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משה אליקים בריעה שצ'דרוביצקי
בהר"ר מרדכי יוסף הי"ו

ישיבת חיי משה
בני ברק

נחמה רבינוביץ
בהר"ר יהושע אשר (ב"ר יצחק) הי"ו
סמינר בדרך אמותינו
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי, ט' באייר תשע"ט

בתגובה למתקפת השמאל על כוונת הממשלה הבאה להגביל כוחו של בג"ץ:

נתניהו: "נשיב את האיזון הדרוש בין 
הרשויות; נעביר חוקים שנפסלו"

ראש הממשלה הדף את הפרסומים השונים אודות הנספח המשפטי שמגבש השר יריב לוין 
להסכמים הקואליציוניים העתידיים וטען כי מדובר "בפרשנויות מעוותות הכוללות הצעות 
לא נכונות"̂  דיווח: נתניהו יאיץ קידום חוקי חסינות לאחר השבעת הממשלה הבאה̂  לפיד: 

"קורא לגדעון סער, ארדן ואדלשטיין לבלום את החוקים הטורקיים"

מאת מאיר ברגר

מתקפה פוליטית ותקשורתית 
נגד  אתמול  נפתחה  תקדים  חסרת 
ומקורביו  נתניהו  הממשלה  ראש 
המנהלים את המו"מ הקואליציוני 
הפוטנציאליות.  המפלגות  מול 
השונים  הפרסומים  בעקבות  זאת, 
המשפ־ הנספח  אודות  בתקשורת 
להסכ־ לוין  יריב  השר  שמגבש  טי 
המפלגות  עם  הקואליציוניים  מים 
ולקווי היסוד של הממשלה הבאה.

החריפה,  למתקפה  הרקע 
בכותרת  הדיווח  היתר  בין  היה 
הראשית של העיתון 'הארץ' לפיו 

מתכוון  נתניהו  הממשלה  ראש 
לקדם בכנסת הקרובה הצעת חוק 
העליון  המשפט  מבית  שתשלול 
רק  לא  להתערב  הסמכות  את 
בנושאי חקיקה אלא גם בהחלטות 
השרים  הממשלה,  של  מינהליות 

או הכנסת.
ההצעה, על פי הדיווח, נועדה 
נתניהו  של  העמדתו  את  למנוע 
להפוך  לכנסת  ולאפשר  לדין, 
העליון  המשפט  בית  של  החלטה 

להסיר את חסינותו, אם תתקבל.
תגובה  הליכוד  שיגר  תחילה 
חריפה בטענה כי מדובר בדיווחים 
"במסגרת  בחלקם.  מסולפים 

עולות  הקואליציוני  ומתן  המשא 
השותפות  ידי  על  שונות  הצעות 
הליכוד,  של  הקואליציוניות 
בין  האיזון  השבת  בתחום  לרבות 
השו־ לרשות  המחוקקת  הרשות 

פטת", נאמר בהודעה.
"הפרסומים  כי  ציינו  בליכוד 
כוללים  בתקשורת  הסנסציוניים 
ופרשנות  נידונו,  שלא  הצעות  גם 
למנוע  שנועדו  ומטעה  מגמתית 
בין  האיזון  את  להחזיר  נסיון  כל 
על  שנבחרה  המחוקקת  הרשות 
השופטת.  הרשות  לבין  העם,  ידי 
את  להנחות  שימשיך  העיקרון 

היום ומחר:

המוני בית ישראל מתגייסים לטובת 
מפעלות התורה של חצר הקודש צאנז
אתמול, ערב פתיחת המערכה הגדולה, נשאו הרבנים הגאונים 
ראשי הכוללים דחסידי צאנז שליט"א תפילה נרגשת על ציונו 

הטהור של כ"ק מרן אדמו"ר ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע

הצהריים  בשעות  (ג)  היום 
המוקדמות פותחת שערים המער־
כה הגדולה של חסידי צאנז למענם 
הכו־ אברכי  מ־1000  למעלה  של 
צאנז  דחסידי  ריכוזים  ב־13  ללים 

תימשך  ההתרמה  הקודש.  בארץ 
תכונה  ליל.  בחצות  (ד)  מחר  עד 
רבתית נרגשת בקרב אוהדי וידידי 
בית צאנז והמוני בית ישראל, הנק־

מחריפה מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין: 
ירידות שערים בבורסות ברחבי העולם 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ארה"ב  בין  הסחר  מלחמת 
האחרונים,  בימים  החריפה  וסין 

דונלד  ארה"ב  שנשיא  לאחר 
אחו־  25 של  מכס  הטיל  טראמפ 
זים על כל סחורה המיובאת מסין, 
על  מכסים  סין  הטילה  ובתגובה 

סחורות מתוצרת ארה"ב. 
התבטאו  האחרונים  בימים 
כי  ורמזו  בנושא,  סינים  בכירים 

המו"מ הקואליציוני: 

הנשיא ריבלין העניק לנתניהו ארכה 
של שבועיים להרכבת הממשלה

נשיא המדינה נפגש עם ראש הממשלה נתניהו ונענה לבקשתו 

מאת מאיר ברגר

רי־ ראובן  המדינה,  נשיא 
ראש  עם  אתמול  נפגש  בלין, 
בבית  נתניהו  בנימין  הממשלה 

נענה  פגישתם  בסיום  הנשיא. 
הנשיא לבקשת ראש הממשלה 
שבועיים  בת  ארכה  לו  והעניק 
הרכבת  מלאכת  לתקופת 

לקראת פרסום תכנית השלום של טראמפ

אבו מאזן ופוטין ייפגשו במוסקבה
יו"ר הרשות הפלסטינית צפוי לפגוש את נשיא רוסיה 

בחודש הקרוב, בשולי 'פסגת שיתוף הפעולה באסיה' ^ 
טרם נתקבל אישור רשמי מהקרמלין לפגישה בין השניים

מאת כתב 'המבשר'

ריאד  הרשות,  של  החוץ  שר 
תקשורת  לכלי  מסר  אל־מאלכי, 
הפלס־ הרשות  יו"ר  כי  ברוסיה, 
טינית אבו מאזן ייפגש עם הנשיא 
פוטין. הפגישה תיערך בשולי ועי־
פעולה  שיתוף  בנושא  'הייעוץ  דת 
בבירת  שתיערך  באסיה',  ואמון 

טג'יקיסטן בחודש הבא.
תוכנן  הפגישה  מועד  כי  יתכן 

הצ־ הפרסום  בגלל  מועד  מבעוד 
נשיא  של  המאה  עסקת  של  פוי 
לאחר  טראמפ  דונלד  ארה"ב 
חודש הרמדאן וחג השבועות. אל־

וברור  גאה  נשמע  אמנם  מאלכי 
לגבי קיום הפגישה, אך אישור מן 

הקרמלין טרם פורסם.
פגישה כזו עשויה להצביע על 
הרשות  בין  היחסים  התחממות 
הפלסטינית לבין רוסיה. זאת לא־

הערב הילולת הגה"ק בעל 
'היכל הברכה' מקאמרנא זי"ע

הערב, ליל י' אייר, ספירת נצח 
המאה  דהילולא  יומא  חל  שבנצח, 
רבי  הרה"ק  של  וחמשה  ארבעים 
מקא־ יחיאל  יהודה  אייזיק  יצחק 

מרנא זיע"א בעל 'היכל הברכה'.
נתפרסם  מקאמרנא  הרה"ק 
תור־ את  שביאר  כמי  במיוחד 

שבעת  אור  מרן  רבינו  של  תו 
טוב  שם  בעל  ישראל  רבי  הימים 
בביאור  ולרחבה,  לעומקה  זיע"א 
ז"ל  האר"י  מרן  דברי  על  המיוסד 
ספר  עלי  וכתבה  תלמידיו,  וכתבי 
בחיבו־ אחריו  הבאים  לדורות 
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בין  הגואה  המתיחות  נמשכת 
הרפו־ לבין  בריתה  ובנות  ארה"ב 
איראן.  של  האסלאמית  בליקה 
של  הים  חיל  מפקד  אמר  אתמול 
משמרות המהפכה האיראניות, כי 
ארה"ב  שבה  התקופה  "הסתיימה 
במפרץ  צבאי  כח  להחזיק  יכלה 
הפרסי". הוא הוסיף וקרא לארה"ב 
צריכים  "הם  מהאזור:  להתרחק 

לעזוב", אמר. 
קודם לכן דווח שסעודיה איש־

שנפגעו  מהמכליות  ששתיים  רה 
פוג'יירה  בחוף  במתקפה  שלשום 
בבעלות  היו  האמירויות,  שבאיחוד 
בדיווחים  שנטען  כפי  סעודית, 
על  הסעודי.  לאישור  המקדימים 
איחוד  של  הרשמיים  הדיווחים  פי 
האמירויות, מכלית נוספת שנפגעה 
האמירויות,  איחוד  דגל  עם  היתה 
של  ספינה  גם  נפגעה  אלו  ולצד 

חברה נורבגית. 
תמונו־ גם  פורסמו  אתמול 

השיט  מכלי  שלושה  של  תיהם 
חור  נראה  היתר  ובין  שנפגעו, 
הספינה  בתחתית  שנפער  גדול 

הנורבגית. 
באיחוד האמירויות ובסעודיה 
שבו־ במתקפה  מדובר  כי  אישרו 

מיהרו  לא  אך  מכוון,  בכוונת  צעה 
או  איראן  על  האשמה  את  להטיל 

על כוחות הפרוקסי שלה באזור. 
האיראניים  התקשורת  בכלי 
וט־ בהרחבה,  האירוע  על  דיווחו 

שנפגעו  המכליות  מספר  כי  ענו 
חלקן  וכי  לעשר,  שבע  בין  הנו 
שמוכחשת  טענה  כליל,  נשרפו 
יש  אך  האמירויות,  איחוד  ידי  על 
המזוהים  התקשורת  שכלי  לזכור 
עם איראן דיווחו על האירוע כבר 
ואילו  שלשום,  הבוקר  בשעות 
את  הכחישה  האמירויות  איחוד 
זוטרים,  דרגים  ידי  על  הדיווחים 
באופן  בהן  הודתה  שלבסוף  עד 

ארוכות,  שעות  לאחר  חלקי 
האיראנית  שהגרסה  שיתכן  כך 

לאירועים מדויקת יותר. 
למתקפה  הגיבו  באיראן 
להטלת  אפשרות  מכל  והתנערו 
האחריות עליהם. "מדובר באירוע 

החוץ  משרד  דובר  אמר  מטריד", 
במתק־ "מדובר  והוסיף:  האיראני 

פה על נתיבי השיט המרכזיים של 
הנפט, ולכן זה אירוע חמור מאוד. 
צריכים להיזהר ממזימות שנועדו 

לערער את היציבות באזור". 
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הזדמנות בלתי חוזרת 
חוזרת,  בלתי  אולי  הזדמנות,  ניתנת  לקום  האמורה  לקואליציה 
את  סיום  לידי  ולהביא  לתיקנה  בישראל  הדמוקרטיה  את  להשיב 
המשפטיים  היועצים  העליון,  המשפט  בית  של  העוינת  ההשתלטות 
ועוצמה  אקדמי  בסיס  קיבלה  הזאת  ההפיכה  הבכירה.  והפקידות 
את  לה  נתן  הוא  ברק.  אהרן  העליון  המשפט  בית  נשיא  בתקופת 
הלגיטימיות וביסס את תפיסתה המדינית־חברתית לפיה כל שלטון 
השקפתם,  פי  על  חוקים  לפרש  יכולת  יש  לשופטים  וכי  מושחת 
לבטל חוקים ולכפות על הכנסת ועל הממשלה את שליטת היועצים 
המשפטיים והפקידות הבכירה. אבל התהליך הזה החל סמוך מאוד 
הראשונים  הסימנים  ניכרו  אז  כבר  תשל"ז.  של  הפוליטי  למהפך 
כדי  הכל  יעשו  אליטות,  המכונים  והחוגים  הישראלי  שהשמאל 
להחזיר את נציגיו לשלטון. המגמה הזאת גברה במיוחד עם עלייתו 
כדן  בליכוד,  בכירים  של  הראות  קוצר  נתניהו.  בנימין  של  לשלטון 
הישראלית,  המשפטיזציה  אשר  יסוד  חוקי  לחקיקת  הביא  מרידור, 

פירשה אותם הרבה מעבר למשמעותם.

תוצאות הבחירות לכנסת הוכיחו בעליל כי העם בישראל מתנגד 
יש  לבן'  'כחול  בסיעת  גם  כן  על  יתר  הזאת.  העוינת  להשתלטות 
נבחרים התומכים בהחזרת בית המשפט העליון, היועצים המשפטיים 
יכפו  הנראה  ככל  האמתי.  לגודלם  הבכירה  הפקידות  וסמכויות 
עליהם משמעת אופוזיציונית, אבל הם יברכו על החקיקה המתקנת. 

ויעידו דברים שכתבו או אמרו טרם שנכנסו לפוליטיקה. 

לפי שעה מדברים במו"מ הקואליציוני על העברת חוקים שנפסלו 
מסתננים,  להוצאת  חוק  מחבלים,  משפחות  גירוש  חוק  כמו  בג"ץ  בידי 
מוות  עונש  חוק  דורשת  ביתנו  ישראל  בג"ץ.  על  התגברות  פסקת 
למחבלים. אלא שאין די בכך. על הכנסת יהיה להביא לשינוי בבחירת 
שופטי בית המשפט העליון, לבטל את זכות העמידה בבג"ץ למי שאינם 
שיווי  את  להחזיר  כדי  זאת  וכל  הממשלה.  של  המדיניות  מן  נפגעים 
המשקל בין הרשות המחוקקת, השלטת והשופטת. בין היתר לחלק את 
סמכויות היועץ המשפטי לשניים, להפוך את היועצים המשפטיים של 

משרדי הממשלה למשרות אמון של השרים ועוד. 

מה שעשוי להקשות על העברת החקיקה המתבקשת היא הנסיון 
בליכוד לכרוך אותה עם חוק חסינות שימנע את העמדתו לדין של 
להגיש  המשפטי  היועץ  יחליט  השימוע  לאחר  אם  הממשלה,  ראש 
ואין  נבון  חוק  הוא  הצרפתי  החוק  אחד  מצד  אישום.  כתב  נגדו 
חקיקה  ואולם  כהונתו.  תקופת  בעצם  לדין  ממשלה  ראש  להעמיד 
ממשלתו  הקמת  עם  נתניהו  של  מבחנו  ראויה.  אינה  רטרואקטיבית 
צורך  הם  התיקונים  כי  ולהוכיח  מקטרגיו  פיות  את  לסתום  יהיה 

המדינה כולה ולא צרכו שלו.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

כחול כהה
רואי  קצר  להיות  צריך 
בפרימה  להבחין  לא  כדי 
הניבטת  האידיאולוגית 
המפלגה  שורות  בתוך  לעין 
פחות  לא  המונה  הגדולה, 
חברי  וחמישה  משלושים 
שונות  סיעות  משלוש  כנסת, 
הגשת  לפני  רגע  שהתאגדו 
אחת  לרשימה  הרשימות 

שעונה לשם כחול לבן.
למען הסר ספק ולהשבית 
שהספיקה  השמחה  את 
ואנשי  נתניהו  בקרב  לצוץ 
שגורם  דבק  יש  אם  שלומו: 
הבדידים  וחמישה  לשלושים 
הללו להישאר יחד, זו האיבה 
הגלויה, המשטמה העזה והבוז 
הגדול כלפי נתניהו. מי שבונה 
על כחול לבן או על חלקים בה 
לקואליציה  ויחברו  שייפרדו 
שמסתמנת  נתניהו,  בראשות 
המשך  את  שתבטיח  ככזו 
אלא  אינו  מחיר,  בכל  שלטונו 
שוגה באשליית קסם שאין לה 

אחיזה במציאות.
ליחס  מעבר  אבל 
ולעצם  לנתניהו  הפרסונלי 
ריאלית  הבלתי  ההצטרפות 
הצפוי  מן  מוקדם  לממשלה, 
תחזית,  כל  לפני  רב  וזמן 
פסו  כי  מבחין  שאינו  מי  אין 
לפיד  שבהם  הימים  כלו  וגם 
הן  אומרי  סיעת  בראש  עמד 
בעיניים  אחריו  שהידרדרה 
עצומות לכל תהום של שנאה 
ולכל גיא של הסתה. במתכונת 
כצעקן  לפיד  נותר  הנוכחית 
שרוב  סיעה  מתוך  בודד 
רואה  אינו  ובניינה  מניינה 
ההשתלחות  את  יפה  בעין 
הקשר  נעדרת  הדמגוגית, 
הסיכויים  ואפסת  למציאות 

ליפול על אוזניים קשובות.
בולט  הדבר  היה  אתמול 
החליט  לפיד  במיוחד. 
בה  עיתונאים  מסיבת  לכנס 
ראש  על  וגופרית  אש  שפך 
חסם  לא  כך  ואגב  הממשלה 
מדקלום  לשונו  חרצובות  את 
נציגי  כלפי  בלע  דברי 
והדרישות  החרדי  הציבור 
מציגים  שהם  האלמנטריות 

בשם שולחיהם. 
בשיא  עתיד  יש  בימי 
כיעורה, לא היה לפיד מתייצב 
זול  פופוליסטי  למעמד  לבדו 
עורפית  בשורה  כזה.  וולגרי 
משני  עומדים  או  יושבים  היו 
היה  והוא  לסיעה  חבריו  צדיו 
באמצעות  ההצגה  את  גונב 
ארס  רווי  פמפלט  עוד 
מטלפרומפטרים  שהוקרא 
של  רודן  מביישים  היו  שלא 
שבו  נדיר  ברגע  עברו  ימים 
צלמים  שלושה  בקפידה  בחר 

שיעבירו מסר שלו לאומתו. 
ומשמאלו  מימינו  הפעם 
אלא  נראו  לא  לפיד  של 
טכנאים של רשתות תקשורת 
דבריו.  את  לתעד  שבאו 
בהופעת  הסתפק  עצמו  הוא 
'סולו' של זמר צרוד שחזר על 

קקופוניה מזויפת מתוכה. 
גם  לצדו,  עמד  גנץ  לא 
ולא  אשכנזי  לא  יעלון,  לא 
מחברי  איש  ולא  ניסנקורן 
הסיעה. מתקבל הרושם שבין 
נטיה  קיימת  המפלגה  שורות 
מה  את  לעשות  ללפיד  לתת 
להתכרבל  בו:  טוב  שהוא 
בהסתות  ולהשתבלל 
בחצאי  הטובלות  גרוטסקיות 
סותרות,  ואמירות  אמיתות 
ולכל  האנשים,  שאר  בעוד 
והיצרנים  הרציניים  הפחות 
שבהם, משתדלים להטיב עם 
נאותות  בדרכים  שולחיהם 
הופך  הזה  החיץ  ומקובלות. 
מתאר  קווי  וקיבל  לעובדה 

ברורים.
עתיד  יש  מעתה:  אמור 
ימשיכו  אם  ישראל  לחוסן 
לצעוד בתלם ולא יקלקלו את 

השורה בבהייתם אחר לפיד.

שחור בהיר
הפוליטית  במערכת  רבים 
להבין  אלו  בימים  מתקשים 
של  בראשו  העובר  את 

אביגדור ליברמן.
או  מפיו  שיוצא  הגה  כל 
של  פרץ  מוליד  מסביבתו 
רבים  וספקולציות.  תובנות 
התבדלותו  בין  משווים 
עם  מעשהו  לבין  הנוכחית 
הקודמת,  הממשלה  קום 
את  ולגדף  לחרף  חדל  כשלא 
בראשה  והעומד  הממשלה 
אליה  חבר  שנה  כעבור  ורק 
פינות  בכל  השמיצה  לא  כמו 

ומחנות.
במקומה.  אינה  ההשוואה 
שעליה  הסתייגות  כל  כנגד 
טורח  הוא  ליברמן,  מצהיר 
תומך  הוא  אין  כי  להבהיר 
לא  כך  אחרת.  בממשלה 
לשבור  שמבקש  מי  מתנהג 

את הכלים. 

לבן חלק
נשמעות  שבר  זעקות 
לנוכח  לחוגיו  מהשמאל 
הדיבורים על הגבלת כוחו של 

בג"ץ בממשלה הבאה.
דעתני  מבכירי  אחד 
הקינה  עם  הלך  השמאל 
הסוף  עד  המלנכולית 
שפרסם  בטור  כשהודיע 
חושבים,  לאנשים  (בעיתון 
את  כשביכה  מה)  אלא 
אזרחים  שמלחמת  העובדה 
לו  ולפיכך  באופנה  לא  כבר 
הברירה  תישאר  לא  ולחבריו 

אלא לעזוב את הארץ.

הערב הילולת הרה"ק מהרי"צ מסטרעטין זי"ע
כל סדרי ההילולא מאורגנים ביוזמת 'איגוד בוני סטרעטין'

הכנות אחרונות למסע הקודש 
במ־ סטרעטין'  קיין  נסיעה  'א 
שנים  וחמש  שבעים  מאה  לאת 
'הצדיק  הרה"ק  של  להסתלקותו 
מסטר־ צבי  יהודה  רבי  דמעיקרא' 
באהל  הקדוש  לציונו  זיע"א,  עטין 
ביומא  בסטרעטין  החיים  שבבית 
אור  הערב,  יחול  אשר  דהילולא 
אייר,  י"א  בהר  פר'  רביעי  ליום 

ביוזמת 'איגוד בוני סטרעטין'. 
נכב־ קבוצות  יצאו  היום  עד 

דות מארה"ק ומארה"ב, להשתטח 
מסטרעטין  הרה"ק  של  ציונו  על 
האדמו"רים  מרנן  כ"ק  בראשות 
הגאונים  והרבנים  שליט"א 
סטר־ אדמו"רי  צאצאי  שליט"א 
עטין ובהשתתפות חסידים ואנשי 

מעשה מכל רחבי תבל.
עמלה  אלו  בימים  כאמור, 
בשיתוף  סטרעטין'  בוני  'אגודת 

עם חברת 'דרכי שלמה' על הפקת 
לסט־ השנתית  הנסיעה  וארגון 

דהילולא  יומא  לקראת  רעטין 
כאשר צוות עסקני ה'איגוד' יצאו 
העיירה  לעבר  האחרונים  בימים 
ההכנות  את  לסיים  כדי  סטרעטין 

לקראת  האחרונות  הלוגיסטיות 
לפ־ רבים  צפויים  בו  ההילולא, 

כי  נודע  במקביל  הק'.  הציון  קוד 
ומחו"ל  מארה"ק  נוספות  קבוצות 
יבואו לפקוד את הציון הק' בימים 

שסביב ההילולא.

רבבות חניכי 'פרחי הדגל' שהשתלבו בשלב א' 
של המבחן על 'פסקי הלכות' נערכים לשלב ב'

הנהלת 'פרחי הדגל' הודיעה שבשלב ב' יכול להיבחן גם מי שלא השתתף כלל בשלב א'

בארגון 'פרחי הדגל' ציינו הש־
תלמידים  רבבות  כי  בסיפוק,  בוע 
ומכל  הארץ,  רחבי  מכל  צעירים, 
הצטרפו  התורנית,  היהדות  חוגי 
למ־ ההלכה  לומדי  למעגל  רק  לא 
עשה, אלא יודעים חלקים נכבדים 
זאת   – נפלאה  בבקיאות  ממנה 
תו־ של  ראשונית  בדיקה  לאחר 
ביום  שקיימו  א'  שלב  מבחן  צאות 
ג' החולף, בשורה ארוכה של מוק־
הישי־ בתוככי  שנפתחו  די־מבחן, 

וסניפי  החינוך  מוסדות  הק',  בות 
הנוער בצפון, בדרום ובמרכז.

המב־ של  הראשונית  הבדיקה 
חנים מגלה, כי ספר פסקי הלכות, 
החניכים  של  ללחם־חוקם  היה 
למבחן.  שקדמו  השבועות  במשך 
גבי  על  שעות  ישבו  החניכים 
ובשינון,  בחזרה  בלימוד,  שעות 
הלימודים  של  א'  שלב  במסגרת 
הלכות'  'פסקי  בספר  והמבחנים 
ובדיני  במנהגי  התמקד  אשר   –
חודש ניסן; הגעלת כלים; בדיקת 
והקערה;  הסדר  ליל  הכנת  חמץ; 
חול  החג;  תפילות  הסדר;  סימני 

המועד וספירת העומר. 
וחינוך,  תורה  מוסדות  במאות 
המבח־ מבחן,  מוקדי  נפתחו  בהם 
נים ריגשו לא רק את הילדים עצ־

המבחן,  מעצם  נרגשים  שהיו  מם, 
האדם,  בטבע  וכמוטבע  כמקובל 
אלא גם את כל מחנכיהם ורואיהם 
בכלל. כי אכן באמת מרגש לראות 
תשע  בני  אפילו  וילדים,  בחורים 
האוצרים  בלבד,  שנים  ועשר 
בהלכות  ובקיאות  ידע  בתוכם 
חמץ  בדיקת  כלים,  הגעלת  פסח, 

ועוד ועוד. 
לכל  הגיעו  המבחן  ערכות 
חל־ בכל  ישובים  ב־32  המוקדים 

של  חוליות  באמצעות  הארץ,  קי 
מתנדבים ופעילים. היה זה מבצע 
שמדובר  ומפני  מורכב,  לוגיסטי 
נדרשה  חסויות,  מבחן  בשאלות 
בלבד,  אחד  יום  של  היערכות 
ערכות  מאות  שיגור  שעיקרה 
לעשרות נקודות ישוב, לרוב מרו־

חקים זה מזה. המבחנים התקיימו 
מחנכים,  של  ובפיקוחם  בארגונם 
הסב־ שסיפקו  ומשגיחים,  רכזים 

רים לנבחנים על הליך המבחן.
ורב־ רב־מתח  יום  של  בסיומו 

רגש, שהיה, כאמור, תחנת ביניים 
רחב־ חינוכי  למאמץ  ראשונה 

התשובות  טפסי  הוחזרו  היקף, 
הדגל',  'פרחי  של  הבקרה  לחדר 
באמצעות  בדיקה  עוברים  והם 
הר־ הבדיקה  בתום  אופטי.  סורק 
הב־ יהיו  ומי  מי  יתברר  שמית, 

קיאים ביותר בהלכות הפסח. 
עם היוודע התוצאות הראשו־

השבוע  הודיעה  המעודדות,  ניות 
על  הדגל'  'פרחי  ארגון  הנהלת 
פתיחתו ביתר שאת ועוז של שלב 
הלכות'.  'פסקי  ספר  בלימודי  ב' 
התוכן הנלמד בשלב ב' הוא התוכן 

בספר  קנ"ז  עמ'  עד  כ"ג  שמעמוד 
בו  מרוכזים  אשר  הלכות',  'פסקי 
הדורות  מגדולי  והוראות  פסקים 
על סימנים נכבדים ומעשיים במ־

שנה ברורה חלק א' וחלק ג'.
המקי־ הלימודית  ההיערכות 
פה והחדשה לקראת מבחן שלב ב' 
שיתקיים  הלכות',  'פסקי  ספר  על 
בס"ד בחודש תמוז, באה בהתאמה 
בי־ קיץ  זמן  תחילת  עם  מושלמת 
יהיה  זה,  שלימוד  כך  הק',  שיבות 

סדר הלימוד הרשמי בהלכה.
הראשונה,  תחנת־ביניים 
לאחר  א',  שלב  במבחן  שהיתה 
וחזרה  שינון  לימוד,  של  שבועות 
מטבע  הלכות',  'פסקי  ספר  על 
כנקודת־זינוק  משמשת  הדברים, 
חדשים  רבים  חניכים  להצטרפות 
של  החינוכית־לימודית  לתכנית 
הנו־ בשלב  כאשר  הדגל',  'פרחי 
התלמידים  יעסקו  ב',  שלב  כחי, 

הבוקר,  השכמת  הלכות  בלימודי 
שבת  הלכות  בלימודי  וכן  ציצית, 
מן  רבים  הפעם,  גם  החמורות. 
ספר  לימודי  את  קבעו  המוסדות 
אינטגרלי  כחלק  הלכות,  פסקי 
הרשמית,  הלימוד  ממערכת 
וכאמצעי של הכנה נכונה למבחני 

'פרחי הדגל'. 
זו  לימודית  תכנית  ביישום 
מממשת  הלכות',  'פסקי  ספר  על 
למ־ הלכה  הדגל',  'פרחי  הנהלת 

מרנן  של  את בקשת־קדשם  עשה, 
להע־ שליט"א  הדור  גדולי  ורבנן 

בקרב  למעשה  הלכה  לימודי  מיק 
הנוער הצעיר, והם גם אשר התוו 
חברי  בפני  התכנית,  עיקרי  את 
הארגון.  של  הרוחנית  הנשיאות 
את  הביעו  שליט"א  ורבנן  מרנן 
ידעו  ואילך,  מכאן  כי  תקוותם, 
המעשה  את  ישראל  וילדי  בחורי 

אשר יעשו, ואת הדרך בה ילכו. 

jpg.בת''ת ויזניץ בית שמש

jpg.בת''ת מגן אבות ברסלב בצפת

jpg.המבחן בת''ת בעלזא בני ברק

מפלגת העבודה תקדים את 
הפריימריז לחודש חשון

מאת מאיר ברגר

הנהלת מפלגת העבודה החלי־
טה לקבל את הצעת יו"ר המפלגה, 
הפריימריז  הקדמת  על  גבאי,  אבי 
למ־ (נובמבר  חשון  חודש  לאזור 

ניינם).
ועידת  תתכנס  הקרוב  בחודש 
לאשר  מנת  על  העבודה  מפלגת 
את מועד הפריימריז לתפקיד יו"ר 

המפלגה.
יו"ר מפלגת העבודה אבי גבאי 
הודיע אחרי הבחירות כי הוא אינו 
הקד־ שוקל  אך  להתפטר  מתכוון 

יו"ר  לתפקיד  הפריימריז  של  מה 
המפלגה.

כחבר  אמונים  "אשבע 

הציבור  את  ואשרת  בכנסת 
וסי־ גבאי  אמר  מהאופוזיציה", 

אקיים  הקרובים  "בימים  כי  פר 
הכנסת  חברי  עם  התייעצויות 
מועד  הקדמת  לגבי  המפלגה  של 
ואפ־ היו"ר  לתפקיד  הפריימריז 

על  שעומדות  נוספות  שרויות 
הפרק".

גבאי צפוי להתמודד מול יריבו 
איתן כבל שמצא עצמו מחוץ לכנסת 
הנוכחית. גם חברי הכנסת הצעירים 
הפריימריז  רשימת  את  שהובילו 
המועמדים  לסבב  להיכנס  צפויים 
כמו איציק שמולי – שדורג במקום 
הראשון בפריימריז וח"כ שפיר. גם 
המשוריין, מס' 2 טל רוסו לא פוסל 

התמודדות מול אבי גבאי.

מבקר המדינה ייבחר בסוף החודש
הבחירות יתקיימו במליאת הכנסת בהצבעה חשאית

מאת מאיר ברגר

מב־ את  תבחר  הכנסת  מליאת 
כ"ט באייר.  שני,  ביום  קר המדינה 
כך הודיע אתמול יו"ר הכנסת יולי 
הב־ הכנסת.  לחברי  אדלשטיין 
הכנסת  במליאת  יתקיימו  חירות 

בהצבעה חשאית.
עם  התייעצות  שקיים  לאחר 
אדלש־ הודיע  הכנסת,  יו"ר  סגני 

"בהתאם  כי  הכנסת  לחברי  טיין 
המדינה,  מבקר  לחוק   3 לסעיף 
מבקר  לתפקיד  מועמד  הצעת 
הכ־ ראש  ליושב  תוגש  המדינה, 

כנסת  חברי  עשרה  ידי  על  נסת 
המועמד  הסכמת  בצירוף  לפחות, 

בכתב".
כי  במכתבו  הוסיף  אדלשטיין 
את הגשת המועמדות יש להעביר 
מזכירות  באמצעות  הכנסת  ליו"ר 

הכנסת עד ליום שני ט"ו אייר.
השו־ הנוכחי,  המדינה  מבקר 
נבחר  שפירא,  יוסף  בדימוס  פט 
לתפקיד לפני למעלה משש שנים. 
המ־ בית  כנשיא  שימש  לכן  קודם 
ועד  יו"ר  באיו"ש,  הצבאי  שפט 
עורכי  לשכת  של  ירושלים  מחוז 
המש־ הדין  בית  יו"ר  וסגן  הדין 
עורכי  לשכת  של  הארצי  מעתי 

הדין.

איראן: "הסתיימה התקופה שבה ארה"ב יכלה 
לשהות במפרץ הפרסי; הם צריכים לעזוב" 

סעודיה אישרה אתמול כי שתיים ממכליות הנפט שהותקפו בנמל פוג'יירה שבאיחוד 
האמירויות, היו בבעלות סעודית ^ איראן: "המתקפה על המכליות מטרידה; צריך 

להיזהר ממזימות לערער את היציבות בקווי אספקת הנפט" 

הוארך מעצרו של מרעיל הנשרים בצפון
מאת חיים מרגליות

בטבריה  השלום  משפט  בית 
קיבל את בקשת משמר הגבול של 
מע־ את  והאריך  ישראל  משטרת 
הנשרים  בהרעלת  חשוד  של  צרו 

ברמת הגולן.
כוחות  הוזעקו  שישי  ביום 
והגנים  הטבע  ורשות  משטרה 
שמונה  התגלו  בה  עבירה  לזירת 
החקירה  מהרעלה.  שמתו  נשרים 
של  למעצרו  הובילה  שנפתחה 

בית  זנגריה.  טובא  תושב  חשוד, 
משפט השלום בטבריה האריך את 
מעצרו של החשוד עד יום חמישי. 
הטבע  ורשות  הגבול  "משמר 
על  שנה  כחצי  לפני  חתמו  והגנים 
הפעולה  שיתוף  לחיזוק  אמנה 
ומ־ והחקירות  המודיעין  בתחום 
דובר כאמור בשילוב זרועות למ־

ען שמירה על ערכי הטבע במדינת 
ישראל. במסגרת שיתוף הפעולה 
עם  הדין  למיצוי  הארגונים  יפעלו 

העבריינים", נמסר מהמשטרה.
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מאת חיים מרגליות

משלימה  ישראל  משטרת 
בימים אלה את היערכותה לקראת 
הילולת הרשב"י במירון שתתקיים 
למשטרת  בנוסף  הבא.  בשבוע 
נוט־ לאירוע  בהיערכות  ישראל, 
של  והצלה  חירום  גופי  חלק  לים 
כבאות  פנים,  לבטחון  המשרד 
עזר  מד"א  נוספים:  וגופים  והצלה 
מציון, 'איחוד הצלה', זק"א, רשות 
הטבע והגנים, פיקוד העורף ועוד. 
הציבור  מול  אל  האירוע  תאום 
הארצי  המרכז  באמצעות  נעשה 
המשרד  של  קדושים  למקומות 
לשירותי דת ומעורבים בו משרדי 

ממשלה וגופים נוספים.
מייחסת  נמסר,  כך  המשטרה, 
המ־ להיערכותה  עליונה  חשיבות 

בצעית ובמסגרת זו אלפי שוטרים 
חלק  ייטלו  הגבול  משמר  ולוחמי 
האמצעים  כלל  ויופעלו  במבצע 
לרשות  העומדים  הטכנולוגיים 
במטרה  זאת  כל  ישראל,  משטרת 
את  ולהבטיח  הסדר  על  לשמור 

בטחון המבקרים באירוע.
ההילולא  בימי  המבצע  את 
חמישי  ליום  ועד  רביעי  (מיום 
כלל  על  והפיקוד  הלילה)  בשעות 
מפקד  יוביל  המשטרה  כוחות 
וראש  אסור  אלון  ניצב  צפון  מחוז 
אגף התנועה ניצב אבי אדרי יפקד 
היבטיו  כל  על  התנועה  מערך  על 

במבצע הרגיש והמורכב. 
להקל  פועלת  המשטרה 
החוגגים  של  בהגעה  שניתן  ככל 
הפגיעה  את  למזער  וכן  למירון, 

בשגרת חיי תושבי האזור.
תבוצע  למבצע  ההיערכות 
בשלושה שלבים עיקריים: בשלב 
הש־ בתחילת  כבר  שחל  הראשון, 

בוע הוצבו שוטרי משטרת ישראל 
במטרה  ההילולא  למתחם  סמוך 
לשמור על הסדר במתחם לקראת 

האירוע.
של  והעיקרי  השני  השלב 
ערב  רביעי  ביום  יחול  המבצע, 
ל"ג בעומר מהשעה 07:00 בבוקר 
לח־ בסמוך  חמישי  ביום  ויסתיים 

שוטרים  כ־5,000  זה  בשלב  צות. 
וחיילים יפרסו בכל צירי התנועה 
אבטחה  במעגלי  למירון  המגיעים 
היקפיים וברחבי המתחם במטרה 
לאבטח את מאות אלפי המבקרים 

הצפויים לפקוד את המתחם. 
השלב השלישי יחול עם סיום 
ההילולא, שוטרי מרחב כנרת יפ־

את  להשיב  במטרה  במתחם  עלו 
המקום לפעילות שגרתית סדירה.

תתנהל  ההילולא  שנה,  כבכל 
קבועים  הדלקה  זמני  סביב 
בהדלקה  יפתח  האירוע  מראש. 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  הראשונה, 
רביעי  ביום  שליט"א,  מבאיאן 
בהדלקת  ויסתיים   ,20:30 בשעה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  האחרונה 
ביום  שליט"א,  אהרן  מתולדות 

חמישי בשעה 19:00.

הסדרי תנועה

משנים  לקחים  מהפקת  כחלק 
שלומם  הבטחת  ולמען  קודמות 
של המשתמשים בדרכים והעולים 
יוחאי,  בר  שמעון  רבי  של  לציונו 
הוחלט כי גם השנה ההגעה לציון 
תותר אך ורק באמצעות תחבורה 

ציבורית והסעות מוסדרות.
קווי התחבורה הציבורית בכל 
לצפון  והמובילים  הארץ  רחבי 

באופן  יתוגברו  בפרט,  ולמירון 
לעו־ לאפשר  במטרה  משמעותי 
עד  ובבטחה  בנוחות  להגיע  לים 

למתחם עצמו. 
הורדה ואיסוף של עולים המ־

גיעים בתחבורה ציבורית, תתבצע 
מוסד־ למירון בטרמינלים  בסמוך 

ציבורית  בתחבורה  הנסיעה  רים. 
בבטחה,  הנוסעים  את  תביא 
לנוס־ מרבית.  ובנוחות  במהירות 

עים בתחבורה הציבורית הוסדרה 
תחנת ריענון בצומת אליקים.

הסעה  חברות  של  אוטובוסים 
פרטיות יופנו לחניונים בעין הוזים 
המתפ־ יוסעו  משם  ופרוד.  צבעון 

באמצעות  ההילולא  לאתר  ללים 
שאטלים, ללא תשלום.

הח־ סימון  ימשך  השנה  גם 
המובי־ הרגל  הולכי  וצירי  ניונים 

לים אליהם בצבעים שונים: אדום, 
צהוב, כחול וירוק – כולל טרמינל 
כרטיס  לצבע  התואם  באופן   89
על  להקל  מנת  על  וזאת  הנסיעה, 

העולים בהגעה לאתר ועזיבתו.
המוגבלים  נכה  תעודת  בעלי 
בהליכה בלבד, יגיעו לחניון 'פרוד' 
דרך צומת שבע (חנניה), או לחניון 
(כביש  חירם  צומת  דרך  'צבעון' 
דרך  הוזים'  'עין  לחניון  או   (89
אליפלט/ (מחלף  הזיתים  כיכר 

דלתון) ומשם יוסעו בהסעות 'עזר 
מציון' עד לציון הרשב"י. 

מוסדר  אישור  בעלי  אח"מים 
יגיעו  קדושים  למקומות  מהמרכז 
בתיאום מראש לצומת שש (חלפ־

תא) שם כוח ליווי משטרתי יוביל 
אותם עד לציון. 

מהאתר,  היציאה  בעת  בסיום 
הרגל  הולכי  לציר  לפנות  יש 
התואם בצבעו, בתאורה ובדגלים, 
שלב  בכל  הנסיעה.  כרטיס  את 
מו־ איסור  חל  ההילולא,  במהלך 

המובילים  בכבישים  לצעוד  חלט 
של  חייהם  לסיכון  מחשש  לאתר 

ההולכים.
למתחם  הגעה  תתאפשר  לא 
פר־ רכב  בכלי  לו  ובסמוך  הציון 

העיקרי  השלב  אורך  לכל  טיים 
אין  לעיל.  כמצוין  האירוע  של 
טעם לנסות להתחכם ולעקוף את 
של  גדול  וכוח  היות  המחסומים 

שוטרים ממערך התנועה יתפרסו 
בצירי התנועה וגם בשבילי העפר 

המובילים למירון.
כמו כן לא תתאפשר חניה של 
פתו־ בשטחים  פרטיים  רכב  כלי 
אשר  רכבים  הדרך.  ובצידי  חים 
בניגוד  מוסדר,  לא  באופן  יחנו 
ישאו  ובעליהם  יגררו  להוראות, 

בעלויות הגרירה.

סגירת כבישים

לת־ ייחסמו  הבאים  הכבישים 
נועת כלי רכב פרטיים החל מיום 
רביעי ערב ההילולא בשעה 07:00

ביום  ההילולא  לסיום  ועד  בבוקר 
שישי לפנות בוקר.

חנניה  מצומת   –  866 כביש 
מצומת   –  89 כביש  מירון.  לכיוון 
לשני  אליפלט,  מחלף  ועד  חירם 
חלב).  גוש  צומת  (דרך  הכיוונים 
ועד  דלתון  מצומת   –  886 כביש 
 –  8900 כביש  זיתים.  עין  כיכר 
עין  כיכר  ועד  ביריה  יער  מצומת 

זיתים. היציאה מצפת לכביש 89.
דרך  תתאפשר  לצפת  כניסה 
 .8900 וכביש  אליפלט  מחלף 
יציאה מצפת תתאפשר דרך כביש 

8900 לכיוון ראש פינה בלבד. 
משתמשי  ציבור  על  בנוסף, 
בהתאם  כי  בחשבון  לקחת  הדרך 
ההילולא  ימי  במהלך  לצורך, 
צירי  לחסימת  היתכנות  קיימת 
הבאים:  הבינעירוניים  התנועה 
כביש 65 – מצלמון לכיוון קדרים 
מצו־  –  85 כביש  צורך).  (עפ"י 

לשני  עמיעד,  לצומת  ראמה  מת 
מאות  צורך).  (עפ"י  הכיוונים 
בצירים  פרוסים  יהיו  שוטרים 
לספק  במטרה  למירון  המובילים 
הנהגים  ציבור  לנוסעים.  שירות 
מתבקש לגלות סבלנות ולהישמע 

להוראות והנחיות השוטרים.
בסמוך  המתגוררים  תושבים 
בצירים  לנסוע  יורשו  למירון, 
באמצעות  רק  וזאת  המפורטים, 
עדכני  וספח  זהות  תעודת  הצגת 
בה יצוין מקום מגוריהם. אורחים 
בישובים  אירוח  חדרי  שהזמינו 
כי  המארחים  עם  יוודאו  אלה 
העדכניים  פרטיהם  את  העבירו 

למועצה האזורית מרום גליל.
אשכול ישובי צפת (צפת, עכ־
ובי־ דלתון  עלמה,  כדיתא,  ברה, 

ריה): כניסת כלי הרכב תתאפשר 
צומת  אליפלט,  מחלף  דרך  רק 
ראש פינה, צומת דלתון ועד כיכר 
תתאפשר  לא   – בלבד  זיתים  עין 
אח־ מצמתים  רכבים  של  כניסה 

רים.
אשכול ישובי גוש חלב (צבעון, 
גוש חלב, ספסופה, אור הגנוז, בר 
כלי  כניסת  מירון):  ומושב  יוחאי 
צבעון  צומת  דרך  תתאפשר  רכב 
בר  לצומת  ועד  חלב  גוש  וצומת 

כני־ תתאפשר  לא  בלבד –  יוחאי 
סה של רכבים מצמתים אחרים.

אל  (עין  חנניה  ישובי  אשכול 
וכפר  שפר  אמירים,  פרוד,  אסד, 
שמאי): כניסת כלי רכב תתאפשר 
ועד  (חנניה)  שבע  צומת  דרך 
לא   – בלבד  שמאי  כפר  לצומת 
מצ־ רכבים  של  כניסה  תתאפשר 

מתים אחרים.
תעודת  בהצגת  מירון  תושבי 
רישום  ולאחר  עדכני  וספח  זהות 
מושב  החקלאית  'באגודה  מוקדם 
רכביהם  עם  להיכנס  יוכלו  מירון' 
לישוב מירון רק מצומת גוש חלב 
בלבד.  צבעון  וצומת   (89 (כביש 
רכבים  של  כניסה  תתאפשר  לא 

מצמתים אחרים. 
שפר־ מירון  במושב  אורחים 

ישראל  למשטרת  הועברו  טיהם 
להיכנס  יוכלו  המארחים  ידי  על 
רק  מירון  לישוב  רכביהם  עם 
וצו־  (89 (כביש  חלב  גוש  מצומת 
מת צבעון בלבד עד השעה 12:00

אלו  רכבים  רביעי,  יום  בצהרי 
לסיומה  עד  מירון  בישוב  ישארו 
של ההילולא ביום חמישי בשעות 

הלילה המאוחרות. 

מידע ואזהרות

שוטף  מידע  תספק  המשטרה 
לאירוע  קודם  לציבור,  וחיוני 
(מוקד   110 מוקד  דרך  ובסיומו 
המשטרה,  של  הארצי  המידע 
למיקרי  המשמש   100 מוקד  לא 

חירום).
הטסת  מקרה  בשום  תותר  לא 
במירון  האירוע  באזור  רחפנים 
בהתאם  תעשה  במקום  והאכיפה 
בעלי  ומבוגרים  ילדים  לחוק. 
לאיבוד,  שהלכו  מיוחדים  צרכים 
זק"א  בשיתוף  ישראל  משטרת 
ציון  לכיוון  בעליה  עמדה  פתחו 

הרשב"י מצד ימין.
בש־ שני  מיום  תפעל  העמדה 

ועד  הצהריים  בשעות   12:00 עה 
ההילולא  שלאחר  ראשון  ליום 
מחולקים  בעמדה   .12:00 בשעה 
מבוגרים  או  לילדים  צמידים 
שעליהם  מיוחדים,  צרכים  בעלי 
ההורים  של  טלפון  מספרי  רשום 
או המבוגר האחראי כך שבמקרה 
שמישהו הולך לאיבוד ניתן לאתר 
באמצ־ בקלות  עליו  האחראי  את 

עות הצמיד.
בנוסף בכל מקרה שבו ילד או 
להתק־ ניתן  לאיבוד  הולך  מבוגר 

או   1220 למספר  טלפון  מכל  שר 
מתנדבי  זק"א,  של  לעמדה  להגיע 
יפעלו  ישראל  ומשטרת  זק"א 

לאיתור הנעדר.
כבר בשלב זה המתנדבים מח־

לקים בבתי הספר והגנים צמידים 
הטלפון  מספרי  רשומים  עליהם 
של ההורים כך שבמהלך ההילולא 
הילדים יענדו את הצמידים ובמי־

דה וילכו לאיבוד ניתן יהיה לאתר 
אותם בקלות.

חשמל,  עמודי  על  לטפס  אין 
אוטו־ תחנות  קראוונים,  גדרות, 

בדרכים  רק  לנוע  יש  ועצים.  בוס 
המסומנות להולכי רגל.

יש לשמור על הילדים הקטנים 
את  להסיר  ולא  למבוגר  בצמוד 
העיניים מהילדים בשים לב לדוחק 
לתת  יש  במקום,  שנוצר  האנושי 
על  אותם  להרכיב  או  יד  לילדים 
שתיה  על  להקפיד  יש  הכתפיים. 

מרובה בפרט במזג אויר חם.
מר־ יפתח  האירוע  במהלך 

המידע  מרכז  לציבור.  מידע  כז 
הקשורים  בנושאים  מענה  יספק 
הבא  שלישי  מיום  החל  בהילולא, 
בשעה 15:00 ועד מוצאי ההילולא 
1-700-500- בטלפון:  בחצות, 

.679

המשטרה משלימה את היערכותה לקראת ל"ג בעומר במירון
בעוד שבוע ויומיים: המונים יעלו מירונה

אלפי שוטרים ייקחו חלק באבטחת מאות האלפים שיעלו במהלך יום ההילולא ^ מבצע ל"ג בעומר כבר התחיל בתחילת 
השבוע, ויגיע לשיאו בימים רביעי וחמישי הבאים ^ מוקד מידע יפעל בימי ההילולא בטלפון: 1-700-500-679
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משרד הדתות השלים ההיערכות
מאת כתב 'המבשר'

עתידים  איש  מיליון  כחצי 
בעומר'.  'ל"ג  בהילולת  להשתתף 
המו־ מהאירועים  באחד  "מדובר 
ישראל  שמדינת  ביותר  רכבים 
עודד  עו"ד  אומר  מקיימת", 
לשירותי  המשרד  מנכ"ל  פלוס 
באתר  שעות,  ב־24  "מדובר  דת. 
מיליון  כחצי  להכיל  שאמור  אחד 
המורכבות  נובעת  מכאן  אנשים. 
אומר  כזה",  מבצע  בהכנת  הרבה 

פלוס.
הקדו־ המקומות  מנכ"ל 
מספר  שוינגר  יוסף  הרב  שים 
נערך  הוא  בעומר  ל"ג  שלהילולת 
ל"ג  למחרת  "יום  מראש.  כשנה 
את  מכינים  כבר  אנחנו  בעומר 
הילולה של השנה הבאה. זה כולל: 
הפקת לקחים ותיאום מול משרדי 
מקומיות  רשויות  רבים  ממשלה 

וגופים ציבוריים".
שו־ ממשלה  משרדי  שבעה 

המשרד  ההילולא.  להכנת  תפים 
את  השנה  תיקצב  דת  לשירותי 
ש"ח,  מיליון  בכ־15.5  ההילולה 
לה־ שדאג  פנים  לבטחון  המשרד 

שיאבטחו  שוטרים  כ־5,000  זרים 
השוטרים  הרבים.  העולים  את 
טכנולוגיה  באמצעי  מצוידים 
שמ־ התחבורה  משרד  חדישים. 
שיב־ אוטובוסים,  כ־4,000  קצה 

וחזור.  הלוך  נסיעות  כ־7,000  צעו 

מימון  על  המפקח  האוצר  משרד 
השו־ הממשלה  משרדי  ותקצוב 

הפריפריה,  לפיתוח  המשרד  נים. 
הנגב והגליל.

קווי  הפעלת  השנה  החידוש 
במשרד  למירון.  סדירים  רכבת 
התחבורה, רכבת ישראל ובמשטרת 
להפע־ שההחלטה  אומרים  ישראל 

לת הרכבת היא מאחר ומדובר בכלי 
תחבורה יעיל שמסוגל לשנע רבבות 
תוך  וביעילות.  בבטיחות  נוסעים 
ומאות  אוטובוסים  עשרות  הורדת 

כלי רכב מהכביש.
יצחק  הרב  דת  לשירותי  השר 
בניתוב  השינוי  את  הסביר  וקנין 
המ־ של  "ההשקעה  ההשקעות: 

גדולה  היא  דת  לשירותי  שרד 
בעו־ ל"ג  בהילולת  ומשמעותית 

מר. אנחנו לא מעוניינים בכל שנה 
להשקיע את אותו כסף בתשתיות. 
אסטרטגית  מתפיסה  כחלק  לכן 
קבע  בתשתיות  להשקיע  החלטנו 
שישרתו את הציבור לאורך שנים. 
השקעה לטווח הרחוק". השר וק־

בעומר  ל"ג  הילולת  את  מלווה  נין 
וע־ חבר  בהיותו  שני.  עשור  כבר 

"הבעיה  הכנסת.  של  הכספים  דת 
הקשה של האירוע של מירון שאין 
מפיק לאירוע ואין גוף אחד שמפ־

קד על האירוע", הוסיף השר.
"השנה התברכנו בחורף גשום 
פעלנו  בחניונים.  לנזקים  שגרם 
כחצי  של  בעלות  הנזקים  לתיקון 

המש־ מנכ"ל  חושף  ש"ח",  מיליון 
רד עו"ד פלוס.

הקדושים  המקומות  מנכ"ל 
הרב יוסף שוינגר: "השנה הוספנו 
עוד ארבעה דונמים לשטחי ההד־

לקה. העולים לרגל ייהנו ממסלול 
לע־ הודות  וזה  לציון  חדש  עליה 

דרעי  אריה  הרב  השר  של  זרתו 
שהשקיע כ־9.5 מיליון ש"ח. וזאת 
של  והתמיכה  הרבה  העזרה  לצד 
יצחק  הרב  ח"כ  האוצר  שר  סגן 

כהן", אומר הרב שוינגר.
ברכבת ישראל עוסקים בימים 
הטכניים  הפרטים  בסגירת  אלו 
הרכ־ תצא  ערים  מאלו  הסופיים, 

הרכבת  התדירות.  תהיה  מה  בת, 
תגיע לכרמיאל, ומתחנת כרמיאל 
שאטלים  העולים  לציבור  ימתינו 
הרשב"י  לציון  אותם  שייקחו 

במירון ללא עלות.
הרב ישראל דרעי מנהל מחוז 
ציין  הקדושים  במקומות  צפון 
בצבע  יואר  חניון  כל  השנה  שגם 
שונה, האוטובוסים יחנו בחניונים 
לפי צבעי הכרטיס. בירידה מההר 
הדרכים המובילות לחניונים נצב־

עו בהתאם לצבע החניון.
גם מערכות הביוב והתשתיות 
זכו לשדרוג נוסף הודות להשקעה 
לשירותי  המשרד  של  תקציבית 
דת. ובשנה שעברה נתיב תחבורה 
מירון  הישוב  באזור  נסלל  נוסף 

דבר שיקל על עומסי התנועה.

משרד התחבורה השלים היערכות 
לקראת הסעת הרבבות למירון 

מאת חיים מרגליות

השלים  התחבורה  משרד 
ל"ג  לאירועי  נרחבת  היערכות 
בעומר במירון. השר כ"ץ אמר כי 
במסגרת מבצע ההיסעים הגדול, 
שמוביל משרד התחבורה, יבוצ־
נסי־ אלפים  מעשרת  למעלה  עו 
עות מכל רחבי הארץ, באמצעות 

למעלה מ־2,000 אוטובוסים
יפעיל  התחבורה  משרד 
להילולת  נרחב  היסעים  מערך 
לרא־ שיכלול  במירון,  הרשב"י 

מיוחדות  רכבות  כזכור  שונה 
החו־ אלפי  מאות  את  שיסיעו 
שעות  כל  לאורך  במירון,  גגים 
היממה. כך הודיע שר התחבורה 
יש־ החוץ,  שר  ומ"מ  והמודיעין 
ראל כ"ץ. שירות הרכבות יופעל 
והלילה,  היום  שעות  כל  לאורך 
בכל  מרכזיות  רכבת  מתחנות 
יתבצע  השירות  הארץ.  רחבי 
באמצעות החלפת רכבות בתח־
ימ־ משם  חיפה חוף־הכרמל.  נת 
שיכו הנוסעים ברכבות מיוחדות 

לתחנת כרמיאל.
רבי־ (יום  בעומר  ל"ג  בערב 
בשעה,  רכבות  שתי  יופעלו  עי), 
חוף  חיפה  מתחנת  כיוון,  לכל 
הכרמל – כרמיאל, משעות אחר 
הצהריים ועד לשעה 01:00 לא־

חר חצות. מהשעה 01:00 בלילה 
בוקר  לפנות   05:00 לשעה  ועד 
(יום חמישי), תפעל בין התחנות 

רכבת אחת לשעה, בכל כיוון.
רכבות  יופעלו  כן,  כמו 
ברק  בני  מתחנות  מיוחדות 
לתח־ ישירות  העין־צפון  וראש 

נת כרמיאל, עם עצירות בתחנות 
בש־ יצאו  הרכבות  תקוה.  פתח 
עות 17:00, 19:00, 20:48, 23:20

תופעל  כן,  כמו  בלילה.  ו־01:00 
בשעה  וישירה  מיוחדת  רכבת 
18:00 מתחנת אשדוד עד הלום 
אל תחנת כרמיאל, ללא עצירות 

ביניים.
רכ־ חמש  יופעלו  בנוסף, 

כרמיאל  מתחנת  ישירות  בות 
תקוה  פתח  ברק,  בני  לתחנות 
וראש  וסגולה)  (קרית־אריה 
בליל  יצאו  הרכבות  העין־צפון. 
בשעות:  (רביעי)  בעומר  ל"ג 
 ,04:10  ,03:06  ,01:06  ,23:06
רכ־ חמישי.  יום  בבוקר  ו־10:06 

בת מיוחדת וישירה נוספת תצא 
מתחנת כרמיאל לתחנת אשדוד 
ביניים,  עצירות  ללא  הלום,  עד 

בשעה 02:30 לפנות בוקר.
תוכפל  בעומר,  ל"ג  ביום 
תדירות הרכבות בקו חיפה חוף 
הכרמל – כרמיאל, לשתי רכבות 
כר־ בתחנת  כיוון.  לכל  בשעה, 
אוטובו־ לנוסעים  ימתינו  מיאל 

סים מיוחדים שיסיעו אותם עד 
כרטיס  בהצגת  הרשב"י,  לקבר 
הכר־ מכירת  ברב־קו.  משולב 
ל־650 תוגבל  ברכבות  טיסים 

מקומות לכל רכבת.

נרחב  הסעות  מערך  בנוסף, 
ישירים  אוטובוסים  קווי  של 
הבאות:  מהערים  יופעל  למירון 
בני ברק, ירושלים, ביתר עילית, 
אש־ שמש,  בית  מודיעין עילית, 

דוד, חיפה, נתניה, טבריה, חצור, 
צפת,  רכסים,  גת,  קרית  עפולה, 
אלעד, טבריה, נתיבות ואופקים.
במי־ הציון  למתחם  ההגעה 

עשרות  באמצעות  תתבצע  רון 
אוטובוסים (שאטלים), שיופעלו 
ללא  האוטובוסים  נוסעי  עבור 
ופ־ הוזים  עין  מחניונים  תשלום 

מופנים  פרטיים  רכב  בעלי  רוד. 
וצב־ חצור  בכרמיאל,  לחניונים 

המשטרה,  הנחיית  בעקבות  עון, 
עם  למירון  הגעה  על  האוסרת 
אוטו־  220 פרטיים.  רכב  כלי 

ללא  מהחניונים  יסיעו  בוסים 
הפרטי  הרכב  בעלי  את  תשלום 
ההילולא  למוקד  והנוסעים 

במירון.
לת־ הארצית  הרשות  מנהל 
הת־ במשרד  ציבורית  חבורה 

כי  הדגיש  אסרף,  אמיר  חבורה, 
מש־ ורב  מורכב  באירוע  מדובר 
פעולה  שיתוף  המחייב  תתפים, 
בין כל הגורמים השונים ובכללם 
ישראל,  במשטרת  התנועה  אגף 
המקו־ לפיתוח  הארצי  המרכז 

הדתות,  במשרד  הקדושים  מות 
הציבורית,  התחבורה  מפעילי 

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

6888
[20052440]

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

765-6888
[20052439]

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, 

765-688
[20052438]

בגוש 80, דירת 4 חדרים, משופצת 
סוכה  מרפסת  גבוהה,  ברמה 
גדולה, חזית, מעלית, שוורץ נדל''ן 

052-765-6888
[20052437]

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
[20052436]

חדרים   4 דירת  בעלז,  בשיכון 
סוכה  מרפסת  מוארת,  מרווחת, 
9,000 מניבות  יחי"ד   2  + גדולה 
בלבד!  למבינים  מעלית,  ש"ח, 

נדל"ן ONE טל' 054-8440016
[20052422]

בנין  בשיכונים,  לא  יעקב,  זכרון 
גדולה,  חד',   5.5 דירת  מטופח, 
ענקית  גינה   + מעולה  במצב 
4,500,000 וחניה,  מעלית  בטאבו, 
טל' -054  ONE נדל"ן גמיש,  ש''ח 

844016
[20052421]

4 דירת  מעולה  מיקום  ברוממה, 
כוללת  ואוויר,  אור  מלאת  חדרים, 
חצר ומרפסת סוכה גדולה ויפה + 
כניסה  נוחה,  קומה  מניבה,  יחידה 
054- טל'   ONE נדל"ן  פרטית 

8440016
[20052420]

3 דירה  בירושלים  בעלזא  בככר 
 + מרפסת   עם  משופצת  חדרים 
גג   + למעלה  בקומה  מ"ר   55 יחידה 
עם אופצית בניה תיווך 0533129829
[20052402]

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]

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]

 + 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]

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]

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
ברוך  במקור  למבינים:  מציאה 
2  + א'  קומה  מרווחת  חדרים   2
דיור  יחידת   + סוכה  מרפסות 
בניה   .3300 ב  מושכרת  חדשה 
צבי  בנווה   *  .2,100,000 בהיתר. 
ל  לחלוקה  אפשרות  מ'   105 כ 
עסקת  למ'.   22,000 כ  יחידות   4
058-32-250- נדל"ן  ייעוץ  המאה 

.90
[20052477]

 + קומות   2.5 בניין  ישראל  בבית 
שינוי  בהליך  נוספות  וחצי  קומה 
בבלוי   * ש''ח   5,500,000 תב"ע 
מרפסות   2  + מ'   120 קרקע  ק. 
 *  .3,150,000 כחדשה  משופצת 
80 הבירה  בארזי  חדרים   3,5  .17
.2,250,000 מזגנים   + שמורה  מ"ר 
058- נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 

.32-250-90
[20052476]

מפוארת  חלומות  דירת   80 בגוש 
 + ג'.  ק.  ח'   4 מ'   115 כ  כוכבים.   5
מעלית + מרפסת. * ברייכמן 4 חד' 
ב'.  קומה  משופצת  מ'   75 יפיפייה 
מ'   80 חד'   3 בהזית   *  .1,930,000
א'  קומה  סגורה.  גדולה  מרפסת   +
ייעוץ  המאה  עסקת   2,400,000

נדל"ן 058-32-250-90.
[20052475]

 + מ'   65 חדרים   3 חדש  בנין  בדוד 
 *  3,000,0000 מ'   150 בטאבו  גג 
א'  קומה  חדרים   4 הבירה  בארזי 
ארמון.  כמו  במיוחד.  מושקעת 
מדהימה   80 בגוש   *  2,800,000
 + מרפסת   + חדרים   4 ומיוחדת 
מושקעת  מ.   130 כ  ק.ב'  מעלית 
המאה  מאוד.עסקת  גבוהה  ברמה 

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-90
[20052474]

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
[20052473]

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.
[20052472]

תמא   + מ'  כ-80  אילן  בר  באזור 
מ'   25) מתקדמים  בהליכים   38
ליחידה  אפשרות   + נוספים). 
ביונה  מ'   80  * מ'. 2,350,000  כ-40 
קומה א' + מרפסת סוכה. משופצת 
ברמה גבוהה. מחולקת ל 2 יחידות 
מושכרת ב- 8000 ש"ח. 2,200,000
058- נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 

.32-250-90
[20052471]

 + מ'   50 כ-  חד'   2 ישראל  בשרי 
לממ"ד  אישור   + סוכה  מרפסת 
 * ש''ח   1,600,000 בהליכים 
בהזדמנות 2 יחידות דיור כ-32-35
מ' כ"א במא"ש. מושכרת בכ-4000
אפשרות   .1,200,000 כ"א.  ש"ח 
המאה  עסקת  בנפרד.  גם  לקנות 

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-90
[20052470]

3 דירה  בירושלים  בעלזא  בככר 
 + מרפסת   עם  משופצת  חדרים 
גג   + למעלה   בקומה  מ"ר   55 יחידה 
עם אופצית בניה תיווך 0533129829
[20052450]

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
[20052446]

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

765-6888
[20052445]

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
[20052444]

בבניין  ומיוחדת  חדשה  בירמיהו, 
להשכרה  יחי'   + חדרים   5 בוטיק, 
כניסה  נוחה,  קומה  מ"ר),   150)
052-765- נדל"ן  שוורץ  מיידית. 

6888
[20052443]

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

6888
[20052442]

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
[20052441]

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]

מ"ר,   70 שערים  במאה  בהזדמנות! 
ב-  מושכרת  יחידות,  ל-3  מחולקת 
גמיש.  ש''ח   1,600,000 ש''ח   6,400

052-7158024
[20051950]

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]

ירושלים | השכרה
נוחה,  קומה  חדרים,   4 בכדורי 
שוורץ  מחסן,   + גדולה  מרפסת 

נדל"ן 052-768-0724
[20052447]

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]

המועצה המקומית דיר אל אסד

לקבל בזאת  מעוניינת  "המועצה")  (להלן:  אסד  אל  דיר  המקומית  המועצה 
הצעות מחיר לביצוע עבודות אספקה, פירוק והתקנה של גופי תאורת רחוב
פי התנאים המפורטים במסמכי על  וזאת   ,

ק ק , ק
אל אסד דיר  בכפר   , LED מסוג

המכרז.
יוחזרו ש"ח, שלא  2,500 ניתן לרכוש תמורת תשלום 1. את מסמכי המכרז 

בגין כל מכרז. 
. רשאים להשתתף קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים לעבודות

ן
2

ע בסיווג מקצועי א-1. ק 270 ף והן בענף ע ן ףבענף 160 ע
,100,000  ש"ח 0של  ש. את ההצעה בצירוף כתב ערבות בנקאית צמודה בסכום  3
סימון עם  סגורה,  במעטפה  להגיש  יש   ,

, ק
15/11/2019 לתאריך  עד  בתוקף 

ף

, ע"י הכנסת ההצעה לתיבת המכרזים
ן ,

במסירה אישית בלבד
, ך

, מס' המכרז, 
.12:00 במשרדי המועצה עד ליום ה' 30/5/2019 וזאת לא יאוחר מהשעה
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6. לבירורים
לאינג' מייסרה מחאג'נה: 052-4340511

אחמד דבאח - ראש המועצה

בעידוד ממשלת רוסיה: הונחה אבן פינה 
לשחזור 'הזאל הגדול' בעיירה ליובאוויטש

מאת א. למל

וש־ רבנים  של  רבות  עשרות 
מר־ ואורחים  ברוסיה  חב"ד  לוחי 
שעבר  בשבוע  הגיעו  העולם,  חבי 
שברוסיה  ליובאוויטש  לעיירה 
כ"ק  להולדת  שנים   185 במלאות 
מליובאוויטש  מהר"ש  אדמו"ר 
זי"ע כדי להתפלל על ציונו ולהש־
תתף באירוע ההיסטורי של הנחת 
'הזאל  ובניית  לשחזור  הפינה  אבן 
הגדול' – היכל בית המדרש ב'חצר 

רבותינו נשיאינו' בעיירה.
בלבד  מעטים  בחב"ד  גם 
אדמו"ר  כ"ק  אבל  זאת,  יודעים 
מליובאוויטש זצוק"ל העניק לפני 
לב־ בנוגע  וברכות  הוראות  שנים 
רבו־ ב'חצר  המבנים  ושחזור  ניית 

מבופאלו  לשליח  נשיאינו'  תינו 
הרב נתן גורארי'. השליח בעיירה 
ליובאוויטש, הרב גבריאל גורדון, 
עומד עמו בקשר רציף בנושא ופ־
על לפי הנחיותיו, כמו גם לפי הנ־

חיות בית דין רבני חב"ד בארה"ק 
והיסטוריונים חב"דיים.

כ"ק  ידי  על  נקנתה  החצר 
בערך  זי"ע  צדק'  ה'צמח  אדמו"ר 
מכן  לאחר  שנה  תקצ"ג.  בשנת 
והקמת  מעונו  בניית  הסתיימה 
מכן,  לאחר  שנים  שבע  החצר. 
והחצר  הבית  נשרפו  תר"א  בשנת 
הם  תר"ח  בשנת  מחדש.  נבנו  אך 
פעם  שנבנו  ולאחר  שוב,  נשרפו 
נוספת עלו באש בפעם השלישית 
שהתרחשה  הגדולה  בשריפה 
רבי־ שריפה  לאחר  תרי"ז.  בשנת 
בחודש  במקום  שהתרחשה  עית 
הורה  תרכ"ח,  שנת  של  אב  מנחם 
אדמו"ר ה'צמח צדק' לבנו אדמו"ר 
עמד  בו  במקום  להקים  המהר"ש 
הבית מבנה ללימוד תורה. בשל כך 
הוקם 'הזאל הגדול' בשנת תרל"ב 
אדמו“ר  של  מדוקדק  תכנון  לפי 
'תו־ ישיבת  הקמת  עם  המהר“ש. 

מכי תמימים' על ידי כ"ק אדמו"ר 
הרש"ב זי"ע, שימש ה'זאל' כמקום 
הלימוד של תלמידי הישיבה אשר 

כונו על ידו 'תמימים'.
הרב גורדון מדגיש כי פרויקט 
בניית  ובכללו  החצר  שחזור 

כיוון  כה  עד  התאפשר  לא  הזאל 
בית  בלבד,  שנים  עשר  לפני  שעד 
ליובאוויטש  העיירה  של  הדואר 
גויים  של  בתים  לצד  במקום  עמד 
מקומיים. רק לאחר שהשטח כולו 
שנאספו  ולאחר  מלא  בכסף  נקנה 
מהסכום,  חלק  ונאסף  תרשימים 
הג־ הפרויקט  הקמת  על  הוחלט 

דול.
רוסיה  ממשלת  כי  יודגש 
ההיסטורי  לשיקום  מאוד  עוזרת 
העיירה.  על  הזו  בתקופה  שעובר 
לראשונה  נסללו  אף  זו  במסגרת 
מאספלט  כבישים  בתולדותיה 
חדשות  לתשתיות  חוברה  והיא 
נוס־ הכרחיים  ואלמנטים  גז  כמו 

פים. השיקום כולל את שיפוץ בית 
וכן  סביבו  הגדר  והקמת  העלמין 
הראשון  ההארחה  בית  בניית  את 
כ"ק  של  ההילולא  ביום  שנחנך 
בי"ג  זי"ע  צדק'  ה'צמח  אדמו"ר 

בניסן השנה.
הפינה  אבן  הנחת  לאחר 
בהתוועדות  האורחים  השתתפו 
ארוכות  שעות  שארכה  חסידית 
המלך.  כיד  ערוכים  שולחנות  ליד 
אותה  שגם  ההתוועדות,  במהלך 
ניגנו  גורדון,  הרב  השליח  ארגן 
אדמו"רי  ניגוני  את  המשתתפים 
עוררו  המדברים  וראשי  חב"ד 
התעוררות  בדברי  הציבור  את 

מלהיבים.
במ־ יעמוד  המשוחזר  'הזאל' 
הג־ 'הזאל  עמד  בו  המדויק  קום 
בדיוק  יהיה  וגודלו  המקורי,  דול' 
21.3 על  מטרים   21.3) כגודלו 

תיאורי  לפי  ייבנה  הוא  מטרים). 
ושרטוטים  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
שחזור  מלאכת  לאחר  שהוכנו 
שלמדו  חב"ד  זקני  חלק  נטלו  בה 

לתיאורים  התאמה  תוך  במקום 
במרוצת  שפרסמו  מדויקים 
חב"דיים  היסטוריונים  השנים 
העיירה  קורות  את  שתיארו 
לפרטי  והחצר  ליובאוויטש 

פרטים.
כי  תקוה  הביע  גורדון  הרב 
זו,  שנה  של  באלול  בט"ו  "כבר 
האמצעי  אדמו"ר  הגיע  בו  היום 
והיום  מושבו,  את  וקבע  לעיירה 
בו נתייסדה לימים ישיבת 'תומכי 
להיכנס  מקווים  אנו  תמימים', 
המחו־ הגדול'  ל'זאל  לראשונה 

להדגיש  ביקש  גורדון  הרב  דש". 
לבית  יהפוך  החדש  "הזאל  כי 
תלמידי  שישרת  פעיל  מדרש 
ישיבות מכל העולם שיבואו לכאן 

לשיעורים והתוועדויות".

פתח תקוה: ראש העיר רמי גרינברג סייר במוסדות החרדיים 
והתחייב לפעול להשוואת תנאיהם למוסדות הכללים בעיר 

מאת מאיר קליין 

רמי  תקוה  פתח  עיריית  ראש 
העשיה  בתנופת  ממשיך  גרינברג 
תוך  בעיר,  החרדי  הציבור  עבור 
כלל  עם  האישי  הקשר  העמקת 
והענקת  בעיר  המוסדות  ראשי 

סיוע מיידי לכל צרכיהם. 
בימים האחרונים קיים גרינב־

רג סיור מיוחד במוסדות הבעש"ט 
הציבור  לכלל  מענה  הנותנים 
שעמד  ולאחר  בעיר,  החסידי 
המתמשכת  ההזנחה  על  מקרוב 
הבטיח  שנים,  במשך  סבלו  ממנה 
ראש העיר להקים מבנים חדשים 
עבור מעונות יום נוספים והרחבת 

בית  הספר  ובית  תורה  התלמוד 
הרחבת  על  הורה  כן  כמו  יעקב. 
החסי־ הקהילה  של  הכנסת  בית 

דית הגדולה בעיר.
ברחבי  המיוחד  הסיור  את 
שבראשות  החסידיים  המוסדות 
ער־ מוטצען,  פישל  הרב  הגאון 
הגאון   – העיר  ראש  עם  יחד  כו 
מרבני  רוזנבוים  יקותיאל  הרב 
הוותי־ החסידיות  הקהילות 

הרבסט  שמעון  הרב  בעיר,  קות 
יעקב  הרב  המוסדות,  ממקימי 
מו־ מנכ"ל  אקסל  הרב  הרבסט, 
העמותה  ומנהלי  הבעש"ט,  סדות 
שפיץ.  והרב  רייך  אפרים  הרב   –
גם  הסיור  במהלך  נלווה  אליהם 
יהדות  מטעם  העיר  מועצת  חבר 
אל  פרידמן.  ישראל  הרב  התורה 
העיר  ראש  עוזר  נלווה  גרינברג 

לענייני חינוך. 
הסיור  את  פתח  העיר  ראש 
בביקור בכיתות הת"ת, שם קיבלו 
גרינברג  החיידר.  ילדי  פניו  את 
בקבלת  פעיל  באופן  השתתף 
הילדים  ידי  על  שנערכה  השבת 
הג־ ובכיתות  הנמוכות,  בכיתות 

שליטה  גרינברג  הוכיח  בוהות 
בעת  ובבבלי  בתנ"ך  משמעותית 
על  פתע  בוחן  לילדים  שעשה 

הסוגיות הנלמדות.
בבית  לסייר  עברו  מכן  לאחר 
של  החסידי  יעקב  בית  הספר 
את  פגשו  שם  הבעש"ט,  מוסדות 
את  שציינה  הספר  בית  מנהלת 
חדשות  בכיתות  המתמשך  החסר 
עבור  שחסרים  אולמות  גם  כמו 
גם  כמו  הספר,  בית  פעילויות 
תקנים חדשים עבור הרחבת צוות 
הבטיח  העיר  ראש  הספר.  בית 
הת־ הרחבת  למען  ולפעול  לאשר 

קנים ובית הספר וכל הנצרך בו.
לק־ שנערכה  סיכום  בישיבת 

גרינברג  הבטיח  הסיור,  תום  ראת 
מעונות  ובניית  הקמה  למנהלים 
הספר  בית  הרחבת  נוספים,  יום 
חדשות.  כיתות  ובניית  יעקב  בית 
מח־ הספר  שבית  מכיוון  בנוסף, 

מיוחד  חינוך  כיתות  ברשותו  זיק 
צרכים  בעלי  ילדות  עבור  גם 
על   – העיר  ראש  הורה  מיוחדים, 
על  המוסדות,  מנהלי  בקשת  פי 
מיידיות  עבודות  של  תחילתן 
לתלמידי  הספר  בית  להנגשת 
התק־ הכוללים  המיוחד,  החינוך 

וקלנועיות  מיוחדים  מעלונים  נת 
המותאמים כאמור לצרכי החינוך 

המיוחד בבית הספר. 
בישיבת הסיכום, הבטיח ראש 
העיר לפעול גם בנוגע לצרכי בית 
החסידית,  הקהילה  של  הכנסת 
מתלוננים  הרבים  שמתפלליו 
וחוסר  צפיפות  על  תקופה  מזה 
העיר  ראש  במקומות.  משמעותי 
קומה  לבניית  לדאוג  התחייב 
לרווחת   – הכנסת  בבית  נוספת 

המתפללים.
והמנהלים  המוסדות  ראשי 
על  לראש העיר  הודו בהתרגשות 
המוסדות,  לצרכי  המהיר  המענה 

העיר  ברחבי  גם  כי  בפניו  וציינו 
בכל  כמעט  לטובה  שינוי  מורגש 
נושא וענין. בנוסף הודו לגרינברג 
נהנו  מהם  הפעילויות  מגוון  על 
הפסח  חג  בתקופת  החרדי  במגזר 
ובימי בין הזמנים, כשהם מציינים 
להם  זכורה  אינה  שכזו  שפעילות 

בשנים עברו.
ראש  התבטא  עמם  בשיחה 
כני־ מאז  כי  חריג,  באופן  העיר 

במספר  לסייר  זכה  לתפקיד  סתו 
חרדיים  מוסדות  של  מועט  לא 
ושוב  שוב  נוכח  לצערו  אך  בעיר, 
שחל  המבורך  הגידול  למרות  כי 
התלמידים,  במספר  השנים  עם 
כל  במקביל  נעשה  לא  כי  נראה 
על  במעט  ולו  להקל  כדי  מאמץ 
הן  והתלמידים,  המוסדות  ראשי 
במצוקת הצפיפות והחסר החמור 
מינימלית  בהשקעה  והן  בכיתות, 
בתכניות לשנים הבאות – בבניית 
המוסדות  ושיפוץ  חדשים  מבנים 

הקיימים. 
מנהלי  בפני  הדגיש  גרינברג 
המוסדות, כי אל מול זאת – דרכו 
לת־ נבחר  מאז  בעיר  הציבורית 

הציבור,  את  לשרת  היא  פקיד, 
לכלל  ומיידי  מהיר  מענה  ולתת 
הציבורים בעיר וללא משוא פנים. 

צנתוקי עמך מרובים 

הרב י. טוורסקי ביטוי הולם |

לכל  טובים.  לא  ויש  טובים  צנתוקים  יש 
מי  יש  שלו.  העדיפויות  סדר  את  יש  אחד 
המזכיר  מועיל  בצנתוק  לפעמים  שמעוניין 
שיעור  על  המעדכן  או  חשוב,  מה  דבר  לו 
אליה  הטלפונית  למערכת  שהוכנס  חדש 
הוא מחובר, וכן הלאה. אך לא כל הצנתוקים 

שווים.
הלחימה  בעת  שעבר  בשבוע  לדוגמה 
שהתחברו  יקרים  יהודים  על  שמענו  בדרום, 
שנשמעת  אימת  כל  להם  שיצנתק  למספר 
בקרבם  המפעמת  ישראל  אהבת  אזעקה. 
יצועם,  על  ברוגע  לנום  להם  מניחה  אינה 
מתעופפים טילים והתושבים  שעה שבדרום 
זו  הממוגנים.  החדרים  אל  להימלט  נדרשים 

דוגמה לצנתוק ראוי ומועיל. 
התופעה,  אודות  שיישאל  ממוצע  אדם 
לו  המותאמת  אישית  רשימה  מיד  ישלוף 
אלו  לו.  מפריע  ומה  רוצה  הוא  מה  עצמו. 
אונליין  לקבל  רוצה  הוא  מסוימים  עדכונים 
התפילה,  זמני  למעט  היממה,  שעות  בכל 
המכשיר  בהם  מנוחה  זמני  או  הלימוד 
ירטן  אף  הוא  דיבור  כדי  תוך  אולם,  מושתק. 
חסויים  המספרים  רשימת  על  כעס  ויביע 
ממנו  מרפים  שאינם  ונייחים,  ניידים  וגלויים, 

ומצנתקים אותו ללא הרף.
חשנו  וכולנו  חג  ערב  היה  מזמן  לא 

ישנם  אמנם  הסלולר.  צגי  על  היטב  זאת 
לכולם.  טובות  וכוונות  רבים  יקרים  יהודים 
מצות  מוכר  וזה  אדמה  תפוחי  מחלק  זה 
מוכר  וזה  פלוני  שיעור  מארגן  זה  זולות. 
ממליץ  האחד  אלמוני.  גוי  אצל  החמץ  את 
על  מדבר  ומי  חרוסת;  על  והשני  מרור  על 
לכלל  הצמודים  דפסחא'  ה'קמחא  ארגוני 
האומר כי מי שמתגורר שלושים יום בקומה 
החלוקה  בצנתוקי  להשתתף  חייב  הכשירה, 
חודש  עשר  שנים  שכבר  ומי  העיר,  עניי  של 
עם מספרו יקבל אף את הצנתוקים של שנה 

שעברה...
את  שוב  להעלות  מבקשים  וטובים  רבים 
אווירה  נוצרה  לטענתם,  היום.  לסדר  הנושא 
רשימות  עם  להשתמש  בקלות  ניתן  לפיה 
התפוצה של קהל אנ"ש המחזיק במכשירים 
נידף  צנתוק  קול  כל  עבור  ערובה  כבבני  אלו, 

של מה בכך.
בשיתוף  התופעה  את  למזער  ניתן  אולי 
פעולה עם גורמי האכיפה במשרד התקשורת. 
את  ולטרוד  להפריע  הצדקה  שום  אין 
מסתבר  נתון.  רגע  בכל  המונים  של  מנוחתם 
כי ניתן למצוא פתרונות בדמות הגבלת כמות 
רשימה  סידור  של  אפשרות  או  הצנתוקים, 
למצנתקים  וכדומה.  המעוניין  לכל  אישית 

פתרונים, ולנו תהיה המנוחה.   

בתי  על  שמירה  הוא  הליכוד 
אין  אך  וחזקים,  עצמאיים  משפט 
כל  הוא  המשפט  שבית  אומר  זה 

יכול".
הלהיטה  רק  הליכוד  הודעת 
הפוליטית.  במערכת  הרוחות  את 
מסיבת  כינס  לפיד  יאיר  ח"כ 
עצמאי  באופן  בכנסת  עיתונאים 
בני  לבן  כחול  יו"ר  שיתוף  ללא 
המש־ ליועץ  קרא  במהלכו  גנץ, 
מנד־ אביחי  ד"ר  לממשלה  פטי 

לראש  השימוע  את  לבטל  לבליט 
באופן  נגדו  ולהגיש  הממשלה 

מיידי כתב אישום.
לפיד  התייחס  בהמשך 
ראש  שמוביל  החקיקה  ליוזמות 
את  למנוע  במטרה  הממשלה 
הקדנציה  במהלך  לדין  העמדתו 
הקרובה. "אני קורא לגדעון סער, 

ארדן, אדלשטיין לבלום את החו־
שפנים,  תהיו  אל  הטורקיים.  קים 
במסר  לפיד  יצא  מנהיגים",  תהיו 
"ההיס־ והוסיף,  הליכוד  לבכירי 

הכנסת  חברי  את  תזכור  טוריה 
שזו־ כפי  החסינות  בחוק  שתמכו 

בהתנתקות".  שתמך  מי  את  כרים 
הושמעו  דומות  חריפות  תגובות 
על ידי ח"כים נוספים באופוזיציה 
רבים  שמאל  ואושיות  משמאל 

בזירה הציבורית והתקשורתית.  
קולות  כשגברו  ערב,  לקראת 
הביקורות, החליט ראש הממשלה 
לט־ בעצמו  להגיב  נתניהו  בנימין 
במ־ לפגוע  כוונה  על  נגדו  ענות 

כהונת  במהלך  המשפטית  ערכת 
הממשלה הבאה.

היתה  תמיד  שלי  "המדיניות 
ועצ־ חזק  משפט  בית  על  לשמור 
משפט  בית  אומר  זה  אין  אך  מאי, 

מתפ־ בתקשורת  כל־יכול.  שהוא 
ופרש־ מגמתיות  הדלפות  רסמות 

הצעות  שכוללות  מעוותות  נויות 
לא נכונות. כל זה נעשה כדי לזרוע 
פחד, כדי לבלום את השבת האיזון 
בישראל",  הרשויות  בין  הדרוש 

אמר נתניהו. 
הזה  "האיזון  כי  הוסיף  הוא 
שנפ־ חוקים  להעביר  כדי  דרוש 

חוקים  אלה  בעבר.  עוכבו  או  סלו 
שהציבור מצפה מאיתנו להעביר: 
עונש  מחבלים,  משפחות  גירוש 
להוצאת  וחוק  למחבלים  מוות 
ללא  לפעול  נחוש  אני  מסתננים. 
ישראל.  אזרחי  למענכם,  מורא 

זאת הסיבה שבחרתם בי".
סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  גם 
השמאל.  את  בחריפות  תקף 
של  השבר  זעקות  את  קורא  "אני 
האם  עצמי  את  ושואל  השמאל 

היתה  לא  שנה  שלושים  לפני  עד 
כאן דמוקרטיה?! האם חיים כהן, 
היו  לא  ושמגר  ואגרנט,  ולנדוי, 
שאהרן  ידעתי  לא  דמוקרטים?! 
ברק המציא את הדמוקרטיה. הוא 
נחזיר  הכל  בסך  ואנחנו  אותה  גנב 

אותה לעם. זה הכל", אמר.
בין  המתלהט  הוויכוח  בצל 
דווח  משמאל,  ומבקריו  נתניהו 
ראש  כי   12 בחדשות  אמש 
הממשלה בנימין נתניהו מנחה את 
הקואליציוני  ומתן  המשא  צוות 
חסינות  לו  שיעניק  חוק  להעביר 
מזו־ בהליך  המשפטיים  מהליכים 

הממשלה.  הרכבת  לאחר  מיד  רז, 
מתכנן  נתניהו  הדיווח,  פי  על 
מרתון הצבעות על חוקי החסינות 

מיד לאחר השבעת הממשלה. 
העריכו  הפוליטית  במערכת 
אמש כי אם חוקי החסינות יאוש־

להסכים  עתיד  אף  נתניהו   – רו 
העמדה  לפני  השימוע  על  לוותר 

לדין אליו זומן.
כדי  כיום,  הנהוג  החוק  פי  על 
כנסת  לחבר  חסינות  להעניק 
בוועדת  בהצבעה  צורך  יש  מכהן, 
החדש,  החוק  ובמליאה.  הכנסת 
שהצבעה  יקבע  ויתקבל,  במידה 
מספיקה  תהיה  הכנסת  בועדת 
כדי לאשר חסינות של חבר כנסת 
להשיג  הצורך  את  תייתר  ובעצם 

65 תומכים בהצבעה במליאה.
של  הזמנים  לוח  זאת,  עם 
נתניהו צפוף במיוחד – הממשלה 
רק  תוכרז  הנראה  ככל  החדשה 
מכן  לאחר  וחודש  יוני  בתחילת 
היועץ  מצד  השימוע  מתוכנן  כבר 
אם  אלא  לממשלה,  המשפטי 
יידחה לספטמבר – במהלך פגרת 

הקיץ של הכנסת.

נתניהו: "נשיב את האיזון הדרוש בין הרשויות; נעביר חוקים שנפסלו"
  המשך מעמ' ראשון

ראים להצטרף כשותפים בתמיכה 
האברכים  כוללי  למען  פעמית  חד 
שנה  מדי  יוצאים  מתוכם  אשר 
רבני  מובהקים,  גאונים  עשרות 

קהילות ויושבי על מדין.
עלו  הגדולה,  ההתרמה  בערב 
הכו־ ראשי  הגאונים  הרבנים  כל 

הארץ,  רחבי  מכל  שליט"א  ללים 
הטהור  ציונו  על  נרגשת  לתפילה 
של כ"ק מרן אדמו"ר ה'שפע חיים' 
אצבעו־ שבעשר  מי  זי"ע,  מצאנז 

את  ייסד  ליבו  תמצית  ובדם  תיו 
שנות  לאחר  התורנית  האימפריה 
את  הכולל  באברכי  וראה  השואה 
בבת עינו. תפילתם בקעה מעומק 
לבב למען תצליח המערכה ותפי־

צדיק  שאותו  נשאו,  מיוחדת  לה 

וקדוש יתייצב לפני שוכן מרומים 
ורחמים  ישועה  פקודת  ויפעל 
והתורמים  התומכים  כל  עבור 

לכוללי האברכים.
מעמד התפילה המרגש התקיים 
הקדושה  בצוואתו  הנכתב  לאור 
חיים'  ה'שפע  מרן  של  והמרטיטה 
הבטחתו  מופיעה  בה  הצוואה  זי"ע, 
הקדושה בה הוא מבטיח לכל אשר 
יפעל ויתמוך במוסדות עבורם הוא 
פעל בחיי חיותו, שהוא יפעל עבורו 
ההבטחה  לו.  הנצרכת  הישועה  את 
הזאת כבר הושיעה אלפים ורבבות 
הרבי  של  במוסדותיו  תמכו  אשר 
פלאי,  ישועות  לחופן  וזכו  זי"ע 
המערכה  פתיחת  עם  אלה,  ובימים 
דלתי  על  רבות  מאות  מתדפקים 
לתרום  בבקשה  הכוללים  מנהלי 

הקדו־ ההבטחה  חוסי  בין  ולהיכלל 
שה והמושיעה.

את  פותחים  צאנז  חסידי  כלל 
נרת־ אליה  הקדושה,  המערכה 

מרן  כ"ק  של  קדשו  בקריאת  מו 
אשר  שליט"א,  מצאנז  אדמו"ר 
העמיד  ליבו,  מלוח  דברים  נשא 
את חיוניות כוללי האברכים בדו־

ואחד  אחד  מכל  וביקש  אנו  רנו 
ולפעול  ושעותיו  מזמנו  לפנות 
לטובת המערכה. במהלך היומיים 
אל  צאנז  חסידי  יפנו  הקרובים 
יש־ בית  וכל  ומכריהם  ידידיהם 

ראל, להצטרף אל אלפי התומכים 
ולהיות מתומכי אורייתא, המחזי־

אברכים  של 1004  עולם  את  קים 
בני עליה הממיתים עצמם באהלה 

של תורה.

המוני בית ישראל מתגייסים לטובת מפעלות התורה של חצר הקודש צאנז
  המשך מעמ' ראשון

'נתיב  המה  הלא  הקדושים,  ריו 
סדר  על  החיים'  ו'אוצר  מצותיך' 
על  הברכה'  'היכל  מצות,  התרי"ג 
'זוהר  המסורה,  דרך  על  התורה 
חי' על הזוהר הקדוש, 'נוצר חסד' 
על  אמונה'  'דרך  אבות  מסכת  על 
חי־ יתר  מלבד  זאת  עיקרים.  י"ג 
בוריו בשאר חלקי התורה, 'שלחן 
ערוך  שולחן  סדר  על  הטהור' 
על  האיפה'  'עשירית  חיים,  אורח 
עדן'  'עצי  כהנים,  תורת   – ספרא 
'מעשה  משנה,  סדרי  ששה  על 
'פני  ירושלמי,  תלמוד  על  אורג' 
עשרות  ועוד  התוספתא,  על  זקן' 
ותשובות  וקונטרסים,  ספרים 

בהלכה בכל מקצועות התורה.
צדיקי  המליצו  לחינם  לא  אכן 
ז"ל  האר"י  מרן  דברי  כי  הדורות 
הוא בבחינת תורה שבכתב, ודברי 
בבחינת  הוא  טוב  שם  הבעל  מרן 
הרה"ק  ודברי  פה,  שבעל  תורה 

בחינת  הוא  הברכה  ההיכל  בעל 
כי  החסידות,  תורת  של  הגמרא 
לבאר  ותכליתם  ספריו  בכל  דרכו 
האר"י  מרנן  דברי  וללבן  ולברר 

והבעש"ט כסולת נקיה.
שכמ־ עליו  אמרו  דורו  גדולי 

לאך ה' צבאות הוא, לב מבהיל כזה 
שגורין  שהיו  כולה,  התורה  בכל 
ממש,  בקופסא  וכמונחים  פיו  על 
חסירותיה  עם  שבכתב  תורה 
ש"ס  שבע"פ;  ותורה  ויתירותיה, 
ומ־ ספרי  ספרא  וירושלמי,  בבלי 

כילתא, זוהר הקדוש וכתבי האר"י 
ז"ל והמוני עמך בית ישראל שחרו 
יע־ אשר  המעשה  את  לדעת  פניו 

שון הן בנגלות והן בנסתרות.
ערבית  תפילת  אחרי  הערב 
נכדו  יערוך  העומר  וספירת 
מרן  כ"ק  הקודש  שושלת  ממשיך 
את  שליט"א  מקאמרנא  אדמו"ר 
שולחנו הטהור בסעודת ההילולא 
המרכזית והתכנסות השנתית של 

חסידי קאמרנא, בהיכל בית המד־
בשכו־ שלום־קאמרנא  עטרת  רש 

וישא  בירושלים,  הבירה  ארזי  נת 
זקנו  במשנת  המרכזי  המשא  את 
יעלה  וכן  ההילולא  בעל  הקדוש 

עובדות והנהגות מזכרו הטהור.
ימריא  הבוקר  בשעות  מחר 
מקאמרנא  אדמו"ר  כ"ק  נכדו 
המ־ ציון  על  להשתטח  שליט"א 
צוינת בבית החיים שבעיירה קא־

ערב  ולפנות  שבגאליציה,  מרנא 
יערוך את סעודת ההילולא בהיכל 
בית המדרש העתיק שנבנה על ידי 
ושרד  ימיו,  בערוב  ההילולא  בעל 
על  ועומד  והזעם  השואה  ימי  את 

תלו עד היום הזה.  

הערב הילולת הגה"ק בעל 'היכל הברכה' מקאמרנא זי"ע
  המשך מעמ' ראשון

הנשיא ריבלין העניק לנתניהו ארכה של שבועיים להרכבת הממשלה

על ארה"ב לזכור שהם תמיד יכו־
לים לבצע מניפולציות בערכו של 
המטבע הסיני, דבר שעשוי להביא 
להוזלה משמעותית של הסחורות 
הסיניות ולהגברת הביקוש אליהן 

ברחבי העולם. 
של  ירידה  על  דווח  אתמול 
במ־ בממוצע  וחצי  אחוזים  כשני 

ניות המובילות בבורסות הגדולות 
צפויה  כתגובה  העולם,  ברחבי 

לחוסר הוודאות השוררת במישור 
הכלכלי. 

בנושא  אמש  התבטא  טראמפ 
יכולה  אינה  "ארה"ב  כי  ואמר 
אותה".  לנצל  להמשיך  לסין  לתת 
בשבוע שעבר טען טראמפ כי סין 
היא  כי  ונראה  עמדות  הקשיחה 
מרמז  כשהוא  ל־2020,  ממתינה 
שלטון  חילופי  תעדיף  שסין  לכך 
של  לשלטון  ועלייתו  בארה"ב 
לה־ לה  שיאפשר  דמוקרטי  נשיא 

משיך ולנצל את ארה"ב, כטענתו. 
את  מטילות  המדינות  שתי 
על  האחת  להסלמה  האחריות 
שסין  טוענים  בארה"ב  חברתה. 
שכבר  מהסיכומים  בה  חזרה 
הושגו רגע לפני החתימה על הס־

בסין  ואילו  המחודש,  הסחר  כם 
ברגע  החליטה  שארה"ב  טוענים 
סעיפים  להסכם  להוסיף  האחרון 
ושע־ לכן,  קודם  בו  הופיעו  שלא 

ליהם היא לא הסכימה מעולם. 

  המשך מעמ' ראשון

אבו מאזן ופוטין ייפגשו במוסקבה

המשרד להגנת הסביבה איתר שוב 
נמלת האש במשתלות בירושלים

מאת חיים מרגליות

מת־ הסביבה  להגנת  המשרד 
ריע, כי באחרונה התגלה מוקד נו־
סף של נגיעות נמלת האש הקטנה 
הספר  שבבית  עין־כרם  במשתלת 
האזורי־חקלאי עין כרם. לפני כש־
לושה חודשים התריע המשרד על 
משתלות  בשתי  האש  נמלת  זיהוי 

באזור ירושלים.
הנחיות  קיבלו  המשתלות 
צמחים  מכירת  לאיסור  מהמשרד 
מהאזורים הנגועים, ונדרשו להמ־
להכח־ עד  במפגעים  ולטפל  שיך 

דת הנמלה משטחן. מחוז ירושלים 
באופן  הנושא  אחר  עוקב  במשרד 

רציף, ויעדכן במידת הצורך. 
הציבור הרחב ומשתלות אשר 
מהמש־ ושתילים  עציצים  רכשו 
ומה־ המפגע  התגלה  שבה  תלה 

משתלות הנוספות שדווחו בעבר, 
ולבדוק  ערנות  לנקוט  מתבקשים 
כל  בנוסף,  האש.  בנמלת  נגיעות 
הק־ בסביבתו  זה  במפגע  המבחין 

רובה, מתבקש לעדכן את הרשות 
המשרד,  ואת  בתחומו  המקומית 
במפ־ לטפל  כיצד  הנחיות  ולקבל 

גע ולהימנע מהתפשטותו. 

מוגדרת  הקטנה  האש  נמלת 
בעולם כאחד ממאה המינים הפו־

לשים המסוכנים לסביבה. הנמלה 
היא  אולם  מחלות,  מעבירה  אינה 
ועקיצותיה  תברואי  מפגע  מהווה 
כואבות מאוד ויוצרות מעין כוויה. 
האזרחית  השנה  מתחילת  החל 
תו  מעניק  הסביבה  להגנת  המשרד 
למ־ התקנים,  מכון  בשיתוף  איכות, 
שתלות אשר פועלות להגנת הסבי־

בה בתחום שמירת המגוון הביולוגי 
מינים  מהחדרת  ונמנעות  המקומי 
מזיקים  במוקדי  ומטפלות  פולשים 

באופן יעיל וסביבתי. 

מחריפה מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין

אל־מאלכי  כשבועיים  שלפני  חר 
סרגיי  הרוסי,  מקבילו  את  פגש 
לקיים  רצון  בפניו  והביע  לברוב, 
את הפגישה הישירה בין אבו מאזן 

לבין פוטין.
הפגישה, כאמור, צפויה להת־

דונשבה.  טג'יקיסטן,  בבירת  רחש 

יבשת  בלב  ממוקמת  טג'יקיסטן 
בקירגיזסטן,  גובלת  והיא  אסיה, 
וסין.  אפגניסטאן  אוזבקיסטן, 
כ־96.7 אחוז מתושביה הם מוסל־
מים והיא היתה חלק מברית המו־

הברזל,  מסך  לקריסת  עד  עצות 
תקופה  באותה  הערכות  כשלפי 

גרו בה כ־50 אלף יהודים.

  המשך מעמ' ראשון

הממשלה.
הנשיא  כתב  ההארכה  במסמך 
שהצגת  "לאחר  המדינה:  נשיא 
הת־ בהארכת  הצורך  את  בפני 

הרכבת  תהליך  להשלמת  קופה 
סעיף  פי  על  לבקשתך,  הממשלה, 
הריני  הממשלה,  יסוד:  לחוק   8
הנתונה  התקופה  את  מאריך 
הרכבת  תפקיד  מילוי  לשם  לך 

הממשלה בארבעה עשר יום".
הממשלה,  יסוד  חוק  פי  על 
נתניהו,  בנימין  הממשלה  לראש 
ניתן פרק זמן של 28 ימים להרכ־

בת הממשלה, נשיא המדינה רשאי 
להאריך תקופה זו לתקופה נוספת 

אשר אינה עולה על 14 ימים.
הסביר  השבוע  בתחילת 

הממשלה  ישיבת  בפתח  נתניהו 
הקודמות  בפעמים  "כמקובל  כי 
מתכוון  אני  הממשלה,  בהרכבת 
המדינה.  מנשיא  ארכה  לבקש 
מקובלת,  שהיא  רק  לא  כזו  ארכה 
אילו־ לאור  מתבקשת  גם  היא 

מריבוי  שנבעו  הזמנים  לוח  צי 
המועד  חול   – הפעם  האירועים 
פסח, יום הזכרון לשואה ולגבורה, 
יום הזכרון לחללי צה"ל ומערכות 
ישראל, יום העצמאות והאירועים 

הבטחוניים סביב רצועת עזה".
נועדו  האתמול  יום  במהלך 
איחוד  של  ומתן  המשא  צוותי 
לפ־ והליכוד  הימין  מפלגות 

על  נוספת,  ומתן  משא  גישת 
יוזמות  אודות  הפרסומים  רקע 
ראש  שמקדם  שונות  חקיקה 

בין  האיזון  להשבת  הממשלה 
למערכת  הפוליטית  המערכת 

המשפט.
בפתח הפגישה אמר יו"ר המ־

במשא  "אנחנו  כי  פרץ  ח"כ  פלגה 
הם  שיוצאים  הדברים  וכל  ומתן 
בהחלט  אנחנו  דעתנו.  על  לא 
בכל  פרווה  להיות  לא  מתכוונים 
תיק  את  ורוצים  המשפט  נושא 
שהמ־ לכך  לסייע  כדי  המשפטים 

יותר  יראה  ישראל  במדינת  שפט 
לה  יהיה  רשות  וכל  ומדויק  נכון 

את המקום שלה".
בנוגע לפרסומים אודות חקי־

לנתניהו  חסינות  שיעניק  חוק  קת 
"אנחנו  כי  אמר  לדין  מהעמדה 
במשא  האלה  הדברים  על  דנים 

ומתן".

  המשך מעמ' ראשון



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

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

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052387]

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
רק  חזית  ק"א  חד   4.5 בבילו 
בסוקולוב   * 2070000ש"ח 
בנין  ק"א  אופצ   + מ"ר   125
בתיווך  2490000ש"ח  חדש 

הכוכב0548481688
[20052460]

 + ק"ג  90מ"ר   =180 פנחס  בגבעת 
דירות  לשני  מחולקת  ק"ד  מ"ר   90
ניתן בטאבו משותף 3000000ש"ח 

תיווך הכוכב0548481688
[20052459]

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

[20052458]

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

תיווך הכוכב0548481688
[20052457]

חד'  כ4  ישעיהו  באזור 
מושקעת,  ק"ב   1720000
תיווך  1780000ש"ח  בקאליש 

הכוכב0548481688
[20052456]

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

לתיווך הכוכב 0548481688
[20052455]

בר'  שלד  בבנית  חדש  פורויקט 
ישירות  חד'   4-5 דירות  עקיבא 

מהקבלן. 03-5785777
[20052406]

להשכרה  היוקרתי  פנקס  באזור 
דירת 4 חדרים בבנין יוקרתי מרווחת 
פרטית  גינה  מושקעת  ממוזגת 
שירותים  חדרי   3 פרטית  וכניסה 
0527133387 לפרטים  ש''ח   6850

לל"ת
[20052405]

בני ברק | משרדים
חדש  בנין  בזבוטינסקי/סוקולוב 
125מ"ר  מושקע,  משרדים  קומת 
מפתח בתיווך הכוכב0548481688

[20052461]

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
חדרים,   3 עקיבא"  ב"רבי  למכירה 
אופציה   + נוף   + מעלית   +  6 קומה 
מעטפת  עם  מטר   73 גג   + לבניה 
לבניה 1.600.000 ש"ח. "אורטל שיווק 

תיווך ויזמות" 055-6704800
[20052465]

3 יחזקאל"  ב"שדרות  למכירה 
חדרים + נוף + מחסן + אופציה לבניה 
1.350.000 ש"ח, "אורטל שיווק תיווך 

ויזמות" 055-6704800
[20052464]

עקיבא"  ב"רבי  למכירה  בהזדמנות 
 + חדרים   2.5 יחידה   + חדרים   7
052- ש''ח.   2.375.000 גדולה  חצר 

7653647
[20052463]

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

6704800
[20052382]

מודיעין עלית | השכרה
מפואר  משרד  ב"רשב"י"  להשכרה 
פרטית,  כניסה  קרקע  קומת  גדול, 
מיחשוב  כולל  קומפלט  מרוהט 
מיידי.  דין,  לעורך  מתאים  ותקשורת, 

052-7653647
[20052467]

4.5 הנשיא"  יהודה  ב"רבי  להשכרה 
מיידי  חצר.   + ריהוט  ללא  חדרים 
שיווק  "אורטל  ממושכת.  לתקופה 

תיווך ויזמות" 055-6704800
[20052466]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

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

126-124
[20048907]

קרית גת | מכירה
 + א'  קומה  חד'   4 במתחרדים 
אופציה לתמ"א שוכרים מצויינים. 
א'  קומה   3 בקריה   *  900,000
דונט  יחיאל   .850,000 משופצת 

ייעוץ נדל"ן 052-7650001
[20052481]

קומה  במתחרדים  בהזדמנות: 
צמוד  וממוזגת.  מושקעת   3 ב'. 
760,000 חרדים.  שכנים  לקריה. 
בלבד * מחיר של עמנואל בקריית 
בלבד   570,000 חד'   3 בלכיש  גת: 
052- נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל 

.7650001
[20052480]

קומה.  מרווחת   3 סלונים  בקריית 
 + סוכה  מרפסת   + מעלית   + ד' 
גג   + דירה   *  .970,000 אופציה. 
נוף  מדהימה.   3 סלונים:  בקריית 
סוכה.  מרפסת   + מעלית   + חלומי 
מ'.  כ-80  בטאבו  גג   + אופציה   +
דונט  יחיאל  בלבד.   1,030,000

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20052478]

יחיאל  מציאה.  במחיר   3 בלכיש 
דונט ייעוץ נדל"ן 052-7650001.

[20052412]

קומה.  מרווחת   3 סלונים  בקריית 
סוכה  מרפסת   + מעלית   + ד' 
נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל   .970,000

.052-7650001
[20052411]

בקריה  איכותית  חד'   3 למכירה 
2 הזדמנות,  במחיר  החדשה 
ב550.000 ק"ד  במתחרדים  חד' 
מגוון  ועוד   780.000 ק"ב  חד'   3
תיווך  אהיים  אטרקטיביות.  דירות 
למגורים והשקעות. 0533161345

[20052408]

4 ארמון  שהוא  בית  למכירה 
כל  עם  החדשה  בקריה  חדרים 
שאפשר  המפנקים  האביזרים 
בבלעדיות   1.310.000 לחלום 
והשקעות  נכסים  תיווך  אהיים 

0533161345
[20052407]

קרית גת | השכרה
בטרקלין  מחסנים  קומת  מ'   25
יחיאל  ש''ח.   2000 לעסק  מתאים 

דונט ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20052482]

צפת | מכירה
לוחמי הגטאות 4 חד 90 מר + אופציה 
800000 לכנרת  נוף  מר   40 בנויה 

מלכות נכסים 0534109680
[20052419]

בקומה  מר   100 חד   5 עשר  האחד 
830000 לחצר  אפשרות  ראשונה 

גמיש מלכות נכסים 0534109680
[20052418]

מאור חיים 3 חד משופצת מהיסוד + 
מרפסת סוכה 720000 מלכות נכסים 

0534109680
[20052417]

בבניין  מר   70 חד   3 חיים  מאור 
מחיר   1800 מושכרת  מעלית  עם 
נכסים  מלכות  סגירה660000 

0534109680
[20052416]

ג  קומה  מ''ר  כ60  חד   3 היסוד  קרן 
העיר  ליד  חרדי  רחוב  גמיש   600000
העתיקה מלכות נכסים 0534109680
[20052415]

בקומה  מר  כ55  חד   3 דוד  רמז 
מלכות   520000 לנוף  פונה  ראשונה 

נכסים 0534109680
[20052414]

שניה  קומה  מ''ר   75 חד   3 הדר  גני 
מציאה  במחיר   1250 מושכרת 
450000 מלכות נכסים 0534109680
[20052413]

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]

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

הפרסום חינם
[20041264]

הר יונה 
לזוגות  בלבד!  ליומיים  מבצע 
יונה  בהר  דירה  הרוכשים  צעירים 
המשכנתא  בתשלום  השתתפות  ג', 
ש"ח   2000 בסך  הראשונה  בשנה 
4 ו   3 דירות  ג'  יונה  בהר  לחודש. 
"אורטל  מיידי.  לאיכלוס  חדרים 

שיווק תיווך ויזמות" 055-6704800
[20052468]

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

ונוף גלילי מרהיב. 058-3255832
[20051822]

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

gmail.com
[20050219]

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

509
[20047926]

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

509
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
2 חד'   4 ונקיה  חדשה  בעומר  לל"ג 
מדהים. 052-7616066 נוף  מרפסות, 

052-7610166
[20052479]

לכינרת,  נוף  בצפת,  ארוח  דירת 
דק'   10 בשפע,  חניה  רסקו,  בשכונת 
חדש.  מטבח  לעלוב,  כנסת  מבית 

053-3129516
[20052434]

ברמה  משופצת  גדולה  חד',   4 דירת 
דירות  מבחר  וכן  ממוזגת,  גבוהה, 

נוספות. 054-8476755
[20052433]

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]

חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052365]

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

5230030
[20052364]

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

04-6922596 /
[20052339]

3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
שינה,  חדרי   2 מ"ר,   60 חדשה,  חד' 
ספה   ,(2/5) מיטות   7 מטבח,  סלון- 
החול:  נדנדה,בימי  מרפסת,  נפתחת, 
מוצ"ש 1200 חמישי-  לזוג,  ש''ח   300
חמישי  בעומר  ל"ג  למשפחה,  ש''ח 
 . למשפחה  ש''ח   2800 מוצ"ש   -

לתמונות 052-7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

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

2840299
[20042205]

ונקיה,16 חדשה  חד'   5 בעומר  לל"ג 
053- גנרטור.  מרפסת,   + מיטות 

3199511
[20035827]

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

1
[20049458]

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

8741443
[20052314]

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

gmail. Com
[20052135]

ומפוארת  חלומית  נופש  סוויטת 
בק.  מיטות,  כ- 15  מדהים,  נוף  עם 
וימים.  לשבתות  בטבריה,  צאנז 

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

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. 
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]

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]

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]

ובבני ַ בירושלים  הצלה  לאיחוד 
קבועות  עובדות  דרושות  ברק, 
גדול,  לפרוייקט  לטלמרקטינג, 
שיחות נכנסות ויוצאות 03-6001411
[20052469]

יר"ש  עובד  דרוש  ברק  בבני  לאטליז 
לשעות אחר הצהריים 0527833400
[20052449]

הערב,  לשעות  מזכירה  בב"ב 
דיבור,  כושר  חלקית,  משרה 
נמרצת, ידע בגרפיקה יתרון, שכר 

amovil@kavnaki.net .נאה
[20052435]

דרושה  בירושלים,  מנכל  ללשכת 
מזכירה לשעות אחה"צ, ניסיון מוכח, 
Gobs. למייל:  לשלוח  יש  קו"ח 

liska@gmail.com
[20052432]

בירושלים  לבנות  חרדית  לפנימיה 
לילות  ל3  רווקה  מדריכה  דרושה 
בבוקר.   8:30 עד  מ21:30  בשבוע 
02- לפקס:  קו"ח   ."18 "למשרה 

6259371
[20052410]

דרושה  בירושלים  חרדית  לפנימיה 
הצוות  לתפקוד  טכנית  אחראית 
בשבוע  3פעמים  הבנין:  ואחזקת 
ומסודרת.  נמרצת   ,15:00-21:00 בין 
02- לפקס:  קו"ח   ."557 "למשרה 

.6259371
[20052409]

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

3101276
[20052264]

מזכיר/ה  רפואי  בתחום  לחברה 
לשיחות  למענה  מהבית,  לעבודה 
ועוד.  תורים,  לזימון  נכנסות 
ש''ח   45 שכר  ביום,  שעות   3
בי-ם  חוצבים  בהר  לחברה   *
נוחה,  משרדית  לעבודה  מזכיר/ה, 
 * ש''ח.    7,500 ניסיון,  נדרש  לא 
מזכירה  בב"ב  עו״ד  למשרד 
072- קריירה  ש''ח.   8,500 מנוסה, 

22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

וכל ֲ למבוגרים  ספיגה  מוצרי 
הום-פארמה  הנלווים  המוצרים 
הזמנות:  מוקד  הבית,  עד  מספקת 

052-7195050
[20050916]

עתיקות 
ישנים  ספרים  קונה  אספן 
אדמו"רים  ומכתבי  ועתיקים 
גם  וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 
וכן  במזומן.  משלם  בכמויות, 
אדמו"רים  לחתונות  הזמנות 
058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

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

052-7632224
[20052259]

שידוכים 
ממשפחה  מצוין  יר"ש  בחור   "
יזדקק  הנראה  ככל  אשר  חשובה 
נפשי)  (לא  ספציפי  מקצועי  לסיוע 
מחפש  משפחה,  הקמת  בפרק 
לפקס  לענות  נא  מתאים.  שידוך 
למייל  או   972-773182967 מס' 
סודיות   .reuvenlight@gmail.com

מובטחת"
[20052462]

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 

להשיג  ניתן  בעומר  ל"ג  לקראת 

מדבש"  מתוק  "זוהר  אצלנו 

משלוחים  זולים,  מאוד  במחירים 

לפרטים  תשלומים.  ופריסת  חינם 

052- וויס  יצחק  והזמנות: 

7199510
[20052452]

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]

חובות  י     מעשרות  ירושלמי:  היומי  דף  כז     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש התשיעי (הכוונה)    משנה יומית: מכות ג, יב-יג  

הלכה יומית: או"ח תקי, ח-י    רמב"ם יומי: חובל ומזיק א-ג    שו"ע הרב - 
רב יומי: לו ב, ו - לו ב, יא    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תרעד-תרפה  

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

8:188:198:178:218:208:15סו"ז ק"ש מג"א
9:109:119:099:129:129:07סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:449:459:449:479:469:41סוף זמן תפלה מג"א
10:1810:2010:1810:2110:2010:16סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

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

19:3319:3019:3319:3019:3119:29שקיעת החמה
זמנים למחר

4:004:013:574:044:023:55עלות השחר
4:474:484:454:514:494:43זמן ציצית ותפילין

5:435:505:395:465:455:40הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-5798072 רבי עקיבא  שפירא 054-8144505 שלמה המלך 9 שד' ממילא    בני ברק סופר פארם ממילא ירושלים
סופרפארם  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור 80, ב"ב    תל אביב
077-8882620 רח' לבונטין  סופרפארם לבונטין 077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 19:00 עד 24:00 גורדון
077-8880440 סופר פארם נווה שאנן 8605204 שד' בנימין 21    חיפה מכבי 30 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם טרומפלדור 56    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן:  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.22-
אתמול: 211.22-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
33-22

תל אביב
29-16

חיפה
28-19

גולן
36-20

טבריה
40-20

גליל
33-22

באר שבע
36-15

אילת
41-24

מזג האויר
עליה קלה נוספת בטמפ'
היום - בהיר. תחול עליה קלה 

נוספת בטמפרטורות ויהיה שרבי 
בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 

אחה"צ לאורך מישור החוף ינשבו 
רוחות צפוניות ערות.

שלישי - בהיר בדרך כלל. יוסיף 
להיות חם מהרגיל עד שרבי 

בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 
במישור החוף הטמפרטורות 

תרדנה במקצת.

רביעי - מעונן חלקית. תחול 
ירידה קלה בטמפרטורות בצפון 
הארץ ובהרים, אך יוסיף להיות 

חם מהרגיל עד שרבי.

חמישי - יוסיף להיות חם מהרגיל 
עד שרבי.

חמישירביעישלישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת  תכנית מס': 501-0367656

שם התכנית: החלפת ייעודים בין 2 תאי שטח ברח' טל חיים 10 ורח' דבורה הנביאה 14
גרסת הוראות 29 גרסת תשריט 19

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה 
בני ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב, מופקדת תכנית מפורטת מספר: 501-0367656. המהווה 
שינוי לתכניות הבאות: תמ"א 34/ב/4 כפיפות, תמ"א 38 כפיפות,  501-0308296 כפיפות, 501-0416891 כפיפות, בב/105/ב 
רשות מקומית:  1599.000 כפיפות, בב/105/א שינוי, בב/423 שינוי, 501-0211441 כפיפות, בב/137 שינוי שטח התכנית:
מטרות  796 חלקה/ות: 6190 336,335 חלק גוש: חלקה/ות: 6187 גוש: בני ברק כתובות: טל חיים 10, דבורה הנביאה 14
התכנית: הסדרת שימושים ב 2 תאי שטח ע"י החלפת ייעודים בין החלקות ללא שינוי בסה"כ השטח של כל ייעוד. עיקרי 
הוראות התכנית: א. תוספת ושינויים עפ"י סעיף 62א(א): 1. החלפת ייעודים בין 2 תאי שטח ע"י איחוד וחלוקה בהסכמה 
עפ"י סעיף (1) 2. הגדלת שטחים לצרכי ציבור עפ"י סעיף (3) 3. שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף (4) 4. שינויי בינוי עפ"י סעיף 
(5) 5. ניוד שטחים בין תאי שטח עפ"י סעיף (6) 6. תוספת יח"ד עפ"י סעיף (8). 7. שינויים שניתן לאשר כהקלה לרבות 
קביעת קיר משותף, ניוד שטחים, תוספת קומות עפ"י סעיף (9). 8. תוספת שטח עד 20% משטח המגרש עפ"י סעיף (16). 
9. תוספת עפ"י תמ"א 38, לרבות קומה ויח"ד עפ"י תמ"א 38. 10. קביעת שטח ציבורי עתידי והוראות לגביו. ב. התכנית 
לעיין בתכנית, בימים  ותנאים להיתר. כל מעונין רשאי  בינוי  ג. קביעת הוראות  היא תכנית עפ"י סעיף 23 לתמ"א 38. 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע 
של  פרסומה  ימים ממועד   60 תוך  להגיש התנגדות  לחוק, רשאי  סעיף 100  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  ידי התכנית,  על 
ירושלים 58,  ולבניה, בני ברק, רח'  ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
בני ברק, טל' 03-5776579. העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית(כתובת: קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל 
אביב). בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות 
ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה(סדרי נוהל 

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) תשמ"ט- 1989, וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת של המתנגד.
הרב אברהם רובינשטיין יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני- ברק.

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 
צבי  נחלת  בכתובת:  חורג  להקלה/שימוש 
מס': בקשה  1236 בנין: תיק  תקווה.  פתח   20
לפי   .159  ,66 חלקה: 6378 גוש:  .20190439
 .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

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

התכנון  לחוק   (149) סעיף  פי  על  הודעה 
הודעה  בזה  ניתנת  תשכ"ה-1965.  והבניה 
ובניה- לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי 

בכתובת:  חורג  להקלה/שימוש  בקשה  פ"ת 
4749 בנין:  תיק  תקווה.  פתח   31 ביאליק 
חלקה: 6396 גוש:  .20190471 מס': בקשה 

נמצאת  החלקה  המתאר  תכנית  לפי   .96
להתיר  היא  החלקה  בעלי  בקשת  באזור:. 
בנין  קו  מעלית.   5% דיור.  שיפור   6% להם: 
מזרחי  בנין  קו  רגולרי.  לא  מ'   1.77 דרומי 
מ'   3.47 צפוני  בנין  קו  רגולרי.  לא  מ'   4.37
רגולרי.  לא  מ'   0 מערבי  בנין  קו  רגולרי.  לא 
תוספת  שבס.  לפי   30% עד  של  יח"ד  תוספת 
שטח של עד 20% לפי כחלון. תוספת 2 קומות 
מנהל  באתר  בבקשה  לעיין  ניתן  חלקיות. 
http://www.petah-tikva. בכתובת:  הנדסה 
muni.il/Engineering/newengine/Pages/

והמידע  השירות  ובמרכז  request2.aspx
התנגדות  לו  שיש  מי  כל  הנדסה.  במנהל 
15 להקלה הנ"ל, יואיל להגישה לוועדה תוך 

יום מפרסום 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
20190420 מס‘: בקשה  שטרית  בן  אלעד  פופלר  ע“י:  הוגש  גת  -קריית  ובניה  לתכנון 
קריית גת גוש:5841 חלקה:15 מגרש:. המתייחסת לקרקע הנמצאת בכתובת:מבוא ניסן 4
מהות וחזיתות.  פנים  שינוי  הריסות,  תוספת,  הכולל:  קיים  מבנה  הבקשה:הסדרת   מהות 
משטח מ“ר    50.7 המהווים  6% של  בשיעור  עיקריים  שטחים  בתוספת  הקלה  ההקלות:1. 
9המגרש בעקבות תב“ע ישנה מלפני שנת 1989 . 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
הפרסום נוסח  ההודעה.  קבלת  מים  15 יום  תוך  גת“  ”קרית  המקומית  הוועדה  למשרדי 
 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’

0יום א’ בין השעות 16:00-18:00.  0, יום ג‘ השעות 9:00-13:00 0השעות: 9:00-11:00
ןבברכה,  עמי ביטון יו“ר ועדה מקומית לתכנון ובניה ק ן ,
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"חלק דברי הערכה כנים ואמיתיים"

ירושלים יום רביעי, י' אייר | בני ברק יום חמישי, י"א אייר 03-5-444-900

 &100
מזומן במתנה 
בסיום הערב!

לנרשמים מראש 
הרשמה והשתתפות
חינם  

רוכשים כלים להצלחה עם הרב משה לייב הגר  
*מותנה בהשתתפות מלאה עד סוף הערב   

*מוגבל לנרשמים עד ט' אייר
*גיל 18 ומעלה

בשם השם נעשה ונצליח

?

03-6777141 16   ‘
 

67  
-  

  

רמה מעל כולם!
קיץ תשע"ט
ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר)

ונצליח נעשה ה' בשם

שנות ניסיון
21

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

ההרשמה החלה!
03-9050505
on-line@tourplus.co.il

מוקד
הזמנות:

גרמניה: שרידים של קרבנות 
הנאצים נטמנו בברלין

השרידים התגלו לפני ארבע שנים במעבדה של הרמן שטיבה, שהיה פרופסור 
לאנטומיה בימי השואה וניצח על ניסויים מזוויעים בחללים שהוצאו להורג בין 

חומות הכלא

מאת א. למל

יותר  אתמול  נטמנו  בברלין 
הנא־ קרבנות  של  שרידים  מ־300 
של  במעבדה  שהתגלו  ימ"ש,  צים 
פרופסור  שהיה  שטיבה,  הרמן 

לאנטומיה בימי השואה.
הוצאו  לתש"ה  תש"ג  בין 
להורג כ־2,800 אסירים פוליטיים 
נכלאו  בו  בברלין,  פלצנזה  בכלא 
המשטר  בתקופת  להורג  והוצאו 
רוב  המשטר.  מתנגדי  הנאצי 
נשל־ להורג  שהוצאו  האסירים 

שניהל  למעבדה  מכן  לאחר  חו 
בברלין,  לאנטומיה  במכון  שטיבה 

למטרות מחקר.
הואשם  לא  מעולם  שטיבה 
הר־ בקריירה  המשיך  בפשעיו, 

המלחמה,  אחרי  שלו  פואית 
ששיתפו  רבים  למדענים  בדומה 
פעולה עם הנאצים. רק הרופאים 
השלישי  ברייך  ביותר  הבכירים 
כך  על  נירנברג  במשפטי  נשפטו 
בא־ מזוויעים  ניסויים  שערכו 

במסגרת  המונים  ורצחו  סירים 
תכנית 'המתת החסד'.

השתלט  ברלין  כיבוש  עם 
ומצא  הכלא  על  האדום  הצבא 
אותו ריק. בעלות הברית החליטו 
כי הכלא ישמש ככלא לעבריינים 
החליט  תשי"א  בשנת  צעירים. 
להנציח  ברלין  מערב  של  הסנאט 
זכרון  בקיר  הכלא  של  עברו  את 
הגרדום.  עמד  בו  במקום  שהוקם 
מאז הפך האתר למקום התייחדות 

עם קרבנות המשטר הנאצי.
שטיבה מת בתשי"ב. רק בשנת 
את  משפחתו  קרובי  גילו  תשע"ה 
הועברו  והם  שלו  המעבדה  כלי 
בברלין.  שאריטה  החולים  לבית 
שחו־ בקופסאות  נמצאו  השרידים 

הקרבנות.  של  שמותיהם  עם  רות 
ארגון  עם  קשר  יצר  החולים  בית 
כדי  הפוליטיים  האסירים  להנצחת 

לברר פרטים על הקרבנות.
שאריטה,  החולים  בית  מנהל 
כי  אמר  איינהאופל,  מקס  קרל 
מפרויקט  חלק  היא  הקבורה 
היסטורי של בית החולים במטרה 
להתעמת עם חלקם של הרופאים 
כי  הוסיף  הוא  הנאצים.  בפשעי 
להשיב  נועדה  השרידים  קבורת 

את כבודם של האסירים שהוצאו 
להורג.

יותר מ־2,800 אסירים פוליטיים הוצאו להורג בין חומותיו. כלא פלוצנזה בברלין

מיאמי: נעצר פעיל ימין קיצוני 
שאיים על בתי עסק יהודים

מאת א. למל

בחשד  נעצר  מיאמי  תושב 
יהודים,  של  עסק  לבתי  שהתקשר 
ואיים  אנטישמיות  דברי  השמיע 

לפגוע בבעלי העסקים.
למשט־ האחרונה  התלונה 

לאחר  שעבר  בשבוע  הגיעה  רה 
התקשר  רוצ'ינק,  מתיאו  שהאיש, 
משפ־ בבעלות  בייגלים  למסעדת 

חה יהודית ואיים על הבעלים.
בטלפון:  לבעלים  אמר  האיש 
לפני  לא   – כולכם"  את  "אחשוף 
בשיחה  יהודים.  הם  אם  ששאל 
מש־ היהודים  כי  טען  הוא  אחרת 
תלטים על העולם והודיע: "אנחנו 

הולכים לוודא שאי אפשר לאכלס 
אתכם יתר על המידה כמו שאתם 
להיפטר  הולכים  ואנחנו  עכשיו, 
וזו  כאן  ”אני  הוסיף:  הוא  מכם". 

המשימה שלי“.
יהושע נודל, הבעלים של בית 
למשטרה  טלפן  כי  סיפר  הקפה 
במסעדה  ועמיתיו  שהוא  לאחר 
לנוכח  במיוחד  מאוימים,  חשו 
שעבר  בשבוע  הקשה  התקיפה 
על בית כנסת חב"ד בפאווי, קלי־
אשה  כזכור  נרצחה  בה  פורניה, 

ונפצעו עוד שלושה.
בכל  לקרות  עלול  הזה  "הדבר 
רחבי  בכל  שלנו  מהעסקים  אחד 
אישי,  נודל. "באופן  אמר  מיאמי", 
אבל  היום,  עד  אקדח  קניתי  לא 

עכשיו אני חושב מחדש על זה".
שגרמו  הטרדות,  מספר  אחרי 
הסמי־ בעקבות  בקהילה  לבהלה 
כות היחסית לפיגוע בבית הכנסת 
מש־ ידי  על  האיש  נעצר  בפאווי, 

חשדו  בתחילה  ביץ'.  מיאמי  טרת 
לא  באדם  מדובר  כי  השוטרים 
הוש־ כי  התברר  בחקירה  שפוי. 

הפועלות  קיצוניות  מתנועות  פע 
בארה"ב וכי בעקבות זאת החליט 

לאיים בפגיעה ביהודים.
בתי  חיפש  כי  סיפר  בחקירתו 
מס־ איתור  ידי  על  יהודיים  עסק 

למספר  הגיע  וכך  כשרות  עדות 
על  ואיים  יהודיות  חנויות  של  רב 

בעליהן.

מכשיר קשר יקר של מתנדב ב'איחוד הצלה' 
אותר על ידי המשטרה והוחזר לבעליו

מאת חיים מרגליות

בשווי  יוקרתי  קשר  מכשיר 
בהצלת  המסייע  דולרים  מאות 
של  שרכבו  לאחר  נגנב  חיים, 
נפרץ.  הצלה'  'איחוד  מתנדב 
מערך  של  משותפות  פעולות 
ומשטרת  בארגון  הטכנולוגיות 

ישראל הביא לאיתור המכשיר.
נפרץ  לערך  כחודש  לפני 
אשדוד  סניף  ראש  של  רכבו 
ב'איחוד הצלה' יחיאל כהן בזמן 
ועלה  הפרטי  רכבו  את  שהחנה 
שגרתית.  למשמרת  לאמבולנס 
'בלובירד'  מכשיר  נגנב  מהרכב 
'איחוד  מתנדבי  את  המשמש 
המבוסס  קשר  כמכשיר  הצלה' 

את  שמאכנת  גי.פי.אס  מערכת 
ויודעת  מיקומו  פי  על  המתנדב 
חי־ לאירוע  קרבתו  את  לזהות 

שוויו  כזה  מכשיר  רפואי –  רום 
900 דולרים.

תלונה  הוגשה  היום  באותו 
בתחנת משטרת אשדוד ובמשך 
הטכנולוגיות  רכז  הזה  הזמן  כל 
בני  המתנדב  אשדוד  סניף  של 
מנלה בסיוע אגף מערכות מידע 
להתח־ ניסו  הצלה'  'איחוד  של 
קות אחר מיקומו של המכשיר.

חמישי  ביום  חלה  תפנית 
האחרון כשעלה בידו של מנלה 
ברו־ המכשיר  מיקום  את  לאכן 

הזעיק  וזה  אשדוד  בעיר  ב'  בע 
בא־ סרקו  שיחד  המשטרה  את 

זור האיכון של המכשיר. משלא 
'איחוד  מתנדב  חייג  אותו  מצאו 
וכשהשיחה  למכשיר  הצלה' 
הינו  כי  באמתלה  אמר  נענתה 
הצ־ ובכך  פרחים  זר  של  שליח 

המדויקת  לכתובת  להגיע  ליח 
נמצא.  המכשיר  בה  הדירה  של 
מתנדבי  הגיעו  שוטרים  בליווי 
'איחוד הצלה' לדירה שם איתרו 
המכ־ ואת  בגניבה  החשודה  את 

שיר הגנוב. 
הצלה'  'איחוד  מתנדבי 
לשוטרי  מודים  אשדוד  מסניף 
הנכו־ הרצון,  על  אשדוד  תחנת 

הפעולה  שיתוף  ועל  לסייע  נות 
הגנוב  הרכוש  לתפיסת  שהביא 

שיסייע להצלת חיים.

בג"ץ: ישראלי שעבר לחו"ל ואיבד את 
תעודת הזהות לא יוכל לקבל חדשה

מאת חיים מרגליות

את  שהעתיק  ישראלי  אזרח 
את  ואיבד  לחו"ל  מגוריו  מקום 
תעודת הזהות הישראלית שלו לא 
קבע  כך  חדשה.  אחת  לקבל  יוכל 

בג"ץ.
יש־ ידי  על  הוגשה  העתירה 

שאיבד  בחו"ל,  המתגורר  ראלי 
ששימשה  שלו  הזהות  תעודת  את 
בג"ץ  בישראל.  בביקוריו  אותו 
וק־ הפרקליטות  עמדת  את  קיבל 

בע כי אזרח ישראלי שאינו תושב 
זהות  תעודת  להנפקת  זכאי  איננו 
תעודה  של  הנפקה  זו  אם  בין   –
בפעם הראשונה ובין אם זו הנפקה 

של תעודה שאבדה.
בירת  באוסלו  שגר  האזרח, 
הזהות  תעודת  את  איבד  נורבגיה, 
אותו  שימשה  לטענתו  אשר  שלו 
בישראל.  התכופים  ביקוריו  בעת 
טיפול  לשם  היתר,  בין  זאת, 
פתיחת  ולשם  שבארץ  בנכסיו 
שר־ לאחר  בישראל.  בנק  חשבון 

סירבה  וההגירה  האוכלוסין  שות 

עתר  חדשה,  תעודה  לו  להנפיק 
האזרח לבג"ץ.

נדונה  העתירה  במסגרת 
שמ־ ישראל  אזרח  האם  השאלה 

להנפקת  זכאי  בחו"ל  חייו  רכז 
תעודת זהות חדשה לאחר שאיבד 
והצהיר  שלו  הזהות  תעודת  את 
האוכלוסין  לרשות  אובדנה  על 

וההגירה.
את  שייצגה  הפרקליטות, 
הפנ־ וההגירה,  האוכלוסין  רשות 

תה את בית המשפט לסעיף בחוק 
שכותרתו  האוכלוסין,  מרשם 
"זכות לקבל תעודת זהות". הסעיף 
בישראל  הנמצא  "תושב  כי  קובע 
לקבל  חייב  שנה   16 לו  ושמלאו 
בנוסח  כי  נטען  זהות".  תעודת 
בישראל"  הנמצא  "תושב  החוק 
קבע  לישיבת  דרישה  מוטמעת 
עותר  עונה  לא  עליה  בישראל, 

שמתגורר בחו"ל.
האוכלוסין  רשות  טענה  עוד 
שחי  ישראל  אזרח  כי  וההגירה 
זהות  לתעודת  זקוק  איננו  בחו"ל 
בארץ  לבקר  נוהג  הוא  כאשר  גם 

עסקים,  למטרות  תכופות  לעתים 
באמצעות  עצמו  את  לזהות  יכול 
מזהה  תעודה   – ישראלי  דרכון 
לצרכי  גם  להספיק  שאמורה 
פתיחת  לשם  וכן  ומסחר  עסקים 

חשבונות בנק וניהולם.
הפרק־ עמדת  את  קיבל  בג"ץ 
למרות  כי  וקבע  במלואה  ליטות 
אין  ישראל,  אזרח  העותר  היות 
יש־ זהות  תעודת  לקבל  זכות  לו 
אין  ולרשות  מהרשות,  ראלית 
כזאת.  תעודה  לו  להנפיק  חובה 
עוד קבע בית המשפט כי ביקורים 
את  בה  לקבוע  מבלי  בישראל 
העו־ את  יגדירו  לא  חייו,  מרכז 

תעודת  לקבל  החייב  כתושב  תר 
זהות.

בית המשפט עמד על כך שאין 
תושב  שאיננו  אזרח  בין  הבדל 
בפ־ זהות  תעודת  לקבל  המבקש 

שאיננו  אזרח  לבין  הראשונה  עם 
הזהות  תעודת  את  שאיבד  תושב 
בי־ כשהתגורר  קיבל  אותה  שלו 

שראל ומבקש להנפיק כעת אחת 
חדשה.

דבוריה: הרוג 
בתאונת דרכים
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הת־ קטלנית  דרכים  תאונת 
לישוב  לכניסה  בסמוך  רחשה 
כלי  ששני  לאחר  זאת  דבוריה, 

רכב פרטיים התנגשו חזיתית.
הנהג  מהתאונה  כתוצאה 
נפצע   47 בן  הרכבים  אחד  של 

הצוות  ולבסוף  אנוש  באורח 
נאלץ  לזירה  שהגיע  הרפואי 

לקבוע את מותו במקום. 
השני  הרכב  נהג  בנוסף 
נפצעו  איתו  שהיה  והנוסע 
גור־ פי  (על  בינוני־קשה  באורח 

החולים  לבית  ופונו  רפואה)  מי 
העמק.

פתח תקוה: פועל 
נפל מגובה ונפצע 
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קשה  עד  בינוני  נפצע  פועל 
ב'איחוד  חובשים  ידי  על  וטופל 
הצלה' סניף פתח תקוה לאחר שנ־
באתר  עבודתו  כדי  תוך  מגובה  פל 

בפתח  טרומפלדור  ברחוב  בניה 
תקוה.

ב'איחוד  חובש  הרפז,  דוד 
הצלה', מסר: "הפצוע כבן 50 פונה 
קב־ להמשך  נמרץ  טיפול  בניידת 

לת טיפול רפואי בבית החולים".

החשוד חיפש בתי עסק יהודים לפי תעודות 
הכשרות. חנות הבייגל היהודית במיאמי

היום בחיפה: תרגיל שידמה נפילת מטוס
מאת חיים מרגליות

עם  יחד  ישראל  משטרת 
רשות  לאומית,  חירום  רשות 
חיפה  עיריית  התעופה,  שדות 
וההצלה,  החירום  גורמי  וכלל 
מש־ 'ניצוץ  תרגיל  היום  תערוך 
מים', המדמה אירוע רב נפגעים 
מטוס,  מהתרסקות  כתוצאה 
רב  ייחוס  תרחישי  תרגול  לצד 
שריפה,  בהם  נוספים,  זירתיים 

לשם  זאת  ועוד,  חומ"ס  דליפת 
המ־ והכשירות  המוכנות  קידום 
למען  הגורמים  כלל  של  בצעית 

בטחון הציבור.
המשותף  התרגיל,  במהלך 
וההצלה  החירום  גופי  לכלל 
המשטרה,  לצד  הפועלים 
והש־ הפיקוד  מהלכי  יתורגלו 

תוך  ישראל,  משטרת  של  ליטה 
לשמירה  רבים  כוחות  הפעלת 
הסדרי  הציבורי,  הסדר  על 

וב־ הציבור  ושלום  התנועה 
כוחות  הפעלת  וישלב  טחונו, 
ובתרחישים  השונות  בזירות 

ייחודיים. 
השעות  בין  ייערך  התרגיל 
שדה  באזור   13:00 ועד   09:00
יוליוס  (רח'  חיפה  של  התעופה 
תנועה  תורגש  במהלכו  סימון), 
משטרה,  ניידות  של  מוגברת 
חירום  רכבי  משטרה,  מסוקי 
כאשר  הצירים,  לאורך  והצלה 

של  ועשן  נפץ  קולות  ייתכנו 
בנו־ פירוטכנים.  אמצעים 

עתיים  שינויים  צפויים  סף, 
זמן  לפרקי  התנועה  בהסדרי 
למתווה  בהתאם  קצרים, 

התרגיל. 
חלק  שהנו  בתרגיל  מדובר 
הפו־ שנתית  אימונים  מתכנית 

המשטרה  מחוזות  בכלל  עלת 
אימונים  וגרף  זמנים  לוח  לפי 

סדור. 
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