיום 

vitman@neto.net.il
[20050514]

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]

הום סטיילינג 

והכוונה  יעוץ  משפצים!  בונים! 

לבחירת: חומרים, מוצרים וריהוט 

נסיון רב!! מ. לב 052-7623143
[20052327]

השבת אבידה 

נמצא צמיד זהב משובץ בתחנה ברח' 

נחמיה בב"ב. 054-8525663
[20052332]

אבד תיק שומר קור שחור עם כיתוב 

מלאכי  לקרית  מב"ב   356 בקו  פפסי 

באסרו חג . 050-4137170/1
[20052328]

נמצא חפט בכותל המערבי לפרטים: 

052-7623999
[20052300]

נאבד ארנק מוצש"ק פרשת אחרי או 

בקו 402 או בבני ברק 052-7669136
[20052291]

דף היומי בבלי: בכורות יד    דף היומי ירושלמי: תרומות נו    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הכ"ו (העונש)    משנה יומית: מכות א, ד-ה    הלכה יומית:
רב  הרב -  שו"ע  ג-ה     ממון  נזקי  יומי:  רמב"ם  א     תקד,  א -  תקג,  או"ח 
יומי: לב, נט-סב    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תקכב-תקלב    חפץ חיים:

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

8:268:278:258:298:288:23סו"ז ק"ש מג"א
9:159:179:159:189:189:13סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:509:519:499:529:529:47סוף זמן תפלה מג"א
10:2210:2410:2310:2510:2510:21סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3612:3812:3712:3912:3912:35חצות היום
13:1013:1213:1113:1213:1213:09מנחה גדולה

19:2319:2019:2319:2119:2219:20שקיעת החמה
זמנים למחר

4:154:164:134:194:184:11עלות השחר
5:005:014:585:035:024:56זמן ציצית ותפילין

5:546:005:515:575:565:52הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6196324 רבי עקיבא 162, ב"ב    תל אביב פרינץ 6787820 ברל לוקר 3 פת פארם    בני ברק פת פארם ירושלים
077-8881490 סופרפארם יד אליהו 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור
077-8882200 רח' דיזנגוף 208 מהשעה 19:00 עד 24:00 סופר פארם אורלוזרוב יגאל אלון 51 מהשעה 19:00 עד 24:00
7884483 ניו פארם ק' השרון 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה סופרפארם שיכון דן
077-8880100 סופרפארם 077-8880440 טרומפלדור 56    רמת גן סופר פארם נווה שאנן שד' לנטוס 26    חיפה

סופר  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 

03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.295-
אתמול: 211.305-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-22

תל אביב
31-21

חיפה
29-20

גולן
30-19

טבריה
35-20

גליל
26-19

באר שבע
35-24

אילת
39-27

מזג האויר
עלייה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית עד בהיר. תחול 
עלייה בטמפרטורות וייעשה חם 

מהרגיל עד שרבי. משעות הצהריים 
ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך 

החוף.

חמישי - מעונן חלקית עד מעונן 
בעננות בגובה בינוני ורב. יוסיף 

להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב 
אזורי הארץ. ייתכן אובך, בעיקר 

בדרום הארץ.

שישי - מעונן חלקית. תחול ירידה 
ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. 
הטמפרטורות ישובו להיות רגילות 

לעונה. בצפון הארץ יתכן גשם 
מקומי.

שבת - נאה. הטמפרטורות יעלו 
במקצת, בעיקר בהרים, אך יוסיפו 

להיות רגילות לעונה.

שבתשישיחמישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466

דרוש/ה מנהל/ת פרויקטים
לתפקיד מאתגר ובעל השפעה!

ניהול והובלה של כלל הפרויקטים המבוצעים ע"י החברה
החל משלב הייזום ועד לביצוע בפועל. זמינות מיידית

kalkalit-hatzor.com ההגשה:  ואופן  המכרז  לפרטי 
תחת לשונית "מכרזים". הגשה עד לתאריך 12/5/19.

לפרטים טכניים על אופן ההגשה ניתן להתקשר:  04-9070900

www magna isa gov il
wwwmaya tase co il



3578%

1599-515-000
11:00-12:00 17:00-21:00

9151639

מבחר דגמים
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אוסטרליה: רחוב בית הכנסת 
המרכזי נסגר לאחר איום על פצצה

מאת. א. למל

המחריד  הפיגוע  רקע  על 
סידני  משטרת  בקליפורניה, 
באוסטרליה סגרה את הרחוב המ־
הגדול,  הכנסת  בית  שוכן  בו  רכזי 
פצצה  על  איום  שהתקבל  לאחר 

שהוטמנה בו.
הנ־ ככל  כי  עולה  מהחקירה 

למתוח  זמן  מישהו  לו  מצא  ראה 
החל  האירוע  סידני.  משטרת  את 
כאשר  ראשון,  ביום  בשעה 18:30 
הכנסת  לבית  הוזעקו  שוטרים 
המרכזי בצומת בונדי, לאור קבלת 
שהונחה  פצצה  אודות  על  דיווח 

בקרבתו.
המבצע החל בשעה 6:30 ביום 
הוזעקו  ששוטרים  לאחר  ראשון, 
איום  שהתקבל  לאחר  למקום 
המרכזי  הכנסת  לבית  הקשור 
דוברת  מסרה  כך  בונדי,  בצומת 
הבדיקה  לאחר   .NSW משטרת 
כי  מסרה  המשטרה  הדקדקנית, 
והבדי־ מתיחה  בגדר  הינו  האיום 

קות נמשכות.
של  הוא  המרכזי  הכנסת  בית 
ביותר  הגדולה  היהודית  הקהילה 
באוסטרליה, הרב לוי וולף רב בית 
בשליטה  שהמצב  אמר  הכנסת 
כך  עבודתם,  על  למשטרה  והודה 

דווח בתקשורת האוסטרלית.
כי  נמסר  מהמשטרה  כאמור, 

מתיחה  הוא  האיום  הנראה  ככל 
והבדיקות נמשכות.
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בית הכנסת המרכזי בסידני

כנס עיון לזכרו של הרה"ג 
רבי עזריאל טאובר זצ"ל

בה־ הגדולה  האבידה  לאחר 
רבי  הגאון  הרב  של  בחטף  לקחו 
עזריאל טאובר זצ"ל שכיתת רגליו 
רחבי  בכל  בשנים  עשרות  במשך 
העולם היהודי ונודע לשם ותהילה 
יתקיים  המרוממים,  בשיעוריו 
התעוררות  כנס  רביעי  יום  היום 

וזכרון 'לאורו נלך'.
7.15 בשעה  יתקיים  הכנס 

כוכב  ישיבת  בהיכל  בעז"ה  בערב 
בירוש־ חנה  רח'  טשעבין  מיעקב 
ולהעמקה  לעיון  יוקדש  והוא  לים 
הייחודית  החינוכית  במשנתו 

בית  בהמוני  תחיה  טללי  שנסכה 
לקחו  שומעי  על  שנמנו  ישראל 
שנוסד  'שלהבת'  ארגון  במסגרת 
רבי  הגאון  הרב  עם  ביחד  ידו  על 
מו־ המוני  זצ"ל.  פינקוס  שמשון 
קיריו צפויים לקחת חלק בכינוס.

יתקיים  לנשים  מיוחד  כינוס 
בשעה  רביעי  יום  היום  הוא  אף 
מלכה  בית  באולמי  בערב   7.00
רח' ברנדייס בירושלים, בו תישא 
ניישטאט  הרבנית  בתו  דברים 
מיוחד  שיעור  יוקרן  וכן  תליט"א 

של הרב טאובר זצ"ל.
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