
מאת סופרנו הצבאי

חמאס,  דובר  מעזה:  איומים 
אתמול  שלח  אלמסרי,  מושיר 
מסר תקיף לעבר ישראל כשהכריז 
יגביר  שהארגון  האפשרות  על 
במגעים  "אנחנו  האלימות.  את 
המצ־ המתווכים  עם  מתמשכים 
לממש  ישראל  את  לאלץ  כדי  רים 
הכלים  כי  סבור  אני  ההבנות.  את 
האויב  נגד  לפעולה  יוחזרו  והלחץ 
ביישום  יעמוד  לא  זה  אם  הציוני 
"הוא  אלמסרי.  אמר  ההבנות", 
אם  טיפשותו  מחיר  את  ישלם 
הסיכוי  ולכן  מכך  להתעלם  ימשיך 

להסלמה בימים הקרובים גדל". 
האיס־ בג'יהאד  בכיר  גורם 

לכלי  אומר  הוא  אף  צוטט  לאמי 
והפלסטינים  הערבים  התקשורת 
מעכב  הישראלי  "הכיבוש  כי: 
באש.  ומשחק  הרגיעה  הבנות  את 

רקטות".  גם  נירה  צורך  יהיה  אם 
היע־ רקע  על  נאמרו  האיומים 

לקראת  הבטחון  כוחות  רכות 
פרס  צה"ל  הקרובה.  התקופה 

שלשום סוללות נוספות של כיפת 
כהיערכות  הארץ  ברחבי  ברזל 
עזה  בגזרת  בטחונית  להסלמה 
הזכרון  בימי  האירועים  לקראת 

והעצמאות (בשבוע הבא).
אל־אח־ העיתון  דיווח  אתמול 

לחמאס  העבירה  ישראל  כי  באר 
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ארגוני הטרור ברצועה מאיימים: 
"הסיכוי להסלמה בימים הקרובים גדל"

על רקע ההיערכות המוגברת של מערכת הבטחון לקראת ימי הזכרון והעצמאות, דובר חמאס טען: "סבור כי הכלים והלחץ יוחזרו 
לפעולה נגד האויב הציוני אם זה לא יעמוד ביישום ההבנות" ^ בג'יהאד האסלאמי איימו לחדש את הירי

הערב: הילולת כ"ק מרן אדמו"ר 
מפינסק קארלין זצוק"ל

חסידי פינסק קארלין מתאחדים בסימן ח"י שנים להסתלקותו 
לשמי רום, בפרויקט התרמת המונים למען היכלי התורה והחסד 
של איחוד מוסדות פינסק קארלין הנושאים את שמו הק' ברמה

של  דהילולא  יומא  חל  הערב 
'ארחות  בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
זצוק"ל,  קארלין  מפינסק  אהרן' 
לפ־ מעלה  של  לישיבה  שנתבקש 
כ"ח  ביום  שנה  עשרה  שמונה  ני 

יומא  לרגל  תשס"א.  ניסן  לחודש 
חסידי  כלל  יתאחדו  דהילולא, 
התרמת  בפרויקט  קארלין,  פינסק 
והח־ התורה  היכלי  למען  המונים, 

היום העליה לציון מרן הגאון 
הצדיק רבי משה הלברשטאם זצ"ל
לקראת יום השנה השלושה עשר ^ היערכות לוועידה השנתית 

לרפואה והלכה של מכון יד הרמ"ה בחסות קופ"ח מאוחדת

שנים  עשרה  שלוש  במלאות 
רבי  הגה"צ  מרן  של  לפטירתו 
מע־ זצוק"ל  הלברשטאם  משה 
הפוסקים,  ומגדולי  ההוראה  מודי 

תלמידיו  המוני  הערב  יתכנסו 
ומ־ הילולא  לסעודת  ומעריציו 
של  בראשותם  הש"ס  סיום  עמד 

אתמול התקיים המושב המשותף למועצת הקהילות וארגון 'למעשה'

"החלק המרכזי והחשוב ביותר בנושא מקומות עבודה מתאימים 
למגזר החרדי צריך להיות בענין האווירה השוררת במקום העבודה"
משתפי הוועידה האזינו להדרכה הלכתית ורוחנית מהגאון רבי חיים בונם שץ, רב ומו"ץ 

דחסידי גור בירושלים והגאון רבי יהושע פינק דומ"ץ דקהילת חסידי בעלזא, אודות 
האתגרים הניצבים בפני האברך החרדי בבואו למקום העבודה

'מועצת  של  המיוחד  המושב 
ישראל  אגודת  של  הקהילות' 
אתמול  התקיים  'למעשה',  וארגון 
חיים,  בחפץ  בכפר'  במלון 'ציפורי 
מועצת  חברי  של  בהשתתפותם 
רכזי  לצד  הארצית,  הקהילות 
הפוע־ 'למעשה'  ארגון  ומתנדבי 
רחבי  בכל  קהילות  בעשרות  לים 

הארץ. 
דב־ נשמעו  הדיונים  במרכז 

אשר  הגאונים  הרבנים  של  ריהם 
להשתתף  עצמם  את  הטריחו 
זו  ה'  דבר  את  להביא  במעמד, 
למעטפת  קווים  ולשרטט  הלכה, 

צו השעה: להכשיר את המשפחות 
הצעירות לכלכלת בית נבונה 

נציג 'תבונה' פרש בפני רכזי ומתנדבי ארגון 'למעשה' את יסודות 
התכנית להכשרת המשפחות הצעירות, אשר זכתה לאמונם 
וברכתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל מכל העדות והחוגים

של  העיון  ימי  במסגרת 
המש־ האזינו  'למעשה',  ארגון 
של  לדבריו  קשב  ברוב  תתפים 
פרש  אשר  'תבונה',  ארגון  נציג 

התכנית  יסודות  את  בפניהם 
צעירות  משפחות  להכשרת 
לכלכלת בית נבונה, ענין שמרנן 

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

יעקב צבי שפונד 
בהרה"ג יצחק דוד שליט"א

ישיבת טשערנאביל
בני ברק

רייזל קופשיץ
בהרה"ג ישראל נח שליט"א
סמינר בנות ירושלים
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום רביעי, כ"ו בניסן תשע"ט

אמש נפתחו אירועי יום הזכרון לשואה
הבוקר בשעה 10:00 תישמע צפירת דומיה ברחבי הארץ 

מאת כתב 'המבשר'

יום הזכרון לשואה נפתח אמש 
הפתיחה  בעצרת   ,20:00 בשעה 

ביד  ורשה  גטו  בכיכר  הממלכתית 
ושם. הבוקר בשעה 10:00 תישמע 

צפירת דומיה ברחבי הארץ. 

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו



יום ה', כ"ז בניסן תשע"ט | המבשר | עמוד ב

המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,

ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 02-5805802, פקס 02-5805804
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
02-5805802 שלוחה 5    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ פניות מנויים:

AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

מגפה עולמית 
יהדות  לחקר  קנטור  מרכז  מטעם  האנטישמיות  דו"ח 
השמצה  נגד  הליגה  ודו"ח  אביב  תל  באוניברסיטת  אירופה 
בארצות הברית ל־2018, שפורסמו לרגל יום הזכרון לשואה, 
מציגים את השגשוג באנטישמיות בעולם ומלמדים כי היא 
הגיעה לדרגה של מגפה המתפשטת ברחבי העולם ועלולה, 
אם לא תרוסן, להעמיד בסכנה את החיים היהודיים בגלויות 
ישראל. הצרה היא שלמרות כל המאמצים טרם פותח חיסון 
ישראל  ששנאת  הוברר  כבר  כן,  על  יתר  המגפה.  נגד  יעיל 
ללא רסן וגבול פוגעת גם בעמים שבהם היא עולה ופורחת. 
הזהיר  באירופה  היהודי  הקונגרס  נשיא  קנטור  משה  ד"ר 

אתמול כי אג'נדה של חוסר סובלנות מסכנת את העולם".

שנים  עשרות  זה  ביותר  הגבוה  המספר  נרשם  ב־2018 
של יהודים שנרצחו בשנה אחת, ופיגוע אחד גבה את מספר 
בפיטסבורג)  ארה"ב (11,  בתולדות  ביותר  הגבוה  הקרבנות 
של  הכנסת  בבית  הירי  נרצחת  את  גם  להוסיף  יש  ולאלה 
בסיכום  נכלל  לא  ב־2019  שארע  (כיוון  דייגו  סן  ליד  חב"ד 
השמצה  נגד  הליגה  של  הדו"ח  למניינם).  שעברה  בשנה 
תיעד בארה"ב 1,879 תקיפות נגד יהודים ומוסדות יהודיים 
ברחבי ארה"ב ב־2018. בניו יורק היתה עליה של 22 אחוזים. 
השיא  למספר  במהירות  מתקרב  הרב  התקיפות  מספר 
והחמורות  האלימות  התקריות  מספר  השבעים.  בשנות 
של  עליה  ל־400,  קרוב  היה  העולם  ברחבי  שתועדו  ביותר 
המספר  עם  המדינות  שעברה.  לשנה  בהשוואה  אחוזים   13
ארה"ב,  הן:  וחמורים  אלימים  מקרים  של  ביותר  הגבוה 
בריטניה, צרפת, גרמניה, קנדה, איטליה, אוסטרליה (עליה 

של 59 אחוזים), דרום אפריקה. 

בעשורים  לתופעות  בניגוד  כי  מלמדים  המספרים 
הקודמים האנטישמיות אינה קשורה רק לחוגים הקיצונים 
מרכזיים  חוגים  של  גם  אלא  והשמאל  הימין  האסלאם  של 
השנתי  הדו"ח  משותפי  קנטור  ד"ר  לפי  התוצאה  בחברה. 
יהודים  בקרב  חירום  מצב  של  הגוברת  "התחושה  היא: 
התגברה  האנטישמיות  העולם.  ברחבי  רבות  במדינות 
הקיום  המשך  עצם  לגבי  ספק  שמעורר  באופן  לאחרונה 
טאבו  כל  שכמעט  נראה  בעולם.  רבים  בחלקים  היהודי 

הקשור ליהודים, יהדות וחייהם של יהודים נשבר כיום".

המחוקקים  מן  דורשת  בארה"ב  השמצה  נגד  הליגה 
לרשויות  כלים  ולתת  מעורבותם  את  להגביר  בוושינגטון 
החוק להיאבק בפשעי השנאה. יש לציין, כי מניתוח ממצאי 
של  הבטחון  מדיניות  כי  בבירור  משתמע  הפרסומים  שני 
ובעולם,  בארץ  השמאל  כטענות  הגורם,  אינה  ישראל 

להתגברות האנטישמיות. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

עבודה בעיניים
בלי שמץ של בושה העזה 
העובדים  ועד  יו"ר  אתמול 
לפרסם  ישראל  ברכבת 
האחד  (לרגל  אישי  טור 
של  חגם  יום  למניינם,  במאי 
הרחוק  שבעבר  הפועלים, 
נחגג היה גם בישראל בתופים 
האחרונה  ובעת  ובמחולות 

מצוין בקול ענות חלושה).
בעצם פרסומם של הגיגים 
מאת יו"ר ועד העובדים היותר 
שאר  פני  על  וכוחני  אלים 
בארץ  אשר  העובדים  ועדי 
אולי  אדרבה.  פסול.  כל  אין 
תועלת יכולה לצמוח מכך אם 
במסגרת ציון דרך מזדמן כזה 
הוועד  ראשי  יבקשו  אחר,  או 
והמושכים בחוטי השאלטרים 
בעקבות  חטא  על  להכות 
העוולות הרבות הרשומות על 
שקרה  מה  זה  לא  אבל  שמם. 

אלא ההפך המוחלט.
(יש  הקצרצר  בטורה 
ליצירתיות  גבול  כנראה 
שכל  רפי  של  מילולית 
בשפת  ורק  אך  הבקיאים 
של  עולמות  כי  עד  הזרוע 
מבכה  להם)  זרים  מחשבה 
את  העובדים  ועד  יו"ר 
לדבריה,  שכיום,  העובדה 
העבודה  את  לחסל  "מנסים 

המאורגנת".
עבודה  המילים  לצמד 
תמיד  היתה  מאורגנת 
היה  ניתן  ולא  אחת  משמעות 
ברוסיה  אחרת.  לה  להעניק 
לא  למשל,  הקומוניסטים,  של 
היו מותירים על כנם אלא את 
הפרודוקטיביים,  העובדים 
שלא  מי  כל  היצרניים.  היינו 
יצרנות  ידיו  תחת  הונפקה 
פיזית מנושל היה מעבודתו. גם 
בן גוריון, בממשלות שבראשן 
שכינה  מה  את  בחר  עמד, 
הפרודוקטיביות'  'המפלגות 
אופציה  מכלל  מוציא  כשהוא 
אלו  עם  הפעולה  שיתוף  את 

שאינן כאלו.
להידרש  בלי  גם  אבל 
לדווקנות קיצונית כזו, עבודה 
בעברית  פירושה  מאורגנת 
את  שמכבדת  עבודה  היא 
הסחורה  את  מספקת  בעליה, 
את  ומעניקה  אותה  למבקש 
הצורך  לכל  המלא  השירות 

אותה. 
ועד  יו"ר  של  המילון 
פרשנות  מכיל  הרכבת  עובדי 
אלו.  תיבות  לצמד  אחרת 
הרכבת,  עובדי  ועד  יו"ר  לפי 
קווים,  של  שיטתית  השבתה 
בכמות  סמויה  אבטלה 
כרוניים,  איחורים  סיטונאית, 
של  קולקטיבית  היעדרות 
מחלות  בשל  וסדרנים  נהגים 
עליהם  שנוחתות  פתאומיות 
ללא הודעה מוקדמת בעיצומו 
התעמרות  לכל  ומעל  יום  של 
נוסעים  אלפי  במאות  שווא 
ברצונם  מסתכם  חטאם  שכל 
ובמהירות  בשלום  להגיע  הכן 
למחוז חפצם – כל אלו עונים 

לשם עבודה מאורגנת.
לקרוא  מנסה  וכשמישהו 
עבודה  אותה  על  תגר 
עבודה  אלא  שאינה  מאורגנת 
היא  היטב,  מאורגנת  בעיניים 
לא מהססת לזעוק חמס ולומר 
את  לחסל  שמנסה  מי  יש  כי 

העבודה המאורגנת.

עבודה חשובה
בציון  היושב  העם  בעוד 
מפני  ספקולציות  חרדת  אחוז 
הנשיא  של  המאה  תכנית 
ובאה  הממשמשת  האמריקני 
בערפל,  לוטה  בעודה  עלינו 
האחרונה  ביממה  התקבל 
בלתי  ממקור  כנגדה  חיזוק 

צפוי.
היה  ידוע  כה  עד  אם 
עליה  הכריזו  שהפלסטינים 
אות  קראו  בטרם  מלחמה 
מהתכנית, מעתה הם מקבלים 
סיוע בדמות סנטורים בכירים 
האחרונים  בימים  שביקרו 
ושבו  ההאשמית  בממלכה 
מה  מפני  גדולה  בחרדה 
אם  בה  להתרחש  שעלול 

וכאשר תתקבל התכנית.
וכריס  רומני  מיט  לפי 
שאינם  סנטורים  שני  מרפי, 
כלל בלשון המעטה,  אלמונים 
בראשות  בירדן,  השלטון 
לספוג  עלול  חוסיין,  המלך 
תתקבל  וכאשר  אם  מכה 
תעמיד  היא  שכן  התכנית, 
מלקחיים  בצבת  השלטון  את 
הפלסטינית  ההתנגדות  בין 
לבין הסולידריות עם הממשל 

האמריקני. הידד.

עובדה תמוהה
אחת  השמועות,  אחת  לפי 
הקואליציוניות  הדרישות 
הימין  מפלגות  איחוד  של 
משהו  יומרני  שם  (בדיעבד, 
חמישה  בסך  רשימה  לשברי 
להבטיח  היא  מנדטים) 
לישראל  הראשיים  שהרבנים 
בבחירות הבאות יהיו משורות 

הציונות הדתית.
מדובר  כי  לי  אומר  לבי 
בחום  כן  אם  אלא  בבדותא 
ארצנו  את  שפקד  המעיק 
שם  מישהו  האחרונה  ביממה 
החליק על בננה. לממשלה, כל 
לשלוט  דרך  כל  אין  ממשלה, 
פחות  לא  של  בחירתם  על 
גוף  חברי  וחמישים  ממאה 
לקבוע  יכולים  הם  רק  בוחר. 
הראשיים  הרבנים  יהיו  מי 
מגזר  איזה  ומשורות  הבאים 

הם יצאו.

המו"מ הקואליציוני: 

צוות מו"מ הליכוד יפגש עם 
'איחוד מפלגות הימין' ביום שישי

אתמול נועד ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ח"כ אביגדור ליברמן

מאת מאיר ברגר

צוותי  הקואליציוני:  המו"מ 
מפלגות  איחוד  של  ומתן  המשא 
לישיבה  יפגשו  והליכוד  הימין 
ראשונה ביום שישי בשעה 9:30

בכפר המכביה.
הליכוד  לידי  יוגש  בפגישה 
המפלגה  של  הדרישות  מסמך 

כדי להיכנס לקואליציה.
איחוד  יו"ר  הבהיר  אתמול 
כי  פרץ  ח"כ  הימין,  מפלגות 
הדרישה  על  עומדת  מפלגתו 
והמשפטים.  החינוך  תיק  את 
"אם ליברמן רוצה בטחון והולך 
מנד־  6 עם  אנחנו  בטחון,  לקבל 

טים רוצים את מה שהיה לנו, לא 
יותר", אמר פרץ. "התיקים הללו 
ולא  בזכות  לרשימה  מגיעים 

בחסד", אמר בראיון לכאן ב'.
ששה  "אנחנו  הוסיף,  הוא 
שהגי־ תיקים  אלה  כנסת,  חברי 
ולבית  ההיסטורית  למפד"ל  עו 
אנ־ הקודמת,  בקדנציה  היהודי 

אני  זה.  את  להמשיך  רוצים  חנו 
לא מבין מה הבעיה, אם ליברמן 
רוצה בטחון והולך לקבל בטחון, 
עם  אנחנו  אוצר,  רוצה  וכחלון 

ששה מנדטים רוצים גם את מה 
מה  את  רק  יותר,  לא  לנו,  שהיה 
שהיה. אין שום סיבה שלא נקבל 

את זה שוב".
בדבריו הרחיב אודות מצבו 
הממשלה  ראש  של  המשפטי 
שימנע  חוק  לחוקק  כוונתם  ועל 
העמדתו לדין של ראש ממשלה 
ועדת  החליטה  לא  עוד  כל 
חסינותו.  הסרת  על  הכנסת 
המשפטי  למעמד  בהתייחסו 
פרץ  אמר  הממשלה  ראש  של 
אדם  החוק  פי  ועל  ביהדות  כי 
"אנחנו  אחרת,  שיוכח  עד  זכאי 
שופטים ברחובה של עיר. אדם 
צריך להיות זכאי. המציאות היא 
כבר  עיר  של  ברחובה  שאנחנו 

קובעים את דינו.
ברמה  דברו  את  אמר  "העם 
יודע  הוא  עכשיו,  ברורה  הכי 
לש־ גם  צריך  הנתונים.  כל  את 

זה  העם,  של  הדברים  את  מוע 
היה עד 2005 ואני חושב שראוי 
הד־ לפי  נדון  הזמן  כל  שאנחנו 

עד  זכאי   – עכשיו  שאמרתי  בר 
שיוכח אחרת".

ראש  נועד  במקביל 
בצהרי  נתניהו  בנימין  הממשלה 

אביגדור  ח"כ  עם  האתמול  יום 
מהמגעים  וכחלק  ליברמן, 
ביתנו  ישראל  סיעת  לצירוף 

לממשלה החדשה. 
שלשום  התייחס  נתניהו 
למשא  הליכוד  סיעת  בישיבת 
ומתן הקואליציוני ואמר "אנחנו 
ההרכבה.  מלאכת  של  בעיצומה 
לה  ויש  פשוטה  לא  עבודה  זאת 
בחלוקת  גם   – שונים  היבטים 
תק־ על  בשליטה  וגם  תפקידים 

רבים  ובאתגרים  המדינה  ציב 
שהעבודה  מקווה  אני  אחרים. 
התאריך  לפני  תסתיים  הזאת 
בטוח  לא  בכלל  אני  אבל  הסופי 
מתכנסים  כלל  בדרך  כי  בזה, 
סביב הדד־ליין ולכן יתכן שנגיע 

לתאריך השני".
מתחי־ אנחנו  "במקביל 

הנדרשות  הפעולות  את  לים 
לשוחח  מתכוון  אני  בכנסת. 
השרים  כל  עם  אישי  באופן 
זאת  לעשות  ואשתדל  והח"כים 
עמ־ אנחנו  הקרובים.  בימים 

אבל  הגיוס  חוק  על  קשה  לים 
והרבה  חקיקות  הרבה  גם  יהיו 
ראש  הוסיף  בכנסת",  עבודה 

הממשלה.

מערכת הבטחון ממליצה להקים 
מחדש אזור תעשיה בגבול הרצועה

מערכת הבטחון ממליצה להעסיק אלפי פלסטינים באזור תעשיה משותף 
במעבר קרני, לאחר שמתחם דומה במעבר ארז נסגר לאחר ההתנתקות – כך 

נחשך במעריב ^ הנושא נידון באופן רשמי בשיחות

מאת סופרנו הצבאי

ממליצים  הבטחון  במערכת 
משותף  תעשיה  אזור  הקמת  על 
אלפים  כחמשת  יועסקו  שבו 
עזה  מרצועת  פלסטינים  פועלים 
מול  הנטוש,  קרני  מעבר  באזור 
חשף  כך   – עוז  נחל  קיבוץ  שדות 
העיתונאי טל לב רם במעריב. למ־
דומה  תעשיה  באזור  מדובר  עשה 
לזה שפעל בעבר באזור מעבר ארז 
הפ־ ישראל  ההתנתקות  (בעקבות 
חלק  והעתיקה  פעילותו  את  סיקה 
בו  שהיו  הישראליים  מהמפעלים 

אל אתרים אחרים).
בטחוניים,  שיקולים  בשל 
 – הבטחון  מערכת  של  ההמלצה 
תעשיה  אזור  לפתוח  יוחלט  אם 
אותו  להקים  לא  היא   – מחדש 
באזור  אלא  ארז,  במעבר  שוב 
שימש  הזה  המעבר  קרני.  מעבר 
המרכזי  הסחורות  כמעבר  בעבר 
ב־2011 סופית  ונסגר  לרצועה 

ובעקבות  בטחון  שיקולי  בשל 
מאז  בו.  שנעשו  רבים  פיגועים 
בכרם  מתנהל  הסחורות  מעבר 

שלום.
פעו־ מתאם  האחרונה  בשנה 

וצה"ל  בשטחים  הממשלה  לות 

מעמיקה  מטה  עבודת  על  שקדו 
בנושא. קצינים בכירים, גם מהמ־

כדי  שטח  בסיורי  היו  הכללי,  טה 
הבטחוניים  ההיבטים  את  לבחון 
ובט־ הנדסיות  תכניות  והוצגו 

עבודת  בסיום  מפורטות.  חוניות 
הקמת  על  להמליץ  הוחלט  המטה 
אזור התעשיה באזור מעבר קרני. 
יש־ בשטח  יהיה  המיועד  האזור 

תוגבל  מהרצועה  והכניסה  ראל, 
לאזור התעשיה בלבד.

ביותר  כבר  מדובר  בעצם 
היא  שכן,  בלבד.  מגירה  מתכנית 
שולחן  על  עכשיו  כבר  נמצאת 
הדיונים, גם כחלק מסוגיית ההס־

הדרג  אמנם  לחמאס.  ביחס  דרה 
הת־ את  אישר  לא  עדיין  המדיני 

כנית לביצוע, אבל היא כבר עולה 
עם  בעיקר  ההסדרה,  על  בדיונים 
בחו־ מושקעים  במקביל  מצרים. 
להש־ מאמצים  האחרונים  דשים 

בינלאומיים  מארגונים  מימון  גת 
אזור  להקמת  זרות  וממדינות 

התעשיה.
צו־ בענין  הבקיאים  גורמים 

טטו בעיתון, כי ברגע שיינתן אור 
תהיה  לא  המדיני  מהדרג  ירוק 
תעשיה  מפעלי  להקים  בעיה 

כחמש  יידרשו  כי  צפוי  במקום. 
התעשיה,  אזור  להשלמת  שנים 
הפרויקט  על  הדיון  לעצם  אולם 
על  בדיונים  חשוב  תפקיד  יש 
ההתקד־ הנראה,  ככל  ההסדרה. 

אינה  התעשיה  אזור  בנושא  מות 
השבויים  סוגיית  בפתרון  מותנית 

והנעדרים.
יש  התעשיה  אזור  בנושא 
מערכת  גופי  בין  מלא  קונצנזוס 
למ־ בניגוד  זאת  השונים.  הבטחון 

פעולות  ומתאם  צה"ל  בין  חלוקת 
השב"כ  לבין  בשטחים  הממשלה 
שמ־ לאומי,  לבטחון  והמועצה 

מתאם  שמוביל  להצעה  תנגדים 
הפעולות בשטחים לאפשר כניסה 
מהרצועה  פועלים  כ־5,000  של 
טוען  השב"כ  בישראל.  לעבודה 
הט־ איומי  את  יגביר  הדבר  כי 

ויקל  מודיעין  איסוף  יאפשר  רור, 
לגדה.  מהרצועה  כספים  העברת 
כי  סבורים  המתנגדים  לכך  נוסף 
מהלך כזה יהיה דרסטי מדי ויחזק 
את מעמדו של חמאס, שיוצג כמי 
כנגד  להישגים  להגיע  שמצליח 
במע־ יותר  עוד  יפגע  וכך  ישראל 

שמצבה  הפלסטינית,  הרשות  מד 
ממילא שברירי מאוד.

פיצוץ משאית תופת במוצב סמוך למעבר קרני

השבוע יתקיימו מבחני תכניות הדגל של 'דרשו'

מאות אברכים ייבחנו בתכניות קנין הלכה 
וקנין ש"ס לאחר עמל ויגיעה של חצי שנה
אברכי קנין ש"ס יבחנו על 2,430 דפי גמרא לקראת סיום השינון והחזרה על כל הש"ס ^ אברכי קנין הלכה 
ייבחנו ב־2 מסלולים על יו"ד ח"ב ועל או"ח הלכות עירובין ^ המבחנים לנבחני קנין ש"ס וקנין הלכה ברחבי 

העולם יצאו לפני פסח ליעדם ויתקיימו במקביל בסניפי 'דרשו' בעולם

וח־ שינון  ויגיעה  עמל  לאחר 
בשבוע  ייבחנו  שנה,  חצי  של  זרה 
הקרוב מאות אברכים נבחרי עולם 
וקנין  הלכה  קנין  במבחני  התורה, 
הדגל  לתכניות  הנחשבות  ש"ס 
אחת  והמתקיימות  'דרשו'  של 
שמבחני  אלו  תכניות  שנה.  לחצי 
אחת  מתקיימים  אליהן  הקבלה 
נב־ לכניסת  סגורות  שנים  למספר 
חנים נוספים לאחר מבחני הקבלה 
עמלים  אלו  בתכניות  והנבחנים 
למ־ וזוכים  בהם  להצלחה  ויגעים 

חצי  מבחנים  על  מיוחדות  לגות 
שנתיים – כאמור. 

נחשבת  הלכה'  'קנין  תכנית 
של  הדגל  מתכניות  לאחת  כאמור 
התכנית  העמידה  כה  ועד  'דרשו', 
רבנים  של  רבות  עשרות  מתוכה 
הקהילות  בכלל  הוראה,  מורי 
נל־ התכנית  במסגרת  והמגזרים. 
מדים בעיון מאות סימנים בשו"ע, 
ההלכה  של  מעמיק  בירור  תוך 
הפזורות  בסוגיות  משורשיה 
הרא־ שיטות  דרך  הש"ס,  ברחבי 
שונים על סוגיות אלו, לימוד אינ־

עד  הפוסקים  ראשוני  של  טנסיבי 
שאר  עם  יחד  יוסף  והבית  הטור 
ונו־ ערוך  השולחן  הכלים,  נושאי 

שאי כליו, כולל תשובות עיקריות 
האחרונים  הפוסקים  גדולי  של 
שנפסקו  כפי  ההלכה  לפסקי  עד 
ובהם  האחרונים,  אחרוני  ידי  על 
גדולי הפוסקים החיים עמנו כיום, 
אשר מפיהם אנו חיים ולאורם אנו 

צועדים. 
למעלה  לפני  נוסדה  התכנית 
הפכה  מראשיתה  וכבר  מעשור, 
לא־ התורה,  בעולם  דבר  לשם 
מרנן  יצקו  יסודותיה  שאת  חר 
פוסק  ההוראה,  עמודי  ורבנן 
שלום  יוסף  רבי  הגאון  מרן  הדור 
מרן  הדור  פוסק  זצוק"ל,  אלישיב 
זצוק"ל,  הלוי'  'שבט  בעל  הגאון 
ניסים  רבי  הגאון  מרן  ויבלחט"א 

קרליץ שליט"א. 
נועדה  הלכה'  'קנין  תכנית 
בעיון  ההלכה  לימוד  את  להעמיק 
ומשלבת בתוכה הדרכה מפורטת 
מדי  המופיעה  ההלכה  בלימוד 
חודש בקובץ מראי המקומות הנ־
התכנית  הלכה.  קנין  לחברי  שלח 
שבת,  הלכות  לימוד  את  כוללת 
תערובות,  בחלב,  בשר  ח"ב,  יו"ד 
מליחה, הלכות פסח הנוגעות לה־

הגעלת  והלכות  תערובות  לכות 
לאברכים  מיועדת  התכנית  כלים. 

ללמוד  השואפים  ומעלה,   30 בני 
ומעו־ בישראל  הוראה  ולהורות 

ניינים להכשיר את עצמם לקבלת 
בע־ הדור  מגדולי  הוראה'  'היתר 

תיד. 
הוכנה  המשתתפים  לאברכים 
בטור  מיוחדת  לימודים  תכנית 
ושילוב  כלים  הנושאי  עם  ושו"ע 
הנוג־ הש"ס  סוגיות  לימוד  של 

חוברות  ההלכות.  למקור  עות 
ב'מראי  ועשירות  מפורטות 
בקביעות  מחולקות  מקומות' 
ללומדים ללא תשלום, והמבחנים 
חודשים  לששה  אחת  נערכים 
במלגות  מתוגמלים  כשהנבחנים 
לה־ בהתאם  במיוחד  נדיבות 

הציון  ורמת  הלימוד  תקדמות 
במבחנים. 

תכנית 'קנין 'ש"ס' נוסדה לפני 
המחזור  תחילת  עם  שנים,  כ־14 
התכנית  היומי.  הדף  של  הקודם 
מבוססת על סדר הלימוד של הדף 
היומי, כשאחת לחצי שנה נבחנים 
שנלמדו  הדפים  כל  על  הלומדים 
כה.  ועד  המחזור  תחילת  מאז 
חומר  על  נערך  הראשון  המבחן 
המ־ ואילו  שנה,  כחצי  של  לימוד 

כל  את  בתוכו  כולל  האחרון  בחן 
במשך  הנלמדות  הש"ס  מסכתות 

יותר משבע שנים. 
נוסף על מבחני 'קנין ש"ס' נד־

מדי  להיבחן  התכנית  חברי  רשים 
חודש על המבחן החודשי יחד עם 
וכן  אחרים,  'דרשו'  נבחני  אלפי 
אחת  הנערך  המבחן  את  לערוך 
הד־  120 על  חודשים  לארבעה 

החודשים  בארבעת  שנלמדו  פים 
הדף  לימוד  במסגרת  האחרונים 

היומי. 
כה  עד  שהעמידה  התכנית 
מאות רבות של יהודים הבקיאים 
רבים  לשבחים  זכתה  בש"ס, 
שח־ ישראל,  גדולי  של  מפיהם 

אל  עצמם  את  הטריחו  אף  לקם 

המבחנים שנערכו במהלך השנים, 
הבחינה,  במוקדי  לבקר  והגיעו 
בפלא  עיניהם  במו  לחזות  כדי 
אברכים  מאות  של  יאומן,  בלא 
הנבחנים על הש"ס כולו בחד מח־

תקדים  לו  ואין  שכמעט  דבר  תא, 
בהיסטוריה. 

מבחני קנין ש"ס יתקיימו ביום 
וכא־ מוקדים  ב־4  הקרוב  חמישי 
2,430 על  יבחנו  זה  במבחן  מור 

בבלי  הש"ס  מתחילת  גמרא  דפי 
לדפים  ועד  היומי  הדף  בלימוד 
בימים  הלומדים  עוסקים  שבהם 
יתקיימו  ש"ס  קנין  מבחני  אלו. 
ובש־ הארץ  ברחבי  מוקדים  ב־4 

הנבחנים  לכלל  שנשלח  כפי  עות 
ממשרדי 'דרשו'. 

יתקיימו  הלכה  קנין  מבחני 
ביום  הארץ  ברחבי  מוקדים  ב־6 
מסלולים.  ב־2  הקרוב  ראשון 
כאשר משתתפי מסלול אחד ייב־

המסלול  ונבחני  ח"ב  יו"ד  על  חנו 
הלכות  או"ח  על  ייבחנו  הנוסף 

עירובין. 

בסיכומו של החג:

מאות משפחות אברכים חגגו את 
הפסח ברחבות בתמיכת 'ברכת ישעיה'

כמדי שנה בשנה, חלוקת הפסח הג־
דולה של מפעלות 'ברכת ישעיה' אפש־

רה למאות אברכים להיכנס לחג בשמחה 
עם כל הציוד הנדרש להם ולבני משפ־

חותיהם – אם באוכל נפש ואם בכסות. 
כתוספת  מתקיימת  המיוחדת  החלוקה 
שמועברת  הקבועה  החודשית  לתמיכה 
לאברכים במשך השנה ומאפשרת להם 

לשקוד על תלמודם באין מפריע. 
התקיימה  הפסח  חלוקת  במסגרת 
בה  וביגוד,  נעליים  של  מוזלת  מכירה 
של  סמלי  במחיר  הפריטים  נמכרו 
ישעיה'  ב'ברכת  בלבד.  בודדים  שקלים 
משובחת,  באיכות  מוצרים  להביא  דאגו 
כזאת שתשמור עליהם כחדשים לאורך 
זמן ותחסוך עוגמת נפש מבלאי מוקדם 

ובלתי צפוי. 
חלוקה  גם  נערכה  לחג  כהכנה 
בהם  שונים,  מזון  מוצרי  של  מתוגברת 
בכל  הנדרשים  בסיסיים  יסוד  מוצרי 

ובכש־ גדולות  בכמויות  פסח,  מטבח 
שנהנו  האברכים  מאות  מהודרת.  רות 
האופן  את  בהתפעלות  ציינו  מהחלוקה 
יוצא הדופן בו היא התנהלה, כאשר הכל 
תחושה  לנעזרים  לתת  מראש  מתוכנן 
לנזקקים  אותם  להפוך  ולא  מכובדת, 

חלילה.
את  עושים  ישעיה'  'ברכת  מפעלות 
למפעל  ישיר  כהמשך  הקודש  מלאכת 
חייו של הצדיק מקרעסטיר, הרה"ק רבי 
עליו  העידו  דורו  שגדולי  זיע"א,  ישעיה 
כי הגיע לשלמות במצוות החסד. 'ברכת 
לעשות  צוואתו  את  מקיימים  ישעיה' 
צדקה וחסד עם עניים הגונים ובכך מו־

שכים צינור שפע משמים גם היום, שנים 
רבות לאחר הסתלקותו, כאשר רבים מן 
המסייעים בידם במצוה מספרים כי הם 
פרנסה.  בענייני  גלויות  ישועות  רואים 
מקרעסטיר  הצדיק  שהבטיח  הסיוע  זהו 
לממשיכי דרכו, וזוכים לראותו עין בעין. 

הערב יתקיים כנס התחזקות וסעודת הילולא לרגל 
יומא דהילולא של הרה"ק רבי משה מקאברין זי"ע

במלאות מאה ושישים ואחת שנים להסתלקותו 

בניסן,  כ"ז  חמישי  יום  הערב, 
תתקיים בבני ברק סעודת הילולא 
הרה"ק  של  לזכרו  התחזקות  וכנס 
רבי משה מקאברין זי"ע, במלאות 
מאה ושישים ואחת שנה להסתל־
ההילולא  יום  מרומים.  לגנזי  קותו 

חל בשבת קודש כ"ט ניסן.
ישראל  ב"ר  משה  רבי  הרה"ק 
מקאברין זי"ע היה דבוק ברבותיו 
הרה"ק  ובנו  מרדכי  רבי  הרה"ק 

רבי נח מלעכוויטש זי"ע.
הסתופפו  ישראל  בית  המוני 
נמנים  תלמידיו  גדולי  עם  בצילו. 

הרה"ק רבי אברהם מסלונים זי"ע 
רבי  הרה"ק  העבודה',  'יסוד  בעל 
יהושע מאוסטרובא זי"ע בעל 'תו־

נח  רבי  הרה"ק  נכדו  אדם',  לדות 
נפתלי מקאברין זי"ע בעל 'ברכות 
מארים  מאיר  רבי  הגה"ק  לעד', 
הירושלמי,  על  'ניר'  ספר  מחבר 
בקאברין  עדתו  את  הנהיג  ועוד. 
מרומים,  לגנזי  להסתלקותו  עד 
מנוחתו  ושם  תרי"ח,  ניסן  בכ"ט 

כבוד.
עם  נדיבי  בעזרת  לאחרונה, 
בהשקעה  מחדש  וגודר  שופץ 

על  בקאברין  החיים  בית  עצומה 
'ארגון אבותינו', הפועל רבות  ידי 

בשיקום בתי עלמין בחו"ל.
ההת־ וכנס  ההילולא  סעודת 
בהש־ שנה  מדי  מתקיימת  חזקות 

תורה  שוחרי  של  רב  קהל  תתפות 
מצא־ בהם  השם,  מבקשי  וחסידות 

ובראשם  זי"ע  ההילולא  בעל  צאי 
המ־ וחשובי  וחסידות  תורה  גדולי 

שפיעים שליט"א, המשמיעים דברי 
התחזקות והתעוררות לאור משנתו 

של בעל ההילולא זי"ע.
דב־ ישאו  ההתחזקות  בכנס 

זושא  ישראל  רבי  הגה"ח  רים: 
רבי  הגה"ח  שליט"א,  הורביץ 
שליט"א  צינווירט  אביש  אברהם 
הלפרן  יואל  ישראל  רבי  והגה"ח 
ישמיע  הנעילה  משא  שליט"א. 
ארלנגר  משה  יצחק  רבי  הגה"ח 
ישמיע  פתיחה  דברי  שליט"א. 
הגה"ח רבי שלמה זלצמן שליט"א 

מצאצאי בעל ההילולא זי"ע.
כנס ההתחזקות יתקיים הערב 
באולם   8:30 בשעה  חמישי  יום 
באבוב רחוב חזון איש 16 בני ברק.
את  להשיג  ניתן  יהיה  במקום 
בו  קאברין,  משה'  'אמרות  הספר 
התו־ על  טהורים  מאמרים  נלקטו 

רה ומועדים, ועבודת השם, מבעל 
ההילולא זי"ע.

משרד המשפטים: רשם העמותות יוכל להעניק אישור ניהול תקין לשנתיים
מאת חיים מרגליות

שיתוף  הליך  לפרסום  בהמשך 
הצי־ הערות  בחינת  ולאחר  ציבור 
הרשם  במדיניות  שינוי  לענין  בור 
ניהול  אישור  למתן  הנוגע  בכל 
(חברות  ולחל"צ  לעמותות  תקין 
לתועלת הציבור), הפועלות באופן 
רשם  כי  הוחלט  זמן,  לאורך  תקין 
העמותות יעניק אישור ניהול תקין 
לשנתיים לעמותות ולחל"צ המגי־
עמדו  ואשר  במועד  דיווחים  שות 
המפורטים  הקריטריונים  בכל 
להקל  כדי  וזאת  במצטבר,  מטה, 

על התנהלותן. 
לעמותה/ כי  הם  הקריטריונים 

לחל"צ היה אישור ניהול תקין ללא 
תקין  ניהול  אישור  (כגון:  הערות 
מלווה,  חשב  לה  שמונה  לעמותה 
שנים  חמש  במשך  בגרעון)  עמותה 

שקדמו למועד הגשת הבקשה. 
עוד יידרשו אישורי ניהול תקין 
בכל  לעמותה/לחל"צ  שהוענקו 
הגשת  למועד  שקדמו  שנים  אותן 
הבקשה, נחתמו לפני תחילת השנה 
המהווה  דבר  האישור,  ניתן  לגביה 
אינדיקציה לכך שהעמותה/ החל"צ 
הנדרשים  המסמכים  את  הגישה 

במועד, ולפחות לא באיחור ניכר.
העמותה/ כי  ייבדק  כן  כמו 
תי־ של  בהליך  היתה  לא  החל"צ 

בחמש  הרשם  מטעם  ליקויים  קון 
השנים האחרונות.

עומדת  אשר  עמותה/חל"צ 
המפורטים  הקריטריונים  בכל 
מעלה ובכפוף לכך שלא עלו אינ־

דיקציות אחרות בבדיקת הבקשה 
לאישור ניהול תקין, תקבל אישור 

ניהול תקין לשנתיים. 
המשפטים  במשרד  זאת,  עם 
ניהול  אישור  קבלת  כי  מדגישים 
את  פוטרת  אינה  לשנתיים  תקין 

העמותה מחובתה להגיש דיווחים 
הדין  להוראות  בהתאם  שנתיים 
ודבר  העוקבת,  בשנה  במועד, 
של  תוקפו  להמשך  תנאי  הוא  זה 
הע־ על  השניה.  בשנה  האישור 

מותה להגיש את הדיווחים בשנה 
או  מיום 30.6  יאוחר  לא  העוקבת 
בהתאם  השלישית  הארכה  עד 
להסדר הארכות שנקבע בענין זה 

עם לשכת רואי החשבון. 
יהיה  העמותה  על  בנוסף, 
להגיש דיווחים כאמור באמצעות 
להוראות  בהתאם  המקוון  הדיווח 

הדין.
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מאת י. ברזל

תנועת פתח' פרסמה לאחרונה 
קבר  בורות  נראים  בהן  תמונה 
השניה,  העולם  ממלחמת  חפורים 
שמוצג  סיפור  עם  טקסט  בליווי 
שפרסמה  הסיפור  פי  על  כאמיתי. 
ברצון  הסכימו  יהודים  פתח', 
ובהתלהבות לקבור שבויים רוסים 
חייהם  את  להציל  במטרה  חיים, 
חייל  פונה  הסיפור  בסיום  שלהם. 
"רק  להם:  ואומר  לרוסים  נאצי 
היהודים  הם  מי  שתדעו  רציתי 

ולמה אנו הורגים אותם!"
הטקסט  את  הציגה  פתח' 

יומן  מתוך  מצוטט  הוא  כאילו 
העולם  במלחמת  רוסי  שבוי  של 

השניה:
במל־ הרוסים  השבויים  "אחד 
בזכרו־ כתב  השניה  העולם  חמת 

הכריחו  הגרמנים  'ב־1941,  נותיו: 
בא־ עמוקים  בורות  לחפור  אותנו 

זאת,  לעשות  סיימנו  כאשר  דמה. 
הם הביאו קבוצת יהודים, השליכו 
אותם לתוך הבורות, ופקדו עלינו 
את  לעשות  סירבנו  אותם.  לקבור 
הגרמ־ אז  הזה.  המתועב  המעשה 

במקום  אותנו  להשליך  הורו  נים 
לקבור  עליהם  ופקדו  היהודים, 
לשפוך  החלו  היהודים  אותנו. 

העפר  היסוס.  בלי  עפר  עלינו 
הגרמנים  אך  אותנו,  כיסה  כמעט 
ואז  אותנו.  והוציאו  אותם  עצרו 
פנה  הגרמני  כשהמפקד  הופתענו 
אלינו בצעקות: 'רק רציתי שתדעו 
מי הם היהודים ומדוע אנו הורגים 

אותם!'"
הט־ את  לפרסם  בחרה  פתח' 

קסט והתמונות הללו ללא הערה. 
היא לא גינתה את הסיפור המציג 
כפויי  כמרושעים,  היהודים  את 
הס־ לא  גם  היא  ואנוכיים.  טובה 
שה־ הנאצי  הקצין  מדברי  תייגה 

בשואה,  היהודים  רצח  את  צדיק 
האנטישמית  העלילה  סמך  על 

בתכונות  מאופיינים  היהודים  כי 
אלה.

שפורסם  האנטישמי  הסיפור 
את  המצדיק  פתח',  של  בעמוד 
בשואה,  יהודים  של  רציחתם 
היסטו־ לדיווח  דומה  אמנם  הוא 
על  שנה  כ־70  לפני  שפורסם  רי 
אך   .JTA הידיעות  סוכנות  ידי 
והאוקראינים  היהודים  במציאות 
וסירבו  בגבורה  כולם  התנהגו 
וכ־ אלה,  את  אלה  בחיים  לקבור 
ידי  על  נרצחו  כולם  מכך  תוצאה 

הנאצים.
העיתונאי  הדיווח  להלן 
היהודית  הגבורה  על  ההיסטורי 
והאוקראינית אשר פורסם על ידי 

JTA ב־1942:
בעיירה  זקנים  "עשרה 
יהודים  מתוכם   5  – באוקראינה 
נקברו   – אוקראינים  והאחרים 
כל  כאשר  הנאצים,  ידי  על  בחיים 
קבוצה סירבה לקבור את האחרת, 
כך דיווח סמל בצבא האדום היום, 
ההמונית  הקבורה  על  לו  שנודע 
אחד  של  הנכד  גרייליך,  זוני  מפי 

הקרבנות היהודיים.

לכפר  פלשו  הגרמנים  "כאשר 
רוב  קייב,  במחוז  סקארליבקה 
שנותרו  ואלה  ברחה  האוכלוסיה 
גרייליך  ובשדות.  בגנים  התחבאו 
בעליית  הסתתר  אשר  הצעיר, 
לראות  היה  יכול  ביתו,  של  הגג 
למטה.  ברחוב  המתרחש  כל  את 
בחר  בידו,  שוט  עם  גרמני,  קצין 
חמי־  – מזוקנים  מבוגרים  עשרה 

יהודים.  וחמישה  אוקראינים  שה 
ופ־ חפירה  אתי  קיבלו  לכולם 

כאשר  בור.  לחפור  עליהם  קדו 
הנאצי  למחצה,  חפור  היה  הבור 
והורה  לצאת  לאוקראינים  הורה 
לאחר  לחפור.  להמשיך  ליהודים 
לאוקראינים  הורה  הוא  מה  זמן 
ולכסות  האתים  את  לקחת 
היהודים  את  שהוצאה  באדמה 
אך  הבור.  את  לחפור  שהמשיכו 
למ־ מזועזעים  נראו  האוקראינים 

הנאצי,  הקצין  של  הפקודה  שמע 
מהארץ.  אתיהם  את  הרימו  ולא 
כשהנאצי ראה שהם אינם מוכנים 
את  הכריח  הוא  לפקודתו,  לציית 
האוקראינים להיכנס לבור והורה 
שכ־ את  ולקבור  לצאת  ליהודים 

רחמיאל  וביניהם  היהודים,  ניהם. 
גם  סירבו  זוני,  של  סבו  גרייליך, 
שהז־ כדי  רגלו,  בעזרת  לזוז.  הם 

יראו  לא  בבור  האוקראינים  קנים 
אדמה  קצת  גרף  הנאצי  אותו, 
היהודים  'ראו,  וקרא:  עליהם, 
לכם  מוטב  אתכם.  לקבור  מוכנים 
הק־ אבל  אותם'.  ותקברו  שתצאו 

שישים לא זזו. 
בשלב  לחלוטין  זועם  "הנאצי, 
היהודים  הקשישים  את  דחף  זה, 
האוקראינים,  מעל  הבור,  לתוך 
כולם  את  קבר  אנשיו,  עם  וביחד 
לברוח  הצליח  הצעיר  זוני  בחיים. 
ולא־ לילה,  באותו  מסקארליבקה 

חר מספר ימים הוא נתקל ביחידה 
מהצבא האדום, כולל הסמל לייזר 
הסי־ את  לו  סיפר  והוא  ליברמן, 

פור".
מכון 'מבט לתקשורת פלסטי־

אנטישמיות  על  רבות  דיווח  נית' 
בנו־ האחרון  הדיווח  פלסטינית. 

הבינלאומי  השואה  ביום  היה  שא 
האחרון, כאשר פורסם דו"ח מפו־

אנטישמית  שנאה  הפצת  על  רט 
על ידי בכירים ברש"פ.

תנועת הפתח' מפרסמת עלילה שקרית 
המנסה להצדיק את השמדת היהודים בשואה

ערב יום השואה

התנועה בראשות אבו מאזן מצדיקה את רצח היהודים באמצעות סיפור מסולף שלכאורה מדגים את מאפייני הרשע והאנוכיות של 
̂ במאמר שפרסמו איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק ב'מבט לתקשורת הפלסטינית' הם חושפים את הסיפור המלא היהודים 

מסמך נדיר: מפת גטו 
ורשה בזמן המרד 

ובה  באידיש,  ורשה  גטו  מפת 
גבו־ סימון  עם  הגטו  אזור  מפת 
בגרמנית  הרחובות  ושמות  לותיו 
הסברים  כולל  עבריות  באותיות 
נחש־ עבריות,  באותיות  בגרמנית 

פת לראשונה. 
'דער  מצוין  המפה  בראש 
אויפשטא־ בעתן  געטא  פון  פלאו 

חודשים  מאי 1943',   – אפריל  נד 
אלו כבר היו עמוק בתוך מרד גטו 
ורשה שפרץ ב־18 בינואר. הפריט 
מוצע למכירה בברנד מכירות פו־

מביות בימים אלה. המסמך נחשב 
במכירות  כה  עד  הופיע  ולא  נדיר 
הוכנו  לא  הנראה  כפי  פומביות. 
שלא  כמעט  ומתוכם  מפות  הרבה 

שרדו עותקים.
בג־ הגדול  היה  ורשה  גטו 

בתקופת  בפולין  היהודיים  טאות 
הנא־ ידי  על  הוקם  הגטו  השואה. 
וב־  1940 באוקטובר  ב־12  צים 

הגטו  נפש.  כ־450,000  מנה  שיאו 
גטו  מרד  בתום  במאי 1943  נחרב 
ורשה, שהיה הגדול מבין מרידות 

היהודים בתקופת השואה.
החל  הגטו  של  הסופי  החיסול 
באפריל  ה־19  תש"ג,  פסח  בערב 
הגנרל  הכריז  במאי  ב־16   .1943
אל  הובא  אשר  שטרופ,  יורגן 
הגטו,  של  חיסולו  לצורך  ורשה 
דיווח  הוא  האקציה.  הסתיימה  כי 
בורשה",  יהודי  רובע  עוד  "אין  כי 

הג־ הכנסת  בית  את  לפוצץ  ופקד 
שורדים  זאת,  עם  ורשה.  של  דול 
קרבות  מספר  עוד  ניהלו  בודדים 

ירי עד יוני מתוך החורבות.
נתפסו  שטרופ  רישומי  לפי 

נרצחו  שמתוכם  יהודים,   65,065
ומקומות  בונקרים   631  .13,292
בחיים  הנותרים  נהרסו.  מחבוא 
טר־ ההשמדה  מחנה  אל  הועברו 

בלינקה.

קליפורניה: בית המשפט קבע כי משפחה יהודית 
לא תקבל בחזרה יצירה שנלקחה ממנה בשואה

היצירה נשדדה בידי הנאצים ומוצגת במוזיאון בספרד 

מאת א. למל

בקלי־ הפדראלי  המשפט  בית 
פורניה דחה את הערעור שהגישה 
לקבל  בתביעה  יהודית  משפחה 
בת־ ממנה  שנלקחה  יצירה  בחזרה 

קופת השואה.
ער־ הגישה  קסירר  משפחת 
עור לבית משפט העליון בקליפו־
הפדראלי  המשפט  בית  נגד  רניה 
בקשתם  את  שדחה  בקליפורניה 
שנש־ מופת  יצירת  בחזרה  לקבל 

כעת  ומוצגת  הנאצים  בידי  דדה 
במוזיאון בספרד. 

משפ־ התמונה,  של  הבעלים 
אותה  למסור  אולצו  קסירר,  חת 
ה־30'  שנות  בסוף  הנאצי  לממשל 
מגרמניה,  יציאה  אשרת  תמורת 
לקבל  כעת  מבקשים  ויורשיה 
תיסן־בור־ מוזיאון  לידיהם.  אותו 

את  רכש  כי  אומר  במדריד  נמיזה 
מ־20  יותר  לפני  לב  בתום  הציור 
שנה לאחר שעבר בין כמה בעלים. 
הצייר  של  בציור  מדובר 
מחשובי  פיסארו,  קאמי  הצרפתי 
האימפרסיוניסטים.  האמנים 
התמונה, "רחוב סנט אונורה. אחר 
הצהריים. רושם של גשם", צוירה 
מל־ תום  מאז  ב־1897.  בפאריס 

והתמוטטות  השניה  העולם  חמת 
הציור  באירופה,  הנאצי  המשטר 
עבר מיד ליד ונמכר כמה פעמים. 
בערפל  לוט  נותר  הימצאו  מקום 
במשך עשרות שנים עד שמשפח־

תו של קסירר הבחינה בו במקרה 

במדריד  במוזיאון  ביקור  במהלך 
בשנת תש"ס. 

ממשלת  כי  התברר  בבדיקה 
עבור  הציור  את  רכשה  ספרד 
המוזיאון המציג אותו מאז תשנ"ג. 
תיסן־בורנ־ הנס־היינריך  הברון 

של  הקודמים  בעליה  היה  מיסה 
קנה מסוחר  הוא  היצירה, שאותה 
מש־ בני  תשל"ו.  בשנת  יורק  בניו 
פחת קסירר פנו למשרד התרבות 
הספרדי בנסיון להשיג בחזרה את 
הציור וכאשר נתקלו בסירוב, פנו 

לבית המשפט.
תבי־ הגישה  קסירר  משפחת 
תיסן־בורנמיסה  מוזיאון  נגד  עה 
ספרד  ממשלת  ונגד  במדריד 
המוזיאון  מנהלי  אולם  ב־2005, 
התביעה  הגשת  עצם  על  ערערו 
שנה לאחר מכן. בית המשפט הפ־
דראלי לערעורים בסן דייגו אישר 

את בקשתם לתבוע את הספרדים.
וול־ ג'ון  בקליפורניה,  השופט 

טר, פסק כי על־פי החוק בספרד, 
המוזיאון הוא אכן הבעלים החוקי 

של התמונה. 
מש־ של  פרקליטה  כאמור, 

משפט  לבית  ערער  קסירר  פחת 
כשלדבריו  בקליפורניה  העליון 
מבחינה  שגויה  המוזיאון  עמדת 
חוקית ומוסרית, הוא הציג מספר 
לאחרונה  שהיו  דומות  פסיקות 
חויבו  בהם  בעולם  משפט  בבתי 
היצירות  את  להשיב  מוזיאונים 
שנגנבו או נמסרו בשנות השואה. 

בית  דחה  השבוע  אולם 
כי  והורה  הערעור,  את  המשפט 
המוזיאון הוא הבעל־הבית הרשמי 
של היצירה על פי החוק הספרדי, 
מלה־ מנוע  בארה"ב  משפט  ובית 

תערב בסוגיה זו. 

ביקור ילדי חולים 

ביטוי הולם | רפאל קלפהולץ

תחת  'קוביה  על  הדמעות  סוחט  הסיפור 
תגובות  גרף  פורים  לאחר  שהתפרסם  קוביה' 
רבות. סיפורו של הילד שהגיע למסיבת פורים 
הטרוד  ואביו  החולה  אמו  בגין  תחפושת,  ללא 
בצרת רעייתו שלא מצאו זמן עבור בנם חביבם, 

מעציב מאוד ומזעזע כל מי שנחשף לכך.
אברך  לנו  מספר   – בכיתה  אצלי  אף 
דומה.  סיפור  אירע   – בת"ת  כמלמד  המכהן 
היו שני ילדים שתאריך 'יום ההולדת' שלהם 

השנה,  יום.  באותו  חל 
ההולדת,  יום  בהגיע 
כי  לראות  הכל  הופתעו 
בבגדי  הופיע  מהם  אחד 
ממתקים  וחילק  חג 
ואילו  הכיתה,  ילדי  לכל 
מה  משום  השני  החבר 
'שכח' לגמרי שהיום 'יום 

ההולדת שלו'...
מאוד  מוזר  זה  היה 
והילדים.  המלמד  בעיני 
דבר  שוכח  ילד  כיצד 

אחותו  כי  נודע  קצר  בירור  לאחר   – כזה? 
הקטנה של התלמיד חולה מאוד, והבית כולו 
כמרקחה. לא פלא שהילד פשוט שכח שיש 

לו 'יום הולדת' בימים אלו - - -
בן  עוד  עם  יחד  יוזמה,  תפס  המלמד 
גדולה  הולדת  יום  עוגת  קנו  הם  משפחה, 
ערב  באותו  הילד  את  והפתיעו  וטעימה 
בביתו עם שלל ברכות מצורפות ודברי נוחם 

והרגעה.
לפעול  מה  הרבה  יש  העולה,  המסקנה 
למשפחות  וסיוע  עזרה  של  זה  בתחום 
בבית,  בריאותית  מצוקה  עם  המתמודדות 
עבור  וייעוץ  לעזרה  מעבר,  שהיא.  סוג  מכל 

עסקנים  פועלים  בו  בתחום  בעצמו,  החולה 
מה  בכל  גדולה  עזרה  נדרשת  רבים,  יקרים 
ושחלילה  וידפוק,  ימשיך  שהבית  שמסביב. 
ויסבול  הברוכה  מהשגרה  ייצא  לא  ילד  שום 

עקב המצב.
הקוראים  אחד  לנו  מספר  לכך  בהקשר 
איש  'בין  בשם  בארה"ב  ארגון  על  הנכבדים 
ובין אחיו' בניהול הרב יצחק הורביץ ורעייתו 
ונצורות  גדולות  הפועל  שיחיו  פארק  מבורו 
בתחום זה של סיוע מקיף לבני 
לשמחם  החולים,  משפחות 
מעליהם  ולהסיר  ולעודדם 
מעבר  הצדדיות,  הדאגות  את 
כדי  עצמו,  הרפואי  לנושא 
שיוכלו יותר בקלות להתמודד 

ולהתמסר לעיקר הבעיה.
התחפושות,  בענין  גם  כך 
עם  קשר  יצרו  הנ"ל  בארגון 
מספר  החולים  משפחות 
בבקשה  פורים,  לפני  שבועות 
התחפושות  מהן  שירשמו 
הרצויות על הילדים ואת המידות המדויקות 
גדולה  מסיבה  ערכו  הם  מכן  לאחר  שלהם. 
לילדי משפחות אלו, במהלכה קיבל כל אחד 
במתנה את התחפושת הראויה לו כבקשתו, 
נרכשו  בה  ברשת  החלפה  אפשרות  עם 

התחפושות. 
ביקור  מצוות  של  חדש  רעיון  לנו,  הרי 
חולים בהידור. לפי ביאור הפוסקים, 'ביקור' – 
הכוונה לבדוק ולבקר את כל צרכיו ומחסורו 
של החולה, שלא יצטער כלל. מסתמא כלולה 
הצדדיות  הדרישות  לכל  הדאגה  גם  במצוה 
החולה. בברכת רפואה שלימה  של משפחת 

לכל חולי ישראל.

נודע  קצר  בירור  לאחר 
של  הקטנה  אחותו  כי 
מאוד,  חולה  התלמיד 
כמרקחה.  כולו  והבית 
פשוט  שהילד  פלא  לא 
שכח שיש לו 'יום הולדת' 

בימים אלו - - -

הריסות גטו ורשה
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נתניהו עמד בהתחייבותו: היתר לסלילת 
כבישים עוקפים חדשים ביו"ש

שנה וחצי לאחר מאהל המחאה, אושרה סלילת כביש עוקף חווארה וכביש עוקף אל ערוב ^ ראש מועצת 
שומרון יוסי דגן: "רה"מ הוכיח מנהיגות ויושרה"

מאת סופרנו הצבאי

של  העליונה  התכנון  מועצת 
אתמול  העניקה  האזרחי  המנהל 
היתר לסלילת כביש עוקף חווארה 
ערוב  אל  עוקף  וכביש  בשומרון 
לאור  ניתן  ההיתר  עציון.  בגוש 
בנימין  הממשלה  ראש  הנחיית 
לפני  שהתחייב  ולאחר  נתניהו, 
שנה וחצי לאפשר סלילת כבישים 

עוקפים ביהודה ושומרון.
דגן  יוסי  שומרון  מועצת  ראש 
הממשלה  "ראש  לנתניהו,  הודה 
ויושרה.  אחריות  מנהיגות,  הוכיח 
מודה  ואני  בדבריו  עומד  נתניהו 
עוקף  כביש  ההסכם.  קיום  על  לו 
הם  ערוב  אל  עוקף  וכביש  חווארה 
כבישים אסטרטגיים, שישנו בעזרת 
ה' את פני מפת מדינת ישראל בכלל 

ומפת יהודה ושומרון בפרט.
בטיחותית  חשיבות  "לכביש 
הראשונה  המעלה  מן  ובטחונית 
הדגיש  לערבים",  והן  ליהודים  הן 
חווארה  עוקף  כביש  "בנוסף,  דגן. 
יאפשרו  ערוב  אל  עוקף  וכביש 
ובטחונית  בטיחותית  נוחה,  גישה 
היס־ יום  זהו  ליישובים.  ומהירה 

חשוב  שלב  היום  התקדמנו  טורי – 
יהודים  למיליון  בדרך  ואסטרטגי 

מיו"ש".
הוצב  וחצי  שנה  לפני  כזכור, 
ראש  בית  מול  מחאה  מאהל 
משפחות  רעב  שבתו  בו  הממשלה, 
אורן  דאז  הכנסת  חבר  שכולות, 
בהם  מיו"ש,  מועצות  וראשי  חזן 

ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ראש 
מלאכי  דאז  ארבע  קרית  מועצת 
לוינגר וראש מועצת בית אריה דאז 

אבי נעים.
המחאה  אוהל  בעקבות 

תקצוב  את  הממשלה  ראש  אישר 
וגם  ביו"ש  העוקפים  הכבישים 
מי־  800 בסך  כבישים  תאורת 

ניתן  כאמור,  אתמול,  ש"ח.  ליון 
לסלילת  היתר  האזרחי  במנהל 

עוקף  וכביש  חווארה  עוקף  כביש 
יציאה  שיאפשר  דבר  ערוב,  אל 
בתקוה  קבלנים,  לאיתור  למכרז 
העבודות  יחלו  שנה  שבתוך 

בפועל.

בעקבות עתירה: המדינה התחייבה 
לפנות פלישת קרקע בצפון

מאת חיים מרגליות

שהגישה  עתירה  בעקבות 
רשות  נגד  לבג"ץ  רגבים  תנועת 
התחייבה  ישראל,  מקרקעי 
חקלאי  מתחם  לפנות  המדינה 
פלישה  תוך  שהוקם  חוקי  לא 

לאדמות מדינה בצפון הארץ.
תנועת  שהגישה  עתירה 
לפנות  בדרישה  לבג"ץ  רגבים 
באופן  שהוקם  חקלאי  מתחם 
לא־ פלישה  תוך  חוקי  בלתי 

ליישוב  בסמוך  מדינה  דמות 
הארץ,  שבצפון  הייב  אל  רומת 
שהמ־ לאחר  לסיומה,  הגיעה 

דינה התחייבה בבג"ץ כי תפנה 
צווי  את  ותממש  הפלישה  את 

ההריסה בחודשים הקרובים. 
העתירה  נשוא  המתחם 
מהגליל  משפחה  ידי  על  נבנה 
אדמות  על  ב־2012  שהשתלטה 
מקרקעי  לרשות  השייכות 
הייב  אל  רומת  באזור  ישראל 
חקלאי  מתחם  עליהן  והקימה 
וסככות.  רפתות  מספר  הכולל 

הלך  המתחם  בהם  שנים  לאחר 
וגדל באין מפריע, עתרה רגבים 

לבג"ץ. 
לאחרונה,  שהתקיים  בדיון 
רשות  כי  המדינה  הצהירה 
את  תממש  לפועל  ההוצאה 
אוגוסט  במהלך  ההריסה  צווי 
לע־ המדינה  מתגובת   .2019

תירה עולה, כי רשות מקרקעי 
ההליכים  את  חידשה  ישראל 
עתי־ לאחר  רק  הפולשים  נגד 

הצהרת  ובעקבות  רגבים,  רת 
למשוך  רגבים  ניאותה  המדינה 

את העתירה. 
של  קלאסי  בתיק  "מדובר 
המא־ הרשויות,  מצד  יד  אזלת 
על  זוחלת  השתלטות  פשרות 
אדמות מדינה", אומר חזי אייל, 
"אנו  רגבים.  בתנועת  צפון  רכז 
העתירה,  תוצאות  על  מברכים 
שנאלצנו  כך  על  מצירים  אך 
להגיע עד לאולמות בג"ץ. הע־
הר־ חובת  את  מחדדת  תירה 
שויות למסור את המידע אותן 
הן חייבות להעביר על פי חוק". 

קרקע המריבה

ביהמ"ש העליון הופך את החלטת ביהמ"ש 
המחוזי: אין חובה להקליט ראיונות עדים

מאת חיים מרגליות

עתירת  אחד  פה  התקבלה 
המשפט  בית  החלטת  נגד  המדינה 
לה־ המדינה  את  שחייבה  המחוזי, 

קליט קולית ראיונות עדים.
ראיונות  הם  עדים  ראיונות 
עם  מקיימת  שהמדינה  ההכנה 
העדים לקראת עדותם בבית המ־

שפט בהליכים פליליים. בהחלטת 
ביניים, הטיל בית המשפט המחוזי 
לה־ המדינה  על  חובה  אביב  בתל 

שהיא  העדים  ראיונות  את  קליט 
מקיימת.

המדינה  עתרה  נדיר  בצעד 
המשפט  בית  החלטת  נגד  לבג"ץ 
העליון,  המשפט  בית  המחוזי. 
עתירת  את  קיבל  כבג"ץ,  בשבתו 

המ־ החלטת  את  וביטל  המדינה 
חוזי. בג"ץ קבע בפסק דינו שדרך 
כזו  תיעוד  חובת  להסדרת  המלך 
הכנסת,  של  חקיקה  במסגרת  היא 
היה  לא  המחוזי  המשפט  ושבית 
חובה  התביעה  על  להטיל  מוסמך 

שאין לה עיגון בחוק.
הד־ המשפט  בית  לדוגמה  כך 

הדיגיטלי  התיעוד  חובת  כי  גיש 
של חקירת חשודים נקבעה בחוק 
ויסו־ ממושך  חקיקה  הליך  לאחר 
די, בעקבות דו"ח של ועדה ציבו־

לתיעוד  והוגבלה  רית־מקצועית, 
וגם  עדים,  ולא  חשודים  חקירת 
זאת רק בעבירות חמורות שהעו־
נש המרבי שנקבע להן הוא מאסר 

של עשר שנים ומעלה.
כי  המשפט  בית  הוסיף  עוד 

מתקדים  סטתה  המחוזי  החלטת 
קודמת  בפסיקה  שנקבע  מחייב 
שעסקה  העליון  משפט  בית  של 
ותי־ בפסיקה  העדים.  בראיונות 

תיעוד  חובת  נקבעה  לא  זו  קה 
עד,  ראיון  של  חזותי  או  קולי 
בראיון  עולים  שאם  נקבע  אלא 
ור־ חדשים  עובדתיים  פרטים 

או  תוספת  בהם  שיש  לבנטיים 
העד  של  מגרסתו  מהותי  שינוי 
בחקירתו במשטרה, על הפרקליט 
לידיעת  ולהעבירם  אותם  לתעד 
בפסיקה  נקבע  כן  הסניגוריה. 
או  העד  בראיון  פגם  כי  הקודמת 
העדות  משקל  על  ישליך  תיעודו 
כפי  העדות  לפסילת  יוביל  ולא 
בהחלטה  המחוזי  ביהמ"ש  שקבע 

שבוטלה. 

במכתב להרב חיים מילר יו"ר 'התנועה למען ירושלים ותושביה':

מבקר המדינה: "הופסק חילול מצבות בהר הזיתים 
ולא נרשמים ארועי פח"ע וזריקות אבנים"

הסו־ "התוצאה  מילר:  הרב 
למען  'התנועה  פעילות  של  פית 
הר  למען  ותושביה'  ירושלים 
כתובת  יש  שכיום  הוא,  הזיתים 
כראוי  ומטפלת  שאחראית  אחת 
בתי  מועצת  והיא  הנושא  בכל 
הוא בס"ד, הישג נכבד  העלמין - 
המדי־ מבקר  ולמבקריו"  למקום 
יו"ר  מילר,  חיים  להרב  הודיע  נה 
ותוש־ ירושלים  למען  'התנועה 
מצבות  חילול  הופסק  כי  ביה', 
ארו־ נרשמים  ולא  הזיתים  בהר 
עויינת  חבלנית  פעילות  של  עים 
הודעת  לאחר  אבנים.  וזריקות 
מילר,  הרב  אמר  המדינה  מבקר 
מע־ בסגירת  מדובר  מבחינתו  כי 
שנעשו  הרבות  הפעולות  של  גל 

בנושא זה בהר הזיתים.
שנים  משלוש  למעלה  "כבר 
ששום מצבה לא חוללה במרחב 

(מע־ הזיתים  בהר  הקברות  בית 
קודמות),  בשנים  שארעו  שים 
המשרד  פעולות  בעקבות  שכן 
פעולה  בשיתוף  דת,  לשרותי 
מש־ העלמין,  בתי  מועצת  עם 

ירושלים  ועיריית  ישראל  טרת 
לחיזוק המצב הבטחוני, כיום חל 

שיפור ניכר במקום".
ש'  עו"ד  ששיגרה  במכתב 
למנהלת  בכירה  עוזרת  חרוש, 
במשרד  הציבור  תלונות  נציבות 
מי־ חיים  להרב  המדינה,  מבקר 

נוכחות  כי "ישנה  עוד,  נאמר  לר 
העליה  בצירי  ישראל  משטרת 
כבר  זה  רקע  ועל  הזיתים,  להר 
נרשמו  לא  שגם  ארוכה  תקופה 
חבלנית  (פעילות  פח"ע  ארועי 

עויינת) וזריקות אבנים.
נב־ כשנה  לפני  כי  "הובהר 

 1.5 לאורך  היקפית  גדר  נתה 

ק"מ בגובה של 3 מטר לאורך כל 
ההר.  של  המזרחיים  המורדות 
שיתוף  תוך  נעשה  הפרויקט 
העלמין  בתי  מועצת  בין  פעולה 
של  הבטחון  אגף  לבין  ירושלים 
מבני  ומנהלת  ירושלים  עיריית 
בנוסף  ירושלים.  בעירית  דת 
במ־ מצלמות  תוגברו  כי  הובהר 

משרד  עם  פעולה  בשיתוף  קום 
הבינוי והשיכון".

להלן נמסר ממבקר המדינה, 
הות־ הגדר  לבניית  "במקביל  כי 

קנה תאורת לילה בכל המורדות 
שמוסיפה  ההר,  של  המזרחיים 
בטחון והרגשת בטחון למבקרים 
הלילה,  בשעות  הלוויות  ולבאי 
תותקן  אלו  בימים  כי  והובהר 

תאורה בכל מרחב הר הזיתים.
משטרת  כי  הובהר  "עוד 
שמירה  עמדת  הקימה  ישראל 

בקצה  בשבוע  ימים   7 שעות   24
בסמוך  ההר,  של  מזרחי  הצפוני 
אשר  עמדה  הערביות,  לשכונות 

מוסיפה בטחון רב למקום".
מילר  הרב  הביע  כאמור, 
מההענות  רצונו  שביעות  את 
ולנוכח  שהעלה,  הדרישות  לכל 
הבטחון  במצב  הרב  השיפור 
בכך  רואה  הוא  הזיתים,  בהר 
פעולות  לאחר  מעגל  סגירת 
מצידו  זה  בנושא  שנים  שנמשכו 
ירושלים  למען  'התנועה  ומצד 

ותושביה'.
התו־ כי  הדגיש,  מילר  הרב 

בהר  המצב  של  הסופית  צאה 
כתובת  יש  שכיום  הוא,  הזיתים 
אחת שאחראית ומטפלת כראוי 
בתי  מועצת  והיא  הנושא  בכל 
נכבד  הישג  בס"ד,  הוא  העלמין, 

למקום ולמבקריו.

בפניה לחה"כ מהסיעות החרדיות והדתיות מבקש יו"ר 'התנועה למען ירושלים ותושביה':

"לכלול את נושא הבניה לזוגות צעירים בירושלים ברחבי 
השכונות והקמתן של שכונות חדשות על שטחי מדינה

את מתחם התקשורת יש לייעד לבניית דירות זולות לזוגות צעירים ולא להכנסת עוד כספים לקופת האוצר 
^ הפצצה הדמוגרפית בירושלים צריכה להדאיג את כולם

מה־ לחה"כ  נרגשת  בפנייה 
ולחלק  והדתיות  החרדיות  סיעות 
חיים  הרב  פונה  מהליכוד,  מחה"כ 
מילר יו"ר 'התנועה למען ירושלים 
בדיוני  לכלול  בבקשה  ותושביה' 
דרישת  את  הקואליציוני  המו"מ 
ואתר,  אתר  בכל  החרדי  הציבור 
וזולות  חדשות  דירות  לבניית 
השכונות  ברחבי  צעירים  לזוגות 
חד־ שכונות  ולהקים  בירושלים, 
שות רחבות היקף על מנת להדביק 
וחוסר  בניה  העדר  של  הפער  את 

משווע של דירות.
נושא  את  מעלה  הוא  לדוגמא 
תורה  ברח'  התקשורת'  'מרכז 
למס־ מבקשת  שהממשלה  מציון 

חר בו ולהוציא מה שיותר כספים 
זה,  מקום  כאשר  המדינה,  לקופת 
דירות  לבניית  ממנו  מתאים  אין 
במע־ ולעודדם  צעירים  לזוגות 

שהיה  כפי  מקום  והלוואות  נקים 
הליכוד  ממשלת  ודווקא  בעבר, 

הפסיקה זאת.
'התנו־ יו"ר  מעלה  כן,  כמו 

ותושביה',  ירושלים  למען  עה 
מחקרים  שורת  מילר,  חיים  הרב 
מדאיגים אודות המצב הדמוגרפי 
מסו־ מתקתקת  כפצצה  המוגדר 

אליה,  מתייחסים  כולם  שלא  כנת 
ואם ח"ו יקרה משהו, יחפשו לחבר 
ערים שמסביב לירושלים כדוגמת 
שמזכיר  מי  ויש  אדומים  מעלה 
את בית שמש על מנת לפתור את 
הזאת,  בעת  ניתן  כאשר  הבעיה, 
ולבנות  הבעיה  את  לפתור  בס"ד, 
אלפי יחידות דיור חדשים לזוגות 

להוציא  ומאידך,  מחד,  צעירים 
את אלו ששכרו דירות במחסנים, 
בחניות ובמקומות מסוכנים שאין 

להם אח ורע בשום מקום בארץ.
שעד  למרות  כי  תקוה,  "אני 
במדבר',  קורא  כ'קול  היינו  כה 
בטובת  רוצים  אתם  כי  בטוחני, 
ובת־ ממני,  פחות  לא  ירושלים, 

את  תנצלו  הפעם  בס"ד,  כי  קוה 
הנושא  את  להוציא  ההזדמנות 
אל הפועל", מסיים הרב מילר את 

פנייתו.

הצעת חוק: החלת ריבונות ישראלית 
ביישובים המוכרים ביו"ש ובקעת הירדן
ח"כ שיר מהליכוד הגישה הצעת חוק מיד לאחר השבעת הכנסת להחלת החוק 

הישראלי ביו"ש ובבקעת הירדן

מאת מאיר ברגר

הגישה  מהליכוד  שיר  ח"כ 
הריבונות  להחלת  חוק  הצעת 
המוכרים  ביישובים  הישראלית 
הירדן,  ובקעת  ושומרון  ביהודה 

ודרכי הגישה אליהם.
השבעתי  לאחר  מיד  "היום, 
אשר  חוק  הצעת  הגשתי  לכנסת, 
המצב  את  ולתמיד  אחת  תסדיר 
ביישובים  והמפלה  האבסורדי 
ביהודה  המוכרים  הישראלים 
ודרכי  הירדן,  ובקעת  ושומרון 
מדיר  אשר  מצב  אליהם,  הגישה 
את אזרחי יהודה ושומרון ובקעת 
הסבירה  המדינה",  מיתר  הירדן 

שיר.
החוק  "הצעת  כי  הוסיפה  היא 
יחול  הישראלי  החוק  כי  תקבע 
הישראלים  היישובים  כל  על 
ובק־ ושומרון  ביהודה  המוכרים 

אליהם,  הגישה  ודרכי  הירדן,  עת 
לרבות בתחומי הבריאות, כלכלה, 
רווחה, משפט ובטחון. הגיע הזמן 
תושבי  הזה,  המחדל  את  שנעצור 
הירדן  ובקעת  ושומרון  יהודה 

אינם אזרחים סוג ב׳".
החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
הגרים  ישראל  "אזרחי  כי  נאמר 
מע־ לאותה  זכאים  אינם  באזור, 

אזרחיים  חוקים  של  הגנה  רכת 
אשר מקבלים יתר אזרחי המדינה. 
תושבת  שהינה  אשה  למשל,  כך 
'האזור',  בתוך  ועובדת  'האזור' 
בכדי  אלוף  לצו  לחכות  נאלצה 
בחצי  פיטורין  מפני  מוגנת  להיות 
וזאת  הלידה  חופשת  של  השנה 
ישראלית,  אזרחית  מאשה  בשונה 
שאינה תושבת 'האזור'. כך נוצרת 
אפליה ברורה לפיה האזרח היש־

ראלי תושב ה'אזור' שונה בצרכיו 
ישראלי  מהאזרח  האזרחיים 

שאינו תושב האזור".
בטחון  "העדר  כי  נאמר  עוד 
כלכלי זה ואי השוויון החוקי באים 
לידי ביטוי בעוד מספר לא מבוטל 
שאינם  ישראל  מדינת  חוקי  של 
חלים ב'אזור', משום שלא תורגמו 
לתקנות הצבאיות הנדרשות, כגון: 
תשלומי ארנונה שונים, חוקי בניה 
ואפילו  עובדים  זכויות  חלקיים, 

חוקי תעבורה שונים".

החוק  הצעת  כי  מציינת  שיר 
הדמוגרפי  המבנה  את  תשנה  לא 
כיוון  הישראלית,  החברה  של 
אזרחי  על  יחול  המוצע  שהחוק 
אזרחות  בעלי  כבר  שהם  ישראל 

וזכות בחירה.
הב־ זרועות  לדבריה,  כן,  כמו 

טחון לא יידרשו להוסיף מאמצים 
בכדי ליישם חוק זה, מאחר והחוק 
רק  הריבונות  את  להחיל  מציע 
המוכרים  היהודיים  הישובים  על 

גם כך.
את  בירכו  הריבונות  בתנועת 
ורואים  המהלך  על  המחוקקת 
למחויבותה  נאמנה  "עדות  בו 
ישראל  לארץ  האידאולוגית 
אמ־ בתנועה  הריבונות".  ולחזון 

חברי  לראות  מקווים  הם  כי  רו 
כוותיקים  חדשים  נוספים,  כנסת 
המחנה  סיעות  ומשאר  מהליכוד 
ליוזמת  המצטרפים  הלאומי, 
ומבטי־ שיר,  ח"כ  של  החקיקה 
הפר־ מהלכיה  את  "לחזק  חים 

של  הגבית  רוחו  עם  למנטריים 
על  מלאה  לריבונות  השואף  העם 

ארצו".

בריטניה: מייסד 'ויקיליקס' 
ג'וליאן אסאנג' נשלח לכלא 
אסאנג' שגורש באחרונה משגרירות אקוודור לאחר שהעניקה לו מקלט במשך 

שבע שנים, הורשע בגין הפרת תנאי השחרור שלו ממעצר בבריטניה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מייסד קבוצת ההדלפות 'ויקי־
הורשע  אסאנג',  ג'וליאן  ליקס', 
הב־ המשפט  בית  ידי  על  אתמול 
שלו  השחרור  תנאי  בהפרת  ריטי 
לאחר  שנים,  כשבע  לפני  ממעצר 
והסתגר  החוק  מרשויות  שנמלט 
שה־ בלונדון,  אקוודור  בשגרירות 

עניקה לו מקלט מדיני. 
מאסר  לעונש  נשלח  אסאנג' 
ובמהלך  לשנה,  קרוב  שיימשך 
לקבל  בריטניה  עשויה  זו  תקופה 
סיום  עם  אותו  להסגיר  החלטתה 
לרשויות  ידו,  על  העונש  ריצוי 
בארה"ב  או  בשבדיה  החוק 
הד־ בגין  מעצר  צו  נגדו  שהוציאו 
ממחשבי  מסווגים  חומרים  לפת 

הפנטגון. 
והעומד  'ויקיליקס'  קבוצת 
לפני  גדולה  סערה  עוררו  בראשה 
מסמכים  כשהדליפו  שנים,  כשבע 
מסווגים של מספר מדינות, ובראשן 
למש־ גרמו  אלו  הדלפות  ארה"ב. 

ובין  ארה"ב  בין  דיפלומטיים  ברים 
מדינות אחרות, הביכו מדינות רבות 
לחשי־ גרמו  גם  שונות  טענות  ולפי 

שפעלו  חשאיים  סוכנים  של  פתם 
שירותי  עבור  בדויות  זהויות  תחת 

המודיעין האמריקאים. 
על  מעצר,  צו  נגדו  כשהוצא 
בבריטניה  נעצר  הוא  שבדיה,  ידי 
על  אותו  שחרר  המשפט  ובית 
או  לחקירה  שיתייצב  תנאי 
שלו  ההסגרה  בבקשת  לדיונים 
למלא  במקום  שיתבקש.  עת  בכל 

נמלט  המשפט  בית  הוראת  אחר 
אסאנג' לשגרירות אקוודור, ומאז 
בפתח  שומרים  בריטניה  הציבה 
עם  אותו  לעצור  כדי  השגרירות 

יציאתו. 
הסתגר  שנים  שבע  במשך 
בשגרירות  מאוסטרליה  המבוקש 
בא־ ממנה  שגורש  עד  אקוודור, 

השגרירות.  אנשי  ידי  על  חרונה 
שנ־ בריטניה  ממשטרת  שוטרים 

תועדו  השגרירות  למתחם  כנסו 
בעל  אסאנג'  את  גוררים  כשהם 
שהמ־ המשטרה  ניידת  אל  כרחו 

בעודו  למתחם,  בכניסה  לו  תינה 
יכולים  לא  "אתם  ושוב  שוב  זועק 

לעשות זאת". 
נמ־ לא  המחודש  מעצרו  מאז 

שבדית  פעילות  על  דיווחים  סרו 
הסגרתו  לקידום  אמריקאית  או 
שבדיה  כי  ונראה  אלו,  למדינות 
תעדיף להתרחק מאור הזרקורים 
ולאפשר את הסגרתו לידי ארה"ב 

ללא כל התנגדות מצדה. 
בכלי תקשורת בעולם דווח כי 
בימים שאחרי גירושו של אסאנג' 
אקוודור,  של  השגרירות  ממתחם 
ספגו משרדי הממשלה והמוסדות 
מתקפה  באקוודור  הציבורים 
שבוצעה  אינטנסיבית  קיברנטית 
האקרים  אלפי  ידי  על  זמן  לאורך 
מכל רחבי העולם, כנקמה על הס־
גרתו של אסאנג' לידי הבריטים. 
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מאת כתב 'המבשר'

ניתנו  החולפת  השנה  במהלך 
ומענקים  חודשיים  תגמולים 
בסכום  שואה  לניצולי  ישירים 

שק־ מיליארד  מ־4.2  מעלה  של 
המלא  הפטור  מתן  הוגדל  לים, 
עומד  שתקציבו  כך  תרופות  על 
וניתנו  שקלים  מיליון  כ־430  על 
שואה  לניצולי  סיעוד  שירותי 

שקלים,  מיליון  כ־468  של  בסכום 
וכן ניתן מימון לטיפולים רפואיים 
שקלים.  מיליון   129 של  בסכום 
ניצולי  לזכויות  מהרשות  נמסר  כך 

השואה. 

כיום מטופלים על־ידי הרשות 
לזכויות ניצולי השואה כ־210,000 
ניצולי  אלף   152 מתוכם  זכאים, 
מרוקו  יוצאי  אלף   58 וכן  שואה, 
כנפגעי  שהוכרו  ועיראק  אלג'יר 
בתקופת  אנטישמיות  התנכלויות 

מלחמת העולם השניה. 
תגמול  מקבלי  אלף   62 מתוך 
תג־ מקבלי  אלף  ישנם 18  חודשי, 
למ־ המשולם  מוגדל  חודשי  מול 
עוטי הכנסה. כמו כן ישנם 75 אלף 
ישנם  בנוסף,  שנתי.  מענק  מקבלי 
13 אלף אלמנים המקבלים קצבה 
חודשית, כבני זוג של ניצולי שואה 

שנפטרו.
לזכויות  הרשות  אלה  בימים 
ניצולי השואה מגיעה עד לבתיהם 
ידה  על  שאותרו  תושבים  של 
לזכויות,  זכאים  להיות  כעשויים 
במי־ וסיוע  טיפול  להם  ומעניקה 

מתבצעים  יום  בכל  ליין.  און  צוי 
עשרות ביקורי בית עד כה בוצעו 
בבתי  ביקורים  אלף  מ־24  למעלה 

הניצולים.
ועד  הפרויקט  תחילת  מאז 
היום הוכרו למעלה מ־1,900 ניצו־
חודשיים  לתגמולים  כזכאים  לים 
למ־ שקל);  של 80 מיליון  (בעלות 

כזכאים  ניצולים  מ־10,000  עלה 
 64) ולהטבות  שנתיים  למענקים 
נכות  אחוזי  הועלו  שקל);  מיליון 
למעלה  נוספות  מחלות  והוכרו 
מיליון   146) ניצולים  מ־14,000 
של  כוללת  בעלות  והכל  שקל); 

291 מיליון שקל.
פרויקטים  שני  קיימים  בנוסף 
המערך  פרויקט  נוספים.  ארציים 
היקף  רחב  פרויקט   – התומך 
מתנדבים  מגיעים  שבמסגרתו 

להם  ומסייעים  הניצולים  לבתי 
בהפגת הבדידות. הפרויקט נעשה 
אשל־ג'וינט  ארגון  עם  בשיתוף 
ישראל ועמותת מטב ומשתתפים 
רחבי  מכל  שואה  ניצולי  מאות  בו 
עומד  הפרויקט  תקציב  הארץ. 
לשלוש  שקלים  מיליון   7 על 

שנים.
פרויקט   – נפשי  טיפול  מערך 
שבמסגרתו ניתנים מגוון טיפולים 
המ־ לצרכים  מענים  של  ושורה 

באופן  השואה,  ניצולי  של  שתנים 

קבוצתי,  או  פרטני  טיפול  שכולל 
טיפול  הניצול,  בבית  או  במועדון 
בעלי  באמצעות  טיפול  באומנות, 
שז־ למי  פסיכיאטרי  מעקב  חיים, 

הפרויקט  תקציב  ועוד.  לכך  קוק 
שקלים  מיליון  כ־51  על  עומד 

לשנה.
כל  את  מזמינים  ברשות 
לפ־ משפחתם  ובני  הניצולים 

ולבדוק   *5101 בטלפון  נות 
זכויות  מיצוי  אפשרויות  את 

הניצולים. 

בשנה החולפת ניתנו תשלומים לניצולי שואה בסכום של 5.6 מיליארד שקלים
פולין: החתמת המונים נגד השבת רכוש יהודירשות ניצולי השואה: 

מאת א. למל

השואה  ליום  מדויק  בתזמון 
אתמול  החלו  בישראל,  המצוין 
בוורשה,  החתמה  דוכני  לפעול 
אזרחים  מחתימים  פעילים  בהם 
הדוגל   ,447 חוק  נגד  עצומה  על 
בפולין,  היהודי  הרכוש  בהשבת 
בהפגנה  להשתתפות  וקוראים 
ימים  כעשרה  בעוד  שתתקיים 
רכוש  השבת  המאפשר  החוק  נגד 

יהודי.
קריאה  מושמעת  בדוכנים 
של־ היהודים,  לתביעות  להתנגד 
מי־ הפולני  לעם  "יעלו  דבריהם 

הילדים  עוני  חשבון  על  ליארדים 
הפולנים".

עלונים  מחולקים  בדוכנים 
לא  אומרים  "אנחנו  נכתב:  בהם 
האר־ של  חוקיות  הלא  לתביעות 
לח־ שנה  במלאות  יהודיים  גונים 

תימתו של דונלד טראמפ על חוק 
447, לפיה ארצות הברית תומכת 
היהודית  הקהילה  של  בדרישות 
פולני  לא  רכוש  שמכונה  למה 
להיות  יכולים  לא  אנחנו  בפולין. 
בפולין  המתרחש  לשוד  אדישים 
לא  יהודי  'רכוש  של  במחטף 
של  קרבנות  היו  פולנים  מוגדר'. 
למרות  אנחנו,  הנאצית.  גרמניה 
סבלנו  המנצחים  במחנה  היותנו 
צריכים  אנחנו  עכשיו  הרבה.  הכי 
לא  דולר?  מיליארד   300 לשלם 

נסכים לכך!"
פולין,  ממשלת  ראש  כזכור, 
לאח־ גרם  מורבייצקי,  מתאוש 

הארגונים  בקרב  לתדהמה  רונה 
כשבראיון  בעולם  היהודים 
הידיעות  לסוכנות  שהעניק 
כי  הודיע  הממשלתית  הפולנית 
מבחינת פולין נושא השבת רכוש 
שכיום  לפולנים  בפולין  יהודי 
קיים  אינו  אמריקאים,  אזרחים 

עוד. 
ליהודי  הרכוש  השבת  "נושא 
לחלו־ נסגר  פולני  ממוצא  ארה"ב 
טין. חתמנו על הסכם על האמרי־
קאים בנושא הזה לפני שנים והוא 
אני  מאחריות.  אותנו  משחרר 
רוצה לומר בבירור – הנושא הזה 

אינו קיים כרגע".
"אנו  מורבייצקי,  אמר  עוד 
רכוש  השבת  בנושא  מטפלים 
הצי־ כי  הסברנו  בעקביות.  יהודי 
הנא־ פשעי  על  פולני  לפיצוי  פיה 

בסיסית  תפיסה  על  מבוססת  צים 
של  קרבן  היתה  פולין  מוטעית. 
גרמניה וברית המועצות, הגרמנים 
להשמיד  ורצו  ארצנו  את  הרסו 
את העם הפולני. אנו אלו שזכאים 

לפיצוי".
בעולם  היהודיים  בארגונים 
שכן  הדברים,  על  תמיהה  הביעו 
פו־ שואה  שניצולי  משמעותם 

אזרחים  שהם  וצאצאיהם  לניים 
לתבוע  זכאים  אינם  אמריקאים 
האר־ רכוש.  השבת  על  פולין  את 

לפולין  קוראים  היהודיים  גונים 
הנשיא,  של  דבריו  את  להבהיר 
לגור־ ידועים  היו  לא  עתה  שעד 

מים הרלוונטיים.

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

הלקח מוונצואלה
הת־ כותרות  את  תופסת  בוונצואלה  המהפכה 

קשורת בכל העולם. שני הצדדים נאחזים שם בכל 
דרך אפשרית בקרנות השלטון והעולם עוקב בענין 
ללמוד  רוצה  שכבר  מי  יש  אבל  הנעשה.  אחר  רב 

לקח מהנעשה שם, לעולם כולו.
שני עמיתי מחקר במכון 'יומאן רייט פאונדיישן', 
ריוויו'  ב'נשיונל  פרסמו  גלרמן,  ול'  גונזלס  רוברטו 
טור העוסר בלקח הזה. הוא תורגם והובא ב'מידה', 

ונביא כאן את עיקרי הדברים.
"ונצואלה היא אסון אנושי. העדויות לכך גלויות 
באופן ברוטלי וגם האפולוגטיים (מצדיקים באדי־

העריצות  משטר  של  ביותר  הגדולים  י.ב.)   – קות 
לאנשים  מהן.  החוצה  דרכם  את  להסביר  יוכלו  לא 
רבים שעדיין מאמינים בתיאוריות שהופרכו מזמן 
היו תקוות גבוהות מוונצואלה. למרות ההיסטוריה 
הם  ההפך,  את  שמראות  האמפיריות  והעדויות 
יע־ שבאמת  לסוציאליזם  בהבטחה  האמינו  עדיין 

בוד ולא יוביל לאובדן החירות של מיליונים וידחוף 
אומה משגשגת אל שפל של עוני ורעב.

"במבט לאחור על המאה העשרים, ניתן למצוא 
כמה מההוגים הבולטים ביותר של האנושות שחיו 
תחת תנאים דומים וניסחו את החוויות שלהם תחת 
המש־ מהן.  נלמד  שכולנו  כדי  הסוציאליזם  אימת 

ללקחים  מובהקת  דוגמה  עוד  הוא  בוונצואלה  בר 
הכואבים שנלמדו בדור הקודם, אך נראה שנשכחו 

כליל בדור הנוכחי.
האייק  פרידריך  האוסטרי  הכלכלן  "ב־1944, 
התוצאות  מפני  לשעבוד‘  ’הדרך  בספרו  הזהיר 
הבלתי נמנעות המתרחשות כאשר ממשלה תופסת 
שליטה מלאה על הכלכלה דרך תכנון מרכזי. יותר 
מחצי מאה לאחר מכן, החל מהמהפכה שהנהיג הוגו 
לשעבוד  הדרך  אותה  על  עלתה  ונצואלה  צ‘אבס, 
תעשיה  מגזרי  ואף  עסקים  אלפי  החרמת  ידי  על 

שלמים.
מאוחר  שהיה  לפני  עזבו  המזל  ברות  "החברות 
צבא  ידי  על  הופקעו  שנשארו  שאלו  בזמן  מדי, 
ונצואלה ותחת השגחתו סבלו מהזנחה פושעת עד 
מלחמת  של  טיפוסית  בהדגמה  בחורבות.  שנותרו 
אותם  את  בפומבי  הוקיעה  הממשלה  מעמדות, 
בעלי עסקים כלא פטריוטים וכסוכנים חמדנים של 
אינטרסים אמריקנים, וטענה כי העוני במדינה הוא 

תוצאה ישירה של קיומם.
חוסר  של  אווירה  יצרה  צ‘אבס  של  "המדיניות 
בטוח  לחוש  יכול  אינו  הגיוני  אדם  אף  בה.  אמון 
להשקיע בוונצואלה וגם בתי המשפט כבר לא היוו 
יותר כתובת לקבלת סעד כאשר מאז 1999, מערכת 
המשפט של ונצואלה אוישה באופן שיטתי בשופ־

טים הנאמנים לממשלה.
הסוציאליסטי  שהמשטר  לאחר  שנה  "עשרים 
המ־ לשפל  הגיעה  ונצואלה  המדינה,  על  השתלט 
הבוחן  הפיתוח  בדירוג  אפשרי  מדד  בכל  דרגה 
כיום,  הממשלה.  של  ההחלטות  קבלת  איכות  את 
מתחת  חיים  ונצואלה  מאזרחי  אחוזים  תשעים 
את  מזמן  כבר  חצה  האינפלציה  ושיעור  העוני  לקו 
מתים  ילדים  של  שיא  מספר  האחוזים.  מיליון  רף 
כתוצאה מתת־תזונה, ומרבית בתי החולים במדינה 
מבחינת  קריטי  במצב  נמצאים  או  לפעול  הפסיקו 
תכו־ חשמל  הפסקות  בסיסיים.  רפואיים  מצרכים 

פות מותירות כ־70 אחוזים מהתושבים באפלה.
הבטיחה  צ‘אבס  של  הסוציאליסטית  "האג‘נדה 
כפי  אבל  כולה  האומה  של  נאמנה  משרתת  להיות 
שהאייק מזכיר לנו, 'המרדף אחרי כמה מהרעיונות 
לחלוטין  שונות  תוצאות  מנפק  ביותר  הנאצלים 

ממה שציפו להן'.

פיקוח הרסני

"דוגמה מובהקת לפער הזה בין הכוונות להשל־
כות בפועל היא מדיניות פיקוח המחירים. ב־2014, 
קבע  ונצואלה  של  החדש  ההוגנים‘  המחירים  ’חוק 
ושירותים  סחורות  מגוון  של  למחירים  תקרה 
ועונשים של עד 14 שנים בכלא למי שייתפס אוגר 

מוצרים, מבריח מזון או גובה מחיר מעל החוק.
לתוצאות  היסטורית  דוגמאות  של  שפע  "ישנן 

מחירים,  על  כזו  פיקוח  מדיניות  של  האומללות 
ההיצע  ידי  על  שנקבע  הטבעי  האיזון  את  המפרה 
בוונ־ המחירים  תקרת  גם  ואכן,  בשוק.  והביקוש 

צואלה הובילה לתורות ארוכים, חנויות מזון ריקות 
קבעה  הממשלה  מרעב.  גוועים  אזרחים  ולבסוף – 
לנ־ שהוביל  מה  נמוכים,  מחירים  מלאכותי  באופן 
סיקה בביקוש וצריכת יתר של מצרכים בסיסיים.

"מצד שני, יצרנים החלו להפחית בייצור מכיוון 
בתוך  מוצריהם  את  למכור  רווחי  היה  לא  שכבר 
הסחורות  את  שלחו  הם  זאת,  במקום  ונצואלה. 
סכנה  תוך  השחור,  בשוק  אותן  מכרו  או  לחו“ל 
הסיכונים  כבדים.  שוחד  ותשלומי  מאסר  בעונש 
האלה השתקפו לבסוף במחירים גבוהים יותר. תו־

צאות המדיניות השגויה של צ‘אבס הורגשו באופן 
ממשי גם על בשרם של האזרחים, כאשר כל תושב 
קילוגרמים  מעשרה  יותר  ממשקלו  איבד  ונצואלה 

בממוצע.
הנוכחי  ונצואלה  נשיא  של  העריצות  "שלטון 
אותו  בפאזל  הבאה  הפיסה  הוא  מאדורו  ניקולס 
של  הנבחר  יורשו  כאשר  האייק,  פרידריך  שרטט 
ההת־ את  יותר  עוד  העמיק  הנשיאות  בכס  צ‘אבס 

דרדרות לעבר האבדון.
"בספרו המכונן, האייק מסביר מדוע 'הגרועים 
מגיעים לפסגה', הסבר שימושי במיוחד כדי להבין 
על  מאדורו.  בידי  ונצואלה  של  הנוכחי  המצב  את 
מגיעה  תמיד  דיקטטוריים  במשטרים  האייק,  פי 
הנקודה בה העריץ חייב 'לבחור בין התעלמות מכל 
הכ־ משמעות  כשלון'.  או  הנורמליים  המוסר  ערכי 
שלון היא כמובן אובדן הכוח על חייהם של אנשים. 
זו הסיבה בגינה האייק טען כי חסרי המצפון ונטולי 
העכבות הם אלו שבדרך כלל יישארו בשלטון בח־

ברה הנוטה לטוטליטריות.
במ־ חזה  האייק  הזו  הטרגית  הנקודה  את  "גם 
דויק לפני 75 שנים ב‘דרך לשעבוד‘. מאדורו ואנשי 
העם  מצד  לשינוי  לדרישות  הגיבו  הפנימי  מעגלו 
אלימות  כנופיות  שחרור  ידי  על  והרעב  המיואש 
אופוזיציה,  אנשי  ורדיפת  המפגינים  קהל  תוך  אל 
יבינו  המשטר  נגד  המוחים  שהמיליונים  בתקוה 
בדיק־ תקוה  חסרי  ויצפו  לביתם  ישובו  המסר,  את 

טטורה האפלה המתפשטת סביבם.
"בזמן שמרבית אנשי ונצואלה סובלים, מאדורו 
בני  את  ומפנק  יוקרה  במסעדות  ליבו  את  סועד 
חופשית.  וצניחה  הרפתקאות  בטיולי  משפחתו 
ההתנהלות המושחתת של הנשיא משפיעה גם על 
כך  מנוכלים.  כולו  כמעט  המורכב  מקורביו,  מעגל 
צ‘אבס  של  סגנו  שהיה  מי  קבאיו,  דיוסדאו  למשל, 
גם  עומד  מאדורו,  תחת  הלאומית  האסיפה  ונשיא 
בראש רשת הברחת סחורות בינלאומית, ביחד עם 

נסטור רברול, שר הפנים והמשפטים.
מאדורו  של  לשעבר  סגנו  איסאמי  אל  "טארק 
קשרים  בעל  הוא  התעשיה,  כשר  כיום  המשמש 
את  והזמין  חיזבללה  הטרור  ארגון  עם  הדוקים 
מהפכנים  מזויינים  כוחות  יחד  להתאמן  פעיליו 
מקולומביה השוהים בוונצואלה. אלו רק כמה מה־
והובילו  מאדורו  אחר  עיוור  בציות  שהלכו  דמויות 
את המדינה לכאוס מוחלט, בזמן ששאר האזרחים 

סובלים מרעב, ביזה, מחלות ועוני קיצוני.

הלקח לעולם

לסיכום, כותבים מחברי המאמר, "כל יום בו ני־
קולס מאדורו נותר בשלטון מסמל עוד יום בו העו־
לם נכנע מול האמונה ההרסנית של שלטון סמכותני 
הגנבים  מחבורת  ייפטר  בוונצואלה  העם  ועריצות. 
הזו במוקדם או במאוחר, אך העולם כולו היה צריך 
כבר  האייק  כמו  אנשים  של  הלקחים  את  ללמוד 

בפעם הראשונה.
לבחור  כעת  יכולה  הבינלאומית  הקהילה  "גם 
האם להישמע לאזהרות הנצחיות של האייק, לנקוט 
פעולה ולהגביר את הלחץ על משטר מאדורו. 'רק 
אם נבין מדוע סוג מסוים של שליטה כלכלית נוטה 
החופשית',  בחברה  המניעים  הכוחות  את  לשתק 
לא  חברתיים  שניסויים  לקוות  'נוכל  האייק,  כתב 

יובילו אותנו למצבים בהם איש אינו חושק'".

ניו יורק: הכנות לפתיחת תערוכת 
השואה הגדולה בארה"ב מאז ומעולם

מאת. א. למל

בעוד עשרה ימים תיפתח בניו 
הגדולה  השואה  תערוכת  יורק 
שהוצגה אי פעם בארה"ב, הכוללת 
הקשורים  מקוריים  פרטים   700

לשואה. 
הקונסול הכללי בניו יורק, דני 
דיין, ערך אתמול סיור מיוחד עם 
הכלליים  והקונסולים  השגרירים 
בתערוכת  שונות  מדינות  של 

הגדולה.
משא  קרון  כוללת  התערוכה 
למחנות  לגירוש  ששימש  מקורי 
אושוויץ,  ממחנה  צריף  ההשמדה, 
חלקי בטון שהיו חלק מגדר מחנה 
זכרונות  של  רב  מספר  אושוויץ, 
פורסמו  שלא  אישיים  ופריטים 

לעולם.
התערוכה תיפתח ביום השנה 
באירופה  הברית  בעלות  לנצחון 
ותהיה פתוחה למעלה מחצי שנה.

לשגרירים,  אמר  דיין  דני 
שאנו  המזעזעים  "התיעודים 
אירוע  של  לא  הם  כאן  רואים 
מקביל.  בעולם  שקרה  היסטורי 
כאן  נמצאים  אז  שהיו  הניצנים 
גם  הנוכחית  במציאות  בקרבנו 
שהביאה  הקטסטרופה  לאחר 
האנטישמיות על העולם במלחמת 

העולם השניה".
המודרנית  "האנטישמיות 
שהכרנו.  מהאנטישמיות  שונה 
דגלי  את  עוטה  תמיד  לא  היא 
השנאה אלא מסתירה אותם. היא 
לא צועקת בשמה אלא נחבאת אל 
מתח־ אף  היא  לעיתים  הכלים. 

בעולם  מקובלים  למושגים  פשת 
אנ־ או  אנטי־ציונות  כמו  המערבי 

מסוכנת,  היא  אבל  טי־ישראליות. 
לע־ ועלינו  קודמותיה  כמו  בדיוק 

צור אותה בכל מחיר. עליכם ועל 
המדינות שאתם מייצגים להילחם 
האנטישמית,  בחיה  אתנו  יחד 

דברי  פשרות",  חסרת  מלחמה 
דיין.

תציג  המדובר  הקרון  מלבד 
נוספים  מוצגים  מאות  התערוכה 
בטון  עמוד  לשואה:  הקשורים 
מחנה  מגדר  חשמלי  תיל  מכוסה 
ההשמדה. מסכת גז ששימשה את 
ה־S.S, שולחן העבודה של מפקד 
המחנה רודולף הס, ופגיון וקסדה 
הימלר.  היינריך  את  ששימשו 
הפתרון  תכנית  של  האדריכל 

הסופי. 
אישיים  חפצים  אוסף  כן  כמו 
מסרק  הכוללים  אסירים  של 
מתכת,  מגרוטאות  מאולתר 
אסיר  של  חייו  שהצילה  חצוצרה 
שוביו,  את  איתה  שבידר  בכך 
סנט  הפליטים  לאניית  וכרטיסים 
סרבה  שאמריקה  אניה  לואיס. 
לאירופה  בחזרה  ושלחה  לקבל 
ע"י  מנוסעיה  חלק  נהרגו  שם 

הנאצים.

jpg.דוכני ההחתמה
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שליט"א  ישראל  ומאורי  גדולי 
הטהור  לזכרו  דברים  ישאו  אשר 
וחושבי  ה'  יראי  לב  ולאמץ  ולחזק 

שמו.
התוועדויות תלמידים וסעודות 
הילולא ייערכו גם בארה"ב, בלונדון 
תלמי־ יתוועדו  שם  ובאנטוורפן 

אתר  בכל  די  הקהילות  רבני  דיו 
ולעסוק  זכרו  את  להעלות  ואתר 

במשנתו. 
במשך כל שעות היום תתקיים 
העליה לקברו בחלקת צדיקי בית 
בירושלים,  הזיתים  בהר  צאנז 
במ־ האבטחה  תוגברה  כך  לשם 

תתקיים  המרכזית  התפילה  קום. 
בשעה  (מוקדם)  אייר  ער"ח  היום 

הר־ וחתניו  בניו  בראשות   6:30
הסעות  שליט"א,  הגאוה"צ  בנים 
מאורגנות יצאו בשעה 6:15 מרח' 

עזרא פינת תלמודי.
הלברשטאם  הגר"מ  מרן 
ההוראה  מעמודי  בהיותו  זצוק"ל 
זכה  בדורנו,  הפוסקים  וגדולי 
אשר  תלמידים  המוני  להעמיד 
מאות  לשלוש  קרוב  ביניהם 
כרבני  בפועל  המכהנים  רבנים 
בתפו־ הוראה  ומורי  קהילות 

ההילולא  ביום  ישראל,  צות 
במשנתו  לעסוק  מזמנם  יקדישו 

ובתלמודו.
ההיע־ נשלמות  אלו  בימים 

השנתית  הוועידה  לקראת  רכות 
מדי  הנערכת  והלכה,  לרפואה 
מרן  של  ובמשנתו  לזכרו  שנה, 
הרמ"ה  יד  מכון  ע"י  זצ"ל,  הרב 
מאוחדת.  חולים  קופת  ובחסות 
שם  לעצמה  קנתה  הוועידה כבר 
מרכזית  כבמה  התורני  בעולם 
אקטואליים  עניינים  לבירורי 
בה  ומתקיים  והלכה  ברפואה 
רופאים  של  שורה  עם  רב־שיח 

מומחים.

היום העליה לציון מרן הגאון הצדיק רבי משה הלברשטאם זצ"ל
  המשך מעמ' ראשון

התייחס  ריבלין  ראובן  הנשיא 
בטקס לאנטישמיות הגואה, ואמר 
להיות  שבה  היום,  "אירופה  כי 
הרפאים  רוחות  ידי  על  רדופה 
עליונות,  של  תפיסות  העבר.  של 
זרים,  שנאת  לאומנית,  טהרנות 
ועכורה,  בוטה  אנטישמיות 
פני  על  מרחפת  ומימין,  משמאל 
סיפה  על  עומדים  איננו  אירופה. 
של שואה שניה, או כל דבר שמת־

קרב לזה. אבל אי אפשר להתעלם 

החדשה־ישנה  מהאנטישמיות 
ששבה להרים ראש. האנטישמיות 
מחלחלת ללב ההנהגה האירופית. 
שאנטישמיות  פוליטיים  כוחות 
וגזענות הם שפתם – אסור שיהיו 

בני בריתנו".
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 

בעולם  לשנאה  התייחס  ניהו 
ישנו  כי  ואמר  יהודים  כלפי 
ההערצה  מול  כאשר  פרדוקס, 
של  התגברות  גם  ישנה  ליהודים 
באה  זו  "שנאה  כלפינו.  שנאה 

נתעבות  בהתקפות  ביטוי  לידי 
כפי  כנסת,  בבתי  מתפללים  על 
בסן  אחדים  ימים  לפני  שקרה 
בפיטסבורג,  לכן  וקודם  דייגו, 
יהודיים  קברות  בתי  בחילול 
ומא־ קריקטורות  ובפרסום 

ליהודים  שנאה  נוטפי  מרים 
שנ־ בעיתונים  אפילו  ולישראל 

מדובר  לא  למכובדים.  חשבים 
ישראל,  על  לגיטימית  בביקורת 
ארסית  שיטתית  בשטנה  אלא 

ושקרית".

אמש נפתחו אירועי יום הזכרון לשואה
  המשך מעמ' ראשון

הערב: הילולת כ"ק מרן אדמו"ר 
מפינסק קארלין זצוק"ל

אתמול התקיים המושב המשותף למועצת הקהילות וארגון 'למעשה'
בכל  להתקיים  שצריכה  הרוחנית 
להעסיק  המבקש  עבודה  מקום 

עובדים חרדיים. 
רב  שץ,  בונם  חיים  רבי  הגאון 
בירושלים,  גור  דחסידי  ומו"ץ 

של  רובן  רוב  כי  בדבריו  ציין 
אברך  נתקל  בהן  ההתמודדויות 
נוגעות  העבודה  במקום  חסידי 
לעניינים שהן בגדר הלכה פסוקה 
המופיעה בשו"ע 'אבן העזר' סימן 
ההל־ פוסקי  כליו  ובנושאי  כ"א, 

אברך  "אם  הדורות:  לאורך  כה 
חסידות  של  ענין  לא  שזה  ידע 
הלכה  אלא  בעלמא,  חומרא  או 
ההתמודדות  ופסוקה,  ברורה 
הגרח"ב  אמר  יותר",  קלה  תהיה 

שץ. 

לדבריו, מבין כל הבעיות ההל־
במקו־ הקיימות  והרוחניות  כתיות 

המשמעותי  החלק  העבודה,  מות 
והמסוכן ביותר הוא נושא האווירה. 
עבודה  מקום  לחפש  "צריכים 
ולהתרחק  טובים,  חברים  יש  שבו 
מקום  בכל  טובים,  שאינם  מחברים 
אמר,  העבודה",  במקום  ובמיוחד 
רוב  את  העובד  האדם  מבלה  "כיום 
ההש־ ואת  העבודה,  במקום  יומו 

אישיותו  על  ביותר  החזקה  פעה 
דווקא  מקבל  הוא  הרוחני  ומצבו 
במקום העבודה, ולכן נושא זה צריך 
לפגוע  עלול  זה  הכל.  מעל  להיות 
להימלט  שיכול  מי  ואין  אחד,  בכל 

מזה". 
הגאון רבי יהושע פינק, דומ"ץ 
את  הקדיש  בעלזא,  דחסידי 
האישית  הרגשתו  לנושא  משאו 
אשר  לעבודה,  היוצא  האברך  של 
זאת  עושה  לא  רבים  במקרים 
וממילא  מספיק,  רוחנית  בצורה 
הוא מתיר לעצמו להימנע מעליה 
לירידה  להתדרדר  ואף  רוחנית 
המליץ  זה  רעיון  על  רוחנית. 
הפסוק  משקל  על  פינק  הגר"י 
במגילת אסתר "וכאשר עבדתי – 

אבדתי". 
ארוכה  שורה  הזכיר  בדבריו 
ארזי  ארץ,  מצוקי  רבנים  של 

אורך  לכל  התורה  אדירי  הלבנון 
במשלח  עסקו  אשר  הדורות, 
משו  לא  אך  פרנסתם,  לצורך  יד 
חיברו  ואף  תורה  של  מאהלה 
אשר  נפלאים  תורניים  חיבורים 
ובתו־ ברכה,  אחריהם  הותירו 

היום  עצם  עד  הוגים  אנו  רתם 
הזה. 

כל  של  בלבו  להחדיר  "יש 
אברך היוצא לעבודה את הידיעה 
וההכרה הברורה שאדרבה, דווקא 
על  להקפיד  יש  העבודה  במקום 
עליה רוחנית כי דווקא מי שנמצא 
לשמי־ זקוק  המדרש  לבית  מחוץ 

רה גדולה יותר". 

צו השעה: להכשיר את המשפחות 
הצעירות לכלכלת בית נבונה 

סד הנושאים את שמו הק' ברמה.
הק'  לציונו  המרכזית  העליה 
בירוש־ המנוחות  הר  שבמרומי 

ערב  לפנות  היום  תתקיים  לים, 
בשעה 6.00 בראשות בנו מ"מ כ"ק 
שיעלה   – שליט"א  האדמו"ר  מרן 
בראש קהל החסידים לשפוך שיח 
רח־ ולעורר  עולם  לבורא  ותחינה 

מי שמים על עם ישראל.
והת־ התרחבות  תנופת  לאור 

ובאיכות,  בכמות  עצומה  פתחות 
את  האחרונות  בשנים  שפוקדת 
הקהילה הקדושה שבנשיאות כ"ק 
מרן האדמו"ר שליט"א, יצא לדרך 
למ־ המוני,  התרמה  קמפיין  בס"ד 
המוסדות  של  וביסוסם  כינונם  ען 
התרג־ לעורר  מצליח  אשר  הק', 

שות ודריכות רבה לקראת המיזם, 
כאשר כלל חסידי פינסק קארלין, 
נרתמים  אחד  בלב  אחד  כאיש 
התורה  היכלי  את  ולרומם  לפעול 
ולת־ לשם  המתנוססים  והיראה 

בני  שמש,  בית  בירושלים,  פארת 
האחרונים  הפרטים  וביתר.  ברק 
במהלך  לציבור  יתפרסמו  בנושא 

יומא דהילולא.
תתקיים  לציון,  העליה  לאחר 
בה־ המרכזית  ההילולא  סעודת 

ורבנים,  אדמו"רים  שתתפות 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות 
'היכל  הטישים  בהיכל  שליט"א, 
קדיש' שבבנין בית המדרש הגדול 
דחסידי פינסק קארלין בירושלים 
הש"ס  סיום  ייערך  במהלכה   –
וסיום ששה סדרי משנה, שנלמדו 
הטהור  לזכרו  החסידים  קהל  ע"י 
זה  במעמד  זי"ע.  האדמו"ר  של 
ישורטטו קווים למשנתו הטהורה 
של בעל ההילולא, כפי שבאו לידי 
קדשו  ובאמרות  בשיחותיו  ביטוי 
אשר הובאו בספריו הק', שהנחיל 
ונתקבלו  ישראל  לעם  מורשה 
התורה  שוחרי  המוני  ע"י  לברכה 
והחסידות בכל רחבי תבל, כאשר 
להנ־ היתה  ומטרתו  מגמתו  כל 

והיראה  התורה  מורשת  את  חיל 
החסידות  בדרך  הצאן  לצעירי 

הצרופה.
יתכנס  ההילולא,  יום  מחר 
לת־ קארלין,  פינסק  חסידי  קהל 

ולאחריו  עם  ברוב  שחרית  פילת 
בהוראת  'לחיים'.  שולחן  ייערך 
יתקיים  שליט"א,  האדמו"ר  מרן 
מיוחד  לימוד  סדר  לאחמ"כ 
ע"י  רצופות  שעות  ארבע  של 
החבורות,  ובחורי  אברכי  כל 
החסידות  של  המדרש  בתי  בכל 
נשמתו  לטובת  הארץ,  ברחבי 
זי"ע.  ההילולא  בעל  של  הטהורה 
כן ייערך סדר לימוד מיוחד שעה 
הנרות  הדלקת  זמן  לפני  ומחצה 
בהתאם  החסידים,  ילדי  לכלל 
ההילולא  בעל  ע"י  שהונהג  למה 
זכות  לעורר  כדי  דהילולא,  ביומי 
לצאן  ישועות  בהמשכת  אבות 

מרעיתם.
במשך השבת, יתקיימו כינוסי 
המדרש  בתי  בהיכלי  התוועדויות 
ברחבי  קארלין  פינסק  דחסידי 
הטהור  זכרו  יועלה  שבהם  הארץ, 
חייו  אורחות  ההילולא,  בעל  של 
המופלאה  מורשתו  בקודש, 
זיו  בנועם  הרחימאית  והנהגתו 
אמ־ צוף  משגב  וישננו  תפארתו, 

עבודת  בדרכי  הטהורות  רותיו 
הבורא. 

ההילולא  לקראת  כי  יצויין, 
מחוד־ בהדפסה  עולם  לאור  יוצא 

החינוכי  המונומנטאלי  הספר  שת 
ע"פ  החינוך'  'משנת  התפוצה  רב 
האדמו"ר  מרן  של  הסלולה  דרכו 
כס־ עולמית  לתהודה  שזכה  זי"ע 

פר חינוכי יסודי, אשר נדפס כעת 
רבה  בהרחבה  ה־14,  במהדורה 
סיפורים  חדשים,  מדורים  עם 
מופלאים והנהגות קודש רבי ערך 
החינוך  תורת  קדושת  בעוצמת 

עפ"י משנתו הטהורה.
צדיק  האי  של  ברוך  זכרו  יהי 
וקדוש וזכותו הגדולה תגן בעדינו, 

אמן. 

הודעות חוק תכנון ובניה - 02/05/19

מסר לפיו היא מתכוונת להכיל את 
לפני יומיים  הרקטה ששוגרה  ירי 
חופי  מול  ונחתה  הרצועה  משטח 
הז־ בכירי  הדיווח,  פי  על  ישראל. 
האס־ הג'יהאד  של  הצבאית  רוע 
לאמי סבורים כי הטלת האחריות 
נסיון  היא  הארגון  על  ישראל  של 
לעימות  ולהתכונן  בארגון  לפגוע 
הלש־ חבר  אל־קטטי,  וליד  צבאי. 
לא  כי "תנועתו  אמר  כה המדינית 
טילים  ותשגר  מפעילותה  תתנער 

אם יהיה בכך צורך".
תה־ את  המארגן  בוועד  מקור 
לאל־אחבאר  אמר  השיבה  לוכות 
להסלמה  האפשרות  גברה  כי 

ישראל  של  עמידתה  אי  בגלל 
כך  על  והצביע  ההבנות,  ביישום 
לבעור  ישוב  עזה  עוטף  שאזור 
החיטה.  קציר  עונת  בוא  עם 
מגעים  מתקיימים  כי  ציין  הוא 
בא־ הפלגים  עם  אינטנסיביים 

להכיל  במטרה  מתווכים  מצעות 
הידרדרות,  ולמנוע  המצב  את 
על  מתעקשים  הפלגים  בעוד 
זמנית  ארכה  מתן  לגבי  עמדתם 
הבנות  סעיפי  את  ליישם  לגיבוש 

הרגיעה.
לפלגים  העבירו  המתווכים 
מעוניינת  לא  "ישראל  לפיו  מסר 
אך  הנוכחית,  בעת  בהסלמה 
נוס־ רקטות  שיגור  תתיר  לא 

שטח  לכיוון  עזה  מרצועת  פות 
כי  השיבו  הפלגים  ישראל". 
ישראל  עוד  כל  בדרך  "ההסלמה 
ההבנות,  ביישום  מתמהמהת 
יהיה  הגבולות  על  הלחץ  וכי 
ולפגוע  להתפתח  ויכול  גדול 

בישראל".
ארגון  ירה  השבוע  בתחילת 
רק־ האסלאמי  הג'יהאד  הטרור 

ישראל.  חופי  מול  שנחתה  טה 
לעבר  כוון  הירי  כי  טענו  בצה"ל 
קילו־ כמה  לבסוף  ונפל  היבשה, 

בעקבות  ישראל.  מחופי  מטרים 
צמצום  על  הודיעה  ישראל  כך, 
מרחב הדיג מול חופי עזה לשישה 

מיילים ימיים. 

ארגוני הטרור ברצועה מאיימים: "הסיכוי להסלמה בימים הקרובים גדל"
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  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

העדות  מכל  ישראל  גדולי  ורבנן 
לנו־ השעה,  צו  בו  רואים  והחוגים 
כח המקרים הקשים של משפחות 
כבדים  לחובות  הנקלעות  רבות 
כל־ בנושאים  עמוקים  וסיבוכים 

כליים. 
הארגון  מקדם  היתר  בין 
לה־ קורסים  של  נרחב  מערך 

המ־ בתוך  המתבצעים  כשרה 
השונות,  הקהילתיות  סגרות 
המודעות  את  להגביר  מנת  על 
משתתפי  בפני  ולפרוש  לנושא, 
הר־ לקניית  דרכים  התכנית 
כלכלת  בתחום  נכונים  גלים 
עסקים  בניהול  גם  כמו  הבית 

מתחילים. 
היום  ניתן  שבה  הרבה  "הקלות 

מגופים  או  מבנקים  הלוואות  לקבל 
כלכלת  נושא  את  הופכת  אחרים, 
שאפשר  חלקלק  למדרון  הבית 
תקציביים  לבורות  בו  להתדרדר 
'תבו־ נציג  אמר  במיוחד",  עמוקים 

המקרים  "ברוב  אתמול,  בכינוס  נה' 
חוסר  של  הענין  הוא  לכך  הגורם 
המודעות והעדר חינוך כלכלי הולם 

למשפחות צעירות". 

  המשך מעמ' ראשון
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לוחפון מידע נדלן למכירה והשכרה, ֳ
02-80- מנוי  דמי  ללא  נופש  ומידע 
באתר  מידע  עדכון  חדש!   30-444
דוא"ל   co.il.8030444 בכתובת 

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה
 + 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]

מ"ר   85 ק"ב  חד'   3 פנינה   80 גוש 
2,800,000 ש''ח * חנה 3.5 חד' ק"א 
מ"ר.  ל-22  אופציה  נטו  מ"ר   67
תיווך 02-5379474, 053-3179474

[20051692]

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]

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

3179474
[20051568]

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]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20050984]

חד'   6 ק"ג  חדשה  סורוצקין  מיוחדת! 
בעלז  ק.  גדולה,  מרפסת   + מ"ר   150
* אוהליהב 6.5 חד' ק"ב גם מחולקת. 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20050983]

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

3179474
[20050498]

ירושלים | השכרה
מחסן   + חד'   4 ישראל  בשרי  מציאה! 
בקומה + חני'ה קומה נוחה 2,800,000

ש''ח תיווך=0527657732
[20052343]

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]

 *   *  $2,000 חד'   4 שפע  נופי 
(שמגר) 2 חד'  + מרפסת  *  * גוש 
בנפרד  סלון  מטבח  חד'   2.5 80
יפיפיה,מרפסת ענקית. תיווך -050

4168418
[20051569]

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
 + מעלית   + ק"ב  5ח'  באבני-נזר 
"אפיק- 2,500,000ש"ח  אופציה 

נכסים" 03-5791514
[20052338]

מאוד  מושקעת  חדרים   3 בשטרסר! 
"תיווך-ט. ש''ח   1,790,000 חזית  ק"א 

זינגר" 03-619-0004
[20052337]

 + 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]

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]

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]

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]

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]

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

אחיסמך 086335335
[20049841]

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 
מרפסת   + לנוף  צופה  חדר  לזוג 
ברסלב.  בקרית  מוארת  נקיה,  גדולה, 

04-6922596 / 054-8433088
[20052339]

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

053-3172579
[20052333]

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

7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

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

2840299
[20042205]

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. 
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]

בר יוחאי 
נקיה,  מקסימה,  בוילה  בעומר!  ל"ג 
חצר ענקית + מתקנים רביעי/ מוצ"ש 

055-6624822
[20048161]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

4109434
[20041631]

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

7616720-1
[20040110]

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

ש''ח 052-7128736
[20052148]

השכרת רכבים 
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]

חינוך ַ מוסדות  המנהלת  לעמותה 
דרושה  בירושלים  באידיש 
לעבודה  גדול  ראש  עם  מזכירה 
דרישות  קבועה  משרדית 
בתוכנות  שליטה   .1 העבודה: 
 .3 בהנה"ח.  ידע   .OFFICE. 2
נסיון.   .4 אם.  שפת  ברמת  אידיש 
ואחריות.  מסירות  מוטיבציה,   .5
למייל:  חיים  קורות  לשלוח  נא 

MZKIRA19@GMAIL.COM
[20052344]

מ"מ  גננת,  ברק  בבני  ילדים  למעון 
לגיל שנתיים, מיידי. 052-7641817

[20052340]

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]

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]

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]

מכירה שעוני שבת מכני 48 שעות ֲ
מאוד-  מבוקש  בלעדי  מוצר 
בסיטונאות  צמודים  ויו"ט  לשבת 

בלבד 053-3146470
[20052335]

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]

ניתן ָ ועמותות  מוסדות  למנהלי 
דרכנו לארגן מבצע הגרלה על דירה 
הכרטיסים,  מכירת  כולל  לתורמים 
לפרטים:  עו"ד.  בליווי  ושיווק  פרסום 

p605050@gmail.com
[20052336]

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 
הכוונה  יעוץ,  משפצים?  בונים? 
מוצרים  חומרים,  לבחירת:  וליווי 
052- לב  מ.  רב!!  נסיון  וריהוט 

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]

דף היומי בבלי: בכורות טו    דף היומי ירושלמי: תרומות נז    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הכ"ז (הסבלנות)    משנה יומית: מכות א, ו-ז    הלכה יומית:
או"ח תקד, ב-ד    רמב"ם יומי: נזקי ממון ו-ח    שו"ע הרב - רב יומי: לב, 
סג-סה    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תקלג-תקמד    חפץ חיים: רכילות 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' צו. ו, ז  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:258:268:258:288:288:22סו"ז ק"ש מג"א
9:159:169:159:189:179:13סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:499:509:499:529:519:47סוף זמן תפלה מג"א
10:2210:2310:2210:2510:2410:20סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

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

1919:2419:2219:2219:20;19:2421שקיעת החמה
זמנים למחר

4:144:154:124:184:164:09עלות השחר
4:595:004:575:025:014:55זמן ציצית ותפילין

5:535:595:505:565:555:50הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
077-8880100 אבא הלל 165,  סופרפארם קניון אילון 054-9549871 הנוטרים 10    בני ברק מרפאת גונן ח' ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם יד אליהו   סופרפארם מינסטור ר"ג    תל אביב
077-8882200 רח' דיזנגוף 208 מהשעה  077-8881490 יגאל אלון 51 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופר פארם אורלוזרוב
בי שופר סל  077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה 19:00 עד 24:00  סופרפארם שיכון דן
סופרפארם סופר פארם גרנד קניון 077-8880770/771 שמחה גולן 54    רמת גן 8338091 שד' בנימין 60    חיפה

6519153 הופיין 52 חולון   אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 אשדוד

למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.285-
אתמול: 211.295-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-16

תל אביב
32-16

חיפה
28-16

גולן
29-15

טבריה
33-18

גליל
25-15

באר שבע
34-17

אילת
40-22

מזג האויר
חם מהרגיל בעונה

ברוב אזורי הארץ חם  היום -
מהרגיל עד שרבי. מעונן חלקית 

בעננות בגובה רב ובינוני. יתכן 
טפטוף עד גשם מקומי קל. 
משעות הצהרים יתכן אובך.

מעונן חלקית. תחול ירידה  שישי -
ניכרת בטמפרטורות ועלייה 

בלחות. הטמפרטורות יהיו 
נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון 

הארץ יתכן גשם מקומי קל.

נאה עד מעונן חלקית.  שבת -
הטמפרטורות יהיו ללא שינוי 
ניכר ותשארנה מעט נמוכות 

מהרגיל לעונה. 

ראשון - מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב. תחול עליה ניכרת 

בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל.

ראשוןשבתשישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



נחשף מפעל לא חוקי לייצור 
טבק לנרגילה בכפר ראמה

מאת חיים מרגליות

היחי־ של  משותפת  בפעילות 
חיפה  מכס  קניה,  ומס  לבלו  דה 
מפעל  נחשף  מעלות,  ומשטרת 
שהתנהל  לנרגילה,  טבק  לייצור 
ראמה,  בכפר  בבית  מחסן  בתוך 
ובמע"מ  קניה  במס  רשום  שאינו 
ולא דיווח על הטבק שייצר. מנהל 
המפעל, שהינו גם בעלים של חנות 
תחת  לחקירה  עוכב  בכפר,  אטליז 
ונערך  בערבות,  ושוחרר  אזהרה 
ובמפעל.  בחנות  בביתו,  חיפוש 
טיפול  להמשך  הועבר  המקרה 

ביחידת הביקורת במס קניה.
במפעל נמצאו כ־650 ק"ג טבק 

באריזות  לשיווק,  מוכן  לנרגילה 
תקנות  פי  על  לשיווק  האסורות 
שנגרעו  המסים  כששווי  הטבק, 
כרבע  על  עומד  המדינה  מקופת 

מיליון ש"ח.

כ־250  במפעל  נמצאו  עוד 
גולמי,  טבק  גליצרין,  ליטר 
להכנת  סוכר  וריח,  טעם  תמציות 
נוספים  ואמצעים  אריזות  הטבק, 

ששימשו ליצור הטבק ולשיווקו.

צילום: דוברות רשות המסים

שוטרים 
הצילו עוף 
דורס מסוג 
עקב חורף

לה־ הובילה  שוטרים  ערנות 
במצוקה.  שהיה  דורס  עוף  צלת 
במהלך פעילות שגרתית של שוט־
בכביש 458  בנימין  באזור  סיור  רי 
סמוך לרימונים, הבחינו השוטרים 
בעוף דורס הנמצא באמצע כביש.

השוטרים שראו כי העוף נמצא 
במצוקה עצרו את הניידת וניגשו אל 
העוף והבחינו כי הכנף שלו שבורה. 
הם לקחו אותו עמם ויצרו קשר עם 
את  שהעבירו  והגנים  הטבע  רשות 
ווטרינר  אצל  רפואי  לטיפול  העוף 

בגן החיות התנכ"י. 
הטבע  רשות  מול  בבדיקה 
בעוף  מדובר  כי  הסתבר  והגנים 
מזרחי.  חורף  עקב  מסוג  דורס 
כנף.  רחב  בינוני,  בדורס  מדובר 
ובמ־ אירופה  במזרח  מקנן  הוא 

לקזחסטן  עד  מזרחה  אסיה,  רכז 
ומערב סיביר. הוא חולף בישראל 
במספרים גדולים, בעיקר באביב, 
ובעשור האחרון גם התגלה כמקנן 
מרבית  הארץ.  בצפון  בחורשים 
באפריקה  החורפים  העקבים 
מעל  הנראה  ככל  באביב  חולפים 
לסיני וישראל, כשהם עוקפים את 

הים האדום מצפון. 
את  חולפים  העקבים  מרבית 
ישראל תוך כדי צום, מבלי לעצור, 
אולם פרטים רבים, בעיקר צעירים 
למשך  לעצור  עשויים  ומתבגרים, 
מספר שעות ועד למספר שבועות. 
במחצית השניה של מרץ ובאפריל, 
עומדים  פרטים  מאות  לראות  ניתן 
ועצים,  שיחים  ועל  הקרקע  על 
בעיקר בנגב הצפוני, בבקעת הירדן 

ובעמק בית שאן.
ח. אבישלום

אחד השוטרים עם העוף 
הדורס | דוברות המשטרה

ראשון לציון: ילדה חולצה מרכב הסעות נעול
מאת חיים מרגליות

נעו־ נמצאה  ארבע  כבת  ילדה 
הסמוך  בחניון  הסעות,  ברכב  לה 
לציון,  בראשון  דיין  משה  לרחוב 

הצהריים.  אחר  בשעות  אתמול 
הזעיקו  אותה  שגילו  אזרחים 
הרכב  את  שפרצה  המשטרה  את 

והוציאה את הילדה. 
פו־ מהרכב,  שחולצה  הילדה 

בבית  רפואי  טיפול  לקבלת  נתה 
כשהיא  הרופא,  אסף  החולים 
שהגיע  המשטרה  כוח  קל.  במצב 
ההס־ רכב  נהג  את  עיכב  למקום 

עות לחקירה. 

הקיסר החדש של יפן יארח בחודש 
הקרוב את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ 

בטקס קצר וסמלי קיבל הקיסר החדש לידיו חרב המסמלת את הכתרתו 
לתפקיד: "אני חש יראת כבוד" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אתמול  הוכתר  חדש  קיסר 
של  בכורו  בנו  נארוהיטו,  ביפן: 
שה־ אקיהיטו,  הפורש  הקיסר 
לכן.  קודם  יום  מהתפקיד  תפטר 
ממנו  ההכתרה,  טקס  במהלך 
נארוהיטו  קיבל  אקיהיטו,  נעדר 
הכתרתו  את  המסמלת  חרב  לידיו 
ההכתרה  בנאום  הבכיר.  לתפקיד 
כבוד  יראת  חש  שהוא  אמר  שלו 
בכוונתו  וכי  היפנית,  האומה  כלפי 
שלווה  שלום,  להבאת  לפעול 
ולעולם  יפן  לאזרחי  ושגשוג 

כולו. 
הרא־ הקיסר  הוא  נארוהיטו 

השכלתו  את  שקיבל  יפן  של  שון 
בין היתר במוסדות מערביים, הוא 
היתר  ובין  שוטפת  אנגלית  דובר 
למד גם באוניברסיטת אוקספורד 
הראשון  הוא  כן,  כמו  בבריטניה. 
מבין קיסרי יפן שגדל בבית הוריו, 
מקוב־ שהיתה  למסורת  בניגוד 

בני  נלקחו  במסגרתה  בעבר,  לת 
הקיסר לחינוך מלכותי אינטנסיבי 
התראו  ומאז  שלוש,  בני  בהיותם 
שהגיעו  עד  לעיתים  רק  עמם 

לבגרות. 
נשיא  כי  עוד,  דווח  אתמול 
לב־ מתכנן  טראמפ  דונלד  ארה"ב 

הקרוב,  החודש  במהלך  ביפן  קר 
שיארח  זה  יהיה  החדש  והקיסר 
שינזו  הממשלה  ראש  לצד  אותו, 

אבה. 
אתמול  בירך  עצמו  טראמפ 
הח־ העידן  לרגל  היפני  העם  את 

בהזדמנות  כי  ומסר  בארצו,  דש 
כדי  ביפן  לבקר  מתכוון  הוא  זו 
הברית  ואת  הקשר  את  לחזק 
שנכרתה בין שני העמים. בהקשר 
זה מעניין לציין כי נארוהיטו הוא 
שנולד  הראשון  היפני  הקיסר 
השניה  העולם  מלחמת  אחרי 
הירושימה  הערים  של  והפצצתן 
ידי  על  אטום,  בפצצות  ונגסאקי 

האמריקאים.

חלק בארמון הקיסרי שנהרס בתקופת מלחמת העולם השניה


