
לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

רבבות אלפי ישראל נוהרים לאתרא קדישא מירון 
להשתתף בהילולא רבא של התנא האלקי רשב"י זי"ע
הערב תחל הילולת הרשב"י זי"ע במירון במעמד ההדלקה המרכזית ע"י כ"ק מרן אדמו"ר מבאיאן שליט"א על גג הציון 
כחזקת אבותיו הק' ^ חברות התחבורה הציבורית נערכות במערך מתוגבר להסעת מאות אלפי ישראל לאתר הקדוש ^

מנהלי האתר ביחד עם כוחות הבטחון וההצלה מסיימים הערכותם לקליטת מאות אלפי החוגגים 

מאת כתב 'המבשר'

את  אופפת  קודש  התרגשות 
ל"ג  לקראת  ישראל  בית  המוני 
בעומר יום ההילולא רבא של הת־
יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלוקי  נא 
בני  אלפי  ומאות  במירון,  זי"ע 
בהילולא  להשתתף  יעלו  ישראל 

באתרא קדישא מירון.
אירועי  את  הפותח  האירוע 
הערב  יחל  במירון  בעומר  ל"ג 
בה־ מעריב,  תפילת  לאחר  מיד 

המרכזית  הקודש  משואת  דלקת 
על גג הציון ע"י כ"ק מרן אדמו"ר 
אבותיו  כחזקת  שליט"א  מבאיאן 
ישראל  עמך  כשרבבות   – הק' 
ושמחה  שירה  בריקודי  פורצים 
בניגון  ומרוממת  נעלית  באוירה 
התנא  של  לכבודו  יוחאי'  'בר  הק' 
והתזמורת  זי"ע  הרשב"י  האלוקי 
מלווה  המסורתית  המירונאית 
בצליליה  השמחה  חגיגות  את 
נעילת  את  והמשמחים.  המרנינים 
ההדלקות  מעמדי  יציינו  היום 
מרחמסט־ אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 

ריווקא שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר 
שליט"א,  יצחק  אברהם  מתולדות 
וכ"ק מרן אדמו"ר מתולדות אהרן 

שליט"א.
ברחבות הסמוכות לבנין הציון 

רבי  פארנצ'ס   – טריבונות  הוקמו 
חצ־ של  ההדלקה  בשטחי  קומות 
יע־ עליהם  הקודש,  וקהילות  רות 

ריקודי  בעת  החסידים  המוני  מדו 
הקודש בשעת ההדלקות שיערכו 
היום,  ובמשך  בעומר  ל"ג  בליל 
לקול  הגדולה  השמחה  בהבעת 
צלילי התזמורת המירונאית אשר 
ההוד  רוויי  המעמדים  את  ינעימו 
בשירי התעלות לכבודו של התנא 

האלוקי.

ההתארגנות  במסגרת 
להילולא נעשתה עבודה רבה בה־

וכן  הציון,  באתר  התשתיות  כנת 
בשיפוץ וריבוד הכבישים, בטחון, 
תאורה, העמדת שירותים כימיים, 
יחד  ההר,  במעלה  מים  וברזיות 
מערך  בתיאום  המעקב  ביצוע  עם 
הפעילות האדיר השוטף של כלל 

הגורמים הפועלים באזור. 
חם  אויר  מזג  מסתמן  השנה 
באופן מיוחד. החום הכבד מחייב 

משביע.  מזון  לצד  מרובה  שתיה 
עשו  האורחים  הכנסת  ארגוני 
על  להתגבר  עילאיים  מאמצים 
מערכות  והכינו  הרב,  הביקוש 
גם  כמו  קרה,  שתיה  של  רבות 
אלפי  עשרות  של  עצומה  כמות 
ואלו  הרבבות  לקהל  מזון  מנות 
מתנדבים  מאות  ידי  על  יוגשו 
ביד  ההמונים  את  לארח  שיעמדו 
יהיה  שניתן  ע"מ  כראוי.  רחבה 
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דרכי הגישה 
במירון הוכשרו 
לקליטת מאות 

אלפי עולי מירון 
סיקור נרחב עמודים ב, ד

ארה"ב: "האיום האיראני על אזרחים אמריקאים 
במזרח התיכון חמור פחות משהיה עד כה" 

טראמפ: "שהאיראנים יתקשרו אלי רק אם הם מוכנים להסכם, שלא יטרידו 
אותי בחנם" ^ "אין לנו אינדיקציה לכך שהם עומדים לעשות משהו, אבל אם 

הם יפעלו נגדנו, הם ייפגשו בעוצמתנו הגדולה"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

חל־ לרגיעה  ראשונים  ניצנים 
קית במתיחות הגבוהה בין ארה"ב 
האמריקאי  ההגנה  שר  ואיראן. 
כי  אתמול,  אמר  שנהאן  פטריק 
תבצע  שאיראן  לכך  הסיכוי  פחת 
אמ־ באזרחים  שתפגע  פעולה 
לדבריו  התיכון.  במזרח  ריקאים 
במידה  אך  גבוה,  עדיין  האיום 
שעליה  מזו  משמעותית  פחותה 

דיווחה ארה"ב בשבוע שעבר. 
התייחס  טראמפ  הנשיא  גם 
כתבים  עם  בשיחה  ואמר  לסוגיה 
כי אין לאמריקאים כל אינדיקציה 
לעשות  מתכוונת  שאיראן  לכך 
בשלב זה דבר מה שיפגע בארה"ב, 
ייפגשו  הם  משהו,  יעשו  הם  "אם 

בעוצמתנו הגדולה", אמר. 
מוכנה  איראן  "אם  לדבריו, 
הם  אם  אלי.  שתתקשר  להסכם, 
שיתקשרו.  צורך  איך  מוכנים,  לא 

שלא יטרידו אותי בחנם". 
אמר  אחרת  בהזדמנות 

האיראנית  "הכלכלה  כי  טראמפ 
מאוד  עצוב  זה  בקריסה,  נמצאת 

עבור העם האיראני". 
נשיא איראן חסן רוחאני הגיב 
לדבריו של טראמפ ואמר כי הוא 

תומך באופן עקרוני בדיפלומטיה 
מדינות.  בין  מתורבתות  ובשיחות 
סבור  אינו  הוא  לדבריו,  זאת,  עם 
שיחות  לנהל  המתאים  הזמן  שזה 

גל חום קיצוני ישרור 
עד סוף השבוע

מאת חיים מרגליות

שישי  יום  ועד  מהיום  החל 
שרב,  באזורנו  לשרור  צפוי 
והוא יגיע לשיאו בימים חמישי 

ושישי. 
המ־ השירות  פי  על 

ישרור  אלה  בימים  טאורולוגי, 
של  טמפרטורה  עם  כבד  שרב 
אזורי  ברוב  מעלות   40 מעל 
החוף  ובמישור  ובהרים  הארץ, 

תגיע הטמפרטורה ל־35 עד 40
בחלק  גם  שישי  (ביום  מעלות 
הטמפרטורות  אלה  מאזורים 
מעלות).  מ־40  גבוהות  יהיו 
ילוו  הגבוהות  הטמפרטורות 
ובחלק  נמוכים  לחות  באחוזי 

מהזמן ברוחות ערות.
רק  תתרחש  השרב  שבירת 
במהלך יום שישי, ולמרות זאת, 
ביום זה עדיין ישררו תנאי שרב 

כבד בכל אזורי הארץ.

ישראל הרחיבה את 
מרחב הדיג ברצועה

מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע על הגדלת 
מרחב הדיג ברצועה ל־15 מיילים ימיים: "למנוע 

הידרדרות הומניטרית ברצועה"
מאת סופרנו הצבאי

את  להגדיל  החליטה  ישראל 
למנוע  כדי  ברצועה  הדיג  מרחב 

כך  ההומניטרי –  במצב  הדרדרות 
פעולות  מתאם  אתמול  הודיע 

הממשלה בשטחים.
כמיל  אלוף  שפרסם  בהודעה 
מרחב  כעת  כי  נמסר  רוקון  אבו 
ימיים  מיילים   15 יהיה  הדיג 
קו־ פעם  שעשה  כפי  והדגיש, 
מותנה  הצעד  מימוש  כי  דמת, 
את  יכבדו  בעזה  "שהדייגים  בכך 

ההסכמות".
תתאפשר  לא  הבהיר:  בנוסף 
"וכל  שסוכמו,  מהטווחים  חריגה 
ידי  על  בהתאם  תטופל  חריגה 

כוחות הבטחון".
פורסמו  השבוע  בתחילת 
של  ההבנות  פרטי  לראשונה 
בתיווכן  שהושגו  וחמאס,  ישראל 
סבב  לאחר  והאו"ם  מצרים  של 
ארגון  בדרום.  האחרון  הלחימה 
להפסיק  היתר  בין  הסכים  הטרור 
את האירועים האלימים על הגדר, 
לשמור על המרחב הבטחוני, 300
את  להפסיק  וכן  מהגדר  מטרים 
הגבול  באזור  הליליים  העימותים 

והמשטים לאזור החוף.
להר־ הסכימה  מצידה  ישראל 
חיב את מרחב הדיג ל־15 מיילים 
של  יזומה  העסקה  לקדם  ימיים, 
וסיוע  תרופות  להעביר  האו"ם, 
אזרחי וכן לפתוח במשא ומתן על 
חשמל, מעברים, בריאות וכספים.
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בעקבות לחץ: ישראל אישרה 
העברת משוריינים לפלסטינים

אחרי שנים של דחיות, בעקבות לחץ אמריקני, ישראל התירה להכניס עשרה כלי רכב 
משוריינים לרשות הפלסטינית ^ על פי ההערכות, מדובר בצעד שנועד לרכך את 

הביקורת ברשות כלפי ישראל על רקע המשבר סביב קיזוז הכספים למחבלים

מאת סופרנו הצבאי

וסירו־ דחיות  של  שנים  אחרי 
קיבלה  הפלסטינית  הרשות  בים, 
לאחרונה לידיה שיירה של עשרה 
שהועברו  משוריינים  רכב  כלי 
זאת  האירופי –  מהאיחוד  אליהם 
המה־ את  אישרה  שישראל  לאחר 
ארה"ב  מצד  לחצים  בעקבות  לך 
מערכת  על  שהופעלו  בעיקר, 

הבטחון.
המשוריינים  הרכב  כלי 
ירדן,  דרך  לאיו"ש  לגדה  הוכנסו 
ובתיאום  ישראל  של  באישורה 
למתאם  הפלסטינית  הרשות  בין 
פעולות הממשלה בשטחים, אלוף 
דיווחים  פי  על  רוקון.  אבו  כמיל 
הפלסטיניים,  התקשורת  בכלי 

כבר  שהוכנסו  הרכבים  עשרת 
במ־ חברון  באזור  לשימוש  נועדו 

סגרת פריסת מנגנוני הבטחון של 
התפ־ בעקבות  זאת,  עם  הרשות. 
רעויות וקרב אלים שכלל חילופי 
העב־ על  הוחלט  שכם,  באזור  ירי 
רה של חלק מהמשוריינים לעיר.
ושומ־ ביהודה  מועצות  ראשי 
על  קשה  ביקורת  אמש  מתחו  רון 
העברת כלי רכב משוריינים לידי 
"זו  הפלסטיניים:  הבטחון  מנגנוני 
אדם  חיי  של  מוחלטת  הפקרות 
על  מתקבל  בלתי  סיכון  ולקיחת 
האזורית  המועצה  ראש  הדעת". 
בר  "כל  תקף:  דגן,  יוסי  שומרון, 
משו־ רכבים  שלספק  מבין  דעת 
למח־ מקלעים  שעליהם  ריינים 
שעלולה  החלטה  זו  במדים  בלים 

לעלות בדמים רבים. בהרבה מה־
שבהם  ושומרון,  ביהודה  פיגועים 
התבצעו  ואזרחים,  חיילים  נרצחו 
או  פתח'  אנשי  בסיוע  או  ידי  על 
הפלסטינית.  הרשות  של  שוטרים 
שכיכבו  אנשים  שאותם  מדהים 
רובים'  להם  תתנו  'אל  בהפגנות 
היום  להם  נותנים  אוסלו,  בימי 
קורא  דגן. "אני  הוסיף  שריוניות", 
האומ־ ההחלטה  את  שקיבל  למי 

ללה הזו להתעשת ולחזור בו".
יוחאי  חברון  הר  מועצת  ראש 
ההחלטה:  את  כן  גם  תקף  דמרי 
רובים  להם  תתנו  אל  "כשזעקנו 
כשצעקנו  הזויים.  שאנחנו  חשבו 
היישובים  (פינוי  מעזה  שהגירוש 
טילים  עלינו  יביא  קטיף)  בגוש 
הפ־ למה  שקר.  נביאי  לנו  קראו 

משוריינים?  צריכים  לסטינים 
דמי  את  עליהם?  יורה  בדיוק  מי 
ההחלטה השגויה הזו נשלם בדמי 
בטרם  עצרו  וחיילינו.  תושבינו 

יהיה מאוחר".
לאחר  מגיע  הנוכחי  המהלך 
הפ־ הרשות  של  פניות  עשרות 

בהם  בנושא,  לישראל  לסטינית 
הכנסת  לאשר  מישראל  דרשו 
פעילות  לצורך  קלים  משוריינים 
אחר  פעם  נדחו  אך   – המנגנונים 
אישור  ההערכות,  פי  על  פעם. 

נחמן אברהם גדליהו קרמר
ב"ר נתן דוב הי"ו

ישיבת חכמת התורה – י־ם
ביתר עילית

פערל לאה טרייסמן
ב"ר יצחק הי"ו
סמינר ויז'ניץ בית שמש
בית שמש

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

דוד שפירא 
בהר"ר מנחם בן ציון הי"ו 

ישיבת מאור עיניים ראחמיסטריווקא
ביתר עילית 

איטה פרנקל 
בהר"ר אפרים מרדכי הי"ו 
סמינר ויז'ניץ 
בני ברק 

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, י"ז באייר תשע"ט
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שינוי מבורך
הממשלה  ראש  של  מהלך  כל  החדשה  הפוליטית  במציאות 
כיכולים  הנחזים  עניינים  רק  לא  ציבורית.  סערה  מחולל  נתניהו 
להשפיע על העמדתו לדין, אלא כל החלטה שלטונית. מספר חברי 
אילוצי  בשל  לדיון  נושא  אחת,  פעם  ולא  היה  למשל,  הממשלה, 
ממשלה  להקים  שעומד  הראשון  הוא  נתניהו  ולא  הקואליציה. 

גדולה. אבל בפי דוברי כחול לבן זאת פעולה אנטי דמוקרטית. 

למשרת  הקואליציה  של  מועמדה  הוא  מי  כשהתברר  ואתמול 
מבקר המדינה, שוב שצפה האופוזיציה בזעם לאמור: "עם מבקר 
יהרוס  מחוזי  שופט  לפחות  או  בדימוס  עליון  שופט  שאינו  מדינה 
למרבה  על הדמוקרטיה".  לשמירה  מפואר וחיוני  מוסד  עוד  ביבי 
הפלא גם מועמדה של האופוזיציה אינו שופט, גם לא פרקליט או 
רואה חשבון. כלומר לא רק נתניהו פוגע בדמוקרטיה אלא גם בני 

גנץ ויאיר לפיד.

הבחירה באחד מן השניים היא דבר בעתו. הגיע הזמן להחזיר 
שופטים  של  לטרף  המשחרות  מידיהם  המדינה  ביקורת  את 
למבקרי  שופטים  נתמנו  מאז  ציבור.  אנשי  לידי  אותה  ולהחזיר 
בחנה  בעבר  אם  חדשה.  שיפוטית  רשות  למדינה  נוספה  המדינה 
הביקורת פעולות ממרחק של שנה או שנתיים בא עכשיו המבקר 
שפירא ומינה עצמו למבקר מיידי. קשה להצביע למרות הניסוחים 
בכל  שנחשפה  השחיתות  הפלילים,  סף  על  הממצאים  החריפים, 
פינה, המחדלים הנוראים והשגיאות החמורות, שמשהו זז בתרבות 
הניהולית הישראלית. בתפקוד משרדי הממשלה, בשירות לציבור. 
לחקירה  עבריינים  הביאה  אשר  שהיא  בכך  מתפארת  הביקורת 
בשירותים  תיקון  להביא  הוא  האמתי  תפקידה  אבל  במשטרה, 
לדוחות  נתייחס  אם  ובכלל  קרה.  לא  וזאת  לביקורת.  העומדים 
בג"ץ,  של  במחלוקת  שנויות  להחלטות  המבקר,  של  הרעשניים 
לתקשורת  מחיר,  בכל  אישום  כתבי  להגיש  הפרקליטות  ללהט 
אפשר  אז  כי  הדמוקרטיה  של  נשכני  שמירה  כלב  עצמה  שמינתה 

להבין מדוע נחשבת ישראל למדינה מושחתת מיסודה.

עם מבקר מדינה שאינו חורץ דין, שמבין כיצד מתנהלים ענייני 
מדינה, אולי ייחלשו במקצת הטונים הרועמים והזועמים של חיינו. 
המשפטזיציה,  מבורך.  שינוי  אלא  פורתא  הקלה  בכך  תהיה  לא 
ערופים,  ראשים  הרוצה  התקשורת  החקירה,  ועדות  תרבות 
בבטחון,  רבות,  מערכות  שיתקו  אלה  כל  'השיימינג',  תהליכי 
או  תפקיד  בעל  כל  הציבוריים.  במנגנונים  החולים,  בבתי  בצבא, 
דרגה צבאית או במשטרה חושש מה יגיד עליו המבקר, מה תחליט 
ועדת החקירה, במה יאשים אותו בית הדין המשמעתי. הגיע הזמן 
לקצינים,  לאפשר  החששות,  את  לשכך  הרוחות,  את  להרגיע 
הפחד  ללא  לעבוד  הדירקטוריונים  לחברי  למנכ"לים,  למפקדים, 
בידו  שיעלה  החדש  למבקר  לאחל  יש  המתהפכת.  החרב  מאימת 
לפתוח תקופה רגועה בתולדות המוסד הזה. יודעי דבר טוענים כי 
הטון.  נותני  הם  המחלקות  או  האגפים  ראשי  הבכירים,  הפקידים 
ואם כך מדוע בכלל יש צורך במבקר מדינה? עליו לא רק לחתום 
על הדוחות אלא גם ליצור תרבות חדשה. הדמוקרטיה, לתשומת 

לב הנושאים את שמה שלא כדין, רק תצא נשכרת.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

הפסקת חשמל
אם יצאתם אתמול לרחוב 
הצהרים  אחר  חמש  בשעה 
עלטה  פניכם  את  קידמה  ולא 
לא  הנראה  ככל  אתם  כבדה, 
אלא  בישראל  מתגוררים 

בפלנטה אחרת.
'גוש  מהסוף.  נתחיל 
שלום', פיקציה שאינה קיימת 
הישראלית,  בציבוריות 
כי  בבוקר  אתמול  הודיעה 
לנוכח "סכנה ה־D9 שמסתער 
העליון,  המשפט  בית  על 
יזומה  חשמל  הפסקת  תינקט 

בכל רחבי המדינה".
להזכיר  היה  צריך  מישהו 
נכבדים  הלא  לאדונים 
הצהרים  אחר  חמש  שבשעה 
לשקוע  נוטה  טרם  השמש 
כך  ברום.  זורח  ואורה 
הפסקת  של  היחיד  שהאפקט 
להיות  היה  יכול  החשמל 
בתחום הפסקת פעילות מיזוג 

האוויר. 
שיזיע,  לסבול  שרוצה  מי 
אבל למה להטריד את הציבור 

בדמיונות.

הפסקת צחוק
רבים  דברים  לומר  אפשר 

על שר התקשורת איוב קרא.
מותר  שנמשיך  לפני 
זכרתם  שלא  נכון  להודות: 
שר  הוא  קרא  איוב  כי 
זכרתם  כלומר,  התקשורת? 
שראש  במעומעם  אולי 
הקמת  בעת  נאלץ  הממשלה 
למנותו  הקודמת  הממשלה 
אשפז  שהלה  לפני  לא  לשר 
את עצמו ובני משפחתו פיזרו 
לשלומו,  גרוטסקיות  דאגות 
כבדים  חששות  לומר  שלא 
ואילך  מכאן  אבל  לחייו. 
מעומעם  הציבורי  הזכרון 
שניתן  לתפקיד  באשר  לגמרי 

לו. 
האמת היא שהוא אכן לא 
מונה מיידית לשר התקשורת. 
בלי  לשר  קרא  מונה  תחילה 
כה  היתה  צהלתו  אבל  תיק 
זה  לרגע  עד  כי  עד  גדולה 
עצמו  הכריח  מדוע  ברור  לא 
תוכן  לצקת  הממשלה  ראש 
ולא  בתפקיד  מיניסטריאלי 
שר  שהוא.  כמות  להותירו 
העיקר  דבר.  שום  לענייני 
שתי  מקדימות  שמו  שאת 
מהאות  שמורכבות  אותיות 
האחרונה  שלפני  האחת 
והאות  הא"ב  באותיות 

שלפניה.
כי  ואמרנו  פתחנו  ובכן 
איוב  על  עליו  לומר  אפשר 
דבר  אבל  רבים  דברים  קרא 
ממנו:  לקחת  אפשר  אי  אחד 
בו  המבורך  ההומור  חוש  את 

הוא ניחן.
מידע  זרזיפי  רקע  על 
המו"מ  מחדרי  הדולפים 
על  ומלמדים  הקואליציוני 
שמתחוללת  כלשהי  תזוזה 
ימים  שבוע  זאת  (בכל  שם 
בלבד נותר לתום המועד שבו 
ממשלה  להרכיב  נתניהו  יכול 
למעט  להיכנס  הזמן  והגיע 
להתפשט  המתח  החל  לחץ), 
בשורות  גם  ולהשתרר 
הליכוד. מי יעני ומי יעשר, מי 

ישפל ומי ירום.
הכנסת,  חברי  בעוד  אבל 
אלו  כמו  היוצאים  השרים 
נכנסים,  עצמם  הרואים 
מה  לדעת  כדי  עצום  במתח 
יזכו  והאם  בגורלם  יעלה 
אחד  להקפאה,  או  לקידום 
זהו  ומאושר.  חופשי  מתהלך 
מצא  שאתמול  קרא  איוב 
רגוע  הוא  כי  להבהיר  לנכון 
ודיכטר  כץ  אם  לחלוטין. 
אינם  סער,  וחומר  קל  וארדן, 
רגועים, איך זה שדווקא איוב 

קרא יכול להיות רגוע.
וצבעונית  פשוטה  הסיבה 
למדי. לפי איוב קרא, "במידה 
על  תפקיד  לי  יימצא  ולא 
נתניהו  הממשלה  ראש  ידי 
רבות  הצעות  לי  יש  בארץ, 
לא  קרא  בחו"ל".  מממשלות 
לו  יש  כי  לומר  למשל  טרח 
הצעות עבודה בחו"ל. זה קטן 
על  מדבר  הוא  מידותיו.  על 
בחו"ל  מממשלות  פחות  לא 
שרוצות דווקא בו ובכישוריו.

הממשלה  וראש  במידה 
צוטט  הפעם,  אותו  ירצה  לא 
הצעות  לי  "יש  כאומר,  קרא 
כולל  רבות,  מממשלות 
ראש  אם  האירופי.  מהאיחוד 
אותי  ימנה  לא  הממשלה 
את  אמצא  מרכזי,  לתפקיד 

עצמי בתפקיד אחר בחו"ל".
הממשלה  לראש  אם 
בריאים  חושים  עוד  יש 
האזהרה  את  להפנים  עליו 
המסקנה  את  ולהסיק  הזו 
רק  אחרת,  המתבקשת. 
ישראלי  ששר  לנו  חסר  זה 
בכירה  משרה  יקבל  לשעבר 
וכדי  העולם  ממדינות  באחת 

ביזיון וקצף.

הפסקת עבודה
יצא  אולמרט  אהוד 
הקלעים  מאחורי  אתמול 
להציג  כדי  הבימה  חזית  אל 
לוהק  שהוא  כלכלית  חברה 

לצמרתה. 
מה  לתהות  נותר  בתווך 
אחר  ממשלה  לראש  קרה 
קולו.  נדם  ומדוע  לשעבר 
מקום  אודות  דבר  היודע  כל 
ברק,  אהוד  של  המצאו 
מכלי  לאחד  לפנות  מוזמן 
התקשורת. תיאורו: מזוקן עם 

אקדח צמוד.

דרכי הגישה במירון הוכשרו 
לקליטת מאות אלפי עולי מירון 

עדיין ישנה בעיה חמורה של השאטלים שמעלים ומורידים על הכביש הראשי, הטרמינל האדום, לפני שער 
הכחול, בתערובת וצפיפות איומה ^ השנה, דרך מהדרין שער ט' – פתוח 

בסיומם של שבועות וחודשים 
של פעילות אינטנסיבית של ועדת 
החמישה, המרכז הארצי לשמירת 
למען  והוועד  הקדושים  המקומות 
הכשרת  הושלמה  המחנה,  טוהר 
כל דרכי הגישה לנוחותם ורווחתם 
ישראל  בית  עמך  אלפי  מאות  של 
את־ את  אי"ה  לפקוד  המתעתדים 

רא קדישא־מירון בל"ג בעומר. 
הצפיפות והעומס הרב בכביש 
הראשי כמו גם ההמולה השוררת 
עם  אחד  בקנה  עולים  אינם  שם, 
האו־ והרצינות  הקדושה  אווירת 

מירון.  עולי  אלפי  מאות  את  פפת 
דרכי  הוכשרו  שעברו  בשנים 
את  הורידו  אשר  שונות,  מהדרין 
הראשי  מהכביש  והגודש  העומס 
האפ־ את  ה'  יראי  לקהל  והעניקו 
שרות לעלות לציון הקדוש כראוי.
גי־ דרכי  שלש  הוכשרו  השנה 

שה לגברים, האחת עולה משער ה' 
בהמשך  והשניה  למנהרה)  (קרוב 
יהיה  שהשנה  ט',  משער  הכביש 
שער  את  יש  מכן  ולאחר  פתוח, 
הושקעו  הדרכים  בהכשרת  י'. 
מיוחד  דגש  וניתן  רבים  מאמצים 
הצועדים  של  מרבית  בטיחות  על 
הדרך.  אורך  לכל  חזקה  ותאורה 
בשער  להשתמש  מאוד  מומלץ 
נוחות  דרכים  שהם  ט',  ושער  ה' 

וקצרות יותר.
הנו־ את  יורידו  האוטובוסים 

הראשי,  הכביש  אורך  לכל  סעים 
אבל כדאי לבקש מהנהג, ככל שזה 
הכניסה  לאחר  לעצור  אפשרי, 
הכחול,  השער  למירון,  הראשית 
את  יש  מכן  לאחר  שמיד  מכיוון 
בהמשך  שירדו  ואלו  ה',  שער 
יש  סופו,  לקראת  הראשי  הכביש 
ט'  שער  דרך  השניה  הדרך  את 

ושער י'.
עילית  מודיעין  ביתר,  לערים 
ואלעד הוכשר משנה שעברה טר־

מינל חדש בכביש 89 והם הולכים 
עם  הוסדר  שם  וגם  המושב  דרך 
העליון  שהכביש  וסדרנים  שילוט 
השזיפרון  ובאזור  לגברים,  יהיה 

לכ־ למעלה  עד  מדרגות  הותקנו 
ביש בורמה, לאלו שרוצים להגיע 
של  וההדלקה  הריקודים  לרחבת 
בויאן, ואלה שרוצים להגיע לציון, 
אמורים לחצות את הכביש הראשי 
הישנה.  מהדרין  לדרך  ולהתחבר 
והן  לנשים  יהיה  התחתון  הכביש 

מתחברות לכביש הראשי הרגיל.
להם  שיש  אלו  מהציון,  בחזור 
וכחול,  צהוב  בצבע  כרטיסים 
הק־ לטרמינלים  להגיע  אמורים 
דרך  שיחזרו  עדיף  לציון,  רובים 
שער  לאחר  שמיד  מכיון  ט'  שער 
השני  לצד  לעבור  גשר  ישנו  ט', 
הצעידה  את  ולחסוך  הכביש,  של 
הראשי  הכביש  של  המדרכה  על 
צעידה  בשל  וצפופה  שעמוסה 
להם  שיש  אלו  הרבבות.  של 
עם  לנסוע  וצריכים  אדום  כרטיס 
ועין  פרוד  לחניונים  השאטלים 
הוזים, עדיף לחזור מהציון בשביל 
קרוב  שהוא  ה',  לשער  המוביל 
ואלו  השאטלים,  העלאת  לאזור 
אמורים  ירוק,  כרטיס  להם  שיש 
שהוכשר  החדש  למתחם  להגיע 

לעבור  צריכים  הדלק  תחנת  ליד 
דרך  וללכת  הראשי  הכביש  את 

המושב לפי הדגלים הירוקים. 
המתפללים,  על  להקל  כדי 
אורך  לכל  מתאים  שילוט  יוצב 
הדרך מלווה בצבעים המתאימים, 
תלה  התחבורה  משרד  בנוסף 

ועשרות  הצבעים,  עם  דגלים 
הד־ אורך  לכל  יתפרסו  סדרנים 

האלפים  מאות  את  לכוון  כדי  רך, 
הצפויים להגיע למירון במשך כל 
לה־ להם  ולאפשר  והיום,  הלילה 

רבה.  בקלות  מהדרין  לדרכי  גיע 
להוראות  להישמע  נקרא  הציבור 

הסדרנים ולסייע להם. 
קליטת  את  ולזרז  לייעל  כדי 
התח־ חברות  התבקשו  הנוסעים 

בורה להנחות את הנהגים לפתוח 
הן  נוסעים  לקליטת  דלתות  שתי 
והן  למירון,  מהערים  בנסיעות 

בנסיעות בחזור ממירון.  
מזה  העמלים  מירון  עסקני 
האתר  להסדרת  ארוכים  חודשים 
הרבבות,  לקליטת  הגישה  ודרכי 
הברוך  פועלם  את  נס  על  מעלים 
של הרב יוסף שווינגר מנהל המר־
כז הארצי לשמירת המקומות הק־

דרעי  ישראל  הרב  וסגנו  דושים, 
הארצי  במרכז  צפון  מחוז  אחראי 
הקדושים,  המקומות  לשמירת 
שליט"א  קפלן  דוב  רבי  והרה"ג 
ועדת  חבר  צפת  העיר  מרבני 
הרשב"י,  קבר  ומנהל  החמישה 
שהעמיסו על שכמם את עול הכ־

נת דרכי הגישה לציון, ותוך מאמץ 
כבירים הסדירו דרכי גישה נוחות 
בית  המוני  יוכלו  בהן  ובטוחות 
לפקוד  מירונה,  העולים  ישראל 
בשמ־ ולשמוח  הקדוש  הציון  את 

חת הרשב"י בטהרה. 

לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

סדר 'זמירות ל"ג בעומר' 
עם 'פירוש הבהיר'

בימים אלו מופצים ברחבי הארץ עשרות אלפי 
עותקים מהמהדורה החדשה של סדר הזמירות לל"ג 
בעומר עם 'פירוש משולב' ובתוספת פנינים יקרים

חידוש בבית המדרש: הפיוטים 
לכבודו של התנא האלוקי רבי שמ־
עון בר יוחאי, אשר נתקבלו באהבה 
וזה  ישראל,  תפוצות  בכל  ובחיבה 
של  בכתרה  התעטרו  מכבר  לא 
ומסו־ ערוך  הבהיר'  'פירוש  תורה: 
בדברי  משולב  הפשט,  דרך  על  דר 
לאור  עתה  זה  יוצאים  הזמירות, 
ומתוקנת  חדשה  במהדורה  עולם 

לשמחת לב שוחרי התורה.
המפו־ בזמירות  הוא  המדובר 

רסמים: פיוט 'בר יוחאי' להמקובל 
פז',  'כתם  בעל  לביא,  שמעון  רבי 
לה־ לחי'  כה  'ואמרתם  והפיוט 

בעל  מבגדד,  חיים  יוסף  רבי  גאון 
והמהדורה  ועוד,  חי',  איש  'בן 
אלו  זמירות  סדר  של  הראשונה 
כמי־ רבה,  בהתלהבות  התקבלה 

'פירוש  סדרת  של  המוניטין  טב 
הבהיר' אשר ממנה הופיעו עד כה: 
'מסכת אבות – נחלת צבי', 'הגדה 
של פסח – נחלת צבי', 'מגילת שיר 
השירים – נחלת צבי', 'סדר ברכת 
נשמת  ו'סדר  צבי'  נחלת   – המזון 

כל חי – נחלת צבי'. 
הגדול  היוצר  מבית  הפירוש, 
בראשות  אבות'  'נחלת  מכון  של 
בריסק  איסר  אברהם  ר'  הרה"ח 
בהיותו  טוב  שם  לו  קנה  שליט"א, 
על  מבוסס  כמוהו,  מאין  רהוט 
את  ומעשיר  איתנים  יסודות 
תורני  מידע  של  בשפע  הלומד 
והע־ הכתיבה  מלאכת  על  חיוני. 

רבי  הגאון  הופקד  הכוללת  ריכה 
אשר  שליט"א  דנדרוביץ  ישראל 
והתוויית  בשכלול  לו  רב  ידיו 
בייחוד  הבהיר'.  'פירוש  מתכונת 
חז"ל  דברי  על  מבוסס  היותו  על 
כמ־ כאשר  הקדמונים,  ופירושי 

שבפיוטים  ומילה  מילה  לכל  עט 
הגליון  בשולי  בהערות  מצויינים 
מספרי  והמקבילות  המקורות  כל 
הפירושים  נלקטו  ומתוכם  חז"ל, 

והביאורים שנכתבו בשפה קולחת 
למען ירוץ הקורא בו.

תוספת מיוחדת המצויה בסוף 
ופר־ 'כציצים  היא  הזמירות  סדר 

חים' – אסופת פנינים יקרים מבית 
מדרשם של גדולי התורה והחסי־

הזמירות.  סדר  על  שנאמרו  דות 
במיוחד  ישושו  גם  ספר  חובבי 
סדר  את  החותם  נדיר  בדוקומנט 
'בר  הפיוט  של  תדפיס  הזמירות: 
הראשונה  ההופעה  מתוך  יוחאי' 
מארבע  יותר  לפני  בדפוס,  שלו 
מאות שנה. ניתן להבחין בתדפיס 
זה בטעויות סופרים שנפלו בפיוט 
לציין  כשחשוב  השנים,  במשך 
שכלל שינויי הנוסחאות, הן בפיוט 
על  צוינו  אחרים,  בפיוטים  והן  זה 

אתר באופן בולט.
בצורה  מעוצב  הזמירות  סדר 
עיניים,  ומאירת  לב  משובבת 
ומ־ וחדות  ברורות  האותיות 

תאימות אף לעיון באור המדורות, 
כאמור,  וקומפקטי.  נוח  וגודלו 
עותקים  אלפי  עשרות  הודפסו 
זמירות  של  החדשה  מהמהדורה 
בר־ אלו  בימים  מופצים  והם  אלו 

חבי הארץ לזיכוי הרבים.

המשטרה השלימה היערכותה 
לקראת ל"ג בעומר במירון

מאת חיים מרגליות

את  השלימה  ישראל  משטרת 
ל"ג  חגיגות  לקראת  היערכותה 
עד  הערב  אי"ה  שיחלו  בעומר 
הלילה  בשעות  חמישי,  יום  מחר, 

המאוחרות.
בכו־ פרוסה  תהיה  המשטרה 

מנת  על  וסמויים,  גלויים  חות 
החוגגים  לכלל  מיטבי  מענה  לתת 
שוטרים,  אלפי  הדרך.  ומשתמשי 
מתנדבים ולוחמי מג"ב יפעלו יחד 
עם גופי החירום וההצלה, ובפרט 
אדום,  דוד  ומגן  והצלה  כבאות 
חריג  אירוע  בכל  לטפל  בכדי 
בטיחותם  שלומם,  על  ולשמור 

ובטחונם של אזרחי ישראל.
לצי־ קוראת  ישראל  משטרת 
בור לגלות ערנות ולא להסס להז־

עיק את המשטרה באמצעות מוקד 
טיפול  המצריך  מקרה  בכל   ,100
למידע  משטרתית.  והתערבות 

המשטרה,  היערכות  אודות  נוסף 
הצפויים  ושיבושים  שינויים  וכן 
בהסדרי התנועה ניתן לפנות למו־

קד המידע הארצי – מוקד 110.
הנחיות  מפרסמים  במשטרה 
בטיחות בעת הדלקת מדורות. אין 
להתיז או לשפוך דלק על אש בו־
ערת. אין להשליך למדורה בוערת 
קליעי  או  חזיזים  תרסיס,  מכלי 
ולפגוע  להתפוצץ  העלולים  נשק 
אין  במדורה.  השוהים  בסביבת 
להבעיר מדורה מתחת לקווי חש־

מל וטלפון, בקרבת עצים ושיחים, 
עירו־ תשתית  או  וגז  דלק  מתקני 

מדורה  להשאיר  אין  אחרת.  נית 
להקפיד  יש  השגחה.  ללא  בוערת 
של  במדורות  מבוגר  נוכחות  על 
המדורה  הדלקת  מרגע  נוער  בני 
ועד לכיבוי מלא שלה. יש להמנע 
ומזהמים  זרים  חומרים  משריפת 
מעוב־ עץ  משטחי  פלסטיק,  כגון 

דים ושקיות ניילון.

דרך מהדרין חדשה לגברים למתחם 
באיאן ובני עקיבא מאחורי הציון

כדי לתת מענה לציבור הגב־
רים שמגיע מדרך מהדרין ורוצה 
לעלות למתחם ההדלקה ורחבת 
באיאן, הקימו בשנים עברו גשר 

גדול ברחבה שלפני הציון. 
לרגל  שהשנה  היא  הבעיה 
שנעשו  הנרחבים  השיפוצים 
ברחבה, המקום הפך להיות רח־

בה ענקית של נשים, והסיום של 
הגשר מביא לתוך רחבת הנשים, 

כך שהוא למעשה חסר תועלת.
דרעי  ישראל  הרב  לכך,  אי 

הקדושים  למקומות  מהרשות 
טרח ויגע והכין דרך חדשה לג־

ברים מאחורי הציון ע"י מערכת 
תולדות  מרחבת  ברזל,  גשרי 
תולדות  לרחבת  יצחק,  אברהם 
אהרן, וממנה לרחבת באיאן (גנ־

די) וממנה לכניסת בני עקיבא.
בעומר  בל"ג  השנה  למעשה 
להשתמש  שלא  מאד  מומלץ 
דרך  רק  כלל,  הקדמי  בגשר 
מרחבות  הגשרים  מערכות 

ההדלקות מאחורי הציון.

הושלמה היערכות 'איחוד הצלה' לאבטחת הרבבות במירון
מאת י. ברזל

בארגון 'איחוד הצלה' השלימו 
והמק־ הלוגיסטית  ההיערכות  את 
האבטחה  למבצע  האדירה  צועית 
של  שלומם  לאבטחת  הגדול 
רבבות העולים לציונו של הרשב"י 
היום  יחל  המבצע  בעומר.  בל"ג 
לשעות  ועד  הצהריים  משעות 
ל"ג  מוצאי  של  המאוחרות  הלילה 
ההדלקה  מעמדי  לאחר  בעומר, 

האחרונים על ההר.
מאות מתנדבים, רופאים, פר־

מדיקים וחובשים ב'איחוד הצלה' 
מכל רחבי הארץ, יטלו חלק במע־

לר־ הרפואי  והסיוע  האבטחה  רך 
יפעלו  והם  למירון,  העולים  בבות 
למשמרות  חלוקה  ע"פ  בצוותים 
בכל  רחבה  בפריסה  מסודרות 
מירון,  בהר  השונים  המתחמים 
מרכזי  חפ"ק  הוקם  אף  במקום 
נקודות  וימוקמו  עברו,  כבשנים 
וכמו  הרבים,  לצוותים  ההזנקה 
מתאימים  שטח  רכבי  יובאו  כן 

לפעילות בעת הצורך. 
יחידת האופנועים של הארגון 
בכדי  מירון  הר  כל  סביב  תתפרס 
לתת מענה רפואי מהיר ויעיל לכל 
מהחניונים  הן  שתתקבל  קריאה 
הרבים בהם ישנם עומסים כבדים 

השו־ מהמתחמים  והן  כלל,  בדרך 
נים סביב ההר כולו. ראשי הארגון 
יחד עם אגף המבצעים של 'איחוד 
ישיבות  אלו  בימים  קיימו  הצלה', 
הגורמים  כל  בשיתוף  היערכות 
מערך  על  המפקדים  המקצועיים 
בעומר,  בל"ג  במירון  האבטחה 
הגדול,  המבצע  תחילת  לקראת 
כלל  מול  אחרונים  לתיאומים  וכן 
וההצלה  הבטחון  החירום  גורמי 

שיפעלו במקום. 
ב'איחוד  מבצעים  אגף  ראש 
הצלה' דוד קריספל מציין כי "כה־

האבטחה  מאירועי  לקחים  פקת 
מהצלחת  וכתוצאה  עברו  בשנים 

גם  הוצבו  עברו,  בשנים  המיזם 
במ־ הצלה'  'איחוד  ידי  על  השנה 

שלטי  מ־850  למעלה  ההר  תחם 
בלמעלה  שנתלו  אזורים  מספרי 
שצפוי  מה  במירון  אזורים  מ־100 
של  מהירה  להגעה  רבות  לסייע 
שיתקבלו  הפניות  לפי  החובשים 
עם מיקום מדויק. מאות מתנדבים 
השעון.  סביב  במשמרות  יפעלו 
רכבי  עשרות  אופנולנסים,  כמאה 
שטח, ואמבולנסים. תוך סיוע של 
רופאים שיתנו מענה מיידי למקרי 
'איחוד  מרפאות  בשתי  החירום 

הצלה' שיוקמו במירון".
משה  הצלה'  'איחוד  מנכ"ל 

טייטלבוים: "ארגון 'איחוד הצלה' 
את  השלימו  הרבים  מתנדביו  על 
היערכותם המקצועית למבצע ל"ג 
את  מוכיחים  המתנדבים  בעומר, 
למען  מחדש  שנה  בכל  מסירותם 
לעבור  לנו  ומסייעים  חיים  הצלת 
ונק־ בשלום  האבטחה  מבצע  את 
חרי־ אירועים  ללא  שיסתיים  ווה 

השת"פ  על  ומודה  שמח  אני  גים. 
המלא עם משטרת ישראל, ושאר 
בשטח,  המקצועיים  הגורמים 
יוסי  הקדושים  המקומות  מנכ"ל 
על  ועוד,  דרעי  ישראל  שוינגר, 
הירתמותם לסייע לפעילותנו תוך 
דאגה כנה שמתנדבי הארגון יוכלו 
והיעילה  המיטבית  בצורה  לפעול 
למי־ העולים  ההמונים  לאבטחת 

רון. אנו ממליצים להיצמד לכללי 
וכן  מאש  והזהירות  הבטיחות 
בשנים  שאירעו  האסונות  לאור 
ורק  אך  לנסוע  ממליצים  שעברו 

בתחבורה הציבורית".

לקראת פריצת דרך בנסיעות לצפון:

משרד התחבורה דן בבקשת מועצת עמנואל לקו 
סדיר מעמנואל למירון בל"ג בעומר ובכל השנה

גם השנה יעלו תושבי עמנואל למירון במחיר נמוך מסובסד

מאת מאיר קליין 

דרך  פריצת  לקראת  מגעים 
המתח־ מעמנואל  לצפון  בנסיעות 
דשת ומתעצמת. משרד התחבורה 
עמנואל  העיר  מועצת  בבקשת  דן 
בל"ג  למירון,  מעמנואל  סדיר  לקו 
על  בהדגשה  השנה,  ובכל  בעומר 
וימי  וחגים  שבתות  ומוצאי  ערבי 

החופשות. 

הנ־ רקע  על  באה  הבקשה 
בין  המחברות  הרבות  סיעות 
בעזרת  עצמה  המגדילה  עמנואל, 
משמ־ נתח  ונוטלת  בהתמדה,  ה' 

עותי בנסיעות לצפון וממנו. ראש 
גפני  אליהו  הרב  עמנואל  מועצת 
אמר כי אין טעם שתושבי עמנואל 
מיוחדת  נסיעה  לעשת  יצטרכו 
לבני ברק ומשם לצפון וכן בחזור, 
בעוד ניתן לקצר את הדרך ולייעל 

אותה. 
התחבו־ במשרד  כי  נמסר 

לקו  ההיתכנות  את  בוחנים  רה 
ובראשונה  בראש  מדובר  כזה. 
בימות  גם  אולם  בעומר,  בל"ג 
בערבי  בעיקר  הרבים,  השנה 
בימי  וכן  ומוצאיהם,  וחג  שבת 

החופשה.
חוסכת  השנה  שעה,  לפי 
את  מהתושבים  עמנואל  מועצת 

את  מוזילה  וגם  ההיטלטלות 
בל"ג  למירון  לנסיעה  המחיר 
אוטו־ מארגנת  המועצה  בעומר. 

למירון  מעמנואל  ישירים  בוסים 
להילולת רשב"י בל"ג בעומר.

מחיר  ישלמו  גם  התושבים 
נמוך, המסובסד על ידי המועצה.

שקלים   50 המחיר  כאמור, 
כמובן  הוא  הלוך־ושוב,  בלבד, 
מסובסד, לרווחתם של התושבים.
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ארגון נהגי האוטובוסים נערך 
להסעות ההמונים בל"ג בעומר

מאת חיים מרגליות

ביש־ האוטובוסים  נהגי  ארגון 
ראל יחד עם ההסתדרות הלאומית 
לקראת  הכנותיהם  את  השלימו 

ל"ג בעומר במירון.
האוטובוסים,  נהגי  ארגון 
החברות  מן  נהגים  אלפי  המייצג 
השונות הקים מתחם הארחה ענק 
בין  ומנוחה.  אוכל  עמדות  הכולל 
השאר יוצע לנהגים מזון, מאכלים 

ביתיים ומתחם שינה נרחב.

נהגי  ארגון  יו"ר  גנון,  ישראל 
כי  אמר  בישראל  האוטובוסים 
החנית  חוד  להיות  שמחים  "אנו 
השנה  כל  הנהגים  ציבור  של 
בעומר.  ל"ג  לקראת  ובמיוחד 
אותה  שהמסורת  שמחים  אנחנו 
שנים  מספר  לפני  הארגון  התחיל 
לרווחת הנהגים מתפתחת ומשת־

כללת והשנה צפויים אלפי נהגים 
ארגון  למתחם  להגיע  נוספים 
וההסתדרות  האוטובוסים  נהגי 
לע־ נמשיך  הוזים.  בעין  הלאומית 

מוד לימין הנהגים בכל זמן ועת".
התא־ סמנכ"ל  שרוני,  איתמר 

הלאומית,  בהסתדרות  רגנויות 
כי:  מסר  הנהגים,  את  המלווה 
מעם  רבבות  המחבר  חג  יום  "זהו 
אלה  להיות  שמחים  אנו  ישראל. 
שעומדים לצידם של אלפי נהגים 
בעיתות  והן  בעומר  ל"ג  בימי  הן 
העובדים  הסתדרות  שיגרה. 
הלאומית תמשיך להיות חוד הח־

על זכויות העובדים  בשמירה  נית 
באשר הם".

ואמרתם כה לחי

אסם מחלקת מארז שקיות 
בית המשפט: ביטקוין הוא נכס ולא במבה לילדי החלאקה במירון

מטבע – ולכן רווחים ממנו חייבים במס 
מאת שלמה גרין

מרכז  המחוזי  המשפט  בית 
קיבל את עמדת הפרקליטות ודחה 
נגד  אדם  שהגיש  המס  ערעור  את 
רווחי  כי  וקבע  המיסים,  רשות 
במס  ימוסו  בביטקוין  המערער 
רווח הון, כך שהמערער ישלם כ־3 
מיליון שקלים. כמו־כן חויב המע־
רער בהוצאות בסך 30,000 שקל.

ביטקוין  רכש  המערער 
כשנתיים  אותו  ומכר  ב־2011 
כשמונה  של  ברווח  מכן  לאחר 
המיסים  רשות  שקלים.  מיליון 
על  הון  רווח  במס  אותו  חייבה 
על  ערעור  הגיש  קופל  הרווחים. 
יש  כי  וטען  השומה  פקיד  עמדת 
לסווג את הביטקוין כ'מטבע חוץ' 
הפרשי  בבחינת  הם  רווחיו  וכי 
שקיבל  שער)  (הפרשי  הצמדה 
ולפיכך  עסק  במסגרת  שלא  יחיד 
בסיס  אין  לטענתו,  ממס.  פטורים 
הביט־ כי  המיסים  רשות  לעמדת 

קוין אינו 'הילך חוקי' ולפיכך אינו 
'מטבע חוץ' לפי חוק בנק ישראל, 
שכן הגדרה זו נוגעת רק למטבעות 
למטבע  רלוונטית  ואינה  ושטרות 

המהווה רשומה דיגיטלית.
כי  טענה  המיסים  רשות 
אינו  ולכן  מטבע  אינו  הביטקוין 
מטבע חוץ אלא יש לראותו כנכס, 
מס  לפקודת  בסעיף 88  כהגדרתו 
ממכירתו  הרווחים  ולכן  הכנסה, 

במס  החייבים  הון  רווחי  מהווים 
ריווח הון. לעמדת רשות המיסים, 
הביטקוין אינו הילך חוקי במדינה 
כלשהי וממילא לא ניתן להתייחס 
אליו כמטבע או כמטבע חוץ וזאת 
בחוק  חוץ  מטבע  הגדרת  לאור 
רשות  טענה  בנוסף  ישראל.  בנק 
אל  להתייחס  ניתן  לא  כי  המיסים 
חשבו־ מבחינה  כמטבע  הביטקוין 

נאית ואף מבחינה כלכלית.
עמדת  את  קיבל  המשפט  בית 
רשות המיסים לפיה יש לאמץ את 
הגדרת 'מטבע' בחוק בנק ישראל, 
לפיה נדרש כי יהיה למטבע ביטוי 
לפי  בנוסף,  כלשהו.  פיזי־מוחשי 
שהמטבע  להוכיח  יש  זו,  הגדרה 
כל־ במדינה  חוקי  הילך  מהווה 
מסויימת  שבמדינה  מטבע  שהי – 
חייבים לקבל אותו כתמורה לפי־

כי  קבע  המשפט  בית  חוב.  רעון 
לא הוכח שהביטקוין מהווה הילך 
חוקי במדינה כלשהי, וזאת אפילו 
תשלום  כאמצעי  נחשב  לא  שהוא 

בלתי חוקי.
כי  המשפט  בית  קבע  עוד 
במו־ גם  מטבע  אינו  הביטקוין 

ובראשונה  בראש  הכלכלי,  בן 
הנעשה  השימוש  שלמרות  משום 
בביטקוין, קשה מאד לומר כי הוא 
נהנה מהאמון שלו זוכים מטבעות 
במדינות  חוקי  הילך  המהווים 
על  מבוסס  הציבור  אמון  השונות. 
המתערב  מרכזי  בנק  של  קיומו 

במסחר על מנת למנוע תנודתיות 
גבוהה מדי בשער החליפין באופן 
בפני  הציבור  את  להעמיד  העלול 

סיכון פיננסי משמעותי.
בית המשפט עמד על כך שה־
ביטקוין אינו ממלא איזו מהפונק־

הכלכלה  בעולם  המקובלות  ציות 
ככסף  הגדרתו  לצורך  הנדרשות 
הוכח  לא  השאר  בין  מטבע.  או 
חליפין  כאמצעי  משמש  הוא  כי 
להעברת ערך עבור סחורות, אינו 
משמש  ואינו  ערך  כאוגר  משמש 

כיחידת חישוב ערך.
הכו־ רשימה  צירף  המערער 

בישראל  עסקים  כ־200  ללת 
ביטקוין  לכאורה,  המקבלים, 
במהלך  אולם  תשלום.  כאמצעי 
ניהול ההליך התברר כי רשימה זו 
אינה משקפת את השימוש בפועל 
המש־ בית  זניחה.  בכמות  ומדובר 

פט קבע כי לא עלה בידי המערער 
השימוש  נתוני  את  אף  להוכיח 

בביטקוין ברחבי העולם.
בית  הוסיף  האמור,  כל  על 
הפ־ הדברים  פני  על  כי  המשפט 

 (13)9 בסעיף  הקבוע  ממס  טור 
לפקודת מס הכנסה לא נועד לחול 
על רווחים הנובעים מעליית ערכו 
בית  קבע  כן,  על  הביטקוין.  של 
לשלם  המערער  על  כי  המשפט 
מיליון  כשלושה  של  בשווי  מס 
בהוצאות  אותו  חייב  וכן  שקלים, 

המשפט. 

'יד לאחים': מכללת לוינסקי מעניקה 
לגיטימציה לכת 'היהודים המשיחיים'

מכללת לוינסקי הזמינה דוברים מטעם הכת המיסיונרית־נוצרית שהופיעו בפני 
הסטודנטים ^ פעילי 'יד לאחים' הפתיעו ונכחו במפגש בין הסטודנטים למיסיונרים 

^ בארגון אף מיהרו לדרוש מהמכללה אפשרות להעברת הרצאה מיוחדת של מומחה 
'יד לאחים' לכתות שיחשוף את פניה האמיתיות של הכת המתחזה

של  במיסיון  למאבק  במחלקה 
השבוע  יצאו  לאחים'  'יד  ארגון 
מצד  לגיטימציה  מתן  נגד  חוצץ 
הנוצרית־ לכת  לוינסקי'  'מכללת 
המשיחיים'.  'היהודים  מיסיונרית 
המ־ ערכה  השבוע  ראשון  ביום 
לבין  הכת  אנשי  בין  מפגש  כללה 

סטודנטים במתחם המכללה. 
ל'יד  שהגיע  מידע  בעקבות 
נשלחה  מועד,  מבעוד  לאחים' 
קבוצה של פעילי הארגון שהגיעה 
הס־ של  המפגש  למקום  במפתיע 

הפעילים  והמיסיונרים.  טודנטים 
עימתו  הסטודנטים,  עם  שוחחו 
האמי־ פניה  עם  המיסיונרים  את 

תיות והשקריות של הכת והעניקו 
להם חומרי הסברה שמציבים את 
אמת התורה מול הכזב המיסיונרי. 
שהת־ התגובות  הפעילים,  לדברי 

טובות.  היו  מהסטודנטים  קבלו 

שמדובר  לעצמם  תיארו  לא  "הם 
של  מסע  שמנהלת  בכת  בעצם 
רמיה ומציגה את עצמה כענף של 
מדובר  שלמעשה  בעוד  היהדות 

בנצרות בתחפושת".

מכתב  הארגון  שלח  בבד  בד 
כי  דרש  ובו  המכללה  הנהלת  אל 
יופיע  לכתות  לאחים'  'יד  מומחה 
את  ויחשוף  הסטודנטים  בפני 
פנו  בנוסף  הכת.  של  הרמיה  דרכי 
להשכלה  ל'מועצה  לאחים'  ב'יד 
פעילות  על  להתריע  כדי  גבוהה' 
במוסד  המתקיימת  מיסיונרית 

להשכלה גבוהה.
בין  נאמר,  לאחים'  'יד  במכתב 
הדעת  על  להעלות  "אין  היתר: 
קהילה  סטודנטים  בפני  להביא 
שווא.  מצג  שמציגה  מיסיונרית 
אלא  הביטוי  בחופש  מדובר  אין 
לרמות  בחופש  לשקר,  בחופש 
ובחופש לייצר מצגי שווא. מדובר 
בכת הפועלת לניתוק יהודים מא־

לוקי ישראל, מעמם וממשפחתם, 
בניגוד  פועלת  אף  רבות  ופעמים 

לחוק העונשין". 

בעקבות השרב הצפוי:

'מי עדן' ממליצים לעולים למירון 
להרבות בשתיית מים 

מי עדן, חברת פתרונות המים המו־
בילה בישראל, מעודדת שתיית מים בכל 

ימות השנה ובפרט בימי הקיץ החמים.
ל"ג  ביום  הצפוי  השרב  בעקבות 
בסמוך  המרובה  השהות  ובשל  בעומר 
למדורות, ממליצים ב'מי עדן' על שתיית 
מים מרובה, כדי למנוע התייבשות וכדי 
לסייע לתפקודו התקין של הגוף. כמות 
חייבת  יומית,  לשתיה  המומלצת  המים 
שהגוף  המים  כמות  את  תואמת  להיות 

מאבד ולכן היא תלויה בגורמים רבים.
הגורמים החשובים הם, רמת הפעי־
לות הגופנית ותנאי הסביבה אך גם לגיל 
המים  כמות  בהגדרת  חשיבות  קיימת 

בהכללה,  הנחוצה.  היומית 
הגופים  של  ההמלצות 
(בדרכי  השונים  האקדמיים 
מציינות  שונות)  הערכה 
הבוגרת  האוכלוסיה  עבור 
כמות של 2-3.2 ליטר (10-16 
כוסות) ביום בפעילות נייחת 
אנשים  עבור  ליטר  כ־7  ועד 

פעילים.
כי  מדגישים,  עדן  במי 
שמרגישים  עד  לחכות  אין 
הצמא  הצמא.  תחושת  את 
שהגוף  אזהרה  סימן  הוא 
שאנו  בזמן  למים.  זקוק 
כבר  הגוף  צמא,  מרגישים 
איבד 1% או יותר מהנוזלים 
נוזלים  איבוד  בו.  הקיימים 
ממשקל   1% של  בשיעור 
הגוף גורר אחריו ירידה של 
5% מכושר התפקוד המנטלי 

עלול  נוזלים  איבוד  זאת  מלבד  והפיזי. 
מוקדמים  סימנים  להתייבשות.  להביא 
יבש,  פה  צמא,  כוללים  התייבשות  של 

תחושת  אדומות,  פנים 
חום, כאב ראש. מלבד זאת 
מנזק  הוא  העיקרי  החשש 
הגוף  במערכות  הפיך  בלתי 
מחוסר  להיגרם  שעלול 

בנוזלים.
כדי לסייע בשמירה על 
והקפדה  בריא  חיים  אורח 
כל  לאורך  מים  שתיית  על 
מעמי־ עדן  מי  היום,  שעות 

מגוון  לקוחותיה  לרשות  דה 
גדול ביותר של בקבוקי מים 
במארזים  שונים,  בגדלים 
החל  ואישיים  משפחתיים 
משפ־ ליטר   1.5 מבקבוקי 
 250 לבקבוקי  ועד  חתיים, 
מ"ל עבור הקטנטנים. לבית, 
גופנית,  לפעילות  לעבודה, 
עדן  למי  לגן,  או  לביה"ס 
המושלם  הפתרון  את  יש 
מהטעם  תמיד  ליהנות  לכם  המאפשר 
הטבעיים  המינרליים  המים  של  הנהדר 

של מי עדן. לרוויה! 

תחת הסלוגן 'נשמרת אשריך':

היום: 'כללית' תטמיע במסגרת אירועי ל"ג בעומר את חשיבות ההקפדה על 
שמירת כללי הבטיחות במדורות בשידורים חיים מציון הרשב"י במירון

ב'כללית' ינצלו היום את אירועי ל"ג בעומר לקדם שורה של ערכי בטיחות ובריאות בקרב הילדים תחת 
הסלוגן 'נשמרת אשריך' • הפעילות תיערך במסגרת שידור המראות המרגשים מציון הרשב"י באתרא 

קדישא מירון • רשימת המוקדים בערים השונות
היום  החל  בעומר  ל"ג  לקראת 
להט־ פעילות  ב'כללית'  יערכו  בערב, 
בהד־ הנדרשים  הבטיחות  ערכי  מעת 
של  לשורה  במקביל  המדורות,  לקת 
מיליון   4.5 אצל  נוספים,  בריאות  ערכי 
לקוחותיה, זאת במסגרת המסורת של 
המרגשים  המראות  לשידור  'כללית' 
קדישא  באתרא  הרשב"י  מהילולת 
מירון בריכוזים החרדיים ברחבי הארץ, 
לעלות  בידם  עלה  שלא  אלו  עבור 
קידום  פעילות  הקודש.  להר  בעצמם 
בין  השונות  בערים  תיערך  הבריאות 
ליל  לחצות  ועד  בערב  שמונה  השעות 
אף  מהערים  ובחלק  בעומר  ל"ג  של 
בש־ עצמו  בעומר  ל"ג  ביום  למחרת 
כשהילדים  והערב  אחר־הצהריים  עות 
בריאה  פעילות  של  משעות  נהנים 
השמירה  חשיבות  את  בהם  שתטמיע 

על בריאות הגוף והנפש.
ב'כללית', כקופה הגדולה במדינה, 
הנ־ על  לשמירה  רבה  חשיבות  רואים 

חיות הבטיחות שאף פורסמו ביוזמתה 
בכלי התקשורת השונים, ולכן תתמקד 
הערכים  והטמעת  בהנחלת  השנה  גם 
אש־ 'נשמרת  הסלוגן  תחת  החשובים 

ריך', המסמל את חשיבות שמירת הגוף 
הקרנת  במהלך  תורה.  פי  על  והנפש 

השידורים החיים מאתרא קדישא מי־
רון יוקרנו טיפים ואזהרות על חשיבות 
הטיפול  ואופני  האש  מנזקי  הזהירות 
הפעילות  חלילה.  כוויות  של  במקרים 
'כללית'  של  מהפעילות  חלק  הוא 
לאורך כל ימות השנה באירועי קידום 
תושבי  ויתר  לקוחותיה  עבור  בריאות 

ישראל.
בערים  יפרסו  ההקרנה  נקודות 
שונות ברחבי הארץ, עבור כלל תושבי 
המ־ תוצבנה  בהם  והערים  השכונות 

ממירון,  ההילולא  את  שישדרו  סכים 
וגם  רמות  בשכונת  גם  בירושלים  כך 
בשכונת נווה יעקב יהנו התושבים מפ־
עילות הבריאות של 'כללית' במסגרת 
האירועים  של  השידור  במסכי  הצפיה 
ברחוב  המסכים  יוצבו  ברמות  במירון. 
לואי ליפסקי 1, סמוך למרפאת 'כללית' 
בית  ברחבת  יעקב  ובנווה  א',  ברמות 
מאיר  ברחוב  שבע'  בת  'נווה  הספר 
הפעילות  השבלול.  לגן  סמוך   ,6 בלבן 

נעשית בשיתוף עם עיריית ירושלים.
הסמוך  תל־ציון  ביישוב  גם 
הבטיחות  פעילות  תיערך  לירושלים, 
והבריאות של 'כללית' וישודרו מעמדי 
עבור  ממירון  והאירועים  ההדלקה 
'כללית' הרבים, בסמוך למר־ לקוחות 

 2 ישראל  אהבת  ברחוב  תל־ציון  פאת 
ביישוב, כך גם בעיר בית־שמש ברחוב 
הנביאה,  דבורה  פינת   1 הנביא  עמוס 
בעיר  גם  ג'2.  רמה  למרפאת  סמוך 
להשתתף  רבים  צפויים  ביתר־עילית 
 ,20 הר"ן  ברחוב  בשידור  בפעילות 

בסמיכות למרפאת לב ביתר.
הפעילות  תיערך  המרכז  באזור 
לבית  בסמוך  ברק,  בני  העיר  בלב 
עקיבא  רבי  ברחוב  איצקוביץ  הכנסת 
ובשורה  העיר,  במרכז  שך  הרב  פינת 
העיר:  ברחבי  מרכזיים  מוקדים  של 

סמוך לבית הכנסת הגדול ברחוב רבי 
עקיבא פינת רחוב הרב קאליש במרכז 
חזון  ברחוב  גור  לסמינר  בסמוך  העיר, 
שבשיכון  לנדא  הרב  רחוב  פינת  איש 
אורליאן  הקהילתי  במרכז  גם  כך  ג', 
וכן  ו'  בשיכון   29 אורליאן  שברחוב 
בשכונת קרית הרצוג במתנ"ס שברחוב 
הפעילות  הצבי.  רחוב  פינת  אברבנאל 
עי־ עם  פעולה  משיתוף  כחלק  היא 

בריאות  מיזמי  לקידום  ברק  בני  ריית 
עבור התושבים.

הפ־ מוקדי  ימוקמו  אלעד  בעיר 
של  הרפואיים  למרכזים  סמוך  עילות 
סמוך  העליון  באזור  בעיר,  'כללית' 
לרחבת תלמודי התורה ברחוב רשב"י, 
של  במגרש  יהלום  למרכז  בסמוך  וכן 
עבור  יעקב',  'קהילות  תורה  תלמוד 
העיר.  של  הוותיקות  השכונות  תושבי 
ובשיתוף  העיר  ראש  בתמיכת  האירוע 

עיריית אלעד לטובת תושבי העיר.
במרכז  הפעילות  תיערך  באשדוד 
לשטיבלך  הסמוכה  בגינה  ז',  רובע 
'קהל חסידים' ברחוב ר"א בן הורקנוס, 
לחצות  ועד  בערב  שמונה  השעות  בין 
ליל, כשהילדים ייהנו משעות של פעי־
לות בריאה שתטמיע בהם את חשיבות 

השמירה על בריאות הגוף והנפש.

חוגגים חלאקה לילד? מזל טוב! 
החטיפים  שוק  מובילת  אסם,  חברת 
בישראל, מחלקת מארז במבה לילדי 
החלאקה שיחגגו בציון קבר הרשב"י 
של  הענק  בובת  את  חפשו  במירון. 
ותקבלו  מירון,  בהר  אסם'  'במבה 

מארז של שקיות במבה אסם.

"חטיפי  כי  נמסר  'אסם'  מחברת 
בשבתות,  הילדים  את  מלווים  אסם 
בחגים ובכל אירוע משמעותי. כך גם 
בטקס החלאקה המרגש שנערך ליל־

דים במירון. אנו שמחים לחלק חטיפי 
אסם לכבוד ההילולא של רשב"י".

יצירת קשר עם המיסיון במכללת 
לוינסקי | צילום: 'יד לאחים'
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ארדן: "להפסיק להשתמש 
בדרגות לקידום פוליטיקה"

השר גלעד ארדן תקף את 'מפקדים למען בטחון ישראל' שפנו במכתב לרה"מ 
שלא להחיל ריבונות: "תגידו ברור: אנחנו אנשי שמאל שמתנגדים לנוכחות 

ביו"ש, כי זו האמת; די להתחפש"

מאת דוד שמואלי

השר לבטחון הפנים ולנושאים 
התייחס  ארדן  גלעד  אסטרטגיים 
בטחון  למען  'מפקדים  לקריאת 
שלא  הממשלה  לראש  ישראל' 

להחיל ריבונות ביו"ש:
לשעבר'  שה'בכירים  "מצער 
במערכת הבטחון מתיימרים פעם 

ומה  יקרה  מה  'לנבא'  פעם  אחר 
לצעד  בתגובה  הפלסטינים  יעשו 
כמו  ומוסרי  מתבקש  ישראלי 
החלת הריבונות והחוק הישראלי 
ביו"ש.  היהודית  ההתיישבות  על 
לא למדתם לקח מאוסלו ומהבאת 

ערפאת לשטח? מההתנתקות?" 
לא  "אני  הוסיף:  ארדן  השר 
מדבר רק על ההיבט המוסרי והז־

כות שלנו לשטחי מולדת בהם חי 
לא  הצורך  ועל  שנים.  אלפי  עמנו 
הפלסטינים  לסרבנות  פרס  לתת 
ולא לאפשר למאות אלפי יהודים 
עות‘מאנים  חוקים  תחת  לחיות 
יודעים  לא  אתם  ירדניים.  או 
את  כמעט  שמסכל  מי  כיום  שגם 
זה  הרש"פ  משטחי  הפיגועים  כל 
צה"ל והשב"כ. כמה אפשר לאיים 
הפ־ שיתוף  הפסקת  עם  ולהפחיד 

עולה הבטחוני מצד הרש"פ?
אינטרס  כל  קודם  הרי  "זה 
גם  הבטחוני  השת"פ  ובלי  שלה 

היו  לא  מזמן  והרש"פ  מאזן  אבו 
להשת־ להפסיק  הזמן  הגיע  שם. 
עמ־ קידום  במסגרת  בדרגות  מש 

דות פוליטיות. תגידו ברור: אנחנו 
לנוכחות  שמתנגדים  שמאל  אנשי 
ביו"ש. כי זו האמת. די להתחפש".

לשעבר,  בטחון  אנשי   200
בהם חברי תנועת 'מפקדים למען 
ששירתו  ובכירים  ישראל'  בטחון 
ובמש־ במוסד  בשב"כ,  בצה"ל 

לראש  במכתב  אתמול  פנו  טרה 
הממשלה בנימין נתניהו להתחייב 
הח־ יקבל  טרם  עם  משאל  לקיים 

הישראלי  החוק  החלת  על  לטה 
זאת  ושומרון.  יהודה  שטחי  על 
לאור הצהרת נתניהו לאחרונה כי 
ריבונות  להחיל  לפעול  בכוונתו 
על יהודה ושומרון, והחשש אותו 
זה  בקלף  ישתמש  כי  מביעים  הם 
שו־ עם  להסכמה  להגיע  מנת  על 
תפותיו מהימין – תמורת תמיכתן 

בחוק החסינות.

הצעת חוק החסינות הונחה 
על שולחן הכנסת

החוק קובע כי לצורך הגשת כתב אישום נגד חבר כנסת יהיה צורך בהסרת 
החסינות על ידי ועדת הכנסת

מאת מאיר ברגר

שיזם  החסינות  חוק  הצעת 
שולחן  על  הונחה  זוהר  מיקי  ח"כ 
בכנסת  הוגשה  ההצעה  הכנסת. 
הקודמת, אך לא קודמה, וכעת היא 

הונחה מחדש.
הע־ את  תימנע  החוק  הצעת 

הממשלה,  ראש  של  לדין  מדתם 
כתב  הגשת  כנסת.  וחברי  שרים 
את  לקבל  תצטרך  נגדם  אישום 

אישור ועדת הכנסת.
בסוף השבוע האחרון הבהירה 
לשכת ראש הממשלה והשר יריב 
המשא  צוות  בראש  העומד  לוין, 
הליכוד  מטעם  הקואליציוני  ומתן 
חלק  יהיה  לא  החסינות  "נושא  כי 

מההסכמים הקואליציוניים".
החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 

חברי  חסינות  "חוק  כי  נכתב 
וחובותיהם,  זכויותיהם  הכנסת, 
הח־ חוק   – (להלן  התשי"א־1951 
כי  המקורי  בנוסחו  קבע  סינות) 
חבר הכנסת לא יועמד לדין פלילי 
היותו  בזמן  שנעברה  אשמה  בשל 
חבר הכנסת או לפני שהיה לחבר 
הכנסת, אלא לאחר שניטלה ממנו 
הנידונה.  האשמה  לגבי  החסינות 
לצורך  האמור,  לסעיף  בהתאם 
היה  הכנסת  מחבר  חסינות  הסרת 
לממשלה  המשפטי  היועץ  על 
לוועדת  זה  בענין  בקשה  להגיש 
בדבר  הוועדה  והצעת  הכנסת 
לאישור  הובאה  החסינות  הסרת 

מליאת הכנסת".
החסינות  חוק  תוקן  "ב־2005 
בהקשר זה. על פי התיקון האמור, 
הכנסת  חבר  נגד  אישום  כתב 

המשפטי  היועץ  באישור  מוגש 
מכתב  עותק  שמוסר  לממשלה, 
ליושב  הכנסת,  לחבר  האישום 
וע־ ראש  וליושב  הכנסת  ראש 
כתב  מסירת  לאחר  הכנסת.  דת 
חבר  רשאי  כאמור,  האישום 
הכנסת בתוך 30 ימים לבקש שה־

הכנסת,  ועדת  הצעת  לפי  כנסת, 
בפני  חסינות  לו  תהיה  כי  תקבע 
שבכתב  האשמה  לגבי  פלילי  דין 
מה־ יותר  או  אחת  בשל  האישום 

עילות הקבועות בחוק. 
המצב  את  להשיב  "מוצע 
תיקון  טרם  קיים  שהיה  המשפטי 
לצורך  כי  ולקבוע  ב־2005  החוק 
הכ־ חבר  נגד  אישום  כתב  הגשת 

החסינות  בהסרת  צורך  יהיה  נסת 
על ידי הכנסת, על פי הצעת ועדת 

הכנסת".

סגן שגריר האיחוד האירופי סירב 
לסיור; "לא עוברים את הקו הירוק"

ח"כ השכל הזמינה את סגן שגריר האיחוד האירופי לסיור ביו"ש ^ הוא ענה 
כי אינו יכול להגיע והציע את נציגי האיחוד ברשות הפלסטינית

במהלך דיון בוועדה בכנסת: 

ח"כ סגלוביץ': "חוק החסינות נגוע בפליליות; מזהיר את כולכם"
דיון סוער בוועדה להכנת החוק לביטול המגבלה על מספר שרי הממשלה ^ ח"כ זוהר לח"כ סגלוביץ': 

"הציבור ישפוט אותך בהיסטוריה של עם ישראל"
מאת מאיר ברגר

אתמול  התנהל  סוער  דיון 
הוועדה  ישיבת  במהלך  בכנסת 
החוק  להכנת  שהוקמה  המיוחדת 
שרי  מספר  על  המגבלה  לביטול 

הממשלה.
בראש הוועדה עומד ח"כ מיקי 
זוהר מהליכוד. הצעת חוק היסוד 
המ־ את  קבע  בדרך  לבטל  נועדה 
מספר  על  בחוק  שנקבעו  גבלות 

השרים ומספר סגני־השרים.
מ'כחול  סגלוביץ'  יואב  ח"כ 
"אנ־ החוק.  הצעת  את  תקף  לבן' 
המו"מ  למעשה  שבו  בעידן  חנו 
לבין  הליכוד  בין  הקואליציוני 
בת־ שנמצא  מו"מ  הוא  המפלגות 

ווך הפלילי. כל מי שעוסק במו"מ 
ומוזכר בו במשתמע חוק החסינות 
את  מזהיר  ואני  בפליליות  נגוע 

כולכם".
החסי־ שחוק  טען  זוהר  ח"כ 
המשא  במסגרת  עולה  לא  נות 

משקר  "אתה  המפלגות.  עם  ומתן 
עלה  שזה  אומר  אתה  לוועדה. 

במו"מ".
כו־ את  מזהיר  "אני  סגלוביץ': 

מזהיר  אני  כנסת,  כחבר  לא  לכם, 
הייתי  טעות.  תעשו  אל   – אתכם 
חוקר אנשים ושואל שאלות, אתה 
את  שאומר  כח"כ  כאן  אני  לא. 

דעתו ולא חייב לענות לך".
להפסיק  יכול  "אתה  זוהר: 
פה  משקר  אתה  פה.  לשקר 
הש־ את  אחשוף  ואני  לציבור 

ולא  ממך  חושש  לא  אני  קרים. 
לך  שיש  בגלל  מחקירות  חושש 
עבדתם   .433 בלהב  חברים  כמה 
ראש  את  להפליל  נוספות  שעות 

הממשלה".
סגלוביץ': "מי שנותן יד להת־
שמתרח־ מקובלת  הבלתי  נהלות 

שת פה בכנסת הוא בושה וחרפה 
בושה  אדוני  אתה  וגם  הזה  לבית 

וחרפה".
בך.  מתבייש  גם  "אני  זוהר: 

חמו־ הן  עשית  שאתה  הפעולות 
פתאום,  פלא  חוק.  כאיש  רות 
אחד  אף  עתיד'.  ב'יש  סגלוביץ' 
גבי  את  לפיד,  יאיר  את  חקר  לא 

הדליף  מי  נספר  אולי  אשכנזי. 
כולם  פתאום  מהחקירות?  לו 
לא  הציבור  מפלגה.  באותה 

טיפש".

מאת מאיר ברגר

סגן  עם  נועדה  השכל  ח"כ 
ביש־ האירופי  האיחוד  שגריר 
במהלך  שאפאס.  בנואה  ראל 
את  דחה  השגריר  סגן  הפגישה 
לסיור  להגיע  השכל  הזמנת 

ביהודה ושומרון. 
בין  היחסים  על  "דיברנו 
ישראל  לבין  האירופי  האיחוד 

הצדדים",  בין  המתיחות  ועל 
סיפרה השכל.

כי  אמר  השגריר  "סגן 
 60 משקיע  האירופי  האיחוד 
במדי־ שלו  מהמחקרים  אחוז 
על  איתו  שוחחתי  ישראל.  נת 
איכות  בנושא  פעולה  שיתוף 
ואף  ושומרון  ביהודה  הסביבה 
הזמנתי אותו במסגרת זו להגיע 
לסיור באזור כדי לראות מקרוב 

המזוהמים  הנחלים  בעיית  את 
הר  בעפרה,  הסביבתי  והזיהום 
ברכה וצפון השומרון", הוסיפה.
ח''כ השכל לא הופתעה מת־

סגן  שאפאס. "לצערי  של  גובתו 
השגריר הודיע שהם לא יכולים 
אבל  הירוק  לקו  מעבר  לנסוע 
של  נציגות  לסיור  לצרף  ישמחו 
הפל־ ברשות  האירופי  האיחוד 
סטינית כדי ללמוד את הנושא".

נתפסו מאות חבילות חשודות שנשלחו לרצועת עזה
מאת חיים מרגליות

בוצ־ האחרון  השבוע  במהלך 
עה פעילות על ידי משטרת ישראל 
ישראל,  דואר  עם  פעולה  בשיתוף 
בשטחים  הפעולות  תאום  מפקדת 
שקים  לצמצום  הבטחון  וכוחות 
בדואר  שימושיים  כדו  החשודים 
עזה  לרצועת  המיועדים  ישראל 
על מנת לשמור על בטחון הציבור 

ומדינת ישראל.
נבדקו  הפעילות  במהלך 
נת־ מתוכן  אשר  חבילות  כ־400 

שימושיות  דו  חבילות   372 פסו 
הוחרמו  השאר  בין  שהוחרמו. 
פנסים  אלקטרוניים,  רכיבים 

צלילה,  פנסי  חבילות  צבאיים, 
מכונת חריטה, משקפות, מצלמות 
חריטה,  למכונת  חלקים  אבטחה, 

למצלמה,  עדשות  שטח,  טלפון 
עור  כיסוי  חבילות  מתח,  מדי 
נרתיקים  לנשק,  אחיזה  לידית 

למצלמה  עזר  ציוד  לאקדחים, 
ניפוח  מכונת  מצפנים,  נסתרת, 
מסך  מצלמות,  מאתרי  בלונים, 
בלון  לייזר,  מד  מתקפל,  קשיח 
אוויר נשלט, מיקרוסקופ דיגיטלי, 
נסתרות,  מצלמות  לנשק,  כוונות 
לרח־ מנוע  לייזרים,  צבאי,  מעיל 

פן, ממיר דיגיטלי, ציוד תקשורת, 
משקפי  צבאיות,  נעליים  רחפנים, 
קרן  מודד   ,GPS מכשיר   ,VR

לייזר, ציוד ביומטרי, שלט טכני.
תמשיך  ישראל  משטרת 
בשיתוף  המישורים  בכל  לפעול 
ודואר  הבטחון  כוחות  עם  פעולה 
בטחון  על  לשמור  בכדי  ישראל 

אזרחי מדינת ישראל, נמסר.

באוצר מעריכים: עלות תוספת 
השרים והסגנים – 130 מיליון שקל

חלק מהמשלוחים שנתפסו

מאת שלמה גרין

מעריך  האוצר  משרד 
הג־ עלות  את  הכנסת  לבקשת 
והסגנים  השרים  מספר  דלת 
שקל,  מיליון  בכ־130  בממשלה 
מיליון  6.5־4.5  של  עלות  לפי 
שקל לכל לשכת שר ושני מיליון 
של  במקרה  שר,  סגן  לכל  שקל 

תוספת שישה שרים. 
בראשות  המיוחדת  הוועדה 
לה־ התכנסה  זוהר  מיקי  חה"כ 
ושלישית  שניה  לקריאות  כין 
את  המסדיר  לחוק  התיקון  את 
מספרם  על  המגבלה  ביטול 
וסגני  השרים  של  המירבי 
לחוק־ נוספו  המגבלות  השרים. 
מספר  לפני  הממשלה  יסוד: 
שנים ובמסגרתן נקבע כי מספר 
על  יעלה  לא  בממשלה  השרים 
הממשלה),  ראש  כולל  (לא   18
יעלה  לא  השרים  סגני  ומספר 

על ארבעה.
אמר  זוהר  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
כי "אנחנו רוצים להקים ממשלה 
שרוב  מה  את  לאפשר  כדי 
הפוליטי  בתחום  רצה.  הציבור 
שנבחרו,  הקברניטים  אומרים 
כדי  החוק  לשינוי  זקוקים  שהם 
ולממש  הממשלה  את  להרכיב 
במ־ נעשה  זה  הבוחר.  רצון  את 
סגרת משפטית מתאומת בצורה 
המשפטי  הייעוץ  עם  מוחלטת 
המשפטי  הייעוץ  וכן  לממשלה 

מהותי  דיון  קיום  תוך  לכנסת, 
בין  השילוב  בנושא.  ורציני 
למרכי־ המשפטיים  המרכיבים 

הוא  ציבורים,  הפוליטיים  בים 
יש  בסוף  אך  טבעי,  בהכרח  לא 
פה  להקים  שיש  מציאות,  כורח 
ממשלה, וצריך להבטיח לציבור 

לממש את רצונו".
הממשלה  ליועמ"ש  המשנה 
מה  כל  כי "לא  אמר  נזרי  רז  עו"ד 
אינו  ציבורית  טוב  מריח  שלא 
הקשיים  למרות  משפטית.  כשר 
משפ־ מניעה  שיש  חשבנו  לא 

עוסקת  לא  החוק  הצעת  טית. 
שום  ואין  שלטון  מערכות  ביחסי 
מקום שכתוב בו כמה שרים ראוי 
היא  המציאות  בנוסף,  שיהיו. 
בממשלתו  למעט  שנים  ש־71 
ב־99-96,  נתניהו  של  הראשונה 
לא היתה מגבלה כזו. התיקון אינו 
משנה מצב קיים או זכות נורמטי־

בית. לממשלה אמרתי "אל תעשו 
תוקן  החוק  אם  כי  ישראבלוף" 
בכנסת  תוקפו  ונדחה  ב־2014 
ויציעו  יחזרו  פעם  כל  אם  ה־20, 
הוראת שעה זה ישראבלוף ועדיף 
ולהתמודד  קבע  הוראת  לחוקק 

עם הביקורת הציבורית".
עו"ד  לוועדה  היועמ"ש 
של  "תיקון  כי  אמר  בליי  גור 
מזורז  חקיקה  בהליך  יסוד  חוק 
על־ידי  שמוגשת  חוק  ובהצעת 
ואינו  רצוי  אינו  מעבר  ממשלת 
שיש  לומר  ניתן  לא  אבל  ראוי 

בשל  זאת  עם  לקדמו.  מניעה 
הרגישות, יש חשיבות להשאיר 
ממצה  דיון  לקיום  מספיק  זמן 

ולהגשת הסתייגויות בוועדה".
התקצי־ מאגף  טולדו  איל 

"לתיקון  כי  אמר  באוצר  בים 
שכן  תקציבית  עלות  אין  המוצע 
וס־ השרים  במספר  תלוי  הדבר 

ככל  בפועל.  שימונו  השרים  גני 
למספרם  דומה  יהיה  שמספרם 
עלות  תהיה  לא  ה־34,  בממשלה 
בה־ זאת,  עם  נוספת.  תקציבית 

התקציבים,  אגף  להערכת  תאם 
לש־ של  שנתית  תקציבית  עלות 

 6.5  – כ־4.5  על  עומדת  שר  כת 
מיליון שקל ו־2 מיליון שקל לסגן 
יש  תיק  עם  לשרים  נוסף.  שר 
מנכ"ל  לשכת  של  נוספת  עלות 
שקל  מיליון  ל־3.2  בין 2.5  שהיא 
לכל  נוספת  עלות  קיימת  וכמובן 
פעי־ מתחומי  המושפעת  משרד, 

מכך  נובע  הטווח  והיקפיו.  לותו 
שתחשיב העלות של 6.5 ללשכת 
תיק  עם  לשר  מתייחסת  שר 
שאינו חה"כ. שר בלי תיק שהוא 
חה"כ עלותו כ־4.5 מיליון שקל".

העלויות  את  פירט  טולדו 
לשר  שכר  "עלות  כי  ואמר 
שקל,  מיליון   3.5  – ולשכתו 
ארנונה  דירה,  (שכר  דיור  עלות 
 600 לשכה)  עבור  וחשבונות 
שקל,  אלף  רכב 217  שקל,  אלף 
ו־1.7  שקל  אלף   500  – תפעול 

מיליון שקל לאבטחה".

עימות חריג במליאת הכנסת: 

ח"כ שפיר תקפה בחריפות; יו"ר 
הכנסת סגר לה את המיקרופון

טענה שיועמ"ש הכנסת לא מספק תשובות כי הקואליציה "החלישה" אותו ^ 
יו"ר הכנסת זעם: "איבדתם כל רסן, נמאס"

מאת מאיר ברגר

חרי־ מתחה ביקורת  ח"כ שפיר 
של  המשפט  היועץ  תפקוד  על  פה 
יולי  הכנסת  יו"ר  ולשכתו.  הכנסת 
אדלשטיין לא עבר על כך בשתיקה.
הכ־ של  המשפטי  היועץ  "את 

נסת כבר החלשתם לרמה שקשה 
לקבל תשובות אמיתיות בנושאים 
על  דיון  בעת  שפיר  אמרה  הללו", 
מספר  על  המגבלה  לביטול  החוק 

שרי הממשלה.
שפיר  את  עצר  אדלשטיין 
ואמר לה: "אני מאוד אבקש, בלהט 
מק־ בעובדים  לפגוע  לא  הוויכוח 

צועיים בכנסת". שפיר טענה "אני 
מציינת עובדות" ואדלשטיין הגיב 
הדוכן  שמעל  מוכן  לא  ממש  "אני 
המקצועיים  בעובדים  יפגעו  הזה 

של הכנסת".
לרדת  מיהרה  לא  שפיר  ח"כ 
לה  הקצוב  הזמן  שתם  אף  על 
של  מקצועיים  "עובדים  והוסיפה 
אותם  מעריכים  שאנחנו  הכנסת 

הערכה רבה".
שוב:  אותה  קטע  אדלשטיין 
"זמנך תם. תודה רבה. עברו שלוש 
דקות, נא לרדת". שפיר לא נכנעה 
והצהירה "אעמוד על זכותי לומר 

את הדבר הזה".
בינתיים  הזמין  הכנסת  יו"ר 
את הנואמת הבאה אל הדוכן, יו"ר 
המשיכה  שפיר  זנדברג.  ח"כ  מרצ 
של  המצוינים  "העובדים  וטענה, 
סוף  בלי  מותקפים  הזאת  הכנסת 
שמחליש  מה  הקואליציה,  ידי  על 

אותם".
"נא  בה:  הטיח  אדלשטיין 

לסיים ולרדת. יש גבול למה שאני 
הזה.  הדוכן  מעל  לסבול  מוכן 
תתייחסו אחד לשני ולא לעובדים 

של הכנסת".
לדבר  המשיכה  כששפיר 
את  לה  לנתק  הכנסת  יו"ר  הורה 
להתנהגות  גבול  "יש  המיקרופון. 
כאן. תתייחסו לנבחרי ציבור ולא 
כאן  הם  הכנסת.  של  לעובדים 
דרש  הוא  היתר".  בין  בשבילך 
תוך  מיידי  באופן  לרדת  משפיר 
שהוא קורא לעברה: "איבדתם כל 

רסן, נמאס כבר".
בשפיר  הטיח  אדלשטיין 
תו־ את  תרדי,  כבר.  מכאן  "תרדי 

כשאיימה  אחרים".  של  זמן  פסת 
שתתלונן על יו"ר הכנסת הוא ענה, 
האתיקה,  לוועדת  עלי  "תתלונני 

כשהיא תקום".
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ח"כ יוגב נגד סגירת ההוסטלים לנוער בסיכון
מאת דוד שמואלי

ח"כ מוטי יוגב החתים 47 חברי 
דרישה  על  הסיעות,  מכלל  כנסת 
לכוונת  בנוגע  מיוחד  דיון  לכנס 
הוס־ מספר  לסגור  הרווחה  משרד 

טלים לנוער בסיכון.
ידי  על  שנפוצו  שמועות  חרף 
סגירת  לפיהם  הרווחה  משרד 
לא  לספטמבר,  תידחה  המוסדות 

שינוי  על  רשמית  הודעה  הגיעה 
בהחלטה.

סגירת  נגד  המאבק  מובילות 
תקו־ "לאחר  כי  מסרו  ההוסטלים 
פה ארוכה בה ניסינו בכל דרך לצ־

עוק את המאבק שלנו היום עשינו 
צעד משמעותי וחשוב".

"הג־ כי  הוסיף  יוגב  מוטי  ח"כ 
מיוחד  לדיון  בקשה  היום  שתי 
לסגירת  בנוגע  הכנסת  במליאת 
מדי־ בסיכון.  לנוער  הוסטלים 

לכך  גורמת  הרווחה  משרד  ניות 
נמצאים  אלו  חיוניים  שמוסדות 
חיוני  ותהליך  והקפאה  בייבוש 
נגדע  נערים  עשרות  של  לעתידם 

ונפגע. 
המסר  את  להעביר  "חשוב 
אתם  בסיכון:  המצוי  הנוער  אל 
הר־ במשרד  אם  גם  לבד.  לא 

הפוגעים  תהליכים  נעשים  ווחה 
נבחרי  שלרוב  דעו  בעתידכם, 
שקורה  מה  עם  אכפת  הציבור 
לכם. את שרותי הרווחה לזקוקים 
לחברות  להפריט  מקום  אין  להם, 
בכדי  להיאבק  נמשיך  כלכליות. 
לא  בסיכון,  לנוער  שההוסטלים 

ייסגרו".

רבבות אלפי ישראל נוהרים לאתרא קדישא מירון להשתתף בהילולא רבא של התנא האלקי רשב"י זי"ע

לארח את קהל הרבבות בהרחבה, 
נבנו אהלי ענק עם אלפי מקומות 
ישיבה ולינה, המאובזרים בריהוט 
חדיש ומערכות מיזוג וקירור. כמו 
מאולתרים  מטבחים  הוקמו  כן 
מיטב  עם  המצוידים  ענקיים 
להכנת  והבישול  האפיה  אביזרי 

מנות המזון שיוגשו לקהל האדיר 
באולמות  ומחר,  הלילה  במשך 
ונשים  לגברים  הענקיים  האוכל 
בקרבת הציון ובמעלה ההר, וקהל 
במיטב  לבם  את  יסעדו  ההמונים 
להמונים  שיחולקו  המאכלים 

ברוחב לב וביד רחבה.
רבים  והצלה  משטרה  כוחות 

ובדרכים  הציון  באתר  פרוסים 
כל  על  לפקח  כדי  אליו  המובילות 
מיוחד  חפ"ק  ההילולא.  אירועי 
הציון  בקרבת  הוקם  המשטרה  של 
המפ־ ומפקדים  בקצינים  ומאויש 
הפו־ בשטח  הכוחות  את  עילים 

התנועה  בהכוונת  הרף  ללא  עלים 
חב־ ראשי  עם  יחד  כאשר  באזור, 

רות התחבורה ינווטו את התנועה, 
הרבים  המאמצים  כי  תקוה  מתוך 
שהושקעו השנה למנוע קריסה של 
המגיע  האדיר  התחבורתי  המערך 
למקום מכל רחבי הארץ ישאו פרי 

והמבצע יוכתר בהצלחה.
הם  אף  נערכו  ההצלה  אנשי 
הת־ מתוגברים,  בכוחות  בהתאם 

מרכזיים  מוקדים  במספר  פרסו 
אתר  ובמבואות  ההר  במעלה 
ראשונה  עזרה  להגיש  כדי  הציון 

במקרה הצורך.
יופעלו  מיוחדים  שאטלים 
התחבורה  משרד  ע"י  השנה  גם 
המגיע  הרחב,  הצבור  להסעת 
באוטובוסים  ההילולא  לאירועי 

למטרה  כאשר  פרטיים,  וברכבים 
זו הועמד צי של מאות אוטובוסים 
המסיעים את ההמונים עד למירון 

הלוך וחזור.
במי־ ההילולא  אירועי  מלבד 
קהילות  באלפי  הערב  יערכו  רון, 
מעמדים  תבל  רחבי  בכל  ישראל 
ל"ג  לכבוד  הדלקות  של  מיוחדים 
לכבודו  וזמרה  בשירה  בעומר 
כלל  כאשר  זי"ע  הרשב"י  של 
לשמחתו  מצטרף  כולו  ישראל 
קדישא  ביומא  זי"ע  הרשב"י  של 
התפילה  נישאת  הכל  ומפי  הדין, 
שאדוננו בר יוחאי ימליץ טוב בע־
דנו ונזכה במהרה לגאולת וישועת 

ישראל.
וסוכנויות  התעופה  מחברות 
מקרב  המונים  כי  נמסר,  הנסיעות 
הגי־ בחו"ל,  החרדית  היהדות  בני 
כדי  האחרונים,  בימים  לארץ  עו 
זי"ע  הרשב"י  בהילולת  להשתתף 
קדשו  ציון  על  ולהשתטח  במירון 
לישועות  ותחינה  שיח  לשפוך 

וגאולת ישראל בכלל ובפרט.

ארה"ב: "האיום האיראני על אזרחים אמריקאים 
במזרח התיכון חמור פחות משהיה עד כה" 

מול ארה"ב: "אנחנו לא ננהל מו"מ 
אמר.  הנוכחיים",  התנאים  תחת 
"כרגע הבחירה היחידה שלנו היא 

ההתנגדות".
קודם לכן דווח כי ארה"ב הצ־
ליחה ליירט בשבוע שעבר שיחות 
בל־ לחיזבללה  מאיראן  טלפוניות 
אירא־ בכירים  נשמעו  בהן  בנון, 

להוציא  לחיזבללה  מורים  נים 
אזרחים  נגד  מתקפות  לפועל 
אח־ דיווחים  לפי  אמריקאים. 

מחיזבללה  דרשו  האיראנים  רים, 
של  ורצח  חטיפה  פיגועי  לבצע 

אמריקאים. 
גורמים בממשל טראמפ אמרו 
צבא  של  הגבוהה  המוכנות  כי 
הכוחות  ושינוע  באזור,  ארה"ב 
הבהירו  הפרסי,  המפרץ  לעבר 
בתגובה  תיתקל  היא  כי  לאיראן 
תו־ אם  ארה"ב,  צבא  של  חריפה 

אזרחים  נגד  פיגועים  לפועל  ציא 
וגרמו  אמריקאים,  חיילים  או 
את  מחדש  לשקול  לאיראנים 

את  בזהירות  ולכלכל  תכניותיהם 
צעדיהם באזור. 

בעקבות לחץ: ישראל אישרה 
העברת משוריינים לפלסטינים

נועד  זו  בתקופה  דווקא  הצעד 
והתסכול  הביקורת  את  לרכך 
ברשות הפלסטינית, זאת על רקע 
המסים  כספי  קיזוז  סביב  המשבר 

למשפחות מחבלים.
כזכור, לפני כשלושה חודשים 
מאזן  אבו  הרשות  יו"ר  הודיע 
כספי  כל  על  תוותר  רמללה  כי 
חודש  מדי  מקבלת  שהיא  המסים 
מי־ כ־500  של  סכום   – מישראל 

ליון שקלים, בתגובה על ההחלטה 
את  מהכספים  לקזז  הישראלית 

תשלום משכורות המחבלים.
הקבינט,  להחלטת  בהתאם 
המסים  מכספי  מקזזת  ישראל 

הפלס־ לרשות  מעבירה  שהיא 
בהם  שיש  התשלומים  את  טינית 
זיקה לטרור. ראש הממשלה ושר 
את  הנחה  נתניהו  בנימין  הבטחון 
הב־ את  להעמיק  הבטחון  גורמי 
למחבלים  תשלומים  לגבי  דיקות 
את  ולעדכן  משפחותיהם  ולבני 

סכום ההקפאה בהתאם.
למזרח  האמריקני  השליח 
התייחס  גרינבלט,  ג'ייסון  התיכון, 
אתמול לסירוב הפלסטיני לקבלת 
יש  פלסטיני  "לכל  המסים:  כספי 
את  מאבדים  שהם  לדעת  זכות 
איכותי  רפואי  לטיפול  הגישה 
שיותר  החליטה  שהרשות  בגלל 
בטרוריסטים.  לתמוך  חשוב 
עבור  ל'תשלום  מקציבה  הרשות 
מיליון  מ־8  יותר  הרבה  חיסול' 
הדולרים החודשיים שהיא חייבת 

לבתי החולים במזרח ירושלים".
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דיווח: התקדמות במגעים בין ישראל 
ללבנון לקביעת הגבול הימי ביניהן

על פי דיווח בא־שארק אל אווסט, המתווך האמריקאי חזר לביירות עם 'תחושה 
חיובית' לאחר שבירושלים הסכימו להצעה האמריקאית, אבל דורשים הבהרות

מאת כתב 'המבשר'

יש־ בין  במגעים  התקדמות 
הגבול  קביעת  לגבי  לבנון  ראל 
בעקבות  המדינות.  בין  הימי 
המתווך  של  הדילוגים  מסע 
המדינות.  שתי  בין  האמריקאי 
על פי דיווח בעיתון א־שארק אל 
אווסט, דיוויד סאטרפילד, עוזר 
המזרח  לענייני  המדינה  מזכיר 
הקרוב, חזר אתמול לביירות עם 
ולפיו  מישראל,  חיובי'  'רושם 
להצעה  מסכימים  בירושלים 
מבקשים  אך  הגבול,  לקביעת 

מספר הבהרות. 
יש  ללבנון  ישראל  בין 
 860 של  ימי  שטח  לגבי  סכסוך 
משתרע  אשר  רבוע,  קילומטר 
ביצעה  שבהם  אזורים  לאורך 
כשנתיים.  לפני  קידוח  לבנון 
נמצא   9 שגוש  טוענת  לבנון 
שלה,  הבלעדי  הכלכלי  באזור 
חלק  כי  טוענת  ישראל  ואילו 

לא  בשטחה.  נמצא  מהגוש 
שטח,  של  בסכסוך  רק  מדובר 
כי אם גם על הרבה מאוד כסף. 
לאח־ שהתגלו  ונפט  גז  מרבצי 

וישראל  לבנון  חופי  מול  רונה 
מי־  600 עד  להניב  צפויים 
העשורים  פני  על  דולר  ליארד 

הבאים. 
חתמה  שנתיים  לפני 
ממשלת לבנון עם שלוש חברות 
שיבצעו  מנת  על  בינלאומיות 
המדובר.  השטח  לגבי  בדיקות 
לקדוח  להתחיל  צפויה  לבנון 
במחלוקת  השטח  שליד  באזור 
שנמ־ בביירות,  הבאה.  בשנה 
מבקשים  כלכלי,  במשבר  צאת 
לפתור את הסכסוך עם ישראל 
לא־ מנת  על  האפשר  ככל  מהר 
פשר לחברות לקדוח גם בשטח 

המדובר.
בנושא  המעורים  גורמים 
שה־ כאומרים  בדיווח  צוטטו 
לקבל  "מנסה  האמריקאי  בכיר 

כי  והוסיפו  מלבנון",  תשובות 
זאת הפעם הראשונה שבישראל 
בניגוד  חיובי,  מסר  משדרים 
מנקו־ אחת  קודמות.  לפעמים 

המעורבות  היא  המחלוקת  דות 
בל־ במגעים.  יוניפי"ל  כוח  של 

למו"מ  אפשרות  כל  דוחים  בנון 
ועדה  ורוצים  ישראל  עם  ישיר 
וארה"ב  האו"ם  עם  משולשת 
כמתווכת. אולם על פי הדיווח, 
ישראל מתנגדת למעורבות של 
שאין  משום  לאומי  הרב  הכוח 
לו את המנדט הבינלאומי לטפל 
במגעים לקביעת הגבול כל עוד 
אין החלטה של מועצת הבטחון 

בנושא. 
סאטרפילד  נועד  אתמול 
בלבנון עם יו"ר הפרלמנט, נביע 
אל  סעד  הממשלה  ראש  ברי, 
חרירי ושר החוץ גבראן באסיל. 
בהודעה מטעמו של ברי, נמסר 
כי "יש התקדמות, אבל זה עדיין 

לא נגמר".

חוברת 'לימודי הקהילות' לקראת ל"ג בעומר 
ושעתיים ריקודים במירון שהגיעו בעקבותיה... 

את  הרטיבה  סוררת  דמעה 
לר־ פתוחות  נשארו  עיני  אך  אפי, 
שוב  לקרבי  לשאוף  מנסה  ווחה. 
בקודש.  הנהדר  המראה  את  ושוב 
ל.  ח.  מהרב  האישית  העדות 
'ל"ג  אחר  תיכף  הגיעה  גת,  מקרית 
לתורה'  'קהילות  למערכת  בעומר' 
כשקולו הרוגש מעביר גם את הלא 

נאמר...
ביום  שעברה  בשנה  זה  היה 
הרב  זכה  בו  בעומר'  'ל"ג  הגדול 
מעירו  לעלות  גת  מקרית  ל.  ח. 
מירונה בתוך רבבות אלפי ישראל 
בציון  ולהשתטח  לחגוג  העולים 
דרבי  דהילולא  ביומי  במירון  הק' 
שמעון בר יוחאי. היה זה עם סיום 
בשל־ הבחין  יורד  עודו  תפילתו, 

טים הגדולים המבשרים ומודיעים 
על 'היכל התורה מירון' הפתוחים 
מוזמן  ללמוד  החפץ  וכל  לרווחה 
המרווח  המדרש  לבית  להיכנס 
התורה  מלימוד  וליהנות  והממוזג 

ביום הגדול.
עבורי  הזדמנות  ממש  זה 
לשמור על הלימוד היומי הקבוע, 
ארכו  ספורות  דקות  מיד.  החליט 
שהתפנה,  מקום  שמצא  עד  לו 
לע־ לארגן  הספיק  לבין  כשבין 

הקהילות'  'לימודי  החוברת  צמו 
הנהוגים  הלימודים  מבחר  עם 

בקהילות הק'.
עודו  לעצמו  הרהר  מחייה.  א 
לש־ ומעוניין  החוברת  את  פותח 

קוע בלימודו. אך ה'מפתחות' צדו 
כמעט  הראשון  ברגע  עיניו.  את 
סיפר  עצמו.  הדבר  את  פספסתי 
בעיני  רפרפתי  בלהט.  מכן  לאחר 
המגוונת  הלוגואים  שורות  על 
שכולם  הקהילות  ארגוני  מכלל 
אחת  ומטרה  בדעה  מאוחדים 
ואז  ולהאדירה',  תורה  'להגדיל 

קלטתי באושר; 
בגוונים  מצוין  ישראל  כלל 
רבים ומלאי סגנונות, לכל קהילה 
העקרונות  שלה,  הייחודיות 

הם  אחת  לא  שלה.  המיוחדים 
נראים אפילו כסותרים את השני. 
כאן,  אך  הידוע.  את  הוא  מציין 
למול עיני, על ההר הקדוש מירון, 
נגלה לעיני 'קבלת התורה' בימינו 
אנו, כפשוטו. קולו הסוער מתגבר 
לפעמים  חיה  קהילה  כל  והולך. 
כאילו נפרדת היא מחברותיה, אך 
אותה  את  יש  לכולנו  לשם  הודו 
עובדים  ואנו  הקדושה,  'תורה' 
כיסוד  ממש  התורה,  נותן  לאותו 
הוא  בריך  קודשא  הרשב"י;  דברי 

אוריתא וישראל חד היא.
ברגש  סיים  ואומר.  אגזים  לא 
בעצם,  הפשוט  הרעיון  קודש. 
שקלטתי אז בראיית החוברת טל־

טלה אותי לגמרי. פתאום מצאתי 
אנחנו  סוררת.  מדמעה  עיני  מנגב 
בעצם עם אחד. אם כי, לא וויתר־

תי על הלימוד הקבוע שלי. מציין 
הוא בפסקנות יהודית. אך בהמשך 
את עצמי בראשונה בחיי,  מצאתי 
המעגלים  בתוככי  ומתערב  נכנס 
לשב־ סגולה  עם  בבני  המלאים 

ושמח  שש  רוקד,  וסוגיהם,  טיהם 
בהודיה להשי"ת שבחרנו מכל עם 
את  לנו  ונתן  לשון.  מכל  ורוממנו 
אשרי  שמעון.  רבי  ותורת  תורתו, 

העם הם לומדך.
* * *

כהמשך להצלחה הגדולה בש־
והוצאת  הכנת  עם  האחרונות  נים 
חוברת 'לימודי הקהילות' לקראת 
בני  אלפי  כשרבבות  בעומר  ל"ג 
הבאים  תבל  רחבי  מכל  ישראל 
לעלות למירון להשתטח ולשמוח 
יוחאי,  בר  שמעון  דרבי  בהילולא 
הוכ־ בה  הלימודים  מחוברת  נהנו 

נסו בכפיפה אחת, כלל הלימודים 
הנהוגים בקהילות הקודש. כשכל 
הרגיל  לימודו  את  בו  מוצא  אחד 
היומי  ל'דף  עובר  היומי'  מ'דף  בו, 
בהלכה' עד ללימודים היומיומיים 

בכל קהילה כמנהגה.
חזקה'  הוי  'תלת  בציון  השנה 

מורחב  באופן  החוברת  הוכנה 
הלימו־ כל  לצד  במיוחד.  ומוגדל 

בקהילות  הנהוגים  הנפוצים  דים 
הקודש בארץ ישראל ובחוץ לארץ 
הוכנס גם 'מאמרי מעלות הרשב"י' 
עם הפירוש הידוע 'מתוק מדבש'. 
כשכולם שווים לטובה ממהדורות 
ומופ־ באופן  ומסודרים  מפוארות 

עיניים  מאיר  'מפתח'  עם  יחד  תי 
ומזמין ללימוד.

החו־ קדושת  שמחמת  יצוין 
רק  בכבוד  ויונח  יודפס  זה  ברת 

המ־ כשכל  מירון'  התורה  ב'היכל 
עוניין לשמור על קביעותו בתורה 
מוזמן בחום להיכנס וליהנות מש־
הדעת  ביישוב  רגועה  לימוד  עת 

ביום הגדול ובמקום הקדוש.
לקראת  להדפיס  למעוניינים 
לקבל  אפשר  וכדומה,  הנסיעה 
האישי  למייל  ישירות  החוברת 
"קהילות  למערכת  מייל  בשליחת 
a0773138028@gmail. :לתורה

 com
געפועל'ט אלעס גוט.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הפיליפינים: הנשיא דוטרטה פרסם 
תמונה כדי להפריך שמועות על מחלה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

רודריגו  הפיליפינים  נשיא 
האחרונים  בימים  פרסם  דוטרטה 
עיתון  מחזיק  כשהוא  שלו  תמונה 
הכותרת  על  ומצביע  בארצו,  נפוץ 
אכן  שהוא  להוכיח  כדי  הראשית, 
לאחר  זאת,  היום.  באותו  צולם 
כך  על  שמועות  במדינה  שנפוצו 
ושהוא  הדרדר  הרפואי  שמצבו 

מאושפז בבית החולים. 
בא־ מתסמונת  סובל  דוטרטה 

סרטני  טרום  למצב  הנחשבת  רט, 
בוושט או במערכת העיכול. בכלי 
התקבלו  בפיליפינים  התקשורת 
רפואי  שבמרכז  כך  על  דיווחים 
בבירה  זה  מסוג  במחלות  המטפל 
משמ־ האבטחה  הוגברה  מנילה, 

עותית במשך מספר ימים בשבוע 
עו־ עם  זאת  שקישרו  ויש  שעבר, 

ואי  דוטרטה  של  היעלמותו  בדת 
במשך  בתקשורת  שלו  ההופעה 
למעלה משבוע, תופעה שנחשבת 
חריגה למדי עבור הנשיא הצבעו־

ני וחסר העכבות. 
מיהר  לא  השמועות,  למרות 
בפ־ והסתפק  להתראיין  הנשיא 
שמסר  ובתגובות  התמונה  רסום 
שהש־ אלא  דוברו.  באמצעות 

כי  שטענו  והיו  פסקו  לא  מועות 
יותר,  חלש  נראה  הוא  בתמונה 
של  דוברו  יותר.  כהה  עורו  וגוון 
הללו  הטענות  את  דחה  דוטרטה 
השתזף  הכל  בסך  הוא  כי  ואמר 
מעט בשמש, ושגוון עורו התכהה 

מעט בגלל הזדקנותו הטבעית.
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ירושלים | מכירהֳ
מרפסות   2 חדרים,   3 גאולה.  בגני 
2.15m Remax מחסן  נוף,  סוכה, 

050-4115497
[20052544]

ל3 מחולקת  מ   50 דירת  בבנית. 
בלבד.  בעלז  נוף!  קומה 7.  חדרים. 
1.45m Remax אדיר.  פוטנציאל 

050-4115497
[20052543]

קומה  מ"ר,  חדרים, 128  בכדורי, 5 
כיוונים  גדולה,  מרפסת  נוחה, 
שוורץ  וחניה,  גדול  מחסן  טובים, 

נדל"ן 052-765-6888
[20052503]

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]

 + 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]

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

053-3179474 ,5379474
[20052386]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

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

3179474
[20052384]

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]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052100]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052099]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052015]

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

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

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

הנדלס"
[20051961]

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

תיווך-הנדלס"
[20051960]

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

הנדלס"
[20051959]

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

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

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

"היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

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

הנדלס"
[20051757]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

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

הנדלס"
[20051595]

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

הנדלס"
[20051594]

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

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

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

תשלום 052-7658-638
[20051485]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

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

הנדלס"
[20051414]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051351]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051231]

ירושלים | השכרה
הצדיק,  בשמעון  בלעדי  להשכרה 
ממוזגת  ומשופצת,  גדולה  חד'   2
ומרוהטת קומפלט + מרפסת סוכה *  

*  * תיווך ישיר 02-6510266
[20052536]

מטר 2 פאר 25  יחידת  גרשון  ברבינו 
חד ק"כ מרוהטת ומשקעת ביותר רק 
"היימשע   052-7628176 שח   3100

תיווך-משה
[20052523]

רק  חד מתאים לבחורים  בזוננפלד 2 
"היימשע   052-7628176 שח   4500

תיווך-משה"
[20052522]

בהמ"ג 2 חד 38 מטר מרוהטת מטבח 
חזית  שח   3800 רק  ק"א  ענק  חדש 
052-7628176 "היימשע תיווך-משה"
[20052521]

לגמרי  חדשה  חדר  דירת  בהמ"ג 
2500 רק  ליחיד  או  למשרד  מתאים 
שח לחודש כולל הכל 052-7628176

"היימשע תיווך-משה"
[20052520]

בונובנירה בגני רוממה 2 חד 35 מטר 
חדש  הכל  מאד,  ומושקעת  מרוהטת 
"היימשע   052-7628176 שח   4000

תיווך-משה
[20052519]

מטר   100 חד   5 פלקס  דו  באשכנזי 
052- זוכה  הקודם  שח   7000 רק 

7628176 "היימשע תיווך-משה"
[20052518]

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,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
מרדכי  תכלת   * ש''ח   8,500 מרוהט, 
מרפסת 9,000  + מ"ר   100 ק"4 חד'   4
053-  ,02-5379474 תיווך  ש''ח 

3179474
[20052388]

 + מרפסות   3  + ק"ה  חד'   5 סורוצקין 
ק"ג  המ"ג  גמיש *  ש''ח  מעלית 8,000 
4.5 חד' 95 מ"ר 6,000 ש''ח תיווך -02

053-3179474 ,5379474
[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]

ירושלים | בנינים
בבוכרים  מגורים  בנין  למכירה 
מגוונות,  בניה  זכויות   + ירושלים 
053- תיווך  למוסדות.  גם  מתאים 

3114437
[20052537]

בני ברק | מכירה
בשטרסר 3 חד' ק"א חזית 1,790,000
1,750,000 חד'   4 באבן-שפרוט   *   *

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20052548]

חדרים   3-4-5 דירות  בשיכון-ה' 
ופנטהאוזים מקבלן אמין איכלוס עד 
ב"תיווך-ט.זינגר"  תוכניות  חודש   24

03-619-0004
[20052547]

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 | השכרה
כניסה  ה'  שיכון  ק"ק  חד'   2.5 דירת 

מידית. 03-5785777
[20052555]

לזו"צ  יח"ד  הרי"ם  בחידושי 
מרוהטת  מושקעת,  סוכה,   +  2
050-  /  03-5797566 וממוזגת. 

4194113
[20052542]

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]

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
בחדשים 3 חד' + גג + נוף מדהים * 3
חד' שמורה ויפיפיה * 3 חד' מיוחדת 
בקריה   * נמוכה  קומה  מרפסות   2  +
3 הקריה  בגב   * ש''ח  חד' 830,000   3
דירות  דרושות   * ש''ח   770,000 חד' 
נוספות * וותק * אמינות * אייזנבאך 

058-3273747
[20052510]

בקריה  איכותית  חד'   3 למכירה 
2  * הזדמנות,  במחיר  החדשה 
ב470.000 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]

אחיסמך 
חדרים   3 דירות  באחיסמך! 
בבניין   1,150,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,400,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,850,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20052505]

ֹ\ בעומר  לל"ג  בכרמיאל  דירה 
לשבתות \לחופשות + חצר, + גנרטור 

054-8541648 054-8472846
[20052558]

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
הקיץ  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

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. 

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 
מפוארים  וצימרים  דירות  מגוון 
באווירה  ובסביבה,  בעתיקה 
בעומר  ללג  מיוחדת  צפתית 
0587764848 048861013 ולקיץ 

0585711558
[20052560]

דירה גדולה חדשה ויפה לל"ג בעומר 
ושבת + חצר, קרובה לתחנה מרכזית. 

077-2177049
[20052559]

יפות,  חד'   6  /  3.5 דירות  להשכרה 
מהעתיקה.  דק'  נוף,10  עם  נקיות 

053-3120240 / 050-4175005
[20052540]

נוף  ממרון,  דקות  חד' 7  במאו"ח 5 
052- חדש.  בנין  יפה,  לרשב"י, 

7653974/3
[20052516]

מרכזי  במיקום  בצפת  נופש  דירת 
מוצש"ק  ה'-  מיום  נוף,  מיטות,   8-10

054-8420983/4
[20052509]

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]

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

04-6922596 /
[20052339]

חד'   3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
סלון-  שינה,  חדרי   2 מ"ר,  חדשה, 60 
מטבח, 7 מיטות (2/5), ספה נפתחת, 
מרפסת, נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח 
 :  6-8 ש''ח,   400  : נפשות   3-5 לזוג, 
ש''ח   1200 מוצ"ש  חמישי-  ש''ח   500
למשפחה, הנחה ללילה שני 50 ש''ח. 

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]

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

8741443
[20052314]

טבריה 
7 שבוע,  ולסופי  לימים  ארוח  דירת 
052- לכינרת.  מדהים  נוף   + מיטות 

7833506
[20052498]

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

gmail. Com
[20052135]

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

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

קוממיות 
ונקיות  מטופחות  מלונית,   + דירה 
חצר   + אולם   +  15-50 מ  במיוחד, 

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

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

6781772
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

אצולת אירופה - ספסופה 
מותאמת  יוקרה  וילת  סופסופ  חדש! 
סלון  מיטות,   21 החרדי.  לציבור 
מושקעות,  ענקיות  חצרות  ענק, 
איכותי,  גן  ריהוט  דשא,  מרחבי 
טרמפולינה,  מגה  וערסלים,  נדנדות 
מתחם  מנגל,  פינת  משחק,  שולחנות 
וסאונה -052 ג'קוזי  עם  פרטי  בריכה 

7162596
[20051897]

בית מאיר 
נופש  דירות  מדהים,  נופש  מתחם 
בריכה   + חד'   8 מיטות)   12 ו-   15)
בנפרד),  גם  (להשכרה  וגדולה  חמה 
פרטיות מוחלטת, גן אירועים ובוסתן 
02- מאיר  בית  במושב  משחקים, 
1agamaim@gmail.  ,5344514

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

אצולת צפת – הר כנען 
מחתם אירוח ענק 5 דונם, 21 חדרים 
חדשים, 80 מיטות, אולם אוכל, אולם 
לבית כנסת, ריהוט גן איכותי, נדנדות 
נוף  עם  מרפסת  חדר  לכל  וערסלים, 
למבצעי  חייגו  לכנרת,  עד  פסטורלי 

השקה אטרקטיבים 04-6037370
[20051899]

מירון 
למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

ירושלים 
רמות  במגוון  במרכז,  נופש  דירות 
ולשבועות  לל"ג-בעומר  ומחירים 

"תיווך ישראל" 052-7176102
[20052556]

להשכרה  דירות  של  גדול  מבחר 
ימות  כל  וחגים  לשבתות  בירושלים 

השנה, טל: 0527133841
[20052535]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

7616720-1
[20040110]

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

715-2486
[20045497]

בכל  סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
והאמינות  השירות  עם  הארץ, 
052- גרוס.  חיים  של  הידוע 

7617828
[20044739]

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]

דוברת ַ ניהולית  מזכירה  דרושה 
אידיש למשרד בירושלים נסיון חובה 

mn7707701@gmail.com קו"ח.
[20052538]

מלמד  בירושלים  באידייש  לת"ת 
קו"ח  ובינוניות,  גבוהות  לכיתות 
תנאים   077-3179829 לפקס: 

טובים למתאימים.
[20052534]

בקטמון  בחורה  אישה/  דרושה 
 ,5-10 גילאי  בנות  ב3  לטיפול 
בית  ועבודות  ביה"ס  מהגן/  איסוף 

קלות. 054-5291135
[20052517]

מנוסה  חשבון  רואה  דרוש/ה 
וגרמנית  באנגלית  ידע  ומקצועי 
יש  0774449616קו"ח  חובה 

לשלוח בפקס
[20052499]

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

3101276
[20052264]

לביצוע  מהבית  לעבודה  פקיד/ה 
אישורי הגעה לאירועים וחתונות, 
לשעה  ש"ח   37 נוחות,  שעות 
מזכיר/ה  גדול  חרדי  לגביר   *
על  אחריות  בי-ם,  מענקים  רכז/ת 
הגביר,  של  והמענקים  התרומות 
בק  פקיד/ת   * ביום  שעות   4-5
לב"ב. 6,000 סמוך  למשרד  אופיס 

נטו. קריירה 072-22-222-62
[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]

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 
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]

אורטופדיה 
כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 
סקוני,  האורטופדיים  המותגים 
אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 
mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי
בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 
לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 
תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

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

7623143
[20052327]

השבת אבידה 
בצבע  עגיל  נמצא  בהר  פ.  בשבת 
כרם.  עין  הדסה  החולים  בבית  זהב 

.0527630423
[20052561]

נמצא תוקי בב"ב לפני שבוע וחצי עם 
מספר על הרגל. 058-3279019

[20052557]

בקו  יהונתן  שוחט  ע"ש  קו  רב  נמצא 
052-7127715 .402

[20052541]

054- אילן.  בר  באזור  עגיל  אבד 
8538551

[20052539]

חובות  יח     מעשרות  ירושלמי:  היומי  דף  לה     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הי"ז (ההתבוננות)    משנה יומית: שבועות ב, ה - ג, א  
  הלכה יומית: או"ח תקיד, ו-ח    רמב"ם יומי: מכירה ד-ו    שו"ע הרב - רב 
יומי: לח, ח-יא    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תשסט-תשפא    חפץ חיים:

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קו. רכילות ציורים ו-ז  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:148:158:138:188:178:11סו"ז ק"ש מג"א
9:079:089:079:109:099:05סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:429:439:419:459:449:39סוף זמן תפלה מג"א
10:1710:1810:1710:1910:1910:15סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3612:3712:3712:3812:3812:35חצות היום
13:1113:1213:1213:1313:1313:10מנחה גדולה

19:3819:3519:3919:3619:3619:34שקיעת החמה
זמנים למחר

3:533:533:493:573:553:47עלות השחר
4:414:424:394:454:434:36זמן ציצית ותפילין

5:385:435:345:425:405:35הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6762954 הר סיני 15, ב"ב    תל אביב הר סיני 054-6809960 ההסתדרות 3    בני ברק סופר פארם מד רחוב ירושלים
077-8881880 סופרפארם מגדל תל אביב 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 24:00 סופרפארם שיכון דן
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 סופרפארם מינסטור רח' נחלת יצחק 20 מהשעה 19:00 עד 24:00
077-8880440 טרומפלדור  סופר פארם נווה שאנן 8331107 רח' שטמפר 14    חיפה רפא -אל עד 08:00    נתניה
אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם 56    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.195-
אתמול: 211.195-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
36-26

תל אביב
32-23

חיפה
33-23

גולן
38-22

טבריה
40-23

גליל
33-24

באר שבע
41-25

אילת
44-29

מזג האויר
עלייה נוספת בטמפטורות

היום - תחול עלייה נוספת 
בטמפרטורות וייעשה חם 

מהרגיל עד שרבי.

חמישי - שרב כבד ישרור בכל 
הארץ עם עומסי חום כבדים עד 

קיצוניים.

שישי - שרב כבד יוסיף לשרור 
בכל חלקי הארץ עם עומסי חום 
כבדים עד קיצוניים. ייתכן אובך, 

בעיקר בדרום הארץ.

שבת - מעונן חלקית. תחול 
ירידה ניכרת בטמפרטורות 

והקלה משמעותית בעומסי 
החום, אך עדיין יהיה חם 

מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים 
הארץ.

שבתשישיחמישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



ניו יורק: אגודת ישראל באמריקה ריכזה שיתוף 
פעולה קהילתי למתן חיסונים חינם נגד חצבת

לאור ההתפרצות המתמשכת של המחלה, חיסונים יועמדו לרשות הציבור ללא כל צורך בתשלום
מאת א. למל

לנוכח ההתפרצות המתמשכת 
לר־ יועמדו  חיסונים  המחלה,  של 
בתש־ צורך  כל  ללא  הציבור  שות 
לום, קביעת תור או ביטוח רפואי. 
מבצע החיסונים מתבצע בו־זמנית 
של  במוקדים  השבוע,  מתחילת 
מתגו־ בהן  העיר  בשכונות  'הצלה' 
רר ריכוז גדול של תושבים יהודים 
פארק,  בורו   – החרדי  מהציבור 

פלטבוש וויליאמסבורג.
הושם  הפעילות,  במסגרת 
לציבור.  חיוני  מידע  מתן  על  דגש 
ניו  בעיריית  הבריאות  מחלקת 
החיסון  מתן  על  ממליצה  יורק 
שישה  בגיל  הראשון  המשולש 
המתגוררים  לתינוקות  חודשים 
כאשר  בחצבת,  הנגועים  באזורים 
מואץ,  בקצב  תינתן  השניה  המנה 
עוד לפני גיל 4 שנים, כדי להבטיח 

שהם מוגנים בפני המחלה.

בין  שנולד  מי  כל  כמו־כן, 
השנים תשי"ז – תשמ"ט, בהן היה 
של  בלבד  אחת  מנה  לתת  מקובל 
להיות  עלולים  המשולש,  החיסון 
במחלה.  להידבקות  חשופים 
ההמלצה לילידי אותן שנים לבצע 
חסינו־ את  לקבוע  כדי  דם  בדיקת 

נוספת.  מנה  לקבל  פשוט  או  תם, 
ניתן להתייעץ עם רופא המשפחה.
לקבו־ המשתייכים  אנשים 

חיסון  מערכת  בעלי   – סיכון  צות 
קיצונית,  במידה  אלרגיים  חלשה, 
ומי שקיבל לאחרונה עירוי דם או 
לפנות  עליהם   – אחרים  חיסונים 

קבלת  לפני  המשפחה  לרופא 
החיסון.

באמריקה,  ישראל  אגודת 
הפעולה,  שיתוף  את  שריכזה 
בבורו  'הצלה'  לסניפי  הודתה 
וויליאמסבורג;  פלטבוש  פארק, 
למועצת הקהילה היהודית בבורו 
פארק; למועצת הקהילה היהודית 
הארגונים  לאיחוד  בפלטבוש; 
למ־ בוויליאמסבורג;  היהודיים 

ולביה"ח  מיימונידס  הרפואי  רכז 
שיתוף  על  יורק,  בניו  הקהילתי 
את  שאפשר  ביניהם  הפעולה 

הוצאתו של מיזם זה לפועל.

שיקגו: תוגברה האבטחה סביב מוסדות יהודים
לאחר נסיון הצתה בבית כנסת וונדליזם ליד אתרים יהודיים אחרים

מאת א. למל

מגבירה  שיקגו  משטרת 
ספר  ובבתי  כנסת  בבתי  סיורים 
נסיון  לאחר  יהודיים  עסק  ובתי 
ליד  וונדליזם  כנסת  בבית  הצתה 

אחרים.
לבית  מחוץ  אבטחה  מצלמות 
תיעדו  לייקוויו  בשכונת  הכנסת 
שאירעו  ההצתה  נסיונות  את 
שרידי  האחרונה.  שבת  במוצאי 
בקבוקי תבערה נמצאו מחוץ למ־

בנה, לא נגרם נזק ולא היו נפגעים. 
שני  זיהתה  כי  דיווחה  המשטרה 

חשודים.
כתבו  הכנסת  בית  בהנהלת 
ניסה  "מישהו  כי  הקהילה  לחברי 
שמ־ המקודש  המקום  את  לחלל 

קהילתנו  של  הפועם  כלב  שרת 
להיות  חייבת  תגובתנו  התוססת. 
לכבד  מחדש  עצמנו  את  להקדיש 
שלנו.  הכנסת  בית  קדושת  את 
וננצל  כקהילה,  שבת  את  נחוג 
להש־ כדי  אחרות  הזדמנויות 

השבוע.  במהלך  בתפילה  תתף 
בשני  אחד  ונתמוך  יחד  נעמוד 

זקוקים  או  מפחדים  אנחנו  כאשר 
לעזרה".

הושחתו  הנוספת,  בתקרית 
לבית  מחוץ  שחנו  רכב  כלי  אתמול 
מערב,  פארק  רוג'רס  באזור  כנסת 
ושמשותיהם נופצו. סגן מפקח המ־

שטרה המקומית אנתוני ריצ'י הורה 
להעניק "תשומת לב מיוחדת" לבתי 
ועסקים  יהודיים  ספר  בתי  כנסת, 
שפשעים  בזמן  יהודית  בבעלות 
המ־ דובר  הודיע  כך  נחקרים,  אלה 

שטרה אנתוני גוליילמי.
מספר  וולקנפלד  דוד  הרב 
עם  שבורים  בקבוקים  ששלושה 
נמצאו  חרוכות  שחורות  מגבות 

מחוץ לבית הכנסת.
הבל־ כי  אמר  המשטרה  דובר 

שים גם חוקרים את ניפוץ חלונות 
מכונית מחוץ לבית הכנסת באזור 
הם  כי  אמרו  הם  פארק.  רוג‘רס 
בנסיון  שונים  חשודים  מחפשים 

ההצתה ובהשחתת המכונית.

ניפוץ החלונות נחקר. כוחות משטרה בזירה
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