
הנשיא טראמפ הכריז על מצב חירום מול איראן; 
"נמכור נשק לסעודיה למרות התנגדות הקונגרס"
הנשיא האמריקאי הודיע כי ישלח 1,500 חיילים אמריקאים נוספים למזרח התיכון ^ איראן: נטביע את ספינות המלחמה האמריקאיות 

באמצעות 'נשק סודי' 
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
הכריז במהלך סוף השבוע על מצב 
שנועד  בצעד  איראן,  מול  חירום 
נשק  עסקאות  ביצוע  לאפשר 
גדולות עם מדינות במזרח התיכון, 
העסקה  הקונגרס.  אישור  ללא 
הגדולה ביותר תהיה מול סעודיה, 
לעסקאות  מתנגד  שהקונגרס 
הרצח  פרשת  בעקבות  איתה  נשק 
חשוקג'י  ג'מאל  העיתונאי  של 
באיסטנבול  הסעודית  בקונסוליה 

שבטורקיה. 
האמריקאי  המדינה  מזכיר 
עסקאות  כי  מסר  פומפאו  מייק 
על  להגן  כדי  נחוצות  הן  הנשק 
האיראני  האיום  מפני  האזור 
ב־22 מדובר  לדבריו,  המתגבר. 
לס־ שיישלחו  נשק  של  משלוחים 

האמירויות  איחוד  ירדן,  עודיה, 
ובנות ברית נוספות באזור, ויכללו 
טילים  מטוסים,  חלקי  תחמושת, 

נגד טנקים ועוד. 
הנשיא  מסר  נפרדת  בהודעה 
1,500 ישלח  הוא  כי  טראמפ 

ארה"ב  מצבא  נוספים  חיילים 
לע־ בנוסף  זאת  התיכון,  למזרח 

באזור  המוצבים  האלפים  שרות 
האמריקאים  בבסיסים  קבע  דרך 

השונים הפרוסים בכמה ממדינות 
המפרץ. 

הבהירו  אמריקאים  בכירים 
מבין  חיילים  כי 600  יותר  מאוחר 

טראמפ,  דיבר  שעליהם  ה־1,500 
ומשמעות  באזור  מוצבים  כבר 
דבריו של הנשיא שהשהות שלהם 
יישלחו  אליהם  ובנוסף  תוארך, 
טרא־ נוספים.  חיילים  לאזור 900 

במספר  מדובר  כי  ציין  עצמו  מפ 
הת־ אך  חיילים,  של  יחסית  קטן 

ההגנה  למשימות  שלהם  רומה 
מפני התוקפנות האיראנית נחוצה 

מאוד, כדבריו. 
בקונגרס ובעיקר בסנאט הגי־
לנוכח  מאוד  חריפה  בביקורת  בו 
למכור  טראמפ  של  החלטתו 
לו  שמוענקת  הסמכות  תחת  נשק 
בכירים  חירום.  מצב  על  להכריז 
כמה  גם  אך  בעיקר,  דמוקרטיים 

על  ביקורת  מתחו  רפובליקנים 
בת־ מדובר  כי  וטענו  ההחלטה, 

מנסה  שבמסגרתו  מסוכן  קדים 
הסמכויות  כל  את  לעקוף  הנשיא 
על  הפיקוח  בנושא  הקונגרס  של 
עסקאות הנשק, בחסותו של מצב 

חירום עליו הוא עצמו הכריז. 
להר־ ניסו  טראמפ  של  יועציו 

מדובר  כי  ואמרו  הרוחות  את  גיע 
ישפיע  שלא  פעמי,  חד  בצעד 
בשום צורה שהיא על סדר העבו־

דה הרגיל של הבית הלבן עם בית 
הנבחרים והסנאט.  

לה־ איראן  המשיכה  במקביל 
הפכו  שכבר  האיומים  את  שמיע 
שבשבוע  לאחר  למדי.  שגרתיים 
של  העליון  המנהיג  אמר  שעבר 
לסטודנטים  חמינאי,  עלי  איראן, 
עוד  לראות  יזכו  שהם  צעירים 
הצי־ של  השמדתה  את  בחייהם 

'המנוונת',  האמריקאית  ביליזציה 
ישראל,  מדינת  של  סופה  ואת 
פרסמה איראן בסוף השבוע הוד־

השיט  כלי  אם  כי  הזהירה  בה  עה 
במפרץ  השוהים  האמריקאים 
נגד  כלשהי  בדרך  יפעלו  הפרסי 
האסלאמית  הרפובליקה  איראן, 
המהפכה  משמרות  באמצעות 
תטביע את הספינות הללו בעזרתו 
של 'נשק סודי' המצוי בידי איראן, 

כטענתה. 
הוסיפו  האיראנים  המנהיגים 
כי אין להם כל כוונה להיכנע לד־

רישות האמריקאיות, וכי בכוונתם 
האינטרסים  על  ולעמוד  להמשיך 
ארה"ב  אם  גם  מחיר,  בכל  שלהם 

תתקוף בשטחה של ארצם. 
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לבקשתו האישית של מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א:

תחת הקריאה 'תנו לבבכם' הוכרזה מגבית חירום 
מיוחדת להשלמה מיידית של 'בית ויזניץ' ההולך 

ומוקם כמבצר של תורה ויראת אלוקים
מרן אדמו"ר שליט"א בקריאתו: "המסייע לי בזה, עושה עמי טובה ובוודאי שכרו הרבה מאד"

לבבכם',  'תנו  הכותרת  תחת 
מיוחדת  חירום  מגבית  הוכרזה 
כולו,  היהודי  העולם  את  שתקיף 
של  הנדירה  האישית  לבקשתו 
שליט"א,  מויזניץ  האדמו"ר  מרן 
לשאת עימו במשא האדירים הזה 
טהורה  ממלכה  להקמת  המוקדש 
המשא  כאשר  וחסידות,  תורה  של 
ולעול  אדירים  למימדים  הגיע 
הכבד שאיננו נותן מנוח, כאשר יש 
לכדי  הפרויקט  את  להביא  צורך 
ראשונים  של  מקחם  ולברר  גמר 
שהפך  הגדול  ההיכל  מייסדי   –
וחסידות  יראה  של  רותחת  ליורה 
בעוז  המפעמת  השבת  וקדושת 

ותעצומות.
עומד  ההתרמה  פרוייקט 
לבבכם'  'תנו  הקודש  זעקת  תחת 
בד־ האחרונה  בעת  שנמסר  כפי 
תחינה  במקהלות,  שנאמרו  ברים 

לפעלו  ועוז  כח  לתת  לב  מנהמת 
שנטל  האדירים  במפעל  הנשגב 
הקהילה  מול  השעה  וצו  ככורח 
הק־ כפורחת:  ועולה  המתעצמת 

מתו מחדש של 'בית ויזניץ' – בנין 
העו־ והמרכז  הגדול  המדרש  בית 

למי לתורה ולחסידות, אשר יהווה 
של  אור  ומגדל  תלפיות  תל  בס"ד 
לאורה  והדר  הוד  מלאי  נצח  חיי 
בק־ שמרכזה  ויזניץ,  של  ומשנתה 

ולראשונה  ברק,  בבני  ויזניץ  רית 
ואילוצי  נדודים  של  שנים  מזה 
יתאפשר  אפשריים,  בלתי  מקום 
השם  מבקשי  של  האלפים  לקהל 
של  הפועם  היכלה  את  הגודשים 
ויזניץ, לשמוע אל הרינה ואל הת־

פילה ולקנות דעת ויראת אלוקים.
היכלה של ויזניץ, היווה תמיד, 
הוקמה  מאז  וביותר  ייסודה,  מאז 
האדמו"ר  כ"ק  ע"י  מחדש  וכוננה 
מויזניץ  חיים'  'אמרי  בעל 

מסתמן: קושנר יגיע לפגישה עם ראה"מ 
נתניהו טרם הוועידה הכלכלית בבחריין

שליחו המיוחד של טראמפ צפוי להגיע לישראל כבר בשבוע הבא, כך דווח בסוף 
השבוע, אך בצל המתיחות הקואליציונית לא ברור אם המפגש אכן יתממש

מאת כתב 'המבשר'

ארה"ב  בין  מתקדמים  מגעים 
לישראל: ברקע הפרסום המתקרב 
הממשל  של  המיוחד  המתווה  של 
בין  שלום  להסכם  האמריקאי 
ישראל לפלסטינים, הידוע בכינויו 

דיווחים  פי  על  המאה',  'עסקת 
מת־ מגעים  מתקיימים   '11 ב'כאן 
יועצו  של  ביקור  לתיאום  קדמים 
הברית  ארצות  נשיא  של  הבכיר 
בא־ קושנר  ג'ארד  טראמפ,  דונלד 
הכינוס  לפני  להתרחש  וצפוי  רץ, 
תזמון  כן,  כמו  בבחריין.  הביטחוני 

הביקור הוא בהלימה ללו"ז פרסום 
החלק של עסקת המאה.

הבכיר  יועצו  הדיווח,  פי  על 
של טראמפ ייפגש עם נתניהו לפני 
בנסיכות  בפסגה  ינכחו  שהשניים 
כא־ שיתקיים  בחריין,  שבמפרץ, 
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ַמע   ְשׁ
יִשְָראֵל

גל השריפות נמשך גם ביום שישי – 
מאות דונמים ועשרות בתים עלו באש  
צוות משותף לכבאות וחברת החשמל יבחן אפשרות שחלק מהשריפות נגרמו כתוצאה מכשלים בכבלי חשמל

מאת חיים מרגליות

ביום  גם  נמשך  השריפות  גל 
הושגה  שבת  לקראת  ורק  שישי, 
המ־ האש  מוקדי  בשני  שליטה 
443 לכביש  בסמוך  שמעותיים, 
היישוב  הראל.  ליישוב  ובסמוך 
מבוא מודיעים, המאוכלס על ידי 
נמחק  כמעט  דתיות,  משפחות 
באש.  עלו  בתיו  כל  כמעט  כאשר 

ומדובר בעשרות בתים.
ביום שישי בבוקר התקיימה 
השתתף  בחלקה  מצב,  הערכת 
גם ראש הממשלה בנימין נתניהו 
גלעד  פנים  לבטחון  השר  וכן 
התקיימה  המצב  הערכת  ארדן. 
שמן,  בן  ליער  סמוך  חדיד,  בתל 
את  שכילתה  האש  בערה  שם 

המושב מבוא מודיעים.
בסיכום הערכת המצב נקבע 
לישו־ התושבים  חזרת  תותר  כי 

דניאל.  כפר  גימזו,  שילת,  בים 
המו־ מול  תיאום  לאחר  רק  זאת 

עצות. כביש 443 נפתח רק אחר 

הצהריים לתנועת אזרחים.
כי  שישי  ביום  דווח  עוד 
במערך  הדליקות  אגף  חוקרי 

הש־ למוקדי  הגיעו  הכבאות 
נסיבות  את  לחקור  כדי  ריפות 
כי  מסתמן  השריפות.  פרוץ 

לא  הגדולים  השריפות  מוקדי 
בעומר.  ל"ג  מדורות  בשל  פרצו 
  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד
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מאת דוד שמואלי

המבקר  אכיפה.  גורמי  "יש 
ולא  בביקורת,  שעוסק  גורם  הוא 
הדברים  את   – חוק"  אכיפת  גורם 
מועמד  אנגלמן,  מתניהו  אמר 
הקואליציה לתפקיד מבקר המדי־

בתשו־ היום',  ל'ישראל  בראיון  נה 
בה לשאלה אם ראוי שהמבקר יח־
זק את הקשר עם הפרקליטות כדי 

להעצים את השפעת דו"חותיו.
רב  נסיון  עם  שמגיע  אנגלמן, 
ציבוריים  גופים  בניהול  שנים 
פיננסית  התנהלות  על  ובביקורת 
של ארגונים גדולים, צפוי להביא 
המבקר.  למשרד  חדשה  רוח  עמו 
לא  ומקפיד  בדיבורו  זהיר  הוא 
קודמיו  כלפי  בחריפות  להתבטא 
אחרים  גורמים  כלפי  או  במשרד 
הרבה  יש  בדבריו  אך  במערכת, 
ובת־ השורות,  בין  לקרוא  מה 

והמחושבות  המדודות  שובותיו 
אפשר ללמוד גם הרבה "הן" מתוך 

ה"לאו".
בדב־ שחוזר  המרכזי  המוטיב 
ריו הוא החזרת הדגש על הביקו־
כדי  הפיננסי־ניהולי,  למקומה  רת 
השימוש  על  הפיקוח  את  לשפר 
המדי־ במוסדות  הציבור  בכספי 

נתיים.
עוד אמר אנגלמן: "אני לא רו־

כלפי אחרים.  צה להיות ביקורתי 
לבי־ שלו  הפן  את  מביא  אחד  כל 
הפן  את  להביא  רוצה  ואני  קורת, 
הניהולי,  הצד  את  שמדגיש  שלי 
ההתייעלות הכספית של הגופים. 
בגו־ והן  בתאגידים  הן  בביקורות, 

פים ציבוריים, האנשים שעומדים 
וב־ בביקורת  עוסקים  בראשם 

ראיה פיננסית רחבה. הנסיון שלי 
לתפקיד  מביא  האלה  בתחומים 

ערך מוסף".
לבי־ בנוגע  נשאל  כשהוא  גם 
מבקר  דו"חות  אמת',  'בזמן  קורת 
אירו־ של  במהלכם  עוד  שנכתבו 
התנהלות  על  להשפיע  כדי  עים 
בדיעבד  להעיר  רק  ולא  המדינה 
תשובה  מספק  הוא   – כשלים  על 

מסתייגת.
טענו  תמיד  שמבקרים  כך  על 
שעדיף להתריע בזמן אמת ולהת־
ערב בתהליכים כשהם קורים ולא 
רק להעיר בדיעבד, אמר אנגלמן: 
בין  בהבחנה  חשיבות  רואה  "אני 
גורמי  לבין  כמבקר  המבקר  מוסד 
המב־ מוסד  המדינה.  של  הניהול 
קר צריך להתמקד בביקורת, ואת 
למדינה.  להשאיר  צריך  הניהול 
רגולטור  לבקר.  תפקידו  המבקר 
ולה־ דבר  בכל  להתערב  צריך  לא 
חליף את המנהל או את המדינה".
אח־ מבקרים  האם  לשאלה 

באופן  בתקשורת  השתמשו  רים 
אקטיבי כדי להפיץ את הדו"חות, 
אפ־ להיות  להם  ולגרום  לקדמם 

הציבורי,  בשיח  יותר  קטיביים 
המבקר  "לדעתי  אנגלמן:  השיב 
הביקורת  בהבאת  להתמקד  צריך 
שלו  הדו"חות  הצגת  באמצעות 
כך  כדי  שתוך  ומובן  הכנסת,  בפני 
גם הציבור מעודכן. אני לא רוצה 
אופיי  אבל  לזה,  מעבר  להתבטא 
הוא יותר של מעשים וקצת פחות 

של דיבורים".
כיצד  ייבחר  אם  השאלה  על 
הציבו־ הלב  תשומת  עם  יתמודד 
רית והביקורת התקשורתית שמ־

המדינה  מבקר  לתפקיד  תלווים 
הת־ הקודמים  "בתפקידיי  השיב: 

מסוגים  רבים  לחצים  עם  מודדתי 
לא  אני  עולם  וכהשקפת  שונים, 
להשפיע  סוג  מכל  ללחצים  נותן 

על עבודתי".

המשבר במו"מ הקואליציוני: 

בכירים בליכוד: ליברמן מערים קשיים 
לא הגיוניים בדרך להקמת ממשלת ימין

גורמים חרדיים הביעו אמש כאב על המצב הסבוך ואמרו כי כל אימת שהיהדות החרדית מבקשת לדאוג 
לצרכי הציבור החרדי יש מי שדואג להעלות את סוגיית הגיוס על סדר היום ^ גורמים ביהדות התורה אף 
הביעו תמיהה על כך שהליכוד אינו משיב תשובות מספקות בסוגיות השבת, הגיור, הדיור והחינוך ושאר 

צרכי הציבור החרדי שהועלו במסגרת המו"מ הקואליציוני 

מאת מאיר ברגר

פקיעת  לפני  ימים  שלושה 
 – ממשלה  להקמת  הדד־ליין 
המו"מ  בשיחות  סתום  מבוי 
התנהלותו  רקע  על  הקואליציוני: 
יש־ יו"ר  של  והתמוהה  העיקשת 
ליברמן  אביגדור  ח"כ  ביתנו  ראל 
בכירים  הגיוס,  לחוק  הנוגע  בכל 
חריפה  ביקורת  עליו  מחו  בליכוד 
במהלך סוף השבוע האחרון ואמרו 
כי הוא מערים קשיים לא הגיוניים 

להקמת ממשלת ימין.
בלי־ הבכירים  הגורמים  אחד 

כי  שטען   ,'11 ב'כאן  צוטטו  כוד 
להפלת  מוביל  ידיו  במו  ליברמן 

ממשלת ימין.    
שש  יש  הגורם,  לדברי 
תאוריות לסיבות שליברמן יעשה 

זאת – ואחת יותר הזויה מהשניה. 
עוד טענו בליכוד כי ליברמן קיבל 

4.8 מחמשת התנאים שהעלה.
ההצבעה  בליכוד,  הגורם  לפי 
אינה  בכנסת  גיוס  מכסות  על 
אפשרית עבור הסיעות החרדיות. 
"החרדים נכנעו ב־90% לדרישות 
שליברמן  הזמן  הגיע  ליברמן. 
צוטט  לקראתם",  ב־10%  יתגמש 
מכ־ "העברת  כי  שהוסיף  הגורם 
במסג־ ולא  בממשלה  הגיוס  סות 
רת החוק – לא תהפוך את ישראל 

למדינת הלכה".
חרדיים  גורמים  במקביל, 
הביעו אמש כאב על המצב הסבוך 
ואמרו כי כל אימת שהיהדות הח־
רדית מבקשת לדאוג לצרכי הצי־
בור החרדי יש מי שדואג להעלות 

את סוגיית הגיוס על סדר היום. 

מבקשת  החרדית  "היהדות 
הנו־ בכל  הציבור  לצרכי  לדאוג 

את  כולל  זה  העקרוניים,  שאים 
במרחב  השבת  שמירת  סוגיית 
הישיבות,  עולם  את  הציבורי, 
למצו־ הפתרון  החינוך,  מוסדות 

בסוגיית  ההתמודדות  הדיור,  קת 
הגיור ועוד. אך בכל פעם שמבק־

הללו  הנושאים  את  להסדיר  שים 
להציף  הטורחים  גורמים  ישנם 
את סוגיית הגיוס במטרה לטרפד 

הכל", הבהירו.  
בשונה ממה שליברמן טוען כי 
הגיוס  חוק  סביב  הסכמה  שררה 
מבהירים  הבטחון,  מערכת  של 
הגורמים כי אין אלו פני הדברים. 
חקי־ כל  לאורך  הגורמים,  לדברי 

קת החוק הובהר כי על פי דרישת 
לקראת  התורה,  גדולי  מועצת 

יש  והשלישית  השניה  הקריאה 
שליברמן  לחוק  בתוקף  להתנגד 
יש  כך  על  כי  הודיעה  ואף  הגיש 

לפרוש מהקואליציה. 
לאפשר  כדי  הבהירו,  לפיכך, 
הבאה  הימין  ממשלת  הקמת  את 
בהקדם  להסכמות  להגיע  יש 
לי־ של  "התעקשותו  האפשרי. 

להכתרת  להוביל  עשויה  ברמן 
ממשלת שמאל", אמרו.   

אף  התורה  ביהדות  גורמים 
שהליכוד  כך  על  תמיהה  הביעו 
מספקות  תשובות  מחזיר  לא 
הדיור  הגיור,  השבת,  בסוגיות 
הח־ הציבור  צרכי  ושאר  והחינוך 

רדי שהועלו במסגרת המשא ומתן 
הקואליציוני. 

חסרת  להתנהלותו  "מעבר 
יש  ליברמן,  אביגדור  של  ההיגיון 
משיב  אינו  הליכוד  מדוע  לתהות 
העק־ בסוגיות  מספקות  תשובות 

השבת,  כסוגיות  הנוספות  רוניות 
ושאר  והחינוך  הדיור  הגיור, 
שהועלו  החרדי  הציבור  צרכי 
במסג־ האחרון  החודש  לאורך 

הקואליציוני",  ומתן  המשא  רת 
אמרו. 
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ההתמודדות עם השריפות
את  אתם  מביאים  הלוהטים  והחודשים  הקיץ  עונת 
ישראל,  חוותה  כבר  שכמותן  המסוכנות,  הדליקות 
התפשטה  האחרונים  ביומיים  לטובה.  שלא  הן  וזכורות 
קוצים,  בשדה  כאש  הארץ,  כל  פני  על  השריפות  מכת 
על  עומדים  האש  כיבוי  כוחות  כמובן.  מטפורה  זו  ואין 
עבודה.  מלאות  וידיהם  תמידית,  בכוננות  משמרתם 
הסיבות לפריצת האש אינן אחידות, והן משתנות ממקום 
חשמל  בכבלי  טכניים  בכשלים  מוסבר  חלקן  למקום. 
וחלקן עדיין עומד בחקירה, עם חשש על פעילות חבלניות 
עויינת. העובדה המוצקה היא שהשריפות הביאו ליומיים 
אחר  בזה  שריפות.  עם  התמודדות  של  ביותר  עמוסים 
טובה,  חלקה  כל  המכלות  דליקות  על  ידיעות  הגיעו  זה 

ובימים אלו הכבאים אינם יודעים מנוחה מהי.

מורשת  נוטרי  לעבר  האשמה  מושמעת  לא  הפעם 
הדליקות  לדליקות.  שגרמו  הן  בעומר  ל"ג  מדורות  כי 
ליד  ובוערות  החרדים  בריכוזי  המודלקות  המסורתיות, 
נכבות  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  של  לכבודו  הכנסת  בתי 
הכנסת  בבתי  כך  על  הממונים  ידי  על  מסודר  באופן 
עם  או  עשנות  הנשארות  בעומר  ל"ג  דליקות  ובקהילות. 
מעדיפים  שמדליקיהן  אלו  דווקא  הן  עוממות,  גחלים 
ישיבה סביב תוך לעיסת תפוחי אדמה לוהטים. עם זאת, 
אפשר לקבוע כי הנסיבות שהביאו לגל השריפות שפרץ 
בכל עוז, ברובן הגדול הן בלתי נמנעות על ידי בן אנוש. 
להימנע  היה  יכול  מהם  גדול  חלק  כי  לשער  אפשר  אבל 
ראויה  לב  תשומת  מייחדים  האזרחים  היו  אילו  בס"ד 

לנושא חשוב זה, שהצלת חיים כרוכה בו.

את המסקנות האופרטיביות והחשובות יסיקו בוודאי 
של  רבות  עשרות  על  כואב  אך  המקצועיים.  הגורמים 
הדומם  את  מפייחות  הצומח,  את  המכלות  דליקות 
העולם.  יוצר  שברא  היפה  בבריאה  כללי  לנזק  וגורמות 
כמו  האש,  בנושאי  זהירות  להטמיע  הזדמנות  היא  זו 
מכשירי  או  גז  בלוני  כדוגמת  אליו  הקרובים  בנושאים 
חשמל אחרים, אשר פגיעתן מרובה ומסוכנת. יש לחדד 
בנוגע  הנהלים  כל  את  ולרענן  הבטיחות  הוראות  את 
לבטיחות האש והגז, גם בבית וגם במוסד, בחיי היום יום. 
גפרורים ומציתים – רק לשימוש מבוגרים. טיפול בצנרת 
את  נעשה  כאשר  הלאה.  וכן  מקצוע.  איש  בידי  רק  גז – 
יצילנו  ישראל  שומר  כי  מובטחנו  הראויה,  ההשתדלות 

וישמור את בתינו, שדותינו, מגרשינו ומרחבינו.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

סיוט איווט
ליברמן,  של  המשחק 
בהליכה  להסתיים  שעלול 
הוא  חדשות,  לבחירות 
ששובר  הגון  לא  משחק 
ציניות  של  חדשים  שיאים 
שעד כה טרם נראו במחוזות 

הפוליטיים.
מפני  מסויט  ליברמן 
נתניהו  שבה  האפשרות 
מצליח תוך חודשים אחדים 
החסינות  חוק  את  להעביר 
ההתגברות.  פסקת  ואת 
לעצמו  אומר  כזה,  במצב 
ליברמן ויאמר לעצמו בצדק 
כל בעל מבט מפוכח, שלטונו 
רק  לא  מובטח  נתניהו  של 
הקרובות  השנים  לארבע 
אלא גם לעשור הקרוב. איש 
שלטונו  על  לערער  יוכל  לא 
ושום תיק משפטי או חקירה 
יוכלו  לא  אחרת  או  כזו 
שהיא  צורה  בשום  להבשיל 

לכדי כתב אישום. 
ליברמן  של  המסקנה 
אחדים  חודשים  שתוך  היא 
הוא הופך לכלי שרת מוחלט 
ברצותו,  נתניהו.  בידי 
ליברמן  את  מותיר  נתניהו 
על כנו כשר הבטחון ומעניק 
כזה  פעולה  חופש  בידיו 
נתניהו  ברצותו,  אחר.  או 
מפלגה  כל  עם  ברית  רוקח 
כחול-לבן,  (לרבות  אחרת 
להפסיד  מה  לה  אין  שכבר 
נתניהו  של  ששלטונו  לאחר 
בחסות  מפלדה,  ליצוק  הפך 
והופך  האמורים)  החוקים 
את ליברמן לקוריוז במקרה 
הטוב ולעורבא פרח במקרה 

הגרוע יותר.
שטורד  היחיד  הדבר  זה 
ליברמן  של  מנוחתו  את 
זה  כל  את  אבל  אלו.  בימים 
במילים  לבטא  יכול  לא  הוא 
זאת.  לומר  דרך  כל  לו  ואין 
מביט ליברמן ימינה ושמאלה 
הקל  הכלי  את  ומוצא 
האגרוף  שק  לניגוח.  ביותר 
והפופולארי  ביותר  הזמין 
מאשר  אחר  לא  הוא  ביותר 
בלי  ונציגיו.  החרדי  הציבור 
להסס  בלי  עפעף,  להניד 
לשנייה  למצמץ  ובלי  לרגע 
דרישתו  את  ליברמן  מעלה 
לא  שפסיק  האולטימטיבית 
הוא  שאותו  בחוק  ישתנה 
את  מחריף  כך  ואגב  דורש 

טון ההסתה כלפי החרדים.
ממדרגה  ציניות  זוהי 
הנמוכה  ומהדיוטה  ראשונה 
על  להעלות  שניתן  ביותר 
ליברמן  של  שנתו  הדעת. 
הריאלי  החשש  מפני  נודדת 
שלו  המנדטים  שחמשת 
עלולים להפוך תוך חודשים 
קנה  למשענת  אחדים 
שלו  המאזניים  ולשון  רצוץ 
תיבלע. אבל את חיצי הארס 
מפנה  לא  הוא  המורעלים 

כלפי נתניהו. 
הוא יכול היה לומר שלא 
את  שיעבירו  עליו  מקובל 
פסקת  ואת  החסינות  חוקי 
יתן  לא  וכי  ההתגברות 
לעשות  מבלי  לכך  ידו  את 
כל  את  במקדו  בנפשו  שקר 
להצטרף  שלו  ההתנגדות 
החרדים.  בגלל  לממשלה 
אבל יש שתי סיבות שמונעות 
ראשית,  כזו.  הכרזה  ממנו 
תומך  בו  הבוחר  הציבור 
הללו  בחוקים  מאודו  בכל 
דורסנות  נגד  ובריאקציה 
שנית,  המשפט.  מערכת 
ממחצית  שיותר  כשאדם 
כרוכות  בפוליטיקה  שנותיו 
משטרתיות,  בחקירות 
פרסונלית  לחקיקה  מתנגד 
של  עורו  את  שמצילה 
לדין,  העמדה  מפני  מישהו 
כמעט  עצמו  את  מגחיך  הוא 
של  הפתטית  הופעתו  כמו 
נגד  בהפגנה  אמש  אולמרט 

שחיתות נתניהו. 

יאיר יהיר
היותר  הדברים  אחד 
בהזדעקות  אבסורדיים 
כנגד  לפיד  של  המתחדשת 
ביטוי  לידי  באה  נתניהו 
לפיו  שלו  המוחצן  בניסוח 
את  להחליף  מתיימר  נתניהו 

שלטון העם בשלטון יחיד.
היו  הדברים  אם 
שדוגל  אדם  מפי  נשמעים 
לכך  ובהתאם  בדמוקרטיה 
מנהל את אורחות חייו, ניתן 
ראש  בכובד  בהם  לדון  היה 
ולבחון האם יש או אין בהם 

ממש. 
בתוקף  כשהמוחה  אבל 
כדי  עד  היחיד,  שלטון  נגד 
אימה,  מצווחות  ניחר  גרון 
החוקה  שלפי  אדם  הוא 
שלו,  למפלגתו  חיבר  שהוא 
עוד  בראשה  לעמוד  אמור 

25 שנים, זה מזויף מתוכו.

מאש לאש
לל"ג  שקדמו  בימים 
הארץ  הוצפה  בעומר 
פופוליסטיות  בקריאות 
המון  את  להניא  שביקשו 
הקדוש  המנהג  מקיום  העם 
של  לזכרו  מדורות  להדליק 
שמעון  רבי  האלוקי  התנא 

בר יוחאי.
יממה לאחר ל"ג בעומר, 
הקשה,  מהחום  כתוצאה 
פרצו להבות אש של דליקות 
עזות בנקודות שונות בארץ. 
בתים  קשים.  היו  המחזות 
כל  על  אש  למאכולת  הפכו 

תכולתם.

חברי הפרלמנט האוקראיני הגישו הצעת 
חוק להעברת השגרירות לירושלים

מאת כתב 'המבשר'

86 חברי הפרלמנט האוקראיני 
(ראדה) הגישו בסוף השבוע הצעת 
שגרירות  העברת  לקידום  חוק 
אוקראינה מתל אביב לירושלים.  

כשהיא  הוגשה  החוק  הצעת 
פרלמנטרים   86 ידי  על  חתומה 
כולל  הראדה,  חברי   450 מתוך 
בהצעת  וסיעות.  מפלגות  מנהיגי 
הפרלמנט  חברי  קוראים  החוק 
וולודימיר  אוקראינה  לנשיא 
השגרירות  את  להעביר  זלנסקי 

האוקראינית לירושלים.
זו לא הפעם הראשונה שפרל־
לקדם  מנסים  אוקראינים  מנטרים 
את הרעיון הזה. הצעות חוק דומות 
הוגשו בשנים שעברו בתקופת הנ־

שיא פטרו פורשנקו. לפי הערכות, 
לב־ קשורה  שהוגשה  החוק  הצעת 
חירות לפרלמנט האוקראיני שית־

הפוליטיקאים  חודש.  בעוד  קיימו 
את  הזו  בהצעתם  להביע  מבקשים 
הערכתם לארצות הברית שהעבי־

רה את השגרירות לירושלים. 
בסופו של דבר, הגורם היחיד 
להעביר  שבסמכותו  באוקראינה 

זלנ־ הנשיא  הוא  השגרירות  את 
העברת  סוגיית  יהודי.  שהוא  סקי 
השר  ידי  על  הועלתה  השגרירות 

עם  באחרונה  שנועד  אלקין  זאב 
בבחירות.  נצחונו  לאחר  זלנסקי 
הפר־ חברי  של  המאמץ  למרות 

השגרירות  העברת  סוגיית  למנט, 
סדר  על  עומדת  לא  הנראה  ככל 

יומו של זלנסקי. 

היועמ"ש: לא מצאתי עילות 
לחקירה בנוגע למו"מ הקואליציוני

מאת חיים מרגליות

מספר  של  לפנייתם  במענה 
ומתן  המשא  בנושא  כנסת  חברי 
הקואליציוני המתנהל בימים אלה, 
ובתוכו גם הדיונים על חוק חסינות 
התייחסותו  נמסרה  התגברות,  או 
לממשלה  המשפטי  היועץ  של 
שהועלו  העקרוניים  להיבטים 

במסגרת הפניות. 
הזכיר  המענה  במסגרת 
כי  לממשלה  המשפטי  היועץ 
שהסכמים  נקבע  בג"ץ  בפסיקת 
כפיהם  יציר  הם  קואליציוניים 
ומידת  הפוליטיים,  הכוחות  של 
בתוכ־ השיפוטית  ההתערבות 

קיצוניים  למקרים  מוגבלת  נם 
נשיא  שקבע  כפי  ואולם,  ביותר. 
בדימוס,  העליון  המשפט  בית 
שיפוטית  התערבות  שמגר,  מאיר 
"מקום  אפשרית  הינה  כאמור 
בטוהר  פגיעה  של  סכנה  שעלתה 
השלטוני  השיקול  וטוהר  המידות 
... נוסף על כך ומעבר לכך, פסלנו 
הסכם קואליציוני כאשר גילינו בו 
היורד  פסול  בהן  שדבק  התניות 
סממני  הנושא  עניין,  של  לשורשו 
בת־ בעיקר  השחתה,  או  שחיתות 

חומי הממון וטוהר המידות".
כי  מובן  כי  היועץ,  ציין  עוד 
במ־ להסדיר  כוונה  שקיימת  ככל 

הקואליציוניים  ההסכמים  סגרת 
משטריים  או  משפטיים  נושאים 
חוקתית,  או  חוקית  רגישות  בעלי 
לממשלה  המשפטי  היועץ  עמדת 
את  לשקול  מקום  יש  כי  היא 
תוך  רבה,  לב  בתשומת  הדברים 
בשיח  להידברות  מקום  הותרת 

ציבורי ופרלמנטרי מקיף. מובן כי 
במ־ לממשלה,  המשפטי  היועץ 

להיבטים  יידרש  תפקידו,  סגרת 
כל  של  והציבוריים  המשפטיים 
הזה,  בהקשר  שתונח  חוק  הצעת 
בקול  דברו  את  לומר  יהסס  ולא 
יוזמה  כי  ימצא  אם  וברור,  רם 
של  בזכויותיהם  פוגעת  מסוימת 
אזרחי המדינה כתוצאה מהחלשת 

מערכות החוק והמשפט.
לממשלה  המשפטי  היועץ 
המשפטי  הייעוץ  כי  הבהיר 
לממשלה אינו מצוי בפרטי המשא 
אינו  הוא  וכי  הקואליציוני  ומתן 
במסגרת  הכנסת  חברי  את  מנחה 
שאינם  שעה  הפוליטי,  כובעם 
שלטוניות  סמכויות  מפעילים 
ממשלתיים  מתפקידים  כחלק 
לאחר  כי  מובן  נושאים.  הם  בהם 
יידר־ החדשה,  הממשלה  הקמת 

פעולה  מכל  להימנע  חבריה  שו 
בניגוד  אותם  המעמידה  שלטונית 
לה־ ובהתאם  כמקובל  עניינים, 

אשר  בעניין.  המשפטיות  נחיות 
הכ־ חברי  על  החלות  למגבלות 

של  להנחייתו  נתונות  אלו  נסת, 
היועץ המשפטי לכנסת.

לטענה  "אשר  כי  נמסר  עוד 
המשא  במסגרת  הדיון  עצם  כי 
סוגיות  אודות  הקואליציוני  ומתן 
פלי־ עבירה  כדי  עולה  מסוימות 
לית צוין כי בנסיבות העניין, ולא־

חר בחינה ראשונית שקיים היועץ 
בהיוועצות  לממשלה,  המשפטי 
עם פרקליט המדינה, לא נמצא כי 
עו־ תשתית  מבסס  הקיים  המידע 

בדתית המצדיקה פתיחה בחקירה 
פלילית".

המועמד למבקר המדינה: 
"ביקורת ולא אכיפה"

"המבקר צריך לעסוק בביקורת ולא להחליף את גורמי האכיפה", אמר מתניהו 
אנגלמן, מועמד הקואליציה לתפקיד מבקר המדינה

טורקיה שוב בצרות: הלירה בירידה 
עקבית והבורסה בשפל של כשנתיים וחצי 

במאוחדת וזק"א מסכמים בסיפוק רב פעילות 
ענפה למען מאות אלפי החוגגים במירון

יו"ר מאוחדת אייל גבאי השתתף בפעילות המיוחדת של זק"א ומאוחדת בל"ג בעומר במירון 
• עשרות אלפי בקבוקי מים חולקו במירון למניעת התייבשות • הופעל מוקד איתור ילדים 

נעדרים • מאוחדת אף חילקה עלון עם הוראות בטיחות המלווה בפיוטי ל"ג בעומר.

בציבור  המובילה  כקופה  מאוחדת 
במירון  זק"א  לפעילות  הצטרפה  החרדי 
והפעילו מוקד מיוחד לאיתור ילדים נע־

צמידים  אלפי  חולקו  שנה  כמידי  דרים. 
למירון,  הגעתם  בטרם  התתי"ם  לילדי 
על  בהילולא,  צמידים  אלפי  עשרות  וכן 
פרטיהם  את  הילדים  מלאו  הצמידים 

אשר שימשו לאיתור בעת הצורך.
בימי  השרבי  האוויר  מזג  בעקבות 
זק"א  במוקד  חולקו  וחמישי  רביעי 
עשרות אלפי  בקבוקי מים קרים ולצורך 
להחזיק  כדי  קירור  נגררות  הופעלו  כך 
אלפי  מאות  לרוויית  קרים  המים  את 
החוגגים. בנוסף הפיקה מאוחדת וזק"א 
עם  מיוחד  עלון  "שמחונים"  בשיתוף 
המ־ החוגגים  לציבור  בטיחות  הוראות 
לווה בפיוטי ל"ג בעומר בעיצוב מרהיב.

רפואי  מוקד  בשבת  הופעל  כן  כמו 
מיוחד ע"י מאוחדת בשיתוף ארגון חסדי 
שבתאי הפועל  במושב מירון בכל ימות 
של  רפואי  צוות  פעלו  במוקד  השנה. 
במתחם  נוכריים  מוסמך   ואח  רופא 

מול  מירון  מושב  במרכז  שבתאי  חסדי 
המכולת.

אייל  מר  מאוחדת  דירקטוריון  יו"ר 
משה  ר'  עם  יחד  במיוחד  הגיע  גבאי 
במאוחדת,   החרדי  המגזר  מנהל  ברים 
וביקר  הפעילות  אחרי  מקרוב  לעקוב 
קיבלו  שם  ההר,  במעלה  זק"א  במתחם 
זהב    משי  יהודה  זק"א  יו"ר  פניהם  את 
מאוחדת  יו"ר  זק"א.   הנהלת  צוות  וכל 
הפעילות  אחרי  ועקב  מקרוב  עמד 
הילדים  אלפי  של  מהכמות  נפעם  והיה 
המיוחדים  הצמידים  את  לענוד  שהגיעו 
מנת  על  ומאוחדת  זק"א  עי  שהופקו 
שלא ילכו לאיבוד. מר גבאי  אף ביקש 
צמידים  בחלוקת  אישי  באופן  והשתתף 

לילדים.
מאות אנשים ניגשו לנציגים וביקשו 
להודות על הפעילות הגדולה והמיוחדת 

למען הציבור.
בהמשך זכה מר אייל גבאי יחד עם 
בכירי מאוחדת מר מאיר בן חיים מנהל 
מנהל  סגן  כהן  משה  הרב  ארצי,  שיווק 

מנהל  זליקוביץ  יוסי  והרב  מרכז  מחוז 
להשתתף  גליל.  ומרום  צפת  מרפאות 
המ־ ההדלקה  והמרגש,  המיוחד  בארוע 

רכזית של האדמו"ר מבאיאן .
בזק"א ציינו כי ניכרת ירידה משמ־

עותית במקרים של ילדים אבודים הודות 
לחלוקת הצמידים.

הח־ המגזר  מנהל  ברים  הרב משה 
שמאוחדת  שמח  "אני  במאוחדת:  רדי 
הפועלים  זק"א  ארגון  עם  שותפה 
מאוחדת  אדם.  חיי  הצלת  למען  רבות 
מונעת  ברפואה  גם  תפקידה  את  רואה 
לה־ יזדקקו  אשר  מקרים  למנוע  בכדי 

כמובילה  מאוחדת  רפואית.  תערבות 
ואף  זכות  לעצמה  רואה  החרדי  בציבור 
חשובה  לפעילות  שותפה  להיות  חובה 

זו".
יו"ר זק"א יהודה משי זהב: "שיתוף 
עצמו  את  הוכיח  מאוחדת  עם  הפעולה 
במירון,  החוגגים  אלפי  מאות  לתועלת 
ואין ספק כי מקרים רבים נמנעו הודות 

לכך".

עשרות אלפי ליטרים של שתיה 
מתוקה ומיץ ענבים חולקו בחלוקה 
הגדולה של סגולת ח"י רוטל במירון 

על ידי ארגון הקודש 'תינוק בריא'
ואין  היא  ידועה  רוטל  ח"י  סגולת 
ישועות  סיפורי  אודותיה.  להרחיב  צורך 
על  שלקחו  אלו  ידי  על  מסופרים  רבים 
ח"י  של  בכמות  משקה  לתרום  עצמם 
התנא  של  ציונו  ליד  מחולק  אשר  רוטל 

האלוקי רשב"י ביום ל"ג בעומר. 
בעומר  ל"ג  מאז  השנה  במשך 
סיפורי  הארגון  במשרדי  נערמו  אשתקד 
אנ־ בהם  שזכו  לרוב  ומופתים  ישועות 
שים שתרמו את הסגולה המובאת בשם 

הקדמונים. 
חוד  שמהווה  בריא'  'תינוק  ארגון 
החנית בעזרה וסיוע בכל בעיה הקשורה 
לקח  גנטיות  לבעיות  חשש  או  למחלות 
להיות  בשנה   שנה  כמידי  עצמו  על 
לשליח של ציבור גדול המשווע לישועה 
הט־ כדרך  שלא  ישועה  לעצמו  ומבקש 

בע, וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו. 
הארגון עליו סומכים גדולי הדור ומנהיגי 
לענייני  הקשור  בכל  ידיהם  את  העדה 

הגנטיקה השונים, מסייע ומממן בסכומי 
עתק בדיקות וטיפולים מסובכים שמט־

רתם להביא לתינוק בריא בס"ד.
ארגון  של  רוטל  ח"י  סגולת  חלוקת 
ונוח  רחב  במקום  נערכת  בריא'  'תינוק 
שעות  כל  במשך  הרשב"י  ציון  ליד 
ההילולא. בגלל ההתראות על מזג אוויר 
חם באופן קיצוני הכפילו ראשי הארגון 
את הכמויות המחולקות וקהל השמחים 
צמאונו  את  הרווה  הרשב"י  בהילולת 

והתפלל לטובת התורמים הרבים.

במסגרת התכנית החדשה 'סמא דחיים' 
שע"י ארגון 'משמרת השלום':

רבבות פתחו בשבת החולפת מחזור חדש 
בלימוד 2 הלכות ליום בספר 'חפץ חיים' 

החל  אייר  כ'  החולפת  בשבת 
בס־ החדש בלימוד היומי  המחזור 

הלשון'.  שמירת   - חיים  'חפץ  פרי 
השלום'  'משמרת  העולמי  הארגון 
חדש־ מערכת  הרחב  לקהל  פתח 

נית 'סמא דחיי', כדי לתת אפשרות 
להצטרף לתכנית.

אלפי הלומדים והנבחנים הת־
משמעותית,  התחדשות  על  בשרו 
בהגרלות על פרסים יקרי ערך, כדי 
לעורר רחמים רבים על בני ישראל 

ולהגביר במצוות שבין אדם לחברו.
על  הודיע  השלום'  'משמרת 
הגרלות פרסים ללומדים ולנבחנים, 
שקלים,  אלפי  של  פרסים  ביניהם 
שבת במירון לכל המשפחה, כרטי־
סי טיסה לראדין, סטים של ספרים 
כמו ש"ס 'עוז והדר', רמב"ם פרנקל,  
על  מיוחדת  הגרלה  ובנוסף  ועוד. 
סך 2000 ש"ח למצטרפים עד כ"ג 
אייר. בנוסף, יחלקו את ספר 'חפץ 
חיים' עם ביאור 'אורחות חיים' המ־

פואר. כל מקום בו מתקיים שיעור 
בספר חפץ חיים יקבל מהארגון 10

ספרים חדשים.
כי  נמסר  הארגון  מהנהלת 
לרגל  אלו  בימים  הצטרפו  אלפים 
פרסי  החדש,  המחזור  תחילת 
העידוד גרמו אף הם מהפכה ניכרת 
פונה  הארגון  הציבור.  שכבות  בכל 
לכל מי שרוצה להצטרף להתקשר 

למשרדי הארגון: 02-5379111.

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

להתייצב  שהצליחה  לאחר 
האחרונים,  בחודשים  מעט 
נמצאת  שוב  הטורקית  הכלכלה 
לסחרור  להוביל  שעלול  בשפל 

ולהחריף הרבה יותר. 
נסחרה  האחרון  בשבוע 
של  ביחס  הטורקית  הלירה 
אמריקאי  לדולר  לירות  כ־6.1 
ערכה  עמד  כחודש  לפני  אחד. 
של הלירה על 5.8 לדולר, ולפני 
שלושה חודשים על 5.3. התבו־

ננות בגרף לאורך תקופה ארוכה 

הדרדרות  על  מצביעה  יחסית, 
הטורקית,  הלירה  של  עקבית 
מש־ התחזקות  שרשמה  לאחר 
הרי־ העלאת  בעקבות  מעותית 

של  המרכזי  הבנק  ידי  על  בית 
למרות  שנעשה  צעד  טורקיה, 
הנשיא  של  הנחרצת  התנגדותו 

ארדואן. 
כי  גם  דווח  השבוע  בסוף 
הבורסה בטורקיה הגיעה לשפל 
מדד  וכי  וחצי,  כשנתיים  של 
ירידה  השלים   ,100 איסטנבול 
של כ־30 אחוז מאז הגיע לשיאו 

בשנה שעברה. 

הזהירו  בתחום  מומחים 
תגיע  הטורקית  הכלכלה  כי 
חדשים,  שליליים  לשיאים 
הת־ ארדואן  שהנשיא  לאחר 

לפני  הכלכליים  בשווקים  ערב 
בנסיון  המקומיות,  הבחירות 
מהפופול־ חלק  לעצמו  להחזיר 
הכ־ המצב  בגלל  שאבדה  ריות 

מסוג  צעדים  המתדרדר.  לכלי 
זרים  למשקיעים  גורמים  זה 
המקומית,  בכלכלה  אמון  לאבד 
הם  רחב  יותר  הקצת  ובטווח 
הכל־ היציבות  לאובדן  מביאים 

כלית ולהמשך הירידה. 

 שעות פעילות המשרדד
9:30-19:00  -השעות ןמידי יום, בי

בס"ד

זמני קבלת קהל
במדברלשבוע פרשת 

10:00-17:00ה', בין השעות –בימים א',קבלת קהל קבועה בנושא ארנונה   

ע"יבין השעותיום

ראשון
באיירא כ''
)26/05(

הי"וחיים מילרהרב13:00-14:00

יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

שני
באיירב כ''
)27/05(

16:00-17:00
הי"ויוחנן וייצמןהרב

חבר מועצת העיר ירושלים
לתכנון ובניהעדה המחוזית ומחזיק תיק שימור וחבר בו

שלישי
באיירגכ''
)28/05(

11:00-12:00
הי"ומיכל הלברשטאםהרב

חבר מועצת העיר ירושלים
מחזיק תיק התעסוקה וחבר בוועדת ההנחות בארנונה

רביעי
רבאייד כ''
)29/05(

11:00-13:00
הי"ויוסף דייטשהרב

החרדי,הממונה על המע"רסגן ראש העיר ומחזיק תיק שפ"ע,
וחבר בוועדה המחוזית לתכנון ובניהחברות עדן ומוריה,

13:00-16:00
הי"ושמאי שזיריהרב

יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות
ביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, יעוץ וסיוע רפואי, בנושאים:

חמישי
רבאייהכ''
)30/05(

11:00-13:30
הי"ויצחק הורביץהרב

ארגון 'למעשה'
.וונה בנושאי תעסוקה, התאמה והצעות למחפשי עבודהכוץ והיע

שישי
כ"ו באייר

)31/05(
10:30-12:00

הי"ומאיר פרושהרב
סגן  שר החינוך

ויו"ר מרכז אגודת ישראל בירושלים

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

שגרירות אוקראינה בתל אביב
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77 שנה לאחר הירצחם באכזריות של מאות קדושי בריסק הי"ד

מעמד מרטיט של קבורת 120 ארונות ובהם שרידי 
מאות קדושים הי"ד שנרצחו בשואה בעיר בריסק

השרידים מקבר אחים המוני בו נקברו על פי הערכת הרשויות כאלף ארבע מאות מיהודי המקום, הי"ד, שנרצחו בשואה על ידי הנאצים 
בבור הריגה

מאת א. למל

במעמד מרטיט הובאו לקבורה 
בבריסק,  היהודי  העלמין  בבית 
שלדי  ובהם  קבורה  ארונות   120
מספר  לפני  שאותרו  קדושים, 
במה  בעיר,  בניה  באתר  חודשים 
שהיה כקבר אחים המוני בו נקברו 
על פי הערכת הרשויות המקומיות 
כאלף ארבע מאות מיהודי המקום, 
ידי  על  בשואה  שנרצחו  הי"ד, 

הנאצים בבור הריגה.
רבה  השתתפו  הלוויה  במסע 
הרב  חב"ד  ושליח  בריסק  של 
חיים רבינוביץ, ראש העיר בריסק 
אורחים  צבא,  העיריה,  ובכירי 
בריסק  מקהילת  יהודים  מחו"ל, 

וקהל רב.
עצמות   1400 של  הבאתם 
וטף  נשים  גברים,   - היהודים 
של  לעצמותיהם  מצטרפת   -
בריסק  יהודי  מ־300  למעלה 
המראה  העלמין.  בבית  הטמונים 
במקום,  העובדים  לעיני  שהתגלה 
הבור  חשיפת  בשעת  מזעזע:  היה 
גברים,  של  שלדים  כ־600  נמצאו 
הם  הערכה  פי  ועל  וילדים,  נשים 
בריסק  העיר  יהודי  של  שרידים 
שנותרו בגטו ונרצחו בדם קר בידי 

הנאצים בירי אכזרי. 
זק"א  מנכ"ל  חסיד,  צבי  הרב 
הקודש  עבודת  על  סיפר  ת"א, 
עובדים  "אנחנו  במקום  הנערכת 
מה  מכל  אחרת  שהיא  בזירה  כאן 
כך  על  לחשוב  כה,  עד  שהכרנו 
שאנו מטפלים בקדושים שנרצחו 
אך  אותנו,  מצמרר  ד',  קידוש  על 
המחרידים  הממצאים  זאת  לצד 
הם מסמרי שיער, אנו נתקלים כאן 
ומבו־ קטנים  ילדים  של  בנעליים 

רק  ראינו  היום  שעד  כאלה  גרים, 
של  מטפחות  באושוויץ,  במוזיאון 
מטב־ ובו  צדקה  ארנק  גם  נשים. 

שלדי  הממצאים.  בין  מצאנו  עות 
ירי  שסימני  מבוגרים  לצד  ילדים 

בראשם, קדושים שנרצחו על ידי 
בשטח  העבודה  הנאצי.  הצורר 
נש־ משהו  לא  זה  דמעות,  רוויית 

לט", מספר הרב חסיד. 
באחד  "מדובר  כי  ומוסיף 
ביותר  המחרידים  הממצאים 
עדות  השואה,  מתקופת  שנמצאו 
להורג  להוצאתם  אמצעית  בלתי 
שנותרו  הי"ד,  בריסק  יהודי  של 
כאשר  ימ"ש.  הנאצים  ע"י  בגטו 
בערימות העפר נותרו פריטים של 
הנרצחים שעדיין מושלכים כדומן 
על פני האדמה. אנו פועלים מסביב 
לשעון להביא מה שניתן לקבורה". 
המ־ כי  חסיד  הרב  סיפר  עוד 

המשלחת  בפני  שנחשפו  ראות 
מזעזעים כל לב יהודי. השלטונות 
לבצע  לנו  מאפשרים  המקומיים 
על  הנדרשות  העבודות  כל  את 
בידינו  מסייעים  ואף  ההלכה  פי 
את  שמנהל  מי  שצריך.  מה  בכל 
המ־ השלטונות  מול  המהלך  כל 

ושליח  המקומי  הרב  הוא  קומיים 
שזוכה  רבינוביץ'  חיים  הרב  חב"ד 
להערכה רבה מצד השלטונות וכל 
הדרישות ההלכתיות שהעלה בפ־
ניהם זוכות להתייחסות מכובדת. 
במעמד המרגש הושלמה הט־

הי"ד  הנרצחים  מאות  של  מנתם 
עטופים  כשהם  קבורה  בארונות 

חו"ל,  בקהילות  כנהוג  בטליתות 
עצמות  שברי  עם  רב  עפר  לצד 
אחים  בקבר  להטמנה,  שהועבר 

מיוחד שהוקצה לקדושים הי"ד
השתתפו  ההלוויה,  במסע 
מטעם  מיוחד  שליח  האזור,  רבני 
בכירים  שגרירים,  ארה"ב,  נשיא 

מממשלת 
בידי  הקיים  המידע  פי  על 
יהודי  רצח  כיום,  השלטונות 

תשרי  בחודש  נערך  בריסק  גטו 
ה'תש"ג. כעשור לאחר מכן אותרו 
הגטו,  בשטח  עצמות  לראשונה 
ואלה הובאו לקבורה בקבר אחים 
49 לפני  בעיר.  היהודית  בחלקה 

בפעם  אותרו  תש"ל  בשנת  שנה 
גם  הגטו  בשטח  עצמות  השניה 
חל־ באותה  לקבורה  הובאו  הם 

חודשים  מספר  לפני  וכאמור  קה. 
אותר גיא ההריגה החדש.

המשרד לבטחון פנים מוביל מהלך 
להקלה בהוצאת רישוי עסקים

ח"כ סופר: "העברת משוריינים לרש"פ 
– מלכודת דבש שתתפוצץ לנו בפנים"

מאת דוד שמואלי

ח"כ אופיר סופר תקף את הע־
ברת הרכבים המשוריינים לרשות 
לפני  שבוצע  מהלך  הפלסטינית, 
ראש  באישור  חודשים  ארבעה 
הממשלה נתניהו ושר הבטחון דאז 

אביגדור ליברמן.
ומו־ מוטרד  אני  "הופתעתי. 

אנחנו  היום  מההמשך.  גם  טרד 
עשרה  של  מעבר  על  מתבשרים 
עוד  מה  תדע  לך  משוריינים, 
בראיון  אמר  בהמשך",  לנו  מחכה 

לערוץ 7.
היא  כזאת  מדרגה  עליית  "כל 
לבצע  שאפשר  בגלל  משמעותית 
יותר  פיגועים  האלה  הכלים  עם 
האלה  המשוריינים  'איכותיים'. 
יש־ אזרחי  כלפי  לפנות  יכולים 

אותי  צה"ל.  חיילי  כלפי  וגם  ראל 
זה מחזיר אחורה לאירועי פתיחת 
שם  היו  ב־96',  הכותל  מנהרות 
מחב־ שהם  פלסטינים'  'שוטרים 

לים עם מדים.
מתרחשת  הזו  "ההתדרדרות 
מעצי־ ואנחנו  ובשקט  לאט  לאט 
ובו־ הפלסטינית  הרשות  את  מים 
ולהוציא  לפרז  במקום  אותה.  נים 
את  לומר  צריך  הנשק.  את  משם 
האמת, לנו זה נוח, אנחנו נמצאים 
דבש  מלכודת  של  בסוג  כרגע 
שהיא נוחה למערכת הבטחון אבל 

בסוף זה יתפוצץ לנו בפנים".
הע־ שמאחורי  האפשרות  על 
הממשל  עומד  המשוריינים  ברת 
את  לפייס  אולי  המבקש  בארה"ב 
"כשאנ־ סופר:  ח"כ  אומר  הרש"פ 
חנו לא יודעים מה התכנית אז זה 

רק מוסיף לדאגות".
לדיווחים  התייחס  בדבריו 
ולפיהם הליכוד מעכב את המו"מ 
ח"כ  הימין.  מפלגות  איחוד  עם 
סופר מספר כי "התחושה היא לא 
אותנו  שמשאירים  תחושה  טובה. 
לא  ואני  ובעייתי  חמור  זה  לסוף, 
חושב שהעסק יהיה כל כך פשוט 

לנתניהו בסיבוב הזה".
ממשיכה  מפלגתו  לדבריו 
המשפ־ תיקי  את  לקבל  בדרישה 

כרגע  שקורה  "מה  והחינוך:  טים 
ל'חבילה'  נצמדת  מפלגה  שכל  זה 
דור־ אנחנו  איתה.  הגיעה  שהיא 

רלוונטיים  שהם  תיקים  שני  שים 
לנו  ושיש  בהם  שפעלנו  לנו, 
הכי  הדבר  לכן  ברורה,  אג'נדה 
שהד־ זה  לגיטימי  והכי  מתבקש 

רישות הצנועות שלנו יתממשו".

גאולה גני   40 ירמיהו  ראשי,  סניף  ירושלים. 
חדד האחים  בית   100 כהנמן  ברק.  בני 
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לקנות רכב זו לא בעיה...

רק עם השיטה של שמש תוכלו לרכוש רכב חדש
ולחסוך ריביות מיותרות וכסף רב. בלי לצאת פראיירים. 
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תשלום חודשי
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(הבדיקה נעשתה ב- 05.05.2019 על רכבים במימון מלא - ללא מקדמה)
יצאנו. בדקנו. השווינו.

מאת חיים מרגליות

המשרד  פועל  לראשונה, 
לבטחון הפנים במגרש הכלכלי, 
הפנים  לבטחון  השר  בהנחיית 
רי־ תהליכי  לקצר  ארדן,  גלעד 
ולהוזיל  וארגונים  עסקים  שוי 
בבטחון  ותפעול  הקמה  עלויות 
להפ־ יוביל  המהלך  ובטיחות. 
שקלים  מיליוני  מאות  של  חתה 
ומוסדות  ארגונים  של  בעלויות 
עסקים  רישוי  בהליכי  שונים 
לרשימת  נוספים.  ובתחומים 

השינויים המלאה
על  להגן  שמטרתו  המהלך, 
בד־  – הציבוריים  האינטרסים 

המחיה  יוקר  הפחתת  על  גש 
הכלכלית  הצמיחה  והאצת 
תהליך  במסגרת  התבצע   –
הרגול־ לטיוב  רחב  ממשלתי 

הממשלה  ראש  בהובלת  ציה, 
התכנית  בלב  נתניהו.  בנימין 
לרגולציה  השאיפה  עומדת 
המ־ ומידתית,  מאוזנת  חכמה, 

העסק,  רישוי  הליך  את  קצרת 
עסק,  לבתי  עלויות  מפחיתה 

שונים  ולארגונים  למוסדות 
כמו גם לאזרחים, ובכך מסייעת 
תוך  במשק,  התחרות  לחיזוק 
שלום  על  והקפדה  שמירה 

הציבור.
לאחר עבודת מטה, בה מו־

פו הדרישות על פי רמת סיכון 
העסק או המוסד, ובכלל זה הע־

שהציבור  הרגולטוריות  לויות 
לבטחון  המשרד  לשלם,  נאלץ 
יש־ משטרת   – וגופיו  הפנים 

ראל, הרשות הארצית לכבאות 
והצלה והאגף לרישוי כלי יריה 
במשרד לבטחון הפנים – הקלו 
את הרגולציה המוטלת על עס־

שונים,  וארגונים  מוסדות  קים, 
שימוש  באמצעות  השאר  בין 
ותוך  סיכונים  ניהול  במודלי 
בינלאומיים.  לתקנים  השוואה 
האחרונות  בשנתיים  הכל  בסך 
מוסדות  עסקים,  מבעלי  נחסכו 
כ־215 של  עלויות  וארגונים, 

מיליון ש"ח.
לכבאות  הארצית  ברשות 
המעבר  על  הוכרז  והצלה 
יסוד  על  רישוי  ל'מסלול 

כ־100 על  שהשפיע  תצהיר' 
אלף עסקים.

נעשתה הפרדה בין דרישות 
קיימים  במבנים  אש  בטיחות 
לבין הדרישות במבנים חדשים, 
ובוטלו למפרע דרישות מבניות 
רוחבי  עשן,  שחרור  (דלתות, 
על  המשפיעות  ועוד)  פרוזדור 
כ־550 אלף מבנים ועסקים. בו־

טלה הדרישה למתזים בעסקים 
הד־ בוטלה  קיימים.  ובנכסים 

לכיבוי  מערכת  להתקנת  רישה 
בישול  באזורי  למעט   – אש 
גודל  בעלי  בבניינים  ומטבחים 
פטור  וניתן  מסוימים,  וגובה 
אוטומטית  מערכת  להתקנת 
בהתקנת  המותנית   – לכיבוי 
מערכת גילוי אש ועשן והעומ־

דת בדרישות תקן ישראלי.
הובילה  הכל  בסך 
בר־ הרגולטיבית  ההתייעלות 

והצלה  לכבאות  הארצית  שות 
שק־ כמיליארד  של  להפחתה 

עסקים  ברישוי  בעלויות  לים 
שאינם  בעסקים  נוסף  רב  וכסף 

טעוני רישוי.

השמאל נגד נתניהו: 

אלפים הפגינו אמש בתל אביב נגד ראש הממשלה
גנץ לנתניהו: לא ניתן לך להחריב את בית המשפט ^ הליכוד בתגובה: "תומך הטרור איימן עודה נואם 

בברכת לפיד וגנץ והאסיר המשוחרר אהוד אולמרט מפגין 'נגד השחיתות' - איזו בדיחה"

מאת מאיר ברגר

עם  המזוהים  אדם  בני  אלפי 
הפגינו  בישראל  הפוליטי  השמאל 
אביב  תל  מוזיאון  ברחבת  אמש 
הממשלה  ראש  כוונת  נגד  במחאה 

נתניהו לחוקק חוק חסינות. 
הכו־ תחת  התקיימה  ההפגנה 

 – לדמוקרטיה  מגן  "חומת  תרת 
עוצרים את חוק החסינות".

אמר  גנץ  בני  לבן  כחול  יו"ר 
יש־ את  להפוך  ניתן  "לא  בנאומו: 

פרטית  לאחוזה  הממלכתית  ראל 
של משפחה מלוכנית או סולטנית. 
לא ניתן לך להשתיק את התקשו־

במוסדות  לפגוע  לך  ניתן  לא  רת, 
לך  ניתן  לא  ואקדמיה,  תרבות 
ניתן  לא  המשטרה,  את  למוטט 
המשפטי  היועץ  על  אימה  להטיל 
לממשלה ולא ניתן לך להחריב את 

בית המשפט".
הסמן  אף  השתתף  בהפגנה 
השמאלי ביותר במפה הפוליטית, 
עודה  אימן  חד"ש-תע"ל  יו"ר 
האופוזי־ בהפגנת  לנאום  שעלה 

אני  כי  היום  כאן  נמצא  "אני  ציה: 
מאמין בשותפות יהודית-ערבית. 
היחידה  הדרך  שזו  מאמין  אני 
ובמדינה.  בארץ  ולשינוי  לתקווה 
שאני  העובדה  שעצם  לי  נאמר 
עומד פה זה הישג. אני חושב שזה 
הישג אבל אני לא מסתפק בו. אני 
משינוי  אמיתי  חלק  להיות  רוצה 

במדינה", אמר.
קראה  זנדברג,  ח"כ  מרצ,  יו"ר 
שע־ האישומים  את  הבמה  מעל 

אביחי  היועמ"ש  המליץ  ליהם 
נתניהו,  נגד  להגיש  מנדלבליט 
מרמה  "שוחד  לשימוע.  בכפוף 
הסיבות  שלוש  הן  אמונים  והפרת 
חסינות  חוק  פתאום  להמציא 
חסינות  פסלון  ממש  פרסונלי. 
בשו־ חשוד  של  לשירותו  אישי 

'זה  זוהר?  מיקי  אמר  ואיך  חד. 

פרסו־ שזה  אומר  לא  אישי  שזה 
אישי!",  זה   – זוהר  מיקי  אז  נלי'. 

אמרה.
לבן,  מכחול  יעלון  משה  ח"כ 
לשע־ מפלגתו  לחברי  קרא 

כוונות  נגד  לצאת  הליכוד,  בר, 
חברי  אתם  "איפה  החקיקה, 
על  תסתכלו  איך  הקואליציה? 
יעלון,  לדברי  במראה?  עצמכם 
"מדינת ישראל חזקה כדי להגן על 
עצמה מפני אויבים מבחוץ, יש לנו 
מפני  להגן  יודע  צה"ל  חזק,  צבא 
חמאס  חזבללה,  מאיראן,  איומים 
ודאעש, צה"ל לא יודע להגן עלינו 

מפני שחיתות ופילוג".
בליכוד הגיבו בזלזול להפגנת 
איימן  הטרור  "תומך  השמאל. 
וגנץ,  לפיד  בברכת  נואם  עודה 
אולמ־ אהוד  המשוחרר  והאסיר 

איזו  השחיתות'.  'נגד  מפגין  רט 

בדיחה!"
מהליכוד  קלנר  אריאל  ח"כ 
זו  אביב  בתל  "ההפגנה  כי  אמר 
המש־ הדמוקרטיה.  נגד  הפגנה 

שלא  לקבוצה  משתייכים  תתפים 
תוצאות  עם  להשלים  מסוגלת 
לשמאל  במה  ונותנים  הבחירות 

הקיצוני.
הדמוקר־ מתנגדי  קואליציית 

ועד  עודה  מאיימן  והשמאל,  טיה 
לגיטימציה  דה  לעשות  באה  גנץ, 
המש־ וליסודות  הציבור  לנבחרי 

טר הדמוקרטי בישראל. לא יעזור 
להם! אנחנו כאן ונישאר כאן לטו־
שבחר  והרוב  ישראל  עם  כלל  בת 

בשלטון הימין והליכוד".
ח"כ, ד"ר שלמה קרעי הגיב כי 
התחלה,  על  מדברים  לבן  " בכחול 
גניבת  זו  בראשיתה.  תנועה  על 
דעת. זה אותו יאיר לפיד, זו אותה 

וזו  אנשים  אותם  אלה  עתיד.  יש 
אותה שנאה".

ואילו יו"ר ועדת החוץ והביט־
חון ח"כ אבי דיכטר תקף אף הוא 
ההפגנה  משתתפי  את  בחריפות 

ואמר כי
הדמוקרטיה  בהיכל  "צלם 
כחול  אנשי  הגעתם,  שפל  לאיזה 
לבן, שגייסתם את האנטידמוקרט 
עודה,  איימן  בישראל   1 מספר 
להיות לכם לנואם בהפגנה להגנה 
ביש־ הדמוקרטיה  על  כביכול 

ראל?".
הוסיף:  לשעבר  השב"כ  ראש 
לרוצחים  משולים  בעיניו  "אתם 
אתם  לכנסת,  שנכנסתם  ומרגע 
שעודה  מחסנית  באותה  נמצאים 
קורא לה רוצחים בכנסת. על מש־

בונים  אתם  שכזה  רצוץ  קנה  ענת 
קמפיין נגד ממשלה בישראל"?!
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גל השריפות נמשך גם ביום שישי – 
מאות דונמים ועשרות בתים עלו באש 

נציב  שהוציא  לצו  בהתאם  זאת, 
אש  הדלקת  על  האוסר  הכבאות, 

בשטחים פתוחים. 
הראשו־ החקירה  ממסקנות 

אשר  השריפות  כי  מסתמן,  ניות 
נגרמו  והראל  בכרמיה  פרצו 
כתוצאה מכשל חשמלי בכבל של 
השריפה  מקור  החשמל.  חברת 
נמצא  מודיעים  במבוא  שפרצה 

עדיין בחקירה.
כי  נמסר  החשמל  מחברת 
כיבוי האש וחברת החשמל סיכמו 
הראשונית  הבדיקה  שממצאי 
וצוותים  החשמל,  לחברת  יועברו 
משותפים לשני הגופים יבחנו אם 
לגורם  קשור  השריפה  מקור  אכן 

חשמלי כלשהו.
עוד נמסר מחברת החשמל כי 
בלבד  ראשונית  בבדיקה  "מדובר 
שריפות  חוקר  ידי  על  שנעשתה 
עומדים  וממצאיה  הכבאות,  של 
על  שנערכה  לבדיקה  בסתירה 
חברת  מטעם  שריפות  חוקר  ידי 
ידי  על  הוחלט  לפיכך,  החשמל. 
משותף  צוות  להקים  הגופים 
והפקת  הדליקה  מקור  לבדיקת 

הלקחים בהתאם".
ביום  התרחב  השריפות  גל 
ושומרון.  יהודה  לאזורי  גם  שישי 
שריפת קוצים פרצה סמוך לצומת 
לצומת  סמוך   60 כביש  אליאס. 
נחסם לתנועה בשני הכיוונים עקב 

עשן סמיך. 
פרצה  אחרת  קוצים  שריפת 
החל  ובעקבותיה  לנגוהות  סמוך 
עקב  מבתיהם  תושבים  פינוי 
סכנת התפשטות השריפה. טופלו 
במקום 14 נפגעים משאיפת עשן.

בית  במושב  שריפה  בעקבות 
למ־ הגיעו  משטרה  כוחות  עזרא, 

של  ראשון  קו  בפינוי  והחלו  קום 
לשריפה.  הסמוכים  הישוב  בתי 
עזרא  בית  למושב  סמוך   ,4 כביש 
לתנועה.  נסגרו  אמונים  וצומת 
כפר  בין  פרצו  נוספות  שריפות 
לבאר  בסמוך  דגן,  לבית  חב"ד 
יעקב, בעיר רמלה, בלוד, בטייבה 

ובקלנסואה. 
כתוצאה  שישי,  ביום  כן,  כמו 
חזקות,  מערביות  רוחות  ממשבי 
האש התחדשה בשני מוקדים בס־

מוך לישוב תרום. 30 צוותי כיבוי 
בסיוע  אש,  כבאי  ועשרות  והצלה 
ומטוסים  אלעד  הכבאות  טייסת 
את  והסירו  בלהבות  נאבקו  זרים, 

הסכנה לישובים הסמוכים.
שישי  ביום  סיכמו  במשטרה 
שהפעילה  חמה'  'אש  מבצע  את 
טייסת הכיבוי של המערך האווירי 

במשטרת ישראל. 
ושישה  כיבוי  מטוסי   12
בפעילות  חלק  לקחו  מסוקים, 
המאומצת של המשטרה מהאוויר. 
בוצעו  בצהריים  שישי  יום  עד 
כ־200 גיחות מטוסים המסתכמות 
טיסה,  שעות  מ־100  בלמעלה 
חומר  של  ליטרים  אלף  כ־700 
במסגרת  מהאוויר.  הוטלו  כיבוי 
של  מהאוויר  הכיבוי  פעולות 
בוצעו  המשטרתי  הכיבוי  טייסת 
של  גיחות  כ־115  חמישי  ביום 
מטוסי הכיבוי, בהם הוטלו כ־300 
אלף ליטר של מים מעורבים בחו־

וקצף,  בעירה  מעכבי  כיבוי,  מרי 
בנוסף  השריפות.  מוקדי  לעבר 
ביצעו 14  ישראל  משטרת  מסוקי 
וסייעו  טיסה)  שעות   20) גיחות 

של  והשליטה  הפיקוד  במאמצי 
תמונת  יצירת  ישראל,  משטרת 
המפקדים  עבור  עדכנית  מצב 
מפקדים  ושינוע  בשטח  והכוחות 

וכוחות במידת הצורך.
כמו כן, בהתאם להחלטת הד־

רג המדיני, נערכה המשטרה ביחד 
עם חיל האוויר של צה״ל לקליטה 
במאמצי  בינלאומי  סיוע  והפעלת 
יוון,  קפריסין,  בהם:  מחו״ל  כיבוי 

קרואטיה, איטליה ומצרים.
כי  נמסר  מקורות  מחברת 
ישראל  משטרת  פניית  בעקבות 
במים  להשתמש  במקורות  אישרו 
לטובת  (קולחים)  לטרון  ממאגר 
המים  שאיבת  ביערות.  אש  כיבוי 
מעל  ריחוף  באמצעות  התבצעה 

המים. 

תחת הקריאה 'תנו לבבכם' הוכרזה מגבית 
חירום מיוחדת להשלמה מיידית של 'בית ויזניץ' 
ההולך ומוקם כמבצר של תורה ויראת אלוקים

כביר,  בחזון  אשר  זיעועכי"א, 
מת־ בלתי  ונחישות  נפש  מסירות 

פשרת לקומם את כבוד ה' – הקים 
היה  ובכך  ויזניץ,  שיכון  את  וכונן 
לעמוד אש להאיר לתבל ולמלואה 
לכלל  והנחישות  העוז  את  ולתת 
חצרות הקודש להתרומם מעפרם 

לאחר שנות החורבן הגדול.
הנהגתו  בשנות  וביותר  מאז, 
רבת הפארות של כ"ק מרן האדמו"ר 
משמש  זיעועכי"א,  משה'  ה'ישועות 
הגדול  המדרש  ובית  ויזניץ,  שיכון 
רק  לא  שואבת  אבן   – שבמרכזו 
לאלפי חסידי ויזניץ בארץ ובעולם. 
לה־ החפץ  כל  ה' –  מבקש  כל  והיה 
בקורטוב  הרוחנית  נפשו  את  חיות 
של לחלוחית קודש, עבודת השי"ת 
תפילה  אש,  בלהב  שמחה  מתוך 
נלהבת בהתרוממות נפש, מוצא את 
הקודש,  בהיכל  שם,  נפשו  שאהבה 
בית המדרש הגדול ויזניץ בבני ברק.

זה  כאשר  שנים,  מספר  לפני 
מהכיל  צר  שהמקום  בשנים  רבות 
את הקהל הרב המתדפק על דלתו. 
שעה  בשלווה  לשבת  יכול  "איני 
יושבים  שאנו  שבשעה  הנני  שיודע 
נמצאים  חי  לקל  ומתרוממים  כאן 
ואיני  עיר  של  ברחובה  צאן  צעירי 
באחת  זעק   – מעשיהם"  מה  יודע 
מויזניץ  האדמו"ר  מרן  הפעמים 

שליט"א מנהמת לבבו. 
ויזניץ,  של  הגדול  המדרש  בית 
מהכיל  צר  רבות  שנים  כבר  היה 
דלתו,  על  המתדפק  הרב  הקהל  את 
ה',  מבקשי  שישנם  כך  על  הידיעה 
אין,  ומקום  הדלת  על  המתדפקים 
ומספרם שהפך למאות ואלפים, לא 
מויזניץ  האדמו"ר  למרן  מנוח  נתן 
"ההכרח  אז:  הכריז  אשר  שליט"א, 
יוצאים  אנו  ישובח,  ולא  יגונה  לא 
בס"ד אל המשימה הכבדה של הק־

מת הבנין מחדש".
האדמו"ר שליט"א נטל על עצמו 

מליוני  מאות  של  מנשוא  כבד  עול 
אל  הכח  מן  להוציא  ע"מ  שקלים 
ברירה  אך  זו,  כבדה  תכנית  הפועל 

אחרת לא היתה.
'תנו  מגבית  יציאת  עם  כעת, 
הקריאה  נשמעת  לדרכה,  לבבכם' 
בעולם היהודי כולו , עדותיו ושבטי 
נוגעת  ה'  יראת  אשר  כל  ישורון, 
גדולי  לקריאת  ונענית  ללבבו, 
השעה  חובת  על  שהעידו  ישראל 
בידי  אישית  ולסייע  תמיכה  לתת 
אחד  שליט"א,  מויזניץ  האדמו"ר 
ממנהיגי הדור הנושא   במשא הדור 

ומשאם של ישראל על שכמו.
אדמו"ר  שנשא  קודשו  בדברות 
שליט"א לפני ציבור החסידים בבית 
אמר  ויזניץ  בקרית  הגדול  המדרש 
לבבי  על  רובץ  "העול  הדברים:  בין 
מכך,  מנוחה  לי  אין  מנשוא.  וקשה 
עלי..  הרובץ  המשא  כובד  מפאת 
טובה.  עמי  עושה  בזה,  לי  המסייע 
אני – י. ה. הוא בנו של אבי הק', נכדו 
של זקני הק' ונינו של הסבא קדישא 

זי"ע. ובוודאי שכרו הרבה מאד!"
ועכ־ ומעולם  מאז  ויזניץ,  חצר 

שיו ביותר, מעולם לא חיה לעצמה. 
בה  שמפעמת  ישראל  אהבת  רוח 
רחב  מקום  מעניק  כסדרן,  תמידין 
המוני  כולו,  ישראל  לכלל  בלבבות 
תמידין  שם  נוהרים  ישראל  בית 
הרו־ צמאונם  את  להרוות  כסדרן 
אש,  מלאי  בשבתות  בהתעלות  חני 
וכינו־ בשמחות  ורגלים,  במועדים 

והתרוממות  שמחה  של  חיות  סים, 
הלבבות לקל חי. כעת, ניתנת לכולם 
ההזדמנות להיות שותף נצחי בפועל 
הגדול  הבית  של  מחדש  בהקמתו 

והקדוש. 
נקבעו  הכללית  המגבית  ימי 
יש־ בית  והמוני  בסיון,  וב'  א'  ליום 

אהבתם  את  לבטא  נערכים  ראל 
לבית ה' ולתורתו ולקבוע יתד איתן 
ויזניץ  בקרית  הגדול  החיים  במרכז 

שבבני ברק.

מסתמן: קושנר יגיע לפגישה עם ראה"מ 
נתניהו טרם הוועידה הכלכלית בבחריין

מור בחודש הבא. המגעים לתיאום 
במשך  מתקיימים  הזה  הביקור 
התא־ אחד  האחרונים.  השבועות 
הצ־ בין  במגעים  שננקבו  ריכים 

ברור  טרם  אך  השבוע,  הוא  דדים 
אם קושנר אכן יגיע לישראל, זאת 
שנ־ הקואליציוניים  המגעים  בשל 

מצאים בנקודה בעייתית.
נתניהו  בין  פגישה  כצפוי, 
החלק  פרסום  לפני  לקושנר, 
של  השלום  יוזמת  של  הכלכלי 

הנראה  ככל  תעסוק  טראמפ, 
בשיתוף פעולה עתידי של ישראל 
ועם  האמריקאית  היוזמה  עם 
הקווים המרכזיים בה. אל הכינוס 
חודש  בעוד  שיתקיים  בבחריין 
ביניהם  ישראלים,  בכירים  יזומנו 
גם שר האוצר משה כחלון. כזכור, 
את  מחרימה  הפלסטינית  הרשות 
הכינוס בבחריין וניתק את קשריו 
עם ממשל טראמפ לא מכבר, ועל 

כן לא ישלחו נציג מטעמם.
מזכ"ל  עריקאת,  סאיב  כזכור, 

כי  אמר  אש"ף,  של  הפועל  הוועד 
האינטר־ על  להגן  הרוצים  אלה 

חייבים  הפלסטיני,  העם  של  סים 
פלסטינית.  הכלל  בעמדה  לתמוך 
הלגיטימי  הנציג  הוא  "אש"ף 
לאף  הפלסטיני.  העם  של  היחיד 
בשמו.  לדבר  אישור  אין  אחד 
אחד,  אף  לבקר  רוצים  לא  אנחנו 
של  האינטרסים  תחת  לחתור  או 
של  ההחלטות  לאור  אבל  מישהו, 
הממשלה האמריקאי, החלטנו לא 

להשתתף בוועידה".

המשטרה עצרה שלושה ערבים 
שהציתו שריפות ביום שישי
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המשטרה  כוחות  בו  בזמן 
בטיפול  עסוקים  היו  והכיבוי 
המש־ הארץ,  ברחבי  בשריפות 
שישי  ביום  ועצרה  איתרה  טרה 
מזרח  תושבי  חשודים,  שלושה 
היו  החשד  פי  שעל  ירושלים, 
בנ־ בנפרד,   אחד  כל  מעורבים, 

סיונות הצתה באזור ירושלים.
התקבל  הראשון  במקרה 
שריפה  על  במשטרה  דיווח 
בי־ הצופים  להר  הסמוך  באזור 
רושלים, כוחות משטרה ולוחמי 
תוך  לאירוע  מיד  שהגיבו  מג״ב 
ביצוע פעולות מתקדמות, אית־

הביאו   ,19 כבן  החשוד  את  רו 

למעצרו  והוא הועבר חקירה.
דיווח  הגיע  השני,  במקרה 
הר  באזור  שריפה  על  למשטרה 
שהגיבו  מג"ב  שוטרי  הצופים, 
אמצעים  הפעלת  תוך  לאירוע 
קטין  החשוד  את  איתרו  שונים 
ירושלים  מזרח  תושב   15 כבן 

והוא נעצר לחקירה.
עצרו  השלישי,  במקרה 
מג"ב  ולוחמי  משטרה  כוחות 
חשוד בשנות ה־30 לחייו, תושב 
החשד,  פי  שעל  ירושלים  מזרח 
הצהריים  בשעות  מעורב  היה 
מע־ קדרון.  נחל  באזור  בהצתה 

צרם של השלושה הוארך בבית 
בעניינם  והחקירות  המשפט 

נמשכות.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
  המשך מעמ' ראשון

האחראי על המלחמה באנטישמיות בגרמניה: "אני לא יכול 
להמליץ ליהודים לחבוש את הכיפה בכל זמן ובכל מקום“

שר הפנים של מדינת המחוז הגרמנית בוואריה בתגובה: "כל אחד יכול וצריך לחבוש כיפה מתי שהוא רוצה 
ולא משנה היכן ולא משנה מתי"

מאת א. למל

על  האחראי  קליין,  פליקס 
מטעם  האנטישמיות  נושא 
לכלי  בראיון  אמר  הממשלה 
מייעץ  לא  הוא  כי  התקשורת 
בחלקים  כיפות  לחבוש  ליהודים 

מסוימים במדינה. 
קליין  אמר  הדברים  את 
הג־ בעיתון  שפורסם  בראיון 

לרוע  ”דעתי  ”פונקה“.  רמני 
למה  בהשוואה  השתנתה  המזל 
יכול  לא  אני  בעבר.  שהיתה 
את  לחבוש  ליהודים  להמליץ 
מקום  ובכל  זמן  בכל  הכיפה 
אלו  פירט  לא  הוא  בגרמניה“. 
להיות  עלולים  וזמנים  מקומות 

מסוכנים. 
ובת־ לסערה  גרמו  הדברים 
המ־ מדינת  של  הפנים  שר  גובה 

יואכים  בוואריה,  הגרמנית  חוז 
יכול  אחד  "כל  כי  אמר  הרמן, 
שהוא  מתי  כיפה  לחבוש  וצריך 
רוצה ולא משנה היכן ולא משנה 

מתי".
הקהילה  של  אחר  נציג 
בשנה  אמר  בגרמניה  היהודית 
לאנשים  מייעץ  הוא  כי  שעברה 
הגדולות  בערים  המבקרים 
נתו־ כיפות.  לחבוש  לא  במדינה 

גרמניה  ממשלת  שפרסמה  נים 
כי  הראו  החודש  יותר  מוקדם 
התקריות  במספר  עליה  אירעה 
בשנה  במדינה  האנטישמיות 

שעברה.
פור־ כחודשיים  לפני  כזכור, 

במעשים  כי  עלה  ממנו  דו"ח  סם 
חלה  בגרמניה  האנטישמיים 
הדו"ח,  לפי  ב־2018.  חדה  עליה 
 1,646 בגרמניה  נרשמו  ב־2018 

מעשים אנטישמיים – עליה של 
התקיפות  מספר  מ־2017.   9.4%

האלימות האנטישמיות בגרמניה 
בשנה  ל־62  ב־2017  מ־37  עלה 

בני   43 הנתונים  ולפי  שעברה, 
אדם נפצעו בהן.

המשרד להגנת הסביבה: נמשך 
הליך פינוי האסבסט בנהריה

ח"כ יוגב נגד סגירת 
ההוסטלים לנוער בסיכון

הגיש דרישה לדיון מיוחד בנוגע לכוונת משרד הרווחה לסגור הוסטלים לבני 
נוער 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".

כי  הוסיף  יוגב  מוטי  ח"כ 
"הגשתי היום בקשה לדיון מיוחד 
לסגירת  בנוגע  הכנסת  במליאת 
מדיניות  בסיכון.  לנוער  הוסטלים 
שמו־ לכך  גורמת  הרווחה  משרד 

סדות חיוניים אלו נמצאים בייבוש 
לעתידם  חיוני  ותהליך  והקפאה 

של עשרות נערים נגדע 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".

נחשפה רשת הונאה 
בתחום העובדים הזרים
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הסדורה  הלחימה  במסגרת 
עבירות  כנגד  ישראל  משטרת  של 
הנוגעות לטוהר המידות ושחיתות 
מזה  המשטרה  ניהלה  ציבורית, 
מספר חודשים חקירה סמויה שה־
מסוע־ רשת  של  לחשיפתה  ביאה 
להאריך  שפעלה  ומתוחכמת  פת 
שהותם של עובדים זרים בישראל 
לכל  שקלים  אלפי  עשרות  בעבור 

היתר עבודה.
ראשיתה של החקירה הסמויה 
קבלתה  עם  חודשים,  מספר  לפני 
מרשות  במשטרה  תלונה  של 
עולה  לפיה  וההגירה,  האוכלוסין 
אמונים  והפרת  למרמה  החשד 
הרשות  עובדי  של  שוחד  וקבלת 
מאת 'מאעכרים' הפועלים בתחום 
העובדים הזרים, בתמורה לביצוע 
להארכת  שיביאו  שונות  פעולות 
העובדים  של  ועיסוקם  שהותם 
בארץ מעבר לתקופה בה שהו על 

פי חוק. 
המש־ של  ההונאה  חוקרי 

שיטות  מגוון  באמצעות  טרה, 
הפעלתם  שכללו  סמויות  חקירה 
שונים,  טכנולוגיים  אמצעים  של 
עם  שהוקם  משותף  חקירה  וצוות 

רשות האוכלוסין וההגירה, חשפו 
רשת מתוחכמת המופעלת על ידי 
'בעלי תפקידים' במדרגים שונים.
האוכלו־ רשות  עובדי  לדברי 

פעלו  הרשת  חברי  וההגירה,  סין 
שמקיימת  הומניטריות  בוועדות 
הרשות, לאישור המשך העסקתם 
הזרים  העובדים  של  ושהייתם 
השנים  לחמש  מעבר  בישראל 
בעבור  וזאת  בחוק,  הקבועות 
כספי שוחד אותם שלשלו לכיסם.

פעלו  (מאעכרים)  המתווכים 
לתווך בין חברה המעניקה שירותי 
העב־ הרשות,  עובדי  לבין  סיעוד 

ומתן  לידיהם  השוחד  כספי  רת 
האישורים על ידם. 

יצרו  ועובדיה  החברה  בעלי 
בא־ הרשויות  בפני  שווא  מצג 

 100 מעל  של  רישומם  מצעות 
אצל  שעובדים  כמי  זרים  עובדים 
(משפחות),  פיקטיביים  מעסיקים 
חרי־ העסקה  היתרי  הוצאת  תוך 

את  שסיימו  הזרים  לעובדים  גים 
תקופת עבודתם בארץ.

המעסי־ לאיתור  פעלו  כן  כמו 
דגש  מתן  תוך  הפיקטיביים,  קים 
על  וזאת  יום,  קשות  למשפחות 
את  שמם  על  לרשום  שיוכלו  מנת 
בעבור  הזר  העובד  של  העסקתו 

המשפחה  תקבל  אותו  כסף  סכום 
מדי חודש.

העוב־ נדרשו  החשד  פי  על 
בין  הנע  סכום  לשלם  הזרים  דים 
האר־ בעבור  דולר   5,000-7,000

לחמש  מעבר  העסקתם  היתר  כת 
בישראל.  ועבדו  שהו  בהן  השנים 
למעסיקיהם  לשלם  נדרשו  עוד 
הפיקטיביים מדי חודש סכום הנע 
על  זאת  שקלים,   1000-2000 בין 

אף שלא עבדו אצלם כלל.
המשטרה  שחוקרי  לאחר 
אספו את כלל חומר הראיות כנגד 
הח־ הפכה  המרכזיים,  החשודים 

מבצע  של  קיומו  עם  גלויה  קירה 
והסביבה,  בירושלים  מעצרים 
חשודים  תשעה  נעצרו  במהלכו 
עובדי  שני  בהם  ה־20-40),  (שנות 

רשות האוכלוסין וההגירה.
לחקירה  הובאו  החשודים 
במשטרה בחשד לעבירות לקיחת 
מר־ שוחד,  ומתן  תיווך  שוחד, 

דבר  קבלת  אמונים,  והפרת  מה 
זיוף  מחמירות,  בנסיבות  במרמה 
רישום  מזויף,  במסמך  ושימוש 
קשירת  תאגיד,  במסמכי  כוזב 
ועבירות  הון  הלבנת  לפשע,  קשר 

על חוק שירות התעסוקה.

מאת חיים מרגליות

התושבים  למפגש  בהמשך 
המשרד  ידי  על  שהתקיים 
להגנת הסביבה ועיריית נהריה 
המשרד  מעדכן  נהריה,  בעיר 
תושבי  את  הסביבה  להגנת 
הציבור  ואת  והסביבה  נהריה 
לניקוי  ניתן  איתנית  למפעל  כי 
אחו־  20 המהווה  נוסף,  מקטע 
המפעל.  משטח  נוספים  זים 
משטח  אחוזים  נוקו 35  כה  עד 
המפעל. העבודות שבהיתר זה 

צפויות להמשך כשנה וחצי.
איתנית  מפעל  בשטח 
קרקע  לפינוי  עבודות  נעשות 
אסבסט,  בפסולת  מזוהמת 
השטח  את  לנקות  במטרה 
ולהסיר את הפוטנציאל לסיכון 
בעתיד  בו  לאפשר  וכן  הציבור 
עבודות  אחרים.  שימושים 
כבר  בוצעו  ראשונות  ניקוי 
למפ־ שמצפון  בשטח  ב־2012 

על  שניתן  להיתר  בהתאם  על, 
הסביבה.  להגנת  המשרד  ידי 
בסוף 2017 בוצע סקר מלא של 
ואיתור  למיפוי  המפעל  שטח 
אסבסט  פסולת  הטמנת  אזורי 

בשטחו. 

באופן  מתקדם  המפעל 
בביצוע  לדרום,  מצפון  מדורג, 
שזוהו  הזיהום  במוקדי  הניקוי 
על־ מונפקים  והיתרים  בסקר, 

שטח,  מקטע  לכל  המשרד  ידי 
ולהתקד־ למאפייניו  בהתאם 

מות.
הסביבה  להגנת  המשרד 
פעולה  שנים  במשך  מוביל 
קרקעות  לניקוי  אקטיבית 
זו  ובמסגרת  המערבי  הגליל 
תכנית  לפועל  והוציא  יזם 
בהיקף  אסבסט  לפינוי  מקיפה 
במימון  שקל,  מיליון   325 של 
ניקוי  איתנית.  ומפעל  המדינה 
קרקעות המפעל הוא אבן דרך 
משמעותית להסרה מלאה של 
זיהום האסבסט, המהווה מקור 

פוטנציאלי לסיכון לציבור.
ההיתר שנתן כעת המשרד 
שבחן  לאחר  הסביבה,  להגנת 
הש־ דרש  המפעל  תכנית  את 

מתייחס  אותן,  וקיבל  למות 
בחלקו  דונם  כ־37  של  לשטח 
ההיתר  המפעל.  של  המערבי 
הריסה  לביצוע  תנאים  כולל 
(אשר  מבנים  שלושה  של 
ול־ למשרדים  בעבר  שימשו 

הקרקע  לניקוי  וכן  מעבדות) 

באזורים שלפי הסקר שביצעו, 
אסב־ פסולת  בהם  הוטמנה 

קרקע  מהם  לפנות  ויש  סט, 
מזוהמת. 

לארבעה  יחולק  השטח 
תתבצע  והעבודה  מקטעים 
לדרום.  מצפון  מדורג  באופן 
מקטע,  כל  על  העבודה  בעת 
רשת  ותיפרס  יגודר,  הוא 
מתזים להרטבת אזור העבודה 
אסב־ סיבי  פיזור  צמצום  לשם 

סט לסביבה. עוד כולל ההיתר 
פירוק  ביצוע  לאופן  הנחיות 
כפ־ (והוצאתם  הבטון  מבני 

באתר  גריסה  ללא  בנין,  סולת 
הפסו־ והטמנת  סילוק  עצמו), 

לדיגום  דרישות  מהשטח,  לת 
וחובות דיווח.

שוקלת  היתרים  מתן  בעת 
הממונה במשרד להגנת הסבי־

בה את תכנית העבודה שמציג 
וקובעת  פריך  אסבסט  מפקח 
ובנקיטת  דעת  בשיקול  תנאים 
זהירות מרבית, על־מנת שהני־
קוי יבוצע ללא פיזור סיבי אס־

להגנת  המשרד  לסביבה.  בסט 
הדוק  באופן  מפקח  הסביבה 
והעמידה  העבודות  ביצוע  על 

בתנאי ההיתרים.



המבשר | יום ראשון, כ"א באייר תשע"ט | עמוד ה

ירושלים | מכירהֳ
מעלית,  ק''ב,  מ''ר,   120 כ   ,80 בגוש 
מאד  מרווחת  מוארת  מחסן,   + סוכה, 
או   0548456212 נכסים''  ''אברמצי'ק 

029966522
[20052571]

ק''ו,  מ''ר,  כ125  ישראל  בשרי 
חדש  בניין  חניה,   + כחדשה!  מעלית, 
נכסים''  ''אברמציק  למטר!,   26,200

0548456212 או 029966522
[20052570]

בכדורי [פסגות ירושלים] 3/4/5 חד', 
''אברמצ'יק  נוחות!  קומות  גם  נוף! 
נכסים'' 0504165775 או 029966522
[20052569]

מעלית,  ק''ג,  מ''ר,  כ75  בגאולה, 
1,950,000 גדולה,  סוכה  מרפסת 
נכסים''  ''אברמצ'יק  מ''ש 

0548456212 או 029966522
[20052568]

בבלעדיות!! בארזי הבירה!! בונבנירה 
מפוארת 4 חד כ-103 מטר מושקעת 
2785.000ש"ח  רק  ק"א  מאד  מאד 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052565]

מפוארת  חד'   4 תורה!  עזרת 
דיור  יחידת   + חדש  הכל  ומשקעת, 
שכנים  מדהים,  נוף  ק"ג  מוכנה, 
052- 3585.000ש"ח  רק  היימשע 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052564]

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]

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
קרוב  ברוממה  וחגים  לשבתות 
ש''ח   450 מזגן  חצר,   + חד'   2 לבעלז 

ללילה. 054-8536970
[20052574]

3/4/5 ירושלים]  [פסגות  בכדורי 
מרוהט/ שח   6500 מ  החל  נוף!  חד', 
נכסים''  ''אברמצ'יק  מרוהט,  לא 

0504165775 או 029966522
[20052567]

כ50 חמד,  בפנינת  בבלעדיות, 
קרקע,  קומת  מרווחת,  לזוג  מ''ר, 
''אברמצ'יק  שח   5000 סוכה,  חצר 
או   0504165775 נכסים'' 

029966522
[20052566]

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

מהקבלן. 03-5785777
[20052406]

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]

בני ברק | משרדים
משרדים  ברק  בבני  למכירה 
ריהוט)  (כולל  מ"ר   25 מפוארים 
055-  .10 מהשעה  בסר.  במגדלי 

p605050@gmail.com 6779748
[20052563]

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]

עסקים 
של  פרוייקט  למכירה  תקוה  בפתח 
מוכנים  אישורים  עם  דירות,   20
לבניה תמ"א 38 בליווי עו"ד. מהשעה 
p605050@ 055-6779748  .10

gmail.com
[20052562]

ֹ\ 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]

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 
חדשה  לעתיקה  קרובה  דירה 
צימר   + השבועות.   לחג  ומפוארת 

חדש ומפואר לקיץ. 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]

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]

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. 
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 
לשבועות  מאובזרות  דירות 
קצר  הליכה  (מרחק  בממילא 
העיר  לחומות  נוף  מהכותל) 
העתיקה, סה"כ 8 מיטות. לפרטים: 

dchagim@gmail.com
[20052575]

קייט  דירות  מלון   – ''טורקיז'' 
במיקום  ביותר,  הגבוהה  ברמה 
מהרו   [80 אילן/גוש  [בר  מרכזי 
החשובים  לימים  מקום  לתפוס 
נכסים-קייט''  ''אברמצ'יק  לכם! 

02-9966522
[20052573]

בכל  דירות  מגוון  השבועות  לחג 
בירושלים!  האיכותיים  האיזורים 
02- נכסים-קייט''  ''אברמצ'יק 

9966522 או 0747-492-224.
[20052572]

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]

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

4109434
[20041631]

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]

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]

ספרים 

ספרי  וכל  רמב"ם.  שו"ע.  ש"ס.טור. 

ישיבות  לחתנים  והדר",  "עוז 

וכוללים במחירים מוזלים משלוח 

לפרטים  תשלומים   10 עד  חינם 

והזמנות יצחק וויס 052-7199510
[20051515]

משכנתאות 

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 

ב"ב.  בנחמיה  מפתחות  צרור  נמצא 
03-5707639 050-4190151

[20052576]

חובות  כב     מעשרות  ירושלמי:  היומי  דף  לט     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הכ"א (השאיפה)    משנה יומית: שבועות ג, ח-ט  

הלכה יומית: או"ח תקטו, ז-ט    רמב"ם יומי: מכירה טז-יח    שו"ע הרב - רב 
יומי: מ, ה-ח    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תתכד-תתלו    חפץ חיים:

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קח. הקדמה. וכאשר - העון  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:138:148:128:168:158:09סו"ז ק"ש מג"א
9:079:089:069:099:099:04סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:419:429:409:449:439:38סוף זמן תפלה מג"א
10:1610:1810:1710:1910:1910:14סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3612:3812:3712:3912:3812:35חצות היום
13:1113:1313:1213:1313:1313:10מנחה גדולה

19:4119:3819:4119:3819:3919:39שקיעת החמה
זמנים למחר

3:503:503:463:543:523:43עלות השחר
4:394:394:364:434:414:34זמן ציצית ותפילין

5:365:415:325:405:395:33הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6762954 הר סיני 15, ב"ב   הר סיני  052-5787651 עמק רפאים 24    בני ברק סופר פארם המושבה ירושלים

077- סופרפארם מינסטור 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם שרונה תל אביב
077-8881950 אבן גבירול 153 מהשעה 19:00 8882340 רח' קלמן מגן 3 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופרפארם קסטל
077-8881110 סופר פארם האודיטוריום 8851931 מרכז מסחרי לב יסמין    חיפה הנרקיס עד 24:00    נתניה 
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00   חולון   הנשיא 134    רמת גן סופרפארם
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: 211.19-
אתמול: 211.19-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
28-17

תל אביב
26-18

חיפה
24-19

גולן
29-19

טבריה
33-20

גליל
27-17

באר שבע
32-16

אילת
38-24

מזג האויר
ירידה קלה בטמפרטורות

היום - בהיר עד מעונן חלקית. 
תחול ירידה קלה בטמפרטורות 

והן תהיינה רגילות לעונה.

שני - מעונן חלקית. תחול עליה 
קלה בטמפרטורות, בעיקר 

בהרים ובפנים הארץ.

שלישי - בהיר עד מעונן 
חלקית עם עליה קלה נוספת 
בטמפרטורות, בעיקר בהרים.

רביעי - מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב. בעיקר בפנים 

הארץ ובהרים תחול עליה 
של הטמפרטורות ויעשה חם 

מהרגיל.

רביעישלישישני

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

25,000
15325374068 
3511218 @GMAIL.COM 

3.5

052-7650701



ביהמ"ש: על קיבוץ עין גב 
להסיר גדרות שהציב בכנרת

מאת חיים מרגליות

צו  אישר  העליון  המשפט  בית 
להס־ הסביבה  להגנת  המשרד  של 
שמשרת  חוף  המקיפות  גדרות  רת 
את אורחי כפר הנופש של הקיבוץ 
בניגוד  הוקמו  הגדרות  גב.  עין 

הציבור  גישת  את  ומונעות  לחוק 
לחוף.

לחופי  הסמוך  גב,  עין  קיבוץ 
הכינרת, הציב לאורך השנים 'מכ־
המו־ הנופש  בכפר  שונים  שולים' 

ישירה  גישה  שמנעו  ידו,  על  פעל 
של הציבור לחוף כך שנוצר מעין 
אר־ לפני  לנופשים.  פרטי'  'חוף 

להגנת  המשרד  הוציא  שנים  בע 
מכשולים  להסרת  צו  הסביבה 
הסביבה  שמירת  חוק  מכוח  אלו 
החופית. בין היתר, נדרש הקיבוץ 
ומ־ מסעדה  מבנה  גדרות,  להסיר 

אשר  הנופש,  בכפר  שונים  תקנים 
מנעו מעבר חופשי לציבור לאורך 

כשני ק"מ מרצועת החוף.
והמש־ המנהלי  ההליך  לאורך 

פטי הסיר הקיבוץ חסימות שונות 
ברחבי הקיבוץ, אשר הוצבו שלא 
של  חופשית  גישה  ומנעו  כדין 
זאת,  עם  כנרת.  לחופי  הציבור 
הנו־ כפר  גדרות  במחלוקת  נותרו 

פש המנוהל על ידי הקיבוץ, אשר 
היתר  וללא  לחוק  בניגוד  הוצבו 

כדין.
משפט  לבית  הגיש  הקיבוץ 
לביטול  בקשה  בעפולה  השלום 
הצו אשר נדחתה על ידי בית המ־

המשפט  שבית  לאחר  וזאת  שפט, 
את  ושמע  במקרקעין  ביקור  ערך 
את  דחה  המשפט  בית  הראיות. 
ובכלל  הקיבוץ,  של  טענותיו  כל 
המעבר  חסימת  לפיהן  טענות  זה 
לתכנית  בהתאם  נעשתה  החופשי 
ערעור  במקום.  בטיחות  וצורכי 
המשפט  לבית  הקיבוץ  שהגיש 
שסמך  תוך  נדחה,  בנצרת  המחוזי 
קביעו־ על  ידיו  את  ביהמ"ש 

ביהמ"ש  של  העובדתיות  תיו 
השלום.

ביהמ"ש  של  הדין  פסק  על 
בקשת  הקיבוץ  הגיש  המחוזי 
הע־ המשפט  לבית  ערעור  רשות 

ליון, אשר נדחתה גם היא. טענתו 
בבקשת  הקיבוץ  של  המרכזית 
רשות הערעור הייתה כי הגדרות 
הוא  אותה  קרקע  על  נמצאות 
לצרכי  היתר  בין  מהמדינה,  חוכר 
הרל־ התכניות  וכי  הנופש,  כפר 

וונטיות מאפשרות את גידור כפר 
כי  הקיבוץ,  טען  בנוסף  הנופש. 
זכות  על  גוברת  שלו  הקניין  זכות 

הציבור למעבר חופשי.
לדחות  ביקשה  הפרקליטות 
מאחר  היתר  בין  הבקשה,  את 
נדונו  כבר  הקיבוץ  של  שטענותיו 
אשר  השונות,  בערכאות  והוכרעו 
קבעו כי לקיבוץ אין זכות קניינית 
או תכנונית המאפשרת לו לחסום 
שיאפשר  באופן  לחוף  הגישה  את 
כפר  לאורחי  אליו  הגישה  את 

הנופש בלבד.
"חופי  כי  הוסיפה  המדינה 
ויש  מוגבל,  משאב  הם  הכינרת 
מפ־ שניתן  ככל  עליהם  לשמור 

חופי  על  זו  הגנה  ומחסימה.  גיעה 
גם  אך  הווה,  לזמן  היא  הכנרת 
לעתיד לבוא, והיא נועדה לאפשר 
מחופי  ליהנות  הבאים  לדורות 

הכנרת פתוחים וחופשיים".
בית המשפט העליון קיבל את 
בקשת  את  דחה  המדינה,  עמדת 
וקבע  הקיבוץ  של  הערעור  רשות 
להגנת  המשרד  שהוציא  הצו  כי 
הסביבה יהא בר ביצוע ברובו החל 

מתחילת יוני הקרוב.

ירידה קלה של 3% במספר ההרוגים 
בתאונות דרכים מתחילת 2019

מאת חיים מרגליות

ירי־ נרשמה   2019 מתחילת 
במספר  אחוזים  שלושה  של  דה 
ההרוגים בתאונות הדרכים, לעו־
מת התקופה המקבילה אשתקד. 
כמו כן, נרשמה ירידה של שבעה 
אחוזים במספר התאונות הקטל־
המקבילה  התקופה  לעומת  ניות, 
הר־ מנתוני  עולה  כך  אשתקד. 
שות הלאומית לבטיחות בדרכים 

(הרלב"ד) שבמשרד התחבורה.
ההרוגים  במספר  הירידה 
מצטרפת  הדרכים  בתאונות 
שנרשמה  המתמשכת  לירידה 
בתאונות  ההרוגים  במספר 
האחרונות.  בשנתיים  הדרכים 
של  ירידה  נרשמה  ב־2018 
ההרוגים  במספר  אחוזים   13
בתאונות הדרכים, לעומת 2017. 
של  ירידה  חלה  האחרון  בעשור 
לעו־ ההרוגים,  במספר  אחוז   30

מת העשור הקודם. זאת, למרות 
שהנסועה בעשור האחרון גדלה 
לעומת  אחוזים,  מ־30  ביותר 

התקופה המקבילה.
כי  עולה  הרלב"ד  מנתוני 

בתאונות  נהרגו   ,2019 מתחילת 
לעומת  אדם,  בני   120 דרכים 
המקבילה  בתקופה  הרוגים,   124
ירידה  נרשמה  בנוסף,  ב־2018. 
הקטל־ הדרכים  תאונות  במספר 

ניות שאירעו ברבעון הראשון של 
קטל־ דרכים  תאונות   108  :2019

דרכים,  תאונות  לעומת 116  ניות, 
בתקופה המקבילה ב־2018.

ירידה של 21 אחוזים נרשמה 
הד־ בתאונות  ההרוגים  במספר 

רכים במגזר היהודי (70 הרוגים 
המקבילה  בתקופה   89 לעומת 
נהרגו  הערבי  במגזר  ב־2018). 
אדם,  בני   36 השנה  מתחילת 
המקבילה  בתקופה   30 לעומת 
ב־2018. כמו כן, נהרגו בתאונות 
חמי־ לעומת  זרים,   13 הדרכים 
שה בתקופה המקבילה ב־2018.

ירידה של 16 אחוזים נרשמה 
בכבישים  דרכים  בתאונות  גם 
לעומת  הרוגים   48) העירוניים 
ב־2018),  המקבילה  בתקופה   57
הבינעירוניים  בכבישים  ואילו 
בני   72 תקופה  באותה  נהרגו 
אדם, לעומת 67 בני אדם בתקו־

פה המקבילה ב־2018.

כתב אישום תקדימי נגד רוכב אופניים 
חשמליים שדרס למוות הולך רגל

מאת חיים מרגליות

כתב אישום תקדימי הוגש נגד 
רוכב אופניים חשמליים המואשם 
לפני  רגל  הולך  של  מותו  בגרימת 
מעבר  שחצה  בעת  כשנתיים, 

חצייה.
 ,87 בן  ותיק  באזרח  מדובר 
חציה  מעבר  לפני  סמוך  שעמד 
במיוחד  סואן  לא  רחובות  בצומת 
בחדרה. רוכב אופניים חשמליים, 

קילו־ כ־24  של  במהירות  התקרב 
אך  בקשיש,  הבחין  בשעה.  מטר 
כדי  נסיעתו  מהירות  את  האט  לא 
לפני  אופניו  את  לעצור  שיוכל 
מעבר החצייה אם זה האחרון יחל 

לחצות אותו.
את  לחצות  החל  אכן  הקשיש 
וההתנג־ החצייה,  במעבר  הכביש 

שות היתה בלתי נמנעת. כתוצאה 
על  הוטח  הוא  האופניים  מפגיעת 
הכביש, נפגע פגיעה קשה בראשו, 
נפטר  שבועיים  וכעבור  אושפז, 
במצבו  התדרדרות  שחלה  לאחר 

הרפואי.
רוכב  של  האחריות  שאלת 
בבית  תתברר  לתאונה  האופניים 
יישמעו  משפטו  במהלך  המשפט. 
עדי ראייה, בוחני תנועה, מומחים 

רפואיים ועוד.
ברשות  אומרים  במקביל 
כי  בדרכים  לבטיחות  הלאומית 
רב  כלי  הם  חשמליים  אופניים 

משקלם  בין  השילוב  עוצמה. 
מסוגלים  הם  אליה  למהירות 
את  מחייבים  מאמץ  ללא  להגיע 

הרוכב בזהירות מיוחדת. 
מתעצמת  להיזהר  החובה 
והולכי  מכוניות  עמוסת  בסביבה 
הדרך.  אותה  את  החולקים  רגל, 
מהירות  את  להאט  חובה  כן  כמו 
הנסיעה של האופניים החשמליים 

עם ההתקרבות למעבר חצייה.

אסון בצפת: פעוט 
נספה בשריפה

ביום שישי האחרון נשבר 
שיא צריכת החשמל

צרפת: מצוד אחר מחבל החשוד בביצוע 
מתקפת טרור בה נפצעו 13 בני אדם 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

שי־ ביום  נפצעו  אדם  בני   13
שבצרפת,  ליון  בעיר  האחרון  שי 
בסמוך  התפוצץ  חבלה  כשמטען 

למאפיה ברחוב במרכז העיר. 

העלתה  המשטרה  חקירת 
מזרח  מראה  בעל  אדם  כי  חשד 
האב־ במצלמות  שנראה  תיכוני 

המטען,  את  שהניח  זה  הוא  טחה 
מתוך  יוצאים  החוקרים  כי  ונראה 
באירוע  שמדובר  הנחה  נקודת 

שבוצע ממניעים אסלאמיים. 
הצלי־ לא  עתה  לעת  זאת,  עם 

החשוד  את  לתפוס  המשטרה  חה 
המרכזי, והיא מנהלת אחריו מצוד 
בחשש שהוא ישוב ויפעל בהזדמ־

נות הראשונה שתיפול לידיו. 

ראש ממשלת בריטניה הודיעה על 
כוונתה להתפטר מהתפקיד

הגב' מיי תמשיך לכהן עד שמפלגתה תבחר לה מחליף – תהליך שצפוי להימשך כחודשיים

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

שע־ כושלים  נסיונות  אחרי 
מסודר  הסכם  להעביר  שתה 
מהאיחוד  בריטניה  של  לפרישתה 
הממשלה  ראש  נאלצת  האירופי, 
בכ־ להודות  מיי,  הגב'  הבריטית 
התפטרותה  על  ולהכריז  שלונה 

הקרובה. 
מפתח  שמסרה  בהודעה 
מעונה הרשמי שברח' דאונינג 10

מודה  היא  כי  מיי  אמרה  בלונדון, 
שהעניק  הזכות  על  הבריטי  לעם 
ראש  מתפקיד  אותו  לשרת  לה 
הממשלה, אך לאחר שנכשלה בנ־

סיונותיה להביא לברקזיט מוסכם, 
היא נאלצת לפרוש מהתפקיד. 

יצ־ בתפקיד  אותי  שיירש  "מי 
לפ־ להגיע  כדי  הכל  לעשות  טרך 
שרות. פשרה אינה דבר בזוי, חיים 
תלויים בפשרות", אמרה מיי, ומ־

הפרלמנט  חברי  על  ביקורת  תחה 
שהתע־ קבוצות  למספר  שנחלקו 

מה  משלה,  דרך  על  אחת  כל  קשו 
שלא אפשר להשיג בפרלמנט רוב 

לשום פתרון אפשרי. 
מיי הוסיפה כי היא עשתה כל 
ליישום  להביא  כדי  ידה  שלאל 
במ־ הבריטי  העם  של  החלטתו 

שלוש  לפני  שנערך  העם  שאל 
הברי־ הכריעו  במסגרתה  שנים, 

מהאיחוד  לפרוש  רצונם  כי  טים 
עמוק  צער  הביעה  היא  האירופי. 
להשלים  הצליחה  שלא  כך  על 
שלשמה  המרכזית  המשימה  את 

נבחרה מלכתחילה לתפקיד ראש 
הממשלה. 

למרות הודעתה, מיי אינה פו־
רשת מהתפקיד באופן מיידי. את 
תגיש  היא  הרשמית  ההתפטרות 
רק בעוד כשבועיים, ושבוע לאחר 
מכן ייפתח תהליך של בחירת יו"ר 
חדש למפלגת השלטון השמרנית, 
שיהיה זה שיחליף אותה בתפקיד. 
כחו־ להימשך  צפוי  כולו  התהליך 

דשיים, ואולי אף יותר. 
הבריטיים  התקשורת  בכלי 
הנחשב  המועמד  כי  טוענים 
בו־ הוא  המפלגה  בתוך  למוביל 

אדריכל  שהיה  מי  ג'ונסון,  ריס 
החוץ  כשר  ושכיהן  הברקזיט, 
בממשלתה של מיי עד שפרש במ־

חאה על כוונתה לחתום על הסכם 
עם האיחוד האירופי, שבמסגרתו 
להישאר  בריטניה  היתה  אמורה 
ולא  באיחוד,  רבה  במידה  תלויה 

העצמאות  למידת  מגיעה  היתה 
וש־ אליה  שג'ונסון שואף  המלאה 
להיפרדותה  להביא  חתר  בשמה 

של בריטניה מהאיחוד האירופי. 

שוב תקיפה אנטישמית בארגנטינה: חזן בית הכנסת 
בשכונת פלרמו בבואנוס איירס הותקף באכזריות

מאת א. למל

בשכונת  הכנסת  בית  חזן 
הותקף  איירס,  בבואנוס  פלרמו 
באכזריות בסיום תפילת ליל שבת.

הי"ו,  שאמן  אליהו  הרב  החזן 
תפי־ בסיום  לביתו  בדרכו  שהיה 

באכזריות  הותקף  שבת,  ליל  לת 

רחו־ בצומת  רחוב,  כנופיית  ע"י 
ולס  דייס  קורונל  הראשיים  בות 
ידי  על  ובידו  בפניו  נפצע  הראס, 
קראה  הכנופיה  רחוב.,  כנופיית 
היהודים,  בגנות  נאצות  לעברו 
העוברים  של  צחוקם  לקול 

ושבים. 
הי"ו,  שאמן  אליהו  הרב  החזן 

לקבלת  עצמו  בכוחות  התפנה 
הגיש  שבת  ולאחר  רפואי,  טיפול 
המקו־ המשטרה  בתחנת  תלונה 

מית
בארגנטינה  היהודית  הקהילה 
הר־ טיפול  אחר  בדאגה  עוקבת 

באירוע  איירס  בבואנוס  שויות 
החמור.
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רמה מעל כולם!
קיץ תשע"ט
ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר)

שנות ניסיון
21

בשם ה' נעשה ונצליח

הכל כלול במחיר!

תמוז ד'-י"א
7-14.7.19

03-9050505
on-line@tourplus.co.il

מוקד הזמנות:

מאת חיים מרגליות

נספה,  שלוש  כבן  פעוט 
נפצע  וחצי  ארבע  בן  ואחיו 
מש־ כתוצאה  קשה  עד  בינוני 
ריפה בבניין מגורים ברחוב דוד 

אלעזר בצפת.
נחי קליין ראש סניף איחוד 
הש־ בצאת  סיפר  גליל  הצלה 

נוספים  חובשים  עם  "יחד  בת: 
איחוד  של  האמבולנסים  וצוות 
רפואי  סיוע  הענקנו  הצלה 
בזירת  נפגעים  לכ־20  ראשוני 
האירוע. לאחר מכן חלקם פונו 
הצלה  איחוד  של  באמבולנסים 
רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 

בבית החולים זיו שבסמוך". 
באיחוד  חובש  שקול  יעקב 
ראשוני  סיוע  שהעניק  הצלה 
גם  מכן  ולאחר  האירוע  בזירת 
באופן  כמתנדב  החולים  בבית 
איחוד  מתנדבי  עם  יחד  קבוע 

החולים  בבית  במיון  הצלה 
"עקב  השבת:  בצאת  סיפר  זיו 
אופי האירוע וכמות גדולה של 
בח־ גם  לסייע  יצאנו  הנפגעים 

נקבע  הצער  למרבה  המיון.  דר 
החולים  בבית  הילד  של  מותו 
עד  בינוני  במצב  טופל  ואחיו 
כמו  מכוויות.  כתוצאה  קשה 
כן טופלו שאר הנפגעים בינוני 
עשן.  משאיפת  כתוצאה  וקל 
הנ־ לחילוץ  פעלו  כיבוי  צוותי 

פגעים וכיבוי הלהבות".
מהמשטרה נמסר כי מדובר 
בבניין בן שמונה קומות ומוקד 
בקומה  בדירה  החל  האירוע 
גם  הפצועים  בין  החמישית. 
על  לגג  שהועלו  הבניין  דיירי 
ידי שוטרים על מנת להרחיקם 
פונו  ובהמשך  השריפה  ממוקד 
ובתיאום  האש  כבאי  ידי  על 
נבד־ הדליקה  נסיבות  מולם. 

קות.

מאת חיים מרגליות

כי  הודיעה  החשמל  חברת 
ביום שישי, בשעה 13:21, נשבר 
וימי  מאי  של  משקי  ביקוש  שיא 
שישי בכל הזמנים. הביקוש עמד 

בשעה זו על 12036 מגה וואט. 
לרוב  מתאפיין  שישי  יום 
בירידה בצריכת החשמל במשק, 
אך למרות זאת בשל מזג האוויר 
צריכת  כאמור  נרשמה  החריג 

שיא. 

חודש  שיא  השוואה,  לצורך 
מאי בכל הזמנים עמד על 11768

כשלוש  לפני  קרה  וזה  ואט  מגה 
שישי  בימי  הביקוש  שיא  שנים. 
לפני  ואט  מגה   11740 על  עמד 

ארבע שנים.

הגדר הצפונית של כפר הנופש עין גב | צילום: אלי גבאי - המשרד 
להגנת הסביבה


