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במלאות שנה לפרישת ארה"ב מההסכם:

איראן תודיע היום על הפחתת המחויבות שלה 
להסכם הגרעין; מזכיר המדינה בביקור פתע בעיראק 
פומפאו היה בדרכו לגרמניה שם היה אמור לפגוש את הקנצלרית, אך באמצע הדרך שינה מטוסו כיוון ופנה 
לעיראק בגלל "עניינים דחופים של בטחון לאומי" ^ דיווח: איראן משנעת טילים קצרי טווח על גבי סירות 

במפרץ הפרסי ^ שר החוץ האיראני: "ארה"ב שנואה באזור"
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

על  הודיעה  שארה"ב  אחרי 
נוספת  מטוסים  נושאת  שיגור 

לאזור המזרח התיכון, ולאחר שפ־
היא  כי  פומביות  אזהרות  רסמה 
תתקוף את איראן ללא רחמים אם 
זו תנסה לפגוע בכוחות אמריקאים 

על  במפתיע  אתמול  דווח  באזור, 
האמ־ המדינה  מזכיר  של  נחיתתו 

ריקאי על אדמת עיראק. 
פומפאו  מייק  המדינה  מזכיר 

אמור  שם  לגרמניה,  בדרכו  היה 
הגב'  הקנצלרית  את  לפגוש  היה 
הטי־ של  שבעיצומה  אלא  מרקל, 

את  שליוו  העיתונאים  עודכנו  סה 
מזכיר המדינה במטוסו, כי המטוס 
משנה את כיוונו ליעד שבשלב זה 

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א

הערב בקרית צאנז בנתניה: עצרת מספד מרכזי על 
סילוקו של הגאון הצדיק רבי חיים מנדל שטייגר זצוק"ל

ככלות השלושים להסתלקותו

ומ־ צאנז  קרית  תושבי  המוני 
בהספד  הערב  ישתתפו  לה  חוצה 
הסתל־ על  השלושים  ככלות  מר 

גברא  האי  של  הפתאומית  קותו 
האי  רב  דעה,  לדור  שריד  רבה, 
בקי  ופרישא,  חסידא  וצדיק,  גאון 

הצדיק  הגאון  התורה,  מכמני  בכל 
זצוק"ל  שטייגר  מנדל  חיים  רבי 

סגן השר הרב פרוש בפגישה עם פורום ארגונים ומוסדות חינוך 
בנושא ההסכם הקואליציוני:

"יהדות התורה תעמוד בהסכם על שמירת עצמאות החינוך 
והסרת האפליה התקציבית במוסדות החינוך החרדיים"

הרב פרוש הציג בפני הפורום את מסמך הדרישות הקואליציוניות בנושא החינוך של יהדות התורה 
ואמר: "אחרי נושא הדיפת חילולי השבת במרחב הציבורי ונושא החוק להסדרת מעמדם של בני 

הישיבות, אנו רואים חשיבות רבה מאוד בנושא החינוך ונעמוד על כך בתוקף בהסכם הקואליציוני"

מאת כתב 'המבשר'

סגן השר הרב פרוש נועד את־
ומוסדות  ארגונים  פורום  עם  מול 
גולדק־ יצחק  הרב  בראשות  חינוך 
בנו־ ממשרדו  מקצועי  וצוות  נופף 
הקיימת  התקציבית  האפליה  שא 

במוסדות החינוך החרדים.
הרב  הציג  הפגישה  במהלך 
שבכוונת  הסעיפים  את  פרוש 
בהסכם  להכניס  התורה  יהדות 
בכדי  הליכוד,  עם  הקואליציוני 
עצמאות  את  ולחזק  להמשיך 
התקצי־ האפליה  והסרת  החינוך 

בית במוסדות החינוך החרדיים.
הפורום,  של  המקצועי  הצוות 
עמד שוב על האפליה התקציבית 

הרך  בגיל  לחינוך  במיוחד  שישנה 
במוסדות החינוך החרדיים, כאשר 

הערב בבני ברק: עצרת התעוררות במלאות השלושים להסתלקות 
גאב"ד בני ברק הגאון רבי משה יהודא ליב לנדא זצ"ל

עם מלאת השלושים להסתלקותו לשמי רום של גאב"ד בני ברק הגאון החסיד רבי משה יהודא ליב לנדא 
זצ"ל, מי שהגביה את חומות העיר ועמד כחומה בצורה על צביונה ועל משמר הכשרות, תתקיים הערב 
יום רביעי, עצרת התעוררות וחיזוק רבתי בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל וממשיכי דרכו בהנהגת 
̂ לנוכח הצפי להשתתפות קהל רב, הוחלט על קיום העצרת במרכזה של עיר התורה  העיר שליט"א 
̂ עם ד' חזקו ונתחזקה! והחסידות בהיכל הגדול – ביהמ"ד מכנובקא בעלזא שברח' האדמו"ר מגור 

להסת־ השלושים  במלאות 
עיר  גאב"ד  של  רום  לשמי  לקותו 
החסיד  הגאון  ברק,  בני  התורה 
זצ"ל,  לנדא  ליב  יהודא  משה  רבי 

וחיזוק  התעוררות  עצרת  תתקיים 
חזקו  ד'  'עם  הכותרת  תחת  רבתי  
צוואתו  פי  על  וזאת  ונתחזקה', 
אלא  מספד  דברי  לומר  שלא 

ולנוכח  בלבד,  התעוררות  דברי 
הימים  ואירועי  ישראל  של  צרתם 
ה"י.  ישראל  דם  בשפך  האחרונים 

הימים האחרונים לקראת הגרלות הענק של 'שבוע הערבים השנתי':

עד מחר ב־21:00 ניתן להיכלל בהגרלת 
הבונוס על 'ערבים חינם לשנה'

תרומה מיוחדת שנתקבלה השבוע, יוחדה להגרלה מיוחדת 'ערבים חינם לשנה', כאשר בנדיבות ליבו של התורם 
יכוסו עלויות התרומה של הזוכה, במקרה שחלילה תתקיים גביה במהלך השנה הקרובה. ההצטרפות להגרלת 
̂ מוקדי ההצטרפות והצירוף ל'ערבים' פועלים במתכונת מיוחדת כדי  הבונוס עד מחר בשעה 21:00 בלילה 

לעמוד בביקוש הגבוה להצטרפות ולצירוף, ולאפשר את השתתפותם של המצטרפים והמצרפים בהגרלות הענק

הגוברת  משמעותית  תכונה 
מיום ליום לרגל הימים האחרונים 
במה־ השנתי'  הערבים  'שבוע  של 

על  ענק  הגרלות  מתקיימות  לכו 
במיוחד,  שנתרמו  מוצרים  מגוון 
ומיועדים הן למצטרפים החדשים 

המצרפים  הוותיקים  לחברים  והן 
קהילות  בכל  חדשים.  חברים 

הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר 
בעל 'אמרי אש' ממודז'יץ

ל"ה שנים להסתלקותו

הערב, ליל ד' אייר, ימלאו ל"ה 
מרום  לשמי  להסתלקותו  שנים 
'אמרי  בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 

אש' זצוק"ל ממודז'יץ, לרגל יומא 
מרן  כ"ק  נכדו  יערוך  דהילולא 

רגעים אחרונים לחתימה בספר הפרנסה:

היום יומא ההילולא של הרה"ק רבי ישעיה 
מקרעסטיר זיע"א בו יפקדו לשפע, לפרנסה ולהצלחה
השערים נפתחים ביום הילולת הצדיק אשר כעדות מצוקי ארץ זיע"א – מפתח פרנסה היה 
בידיו ^ סיפורי מופת מתגלגלים מעל לדרך הטבע ^ תורמי מפעלות החסד 'ברכת ישעיה' 

יוזכרו היום על הציון לברכה ולישועה ^ מוקד הישועות מתוגבר לקליטת הפניות

המונים  עורגים  אליו  היום  זה 
מתוכם  רבים  אשר  ישראל,  מבית 
עלו לציון הקדוש בקרעסטיר לש־
פוך שם צקון לחשם, בעוד אחרים 
מצטרפים במוקד הישועות לרשי־
מת השמות המועברת לתפילה על 
הציון. 'ספר הפרנסה' של רבי יש־
עיה זיע"א מתרחב ומתעבה בימים 
מפעימים  ישועות  בסיפורי  אלו 
הסתברות  לכל  מעבר  ניסים  על 

אפשרית.
העולם  מלחמת  בטרם  עוד 

יום  ההילולא  יום  היה  השניה 
מכל  ישראל  בית  להמוני  משיכה 
רבים  וסביבותיה.  הונגריה  רחבי 
עלו לקרעסטיר לשאת תפילה על 
בש־ ולזכות  ישעיה  רבי  של  ציונו 
המ־ כמעיין  הזורם  הישועות  פע 

תגבר ביום הגדול. גם היום זוכים 
החסד  במפעלות  חלק  הנוטלים 
של הצדיק לשפע שמימי ולניסים 

גלויים בפרנסה ובכל ענין.
ואנ־ חסידים  וטובים,  רבים 

את  להזכיר  מבקשים  מעשה  שי 

 – ישעיה'  'ברכת  רבני  דרך  שמם 
רצון  את  עלמא  בהאי  הממשיכים 

אמש החלו אירועי יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה
צפירה תישמע ב־11:00 בבוקר בכל רחבי הארץ

לחללי  הזכרון  יום  אירועי 
מערכות ישראל ופעולות האיבה 
עם   ,20:00 בשעה  אתמול  החלו 

הטקס  דקה.  בת  צפירה  הישמע 
לזכרם  דומיה  בצפירת  נפתח 
במלחמות  הנופלים   23,741 של 

ובמבצעים ושל 3,150 האזרחים 
מאז  איבה  בפעולות  שנרצחו 

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

ד

  המשך בעמ' ד

בהתעלמות ממחאת המפלגות החרדיות:
ועדת השרים אישרה אתמול 'היתר' כללי לעבודות 

בשבתות הקרובות של 950 איש לפחות  / עמ' ב
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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

שיקולים זרים וחוסר רגישות
הזכרון  טקס  מארגני  עתירת  את  לקבל  בג"ץ  החלטת 
ופלסטיניות,  ישראליות  שכולות  למשפחות  המשותף 
מצטרפת לשורה ארוכה של החלטות בג"ץ מקוממות, שאין 
האחת  רגליים.  שתי  על  מיוסדות  אלא  משפטי  יסוד  להן 
לה  שניתנו  השלטון  סמכויות  את  הממשלה  מידי  להפקיע 
לפי החוק. והשניה לעצב את ישראל כמדינה כלל אזרחיה. 

ליברליים   – כמו  שיקולים  העדיפו  שוב  בג"ץ  שופטי 
לאומיים.  ערכים  פני  על  הדיבור)  (זכות  הענין  מן  שלא 
ביטול החלטת שר הבטחון לאסור על כניסת בני משפחות 
מערכות  לחללי  הזכרון  יום  בליל  לישראל  מחבלים  של 
ישראל ולאזרחים נפגעי פעולות טרור, מהווה פגיעה גסה 
במשמעותו של יום זה למדינה. חללי צה"ל וכוחות הבטחון 
במלחמות  נפלו  לא  טרור  בפעולות  שנרצחו  והאזרחים 
של עמים זרים או בשליחות של רודנים. הם נפטרו לבית 
את  שקשרו  מיעוטים  בני  או  יהודים  שהם  משום  עולמם 
גורלם במדינת היהודים. הם קרבנות המלחמה של ערבים 
ומה  שנה.  ושישים  ממאה  יותר  זה  הנמשכת  ביהודים 
שארע השבוע בדרום הארץ מלמד שזאת מלחמת חורמה 
שמטרתה השמדת המדינה, חיסול כל יהודיה, לרבות אותן 
ורואים  הפלסטיני  בנרטיב  התומכות  יהודיות  משפחות 

בחלליהן שווי זכויות לחללי עם ישראל. 

הביאה  בג"ץ  החלטת  שחוללה  הציבורית  הסערה 
של  מקובל  בלתי  לצעד  המשפט  בתי  דוברות  את  אתמול 
כענין  אותה  להסביר  ולנסות  ההחלטה  על  התנצלות  מעין 
טכני ולא מהותי. כאילו איסור כניסת הפלסטינים נובע מן 
הסגר הכללי על השטחים וכי "בדיון התברר שלסגר נקבעו 
כניסה  אישורי  מתן  המאפשרים  מבוטלים  לא  חריגים 
לאלפי פלסטינים. על כן, נקבע כי ניתן להתיר את כניסת 
הפלסטינים לטקס כפוף לבדיקה בטחונית פרטנית". הסבר 
את  הגדיש  בג"ץ  בהחלטתו  לאינטליגנציה.  עלבון  הוא  זה 

הסאה. ההיתממות מוסיפה חטא על עוון.

החלטת שר הבטחון למנוע את כניסתם של פלסטינים 
החלטה  היא  הזכרון  יום  בליל  משותף  זכרון  לטקס  אלה 
בעלת משמעות בטחונית: למנוע לגיטימציה מן המחבלים. 
להראות  ולא  לנרצחים  רוצחים  בין  השוואה  לאפשר  לא 
לפלסטינים כי ישראל מאבדת את כבודה הלאומי ובטחונה 
בפני  הזה  הטיעון  את  הציגה  לא  הפרקליטות  אם  העצמי. 
זאת  הרי  השטחים  על  בסגר  נאחזה  אלא  המשפט,  בית 

שערוריה בפני עצמה אבל אינה פותרת את השופטים.

עשיית  מטרתם  כי  טוענים  המשותף  הטקס  מארגני 
שלום וכי גשר של משפחות שכולות משני הצדדים יקדם 
בכך  שמאמינות  שכולות  משפחות  יש  אם  גם  השלום.  את 
באמת ובתמים ואין סיבה להתווכח אתם, בכל זאת הקבוצה 
המייצגת אותן ועתרה לבג"ץ היא מסגרת אנטי ישראלית 
לארץ  פלסטינים  אלפי  מאות  של  השיבה  בזכות  שתומכת 
של  לחיסולה  הבדוק  האמצעי  היא  השיבה  זכות  ישראל. 
יערכו  שלא  מדוע  כן  ואם  צבאית.  במערכה  שלא  ישראל 

את הטקס ברמללה.

שאת  ביתר  לפעול  צריכה  לקום  העתידה  הממשלה 
לתיקון עיוותיו של בית המשפט העליון ולהקטנת יכולותיו 
שאינם  ערכים  המדינה  על  ולהשליט  במשילות  לפגוע 
כי  מתברר  עצמה.  את  המכבדת  מדינה  בשום  מקובלים 
המאמצים של שרת המשפטים היוצאת לא הספיקו. אמנם 
חלו שינויים בהרכב האנושי של בית המשפט, אך אין בכך 
די. על הכנסת החדשה להעביר שורה של חוקים שיתקנו 
זכות  ביטול  התגברות,  חוק  לרבות  מיסודה,  הבעיה  את 
השלטונות,  מהחלטות  נפגעים  שאינם  מי  של  העמידה 
עקרוניים  בנושאים  להתערב  המשפט  בית  יכולת  מניעת 

ודתיים. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

מחויבות פחותה
אין  שלאיראנים  אמר  מי 

חוש הומור.
אובאמה,  שממשל  מאז 
ג'ון  של  הסהרורי  בניצוחו 
שלטונות  עם  חתם  קארי, 
המהפכה על ההסכם, לא היה 
יום אחד שבו האיראנים עמדו 

בתנאיו.
שנים חלפו, בחסדי שמים 
בוושינגטון  השלטון  התחלף 
פרישת  על  הודיע  והנשיא 
כל  עם  ההסכם.  מן  ארה"ב 
הכבוד לדבקות יתר המדינות, 
פרישת  ההסכם,  שושבינות 
ההסכם  את  רוקנה  אמריקה 
לנייר  אותו  והפכה  מתוכנו 

חסר חשיבות.
והשתב־ התחפרות  מלבד 
בחי־ עצמם,  לבין  בינם  ללות 

רוק שיניים, לא נשמעו דברים 
טהרן  של  מכיוונה  ממש  של 
העיתונאים  מסיבת  לאחר 
הנשיא  הציג  בה  המתוקשרת 
האמריקני את ביטול ההסכם.

הדברים  עומדים  כעת 
הידי־ סוכנויות  להשתנות. 

למערכות  אמש  שיגרו  עות 
העיתונים מידע חדש בנושא. 
כי  היה  נראה  בתחילה  אם 
להודיע  עומדים  האיראנים 
באה  ההסכם,  מן  פרישה  על 
ההודעה המעודכנת והבהירה 
כי איראן תודיע על "מחויבות 

פחותה" להסכם.
שיוכל  למי  יינתן  פרס 
גמ־ כל  וללא  בקלות  להצביע 

לקשה  שהופכת  (משימה  גום 
יותר עם הצטרפות כמה חברי 
כנסת חדשים למליאה ולווע־

דות) על ההבדל בין הכרזה על 
פרישה לבין מחויבות פחותה.

הסבירה  האפשרות 
למציאות  ביותר  והקרובה 
היו  מלאה  שבמחויבות  היא 
האיראנים אמורים לצחוק כל 
יום כל היום על הנאיביות של 
חתמו  שעמם  המדינות  ראשי 
במחויבות  ואילו  ההסכם  על 
לצחוק  רשאים  הם  פחותה 
גם  עצמם,  לבין  בינם  בקול, 
הת־ (כגון  אחרים  דברים  על 

קוות שמדי פעם יש מי תולה 
על  רק  ולא  העולמי)  בשלום 
ההסכם ועל שושביניו תלושי 

המציאות.
היא  פחות  לא  משעשעת 
מדינות  ראשי  של  תגובתם 
האח־ להתפתחויות  אירופה 

קראה  למשל,  צרפת,  רונות. 
תעז  שלא  לאיראן  פומבית 
בדיוק  זה  כזו.  הכרזה  להכריז 
הגנב  את  הרואה  האיש  כמו 
לחנות  לילה  באישון  פורץ 
ממנה  ונוטל  ביתו  שלמרגלות 
אינו  הלה  ליד.  הבא  מכל 
וקורא  עשתונותיו  את  מאבד 
"גנב,  לברנש:  גנוב  בקול 
של  חושיו  קהות  הנה".  בוא 
מה  משום  אותו  מוליכה  הגנב 
במקום  בידו,  כששללו  הרחק 
להגיע במהירות אל הקורא לו 
ולהיאזק על ידו בהנאה בלתי 

מוסתרת.
כי  הזהיר  צרפתי  גורם 
אירופה תחדש את הסנקציות 
נמנה  גורם  אותו  איראן.  נגד 
האירופאיות  הדמויות  עם 
לגלות  כולו  בעולם  שהפצירו 
בתה־ ולהאמין  סבלנות  יותר 

ליך החשוב שנוצר.
תמיד  דאגה.  אל  אבל 
שיאמרו  הנאורים  יימצאו 
שבעצם הכל יכול היה להיות 
האמ־ הסירוב  אלמלא  אחרת 

גם  שגרם  הנוקשה  ריקני 
לאיראנים לשנות את פניהם.

מעורבות יתר
מת־ שהטכנולוגיה  ככל 
נחשף  כולו  והיקום  פתחת 
תמול  שעד  חידושים  לעוד 
לאוטופיה,  נחשבו  שלשום 
קולות  במקביל  נשמעים  כך 
מפני  המזהירים  מסתייגים 
מחשבים  על  יתר  הסתמכות 
בני  אינם  דבר  של  שבסופו 

אנוש.
ומת־ ההולכות  הנסיבות 

החללית  להתרסקות  בררות 
על  נחיתתה  בעת  'בראשית' 
הזו  התזה  את  מנפצים  הירח, 
בפי־ שגם  כך  על  ומצביעים 

שלא  חדשני,  אולטרה  תוח 
לומר דמיוני, התקלה היא פרי 
שיבוש בידי אדם ולא מכונה.

שנחשפו  הממצאים  לפי 
מסתבר כי התקלה שהשביתה 
לא  'בראשית'  של  המרוץ  את 
מוצ־ לא  מפקודה  אלא  נבעה 

לחת שהוזנה לחללית. 
אדם  לפיה  חז"ל  קביעת 
מועד לעולם, בין ער ובין ישן, 
המחשה  זה  בסיפור  קיבלה 
הטכ־ הפיתוח  לא  מובהקת. 

שליטה  כנעדר  התברר  נולוגי 
המוגבל  האנושי  המוח  אלא 
הפקודה  את  אליו  ששיגר 
נכון.  הלא  ברגע  נכונה  הלא 
שהלך  למי  עצור  תמרור  זהו 
כוחי  על  נשען  שלו  הרוח 

ועוצם ידי.

ערבות טוטלית 
הש־ גם  נהג  שנים  במשך 
מאל לכבוש את הרהוריו הח־

תרניים ליממה אחת בשנה.
החכמים  שבאו  עד 
המחאה  את  להעצים  והציעו 
משותף  זכרון  יום  באמצעות 
זכרם  גם  נס  על  יעלה  שבו 
שקיפחו  דגולים  מחבלים  של 
למען  במאבקם  חייהם  את 

מולדתם.
המוח היהודי, כבר אמרנו. 08-864-89-89

-

הפרקליטות הודיעה על ביטול הסכם עד המדינה עם גנור
מאת חיים מרגליות

פרקליטות מיסוי וכלכלה הודי־
עה לבאי כוחו של מיקי גנור על בי־
טול הסכם עד המדינה עמו בפרשה 

3000 – המכונה גם תיק הצוללות.
כוחו  לבאי  שנשלח  במכתב 
מחוז  פרקליטת  הודיעה  גנור  של 
את  הפר  גנור  כי  וכלכלה,  מיסוי 
עמו.  שנחתם  המדינה  עד  הסכם 
השו־ גרסאות  מסירת  בשל  זאת, 
קוד־ מגרסאות  מהותי  באופן  נות 

מות שמסר בסמוך ולאחר חתימת 

ההסכם ובשל הפגיעה במהימנותו 
זו.  חדשה  גרסה  ממסירת  הנגזרת 
גנור  של  לשחרורו  עד  בנוסף, 
למעצר בית, החליט גנור להפסיק 
על  לשמור  והחל  פעולה  לשתף 
שאף  פעולה   – השתיקה  זכות 
של  הפרה  מהווה  כשלעצמה  היא 

התחייבויותיו לפי ההסכם. 
נכתב  הפרקליטות  בהודעת 
של  טענותיהם  שנשקלו  לאחר  כי 
לבטל  הוחלט  גנור,  של  כוחו  באי 
את הסכם עד המדינה איתו על כל 
המשמעויות הנגזרות מכך, לרבות 
היכולת לעשות שימוש בכל ראיה 
ההסכם,  חתימת  לפני  שנאספה 
בכלל  ממנו.  כתוצאה  או  לאחריו 
של  בהודעותיו  גם  להשתמש  זה, 
אחרים  וכנגד  כנגדו  עצמו  גנור 
כזכור,  שמסר.  המסמכים  ובכל 
למש־ גנור  הגיע  כחודשיים  לפני 

טרה כדי לשנות את גרסתו שמסר 
במהלך חקירת הפרשה. 

בתיק הצוללות עלו חשדות, כי 

של  שורה  התקופה,  של  במהלכה 
בכי־ משרה  ונושאי  ציבור  עובדי 

גורמים  לצד  ובהווה,  בעבר  רים, 
חל־ או  כולם   – ופרטיים  עסקיים 

קם – לקחו או דרשו טובות הנאה 
בין  גנור,  מיקי  העסקים  מאיש 
במישרין ובין באמצעות מתווכים; 
וב־ במזומן  שוחד  בתשלומי  בין 

ייעוץ  חוזי  של  בכסות  ובין  שיקים 
ביצוע  בעבור  בין  פיקטיביים; 
פעולה הקשורה בתפקידם ובין על 
אחרים;  ציבור  עובדי  להניע  מנת 
הצוללות  לעסקאות  בהקשר  בין 
תאגיד  בין  שנרקמו  השיט  וכלי 
טיסנקרופ לבין מדינת ישראל ובין 
אחרים,  עסקיים  למיזמים  בהקשר 
קרמו  אשר  ועתידיים,  עכשוויים 
בשות־ ובחו"ל  בארץ  וגידים  עור 
פות עם גנור – וכל זאת תוך הימ־

מובהקים  עניינים  בניגודי  צאותם 
והאינטרס  תפקידם  בין  וחמורים 
קידום  ובין  הופקדו  עליו  הציבורי 

ענייניהם העסקיים והפרטיים.

הצעת חוק: מאסר לעוקצי קשישים
הצעת החוק מבקשת להטיל עונשי מאסר וקנסות על עוקצי קשישים 

מאת מאיר ברגר

לכנסת  שהוגשה  חוק  הצעת 
מבקשת  האחרון  השבוע  במהלך 
מאסר  של  עונש  הטלת  לאפשר 

לעוקצי קשישים.
ח"כ כהן, מגישת הצעת החוק, 
שנדמה,  למה  בניגוד  כי  מסבירה 
ואולי גם בניגוד למה שהגיוני היה 
שיקרה, המציאות כיום אינה מא־
עברייני  על  מאסר  השתת  פשרת 
הם  ולמעשה  קשישים,  נגד  עוקץ 
באופן  כלכלית  נענשים  אינם  גם 

אישי.
ואוס־ חוקרת  כשהמדינה  "גם 

פעלה  שחברה  ומגלה  ראיות  פת 
בניגוד החוק ועקצה קשישים היא 
החב־ על  כספי  עיצום  מטילה  רק 
שה־ הוא  שקורה  מה  בפועל  רה. 

משולם  לא  הקנס  נסגרת,  חברה 
חדשה  חברה  פותחים  והנוכלים 
על  מיליונים  לעשות  וממשיכים 

הסבירה  אונים",  חסרי  של  גבם 
בראיון לערוץ 7.

כהן  מבקשת  שכזו  במציאות 
נוסף,  עבודה  כלי  למדינה  לתת 
החוק  הצעת  פי  "על  כהגדרתה, 
הרשות לסחר הוגן, שהיא הרגול־

טור, תוכל להטיל עונש של מאסר 
יותר  קצר  מנהלי  בתהליך  וגם 
כדי  האדם  על  אישי  קנס  יוטל 
שגם אם הוא סגר את החברה הוא 
אנחנו  יותר.  להתחבא  יוכל  לא 
מבקשים לייצר סנקציות אישיות 
וכך אנחנו מאמינים שתיווצר הר־
נוכלים  אותם  את  שתפחיד  תעה 

מלעשות עוול לאותם קשישים".
מדבריה של ח"כ כהן עולה כי 
לבעל  חוקית  מניעה  גם  אין  כיום 
חדשה  חברה  לפתוח  שכזו  חברה 
של  סגירתה  על  שהחליט  אחרי 
משפטיים  יועצים  "יש  הקודמת. 
בחופש  פגיעה  שזו  שחושבים 
כמוהם.  חושבת  לא  אני  העיסוק. 

אותם  פרקטיקה,  כמו  נראה  זה 
עם  חדר  באותו  פועלים  אנשים 
אותם מאגרי לקוחות ורק משנים 
24 בתוך  החברה  של  השם  את 

שעות וממשיכים בשלהם".
עם זאת מציינת כהן כי במידת 
בעקבות  הצטמצמה  התופעה  מה 
הובילה.  אותו  הציבורי  הקמפיין 
וחטפו  נסגרו  חברות  מעט  "לא 
להמציא  מנסים  הם  אבל  קנסות, 
את עצמם מחדש. עכשיו הם עב־

במקום  פיננסיים.  לשירותים  רו 
הם  ותכשיטים  שמיכות  למכור 
כספים  לנו  למצוא  לנו  מציעים 
כפולים.  ביטוחים  וימנעו  אבודים 
על  שמתבססים  שקרים  מיני  כל 
ולוקחים  חינמיים  מידע  מאגרי 
הנוכלים  אוויר.  על  שקלים  אלפי 
ועד  פניהם  את  משנים  רק  האלה 
וישלמו  בכלא  ישבו  לא  שהם 
מחיר גבוה הפחד לא יהיה מספיק 

משמעותי".

הערב: הילולת כ"ק מרן ה'אמרי אש' 
ממודז'יץ זי"ע בחצר הקודש קוזמיר

הקודש  בחצר  יציינו  הערב 
להסתלקותו  שנים   35 קוזמיר 
'אמרי  בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
אייר  בד'  זיע"א,  ממודז'יץ  אש' 
יערוך  ההילולא  לרגל  תשד"מ. 
את שולחנו נכדו כ"ק מרן אדמו"ר 

המדרש  בבית  שליט"א.  מקוזמיר 
קוזמיר ברח' רש"י 16 בני ברק.

9:00 בשעה  ערבית  תפילת 
מרן  כ"ק  נכדו  יערוך  מכן  ולאחר 
שולחנו  את  שליט"א  האדמו"ר 
וממשנתו  מתורתו  ישא  בו  הטהור 

השאיר  אשר  ההילולא  בעל  של 
ישו־ כן,  כמו  לדורות.  ברכה  אחריו 

לבו  המיית  רוחו,  פרי  מניגוניו  ררו 
הטהור אשר עלה בלבו לשיר שירה. 
ועל  עלינו  תגן  הגדולה  זכותו 

כל ישראל אמן.

נבחרו סגנים זמניים 
ליו"ר הכנסת

מליאת הכנסת אישרה את הקמתן של ועדות כספים 
וחוץ ובטחון זמניות, ובחרה סגנים זמניים ליו"ר 

הכנסת אדלשטיין

מאת מאיר ברגר

בחברי  בחרה  הכנסת  מליאת 
ישראל  והרב  כהן  מאיר  הכנסת 
הכ־ ליו"ר  זמניים  כסגנים  אייכלר 
לבחירת  עד  אדלשטיין,  יולי  נסת 
סגני יו"ר קבועים. 60 ח"כים תמכו 

ללא מתנגדים.
את  המליאה  אישרה  בנוסף, 
המסדרת  הוועדה  של  בקשתה 
ועדות  שתי  של  הקמתן  בדבר 

זמניות – ועדת כספים וועדת חוץ 
ובטחון.

שתי הוועדות התכנסו בהמשך 
זמ־ ראש  יושבי  לבחור  מנת  על 
ניים, ח"כ הרב משה גפני לראשות 
דיכטר  אבי  וח"כ  הכספים  ועדת 

לראשות ועדת חוץ ובטחון.
יחי־ ש'  ח"כ  הושבעו  כן,  כמו 

לאחר  סלימאן,  תומא  וע'  מוביץ' 
בישי־ הח"כים  מהשבעת  שנעדרו 

בת הפתיחה בשבוע שעבר. 

ראש עיריית שדרות: "רק מבצע 
כ'צוק איתן' ישיג שקט ארוך"

ראש עיריית שדרות מבקר את מדיניות הסבבים והפסקות האש וקובע כי יש 
ליטול את היוזמה ולצאת במבצע כדוגמת 'צוק איתן' להשגת שקט בטחוני

לראשונה: נחשף צילום מתוך ספר הגבאים של 
צדקת רבי מאיר בעל הנס– שומרי החומות

הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר זיע"א שהיום חל היארצייט שלו, היה גבאי 
צדקה של צדקת רבי מאיר בעל הנס – שומרי החומות בין השנים תר"ע – תרפ"ה

 – הנס  בעל  מאיר  רבי  צדקת 
כ־160 לפני  הוקם  החומות  שומרי 
ותלמידי  סופר  הכתב  ידי  על  שנה 
יוצאי  א"י  עניי  עבור  החת"ס 
מחו"ל  יהודים  כאשר  הונגריה. 
מסייעים ליהודי ארץ ישראל ותו־
'ההייליגע  המיוחדת  בקופה  רמים 

פושקע', מאז ועד עתה. 
שמו־ נחשפים  נדיר  בספר 

הנאמנים  הצדקה  גבאי  של  תיהם 
במהלך  פושקע'  ה'הייליגע  של 
של  שמו  מופיע  וביניהם  הדורות 
מק־ משה  בן  ישעיה  רבי  הרה"ק 

אחד מדמויות  היה  אשר  רעסטיר 
המופת של גדולי וצדיקי הונגריה 
לאורו  והנהיג  שעברה  במאה 
צדקה  כגבאי  בפעילותו  אלפים. 
הנס  בעל  מאיר  רבי  צדקת  של 
היה  תרפ"ה,   – תר"ע  השנים  בין 
הסביבה  מתושבי  אוסף  הרה"ק 
את התרומות שנתרמו ב"הייליגע 
הכספים  את  ומעביר  פושקע" 

ליהודי א"י. 
מח־ שנה  בכל  היום,  ועד  מאז 

'הייליגע  הוותיקה  הקופה  לקת 
והחסד  התורה  ממלכת  פושקע' 
משפחות  לאלפי  שקלים  מיליוני 
של  הנדיבה  תרומתם  בעזרת 
התורמים הרבים מכל רחבי הארץ 

והעולם.
שנערכה  מיוחדת  במגבית 
הקופה  חילקה  הפסח  חג  בערב 
משפ־ ל־10,776  דפסחא'  'קמחא 

חות מכל רחבי הארץ ובכך סייעה 
וכבני  בכבוד  לחג  להיכנס  להם 

מלכים.
מפעל  של  הכותרת  גולת 
החומות'  ב'שומרי  דפסחא  קמחא 
הינה הדרך בה מוגש הסיוע למש־
פחות, בהצנע לכת, וללא חשיפת 
פרטי הנזקקים – בדרך של הסתר 

וכבוד. 
אשר  החלוקה  מעמד  בכינוס 
בהשתתפות  הפסח  חג  בערב  נערך 
שליט"א,  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
בשעתו  שחלק  השבח  דברי  הוזכרו 
נשיא 'שומרי החומות' בארה"ק, מרן 
פוסק הדור בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל, 

ה'קמחא  והעברת  התמיכה  לצורת 
הבריות,  כבוד  של  בדרך  דפסחא' 
וזאת למרות שבשיטה הזו קיים קו־

מצוה  לקיום  ערוך  אין  אך  גדול,  שי 
זו בצניעות ובהסתרה מירבית.

בוצעה  בטרם  היה  מרגש  רגע 
דפסחא,  הקמחא  העברת  פעולת 
כשגדולי  הנתמכים,  לרבבות 
תפילה  נשאו  שליט"א  ישראל 
חלוקת  בעת  הנאמרת  מיוחדת 
רבי  צדקת  של  דפסחא  קמחא 
והת־ בקשו  בה  הנס,  בעל  מאיר 

בפרנסה  התומכים  להצלחת  חננו 
וכלכלה ובריאות איתנה.

'רצון  ועושים  ממשיכים 
בפעילות  חלק  לוקחים  צדיק', 
מאיר  רבי  צדקת  של  המבורכת 
בעל הנס – שומרי החומות על ידי 
תרומה לאלפי משפחות מכל רח־

בי הארץ הנעזרות על ידי הארגון, 
בקודש  דרכו  את  ממשיכים  ובכך 
רבי  בן  ישעיה  רבי  הרה"ק  של 
לע"נ  ותורמים  מקרעסטיר  משה 

הרה"ק זיע"א.

מימין, הספר האותנטי של צדקת רבי מאיר בעל הנס בו מופיעים שמות הגבאים. משמאל, שמו של 
הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר זיע"א המופיע בספר

מאת דוד שמואלי

אלון  שדרות,  עיריית  ראש 
הפסקת  הסדר  את  מבקר  דוידי, 
וקובע  חמאס  מול  שהושג  האש 
כי רק מבצע כדוגמת 'צוק איתן' 
טווח.  ארוך  בטחוני  שקט  ישיג 
בראיון  דוידי  אמר  דבריו  את 
צריך  "לא  ולפיהם   ,13 לערוץ 

להגיב. צריך ליזום".
"המציאות לא פשוטה ומור־

כבת. אנחנו רואים את הגיבורים 
והילדים,  ההורים  האמתיים, 
שנלחמים  המבוגרים  האנשים 
וצריך  מעזה  שמגיע  הטרור  נגד 
יישר  להם  ולהגיד  אותם  לחזק 

בפיתוח  ממשיכים  ואנחנו  כח 
לזכור  צריך  אבל  והאזור,  העיר 
שההישגים של צוק איתן מוצו".
לטעמו, השגת הסדרים חוז־
תפי־ את  התואמים  ונשנים  רים 

סת הסבבים ומשיגים שקט קצר 
ו"המטרה  המטרה  אינם  מועד 
שלנו היא להגיע לזמן ארוך של 
צוק  כדוגמת  מבצע  ורק  שקט 

איתן ישיג זאת".
דוידי מספר כי הוא משוחח 
והגורמים  הממשלה  ראש  עם 
ומביא  השונים  הרלוונטיים 
תושבי  של  ועמדתם  קולם  את 

עירו.
ארוכה  תקופה  "היתה 

הרמטכ"ל  הוביל  שאותה 
היתה  התפיסה  שבה  אייזנקוט 
'צוק  הישגי  את  למצות  שצריך 
או  חיסולים  היו  לא  ולכן  איתן' 
ישראל  מדינת  במבנים.  פגיעה 
הגדולה  מהטעות  מתעוררת 
הזו ומתחילה לחלחל במנהיגות 
לא  הזו  שהמציאות  התובנה 
נוצר  הזה  הסבב  כל  הרי  נכונה. 
לעבר  טרוריסטי  ירי  בעקבות 
שנכה  שאמרנו  בגלל  ולא  צה"ל 
מביאים  הם  כי  בטרוריסטים 
שלוות  את  ומפרים  לעולם  רוע 
הגיע  שנוצר  המצב  תושבינו. 
לה־ צריכים  לא  ואנחנו  כתגובה 

גיב אלא ליזום".

בהתעלמות ממחאת המפלגות החרדיות:

ועדת השרים אישרה אתמול 'היתר' כללי 
לעבודות בשבתות הקרובות של 950 איש לפחות

באירוע בינלאומי צפוי חילול שבת המוני בהיקף שלא נודע כמוהו זה שנים

ומוחלטת  בוטה  בהתעלמות 
על  החרדיות  המפלגות  ממחאת 
השרים  ועדת   – השבת  רמיסת 
בשבת,  עבודה  'היתרי'  לענייני 
לע־ כללי  'היתר'  אתמול  אישרה 
בודות בשבתות הקרובות של 950
איש לפחות, בשל אירוע בינלאומי 
צפוי  זה,  באירוע  מתוכנן.  גדול 
שבת  חילול  לב  למגינת  להיות 
נודע  שלא  עצום  בהיקף  המוני 

כמוהו זה שנים.
החל  השבוע  ראשון  ביום 
העבודה  'היתרי'  אישור  הליך 
שלפי  קצרצרה  בישיבה  בשבת. 
הדיווחים ארכה 15 דקות, החליט 
בני־ הבטחון  ושר  הממשלה  ראש 

מין נתניהו – בימים טרופי טילים 
שר  ועמו  הארץ,  ערי  על  ואיומים 
העבודה חיים כץ, על 'היתרי' הע־

הקרובות,  השבתות  לשתי  בודה 
בגין האירוע. להחלטה התנגד שר 

הדתות הרב יצחק ועקנין מש"ס.
השבת  רמיסת  על  בתגובה 
התורה  יהדות  הודיעה  הבוטה, 
משא  פגישת  ביטול  על  והשבת 
הליכוד.  עם  קואליציוני  ומתן 
הובעה המחאה החריפה והכואבת 
שמב־ מי  בידי  השבת,  חילול  על 
שומר  הציבור  תמיכת  את  קשים 

השבת. 
המחאה  כל  למרות  ואולם, 
והכאב, ישבה אתמול שוב הוועדה 
'היתרי'  את  חיזקה  ואף  ואשררה 
דיווחים,  פי  על  בשבת.  העבודה 
רק  זו  אך  עובדים,  ב־950  מדובר 
שניתן  כיון  ראשונית,  הערכה 
ניתן  המסתמן  שככל  גורף,  היתר 
יהיה להרחיבו ולכלול בו עובדים 

רבים נוספים.
יש־ הרב  ח"כ  גילה  אתמול 
מעשים  נעשים  כי  אייכלר,  ראל 
בעלי  אנשים  לשדל  כדי  חמורים 

ולע־ השבת  על  'לוותר'  משפחות 
מוכפלת  משכורת  של  בדרך  בוד, 
ארבעה,  ואף  שלושה  שנים,  פי 
אנשים  בשבת.  העבודה  עבור 
בשכר  אחוז   400 עד  מקבלים 
את  ביטא  הוא  התריע.   – השבת 
יהודים  שמעמידים  כך  על  הכאב 
לעבוד  להם  וגורמים  נסיון  בפני 
צו  נגד  קרובות  לעתים  בשבת, 

מצפונם היהודי.
יצוין עוד כי העובדה שמדינת 
בשבת,  בעבודות  תומכת  ישראל 
מקומות  שערי  לנעילת  גורמת 
עבודה רבים מספור בפני יהודים 
שמבקשים לנוח בשבת. המקומות 
נעולים,  יימצאו  בשבת  העובדים 
וחר־ דתיים  יהודים  בפני  כמובן 

דים, אבל גם בפני יהודים שאינם 
לנוח  רוצים  אבל  שבת,  שומרי 

בשבת ולהיות עם משפחותיהם. 

במסגרת הרפורמה בהפעלת אשכולות חדשים:

משרד התחבורה מאפשר הרחבת הפעלת מוניות 
שירות בשבת בכל רחבי הארץ כולל בירושלים

כך עולה מתשובת משרד התחבורה שהשיב לעתירה נגדו, בה נטען כי משרד התחבורה 
מעדיף חברות מוניות שעובדות בשבת, וטען כי אין מבחינתו בעיה בהפעלת קווים ביום 

השבת ובתנאי שלא תהיה "תחבורה ציבורית מסובסדת שפועלת בשבת" 

שי־ חדשות,  שירות  מוניות 
חדשה  רפורמה  במסגרת  פעלו 
בש־ יפעלו  נוספים,  קווים  ליצירת 
בת – כך הודה השבוע משרד הת־
מנהלית  לעתירה  בתשובה  חבורה 
המשפט.  לבית  שהוגשה  בנושא 
קודש  בשבת  הפגיעה  מגיעה  בכך 
הנ־ הכפלת  של  חדשים,  לשיאים 
קווים  ידי  על  קודש  בשבת  סועה 
כולל  הארץ,  רחבי  בכל  חדשים, 
בירושלים עיר הקודש, בתוך העיר 
ובקווים אליה וממנה – בעצם יום 

שבת קודש.
בעק־ הגיעה  המשרד  תשובת 

בות עתירה שהוגשה על ידי עו"ד 
מוניות  חברת  בשם  ביאלר,  אורן 
'ארגון  חברת  של  הזכיה  נגד  חי, 
במ־  '4-5 קווים  אביב  תל  מוניות 

בתל  שירות  מוניות  להפעלת  כרז 
אביב.

משרד  כי  נטען  בעתירה 
מוניות  חברות  מעדיף  התחבורה 
מאפשר  ובכך  בשבת  שפועלות 
ציינו  בתגובה,  הוגנת.  לא  תחרות 
במשרד כי "אין מניעה שהתכניות 
שירות,  מוניות  קווי  להפעלת 
בהתאם  בשבת,  פעילות  יכללו 
לסטטוס־קוו הקיים מימים ימימה 

בנוגע להפעלת מוניות שירות".
ידם  על  שהוצב  היחיד  התנאי 
ציבורית  תחבורה  "שככלל,  הוא 
כך  בשבת",  פועלת  לא  מסובסדת 
לעשות  ניתן  יהיה  לא  שבשבתות 
שימוש ברב־קו ולקבל את סבסוד 
שי־ מוניות  להפעלת  המדינה 

במשרד  כי  הוסיפו  במשרד  רות. 
"הוראות  כי  מודים  התחבורה 
מלהתייחס  נמנעו  המכרזים 

השירות  מוניות  הפעלת  לנושא 
מוניות  "הפעלת  אולם,  בשבת", 
להיות  המשיכה  בשבת  השירות 
אשכולות  במסגרת  גם  אפשרית 
משרד  קרי,  החדשים".  ההפעלה 
הפעלה  גם  יאפשר  התחבורה 
חדשים  שירות  מוניות  קווי  של 

בשבת. 
לעתירה  בתשובה  מכך,  יותר 
התחבורה  משרד  פרקליט  מצטט 
מהאופוזיציה  כנסת  חברי  גם 
חנין  דב  כמו  הקודמת,  בכנסת 
וזנדברג  המשותפת  מהרשימה 
עמדת  כי  "ניכר  כי  ומציין  ממרצ 
לש־ אין  כי  והינה  היתה  המחוקק 

בנוגע  הסטטוס־קוו  ממסגרת  נות 
בשבת,  שירות  מוניות  להפעלת 
מוניות  נתפסות  במסגרתו,  אשר 
לתחבו־ מהפתרון  כחלק  השירות 

רה ציבורית בשבת".
המו־ חברת  של  עתירתה 

העותרים,  בידי  נמשכה  חי,  ניות 
המשפט,  בית  המלצת  בעקבות 
באופן  כלל  בדרך  תומך  שכצפוי, 

סדרתי בחילולי שבת. 
משרד  שיוצר  האומלל  המצב 
התחבורה, הוא שלאחר הרפורמה 
שירות  מוניות  קווי   110 יפעלו 
ברחבי הארץ, כפול מהמצב היום. 
חילולי  הכפלת  הדבר  משמעות 
השבת והרחבתם לכל הארץ, במה 
מתחסדת  בציניות  מוסבר  שעוד 

כשימור הסטטוס־קוו. 
הרפורמה שועטת קדימה. על 
בחודשים  ב'גלובס',  פרסום  פי 
להתפרסם  אמורים  הקרובים 
ובא־ בערים  קווים  של  מכרזים 

הקודש  עיר  ירושלים  זורים: 

ראשון  ובין־עירוניים),  (עירוניים 
השרון,  אונו,  בקעת  נתב"ג,  לציון, 
עכו־נה־ טבריה,  נצרת־חיפה, 

אילת  אשדוד־אשקלון,  ריה, 
ועוד. 

הנורא  המערך  מצטרף  בכך 
של אלפי נסיעות במוניות שירות 
בכל רחבי הארץ בשבתות ובמוע־
די ישראל, לחילולי השבת המבי־

שים של רכבת ישראל בכל הארץ, 
של בינוי ושיפוץ כבישים והקמת 
התחבורה  שמשרד  תוך  גשרים – 
למצער  אלה,  תחומים  על  שאמון 

לא מנע זאת.
השבת  קדושת  למען  בוועדה 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  שע"י 
שליט"א אומרים כי כאשר רוצים 
תחומי  בכל  השבת  את  לחלל 
ממה  מכל  מתעלמים  התחבורה, 
לעת  ואילו  לסטטוס־קוו,  שקשור 
שבת  חילולי  להרחיב  שמבקשים 
והכפלתם  השירות  קווי  בהעצמת 
 – הארץ  בכל  מחדש  ופריסתם 
בסטטוס־קוו.  מנפנפים  פתאום 
והק־ הנואלת  בדרך  נעשה  הכל 

לוקלת של חילולי השבת והנסיון 
אינם  הם  חול.  ליום  אותה  להפוך 
מבינים שמאבדים בכך את הברכה 
ואת המזל. אם הם אינם מבינים – 
והשבת  התורה  יהדות  נציגי  על 
להסביר להם ולדרוש את שמירת 
הקואליציוני.  ומתן  במשא  השבת 
מממשלה  חלק  להיות  נוכל  לא 
סדרתי,  באופן  בשבת  שפוגעת 
והצה־ חגיגיות  הבטחות  למרות 

רות. יש למסד את שמירת השבת 
וגם  תעוגנה  שהבטחות  ולהבטיח 

תקויימנה – אמרו בוועדה. 

שעות פעילות המשרד
9:30-19:00  -מידי יום, בין השעות 

בס"ד

לתושבי השכונותהודעה 

רביעייום 
תתקיים קבלת קהל מיוחדת

ע"י 

וחדת ם קבלת קהל מ תתק

הרב חיים מילרע"י
יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

בנושא:
ייעוץ מונציפאלי

13:00-14:00בין השעות: 
בברכה

ההרשמה מראש חובה
10:00-17:00בין השעות 02-5385251בטל' 

ההרס בעזה בימי צוק איתן



המבשר | יום ד', ג' באייר תשע"ט | עמוד ג

משלחת שגרירי מדינות באו"ם בביקור בעוטף 
עזה: "להראות לעולם את תוקפנות חמאס"
משלחת שגרירים של מדינות שונות באו"ם קיימה ביקור בדרום, בין היתר 

בביתו של משה אגדי הי"ד שנהרג מפגיעת רקטה בחצר ביתו

מאת כתב 'המבשר'

מדינות  שגרירי  משלחת 
אלו  בימים  המבקרת  באו"ם 
לביקור  אתמול  הגיעה  בישראל, 
ההסלמה  רקע  על  אשקלון,  בעיר 
הש־ בתחילת  שהיתה  הבטחונית 
של  לביתו  הגיעו  השגרירים  בוע. 
מפגיעת  שנהרג  הי"ד  אגדי  משה 
מכן  ולאחר  ביתו  בחצר  רקטה 
ארלוזורוב  הספר  בבית  ביקרו 
ששיגר  מרקטה  הוא  גם  שנפגע 

חמאס.
שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, 

בי־ השגרירים  ביקור  את  המוביל 
שראל, הסביר את מטרת הביקור. 
את  לחזק  כדי  לאשקלון  "הגענו 
לעולם  ולהראות  הדרום  תושבי 
מקרוב את תוקפנות חמאס. הגיע 
הזמן שמועצת הבטחון תגדיר את 
חמאס כארגון טרור המבצע פשעי 
באזר־ ומשתמש  כפולים  מלחמה 
הצעד  יהיה  וזה  אנושי,  כמגן  חיו 

הבא שאוביל באו"ם".
אנד־ לאו"ם,  לטביה  שגריר 

הבית  בחצר  אמר  פילגבויס  רחס 
שנפגע, "אנחנו כאן כדי ללמוד על 
מו־ כולנו  הטרור.  שמותיר  הנזק 

ההסלמה  מתוצאות  מאוד  דאגים 
שיבוא  ומקווים  לעזה  ישראל  בין 

שלום על האזור".
תומר  אשקלון,  עיריית  ראש 
השגרירים.  עם  שוחח  גלאם, 
"העיר חטפה מהלומה קשה בסבב 
ההסלמה האחרון וזו מציאות שאי 
אפשר להסכים ולחיות איתה, לא 
סדר  את  לנו  יכתיב  שחמאס  יתכן 
שהשגרי־ תקוה  כולי  בעיר.  היום 

רים איתם נפגשנו היום יעלו מעל 
המצב  את  בינלאומית  במה  כל 
שנכפה על תושבי הדרום והמחיר 

הכבד אותו הם משלמים".

מאחורי הכותרות /  אליעזר פרידמן

נקמת הסינים באסלאם 
והמחנות ל'חינוך מחדש' 

שנים  לפני  שבוצעה  פיגועים  סדרת 
האויגורי  המיעוט  בני  ידי  על  אחדות 
הובילה  האסלאם,  היא  שדתם  בסין, 
שנים,  כמה  זה  שנמשך  נרחב  לקמפיין 
נגד האסלאם על ידי המשטר הסיני. לבד 
שהוטלו  כבדים  ועונשים  ראווה  ממשפטי 
לפי  פועלת  סין  שנתפסו,  המחבלים  על 
המוסלמית  הדת  את  להכחיד  גם  הטענות 
טוענים  שהאויגורים  שינג'יאנג  ממחוז 

לבעלות עליו. 
ממאמר  חלק  נצטט  הבאות  בשורות 
ותורגם  הבריטי,  בגרדיאן  שהתפרסם 
לעברית על ידי הארץ. המאמר מובא כאן 

עם שינויי עריכה מתבקשים. 
יותר מ־20 אתרים דתיים איסלאמיים 
בשינג'יאנג  חלקי  באופן  או  לגמרי  נהרסו 
העיתון  של  תחקיר  לפי  כך   .2016 מאז 
התחקירים  וקבוצת  'גרדיאן'  הבריטי 
חדשות  ראיות  שהציגו  'בלינגקאט' 
במחוז  גדול  מידה  בקנה  מסגדים  להרס 
מיעוטים  אדם,  זכויות  ארגוני  לפי  הסיני. 
מוסלמים בשינג'יאנג סובלים מדיכוי דתי 

קשה ביותר.
'גרדיאן'  לוויין,  צילומי  באמצעות 
בדקו  מ'בלינגקאט'  ווטרס  ניק  והאנליסט 
ואתרים  מסגדים  כמאה  של  מיקומם  את 
לשעבר,  תושבים  ידי  על  שזוהו  דתיים 
מתוך  מיפוי.  כלי  של  ובסיוע  חוקרים 
ושני  מסגדים   31 שנבדקו,  אתרים   91
משמעותי  מנזק  סבלו  גדולים,  אתרים 
ושני  מסגדים   15 ל־2018.   2016 בין 
או  לגמרי  נהרסו  המדוברים  האתרים 
שניזוקו  המסגדים  ביתר  לגמרי.  כמעט 
ומינרטים  כיפות  הכניסה,  שערי  הוסרו 
שזוהו  נוספים  אתרים  תשעה  (צריחים). 
על ידי תושבי שינג'יאנג לשעבר כמסגדים 
נהרסו. במבנים אלה, לפי התחקיר, לא היו 
סממנים ברורים שמזהים אותם כמסגדים 

כמו כיפות או מינרטים.
סין מנהלת קמפיין מדינתי אינטנסיבי 

הדתית.  הקיצוניות  את  לבלום  שנועד 
הרשויות  מבצעות  קמפיין  מאותו  כחלק 
נגד  שיטור  ופעולות  היקף  רחב  מעקב 
אויגורים.  רובם  מוסלמיים,  מיעוטים 
אויגורים  מיליון  כ־1.5  החוקרים,  לפי 
בכוח  נשלחו  אחרים  מוסלמים  ומיעוטים 
למחנות לחינוך מחדש בסין. סין מכחישה 

זאת.
מאמינים  וחוקרים  אדם  זכויות  פעילי 
באמצעות  הרסו  הסיניות  שהרשויות 
אלפי  שאפילו  ויתכן  מאות,  בולדוזרים 
הקיצוניות  נגד  מהקמפיין  כחלק  מסגדים 
הדתית. עם זאת, היעדר רישומים ותיעוד 
מסגדים  רובם   – הללו  האתרים  של 
ואתרים בכפרים קטנים – לצד הקושי של 
עיתונאים וחוקרים עצמאיים להשיג גישה 
לשינג'יאנג והמעקב ההמוני אחר תושבים 
לא מאפשרים לאשש את הדיווחים שהם 

נהרסו.
ידי  על  שנמצאו  ההרוסים  האתרים 
דיווחים  מאמתים  ו'בלינגקאט'  'גרדיאן' 
חדשה  הסלמה  על  מעידים  וגם  קודמים 
הרשויות  שמובילות  הדיכוי  במבצע 
אסלאמיים.  אתרים  השמדת  הסיניות: 
שבעבר  אתרים  שהרס  טוענים  חוקרים 
מוסלמים,  של  להתקהלויות  שימשו 
האויגורים  עבור  חשובה  מסורת 
המוסלמים, משקף דרך חדשה של בייג'ינג 

לתקוף את התרבות שלהם.
עאסים  אימאם  מסגד  של  "הצילומים 
המוסלמים  עבור  מטלטלים.  די  בהריסות 
הלב",  את  שוברים  הם  יותר,  האדוקים 
לאיסלאם  היסטוריון  תום,  ראיין  אמר 
מבצע  לפני  נוטינגהאם.  באוניברסיטת 
במדבר  ק"מ   70 צעדו  רגל  עולי  הדיכוי, 
סאדיק.  ג'עפרי  הדתי  לאתר  להגיע  כדי 
התארחו  שבהם  סמוך  במתחם  מבנים 
לפי  כך  נעלמו.  גם  במקום  המבקרים 

צילומי לוויין מהחודש.
לפי ההיסטוריון תום, המדינה הסינית 

האויגורים  של  התרבות  את  לעקור  רוצה 
והיא  לאדמה,  שלהם  הקשר  את  ולנתק 
אבותיהם  קברי  חילול  דרך  זאת  עושה 
דרך  ציוני  שמהווים  דתיים  ואתרים 

בהיסטוריה האויגורית.
העיר  במרכז  שנמצא  קרגיליק,  מסגד 
שינג'יאנג',  בדרום  קרגיליק  העתיקה 
אנשים  באזור.  ביותר  הגדול  המסגד  היה 
שבוע.  מדי  בו  התאספו  שונים  מכפרים 
המבקרים בו זוכרים את מגדליו הגבוהים, 
והעצים  הפרחים  ואת  המרשימה  הכניסה 
בגינה המקורה במקום. לפי צילומי לוויין 
ו'בלינגקאט',  'גרדיאן'  ידי  על  שנותחו 
מתישהו  לחלוטין  כמעט  נהרס  המסגד 
מקומיים,  תושבים  שלושה  ב־2018. 
סיפרו  סמוכים,  מלון  ובית  מסעדה  עובדי 
בחצי  ממקומו  נעקר  שהמסגד  ל'גרדיאן' 
היה  הוא  נהרס.  "הוא  האחרונה.  השנה 
המסגד הגדול ביותר בקרגליק", אמר אחד 

מעובדי המסעדה.
אייטיקה,  יוטיין  אחר,  גדול  מסגד 
הנראה  ככל  נהרס  חדאן,  ליד  שנמצא 
נהגו  מקומיים  תושבים  אשתקד.  במארס 
פסטיבלים  במהלך  במסגד  להתאסף 
דתיים. אף שהוא נכלל ברשימה של אתרי 
הכניסה  לאומיים,  והיסטוריה  תרבות 
נהרסו  במתחם  נוספים  ומבנים  לאתר 
בסוף 2018. כך לפי צילומי לוויין שנותחו 
ידי  על  ואושרו  ג'אנג  שון  הפעיל  ידי  על 
אמרה  אחת  תושבת  מ'בלינגקאט'.  ווטרס 
ייבנה  שהמסגד  שמעה  שהיא  ל'גרדיאן' 
שיהיה  כדי  יותר  קטן  יהיה  אולם  מחדש, 

מקום לחנויות חדשות.
"מסגדים רבים נהרסו. בעבר, בכל כפר 
היה לנו אחד", אמר בעל מסעדה ביוטיין, 
שהעריך ש־80% מהמסגדים באזור נעקרו 
מקומות  היו  המסגדים  "בעבר,  ממקומם. 
חברתיים.  למפגשים  מקומות  למוסלמים, 
בשנים האחרונות, כולם בוטלו. זה לא רק 
אותו  הכל  חדאן,  אזור  בכל  אלא  ביוטיין, 

הדבר, הכל תוקן".
פעילים אומרים שההרס של האתרים 
הדור  את  להטמיע  דרך  הוא  ההיסטוריים 
הסינית.  באוכלוסיה  האויגורים  של  הבא 
האויגורים  רוב  לשעבר,  תושבים  לפי 
למסגדים,  ללכת  הפסיקו  בשינג'יאנג 
שברובם מותקנות מערכות מעקב, וברוב 
לרשום  מהמבקרים  מבקשים  המסגדים 
פסטיבלים  שלהם.  הזיהוי  מספר  את 
בעבר  שנערך  זה  כמו  המוניים  דתיים 
זה  נערכים  לא  כבר  עאסים  באימאם 
מבקרי  טוענים  מבנים,  הסרת  שנים.  כמה 
אויגורים  על  תקשה  בבייג'ין,  השלטונות 
הרקע  את  לזכור  בסין  שגדלים  צעירים 

הייחודי שלהם.
לוקח  אתה  אם  הנוכחי,  הדור  "לגבי 
את  הורס  שני  ומצד  ההורים  את  להם 
את  להם  שמזכירה  התרבותית  המורשת 
יהיה  זה  כל  יגדלו  כשהם  מקורותיהם, 
בחדאן  לשעבר  תושב  אמר  עבורם",  זר 
אויגורים  של  הרב  למספר  בהתייחסו 
שהופרדו ממשפחותיהם ונשלחו למחנות 
חינוך מחדש. "מסגדים שנעקרים מהמקום 
זה אחד הדברים המעטים שאנחנו יכולים 
לראות פיזית. אילו דברים אחרים נסתרים 
מתרחשים ואנחנו לא יודעים עליהם? זה 

מה שמפחיד", הוסיף.
סין מכחישה את הטענות שהיא שמה 
המוסלמים,  המיעוטים  את  למטרה  לה 
מגבילה את מנהגיהם הדתיים ותרבותיים 
מחדש.  לחינוך  למחנות  אותם  שולחת  או 
לשאלות  השיבו  לא  בשינג'יאנג  הרשויות 
של ה'גרדיאן' בנוגע להרס המסגדים רחב 
הסיני,  החוץ  במשרד  כשדובר  ההיקף. 
הרס  על  שעבר  בחודש  נשאל  קאנג,  לו 
כזה".  מצב  ש"אין  השיב  הוא  מסגדים, 
מוסלמים  מיליון  מ־20  יותר  "יש  לדבריו, 
הרוב  בסין.  מסגדים  אלף  מ־35  ויותר 
הגדול של המאמינים יכולים לקיים באופן 

חופשי פעילויות דתיות בהתאם לחוק".

הישיבות עברו בימי בין הזמנים 
אל היכלי השטיבלאך באשדוד
יוזמה ברוכה של סיעת אגודת ישראל בעיריית אשדוד חיברה את אלפי בני 

הישיבות ואבותיהם אל הגמרא בימי חול המועד
מאת כתב 'המבשר' 

הישיבות הקדושות עברו בימי 
השטיבלך  היכלי  אל  הזמנים  בין 
ישבו  מהזמנים  ובחלק  באשדוד, 
הגמרא,  אצל  יחדיו  ובניהם  אבות 
במיוחד בימי חול המועד. היתה זו 
יוזמה ברוכה של חבר סיעת אגודת 
שחיברה  אשדוד  בעיריית  ישראל 
בלימוד  הישיבות  בני  אלפי  את 

חברותא עם אבותיהם.
בין הזמנים אינו זמן של חדלון, 
ואקום  של  ימים  ולא  ושלום,  חס 
רוחני. זהו זמן בפני עצמו, זמן בין 
שמנ־ עיר  אשדוד,  בעיר  הזמנים. 
תורה וחסידות,  של  רוח  בה  שבת 
הימים  את  למלא  היטב  יודעים 

האלה, בתוכן רוחני.
בין  שישיבת  שנים  מספר  זה 
וקול  באשדוד  נוסדה  הזמנים 
התורה רק מוסיף והולך. קהילות־

אותו  במיזם,  משתתפות  קהילות 

בכל  ישראל.  אגודת  מובילה 
מפעיל  אשר  רכז,  ממונה  קהילה 
מבתי  אחד  בכל  מקומיים  רכזים 

הכנסת.
טופס  ממלא  צעיר  צורב  כל 
מאיזו  והשתתפות,  נוכחות  של 
בי־ השתתף  שעה  איזו  ועד  שעה 
שיבת בין הזמנים. זאת, על פי הז־

מנים שנקבעו בכל קהילה וקהילה 
לזמני הלימוד המרוכזים יחדיו. 

בטעימה  מתחיל  היום  סדר 
הצעירים  הצורבים  של  יחדיו 
תורנית  התוועדות  של  בכנופיא 
מצוה  של  שמחה  עם  חסידית, 
טוב.  יום  לרגל  הרוח  והתרוממות 
התלמוד  ים  אל  צוללים  כן,  אחרי 
ועוסקים בתורה, כפי שהורו חז"ל 
כי לא ניתנו ימים טובים לישראל, 
אלא בשביל שיעסקו בהם בתורה.
חידוש מרנין ומרענן, הוא שי־
לובם של האבות בלימוד. אב ובנו 
בל־ בתורה  הוגים  יחדיו,  יושבים 

בביות, בני אם חכם לבך – בוודאי 
הצעירים  אני.  גם  לבי  שישמח 
על  והערכה  הוקרה  לפרסי  זוכים 

שקידתם.
ולתודה  להוקרה  זוכה  המיזם 
המשבחים  ומחנכים,  הורים  של 
נחישותה  על  ישראל  אגודת  את 

להתמיד בקיום המיזם.
בישי־ סיירו  המועד  חול  בימי 
בות בין הזמנים, חברי אגודת יש־

הביטו  הם  בראשה.  והעומד  ראל 
של  התורנית  בהתלהבות  בגיל 
ביקרו  אף  ואבותיהם.  הלומדים 
מטאלנא  אדמו"ר  מרן  כ"ק  אצל 
מד־ בבית  שגם  שליט"א,  אשדוד 

רשו התקיים סניף של ישיבת בין 
הזמנים.

חג  ימי  של  הרוח  התרוממות 
אותנו  מובילים   – אמרו   – הפסח 
להכרה כי יש להעצים את ישיבות 
וברגלים  במועדים  הזמנים  בין 

הבאים עלינו לטובה ולברכה.

יותר מ־100איש פנו לסניף אגודת ישראל 
בחיפה לקבלת ייעוץ מוניציפאלי

יהודים שנעזרו על ידי לשכת הייעוץ של סניף אגודת ישראל בחיפה העידו 
בהערכה: "ראינו את הרב בליטנטל כמי שיוצא מגדרו כדי לעזור לנו"

מאת מאיר קליין 

שכ־ מכל  איש,  מ־100  יותר 
וליטאים,  חסידים  הציבור:  בות 
כפות  חובשי  ואשכנזים,  ספרדים 
שהכיפה  אנשים  וגם  סרוגות 
ראשם,  על  מתנוססת  לא  (עדיין) 
אבל שמעו על הפעילות הזו – פנו 
בחיפה,  ישראל  אגודת  סניף  אל 
מאת  מוניציפאלי  ייעוץ  לקבלת 
מועצת  חבר  הפעלים,  רב  הנציג 

העיר הרב אריה בליטנטל. 
הר־ הוא  בליטנטל  אריה  הרב 
בה יותר מסתם חבר מועצת עיר. 

במסדרונות  טווה  שהוא  הקשרים 
רבות,  שנים  במשך  חיפה  עיריית 
עבור  רבים  שערים  לו  פותחים 

הציבור.
לומד,  הוא  העשיר  מנסיונו 
ומשילות  חוק  של  בעיות  לא  כי 
בדרכו  בדרך־כלל  העומדות  הן 
בירוקרטיה.  אלא  האזרח,  של 
איך  מידע  חסר  האזרח  אחת  לא 
ובפני  בעייתו  את  להציג  צריך 
של  טוב  רצון  צריך  לפעמים  מי. 

הפקיד.
בליטנ־ הרב  מנווט  אלה,  בכל 

טל ביעילות ובחריצות. האזרחים 

רואים את עבודתו ואת התוצאות 
ומעריכים מאוד. 

אגודת  של  החדש  הסניף 
שוקק  מקום  הוא  בחיפה,  ישראל 
עד  והפרט.  הכלל  למען  פעילות 
מס־ במשך  הגיעו  כבר  הפסח,  חג 

פר שבועות יותר מ־100 פונים. 
הסניף  אנשי  עמלים  במקביל, 
בעיר  התורה  מעגלי  הרחבת  על 
הוא  האתגר  ובשכונותיה.  חיפה 
לעיר,  אידישקייט  יותר  להביא 
ומאידך  צמאים,  הרבה  בה  שיש 
גם רבים וטובים המוכנים להרוות 

צמאונם בתורה. 

מועצת העיר עפולה אישרה: קרית חינוך 
בהיקף ענק תוקם באופן מיידי למגזר החרדי
עיריית עפולה אישרה תכנון מתקדם לבנייתה של קרית חינוך חרדית שתכלול גני 

ילדים, מבנה תלמוד תורה ובית ספר לבנות, לאור ההתרחבות והתבססות הקהילות 
בעפולה עילית ^ סגן ראש העיר: "ראש העיר החדש מבשר על שינוי, עפולה פורחת 

עם צפי של מאות יח"ד חדשות"

מאת מאיר קליין 

אושרה  התכנון  ועדת  בישיבת 
הסופיות  הבינוי  תכניות  האצת 
חרדית  חינוך  קרית  של  להקמתה 
תל־ ספר,  בית  ילדים,  גני  הכוללת 
בשכונה  שתוקם  ועוד,  תורה,  מוד 
החדשה בעפולה עילית, בצמידות 

לקרית ויזניץ על מאות תושביה.
מבנה  יוקם  התכניות  פי  על 
בית ספר לבנות הכולל 16 כיתות 
ספח  חדרי  ענקית,  וחצר  לימוד 
ייבנה  סמוך  במתחם  וספריה, 
 16 הכולל  מפואר  תורה  תלמוד 
עם  הקהילה  לבני  נוספות  כיתות 
בקו־ ידיים  רחבת  משחקים  חצר 

מתוכננת  בנוסף  מושלם.  מפלקס 
ו־4  לבנים   4 גן,  כיתות   8 בניית 
לבנות, כשבסמוך לכל כיתה חצר 

מיוחדת.
כי  מציינים  בעיריה  גורמים 
ובדחיפתו  ביוזמתו  הוא  התכנון 
אבי  מר  העיר  ראש  של  האישית 
אלקבץ הרואה צורך בדאגה לכלל 
התושבים בעיר באופן שוויוני ואף 
הפרויקט  במימון  לסייע  מתכוון 
להשלמת  תקציבים  ובהשגת 
הקריה המפוארת שצפויה לשמש 

ילדים  אלפי  שנים  מספר  בעוד 
חרדיים.

תשרת  החדשה  החינוך  קרית 
אבן  ותהיה  ויזניץ  קהילת  את 
השכונה  של  לצמיחתה  הפינה 
הח־ הבניה  פריחת  את  המסמלת 
דשה בעיר בהיקפים משמעותיים 
מציינים  בעיריה  יח"ד.  מאות  של 
לשבח את הח"כ הטרי הרב יעקב 
האישורים  בהשגת  שסייע  טסלר 

הנדרשים לתכנית.
אמר  אלקבץ  אבי  העיר  ראש 
"אחרי  כי  המועצה  ישיבת  בתום 
שמינינו את ידידי צורי לסגן ראש 

איתו  יחד  לקדם  שמח  אני  העיר, 
ויתר חברי המועצה החרדיים את 
הצי־ כלל  של  ההתפתחות  המשך 

בוריים בעיר. עפולה היא עיר של 
נכנסתי  מאז  ובפרט  בכלל  כולם, 

לתפקידי".
ראש העיר צורי כהן, נציג  סגן 
רשימת שס"ג, התייחס להתקדמות 
בתכניות ואמר כי "חזרתו של ראש 
חדשה  בשורה  היא  לתפקיד  העיר 
ביחס  מבורך  שינוי  על  המלמדת 
המגיע  את  שמקבל  החרדי  למגזר 
בעיר. הפרויקט  ככל התושבים  לו 

החדש הוא בשורה של ממש".

ביוזמת ראש העיר מר רמי גרינברג ובמעורבותו האישית:

פתח תקוה: אירועי הפסח למגזר החרדי הגיעו לשיא של כל הזמנים

מאת מאיר קליין 

תקוה  בפתח  החרדי  הציבור 
ממגוון  הפסח  בחג  השנה  נהנה 
במימון  למשפחה  פעילויות 
העיריה. במהלך ימי חול המועד, 
הופעלו בעיר ע"י היחידה לחינוך 
חרדי, עשרות מתקנים מתנפחים 
קסמים.  ומופעי  ענק  במתחם 
עבור  מומנו  העיר,  ראש  ביוזמת 
מ־50  למעלה  החרדי  הציבור 
המש־ את  שהוציאו  אוטובוסים 
צדיקים –  בקברי  לתפילה  פחות 
ולביקורים באתרי מורשת בצפון 

הארץ ובירושלים. 
חרדי  לחינוך  היחידה  נציגי 
דאגו  ישראל  מורשת  ולתרבות 
הפעי־ כלל  את  להעמיד  מראש 

שיותאם  באופן  והטיולים  לויות 
לציבור שומרי תורה ומצוות ועל 

פי כל כללי ההלכה. 
מימנה  לפעילויות,  מעבר 
תו־ שיעורי  עשרות  העיריה 

החרדיות  השכונות  ברחבי  רה 
הר־ היתר  בין  שכללו  בעיר, 

על  שהועברו  יוקרתיות  צאות 
מפורסמים  ורבנים  מרצים  ידי 

וידועי שם.
הגיעו  הפעילויות  של  שיאן 
כשהעיריה  הזמנים,  בין  בימי 
אברכים  עבור  ענק  טיולי  מימנה 
חלק  שלקחו  ישיבות  ותלמידי 
עש־ הזמנים.  בין  בישיבות 

יצאו  עמוסים  אוטובוסים  רות 
פתח  מהעיר  האחרון  בשבוע 
אטרקציות  יעדי  מגוון  אל  תקוה 
כאמור  זה  כשכל  הארץ,  ברחבי 
המ־ ובביצועם  העיריה  במימון 

לחינוך  היחידה  אנשי  של  סור 
חרדי. 

ראש  של  למדיניותו  כהמשך 
לשרת  גרינברג  רמי  מר  העיר 
ניתנה  בעיר,  הציבורים  כלל  את 
אפשרות  החרדי  לציבור  השנה 
האטרקציות  את  מראש  לבחור 
קבוצה,  כל  עבור  המועדפות 
בית  שכללו  רחב  מגוון  מתוך 
טיולי  התיכון,  בים  שיט  היתר: 
אקס־ פעיליות  טרקטורונים, 

צוקים  טיפוס  מגוונות,  טרים 
בצפון,  קייקים  שייט  בסנפלינג, 
על  ותפילה  סוסים,  על  רכיבה 

קברי צדיקים.
העי־ מטעם  הוקדשו  בנוסף, 

עבור  מיוחדים  פעילות  ימי  ריה 
שבסופם  בסיכון,  הנוער  קבוצות 
הארץ,  ברחבי  נרחב  לטיול  יצאו 
אתגריות  פעילויות  שלל  שכללו 

ואקסטרים.
חרדי  לחינוך  ביחידה 
הת־ עמם  החברות  כי  ציינו 

היו  הפעילויות,  לצורך  קשרו 
מחללות  שאינן  כאלה  ורק  אך 
שהסי־ מהאוטובוסים   – שבת 

למתחמי  ועד  הציבור,  את  עו 
המספקות  וחברות  הפעילויות 

לדב־ ואקסטרים.  אתגרים 
בהקפדה  נעשה  הדבר  ריהם, 
פשרות  היו  ולא  מוחלטת, 

בענין.
ובחורי  האברכים  ציבור 
עזרי  אבי  מקהילות  הישיבות 
אהרן,  בית  צאנז,  העיר,  מרכז   –
אברהם  נר  הבעש"ט,  קהילת 
שירת   – אברהם  אוהל  גור,   –
בהדר,  ה'  קול  עמישב,  מרים, 
 – הזמנים  בין  ישיבות  גם  כמו 
מרכז העיר ומונטפיורי – שנהנו 
הודו  עבורם,  הפעילויות  משלל 
רמי  מר  העיר  לראש  לב  מקרב 
שנים  כי  בפניו  וציינו  גרינברג 
לא  תקוה  פתח  העיר  רבות 
חוותה אירועים כאלו. עוד ציינו, 
מערים  חבריהם  עם  בשיחות  כי 
פתח  עיריית  כי  עלה  אחרות 
החרדי  לציבור  מעניקה  תקוה 
למגזר  האופייניים  הצרכים  את 

החרדי בצורה יוצאת דופן.

השר ארדן לשגרירים: 
"BDSלהגביר מאבק ב־"

השר גלעד ארדן שוחח עם שגרירי ארה"ב באירופה גם על ההסלמה בדרום ^ 
"המצב הנוכחי בעזה הוא הוכחה לכשלון הגישה שקראה לנסיגות ישראליות"

מאת דוד שמואלי

השר לבטחון הפנים ולנושאים 
נפגש  ארדן  גלעד  אסטרטגיים 
רשמית  אמריקאית  משלחת  עם 
בישראל  ארה"ב  שגריר  בהובלת 

דיויד פרידמן.
שג־ גם  חלק  נטלו  במשלחת 

האירופי,  באיחוד  ארה"ב  רירי 
שוויץ  צרפת  פורטוגל,  גרמניה, 
המיוחד  השליח  וליכטנשטיין, 
באנטישמיות  למאבק  האמריקני 
לשימור  הסוכנות  ויו"ר  קאר  אלן 

מורשת אמריקה בעולם.
לישראל  הגיעה  המשלחת, 
החיים  במצעד  שהשתתפה  לאחר 
בפולין בשבוע החולף, על מנת לה־
כיר את ישראל בהיבטים המדיניים־
בטחוניים והאסטרטגיים הכלכליים 
לבקשתה,  ארדן  השר  עם  ונפגשה 
 BDSב־ במאבק  אתו  לדון  מנת  על 

ובדה־לגיטימציה לישראל.

להסל־ התייחס  ארדן  השר 
"המצב  ואמר,  עזה  ברצועת  מה 
נוספת  הוכחה  הוא  בעזה  הנוכחי 
לכשלון הגישה התומכת לנסיגות 
ישראליות. אם נוותר על השליטה 
יו"ש  ושומרון,  ביהודה  המלאה 
תהפוך לעזה וגם משטחה ישוגרו 

טילים על מדינת ישראל".
שחשף  לקשר  התייחס  הוא 
בין  אסטרטגים  לנושאים  המשרד 
"אנחנו  ואמר,  לטרור   BDS גופי 
תבחן  ארה"ב  כי  להבטיח  חייבים 
להם  שיש   BDSה־ ארגוני  את 
קשרים לגורמי טרור. פניתי לשר 
וביק־ מנוצ'ין,  האמריקאי,  האוצר 

הפעילות  את  יבחן  כי  ממנו  שתי 
מפקדת  שהיא   bnc של  בארה"ב 
לנו  שיש  הפלסטינית,  הטרור 
עם  קשרים  שמקיימת  הוכחות 

ארגוני טרור מוכרזים".

בפני  העלה  ארדן  השר 
המימון  סוגיית  את  המשלחת 
ומדינות  האירופי  האיחוד  של 
והדה־ החרם  לארגוני  אירופה 

לגיטימציה לישראל והביע תקוה 
הקרבות  הבחירות  בעקבות  כי 
שרת  והחלפת  האירופי  באיחוד 
את  יישם  האיחוד  מוגריני,  החוץ 
המימון  את  ויפסיק  הצהרותיו 

.BDSלארגוני ה־
הוא גם קרא לשגרירים לפעול 
הממשלות  את  לשכנע  מנת  על 
המימון  את  להפסיק  באירופה 
והדה־ החרם  לארגוני  המדינתי 

כי  להבטיח  "צריך  לגיטימציה. 
יגיעו  לא  האירופי  האיחוד  כספי 
מאחו־ שמסתתרים  חרם  לארגוני 

רי מסיכה של ארגוני זכויות אדם 
כאשר זכויות אדם הם הוא הדבר 

האחרון שמעניין אותם".

אושרו מכסות מים חדשות 
לחקלאים בגובה 60 מיליון קוב

מאת חיים מרגליות

שר החקלאות אורי אריאל, 
המים  תקנות  תיקון  על  חתם 
להק־ מידה  (אמות  לחקלאות 
והוראת  לחקלאות)  מים  צאת 
הכ־ את  הקובע  ל־2019  שעה 
המים  הקצאות  לחלוקת  ללים 
ליתרת  ובהתאם  שנה  בכל 
לאחר  שתיוותר  המים  כמות 
ההקצאות עבור כלל האזורים: 
כנרת  סובב  הארצית;  במערכת 
יכנס  התיקון  כנרת.  ומעלה 
ולאחר  מיידי,  באופן  לתוקף 

פרסומן ברשומות. 
תקנה  לתיקון  בהתאם 
יחולקו  זו  בשנה  עוד  זאת, 
נוספים  קוב  מיליון   60 מעל 

בכ־ חקלאים  שימושים  עבור 
הכל  שבסך  כך  האזורים.  לל 
מיליון   580 השנה  יחולקו 
שב־ ל־2018,  בהשוואה  קוב 

מיליון   505 חולקו  מסגרתה 
קוב. 

השחו־ השנים  רצף  לאור 
על  הוחל  שעברה  בשנה  נות, 
החקלאות קיצוץ דרסטי בהק־

מלמ"ק  מ־440  לחקלאות  צאה 
הארצית,  במערכת  ב־2017 
דבר  ב־2018.  מלמ"ק  ל־258 
בחקלאות  בפגיעה  המהווה 
קיום  סכנת  כדי  עד  ישראל 
הקצאת  ל־2019  ממשית. 
ל־2018  זהה  היתה  הפתיחה 
ולאור הגשמים שירדו בחורף, 

אושרה התוספת כאמור.

המשטרה השלימה היערכותה 
לקראת חודש הרמדאן בירושלים

מאת חיים מרגליות

שוטרי משטרת ישראל, לוחמי 
החל  יתפרסו  תגבור  וכוחות  מג"ב 
השישי  ובימי  הקרוב  שישי  מיום 
מש־ החל  הרמדאן  חודש  במהלך 
במזרח  המוקדמות  הבוקר  עות 
העתי־ העיר  ובסמטאות  ירושלים 
והבטחון,  הסדר  על  לשמירה  קה, 

הכוונה והסדרת התנועה.
הקרוב,  בחודש  שישי  בימי 
יחסמו  השעות 06:00-18:00,  בין 
הבאים  הצירים  רכב  כלי  לתנועת 

סולטאן  העתיקה:  העיר  בעוטף 
יריחו,  דרך  ג'וז,  ואדי  סולימאן, 
העופל,  כביש  עדיה,  בן  שמואל 
מעלות  דין,  אל  צלאח  שכם,  דרך 

עיר דוד.
 –  07:00-17:00 השעות  בין 
הצירים  רכב  כלי  לתנועת  יחסמו 
מטה  מצומת  לב  בר  שד'  הבאים: 
ארצי לכיוון דרום העיר. התנועה 
דרך  אשכול.  למנהרת  תופנה 
החשמונאית  מרים  מרחוב  חברון 
לכיוון צפון העיר. התנועה תופנה 
לדרך בית לחם. רח' הצנחנים. רח' 

השעות  בין  כן  כמו  ההנדסה.  חיל 
הרחובות  ייחסמו   06:30-14:30
ורח'  א־דין  צלאח  רח'  שכם,  דרך 

עומר בן אלעס.
ציבור הנהגים מתבקש לנסוע 
תושבי  חלופי.  כציר  בגין  בדרך 
יפו.  משער  יכנסו  היהודי  הרובע 
המערבי  לכותל  המגיע  הציבור 
ציבו־ בתחבורה  להגיע  מתבקש 

כניסת אוטובוסים  תותר  לא  רית. 
נכה  תו  נכים בעלי  יפו.  שער  דרך 
המגיעים לכותל יוכלו לנסוע דרך 

שער יפו.
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הערב בבני ברק: עצרת התעוררות במלאות השלושים להסתלקות 
גאב"ד בני ברק הגאון רבי משה יהודא ליב לנדא זצ"ל

יום  היום  אי"ה  תתקיים  העצרת 
במרכז  תשע"ט,  באייר  ג'  רביעי 
המ־ בית  של  הגדול  בהיכל  העיר, 
דרש הגדול מכנובקא בעלזא ברח' 
האדמו"ר מגור 43 בני ברק, בשעה 

8:30 בערב.
הגאון  דברים:  יישאו  בעצרת 
שליט"א,  פוברסקי  דב  ברוך  רבי 
רבי  הגאון  פוניבז';  ישיבת  ראש 

מוע־ חבר  שליט"א,  בעדני  שמעון 
משה  רבי  הגאון  התורה;  חכמי  צת 
שאול קליין שליט"א, רב שכונת אור 
אליעזר  שמואל  רבי  הגאון  החיים; 
שטרן שליט"א, רב מערב העיר; כ"ק 
הדיין  שליט"א;  מזוטשקא  אדמו"ר 
שליט"א  שפרן  מנדל  רבי  הגאון 
יוסף  רבי  הגאון  המנוח,  הרב  וחתן 
כולל  ראש  שליט"א  בלינוב  יצחק 

פעמי יעקב ורב מרכז העיר.

בנו  גם  דברים  יישאו  במעמד 
הגאון  בקודש,  דרכו  ממשיך  מ"מ 
לנדא  אייזיק  יצחק  חיים  רבי 
צבי  שבח  רבי  והגאון  שליט"א 
את  המובילים  שליט"א,  רוזנבלט 
ובשותפות  באחדות  העיר  רבנות 
מיוחדת, בעמידה איתנה על חומת 
לברכתם  זוכים  כשהם  הכשרות 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  של 
ייערך  העצרת  בתום  שליט"א. 
לעילוי  שנלמדו  משניות  סיום 

נשמתו הטהורה.

הערב בקרית צאנז בנתניה: עצרת מספד מרכזי על סילוקו של הגאון הצדיק רבי חיים מנדל שטייגר זצוק"ל

בנתניה,  צאנז  קרית  רבני  מחשובי 
ראש כולל בביהמ"ד המרכזי ובעל 
ה'חקל חיים' שנלקח לעולמו ביום 
לבם  למגינת  תשע"ט  ב'  אדר  כ"ה 
של המוני תלמידו ומעריציו שבי־
בהסתלקותו  האבידה  גודל  את  כו 

ועל החלל הגדול שנפער.
זצוק"ל  שטייגר  רח"מ  הגה"צ 
זכה להרביץ תורה עשרות בשנים 
המרכזי  בביהמ"ד  צאנז  בקרית 
בא־ בהלכה,  בגמרא,  נחמיה  אוהל 

רבים  כאשר  וחסידות,  מוסר  גדה 
לשי־ להאזין  מגיעים  היו  וטובים 

מיוחדת  במתיקות  שנאמרו  עוריו 
מכ־ בכל  העשירות  ידיעותיו  לצד 
מני התורה הנגלה והנסתר כאחד.

כדולה  ידוע  היה  זאת  לצד 
הג־ רבותיו  של  מתורתם  ומשקה 

הלבנון,  ארזי  קמאי  צדיקי  דולים 
מרן  זי"ע,  מסלונים  הרמ"ח  מרן 
השפע  ומרן  זי"ע  מבעלזא  מהר"א 
חיים מצאנז זי"ע לצד שאר גדולי 
וצדיקי הדור זי"ע אשר בצלם דבק 
והנחיל  השקה  תורתם  ואת  וחסה 
לדו־ ובמסירות  קודש  אש  בלהט 

רות הבאים.
רבים וטובים ראו בדמותו הג־

דולה דמות של יהודי חסידי שכל 
הבורא,  בעבודת  יוקדת  אש  כולו 

והסוערים  הגועשים  חייו  את  וחי 
חצובים  חסידות,  ובחיי  בתורה 
שבעולם  נהרות  שכל  איתן  בסלע 
מנעו־ וטהור  קדוש  ישטפוהו,  לא 

כל  העולם  הבלי  מכל  פרוש  ריו, 
שייף  היכולת,  קצה  עד  שנותיו 
טי־ מחזיק  ולא  ונפיק  שייף  עייל 

בותא לנפשיה, לצד היותו מתמיד 
מופלא לילות כימים שזכה לסיים 

את הש"ס פעמים רבות בעיון.
המופ־ בחסדיו  נודע  כן,  כמו 

לאים, וזאת למרות שכל דקה ודקה 
במאוד,  אצלו  מדודה  היתה  בחייו 
לתורה ועבודה, התמסר אל הזולת 
ברוחב  ובממון  בגוף  ובסיוע  בעזר 
נפש,  במסירות  פנים  ובמאור  לבו 
אף חבלי היסורים הרבים  על  זאת 

אשר סבבוהו כל הימים.
בדמותו המאירה רוויית ההוד 
עדת  של  המזרח  כותל  את  פיאר 
המ־ מגדולי  היה  צאנז.  חסידות 

תורת  ומנחילי  בחסידות  שפיעים 
כ"ק מרן אדמו"ר בעל השפע חיים 
מרן  כ"ק  ןלהבחל"ח  זי"ע  מצאנז 
אדמו"ר מצאנז שליט"א, בהם דבק 

בכל ישותו.
את מורשתו הרוחנית הגדולה 
ומעריציו  תלמידיו  להוציא  החלו 
בחיי  עוד  חיים'  'חקל  בקונטרסי 
ושיחותיו  שיעוריו  מתוך  חיותו 
לצאת  אמור  אף  בקרוב  הרבים. 
סדרת  מתוך  א'  חלק  עולם  לאור 
הספרים 'חקל חיים' לשמחת לבם 
הרבים  ומעריציו  תלמידיו  של 
להוצאתם  ומשתוקקים  המצפים 

לאור עולם.  
להספד  הערב  יתכנסו  כאמור, 
בכי ותמרורים לאחר תפלת מעריב 
תושבי  המוני  ורבע  תשע  בשעה 
קרית צאנז לצד תלמידיו ומעריציו 
המרכזי  ביהמ"ד  בהיכל  הרבים 

תורה  הרביץ  שם  נחמיה',  'אוהל 
במשך עשרות שנים במסירות.

תיערך  ההתעוררות  עצרת 
בהשתתפותו של כ"ק מרן אדמו"ר 
דברי  ישא  אשר  שליט"א  מצאנז 

הספד לזכרו.
הספד  דברי  ישמיעו  כן,  כמו 

המשפיע הגה"צ רבי אהרן טויסיג 
שליט"א, וכן בנו הרה"ג רבי יעקב 
יוסף שטייגר שליט"א מרבני כולל 
ש"ס בירושלים עיה"ק. ההספדים 
רחבת  אל  הקרנה  במסכי  יועברו 
לתועלת  המרכזי  הכנסת  בית 

המוני המשתתפים.

היום יומא דהילולא של הרה"ק 
רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א

רעבים  פיות  ומאכילים  הצדיק 
מו־ ואכן,  רעבות,  משפחות  של 

ישעיה  ברכת  של  הישועות  קד 
כדי  מתוגבר  אדם  בכוח  מאויש 
ולענות  הפניות  גל  את  לקלוט 

הציבור,  לתועלת  מבקש.  לכל 
הישו־ קו  של  מספרו  מתפרסם 

היום  עד  לחייג  ניתן  אליו  עות 
1800-860-866 השקיעה:  בעת 

להיוושע ולהיכנס לספר הפרנסה 
ביום המסוגל.

איקאה פותחת את עונת הקיץ

20% הנחה על כל ריהוט הגן 
בין התאריכים ד' – ז' באייר 

ביום חמישי, ד' באייר, 9.5, חנויות איקאה יפתחו החל 
מהשעה 15:00 ועד 24:00

בימים חמישי – ראשון, ד' – ז' באייר 
תוכלו ליהנות באיקאה מהנחה של 20%

הרשת  חנויות  בארבע  גן,  ריהוט  כל  על 
ובאר  לציון  ראשון  אתא,  קרית  בנתניה, 

שבע. 
ד'  החל מיום חמישי  ההנחה תינתן 
15:00 בשעה  החנות  תיפתח  בו  באייר, 
תי־ הפעילות   .24:00 השעה  עד  ותפעל 

משך עד ליום ראשון ז' באייר.
ניתן  בהנחה  שימכרו  המוצרים  בין 
למצוא סטים של שולחנות וכסאות לגן 
ולמרפסת, ערסלים, פינות ישיבה, אחסון 
כסאות  הצללה,  ופתרונות  שמשיות  גן, 
גן  לריהוט  כריות  שולחנות,  מגוון  אוכל, 

ועוד. 
דוגמאות למוצרים בהנחה:

שולחן+2 כיסאות , שחור/גוון אפור־

חום 215 ש"ח במקום 275 ש"ח
שולחן+4 כיסאות עם ידיות , אפור־

חום,  ש"ח במקום 995 ש"ח
ספה תלת־מושבית מודולרית , גוון 
חום/ בז', 1290 ש"ח במקום 1650 ש"ח 

אפור־ גוון  לילדים,  פיקניק  שולחן 
חום, 95 ש"ח במקום 245 ש"ח

איראן תודיע היום על הפחתת המחויבות שלה להסכם הגרעין

דיווחו  העיתונאים  בסוד.  נשמר 
על כך מהמטוס, והוסיפו כי נאמר 
שהותם  במהלך  כי  שיתכן  להם 
במדינה שבה ינחתו, ייאסר עליהם 
שלא  כדי  התקשורת  לכלי  לדווח 
לאחר  עד  מיקומם,  את  לחשוף 

שפומפאו ימריא בחזרה לדרכו. 
בוושינגטון  רשמיים  גורמים 
מסרו בתגובה לדיווחים, כי "בשל 
עניינים דחופים של בטחון לאומי, 
עם  הפגישה  את  לדחות  נאלצנו 

קנצלרית גרמניה". 
פורסמו  התקשורת  בכלי 
שבו  היעד  אודות  שונים  ניחושים 
ובמשך  לנחות,  פומפאו  מתכוון 
זמן מה הועלתה אף סברה כי הוא 
בהמשך  בישראל.  לנחות  עתיד 
בעיראק,  נחת  המטוס  כי  דווח 
לא  השורות  כתיבת  למועד  ונכון 
וכמה  שם  נפגש  הוא  מי  עם  ידוע 

זמן הוא עתיד לשהות במדינה. 
התחוללה  הזאת  הדרמה 
הודיעה  שאיראן  לאחר  שעות 
שלה,  התקשורת  כלי  באמצעות 
על  רשמי  באופן  היום  תכריז  כי 
להס־ שלה  המחויבות'  'הפחתת 

שנה  ציון  לרגל  זאת,  הגרעין.  כם 
ליום בו הודיע הנשיא טראמפ על 
של  מחברותה  לפרוש  החלטתו 

ארה"ב בהסכם הגרעין. 
הגביר  האחרונה  בתקופה 
על  הלחץ  את  יותר  עוד  טראמפ 
האישור  את  חידש  כשלא  איראן, 
מדינות  למספר  שניתן  המיוחד 
המשמעות  איראני.  נפט  לקנות 
היא שבקרוב מאוד לא יוכלו אותן 
אם  מאיראן,  נפט  לקנות  מדינות 
הן אינן מעוניינות שארה"ב תטיל 

עליהן סנקציות. 
המפ־ הגעתו  אם  ברור  לא 

באה  לעיראק  פומפאו  של  תיעה 
על  איראן  של  להכרזתה  כתגובה 
להיערכות  או  המחויבות,  הכרזת 
של ארה"ב לבצע פעולה התקפית 
תוציא  זו  אם  איראן  כנגד  נרחבת 
כוחותיה  כנגד  מתקפה  לפועל 
באזור, אך בכלי התקשורת ברחבי 
העולם דיווחו על האירועים הללו 
סמיכותם  לנוכח  אחד,  בהקשר 
באזור  השוררת  הרבה  והמתיחות 

בימים האחרונים. 
על  אתמול  דווח  במקביל 
כי  האמריקאית,   CNN רשת  ידי 
מסרו  בכירים  בטחוניים  מקורות 
תנועה  זיהתה  שארה"ב  לאנשיה, 
הנושאות  איראניות  סירות  של 
טווח  קצרי  בליסטיים  טילים 
נמסר  לא  בדיווח  הפרסי.  במפרץ 
את  איראן  מעבירה  יעד  לאיזה 

הטילים, אך נטען כי גורמים בעלי 
הרלוונטי,  הנושא  על  ישיר  מידע 
עם  הסירות  תנועת  כי  הבהירו 
הגורמים  אחד  היה  הטילים 
להעביר  האמריקאית  להחלטה 
על  נוספת  מטוסים  נושאת  לאזור 
תקופה  באזור  נמצאת  שכבר  זו 
מדגם  מפציצים  גם  כמו  ארוכה, 
52־B שמועברים גם הם לבסיסים 
על  התיכון,  במזרח  אמריקאים 
אינ־ לפצצה  ערוכים  להיות  מנת 

יקבלו  בו  ברגע  באיראן  טנסיבית 
הוראה לעשות זאת. 

מוחמד  האיראני  החוץ  שר 
ג'וואד זריף הגיב אתמול לאיומים 
כי  ואמר  ארה"ב,  של  והפעולות 
בטוחה  לא  מרגישה  ארה"ב  "אם 
שהיא  בגלל  זה  התיכון,  במזרח 
שלה  הנסיונות  באזור.  שנואה 
איראן,  על  האחריות  את  להטיל 

לא ישנו את העובדה הזאת". 
חוששת  אינה  איראן  לדבריו, 
שטחה:  על  אמריקאית  ממתקפה 
דבר  לעשות  תנסה  ארה"ב  "אם 
כזה, זאת תהיה פעולת התאבדות 
לא  "אנחנו  זריף,  איים  מצדה", 
במלחמה,  חפצים  ולא  מעוניינים 
כדי  הכל  נעשה  נצטרך  אם  אבל 
תוקפים  מפני  איראן  על  להגן 

זרים". 

הגרי"מ לאו ויו"ר קק"ל בעת קביעת המזוזה | חורחה נובומינסקי

טקס קביעת מזוזה 
במשרדי קק"ל במודיעין

"יהדות התורה תעמוד בהסכם על שמירת עצמאות החינוך 
והסרת האפליה התקציבית במוסדות החינוך החרדיים"

והסייעות  שהגננות  היא  הדרישה 
יתוקצבו שווה בשווה כפי שקיים 
המשתמע  כל  על  הרשמי  בחינוך 
בגן  גננת  לדבריהם  כאשר  מכך, 
מת־ כ־30%  מפסידה  חרדי  חינוך 

שלום גננת בחינוך הרשמי.
המועס־ משפחות  לדבריהם, 

ברובן  ואשר  חרדיים  בגנים  קות 
ומשפ־ אברכים  נשות  הינן  הגדול 
ביום  יכולות  ילדים,  ברוכות  חות 
כאשר  מעמדם  את  לשנות  אחד 
שקיימת  האפליה  הכרזת  תוסר 

במשרד החינוך מול מוסדות החי־
נוך החרדיים וגני הילדים.

בצורה  בפגישה  עלה  גם,  כך 
נרחבת נושא התקצוב של מוסדות 
מתוק־ להיות  שאמורים  הת"תים 

לדברי  כאשר  בכ־55%,  צבים 
בפועל  התקצוב  המקצועי,  הצוות 

הוא הרבה מתחת לזה. 
פרוש  הרב  השר  סגן  כאמור, 
מסמך  את  הנוכחים  בפני  הציג 
של  הקואליציוניות  הדרישות 
הליכוד,  מסיעת  התורה  יהדות 
בהם יש את הסעיפים הרלוונטיים 

ודובר  שהועלו  הנושאים  כל  על 
עליהם במהלך הפגישה.  

כי  לנוכחים  אמר  פרוש  הרב 
הח־ אחרי  רואה  התורה  "יהדות 

השבת  חילולי  הדיפת  של  שיבות 
במרחב הציבור ונושא החוק להס־

דרת מעמדם של בני הישיבות את 
נושא החינוך. אנחנו נעמוד על כך 
עצמאות  את  ולחזק  לעגן  ונמשיך 
בק־ שנעשה  כפי  החרדי  החינוך 

דנציה הנוכחית ונפעל להסיר את 
התקציבית  האפליה  של  החרפה 

המוסדות החינוך החרדיים". 

הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר בעל 'אמרי אש' ממודז'יץ

את  שליט"א  ממודז'יץ  אדמו"ר 
בבני  מדרשו  בבית  הטהור  שלחנו 

ברק.
הרה"ק בעל ההילולא זצוק"ל, 
בימי  תרצ"ה  בשנת  לאר"י  עלה 
ה'אמרי  בעל  הרה"ק  אביו  שבת 
ממלכתו.  כסא  על  זצוק"ל  שאול' 
אביו  מקום  למלא  עלותו  לאחר 
את  הקים  תש"ח,  בשנת  זצוק"ל 
שאול'  'תפארת  המדרש  בית 
במרכז צפון תל אביב שהיווה תל 
בית  לעמך  שואבת  ואבן  תלפיות 
ישראל חסידים ואנשי מעשה. את 

בית המדרש בת"א המשיך להנהיג 
בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק  הגדול  בנו 
שהעביר  עד  זצוק"ל,  דן'  'נחלת 
הקים  שם  ברק,  לבני  משכנו  את 
בעל  אביו  שם  על  ביהמ"ד  את 

ההילולא זצוק"ל.
רבינו זי"ע נודע כאוהב ישראל 
וכיהן  דאומתיה  מדברנא  אמיתי, 
היה  התורה.  גדולי  מועצת  כחבר 
החר־ היהדות  קברניטי  מגדולי 

הגדול  החורבן  לאחר  באר"י.  דית 
פליטים  המוני  סביבו  התקבצו 
אמרו־ בנועם  וחיזק  קירב  אותם 

נודע  כן  כמו  תורתו.  ובכוח  תיו 

בכוח נגינתו המיוחד, חיבר מאות 
צלותהון  עמוד  ושימש  ניגונים 
משיבי  מניגוניו  רבים  דישראל, 
נפש מושרים בבתי ישראל באר"י 

ובעולם כולו.
בתורה  הענקית  גדלותו  את 
הסתיר מעין רואים, היה בקי בכל 
ובנסתר,  בנגלה  התורה  מכמני 
ודברי תורתו נסדרו ע"י תלמידים 
על  אש'  'אמרי  בספר  מקשיבים 
לצ־ ניתן  משם  ומועדים,  התורה 

תורתו  מגדלות  אנפין  בזעיר  פות 
ואהבת  האציליות  מידותיו  ורום 

ישראל שבערה בכל נימי נפשו.

דהילולא,  יומא  הערב  כאמור 
יערוך כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א 
את השולחן הטהור בבית המדרש 
'אמרי  מודז'יץ  דחסידי  המרכזי 
אש' בבני ברק הנושא את שמו של 

בעל ההילולא.
3:00 בשעה  ה'  יום  מחר, 

ותלמידיו  חסידיו  יעלו  אחה"צ, 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות 
בחלקת  הק'  לציונו  שליט"א 
הר  שבמרומי  מודז'יץ  אדמו"רי 
ול־ ותפילה  שיח  לשפוך  הזיתים, 

ההילולא  ביום  שמים  רחמי  עורר 
הידוע כעת רצון.

רבתי  התעוררות  שוררת  ישראל 
גדולי  של  לקריאותיהם  להשמע 
הימים  את  ולנצל  שליט"א  הדור 
הספורים שנותרו לשבוע הערבים 

השנתי.
שנתקבלה  מיוחדת  תרומה 
מיוחדת  להגרלה  יוחדה  השבוע, 
'ערבים חינם לשנה', כאשר בנדי־
בות ליבו של התורם יכוסו עלויות 
שח־ במקרה  הזוכה,  של  התרומה 

לילה תתקיים גביה במהלך השנה 
המ־ כל  יכללו  בהגרלה  הקרובה. 

צטרפים מתחילת 'שבוע הערבים 
הקרוב  חמישי  יום  ועד  השנתי' 

בשעה 21:00 בלילה.
בנוסף  היא  הבונוס  הגרלת 
אי"ה  שיתקיימו  הענק  להגרלות 
לש־ ביותר  המהודר  המיניבר  על 

בת 'נועם־1', על הספריה היהודית 

הממוחשבת הגדולה בעולם 'אוצר 
החכמה', על מסע לוילנה ולראדין 
עם  טיולים  חיים  'חפץ  בחסות 
נשמה' שמואל קאופמן, על עגלת 
קרוס  סילבר  מבית   WAFARER
מזגן  על  שמואל',  'חסדי  בחסות 
תדיראן כולל התקנה בחסות 'שיא 
במלון  שבת  על  והמיזוג',  החשמל 
ועל  חיים,  חפץ  בכפר'  'ציפורי 
2000 ש"ח תווי קניה ב'אושר עד'. 
שנתי  במנוי  זוכים   3 יהיו  כן,  כמו 
במנוי  זוכים   3 'המבשר',  לעיתון 
זוכים   3 'המודיע',  לעיתון  שנתי 
נאמן',  'יתד  לעיתון  שנתי  במנוי 
לשבועון  שנתי  במנוי  זוכים  ו־3 

'זרקור'.

"אריכות ימים ושנים"
קודש  לדברי  רבים  הדים 
הגר"ח  מרן  שאמרו  המיוחדים 

אדמו"ר  ומרן  שליט"א  קניבסקי 
מויזניץ שליט"א לרגל 'שבוע הע־

המצט־ אמרו  בהם  השנתי',  רבים 
לאריכות  "יזכו  והמצרפים  רפים 
והיר־ סיועם  בזכות  ושנים"  ימים 

תמותם למען אלמנות ויתומים.
בכל  התפרסמו  הדברים 
להדים  וגרמו  ישראל  קהילות 
העצומה,  המעלה  על  עצומים 
המיוחדת,  והברכה  ההבטחה 
ולמצרפים  למצטרפים  הכלולה 
'קו־ ע"י  שנוסד  ל'ערבים'  אחרים 

פת העיר' בשיתוף קופות הצדקה 
המקומיות. 

גדולי  של  ברכתם  לאור 
מיוחד,  באופן  יועברו  ישראל 
שי־ ל'ערבים',  המצטרפים  שמות 
ושנים  ימים  לאריכות  לברכה  זכו 

בבריאות גופא ונהורא מעליא.
וההש־ ל'ערבים'  ההצטרפות 

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

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

פלוס'. 

אמש החלו אירועי יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה

קום המדינה, ובהורדת דגל ישראל 
לחצי התורן.

בבוקר,   11:00 בשעה  היום 

דקות  שתי  בת  צפירה  תישמע 
הזכרון  טקסי  יחלו  ואחריה 
וט־ העלמין  בבתי  הממלכתיים 

הארץ,  ברחבי  נוספים  זכרון  קסי 
ב־13:00 היום.  לאורך  שיימשכו 

אזכרה  טקס  הרצל  בהר  יתקיים 
פעו־ נפגעי  לחללי  ממלכתי 

ראש  בהשתתפות  האיבה  לות 
שרים  נתניהו,  בנימין  הממשלה 

צה"ל  דובר  שכולות.  ומשפחות 
הודיע אתמול על הטלת סגר כללי 
וסגירת  ושומרון  יהודה  אזור  על 
במהלך  עזה  ברצועת  המעברים 
הסגר  ויום העצמאות.  יום הזכרון 
יוטל החל מהיום בחצות, ועד יום 
להערכת  בהתאם  בחצות  חמישי 
מצב. במהלך הסגר יותר מעבר רק 
רפואיים  הומניטאריים,  במקרים 

לאישור  בכפוף  זאת  כל  וחריגים, 
מתאם הפעולות בשטחים.

הודעות חוק תכנון ובניה - 08/05/19

אלעד–הועדה המקומית לתכנון ובניה 
1965–) לחוק התכנון ובנייה תשכ"ה 1(149הודעה לפי סעיף 

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "אלעד" בקשה למתן
בכתובת:דמצב בדיעב-תוספת חדר על הגג-20130430לשינוי להיתר בניה היתר בניה

54590005: תיק בנין,5: חלקה, 5459: גושגושים חלקות:אלעד46רחוב אבטליון 
הבקשה כוללת אתיעקובוב דניאל יעקובוב מזל: על ידי20180917: מספר בקשה

הקלה להיצמדות. קלה לניוד שטחים ממפלס הדירה למפלס הגגהההקלות הבאות:
כל הרואה עצמו נפגע או עלולהקלה להקמת קומה חלקית..והתקרבות למעקה גג

העתקים2-להיפגע כתוצאה מאישור ההקלה, רשאי להגיש התנגדות מנומקת ב
יום מפרסום זה.15במשרדי הועדה המקומית הנ"ל תוך 

ישראל פרוש, ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית

2016–(ד) (לתקנות התכנון והבניה) רישוי בניה תשע"ו 36הודעה לפי תקנה 
לפי מערכת הנדסית של ועדה המקומית אלעד20180942הריני להודיעך שבקשה מס' 

,24שמעיה בכתובת 12חלקה 5458תוגש על ידי כבקשה להיתר בנייה מקוונת בגוש 
.תוספת מוצעת לקומה א' מעל שצ"פ ללא עמודיםמהות הבקשה להיתר: בעיר אלעד.

הריני להודיעך כי באפשרותך לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
, בימי רביעי12:30–8:30אלעד, בימי שני בין השעות 1בעיריית אלעד, רח' ניסים גאון 

.net.co.il-elad.bartechר האינטרנט שכתובתו , וכן באת15:30–11:30בין השעות 
ימים ממועד מסירת ההודעה דנן במשרדי הועדה15ניתן להתנגד לבקשה להיתר בתוך 

אלעד, בימי שני בין השעות1המקומית לתכנון ולבניה בעיריית אלעד, רח' ניסים גאון 
, וכן במייל15:30–11:30, ובימי רביעי בין השעות 12:30–8:30

tovid@elad.muni.il.
ההיתרימבקש–רפאלי נפתלי הרצקי וגילה מזלבכבוד רב, 

מרחב תכנון מקומי אלעד1965–חוק התכנון והבניה התשכ"ה 
:מתאר מקומית מספרתכנית אישורהודעה בדבר 

10/4/195אל/מק/422-0640862
בדבר, 1965–לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 117לסעיף בהתאם נמסרת בזו הודעה 

תוספת זכויות10/4/195אל/מק/–422-0640862מתאר מקומית מספר אישור תכנית 
גרסת תשריט13גרסת הוראות =גרסת התוכנית:בנייה להקמת קומה ביעוד מסחרי.

כפיפות4/195//במכפיפות גז/ב4/195שינוי אל/המהווה שינוי לתכניות הבאות:8= 
אלעד.1רחוב רבי יוסי בן קסמא השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:195גז/במ/

2חלקה: 5755גוש: גושים / חלקות לתכנית:אלעד.34-36רחוב רבי יוחנן בן זכאי 
תוספת קומה וזכויות בנייה להקמת קומה מסחרית מעלהתכנית:תומטר.101:מגרש

תוספת זכויות בנייה שטחים עיקריים לשימוש-עיקרי הוראות התכנית:מבנה מסחרי.
תוספת קומה ביעוד מסחרית.-מ"ר.500מסחרי של 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות: עיתון נפוץ "מעריב הבוקר" בתאריך
, עיתון מקומי "פותחים שבוע"24/01/2019, עיתון נפוץ "המבשר" בתאריך 24/01/2019

.23/01/2019, בתאריך 6415, עמוד 8083ובילקוט פרסומים מספר .27/01/2019בתאריך 
התכנית האמורה נמצאת.109סעיף התוכנית נקבעה שאינה טעונה אישור השר לפי

, ובמשרדי הועדה1במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה "אלעד", רח' נסים גאון 
.08-9788444, קרית הממשלה רמלה, טלפון: 91המחוזית, מחוז מרכז, כתובת: הרצל 

וניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.עמכל ה
ישראל פרוש יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה אלעד

1/2019
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פקיד הבחירות לצורך בחירת ועדה חקלאית שליד
המועצה המקומית כפר תבור

הודעה על תוצאות הבחירות לפי סעיף 66 לתוספת השנייה
ביום 28.4.19  במועד שנקבע על ידי לכך, הוגשו 1 רשימות מועמדים לבחירת 5 
נציגים של החקלאים בוועדה החקלאית שליד המועצה המקומית כפר תבור.
בהתאם להודעתי מס' 4 מיום 28.4.19 אושרו על ידי רשימות מועמדים אלה:

מטעם רשימת:                   ח.כ.ת                         כפר תבור
                                    (אות הרשימה)              (כינוי הרשימה)   

דני ג'בליק  .1
נחום מרמור  .2

אבשלום קרניאל  .3
אהרון קרניאל  .4

גדעון תבורי  .5
הואיל ומספר המועמדים שאושרו שווה למספר הנציגים העומדים לבחירה, 
לתוספת  (ב)  ו-46  (א)   46 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף   6.5.19 ביום  הכרזתי 
כנציגי  שנבחרו  האישים  כעל  לעיל  המפורטים  המועמדים  על  הנ"ל  השנייה 

החקלאים בוועדה החקלאית שליד המועצה המקומית כפר תבור.
שלמה אלקחר - יו"ר צוות הבחירות לועדה החקלאית

ליד המועצה המקומית כפר תבור תאריך: 08.05.2019  

 1965 149

1540
5

.20190263  2209000712 
 11-16  22  8130 

111 14
iris@lev-hasharon.com 40600

.073-2521597 09-7960200 12:00-08:30

הוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין
פרסום עפ“י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ“ה - 1965

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין, בקשה להיתר בניה 
הוראות  מתוקף   1965 התשכ"ה-  והבניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי  בפרסום  הכרוכה 
 18 עיון  רחוב:נחל   .43 מד/במ/  תוכנית  לפי   407 במגרש-מ   420-0480269 מס'  תוכנית 
בשכונת נחלים בעיר מודיעין מכבים רעות. תאור הבקשה:תוספת זכויות בניה עבור: תוספת 
בניה בגינה חזית אחורית,-מפלס 3.00 -, ותוספת בניה ותוספת מרפסת במפלס 0.00. מהות 
הבקשה: תוספת כ- 32 מ"ר ליח"ד אחת במפלס - 3.00 -, תוספת 10 מ"ר ליח"ד אחת במפלס 
0.00. עותק מהנספח האדריכלי מס' אדר' 407 פורסם לעיון הציבור באתר ההנדסה בכתובת  
www.modiin.muni.il. לכל שאלה ניתן לפנות לאדריכלית אורלי למל טלפון- 0544556454 
הרואה את עצמו נפגע מהתוכנית, אם כבעל נכס ואם מבחינה אחרת, בקרקע, בבניינים או 

בנכסים הנ"ל, יכול להגיש התנגדות לבקשה המבוקשת תוך 15 יום מתאריך פרסום זה

1965 149
3 1/20 226

6 6201
3

13:30-17:00 1
www.modiin.muni.il

הוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין
פרסום עפ“י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ“ה - 1965

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין, בקשה להיתר 
מתוקף   1965 התשכ"ה-  והבניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי  בפרסום  הכרוכה  בניה 
 .34 מד/במ/  תוכנית  לפי   254/1 במגרש-מ   420-0480269 מס'  תוכנית  הוראות 
רחוב:אבני החושן 66 בשכונת אבני חן בעיר מודיעין מכבים רעות.תאור הבקשה:תוספת 
זכויות בניה עבור :שימוש בחלל מבני ותוספת בניה במרפסת גג. מהות הבקשה:תוספת 
כ- 32 מ"ר שימוש בחלל מבני ותוספת בניה במרפסת גג. עותק מהנספח האדריכלי מס' 
אדר' 254/1 פורסם לעיון הציבור באתר ההנדסה בכתובת www.modiin.muni.il. לכל 
שאלה ניתן לפנות לאדריכלית אורלי למל טלפון- 0544556454. הרואה את עצמו נפגע 
מהתוכנית, אם כבעל נכס ואם מבחינה אחרת, בקרקע, בבניינים או בנכסים הנ"ל, יכול 

להגיש התנגדות לבקשה המבוקשת תוך 15 יום מתאריך פרסום זה.
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עיריית פתח-תקווה, הועדה המקומית 
לתכנון ובניה פ"ת

לחוק   (149) סעיף  פי  על  הודעה 
תשכ"ה-1965.  והבניה  התכנון 
הוגשה  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
ובניה- לתכנון  המקומית  לוועדה 
נפש  בכתובת:  להקלה  בקשה  פ"ת 
3081 חיה 6 פתח תקווה. תיק בנין:
6191 גוש:  .20190318 מס':  בקשה 
החלקה  בעלי  בקשת   .9 חלקה:
לפי  יח"ד  פיצול  להם:  להתיר  היא 
בבקשה  לעיין  ניתן   .117 תיקון 
בכתובת:  הנדסה  מנהל  באתר 
http://www.petah-tikva.muni.
i l /Engineer ing/newengine/
ובמרכז   Pages/request2.aspx
השירות והמידע במנהל הנדסה. כל 
הנ"ל,  להקלה  התנגדות  לו  שיש  מי 
יום   15 תוך  לוועדה  להגישה  יואיל 

מפרסום הודעה זו. 
אוריאל בוסו מ“מ ראש העיר,

יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת

עיריית פתח-תקווה, הועדה המקומית 
לתכנון ובניה פ"ת

לחוק   (149) סעיף  פי  על  הודעה 
תשכ"ה-1965.  והבניה  התכנון 
ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה 
המקומית לתכנון ובניה-פ"ת בקשה 
ינאי  אלכסנדר  בכתובת:  להקלה: 
 .15347 בנין: תיק  תקווה.  פתח 
תכנית  לפי   .18 חלקה: 6354 גוש: 
באזור:  נמצאת  החלקה  המתאר 
החלקה  בעלי  בקשת  תעשיה.  אזור 
הקלה  מבוקשת  להם:  להתיר  היא 
מ'.  ל-20.25  מ'  מ-15  הבניין  בגובה 
במרכז  הבניין  בתיק  לעיין  ניתן 
מי  כל  הנדסה.  מינהל  השירות 
הנ"ל,  להקלה  התנגדות  לו  שיש 
יום   15 תוך  לוועדה  להגישה  יואיל 

מפרסום הודעה זו. 
אוריאל בוסו מ“מ ראש העיר, 

יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת

עיריית פתח-תקווה, הועדה המקומית 
לתכנון ובניה פ"ת

והבניה  (149) לחוק התכנון  פי סעיף  הודעה על 
הוגשה  כי  הודעה  בזה  ניתנת  תשכ"ה-1965. 
בקשה  ובניה-פ"ת  לתכנון  המקומית  לוועדה 
נחלת  התשעים  בכתובת:  חורג  להקלה/שימוש 
בקשה  1236 בנין: תיק  תקווה.  פתח    20 צבי 
66, 159. לפי  חלקה: 6378 גוש:  .20190439 מס':
 .1/227 באזור:  נמצאת  החלקה  המתאר  תכנית 
הקלה  להם:  להתיר  היא  החלקה  בעלי  בקשת 
מנהל  באתר  בבקשה  לעיין  ניתן  לנגישות.   5%
http://www.petah-tikva. בכתובת:  הנדסה 
muni.il/Engineering/newengine/Pages/
request2.aspx ובמרכז השירות והמידע במנהל 
הנ"ל,  להקלה  התנגדות  לו  שיש  מי  כל  הנדסה. 
מפרסום  יום   15 תוך  לוועדה  להגישה  יואיל 

הודעה זו. 
אוריאל בוסו מ“מ ראש העיר, 

יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת

לועדה מקומית לתכנון ובנייה קריית גת
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ“ה 1965

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה הנ“ל,  כי לוועדה המקומית
לתכנון ובניה -קריית גת הוגש ע“י: אזולאי מאיר ושלומית בקשה מס‘: 20190531  המתייחסת
מגרש:62 . מהות חלקה:62 71 קריית גת גוש:1911 לקרקע הנמצאת בכתובת: משעול השושן
בדיעבד. שטח-לאישור  תוספת  ללא  בדיעבד,  הריסות  הכולל  קיים  מצב  הבקשה:1 .עדכון 
2.שינוי בקירות פיתוח-לאישור בדיעבד. 3. בקשה להקלות. מהות ההקלות: 1 . הקלה בגובה
2מ‘ מותרים. 2 .הקלה בגובה גדר 0מ‘ במקום 1.50 5גדר דרומית (כניסה, גובלת שצ“פ) 2.04-2.15
מ‘ במקום 1.50 מ‘ מותרים. 3 . הקלה בגדר צפונית (גובלת מערבית(בין שכנים) 1.69-2.16
4. הקלה בגדר מזרחית (בין שכנים) 1.84-2.04 מ‘ 4מותרים. 4 0 מ‘ במקום 1.50 5שצ“פ) 2.04-2.15
במקום 1.50  מ‘ מותרים.  יודגש כי פרסום שאינו עפ“י ההנחיות הוועדה ו/או בכל אופן אחר
 לא יתקבל. כל המעוניין יכול לעיין בבקשה להיתר הנ“ל במשרדי הועדה המקומית קריית גת,
רח’ הקומימיות 97 קומה ב‘, בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל. וכל הרואה עצמו
 נפגע מהבקשה להיתר הנ“ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת בכתב למשרדי הוועדה המקומית
”קרית גת“ תוך 15 יום מים קבלת ההודעה. נוסח הפרסום לבקשת ההיתר, נסמך על המידע
 כפי שנמסר ע”י עורך הבקשה הראשי. והנו באחריותו. ייתכן ולאחר הבדיקה התכנונית של
הועדה במקומית, יידרש פרסום נוסף. שעות קבלת קהל: יום ה’ השעות: 9:00-11:00 , יום ג‘

0 יום א’ בין השעות 16:00-18:00.  0השעות 9:00-13:00
בברכה,  עמי ביטון יו“ר ועדה מקומית לתכנון ובניה
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החסות המרכזית ל'שבוע 
הערבים השנתי'

עד מחר ב־21:00 ניתן להיכלל בהגרלת הבונוס על 'ערבים חינם לשנה'

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
מסתמן: הנאשם בהריגת   המשך מעמ' ראשון

ערביה ישוחרר למעצר בית
היהודי שנאשם בהריגת אשה ערביה סמוך לרחלים צפוי 
להשתחרר למעצר בית באיזוק אלקטרוני, עד תום המשפט

מאת כתב 'המבשר'

שנא־ ה־16  בן  היהודי  הנער 
ראבי  א  ע'  הערביה  בהריגת  שם 
צפוי  בשומרון,  לרחלים  סמוך 
באיזוק  בית  למעצר  להשתחרר 
בלוד  המחוזי  שופט  אלקטרוני. 
החליט לבחון את שחרורו למע־
צר בית עד תום המשפט. כזכור, 
של  בעבירות  מואשם  הנער 
טרור,  מעשה  בנסיבות  הריגה 
יידוי של אבן לעבר כלי תחבורה 
בנסיבות  מחמירות  בנסיבות 
מעשה טרור, חבלה במזיד ברכב 

בנסיבות מעשה טרור.
לאחר  תקף  הנער  של  אביו 
הח־ את  המשפט  בבית  הדיון 
כתב  להגיש  הפרקליטות  לטת 
יודעים  "אנו  בנו.  נגד  האישום 

אמר  מפשע",  חף  שלנו  שהבן 
מוטיבציית  ''לצערנו,  האב. 
מחיר  בכל  אשמים  למצוא  יתר 
אחד,  יום  לקרבן.  אותנו  הפכה 
וזה ייקח זמן לצערנו, הבן שלנו 
יזוכה. אך מי ישיב לו את שנות 
העוול  ממנו?  שיגזלו  הנעורים 

זועק לשמים".
עורך דין אמיר ברכה, פרק־

ליטו של הנער, תקף גם הוא את 
"מדובר  האישום.  כתב  הגשת 
מעליו  שעומד  אישום  בכתב 
ברכה.  אמר  גדול",  שאלה  סימן 
כל  לאורך  זאת  ואמרנו  "חזרנו 
אמר  המשפט  בית  גם  הדרך. 
מכילה  המרכזית  שהראיה 
DNA עלום שאיננו יודעים כר־

גע מהו. המדינה עשתה פה עוול 
– תקעה חץ ואז סימנה מטרה".



המבשר | יום ד', ג' באייר תשע"ט | עמוד ה

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
דירה  שלמה.  ברמת  למכירה 
קומה  חדרים.   4 ומטופחת  משופצת 
מטורף!  נוף  כהנמן.  מטר.   90  .2
תיווך   2,200,000 לראות!  שווה 

0501428783
[20052390]

מ"ר   80 ק"כ  חד'   3 יצחק  מנחת 
ריהוט.   + לסוכה  גדולה  מרפסת 
02- תיווך  מזומן.  ש''ח   1,500,000

053-3179474 ,5379474
[20052386]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
דרסטית  ירידה   * ש''ח   2,800,000
מנחת יצחק 4 חד', ק"כ לנוף, מרפסת 
053-  ,02-5379474 תיווך  גדולה. 

3179474
[20052384]

4 באהליהב,  מיוחדת!  מציאה 
כ"א,   3 ק"ג,  מפוארת,  חדרים 
מרפסת 10 מ"ר, מחסן גדול וחניה, 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20052380]

לגמרי  חדשה  באוליהב  בבלעדיות!! 
גדולים  וחניה  מחסן   + מטר  חד 98   4
ק"ג רק 2420.000שח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052374]

מטר   96 חד'   4 בסורצקין  מציאה! 
20 בניה  התר   + מטר   12 מחסן   +
מדהים!!  נוף  מוכנה,  רצפה  עם  מטר 
רק  מעלית  ק"ה,  מעולים,  שכנים 
052-7658-638 2790.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20052373]

3 ברוך  במקור  להימכר!  חייבת 
קומה  מפוארת  חדשה  חדרים 
תיווך  ש''ח   1.770.000 רק  נוחה 

0533129829
[20052362]

3 ברוך  במקור  להימכר!  חייבת 
קומה  מפוארת  חדשה  חדרים 
תיווך  ש''ח   1.770.000 רק  נוחה 

0533129829
[20052361]

חדרים   3 (כדורי),  ירושלים  בפסגות 
נוף  ומושקעת,  מרווחת  מ"ר,   85
במחיר  וחנייה,  מחסן  מדהים! 
05485-10009  - נדל"ן  יעד  מציאה! 
ביותר  הגדול  הדירות  מבחר  אצלנו 
בכדורי (פסגות ירושלים), 3-4-5 חד', 

יעד נדל"ן - 05485-10009
[20052360]

במקור  חדרים   3 בהזדמנות: 
 .3000 - ב  מושכרת  יחידה   + ברוך 
בנווה   * בלבד.  ש"ח   2,500,000
לחלוקה  אפשרות  מ'   105 כ  צבי 
עסקת  למ'.   22,000 כ  יחידות   4 ל 
058-32-250- נדל"ן  ייעוץ  המאה 

.90
[20052354]

מ"ר   80 הבירה  בארזי  חדרים   3,5
 *  2,250,000 מזגנים   + שמורה 
ברוך  במקור  למבינים:  מציאה 
2  + א'  קומה  מרווחת  חדרים   2
דיור  יחידת   + סוכה  מרפסות 
בניה   .3300 ב  מושכרת  חדשה 
המאה  עסקת   2,100,000 בהיתר. 

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-90.
[20052353]

מרפסת   + א'  קומה  ביונה  מ'   80
גבוהה.  ברמה  משופצת  סוכה. 
מושכרת  יחידות   2 ל  מחולקת 
בבלוי   *  2,200,000 ש"ח.   8000 ב- 
מרפסות   2  + מ'   120 קרקע  ק. 
3,150,000 כחדשה  משופצת 
058- נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 

.32-250-90
[20052352]

מרפסת   + מ'   80 חד'   3 בהזית 
א' 2,400,000 קומה  סגורה.  גדולה 
 + קומות   2.5 בניין  ישראל  בבית   *
שינוי  בהליך  נוספות  וחצי  קומה 
עסקת  ש''ח   5,500,000 תב"ע 
058-32-250- נדל"ן  ייעוץ  המאה 

.90
[20052351]

4 ומיוחדת  מדהימה   80 בגוש 
ב'  ק.  מעלית   + מרפסת   + חדרים 
גבוהה  ברמה  מושקעת  מ.   130 כ 
חלומות  דירת   80 בגוש   * מאוד. 
ח'  מ' 4  כ 115  כוכבים.  מפוארת 5 
ק. ג'. + מעלית + מרפסת * ברייכמן 
משופצת  מ'   75 יפיפייה  חד'   4
קומה ב'. 1,930,000. עסקת המאה 

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-9
[20052350]

בעץ  בירושלים!  לגור  אפשר 
חדרים   5 חסידי  בנין  הדר 
חלקי.  משופצת  ב'  קומה  גדולה 
1,950,000 בלבד * בדוד בנין חדש 
150 בטאבו  גג   + מ'   65 חדרים   3
4 הבירה  בארזי   *  3,000,0000 מ' 
חדרים קומה א' מושקעת במיוחד. 
עסקת   2,800,000 ארמון.  כמו 
058-32-250- נדל"ן  ייעוץ  המאה 

90
[20052349]

100 נמוכה  קומה  בחשמונאים 
 .50 לעוד  בניה  היתר  עם  נטו.  מ' 
למשקיעים.  מאוד  מתאימה 
לצומת  קרוב  בבלוי   *  3,500,000
מרפסות   2  + מ'  כ-90  אילן  בר 
ניתנות לסגירה בקלות + סוכה על 
רלסים. ק' ב'. מחיר מציאה עסקת 
058-32-250- נדל"ן  ייעוץ  המאה 

.90
[20052348]

יודע לזהות הזדמנויות? זו הדירה 
שלך! באברמסקי 75 מ' + אפשרות 
קומת  קומות.  ל-2  לחלוקה 
ל-2 אפשרות  לרחוב.  פונה  קרקע 
4 באבינדב   *  .1,900,000 כניסות. 
סוכה.  מרפסת   + מ'  כ-90  חדרים 
המאה  עסקת   2,400,00 ב'  קומה 

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-90.
[20052347]

מחסן   + חד'   4 ישראל  בשרי  מציאה! 
בקומה + חני'ה קומה נוחה 2,650,000

ש''ח תיווך=0527657732
[20052343]

 + 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]

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]

צמוד לגבעת משה 4 חד 104 מטר 
חודשים   4 כניסה  לגמרי  חדשה 
שח   2550.000 רק  מעלית  ק"ה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052104]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052100]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052099]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052015]

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

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

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

הנדלס"
[20051961]

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

תיווך-הנדלס"
[20051960]

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

הנדלס"
[20051959]

מטר   106 -4חד'  משה  לגבעת  צמוד 
108  * 2550.000ש"ח  רק  בבניה 
רק  לכניסה  מוכנה  חדשה  מטר 
052- ק"ה  מעלית  2760.000ש"ח, 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051762]

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

"היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

ק"א  מטר   90 גאולה  במרכז  חנות 
2360.000 רק  חזית  כדירה)  (רישום 
ש"ח 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס"
[20051757]

בגאולה 2 יחידות דיור סה"כ 80 מטר 
לחודש  כ8000ש"ח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 2130.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

בזכרון משה 3 חד 60 מטר + חלל 100
2600.000שח  רק  חלונות  עם  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051595]

הכביש  על  מטר   200 חנות  בגאולה 
חודשית  תשואה  שח   7500.000 רק 
ש"ח   60000 האחרונות  שנים  ב10 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051594]

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

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

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

תשלום 052-7658-638
[20051485]

צבי  בנווה  מציאה!  מזומן!  לבעלי 
יחזקאל מקלט 210 מטר עם חלונות 
לבית  במיוחד  מתאים  למכירה  וגובה 
ציבורי  מוסד  כל  או  ישיבה  כנסת 
052-7658-638 2100.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

דו-פלקס  מפתח  דמי  משה  בזכרון 
שח   1550.000 רק  חד'   5 מטר   120
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051414]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051351]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051231]

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

הנדלס"
[20051230]

ירושלים | השכרה
3 מעלית   + חד'   4 הכהן  עלי   80 גוש 
אלקנה   * גמיש  ש''ח   8,900 מרפסות 
וסוכה  חצר   + מ"ר   65 ק"כ  חד'   3
6,500 ש''ח תיווך 02-5379474, -053

3179474
[20052389]

מ"ר   55 ק"ג  חד'   2 חדשה  מלאכי 
4.5 ק"ג  המ"ג   * לזו"ץ  רק  מרוהט 
02- תיווך  ש''ח   6,000 מ"ר   95 חד' 

053-3179474 ,5379474
[20052388]

מ"ר 3 גדולה 85  חצר  ק"כ +  אילן  בר 
מיטות.  לבחורים + 9  גם  מתאים  חד', 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052387]

נוחה,  קומה  חדרים,   4 בכדורי 
שוורץ  מחסן,   + גדולה  מרפסת 

נדל"ן 052-768-0724
[20052381]

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

אלחנן
[20052227]

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

משה"
[20052150]

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

7628-176 "היימשע תיווך - משה
[20051958]

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

176 משה, היימשע תיווך
[20051957]

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

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
85  +  85 גג  דירת  אהרן  ברמת 
לטאבו  אופ'  גמיש   2550,000
משותף תיווך הכוכב0548481688

[20052399]

מ"ר  חד' 62  שך/ציטלין 2.5  בהרב 
ש"ח   1510000 מ"ר  כ40  אופ'   +

תיווך הכוכב0548481688
[20052398]

חד'  כ4  ישעיהו  באזור 
תיווך  מושקעת  ק"ב   1720000

הכוכב0548481688
[20052397]

5חד'  3כ"א  ק"ב  מ"ר   125 ברשבם 
בלעדי   2350000 לחלוקה  ניתן 

לתיווך הכוכב 0548481688
[20052396]

ק"א  3.5חד'  בחגי  בבלעדי 
תיווך   1920000 מ"ר   85 מטופחת 

הכוכב 0548481688
[20052395]

ק"ג  משופצת  75מ"ר  3ח'  במרכז 
1,730,000ש"ח  בטון  בגג  א.בניה   +

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052394]

נוף   + גדולה  יפהפיה   3 לנדא  באזור 
חניה   + גדולים  ומטבח  סלון  פתוח 
"אפיק- 1,875,000ש"ח  מעלית   + ק"ו 

נכסים" 03-5791514
[20052393]

4ח'  בניה  בגמר  בן-פתחיה  באזור 
"אפיק- 1,970,000ש"ח  105מ"ר 
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20052392]

65מ"ר  חזית  ק"א  ר'-עקיבא  במרכז 
לעסק  גדול  ראוה  חלון  מפוארת 
"אפיק- 1,600,000ש"ח  מגורים  או 

נכסים" 03-5791514
[20052391]

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

7610552
[20052167]

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]

אשדוד | מכירה
בראש  בטוחה  קנייה  בשוק,  חדש 
לפרויקט  מלא  בנקאי  ליווי  שקט, 
 % של  נמוך  עצמי  הון   ,38 תמ''א 
ש''ח  אלף   300 עד   204 מ-   ,15
פי  על  התשלום  שאר  בלבד, 
לתקופת  מוגבל  הלקוח,  רצון 
וגג.  גן  חדרים   4-5 המבצע,דירות: 
מחירי  יושר,  דרכי  בלעדי  שיווק 

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

מודיעין עילית | מכירה
למכירה ב"שדרות יחזקאל" 3 חדרים 
לבניה  אופציה   + מחסן   + נוף  ק"א 
055- ויזמות"  תיווך  שיווק  "אורטל 

6704800
[20052382]

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]

צפת 
עד  לקבוצות  בצפת  אירוח  מתחם 
מקווה  דשה,  מרחבי  איש,   100
אפשרות  ממוזג,  מתחם  במקום, 
(למעונינים  למהדרין.  לקיטרינג 
מקומות)   130 של  נוסף  מתחם 

072-3926958
[20052372]

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]

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

נדל"ן. 052-7650001.
[20052358]

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

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20052357]

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

.052-7650001
[20052356]

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

.052-7650001
[20052355]

קרית גת | השכרה
לקריה  סמוך  גת  בקרית  להשכרה 
מידי  פנויה  חדרים   3.5 דירה  הישנה 
קומה ג' ממוזגת ללא דמי תיווך -052

7650701
[20052368]

בטרקלין  מחסנים  קומת  מ'   25
יחיאל  ש''ח.   2000 לעסק  מתאים 

דונט ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20052359]

צפת | מכירה
עתיק  נופש  בית  העתיקה  בלב 
גבוהה  תשואה  נוף.  ומושקע.  יפיפה 

600,000 ש"ח 03-5230030
[20052364]

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]

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

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

gmail.com
[20050219]

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

509
[20047926]

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

509
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052365]

חדשה,  בעומר  לל"ג  במאו"ח  דירה 
לרשב"י,  נוף  מיטות,   7 ממוזגת, 

מרפסת וגנרטור. 052-7604560
[20052363]

גדולה,  מרפסת   + לנוף  צופה  לזוג 
054-8433088 ברסלב.  בקרית  נקיה, 

04-6922596 /
[20052339]

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]

בעומר  ל"ג  לשבתות  חדשה  דירה 
נוף   + מרפסות   2 חד',   5 לביה"ז 

למירון. 052-7115607
[20049077]

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

2840299
[20042205]

ונקיה,16 חדשה  חד'   5 בעומר  לל"ג 
לאוטובוסים  קרוב  מרפסת,   + מיטות 

לציון. 053-3199511
[20035827]

בית חלקיה 
נופש ברמה גבוהה, וילה יפהפיה, 28
053-3130052- אטרקציות.   + מיטות 

1
[20049458]

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 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6781772
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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]

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

לכל הפסח. 052-7655189
[20052117]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

7616720-1
[20040110]

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 

053-3188842
[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 
מזכירה  דרושה  בי-ם  באידיש 
משרדית  לעבודה  גדול  ראש  עם 
העבודה:1.  דרישות  קבועה 
 .OFFICE, 2 בתוכנות  שליטה 
שפת  ברמת  אידיש  בהנ"ח, 3.  ידע 
אם, 4. נסיון, 5. מוטיבציה, מסירות 
למייל:  קו"ח  לשלוח  נא  ואחריות, 

MZKIRA19@GMAIL.COM
[20052346]

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]

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

3101276
[20052264]

מהבית,  לעבודה  פקיד/ה  לקופ"ח 
3-4 שעות ביום, לעבודה משרדית 
לחברה  טלפוני  מענה  ומתן  נוחה 
תורני  לארגון   * ש"ח   37 הקופה, 
לתפעול  מזכיר/ה  בי-ם  חינוכי 
א-ה  בארגון,  בחינות  מחלקת 
למשרד   * ש"ח   38  ,9:00-14:00
משרדית,  לעבודה  בב"במזכיר/ה, 
072-22-222- קריירה  ש''ח   7,500

62
[20051813]

אשי  ברב  האיכותי  קטנטנים  למעון 
מנוסה  מטפלת  דרושה  ברק  בבני 
טובים.  תנאים  לאידיש)  (עדיפות 

050-4122517 רבקה
[20051629]

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]

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 
בגן  מעטפה  בתוך  חו"ל  צ'ק  נמצא 
050- חודשיים.  לפני  בב"ב  ורשה 

4100009
[20052400]

חובות  ד     מעשרות  ירושלמי:  היומי  דף  כא     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
א   ג,  ח -  ב,  מכות  משנה יומית:  (השכל)     הנפש השלישי  חשבון  הלבבות: 
  הלכה יומית: או"ח תקז, ו - תקח, א    רמב"ם יומי: גזו"א א-ג    שו"ע 
הרב - רב יומי: לג, ד-ו    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תקצט-תרח    חפץ 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' צט. חיים: רכילות ז, ה  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:218:228:218:258:248:18סו"ז ק"ש מג"א
99:129:159:149:10;9:1213סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:469:479:469:499:489:44סוף זמן תפלה מג"א
10:2010:2110:2010:2310:2210:18סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

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

19:2819:2519:2919:2619:2619:24שקיעת החמה
זמנים למחר

4:074:074:044:114:094:02עלות השחר
4:534:534:514:564:554:48זמן ציצית ותפילין

5:475:545:445:515:505:45הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
077-8880100 אבא הלל 165,  סופרפארם קניון אילון 6787820 ברל לוקר 3 שכונת פת    בני ברק פת פארם ירושלים
סופרפארם קניון רמת  077-8881370 רח' הברזל 23 מהשעה 19:00 עד 24:00 סופרפארם רמת החייל ר"ג    תל אביב
077-8880390 שד' שאול המלך 4 סופרפארם מינסטור 077-8880080 איינשטיין 40 מהשעה 19:00 עד 24:00 אביב
077-8881700 סופר פארם ביג צ'ק פוסט 8822842 רח' הרצל 11    חיפה נתניה מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה
077- עד 01:00 הלל 165 מהשעה 08:00  קניון איילון - אבא   077-8880100 סופרפארם גן רמת  יהודה 111     בר 
077-8880660 גולדה מאיר  סופר פארם קניון חולון 8880640 מרום סנטר לנדאו 7 מהשעה 07:30 עד 18:00    חולון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 7 חולון    אשדוד

עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.235-
אתמול: 211.24-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
19-10

תל אביב
21-14

חיפה
20-14

גולן
21-10

טבריה
25-15

גליל
18-9

באר שבע
23-12

אילת
29-16

מזג האויר
ירידה נוספת בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית . 
תחול ירידה קלה נוספת 

בטמפרטורות. הטמפרטורות 
יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. 

יתכן טפטוף בבוקר.

חמישי - מעונן חלקית . 
הטמפרטורות תהיינה נמוכות 

מהרגיל לעונה. יתכן טפטוף.

שישי - מעונן חלקית עד בהיר. 
הטמפרטורות תעלנה במקצת.

שבת - התחממות נוספת 
וטמפרטורות רגילות בעונה.

שבתשישיחמישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



ראש ממשלת פולין: "לא 
נשלם פיצוי על רכוש"

ראש ממשלת פולין, מתאוש מורבייצקי, הצהיר כי ממשלתו לא תשלם פיצוי על 
רכוש שנגזל בשואה ^ "פולין היתה הקרבן העיקרי של המלחמה"

מאת כתב 'המבשר'

כי  הודיע  פולין  ממשלת  ראש 
לשלם  מתכוונת  אינה  ממשלתו 
נגזל  או  שאבד  רכוש  על  פיצויים 

במהלך מלחמת העולם השניה.
העיתונאי  של  דיווח  פי  על 
במהלך  נאמרו  הדברים  צור,  ניסן 
במזרח  פולטוסק  בעיר  אירוע 
מו־ מתאוש  התייחס  ובו  פולין, 

רכוש  להשבת  לקמפיין  רבייצקי 
או  שאבד  רכוש  על  פיצוי  או 
נגזל בשואה, ואמר כי פולין היתה 
הקרבן העיקרי של המלחמה ולכן 
על  פיצוי  לשלם  מתכוונת  אינה 

הרכוש.
הנרצחים  הקרבנות  "היינו 
העולם  מלחמת  במהלך  ביותר 
לשום  נסכים  לא  ולעולם  השניה, 
הסיבה  בגלל  למישהו  תשלומים 

הזו, שום פיצויים".
מגי־ מורבייצקי  של  ההצהרה 

עה בזמן שמתנהל קמפיין הקורא 
להשבת רכוש יהודי לבעליו החו־

קיים, קמפיין שגרר תגובות נאצה 
רבים  פולנים  מצד  אנטישמיות 

ברשתות החברתיות.
ממשלת  העבירה  ב־1997 
כי  שקבעה  חוק  הצעת  פולין 
רכוש יהודי ציבורי שנותר בפולין 
יוחזר  השניה,  העולם  ממלחמת 

לקהילות היהודיות במדינה.

בישראל  שצוין  השואה  ביום 
מפלגת  החליטה  שעבר,  בשבוע 
Kukiz 15 הלאומנית להגיש הצ־

עת חוק שיבלום יהודים שיבקשו 
שנותר  רכושם  את  חזרה  לדרוש 
העולם  מלחמת  לאחר  בפולין 
השניה. עיתוי הגשת הצעת החוק 
יהודים  ארגונים  בקרב  זעם  עורר 

רבים בעולם.
במאי   1 תהלוכות  במהלך 
מה־ חלק  לבשו  שעבר,  בשבוע 

לאומנים הפולניים תג עם המספר 
447 לבגדיהם. המספר 447 מציין 
בקונגרס  שעבר   '447 'חוק  את 
ומ־ שעברה,  בשנה  האמריקאי 

אחרות  ומדינות  פולין  את  חייב 
שואה  לניצולי  פיצויים  לשלם 
רכוש  שהותירו  משפחותיהם  או 

העו־ מלחמת  במהלך  מאחוריהם 
לם השניה.

ארה"ב: חברת הקונגרס 
המוסלמית מגבה את חמאס

בעוד הממשל האמריקני התייצב באופן נחרץ מאחורי ישראל שהותקפה על ידי 
חמאס בעזה, המחוקקת הדמוקרטית המוסלמית מגבה דווקא את הטרור
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המוסלמית  הקונגרס  חברת 
את  מגבה  עומאר,  א'  בארה"ב, 
והפגיעה  הרקטות  ירי  חרף  חמאס 
בגבול  האחרון  בסבב  בישראלים 

עזה.
צריך  עוד  מפגינים  "בכמה 
צריכים  עוד  טילים  כמה  לירות, 
צריך  קטנים  ילדים  וכמה  לשגר 
מעגל  את  לסיים  כדי  להרוג 
הזה?",  נגמר  הבלתי  האלימות 

תהתה עומאר.
ההומני־ "המצב  הוסיפה,  היא 

טרי והכיבוש בעזה בלתי נסבלים. 
רק צדק אמיתי יכול להביא לבט־

חון ושלום לטווח ארוך".
לאחר  בודדת,  בדעה  מדובר 
באופן  גיבה  האמריקני  שהממשל 
זכותה  כי  ואמר  ישראל  את  גורף 
בט־ על  להגן  כדי  לפעול  המלאה 

חונה.
הירי  את  גינה  גם  הממשל 
בתחילת  נחרץ.  באופן  חמאס  של 
כי  טראמפ  הנשיא  הבהיר  השבוע 
"ישראל שוב ניצבת בפני מטח של 
ארגוני  ידי  על  קטלני  רקטות  ירי 

האסלא־ והג'יהאד  חמאס  הטרור 
במאה  בישראל  תומכים  אנו  מי. 
לאזרחי  אזרחיה.  על  בהגנה  אחוז 
נגד  הללו  הטרור  פעולות   – עזה 

ישראל לא יביאו לכם דבר מלבד 
האלי־ את  הפסיקו  יותר.  רב  סבל 

מות ופעלו למען השלום – זה יכול 
לקרות".

יהודי הותקף 
בוויליאמסבורג

יהודי חרדי שהלך בשכונה היהודית הותקף על 
ידי אלמוני שקילל אותו נמרצות והכהו בראשו 

^ משטרת ניו יורק: "הרקע אנטישמי"
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בשכונת  הותקף  יהודי 
וויליאמסבורג בניו יורק על ידי 
היכה  מאחוריו,  שהגיע  אלמוני 
בראשו ולאחר שנפל קילל אותו 

במשך דקות ארוכות.
הת־ האנטישמי  האירוע 
שמ־ אחרי  ספורים  ימים  קיים 
שטרת ניו יורק דיווחה כי יותר 
בעיר  השנאה  פשעי  ממחצית 

ב־2018 היו נגד יהודים.
JTA הידיעות  סוכנות 

התרחש  האירוע  כי  מדווחת 
אנטישמי  אירוע  אחרי  שבוע 
יעקב  ר'  ידי  על  שתועד  אחר, 
החרדית  בקהילה  פעיל  ברמן, 
גבר  תיעד  ברמן  בברוקלין. 
לעבר  גנאי  קריאות  שקורא 
יהודי רק בשל היותו יהודי ואז 

יורק בפניו.
הגדירה  יורק  ניו  משטרת 
כאנ־ הללו  האירועים  כל  את 

תעשה  כי  והבהירה  טישמיים 
הכל כדי לתפוס את האחראים 

ולהביאם לדין.

יועץ פוטין במאמר מקומם: "נשיא 
אוקראינה 'יטהר' רוסים לטובת יהודים"

בקרמלין הזדרזו להתנער מדבריו של גלזייב ^ דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אף הדגיש כי מאמר הדעה 
שלו מייצג את דעתו האישית בלבד 
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לנשיא  המייעץ  גלייזב,  סרגיי 
מא־ פרסם  פוטין,  ולדימיר  רוסיה 

מר ב'מוסקבה טיימס' שבו טען כי 
היהודי  נשיאה  זלנסקי,  וולדימיר 
עשוי  אוקראינה,  של  החדש 
מרוסים  אוקראינה  את  'לטהר' 

ולאכלסה ביהודים מישראל. 
אפ־ למשל,  שולל,  לא  "אני 

לדרום  אדירה  הגירה  של  שרות 
'לטהר'  כדי  אוקראינה  מזרח 

באמצ־ הרוסית  האוכלוסיה  את 
המובטחת  מהארץ  ילידים  עות 
במ־ תמידית  ממלחמה  שעייפים 

זרח התיכון", כתב גלזייב. 
שבו  ביום  כתב  הדברים  את 
רבנים  עם  נועד  היהודי  הנשיא 
המקומית.  היהודית  מהקהילה 
גלזייב הוסיף כי לכן החלטתו של 
פוטין לאפשר הליך אזרחות מזורז 
לדוברי הרוסית במזרח אוקראינה 

התקבלה בעיתוי הנכון.
במזרח אוקראינה מתנהל מזה 
הכוחות  בין  קרב  אחדות  שנים 
פרו־רו־ לבדלנים  האוקראיניים 

שהיא  המכחישה  רוסיה,  סים. 
מזרימה כוחות לבדלנים הרוסית, 
הכעיסה את אוקראינה כשהציעה 
לתושבי  אחדים  חודשים  לפני 
הבדל־ בידי  המוחזקים  השטחים 

נים מסלול מזורז לדרכון רוסי.
להתנער  הזדרזו  בקרמלין 
הקרמ־ דובר  גלזייב.  של  מדבריו 

כי  הדגיש  אף  פסקוב  דמיטרי  לין 
מאמר הדעה שלו מייצג את דעתו 

האישית של הכותב בלבד. 

טירה: 2.5 טון בשר לא ראוי אותר באטליז
מאת חיים מרגליות

החק־ ומשרד  ישראל  משטרת 
בשר  בטירה  באטליז  איתרו  לאות 
שאינו ראוי למאכל אדם שהוברח 
הבשר  למכירה.  ויועד  מהשטחים 
החק־ משרד  ונציגי  הושמד 
בעלי  נגד  בהליכים  פתחו  לאות 

האטליז.
יזו־ מבצעית  פעילות  במהלך 

מה של משטרת ישראל, ביחד עם 
בוצעה  החקלאות,  משרד  נציגי 
בשר  מכירת  נגד  ממוקדת  אכיפה 
במה־ אדם.  למאכל  ראוי  שאינו 

איתרו  השוטרים  הפעילות,  לך 
ובו  בטירה  בשר  למכירת  אטליז 

כ־2.5 טונות של בשר שאינו ראוי 
למאכל אדם ועל פי החשד, הבשר 
הוברח מהשטחים ונמכר באריזות 

של בשר מיובא. 
נמצאו  הפעילות,  בהמשך 
ופורקו  שנחתכו  עופות  באטליז 

תברואה  ובתנאי  פיקוח  ללא 
טירה)   ,50) האטליז  בעל  ירודים. 
המשטרה  בתחנת  לחקירה  עוכב 
ונציגי יחידת הפיצו"ח של משרד 
בהליכים  נגדו  יפתחו  החקלאות 

משפטיים.

'פארק ירושלים' במרכז בודפשט
בטקס בהשתתפות ראש עיריית בודפשט, ראשי הקהילה היהודית בהונגריה וסגנית 

שר החוץ ח"כ חוטובלי, נחנך 'פארק ירושלים' בבירת הונגריה

03-77073000
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פארק חדש, לכבודה של בירת 
מר־ בטקס  נחנך  ירושלים,  ישראל 
שים שהתקיים ביום ראשון במרכז 

בירת הונגריה.
יוזמה  הוא  ירושלים'  'פארק 
היהודית  הקהילה  ראשי  של 
בהונגריה יחד עם ראש העיר המ־
קומי ושגרירות ישראל בהונגריה.

שנים   71 לציון  נחנך  הפארק 
להקמתה של מדינת ישראל ולדב־

רי ראש עיריית בודפשט אישטוון 

והנוצרים,  ההונגרים  "לנו,  טרלוש 
יש אלף שנים של קשר לירושלים, 
אישטוון  ההונגרי  והמלך  מאחר 

הראשון בנה מקלט בירושלים".
היח־ על  דיבר  גם  העיר  ראש 
סים החמים בין הונגריה וישראל, 
והזכיר כי ממשלת הונגריה רואה 
הקש־ בפיתוח  רבות  הזדמנויות 

ולכן  ישראל  עם  המסחריים  רים 
החליטה ממשלת הונגריה להקים 
נציגות מסחרית בעלת מעמד די־

פלומטי בירושלים.
ח"כ  החוץ  שרת  סגנית  גם 

בצעד  מדובר  כי  אמרה  חוטובלי, 
הנ־ פתיחת  לאחר  חשוב  סמלי 

היא  בירושלים.  ההונגרית  ציגות 
על  הונגריה  לממשלת  הודתה  גם 
התמיכה בישראל באיחוד האירו־

פי ובזירות הבינלאומיות.
היהודית  הקהילה  נשיא 
בבודפשט, אנדראס הייסלר, אמר 
רק  לא  חשוב  בטקס  "מדובר  כי 
לקהילה היהודית... בודפשט היא 
היהודית  לקהילה  ושליו  חם  בית 
במרכז  שנותרה  ביותר  הגדולה 

ומזרח אירופה".

גרמניה: מימדי האנטישמיות במדינה בעליה מתמדת
הנציב לענייני אנטישמיות בממשלת גרמניה פרסם מאמר ממנו עולה כי מימדי האנטישמיות בגרמניה 

נמצאים בעליה מתמדת
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מטעם  הנציב  קליין,  פליקס 
האנ־ לנושא  גרמניה  ממשלת 
שעבר  בשבוע  פרסם  טישמיות, 
איום  "ישנו  הכותרת  תחת  מאמר 

של שנאת יהודים חסרת מעצורים 
התגברות  על  פירט  בו  בגרמניה" 
בגרמניה  האנטישמיים  האירועים 

בשנים האחרונות.
תמונה  עולה  מהמאמר 
התגברות  של  במיוחד  מדאיגה 

האנ־ והרגשות  האנטישמיות 
בתחילת  בגרמניה.  טי־יהודיים 
של  רשימה  קליין  מפרט  המאמר 
שהתרחשו  אנטישמיים  אירועים 
בתוך  אירופה  מערב  במדינות 

שבוע אחד בלבד. 
יהודים  שנאת  זו  "לפעמים 
עולם  השקפת  מתוך  הניזונה 
אחרים  במקרים  רדיקלית,  ימנית 
בלתי  מוסלמית  אנטישמיות  היא 
מרוסנת, אך מקורה באידאולוגיה 
לכאורה  המאופיינת  שמאלית 
בהומניזם. בכל פעם תמונת האויב 

היא זהה: היהודי", כתב קליין.
בחלק אחר של המאמר הוסיף 
מדי  תדיר  באופן  קליין "במקביל, 
היהודית.  ישראל  מדינת  מופיעה 
על  'ביקורת  של  התואנה  תחת 
ויותר  יותר  מתבטאת  ישראל' 
ישראל.  ומדינת  היהודים  שנאת 
זה כמובן לא משנה כיצד היהודים 
האנטי־ מתנהגים,  הישראלים  או 

שמי תמיד ישנא את היהודים ללא 
העיקרון  זהו  להתנהגותם.  קשר 
האנטי־ של  המסוכן  אך  הפשוט 

שמיות".
ענין  עורר  קליין  של  מאמרו 
רב בגרמניה, מאחר שלאורך הש־

במדינה  האנטישמיות  זוהתה  נים 
לראשונה  אך  הקיצוני,  הימין  עם 
האנטישמיות  את  קליין  מקשר 
לאחר  בנוסף,  השמאל.  עם  גם 
שנים ארוכות בהן כינה המודיעין 
הגרמני את האנטישמיות המוסל־

איסלאמיסטית'  'אנטישמיות  מית 
'אנטיש־ במושג  קליין  השתמש 

מיות מוסלמית'.
קליין מונה לתפקידו באפריל 
האח־ החודשים  לאורך   .2018

מפלגת  ראשי  כי  טען  הוא  רונים 
מעודדים  לגרמניה'  'אלטרנטיבה 
האנטי־ בדעותיהם  אנטישמיות 

גם  הוא  ואנטי־חוקתיות.  שמיות 
גוברת  בעוינות  הבחין  כי  הוסיף 
המיעוט  בקרב  יהודים  כלפי 
הטורקי, כתוצאה מהשנאה אותה 
מפגין נשיא טורקיה ארדואן כלפי 

ישראל.
קובע  שלו  המאמר  בסוף 
רחוקה  עדיין  "גרמניה  כי  קליין 
הרחמים  חסרת  מהאנטישמיות 
אך  אחרים"  במקומות  הקיימת 
עדיין  האנטישמיות  כי  מזהיר 
במימדים  בגרמניה  קיימת 

גבוהים.
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בעיר  הדר  ברחוב  עמוק  בניה  לאתר  רכבו  עם  נפל  נהג  לבור.  נפל 
חולון. כוחות משטרה הוזעקו למקום יחד עם צוותי חילוץ והצלה, 
לצד גורמי רפואה. נהג הרכב חולץ מהרכב ופונה לבית חולים וול־
פסון במצב בינוני (כתב: חיים מרגליות; צילום: דוברות המשטרה)

נתפס נהג משאית ענקית 
שנסע תחת השפעת אלכוהול

מאת חיים מרגליות

נתפס נהג משאית פול טריילר 
עמוס במטען של בקבוקי אלכוהול 
בכמות  בגילופין  נוהג  שהוא  בזמן 

של כמעט פי שלושה מהמותר.
שעסקו  התנועה  אגף  שוטרי 
מבצעית,  פעילות  בעת  באכיפה 
עצרו נהג משאית פול טריילר על 
כביש 25 סמוך לצומת ברוש, לא־

שהוביל  המטען  כי  שהבחינו  חר 
אינו רתום כהלכה. 

במ־ מדובר  כי  הבחין  השוטר 
טען של בקבוקי אלכוהול (בירות) 
שאינו מחוזק ועלול ליפול במהלך 
הריח  הנהג,  עם  בשיחה  הנסיעה. 

השוטר ריח חזק של אלכוהול.
בדיקת שכרות במכשיר הינשוף 
שבוצעה, העלתה כי הנהג בהשפעת 

(כמעט  מ"ג   715 בכמות  אלכוהול 
לליטר  בחוק)  מהמותר  שלושה  פי 
אוויר נשוף, עקב הממצאים הובהר 
ורשיון  הופסקה  נהיגתו  כי  לנהג 

הנהיגה שלו נפסל למשך 30 ימים.
משאית  נהג  הוקפץ  למקום 
את  שהעביר  מהחברה,  נוסף 
שבע  בבאר  ליעדה  המשאית 
והשבתת  הסחורה  פריקת  לצורך 
לאחר  זאת  ימים.  ל־30  המשאית 
בעיר  ממפעל  דרכה  שעשתה 

אשקלון. הנהג עוכב.

יהודים מובלים במשאיות בגטו ורשה
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