
בעקבות הקשיים בהרכבת הממשלה ויומיים לפני פקיעת הדד־ליין: 

נתניהו: "אין שום סיבה בעולם לשתק את 
המדינה; יש לגלות אחריות ולהקים ממשלה"
על רקע התבצרות יו"ר ישראל ביתנו מתח ראש הממשלה נתניהו ביקורת על התנהלותו וקרא לו להתעשת ^ מוקדם יותר אישרה 

מליאת הכנסת את החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית ^ במידה ולא יימצא פתרון למשבר תאשר המליאה בשלש קריאות  עד מחר 
בלילה  את פיזור הכנסת והליכה לבחירות שיתקיימו בי"ז אלול

מאת מאיר ברגר

הדד־ פקיעת  לפני  שעות   48
ונדמה  ממשלה  להרכבת  ליין 
הנוספות  הבחירות  אופציית  כי 
שכשלו  לאחר  לממשית.  הופכת 

אביג־ ח"כ  של  לצירופו  המגעים 
ראש  הגיע  לממשלה,  ליברמן  דור 
בליל  נתניהו  בנימין  הממשלה 
הצהרה  לשאת  כדי  לכנסת  אמש 
לתקשורת במהלכה הפיל עליו את 
האחריות למשבר המתחולל סביב 

השיחות הקואליציוניות. 
אמר  העם  וחצי  חודש  "לפני 
שתקום  רוצה  הוא  דברו.  את 
בימים  בראשותי.  ימין  ממשלת 
מאמצים  עושה  אני  האחרונים 
אדירים לקיים את רצון העם. לה־

קים ממשלת ימין ולמנוע בחירות 
סיבה  שום  אין  ובזבזניות.  יקרות 
לעוד  המדינה  את  לשתק  בעולם 
לעשות  סיבה  שום  אין  שנה.  חצי 
לפנינו",  מונח  כשהפתרון  זאת 

אמר נתניהו.
ליברמן  כי  טען  בדבריו 

סמנטיים',  'ענינים  על  מתעקש 
סמנטי  הוא  "הויכוח  כלשונו. 
רוצים  כשלא  כמובן  וקוסמטי. 
מנפחים  אז  ימין  ממשלת  שתקום 
אותו. בגלל סמנטיקה לא הולכים 

לבחירות".
פת־ "יש  כי  הבהיר  נתניהו 

רצון  יש  ואם  מצויינים  רונות 
תוך  הכל  לפתור  אפשר  ונכונות 
זה  לרגע  עד  לצערי,  דקות.  שתי 

לשכנע  הצלחתי  לא  הערב,  כולל 
להימנע  ליברמן  אביגדור  את 

מבחירות".
"כל מי שמסתכל על המציאות 
אח־ לגלות  צריכים  שאנחנו  מבין 

כולם  מיד.  ממשלה  ולהקים  ריות 
ידידי  גם  ביניהם  זאת.  מבינים 
הטוב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. 
הוא אמר שהוא מקווה שהדברים 

מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א במכתב מיוחד לעם השם:

"מתחינת לב ונפש אבוא אליכם לבקש את עזרתכם, לא למעני אני עושה 
ולא כבודי אני דורש כי אם ליראה ולחומת אש מפני פגעי התקופה"

בית  כל  "אחיי  הכותרת  תחת 
ישראל יראי השי"ת וחושבי שמו" 
מתפרסם היום מכתב נדיר ומיוחד 
מויזניץ  אדמו"ר  מרן  של  בכתי"ק 
בני  אחינו  לכלל  בפניה  שליט"א 
מנהמת  נרגשת  ובקריאה  ישראל 
כעמלו  דורות  לבנין  לסייע  לב 
הטהור לקראת המגבית המיוחדת 

עליה הוכרז לבקשתו בימים אלו. 
יראי  ישראל  בית  כל  "אחיי 
מתחינת  שמו,  וחושבי  השי"ת 
את  לבקש  אליכם  אבוא  ונפש  לב 
אבותיי  עמל  להשלים  עזרתכם, 
בנין  את  יחדיו  ולכונן  הקדושים 
עושה  אני  למעני  לא  ויזניץ.  בית 
אם  כי  דורש,  אני  כבודי  ולא 
ולמען  לחסידות  לתורה,  ליראה, 
לה'  הדורות  חינוך  ית',  שמו  כבוד 
סביב  אש  חומת  ובנין  ולתורתו 
בנפשי  התקופה,  פגעי  מפני  להם 
מי  ואשרי  הדבר  ונשמתי  וברוחי 

שיסייע לי בזה"
את מכתבו הנרגש, חותם מרן 
האדמו"ר שליט"א בהבטחות נדי־
רות כאשר בכתב ידו חרט: "מעו־

טובה,  לכם  אכיר  דליבא,  מקא 

דורותיכם,  ובעד  בעדכם  ואעתיר 
שיזכו ללכת בדרך השי"ת ותורתו, 
מנסיונות  וינצלו  הדעת,  בהרחבת 

וחסד  טוב  רע,  דבר  ומכל  הדור 
אוצרותיכם  למלא  חייכם  ימי  כל 

שפע רב, אכי"ר".

יורדים  הלב  מרטיטי  הדברים 
כל  של  לב  ולחדרי  הנפש  לנימי 

צה"ל תקף משגר סורי בתגובה לירי לעבר מטוס קרב
פגז נ"מ נורה מהגולן הסורי לעבר מטוס של חיל האוויר שערך טיסה שגרתית בצפון ^ הפגז לא פגע, ובתגובה צה"ל תקף את 

המשגר ^ הסורים דיווחו כי בתקיפה נהרג חייל אחד, ואחר נפצע ^ נתניהו: "לא נסבול שום תוקפנות נגדנו, ונגיב נגדה בעוצמה"

שמעון זאב דייטש
בהר"ר צבי הי"ו

ישיבת מוסדות יד עזרה מירון
נווה יעקב ירושלים

נחמי ברוסילובסקי
בהר"ר חיים הי"ו
סמינר שצרנסקי
ק. הרי"ם לוין תל אביב

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שני, כ"ב באייר תשע"ט

מאיר וידר
בהר"ר שלמה הי"ו 

ישיבת אורייתא י-ם 
מודיעין עילית

אסתר אשר
בהר"ר יוחאי הי"ו 
סמינר ויז'ניץ 
בית שמש

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום שני, כ"ב באייר תשע"ט 

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
בס"ד | יום שלישי פר' במדבר, כ"ג באייר תשע"ט | ל"ח לעומר | 28 מאי | גליון 3166 | שנה י"א | המחיר בא"י: 5.00 ש"ח
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אל תשלמ שקל
שקללפני שתקבל אאאללל תשלמ

ש ל תשלמלפני

5700*היומ ומחר 9:00-17:00 מגיע לכ כ�פ רב מביטוח לאומי, מ� הכנ�ה וחברות הביטוחקו פתוח

צוות המומחימ של החברה המרכזית למימוש זכויות

*4535

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

כמו"כ מתארגנים ל-40 הפרשות חלה ושיר השירים
050-4168248  /  052-7614290
050-4110300  /  053-3177271

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

03-742-742-7

Chabad World 
Assistance

 

'שובו' לתורמי

*4905
נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

כ"ד-כ"ה אייררביעי חמישי
29-30.05.19

מאת סופרנו הצבאי

צה"ל תקף אמש משגר ממנו 
יש־ קרב  מטוס  לעבר  ירי  בוצע 

ראלי – כך הודיע דובר צה"ל. על 
זוהה  יותר  מוקדם  ההודעה,  פי 
הישראלי  המטוס  לעבר  נ"מ  ירי 
בצפון  שגרתית  טיסה  שביצע 

"פגז  צה"ל,  דובר  לפי  הארץ. 
סוריה  בשטח  נפל  שנורה  הנ"מ 
כמתוכנן".  הושלמה  והמשימה 
בתגובה, צה"ל תקף את המשגר. 

בחו־ רואה  "צה"ל  כי  נמסר  עוד 
ופועל  מטוסיו  על  איום  כל  מרה 

להגנתם".

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

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

חוסר אחריות
הספירה לאחור לא נעצרת. אמש בהצהרה מהכנסת אמר 
ממשלה.  הקמת  על  להסכם  שעות   48 שנותרו  נתניהו  רה"מ 
ליברמן  את  תקף  לא  נתניהו  שעות.  כ־40  נותרו  כבר  הבוקר 
אם  כי  רמז  אבל  לקואליציה.  להצטרפותו  פתח  הותיר  ובכך 
המועד  תום  עד  בעינה  תישאר  ליברמן  של  סרבנותו  אכן 
כספי  בזבוז  על  האחריות  עם  להתמודד  עליו  יהיה  אז  כי 
ישראל  והניהול.  החקיקה  השלטון  מערכת  שיתוק  הציבור, 
כל  יעשו  לבן  וכחול  השמאל  אנדרלמוסיה.  לתוך  שוב  תוטל 
המדומה  הפגיעה  מפני  בציבור  אימה  לזרות  יוכלו  שרק  מה 
כאשר  וזאת  ותגדל.  תלך  המחנות  בין  השנאה  בדמוקרטיה. 
של  ענין  הוא  ליברמן  לבין  נתניהו  בין  מפריד  שבאמת  מה 
ניסוח. חוק הגיוס בניסוח זה או אחר מבוסס על עמדת הצבא 
את  לכופף  ומבקש  מתעקש  ליברמן  אבל  הבטחון,  ומערכת 

ראשיהם של כל האחרים.

והוא  דתיים  האנטי  החוגים  באהדת  לזכות  מנסה  ליברמן 
מלבה פחד מפני הפיכתה של ישראל למדינת הלכה. ליברמן 
טועה בגדול אם הוא מניח היא שהחוגים האנטי דתיים יצביעו 
ברובם  הם  אלה  כל  כי  מתעלם  הוא  הבאות.  בבחירות  עבורו 
ובליברמן  פשיסטי  גוף  בימין  רואים  מובהקים,  שמאל  אנשי 
סכר  את  לפוצץ  בעבר  שאיים  מסוכן  איש  מלחמות.  שוחר 
אסואן, לחסל את מנהיגי החמאס ולהעביר את ערביי ישראל 

לרשות הפלסטינית.

בחירות עכשיו, מלבד הבזבוז וליבוי היצרים הפוליטי הן 
האחרונות  הבחירות  תוצאות  הנוכחי.  למשבר  גרוע  פתרון 
של  הגושית  ונאמנותם  הפוליטי  במבנה  שינוי  מבטאות  אינן 
הישראלי ביחס למערכות בחירות אחרות בעשור הזה. לימין 
הימניים  הכנסת  חברי  את  בו  לכלול  בלי  גם  ברור,  רוב  יש 
מרכיבי  בין  אלא  הגושים  בין  אינן  התנודות  לבן.  שבכחול 
לא  הקיץ  בסוף  ייערכו  אם  הבחירות  כך  ומשום  הגושים 
אין  הסיעות.  בין  מעברים  ייווצרו  היותר  לכל  מהפך.  יחוללו 

שום בטחון שישראל ביתנו תעבור את אחוז החסימה.

העיכוב בהקמת ממשלה יציבה הוא בבחינת חוסר אחריות 
מדינית־בטחונית ואפילו כלכלית. בדרום שוררת רגיעה זמנית 
והמצב עלול לצאת מכלל שליטה. איראן ממשיכה לבצר את 
חיזבללה. המשבר הפוליטי הפנימי יתפרש לבטח בידי אויבי 
אותם  לדרבן  ועלול  והתפוררות  חולשה  של  כסימן  ישראל 
לנסות ולשבש את החיים בארץ. הגרעון בתקציב שהולך וגדל 
ישראל  היתה  אילו  לאלתר.  ממשלה  הקמת  מחייב  הוא  אף 
ביתנו מפלגה דמוקרטית מותר להניח כי הסיעה היתה דוחפת 

אותו לממשלה. אבל ישראל ביתנו היא סיעה של אדם אחד.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

מקום המשפט
ביש־ המשפט  קהילית 
בכיריה,  ראשיה,  על  ראל 
התכנסה  ופרנסיה  ספסריה 
הכ־ במסגרת  באילת  אתמול 
עורכי  לשכת  של  השנתי  נס 

הדין בישראל.
של  ההזדמנות  היתה  זו 
מרה  לבכות  המערכת  ראשי 
ולהעלות  הנוגה  מצבם  את 
המזימה  את  יגונם  ראש  על 
במערכת  נגדם  שחורשים 
זה  היה  בעבר  הפוליטית. 
המשפט  בית  לנשיא  משנה 
בית  בנוסח:  שחרץ  העליון 
המשפט הוא ביתי; מי שירים 
ידו.  את  אגדע  ביתי,  על  יד 
שבו  העידן  חלף  הזה  כיום 
לאיים  לעצמו  מרשה  שופט 
מצטנפים  ולפיכך  באלימות 
מעת  שנקטעת  ביבבה  כולם 
לתוך  הראש  בהרכנת  לעת 
הד־ את  שתקלוט  מטפחת 

מעות.
היתה  בתור  ראשונה 
נשיאת בית המשפט העליון. 
במילים  שטחה  קינתה  את 
"רב  לפיהן  ונוקבות  חדות 
מכוב־ הידברות  בין  המרחק 

דת ובין השיח הבוטה, העולב 
את  שאפיין  הרסן  ומשולח 
ושממשיך  הבחירות  מערכת 
להרכבת  המגעים  את  ללוות 
בלטו  זה  בשיח  הממשלה. 
בחומרתן  לבלוט  וממשיכות 
הרשות  כלפי  התבטאויות 
הע־ המשפט  ובית  השופטת 

ליון". היה שם רק אמיץ אחד, 
משפט  לענייני  שהכתבים 
הנו־ בעיר  בחופשה  שפונקו 

פש הדרומית טרחו לציין כי 
היסה  הלה  ימין".  "איש  הוא 
"הר־ בקוראו:  הנשיאה  את 

ווחתם את זה ביושר".
חיות  אחרי  בתור  הבאים 
והיועץ  המדינה  פרקליט  היו 
שעמדו  לממשלה  המשפטי 
כל אחד בתורו להגן על מסע 
ציד המכשפות שהם מנהלים 
ראש  נגד  אלו  ימים  בעצם 

הממשלה. 
החריף  המשפט  אבל 
האק־ אבי  מפי  נשמע  ביותר 

היושב  השיפוטי  טיביזם 
בביתו ועיניו כלות לנוכח מה 
חי־ כנסיון  בעיניו  שנראה 

בראיון  חייו.  מפעל  של  סול 
הפוליטיקאי  אמר  שהעניק 
ברק:  אהרן  ובדימוס  בהווה 
שו־ הייתי  שאם  חושב  "אני 

המשפט  בבית  נשיא  או  פט 
המציאות  את  שחי  העליון 
להתפ־ שוקל  הייתי  הזאת, 

טר".
דבריו  את  קורא  ואתה 
כמה  לעצמך,  ושח  המרירים 
חבל. כמה חבל שלא היה אז, 
בעת כינונה של השיטה הדו־

לבלום,  שידע  שלטון  רסנית, 
להציב סכר ולבלום את הדי־

אז  כי  השיפוטית.  קטטורה 
בציון  היושב  העם  היה  יכול 
להרוויח כפליים, מבצע אחד 
האקטיביזם  גם  אחד:  ועוד 
וגם  נגדע  היה  הטוטליטרי 
כהונתו הזכורה לרע של ברק 

היתה נקטעת.

שמה הרשע
לאחר  אחדים  ימים 
ההכאה הברוטלית של שוט־
והתעללותם  בירושלים  רים 
בעל  חרדי  בנער  דם  זוב  עד 
את־ נשאל  מיוחדים,  צרכים 
עד  האם  הנער  של  אביו  מול 
מהמשטרה  מישהו  יצר  כה 

קשר עמו ועם בני ביתו.
המדהימה  התשובה 
היתה  מפיו  שהתקבלה 
שלילית נחרצת. לא זו בלבד 
לא  הפושעים  שהשוטרים 
לא  ואיש  מתפקידם  הושעו 
המ־  – בהליכים  נגדם  פתח 

שאמור  ציבורי  כגוף  שטרה, 
להיות אמון על החוק והסדר 
מאמון  כוחו  את  ולשאוב 
טרחה  לא  לו,  הניתן  הציבור 
בראשה  העומדים  את  לשגר 
לשיחת  לא  ואפילו  לפגישה, 
המשפחה  בני  עם  טלפון, 
המעידים בכנות משכנעת כי 
וכי  גדול  לנער  שנגרם  הנזק 
תוצאותיו  את  לאמוד  קשה 
את  לתת  ממשיך  הוא  שכן 

אותותיו בו.
נש־ היה  אבן  לב  בעל  גם 
בפ־ הוצג  אילו  לרסיסים  בר 

ניו תיעוד של שוטרים מכים 
ישע  חסר  נער  דם  זוב  עד 
ובעל צרכים מיוחדים שזועק 
בקול לא לו לאמו שתושיענו 
ותגאל אותו ממלאכי החבלה 
שהתנפלו עליו בתאוות רצח. 
ישראל  משטרת  את  אבל 
המחזה הקשה והבלתי נתפס 
הזה לא מרגש. שם ממשיכים 
עד  כרגיל  עסקים  לנהל 
על  הבאה  המכות  הצלפת 

האומלל הבא.

ומקום הצדק
אתמול  סירבה  בכדי  לא 
להביע  לבן  כחול  סיעת 
והק־ הכנסת  בפיזור  תמיכה 
דמת הבחירות לנוכח הכאוס 

שנוצר.
ואמר:  הוסיף  אף  גנץ 
לתת  צריכים  כל  "קודם 
להקים  האפשרות  את  לנו 
למד  לא  משל  ממשלה", 
כי  יודע  ואינו  מעולם  חשבון 

הדבר בלתי אפשרי.
קשה  יהיה  הכל,  ככלות 
לשחזר  המשולשת  לסיעה 

את הישגה האלקטורלי.

נשלמות ההכנות לקראת יום ההילולא 
ה־74 והעליה ההמונית לציונו של 
הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זיע"א

במוסדות  שיא  היערכות 
ההמונים  עליית  לקראת  זוועהיל 
רבי  הרה"ק  של  הקדוש  לציונו 
שבהר  זיע"א  מזוועהיל  שלמה 
לת־ החלה  אגד  חברת  הזיתים. 
כוחות  לציון.  הקווים  את  גבר 
את  יאבטחו  והמשטרה  הבטחון 
המובילות  הדרכים  ואת  המתחם 
סיום  ועד  חמישי  מיום  כבר  לציון 
ניתן  קודש.  שבת  בערב  ההילולא 
לברכה  שמות  ולשלוח  להמשיך 
המוסדות  נציגי  ידי  על  שיועברו 
לישועה.  השמות  את  שיעלו 
חדשות  ועדויות  מכתבים  אלפי 
בעקבות  וניסים  ישועות  על 
הרה"ק  של  במוסדותיו  תמיכה 
להיות  שממשיך  זיע"א  מזוועהיל 
למליץ  "אהיה  כי  להבטחתו  נאמן 
המסייעים  לכל  ובבא  בזה  טוב 
למוסדות  מגיעים  למוסדותיי" 

זוועהיל.
גדולה  והיערכות  התרגשות 
של  הקודש  חצר  את  אופפת 
ה־74 היארצייט  לקראת  זוועהיל 

מזוועהיל  שלמה  רבי  הרה"ק  של 
תפוצות  בכל  המפורסם  זיע"א 
ומופתים  ניסים  כמחולל  ישראל 
למען  מרומים  בגנזי  ושפעולותיו 
עמך בית ישראל פועלים ישועות 

למעלה משנות דור.
30.05 חמישי  מיום  החל 

באייר  כ"ו  שישי  ביום  ובהמשך 
שנה  כמדי   31.05 שביסוד  יסוד 
לציונו  ישראל  בית  רבבות  יעלו 
מזוועהיל  שלמה  רבי  הרה"ק  של 
בתפילות  להעתיר  כדי  זיע"א, 
והפרט  הכלל  לישועת  ותחנונים 
האסונות  הזמן,  ופגעי  במצוקות 
הקשיים  המחלות,  ל"ע,  הקשים 
ל"ע,  והטכנולוגיות  החינוכיים 
מצוקות  עם  וההתמודדויות 
אישיות בזיווגים, זש"ק, ובפרנסה 

וישועה.
יום  לקראת  שנה  בכל  כמו 
ישראל  בית  המוני  ההילולה 
צדיק  לרצון  להתחבר  מבקשים 
מזוועהיל  שלמה  רבי  הרה"ק 
יהיה  שהצדיק  לזכות  כדי  זיע"א 
להם פרקליט טוב בשמים. בזכות 
תרומה לישיבתו של הצדיק זוכים 
שמשפיע  בשמים  טוב  לפרקליט 
ונותן  והצלחה  ברכה  של  שפע 

מענה לכל צרה.
יגיעו  לציון  מהעולים  רבים 
'תפילת  לקיים  שנה  בכל  כמו 
שקרו  הישועות  כל  על  הודיה' 
שחלפה.  השנה  במהלך  להם 
כי  מוסרים  זוועהיל  במוסדות 

מאות  האחרונה  בשנה  קיבלו  הם 
מכתבים וטלפונים מיהודים שזכו 
לרצון  התחברות  בזכות  לישועה 
צדיק הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל 
הק'  לישיבה  הסיוע  ובזכות  זיע"א 
זוועהיל'   – מרדכי  'בית  שייסד 
ההבטחה  לאור  זאת  ולמוסדותיה 
לע־ בשנים  עשרות  מזה  הידועה 
בזה  מוסדותיו  תומכי  לימין  מוד 

ובבא. 
נמסר  זוועהיל  מוסדות  מטעם 
בראשות  העלמין  בתי  שמועצת 
העמידה  הי"ו  הורביץ  הלל  הרב 
המוני  על  שיקלו  רבים  שירותים 
העולים. בין השאר תתוגבר האב־

טחה של כחות הבטחון לכל אורך 
ובציון  הק'  לציון  העליה  מסלול 
התחבורה  תתוגבר  וכן  עצמו 
עצמו  בציון  גם  לציון.  הציבורית 
הק־ לציון  הסמוך  השטח  הוכשר 

המתפללים  על  שיקל  באופן  דוש 
תחת  בתפילה  ולהעתיר  לעמוד 
כן  כמו  השמש  מפני  שתגן  ציליה 
וברזיה  שירותים  במקום  הוכשרו 

למי שתיה.
מיום  החל  תתגבר  אגד  חברת 
חמישי ליל ההילולא את קו השי־
רות 51 להר הזיתים. הקו יפעל בין 
בתדירות   19:00-24:00 השעות 

של כל 10 דקות. 
חב־ ההילולא  יום  שישי  ביום 
רת 'אגד' תתגבר את קו 51 שיצא 
מהשעה 07:00 החל  דקות  כל 20 

הקו:  מסלול   .12:00 השעה  ועד 
לג־ מתחת  ירמיהו  מרחוב  יציאה 
פינת  אילן  בר  אפריון,  צומת  שר, 
79 הנביא  שמואל  גרשום,  רבנו 
הר־ ובהמשך  האבן,  תחנת  ליד 
כיכר  עד  קו 3  תחנות  לאורך  חוב 
הזיתים.  להר  ומשם  זוועהיל־זקס 
זהה  במסלול  בחזור  אוטובוסים 
יצאו מהר הזיתים ביום חמישי בין 
השעות 20:00-24:00 וביום שישי 
בשאר   .08:00-12:00 השעות  בין 
הסעות  מתקיימות  היום  שעות 
בהמשך.  שיפורסם  כפי  פרטיות 
אך המלצת המשטרה היא לעלות 
עם חברת 'אגד' בלבד ולא להגיע 
עם  מידע  קו  פרטיים.  ברכבים 

פרטי ההסעות 02-5099880.
משטרת ישראל וכוחות ההצ־

לקראת  רבות  הכנות  עושים  לה 
הזיתים.  להר  ההמונית  העליה 
שהתקיימה  היערכות  בישיבת 
בהשתתפות  ההילולא  לקראת 
בכירי  זוועהיל,  מוסדות  הנהלת 
האח־ המשטרה  ונציגי  העיריה 
הזיתים  הר  מתחם  על  ראים 

הנחש  כביש  את  לסגור  הוחלט 
"למ־ בטחון.  כציר  ישמש  אשר 

בתקופה  הבטחוני  המצב  רות 
שהמוני  מקווים  אנו  האחרונה 
בית ישראל מכל העדות והחוגים 
הקדוש  לציונו  להגיע  החפצים 
בבטחה  השנה  זאת  לעשות  יוכלו 
בעז"ה ולהגיע לשפוך צקון לחשם 
ולזכות  והכלל  הפרט  ישועת  על 
לניסים וישועות כפי שראו אלפים 
ימי  מאז  השנים,  כל  לאורך  רבים 

חיותו ועד ימינו אנו''. 
מציינים  זוועהיל  במוסדות 
ומהעולם  מהארץ  יהודים  כי  עוד, 
הצער  למרבה  מהם  נבצר  אשר 
ההילו־ ביום  הציון  את  לפקוד 

לתפילה  שמות  למסור  יוכל  לא 
שיוזכרו על הציון ביום ההילולא. 
מהג־ להימנע  מבקשת  המשטרה 

ולהשתמש  פרטיים  ברכבים  עה 
הציבור  ציבורית.  בתחבורה  רק 
כוחות  להוראות  לציית  נקרא 

הבטחון.

היום קבלת קהל וסיוע פרטני לתלמידי הישיבות 
ואברכי הכוללים בדרום ע"י ועד הישיבות

בקבלת הקהל שתיערך היום, יום ג' כ"ג אייר בביתו של ראש ישיבת הנגב הגר"י 
מאיר זצ"ל בנתיבות יעניקו נציגי ועד הישיבות בארץ ישראל מענה במגוון 
נושאים הנוגעים לשמירת מעמדם של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים

ההיקף  רבת  מפעילות  כחלק 
הישיבות  ועד  ידי  על  המתקיימת 
הנוגע  בכל  התורה  לומדי  למען 
בכל  הישיבות  לתלמידי  לסיוע 
מעמדם  שמירת  להמשך  הנדרש 
אומנותם,  שתורתם  ישיבות  כבני 
וסיוע  הקהל  לקבלות  ובהמשך 
לעת  מעת  המתקיימות  פרטני 
הוועד,  נציגי  ע"י  השונות  בערים 
זאת על מנת להקל על עמלי התו־
מיושבי  תורה  ביטול  ולמנוע  רה 
הלומדים  יחי'  המסולאים  אוהל 
ישראל,  בארץ  התורה  בהיכלות 
הישיבות  ועד  נציגי  היום  יקבלו 
ובסביבותיה  שבה  נתיבות,  בעיר 

לומדים תלמידי ישיבות רבים.
בעז"ה  שתיערך  הקהל  בקבלת 
ראש  בבית  אייר  כ"ג  ג'  יום  היום, 
בר־ זצ"ל  מאיר  הגר"י  הנגב  ישיבת 
חוב הרב אבוחצירה 20 בין השעות 

15:00־13:30 בצהריים, יעניקו נציגי 
מענה  ישראל  בארץ  הישיבות  ועד 
לתלמידי  הנוגעים  נושאים  במגוון 

הישיבות ואברכי הכוללים. 
בכלל  סיוע  יינתן  היתר  בין 
מעמד  לשמירת  הנוגעים  העניינים 
'תורתו אומנותו' של בן הישיבה, וכן 
ימסרו טופסי דיחוי – זאת בתיאום 
בירושלים,  המרכז  עם  מוקדם 
באופן  התייצבות  מועדי  קביעת 

דחיות,  ולהגשת  ראשון  לצו  מרוכז 
בתלמידי  וטיפול  לחו"ל  יציאות 
ובעלי  תיכוניים  תורה  מוסדות 

תשובה.
והכוללים  הישיבות  בהנהלות 
קבלת  על  שעודכנו  הדרום  בערי 
הקהל האמורה בירכו על פעילות 
מיוחדת ומסורה זו שיש בה משום 
הקלה גדולה לעמלי התורה יושבי 
אוהל, שיסדירו את עניינם בנקל. 

הערב הילולת הרה"ק בעל 'דמשק 
אליעזר' מקאמרנא זיע"א 

ספירת  אייר,  כ"ד  ליל  הערב, 
דהילולא  יומא  חל  שביסוד,  נצח 
הרה"ק  של  ואחד  עשרים  המאה 
זיע"א  מקאמרנא  צבי  אליעזר  רבי 

בעל 'דמשק אליעזר'.

בספרו  במיוחד  נתפרסם 
הק־ הזוהר  על  אליעזר'  'דמשק 

כל  על  פשט  פי  על  פירוש  דוש, 
כל  על  כמעט  הקדוש  הזוהר  ספר 
הקד־ פי  על  מיוסד  ותיבה,  תיבה 

ז"ל  האר"י  מתורת  אמיתיות  מות 
רבותיו  ומספרי  זיע"א,  והבעש"ט 
ה"ה 'צבי לצדיק' על הזוה"ק לדו־

ו'זוהר  מזידיטשוב,  מהרצ"ה  דו 
חי' על הזוה"ק לאביו בעל ההיכל 
עד  היה  לא  מקאמרנא.  הברכה 
הזוהר  ספר  את  שביאר  מי  ימיו 
ומ־ כפשוטו,  סופו  ועד  מתחילתו 

בחיבה  נתקבל  עולם  לאור  שיצא 
ובאהבה גדולה אל כל לומדי והוגי 
אינו  הספר  לימינו  ועד  הזוהר, 
תורת  לומדי  של  משולחנם  יורד 
הח"ן, והוא ספר בסיס לכל מפרשי 
יתר  מלבד  זאת  שלאחריו,  הזוהר 
לדורות  אחריו  שהשאיר  חיבוריו 
ערכי  על  עינים'  'אור  ה"ה  עולם 
הקבלה, 'בן ביתי' על התורה, 'זקן 
ביתו' על פרקי אבות, 'בן ביתי' על 

ספר תהילים.
ערבית  תפילת  אחרי  הערב 
ממשיך  יערוך  העומר  וספירת 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  הקודש  שושלת 
שולחנו  את  שליט"א  מקאמרנא 
המר־ ההילולא  בסעודת  הטהור 

עטרת  המדרש  בית  בהיכל  כזית, 
ארזי  בשכונת  שלום־קאמרנא 
המ־ את  וישא  בירושלים,  הבירה 
במ־ קדשו  בדברות  המרכזי  שא 

ההילולא  בעל  הקדוש  זקנו  שנת 
מזכרו  והנהגות  עובדות  יעלה  וכן 

הטהור. 

התפטר מנכ"ל הרכבת הקלה 
בתל אביב שדחף לעבודות בשבת
מ"מ ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט: "האיש שלחץ לעבוד בשבת בבני ברק 
והתנקם בעיר בשל הסירוב להסכים לעבודות השבת – מוצא עצמו נפלט מהמערכת"

מאת כתב 'המבשר'

הבונה  החברה   – נת"ע  מנכ"ל 
אביב,  בתל  הקלה  הרכבת  את 
5 אחרי  התפטרותו  על  הודיע 
באיש  מדובר  בתפקיד.  שנים 
בש־ הרכבת  עבודות  את  שהוביל 
ועתה  ברק,  בבני  אפילו  קודש,  בת 

מוצא עצמו נפלט מהמערכת. 
לא  און  בר  'כלכליסט',  פי  על 
רמי  הנכנס  היו"ר  עם  הסתדר 
שהוביל  מה  זה  ואולי  בלניקוב 
התפט־ על  הפתאומית  להודעתו 

רותו מהתפקיד. 
הרכבת  קווי  בין  הראשון 
היוצא  האדום',  'הקו  הוא  הקלה, 
ועד  אביב  תל  דרך  תקוה,  מפתח 
בעוד  להיפתח  אמור  והוא  ים  בת 

שנתיים וחצי. 
ברק  בני  עיריית  ראש  מ"מ 
השבת  כי  אמר  זייברט  חנוך  הרב 
בר  עלבונה.  את  כאן  גם  תובעת 
בשבת  לעבוד  שלחץ  זה  היה  און 
אפילו  הרכבת,  הקמת  בעבודות 
בתוך עיר התורה והשבת בני ברק.

יש  ברק  בני  לעיריית  כזכור, 
בש־ עבודות  אי  על  חתום  הסכם 
שהיה  מה  הרכבת,  בהקמת  בת 
לפרויקט  העירוני  לרישוי  תנאי 
נת"ע  חברת  אולם  בתחומיה. 
ופנו  מההסכם  התנערו  ומנכ"לה 
לבית המשפט שכצפוי עמד לימין 
מחללי השבת ואיפשר את העבו־

דות בשבת, למגינת לב.
בר  של  דעתו  התקררה  לא 
און, מספר הרב זייברט, עד שהח־

בשל  ברק  בני  בעיר  להתנקם  ליט 
הסירוב להסכים לעבודות השבת.

הוא הודיע כי ידאג לכך שלא 
הרכבת  של  'מטרו'  תחנות  יוקמו 
לא  העיריה  אם  ברק,  בבני  הקלה 

תתיר לו לעבוד בשבת. 
לא  כמובן  ברק  בני  עיריית 
התירה  ולא  אלה  ללחצים  נכנעה 
את מה שאין בידה להתיר, חלילה 
אכן,  קודש.  בשבת  עבודות  וחס: 

התכנית האחרונה שהגיש המנכ"ל 
המתפטר לוועדה הארצית, כוללת 
את ביטול תחנות בני ברק כנקמה.

 – זייברט  הרב  מסכם   – עתה 
עדיין  נת"ע  שחברת  הוא  המצב 
ומי  קיימת  כמובן  העיריה  קיימת, 
שמצא עצמו נפלט החוצה בבושת 
השבת.  נגד  הלוחם  הוא   – פנים 
התורה  גדולי  מועצות  כתבו  כבר 
רואה  אינו  שבת  שמחלל  מי  כי 
שלו.  המזל  את  ומאבד  הצלחה 
רכבת  מנכ"ל  גם  כי  להזכיר  ראוי 
בקביעות  שבת  המחללת  ישראל 
איילון,  שחר  תשתית,  בעבודות 
כי  לקוות  יש  להתפטר.  נאלץ 
כי  ויפנימו  ילמדו  במקומו  הבאים 
לא תהיה תפארתם והצלחתם על 

חילול השבת. 
מה־ 'החפזון  כי  מציין  סופרנו 

כביכול  השבת  את  לחלל  שטן', 
בעוכרי  הוא  זמן,  להרוויח  כדי 
'כלכליסט',  פי  על  המחללים.  כל 
המנכ"ל,  בהתפטרות  הטלטלה 
לגורל  באשר  בהירות  לאי  גורמת 
הקלות  הרכבות  של  הפרויקטים 
לדברי  אביב.  תל  במטרופולין 
מנכ"ל  מציאת  הכלכלי,  העיתון 
את  שילמד  עד  והמתנה  חדש, 
החומר, עלולה לדחוק את השקת 

הקו, עמוק ל־2022. 
הרבים  שהכשלונות  כמובן 
הרכבת  ושל  ישראל  רכבת  של 
לכך  יביאו  אביב,  בתל  הקלה 
שבתו־ את  תרצה  ישראל  שארץ 

שלא  רק  לא  השבת  ומחללי  תיה, 
יהיו  שלהם  ההפסדים   – ירוויחו 
גדולים וצורבים, ועם ביטוי מיוחד 

למימד הזמן.

הגיע הרגע!
'איחוד הצלה' יוצא בהגרלה השנתית כשהפעם הפרס הגדול הוא דירה בשווי 

1,600,000 ש"ח בחסות קס גרופ – רמת גבעת זאב
ארגון  שמועות,  של  חודשים  אחרי 
רשמית,  בהודעה  יוצא  הצלה'  'איחוד 
ההגרלה השנתית הקבועה שלו, תתקיים 
השנה על דירה יוקרתית בשכונת גבעת 

זאב בירושלים הסמוכה לשכונת רמות.
את  כי  מוסרים  ההפקה  מחברת 
האפשרות להעניק דירה במתנה. קיבלו 
ב'איחוד הצלה' לאור שיתוף פעולה ייחו־
קס  חברת  עומדת  מסוגו. כשבמרכזו  די 
להעניק  והחליטה  מגדרה  שיצאה  גרופ 
פרס עצום מימדים כאות הוקרה והערכה 
לאחד מהתומכים בפעילות הקודש של 

'איחוד הצלה'
ברחבי  מופץ  ממש  אלו  בימים 
ברגע'  'דירה  המרשים  הקטלוג  הציבור, 
המפרט  קיים  שבו  הצלה'  'איחוד  של 
העשיר של הדירה. וכמו כן קריאתם של 
גדולי הדור שליט"א ובראשם מרן הגאון 
הרב חיים קנייבסקי שליט"א, מרן הגאון 
חכם שלום כהן שליט"א, מרן הגאון הרב 
הרב  הגאון  מרן  שליט"א,  מאזוז  מאיר 
שמעון בעדני שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר 
מויז'ניץ שליט"א, מרן הגאון הרב שלמה 
הרב  הגאון  מרן  שליט"א,  עמאר  משה 
הגאון  המקובל  שליט"א,  אלבז  ראובן 

הרב דוד בצרי שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר 
יוסף  דוד  הרב  והגאון  שליט"א  מצאנז 
חשוב  בנושא  לתמוך  שביקשו  שליט"א, 

וחיוני זה של הצלת חיים. 
כל הפרסים הנוספים כמדי  כן  כמו 
שנה בשנה, כולל הגרלות בינים על פר־

סים יקרי ערך וחידונים שבועיים לילדים 
נושאי פרסים. 

על  הצלה'  'איחוד  ארגון  "החזקת 
רחבי  בכל  הפרוסים  מתנדביו   5,000
הארץ ועומדים הכן להציל חיים בכל רגע 
עשרות  בעלות  היא  השעון,  סביב  ורגע 
מיליוני שקלים בשנה", אומרים ב'איחוד 
הצלה', "העול הוא עצום, אך למרות זאת 
אנו נחושים להמשיך ולפעול למען הצ־
לת חיי אדם, ואין ספק כי הגרלת 'דירה 
ברגע' היא אבן דרך משמעותית ביכולת 
הפעילות, בהיותה מיזם ההגרלה הגדול 
ביותר במגזר החרדי הזוכה להדים רבים 

והיענות אדירה".
הם  כי  הוסיפו  הצלה'  ב'איחוד 
מייחלים להצלחת הפרויקט 'דירה ברגע' 
ובטוחים כי הציבור ישתתף בהמוניו גם 
השנה במיזם המשתלם והייחודי: "מדו־
בר במאורע שעוד לא נראה כמותו במג־

זר החרדי שישפיע על פעילויות הארגון 
עמנו  והשותפות  אדם,  חיי  הצלת  למען 
במצוה גדולה זו היא הזכות הגדולה של 

כל המשתתפים בה".
ומהרו  הרגע  את  תחמיצו  אל  אז 
לנצל את ההזדמנות כעת במוקד הארצי 

שמספרו (כוכבית הצלה) 5935* 

נעצרה חשודה בחילול מזוזות בעיר חיפה
מאת חיים מרגליות

המשטרה עצרה תושבת חיפה 
של  מזוזות  בהשחתת  החשודה 
שעבר  בשבוע  בעיר.  בתים  מספר 
פורסם על פתיחת חקירה בעקבות 
שחוללו  מזוזות  של  מקרים  מספר 

בפתחי בתים בעיר. 
יחד  הפלילי  הזיהוי  חוקרי 
עם חוקרי התחנה אספו ממצאים 

מהזירות השונות על מנת לחשוף 
החמורה.  העבירה  מבצע  את 
עצרה  ממוקדת  חקירה  בתום 
תושבת  את  כאמור  המשטרה 
המ־ את  שהשחיתה  בחשד  העיר 

זוזות בפתחי הבתים, תוך מריחת 
חומרים שונים עליהם. 

את  אתמול  הביאה  המשטרה 
החשודה לדיון בבית משפט השלום 
מעצ־ את  להאריך  בבקשה  חיפה 

של  עבירות  לביצוע  חשד  בגין  רה, 
עלבון דת, הסגת גבול והיזק לרכוש 
במזיד ומעצרה הוארך עד יום חמי־

שי. החקירה נמשכת.
רואה  ישראל  "משטרת 
הפוגעות  עבירות  רבה  בחומרה 
בנ־ לפעול  ותמשיך  דת  ברגשות 

חישות כנגד ביצוען למען שמירה 
על שלום הציבור ורכושו", נמסר.

בניגוד לשמועות המוקדמות: 

שקד לא תחבור ל'ישראל 
ביתנו'; "הפרסומים אינם נכונים"
"חשבתי שזה נאום פרידה ממשרד המשפטים, אבל לפוליטיקה 
חוקים משלה ואי אפשר לדעת מה יהיה עד יום רביעי", אמרה 

̂ גורמים בימין החדש: "במידה ותהיינה בחירות, המפלגה  שקד 
תתמודד בבחירות ותבצע חבירות עם שקד או בלעדיה"

מאת מאיר ברגר

הכחי־ שקד  המשפטים  שרת 
עורכי  לשכת  בכנס  אתמול  שה 
הפוליטיות  השמועות  את  הדין 
ביתנו'  'ישראל  עם  תרוץ  לפיה 
במידה  ליברמן  אביגדור  של 

ותתקיימנה בחירות.
פרידה  נאום  שזה  "חשבתי 
ושבשבוע  המשפטים  ממשרד 
הבא אעזוב את רחוב צלאח א דין. 
משלה  חוקים  לפוליטיקה  אבל 
ואי אפשר לדעת מה יהיה עד יום 
לומר  יכולה  אני  שכן  מה  רביעי. 
בענייני  מאתמול  שהפרסומים   –
בפתח  שקד  אמרה  נכונים",  אינם 

נאומה.
אפ־ חבירה  על  השמועות  גל 

ביתנו'  ל'ישראל  שקד  של  שרית 
ליברמן.  של  דבריו  בעקבות  החל 
הכנסת  פיזור  בעד  מחר  "אצביע 
לה־ אשמח  חוזרות.  ובחירות 

בבחירות  שקד  עם  יחד  תמודד 
הבאות".

אמרו  ביתנו  בישראל  גורם 
בין  הפגישות  כי   13 לחדשות 

הסיבות  אחת  הן  לליברמן  שקד 
ללכת  חושש  אינו  שהאחרון  לכך 
שמו־ התרחישים  אחד  לבחירות. 

הוא  הפוליטית  במערכת  זכרים 
לרשי־ ושקד  ליברמן  של  חבירה 

מה אחת.
אמרו  שקד  בסביבת  גורמים 
פעמים  נפגשו  וליברמן  היא  כי 
רבות בעבר בארבע עיניים. הגור־

מים בסביבת שקד הדגישו כי בכל 
מקרה פניה להצטרפות לליכוד.

במפלגת  גורמים  במקביל, 
אתמול  התייחסו  החדש  הימין 
שהמשבר  לאפשרות  לראשונה 
הקואליציה  להרכבת  בשיחות 
ולבחירות  הכנסת  לפיזור  יביא 
הגורמים,  אותם  לדברי  חוזרות. 
בבחירות  תתמודד  "המפלגה 
בל־ או  שקד  עם  חבירות,  ותבצע 

עדיה".
החדש  הימין  יו"ר  שם  בכך 
לספקולציות  סוף  בנט  נפתלי 
לעשות  בדעתו  מה  השאלה  סביב 
בחירות.  על  יוכרז  שבו  במקרה 
אלו  על  ברור  לא  עדיין  זאת,  עם 

חבירות בונה בנט.

חיפה: מתקין מזגנים נפל ונפצע
מאת חיים מרגליות

באורח  נפצע   35 כבן  פועל 
כדי  תוך  מגג  שנפל  לאחר  בינוני 
בחי־ הארזים  ברחוב  מזגן  התקנת 
חובשים  ידי  על  טופל  הוא  פה. 
פונה  מכן  ולאחר  הצלה'  ב'איחוד 

לבית החולים.

יצחק סידה חובש ב'איחוד הצ־
לה' סיפר: "יחד עם חובשים נוספים 
בזירת  ראשוני  רפואי  סיוע  הענקנו 
באורח  שנפצע  לפועל  האירוע 
בינוני. לאחר מכן הוא פונה בניידת 
טיפול  קבלת  להמשך  נמרץ  טיפול 
סובל  כשהוא  החולים  בבית  רפואי 

מחבלות ופציעות בראשו ובגפיו".

פרקליט המדינה: "הטענה שהמערכת רודפת את נתניהו – כזב"
פרקליט המדינה שי ניצן הקדיש את נאומו לסוגיית מועד השימוע לראש הממשלה נתניהו, והבהיר כי 

היחס לנתניהו היה הוגן וראוי

מאת מאיר ברגר

ניצן  שי  המדינה  פרקליט 
התייחס בנאומו אתמול בכנס לש־
לפיהן  להאשמות  הדין  עורכי  כת 
ראש הממשלה לא זכה ליחס הוגן 

וראוי בסוגיית השימוע.
אבקש  היום  דבריי  "במרכז 
המתחייבת,  בזהירות  להתמקד, 
לכל  היא,  כי  שדומני  בסוגיה 
הסערה  ממרכיבי  אחד  הפחות, 
בתיקי  השימוע   – המרכזיים 
לט־ אתייחס  כן  הממשלה.  ראש 

נגד  המועלות  והכזב  השווא  ענות 
וראשיהן,  החוק  אכיפת  מערכות 
זרים",  שיקולים  להם  המייחסות 

פתח ניצן.
הנחיית  לפי  כי  לזכור,  "יש 
בנו־ לממשלה  המשפטי  היועץ 
אינו  השימוע  מוסד  שימוע,  שא 
ואין  למשפט,  תחליף  מהווה 
זו־ 'משפט  מעין  לשמש  תכליתו 

כי  היתר,  בין  נקבע,  בהנחיה  טא'. 
'במסגרת הליך השימוע אין מקום 
לנבכי  באשר  פרטנית  להתדיינות 
בו,  הכלול  הראיות  וחומר  התיק 
עקרוניות  בסוגיות  להתמקד  ויש 
כתב  טיוטת  ביסוד  מצויות  אשר 

האישום'", הזכיר ניצן.
באמור  אין  כי  "מובן  לדבריו, 
השימוע  מחשיבות  לגרוע  כדי 
אלא להבהיר את תכליתו וייעודו 
כל  של  טיבה  על  התנצחות  לא   –
הת־ 'איתגור'  אלא  וראיה,  ראיה 

לשקול  ההחלטה  שביסוד  פיסה 
ואכן,  לדין.  חשוד  של  העמדתו 
היו דברים מעולם – תיקים נסגרו 

לאחר קיום שימוע".
קוב־ השימוע,  מועד  "לגבי 

כי  המדינה  פרקליט  הנחיית  עת 
בתוך  שימוע  לקיים  יש  ככלל, 
כי  ההנחיה  קובעת  עוד  ימים.   30
הצ־ תימצא  שבהם  מצבים  יתכנו 

לצורך  הזמן  משך  להארכת  דקה 

כאשר  לדוגמה,  כך  השימוע. 
מדובר בתיק חקירה בהיקף נרחב 
או בעל מורכבות יתרה, או כאשר 
 – ייחודיות  נסיבות  מתקיימות 
למשל, ריבוי חשודים או פרשות. 
משיהוי  להימנע  מנת  על  ואולם, 
עקב  ופגיעה  לדין  בהעמדה  יתר 
נקבע  הציבורי,  באינטרס  כך 
תינתן  כאמור  הארכה  כי  בהנחיה 

במשורה", הזכיר.
במקרים  הדברים,  "מטבע 
אנו  מאד,  רב  הראיות  חומר  בהם 
לשימוע.  מחודשיים  יותר  מקצים 
משתדלים  אנו  מקרה  בכל  אולם 
יאפשר  שמחד  זמן  פרק  לקצוב 
ומאידך  לשימוע  נאותה  הכנה 
כך  לצורך.  שלא  משיהוי  יימנע 
הולילנד,  בפרשת  היה  למשל 
העדויות  שמספר  למרות  שבה, 
ממספר  כפול  כמעט  היה  שנגבו 
תיקי  בשלושת  שנגבו  העדויות 
ולמרות  ביחד,  הממשלה  ראש 

במ־ ניהל  אולמרט  דאז  שהחשוד 
אחר,  בתיק  פלילי  משפט  קביל 
הוקצו,  שלישי,  בתיק  ושימוע 
ארכות,  ולאחר  דבר,  של  בסופו 
מכאן  לשימוע.  חודשים  שבעה 
לרעה  מפלה  לא  איש  כי  ברור 
הממשלה  ראש  את  לטובה  או 

דהיום", קבע ניצן.
חקירות  כי  בנאומו  טען  ניצן 
כוללת  למתקפה  נוצלו  נתניהו 
"כבר  החוק.  אכיפת  מערכת  על 
החקירה  תיקי  העברת  לקראת 
ומיד  לפרקליטות  מהמשטרה 
נגד  בהתקפות  חזינו  מכן,  לאחר 
והשתלחויות  החקירה  צוותי 
יש־ משטרת  מפכ"ל  נגד  אישיות 
ראל הקודם. הטענה היתה כאילו 
את  גיבשו  ישראל  משטרת  בכירי 
המלצתם בתיקים אלה משיקולים 
זרים. לצערנו, כפי שהיה צפוי, עם 
לבחינה  החקירה  חומרי  העברת 
המלצותינו,  וגיבוש  בפרקליטות 
הפרק־ כלפי  ההתקפות  התגברו 
פרקליטת  כלפי  ובייחוד  ליטות, 
וכלפיי  לתיקים  האחראית  המחוז 
היתה  הטענה  ושוב,  אישי.  באופן 
משיקולים  פועלים  אנו  גם  כי 
המשפטי  היועץ  משגיבש  זרים. 
ופירסמן  המלצותיו  את  לממשלה 
לרשימת  הוא  גם  נוסף  ברבים, 
 – פלא  זה  וראו   – המותקפים 
לממשלה  המשפטי  ליועץ  גם 

מיוחסים... שיקולים זרים".
פועלים  כולם  הטענה,  "לפי 
מטרה  יש  לכולם  זרים.  משיקולים 
זהה. החל במפכ"ל וראשי אגף הח־

קירות; המשך בבכירי הפרקליטות, 
לממשלה  המשפטי  ביועץ  וכלה 
לנו  המיוחסת  והמטרה  עצמו. 
צדק.  משפט  עשיית  כמובן  איננה 
ראיות  נגדו  שיש  מי  העמדת  איננה 
לדין פלילי וגניזת תיק נגד מי שאין 
לפי   – אלא  מספיקות.  ראיות  נגדו 
עשרות  מטרת  מטרתנו –  הנטען – 
יוצא  ללא   – ופרקליטים  חוקרים 
ראש  הפלת  אחת.  היא  הכלל –  מן 
פולי־ מנימוקים  וזאת   – הממשלה 

טיים בלבד! טענה מופרכת רודפת 
כטיבו   – והשקר   – מופרכת  טענה 
ושוב  שוב  עליו  שחוזרים  שקר  של 
– מחלחל אט אט לליבם של רבים", 

הוסיף ניצן.
כאילו  הנשמעת,  "הטענה 
מדינת  של  החוק  אכיפת  מערכת 
"להפיל"  ומנסה  רודפת  ישראל 
משיקו־ בישראל –  ממשלה  ראש 

לים זרים – היא טענת כזב. הטענה 
אכיפת  מערכת  כאילו  הנשמעת, 
מט־ מטרות  מראש  מסמנת  החוק 

לנטרל  ופועלת  פוליטיים  עמים 
הטענה  כזב.  טענת  היא   – אותן 
הנשמעת כאילו על הפוליטיקאים 
שונה  חקיקה  באמצעות  להתגונן 
אכיפת  מערכת  מפני  ומשונה, 
כביכול,  תיקים'  ש'תופרת  החוק, 
כן,  פי  על  ואף  כזב.  טענת  היא 
האלה  השקרים  כי  נדמה  לצערי, 
ומתפ־ הולכים  אלא  נעלמים,  לא 

שטים", קבע ניצן.
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מאת א. למל

ביותר  הנפוץ  'בילד'  העיתון 
על  כיפה  אתמול  הדפיס  בגרמניה 
יהיה  ניתן  שאותה  העיתון  דפי 

לגזור ולחבוש על הראש.
העיתון  של  הראשי  העורך 
יהודי  אפילו  יש  "אם  כי  הסביר 
מרגיש  שאינו  בגרמניה  אחד 
מבלי  כיפה  לחבוש  יכול  שהוא 
שלנו  היחידה  התשובה  להסתכן, 
צריכים  שכולנו  להיות  צריכה 
לג־ שייכת  הכיפה  כיפה.  לחבוש 

רמניה".
הזהירה  השבוע  בסוף  כזכור 
"אל   – יהודים  גרמניה  ממשלת 
תחבשו כיפה": הממונה הממשלתי 
בגרמ־ באנטישמיות  המאבק  על 

יהודים  הזהיר  קליין,  פליקס  ניה, 

ברחבי המדינה ואמר: "לצערי אני 
לא יכול להמליץ ליהודים לחבוש 

כיפה בכל מקום בגרמניה".
 לטענת קליין, כ־90% מהתקי־

ידי  על  מבוצעות  יהודים  על  פות 
אנשי ימין קיצוני אך הוא מודה כי 
חלק מהתקיפות מבוצעות גם ע"י 
ארוכה  תקופה  "שחיים  מוסלמים 
בערוצים  וצופים  בגרמניה  יותר 
קטלנית  תמונה  המציגים  ערביים 

של ישראל ויהודים".
יצוין כי לפני שנה היתה סערה 
היהודית  בקהילה  כשבכיר  דומה 
המ־ המועצה  נשיא   – בגרמניה 

יוסף  גרמניה,  יהודי  של  רכזית 
המבק־ ליהודים  קרא   – שוסטר 

את  להסיר  הגדולות  בערים  רים 
עוררו  אז  גם  ראשם,  מעל  הכיפה 

הדברים ביקורת רבה.

העיתון 'בילד' הנפוץ ביותר בגרמניה 
הדפיס כיפה על דפי העיתון

חיזוק מפתיע בגרמניה:

לדברי עורך העיתון: כי "אם יש אפילו יהודי אחד בגרמניה שאינו מרגיש שהוא יכול 
לחבוש כיפה מבלי להסתכן, התשובה היחידה שלנו צריכה להיות שכולנו צריכים לחבוש 

כיפה. הכיפה שייכת לגרמניה".

jpg.הכיפה

גרמניה: שבעה חברי קבוצה אסלאמית 
נקנסו לאחר שפעלו כ'משטרת השריעה' 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הורשעו  מוסלמים  שבעה 
אתמול בבית משפט בגרמניה ונק־
נסו בסכומים של בין 300 ל־1,800
'משטרת  שהקימו  לאחר  יורו, 
המ־ את  לאכוף  שנועדה  שריעה', 
תושבי  כלל  על  המוסלמים  נהגים 

העיר וופרטל. 
לבשו  השבעה  מתוך  ארבעה 
הופיע  שעליהם  זוהרים  אפודים 
השריעה',  'משטרת  הכיתוב 
להם.  סייעו  האחרים  ושלושת 
הקשורות  בעבירות  הורשעו  הם 
שבגרמניה  דבר  מדים,  ללבישת 
ללא  מבוצע  הוא  אם  לחוק  מנוגד 

אישור מתאים. 
גם  התייחס  המשפט  בית 
תושבי  על  הטילו  שהם  לאימה 
כשדרשו  בה,  והמבקרים  העיר 
מהם להתנהג בהתאם לרוח האס־

ישתו  שלא  אותם  הזהירו  לאם, 
ולא  מוזיקה  ישמעו  לא  אלכוהול, 
האסורות  אחרות  'עבירות'  יבצעו 

לפי האסלאם. 
הקבו־ כי  קבעו  השופטים 

על  ישיר  באופן  איימה  לא  צה 
להם  נתנה  היא  אך  האזרחים, 
לפגוע  עלולים  שמעשיהם  להבין 

לאסלאם,  מנוגדים  יהיו  אם  בהם 
כשאותה העת, לפני כחמש שנים, 
הזוועות  מפני  והחרדה  הפחד 
במזרח  דאע"ש  ארגון  שביצע 

התיכון, היו בשיאם. 
מקו־ משפט  בית  זיכה  בעבר 

השבעה,  כל  את  בוופרטל  מי 

בכך  החוק  את  הפרו  לא  כי  וטען 
הכי־ שעליהם  אפודים  שלבשו 

בית  אך  השריעה',  'משטרת  תוב 
הזיכוי  את  ביטל  המחוזי  המשפט 
שה־ חוזר  משפט  לערוך  והורה 

והטלת  בהרשעה  אתמול  סתיים 
קנסות.

סליחה, איך מגיעים 
לפוניבז'?

הרב י. טוורסקי ביטוי הולם |

מאמר  בתוך  האחרון,  התורני  בגליון  נדברו'  'אז  במדור 
סיפור  הובא  הכולל,  אברכי  מלגת  העלאת  בנושא  תמיכה 
מאוד  הנוגע  סיפור  זצוק"ל.  מפוניבז'  הרב  מרן  על  ידוע 
לימים אלו עת רגזה ותרעש הארץ סביב הקמת הממשלה.

כפי המסופר, פעם בעת שהרב כיתת רגליו עבור לומדי 
מדוע  הנודעים:  ההון  מאילי  אחד  אותו  שאל  התורה, 
רגליהם  ולכתת  להזיע  נזקקים  והכוללים  הישיבות  ראשי 
להבדיל?  אחרים,  מוסדות  מנהלי  לעומת  תבל,  קצוות  בכל 
כזו  בצורה  כספים  שמגייסים  פעם  אף  שמענו  לא  הרי   –

לאוניברסיטה, לדוגמה, במסע מייגע חוצה יבשות? 
המקלט,  ערי  נהגו  כאשר  עברו,  בזמנים  כך:  הרב  השיב 
את  לכוון  כדי  ההגעה  בדרכי  שילוט  להציב  שיש  נפסק 
מאידך,  לרוץ.  להיכן  יידע  שהרוצח  מקלט  לערי  הנמלטים 
הדרכה  שילוט  להציב  שיש  מובא  לא  הביכורים  בפרשת 

עבור מביאי הביכורים, מה ההבדל?
במתק  מפוניבז'  הרב  הפטיר  היא,  לכך  הסיבה  אלא 
לשון, שכאשר יהודי נכשל חלילה ברציחה בשוגג אזי עדיף 
מגיעים  כיצד  ושבים  עוברים  לשאול  יזדקק  לא  שהרוצח 
יתפרסמו  ולא  לשיח  ייכנס  לא  שהדבר  כדי  מקלט,  לערי 

מעשים כאלו רח"ל.
לעומת זאת במצוות הביכורים חפצה התורה הקדושה 
מביאי  על  וישמעו  יידעו  שיהודים  יתפרסם.  שהענין 
בדרך  שלטים  הוצבו  לא  לכן  עליהם.  שידברו  הביכורים. 
לברר  מוכרחים  יהיו  הביכורים  שמביאי  כדי  לירושלים, 
ייווצר  כך  לירושלים.  מגיעים  איך  ושב  עובר  כל  ולשאול 

פרסום רב לעושי מצוה.
כך גם לשאלתך, שב הרב לשאלת הגביר, משמים רוצים 
מישראל  פסה  לא  שהתורה  בעולם  שיתפרסם  בדווקא 
ועדיין ישנם יהודים רבים המקדישים חייהם ללימוד התורה 
שראשי  עליונה  בהשגחה  נסבב  ולכן  ובכוללים,  בישיבות 
לטוס  מרחקים,  לגמוא  מוכרחים  יהיו  והמנהלים  הישיבות 

בכל העולם ולפרסם את לומדי התורה.
של  התמוהה  התנהלותו  נוכח  כעת,  גם  ההרגשה  זאת 
יתנקז  כולו  והשיח  תשתתק  כולה  שמדינה  הגורם  ליברמן 

אל תוך נושא אחד ואין בלתו.
הנציגות החרדית עושה מאמצי על להוריד את הנושא 
הטעון אל מתחת לרדאר. השתיקה הרי יפה לכך כפי שכל 
בר דעת מבין; והנה צץ לו אותו אדם בגסות רוח ובכל כוחו 
מסובב את ההגה לכיוון האברכים והבחורים עמלי התורה. 
בכל כוחו הוא מנווט את הפוקוס התקשורתי דווקא לכיוונו 
של הבחור בעל תווי הפנים העדינות היושב ומתנועע מול 

סטנדר וגמרא ומוגיע את מוחו בהוויות דאביי ורבא.
מדוע זה קורה? – לשיטתו של הרב מפוניבז' התשובה 
רוצים  הבמה.  בחזית  התורה  לומדי  את  רוצים  פשוטה. 
באר  ועד  מדן  חילוני  ילד  יהיה  שלא  הציבורי.  בשיח  אותם 
לחיי  הבזים  במדינה  בחורים  רבבות  שיש  יידע  שלא  שבע 

הבל ורוכשים חיי נצח. 

מחקר בבנק ישראל:

מרבית המעברים בין הבנקים – 
בשל צורך במוצר בנקאי נוסף

מאת שלמה גרין

מרבית המעברים בין הבנקים, 
כאשר  מתבצעים  אחוזים,  ב־70 
לפ־ המעבר  בתקופת  זקוק  הלקוח 
על  נוסף  אחד  בנקאי  למוצר  חות 
סקירה  פי  על  כך  העו"ש.  חשבון 

של בנק ישראל.
ב־9 אחוזים מהמעברים המע־

בר מתבצע יחד עם נטילת הלוואה 
בסך  העוברים  (ושיעור  לדיור 
לדיור  החדשות  ההלוואות  נוטלי 
אחוז);  כ־37  הוא  ב־2016-2018 
מתבצעים  מהמעברים  אחוז  כ־30 
שאינה  הלוואה  נטילת  בלוויית 
לדיור או עם ניצול מסגרת עו"ש, 
פתיחת  בלוויית   – אחוז  וכ־28 

חשבון פקדון בבנק החדש.
פועל  הבנקים  על  הפיקוח 
במערכת  התחרות  להגברת 
מס־ קידום  באמצעות  הבנקאית 

מבניים  ושינויים  פרויקטים  פר 
היתר,  בין  זאת,  בשוק.  גדולים 
עם  משותף  פרויקט  באמצעות 
המעבר  לפישוט  האוצר  משרד 

של לקוחות מבנק לבנק.
כל  על  כי  נקבע  זו  במסגרת 
בנק להקים מערכת מקוונת לניוד 
מדובר   .2021 עד  בנק  חשבונות 
תפעו־ מבחינה  מורכב  בפרויקט 

מאוד,  גבוהות  שעלויותיו   – לית 
מיליוני  מאות  בכמה  ומוערכות 

שקלים.
מטרת המערכת המקוונת היא 
בנ־ בין  לעבור  לקוחות  על  להקל 

ונוח,  מאובטח  מקוון,  באופן  קים 

ללקוח.  עלות  וללא  במהירות 
הלחץ  הגברת  היא  נוספת  מטרה 
יתכן  הבנקים.  כל  על  התחרותי 
לפ־ לקוחות  תניע  שהמערכת  גם 

הפיננסיים  המוצרים  סל  את  צל 
לנהל  כלומר  בנקים,  בין  שלהם 
ולצרוך  אחד  בבנק  עו"ש  חשבון 
מבנקים  שונים  פיננסיים  מוצרים 

ומגופים חוץ־בנקאיים אחרים.
המערכת,  השקת  טרם  כיום, 
ביש־ העוברים  הלקוחות  מספר 

אלף  כ־285  הוא  לבנק  מבנק  ראל 
החזיקו,  ואלה  בשנה,  בממוצע 
מסך  אחוז  בכ־2.5  ב־2016-2018, 
הבנ־ במערכת  העו"ש  חשבונות 

לזה  דומה  בשיעור  מדובר  קאית. 
הנאמד בעולם, ובפרט בבריטניה, 

שבה כבר פועלת מערכת כזאת.
הוטמ־ כבר  שבה  בבריטניה, 

מקוון  לניוד  מערכת  כאמור,  עה, 
כי  נמצא  עו"ש,  חשבונות  של 
לאחר הקמתה לא השתנה שיעור 
לפיכך  העו"ש.  חשבונות  מעברי 
שהקמת  ישראל  בבנק  מעריכים 
מערכת כזאת בישראל לא תגדיל 
משמעותית את מספר המעברים. 
המערכת  הביאה  זאת  לעומת 
מספר  של  לגידול  בבריטניה 
המוצעים  הפיננסיים  המוצרים 
כי  אפוא  צפוי  ומגוונם.  ללקוחות 
ישתכללו  הבנקים  בישראל  גם 
הנבנית,  המערכת  באמצעות 
בהיבטים  רק  לא  התחרות  ותגבר 
השירותים  סל  על  מסורתיים 
שירותים  על  גם  אלא  הבנקאיים, 

ספציפיים.

הבחירות באירופה: הישגים נאים למפלגות 
הימין הקיצוני ולתנועת הירוקים 
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נבחר  האירופאי  הפרלמנט 
הצדדים  צפויים  והפעם  מחדש, 
הפוליטית  במפה  הקיצוניים 
במספר  יותר  גדול  מנתח  ליהנות 

המושבים שהן יאיישו. 
של  מפלגתה  הגיעה  בצרפת 
מנהיגת הימין הקיצוני הגב' לה פן 
ממפלגתו  יותר  הראשון,  למקום 
שהגי־ מקרון  עמנואל  הנשיא  של 

עה למקום השני. באיטליה ניצחה 
גם  סלביני,  מתיאו  של  מפלגתו 
והגיעה  קיצוני  ימין  מפלגת  היא 
אירו־ ובמדינות  הראשון,  למקום 

נציגי  הצליחו  לא  אחרות  פאיות 
למקומות  להגיע  הקיצוני  הימין 
הראשונים, אבל הגדילו את כוחם 

ברוב המדינות. 
סופיות,  אינן  עדיין  התוצאות 
טרם  הקולות  שספירת  משום  הן 
הסתיימה והן משום שגם במדינות 
שבהן כן הסתיימה הספירה עדיין 
צפויים ערעורים וספירות חוזרות 

בכמה מוקדים. 
תוצאות  של  הניתוחים  פי  על 

משמעו־ שהגדילו  מי  הבחירות, 
שמביעים  אלו  הם  כוחם  את  תית 
התנגדות חריפה להמשך ההגירה 
המפל־ וכן  לאירופה,  המוסלמית 

שמצהירות  האירו־סקפטיות,  גות 
באופן רשמי כי הן שמות להן למ־

האירופי  האיחוד  את  לפרק  טרה 
העצ־ למדינות  הכח  את  ולהחזיר 

מאיות החברות בו. 
בפ־ ביותר  הגדולה  המפלגה 

להיות  תמשיך  האירופי  רלמנט 
שהיא  אלא  הימין־מרכז,  מפלגת 
כפי  להוביל  מעתה  תוכל  לא 
שהובילה עד כה, ולאחר שאיבדה 
לבריתות  תזדקק  היא  מכוחה 
לקבל  לה  שיאפשרו  פוליטיות 

החלטות. 
מנהיג המפלגה הצהיר אתמול 
עם  פעולה  שיתוף  מבחינתו  כי 
קיומו  לעצם  המתנגדות  מפלגות 
בא  אינו  האירופי  האיחוד  של 
מש־ הפרשנים,  ולדברי  בחשבון, 

מעות דבריו היא שמפלגתו צפויה 
לכרות ברית עם מפלגת הירוקים 
גם  שרשמה  הקיצוני,  מהשמאל 
היא הישג נאה על חשבון מפלגות 
למרות  כי  היא  ההערכה  המרכז. 
משמ־ התחזק  הקיצוני  שהימין 

יובילו  הבחירות  תוצאות  עותית, 
למימוש  דווקא  דבר  של  בסופו 
התנועה  של  השמאלנית  האג'נדה 

הירוקה. 

בלגיה בחרה פרלמנט: הבדלנים 
הפלמים יאיישו כשליש מהמושבים 
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תקופות  ידעה  כבר  בלגיה 
שהממושכת  פוליטי,  שיתוק  של 
שנ־ כמעט  נמשכה  ביניהן 
ממשלה  ללא  ימים   514 תיים, 

מתפקדת. 
שהת־ הבחירות  בעקבות 

בבלגיה,  השבוע  בתחילת  קיימו 
לקראת  צועדת  היא  כי  נראה 
לאחר  נוסף,  פוליטי  שיתוק 
ממחוז  בדלניות  מפלגות  ששתי 
בעיקר  מדוברת  בו  פלנדריה 
להגיע  הצליחו  הפלמית  השפה 
וצפויות  תקדים  חסרי  להישגים 
מהמושבים  כשליש  יחד  לאייש 

בפרלמנט. 
שואפות  הללו  המפלגות  שתי 
אותה  ולהפריד  בלגיה  את  לפרק 
פלנדריה  האחת  מדינות,  לשתי 

והאחרת ואלוניה. 
לעומת זאת, במחוז ואלוניה בו 
מדוברת בעיקר השפה הצרפתית, 
הישגים  השמאל  מפלגות  רשמו 
שואפות  ואלו  תקדים,  חסרי 
בלגיה  של  אחדותה  על  לשמור 
חז־ סוציאלית  למדיניות  ולהוביל 

מתנגדים  שאליו  הדבר  יותר,  קה 

יותר  הפלמים  הבדלנים  הבדלנים 
מכל. 

טוענים  בבלגיה  פרשנים 
ולאוניה  בין  הפוליטי  הפער  כי 
גדול  היה  לא  מעולם  לפלנדריה 

התנועות  שתי  כי  ונראה  יותר, 
הללו לא יוכלו בשום אופן לשבת 
גם  זו,  אף  זו  לא  אחת.  בממשלה 
לחבור  יוכלו  לא  המרכז  מפלגות 
הקיצוניות,  מהתנועות  לאחת 

יצטרכו  ממשלה  להקים  וכדי 
לגלות  המקומיים  הפוליטיקאים 
כישורי לוליינות מרשימים, משי־

גדול  ספק  להטיל  שאפשר  מה 
בסיכויי ההצלחה שלה. 

לראשונה בבלגיה: יהודי חרדי 
נבחר לפרלמנט באנטוורפן

"אני המועמד הראשון החרדי שנכנס לכהן כחבר בפרלמנט הפדרלי – הכנסת 
של בלגיה. אני אהיה כאן הנציג של כולם – גם של אלו שלא הצביעו עבורי. 

אהיה הנציג של כלל ישראל ועם ישראל", דברי פרייליך לאחר בחירתו 
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ר' מיכאל פרייליך, יהודי חרדי 
לפרלמנט  נבחר  אנטוורפן,  תושב 
במקום  שהתמודד  לאחר  הבלגי 
ראש  בראשות  ברשימה  השמיני 

עיריית אנטוורפן.
אנטוורפן,  תושב  פרייליך, 
הפלמי  לפרלמנט  נכנס   ,38 בן 
כשהוא   ,NVA  במפלגת בבלגיה 
ברשימת  השמיני  במקום  ממוקם 
בנצחון  שזכתה   NVA מפלגת 

גדול – 25 מושבים מתוך 175.
הראשונה  הפעם  זו 
יהודי  יכהן  שבה  בהיסטוריה 
בפרלמנט  ומצוות  תורה  שומר 
מס־ כיהנו  השנים  במהלך  הבלגי. 

תורה  שומרי  שאינם  יהודים  פר 
בבלגיה,  פרלמנט  כחברי  ומצוות 
האינטר־ את  לייצג  פעלו  לא  אך 

סים של הציבור החרדי. 
הבחי־ תוצאות  פרסום  עם 

וגם  בפלמית  פרייליך  בירך  רות, 
לתומכים  להודות  כדי  ביידיש 

להעביר מסר לציבור הרחב.
אחד  לכל  להודות  "רציתי 
פרייליך,  אמר  עבורי",  שהצביע 
"אני המועמד הראשון החרדי שנ־
כנס לכהן כחבר בפרלמנט הפדר־

לי – הכנסת של בלגיה. אני אהיה 
כאן הנציג של כולם – גם של אלו 
הנציג  אהיה  עבורי.  הצביעו  שלא 

של כלל ישראל ועם ישראל".
במק־ מוכר  עיתונאי  פרייליך 

פופולרי  מאד  עיתון  מחזיק  צועו, 
על  לדגל  נקרא  'אקטואל',  בשם 
ידי ראש עיריית אנטוורפן בארט 
הרשי־ כראש  המכהן  וובר,  דער 

עבודתו  את  מאוד  שהעריך  מה, 

בו  וראה  המקצועית  העיתונאית 
את  שיביא  חזק  אלקטוראלי  כח 

היהודים להצבעה לרשימה.
"אני רוצה להיות שם לכל חב־
לא  הפלמי,  העם  וכל  המפלגה  רי 
רק למען הקהילה היהודית", אמר 
המקומית  לתקשורת  פרייליך 

כשהציג את מועמדותו.
פי  ועל  ימנית,  היא  המפלגה 
"מתנגדת  היא  המפלגה,  ראשי 
שמביאה  חוקית  הבלתי  להגירה 
עם  הכאוס  וקיצוניות.  לטרור 
לא  כבר  מבוקרת  בלתי  הגירה 
החרדי  המועמד  אמר  אפשרי", 

במסיבת העיתונאים.
אליו  שהתייחס  נוסף  נושא 
פרייליך כחבר בקהילה היהודית, 
נורמלי  זה  "האם  הטרור.  הוא 
צריכים  עדיין  חמושים  שחיילים 
ועל  שלנו  הספר  בתי  על  לשמור 
תהה.  הוא  שלנו?"  הרחובות 
הקיצוניות  את  גם  ראה  פרייליך 
בימים  מטריד  שמאד  כמשהו 
לה־ קל  תמיד  לא  "כיהודי,  אלה. 

סתובב ברחוב עם כיפה".
פרסם  הבחירות  יום  ערב 
לחברי  מיוחדת  הודעה  פרייליך 
בה  באנטוורפן  החרדית  הקהילה 
מבהיר,  אני  ששאל,  מי  "כל  כתב, 
אהרן  הרב  הרבנים,  עם  דיברתי 
של  דין  בית  אב   – שליט"א  שיף 
לי־ משה  דוד  הרב  הדת,  מחזיקי 

של  דין  בית  אב   – שליט"א  ברמן 
להם  והתחייבתי  הדת,  שומרי 
ליהדות,  שקשור  נושא  שבכל 
לחינוך, לשחיטה, וכדו', אני אשב 
איך  מהם  ואשמע  ואתייעץ  איתם 

אני צריך לפעול".

קנצלר אוסטריה קורץ הודח 
מתפקידו בהצבעת אי אמון 
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הממשלה  את  שפירק  לאחר 
מוקדמות,  בחירות  על  והכריז 
סבסטיאן  אוסטריה  קנצלר  הודח 
אמון  אי  בהצבעת  מתפקידו  קורץ 

שנערכה בפרלמנט הווינאי. 
השותפות  את  פירק  קורץ 
הימין  מפלגת  עם  הקואליציונית 
לא־ שטראכה,  היינץ  של  הקיצוני 

חר שהלה נתפס בקלונו ובתחקיר 
שה־ תצלומים  פורסמו  עיתונאי 

לעסקאות  מו"מ  מנהל  אותו  ציגו 
מפוקפקות של חוזים ממשלתיים 
בתמורה לשוחד מממשלת רוסיה. 
של  מפלגתו  פנתה  בתגובה 
האופוזיציה  לחברות  שטראכה 
הדחת  של  מהלך  ויזמה  האחרות 
שב־ המעבר  וממשלת  הקנצלר 

ראשותו. 

האוסטריים  התקשורת  בכלי 
ראשונה  בהדחה  מדובר  כי  ציינו 
הש־ העולם  מלחמת  מאז  מסוגה 
ניה, וכי בדרך כלל ממשלות מעבר 

מכהנות עד לבחירות. 
המ־ את  האוסטרי,  החוק  לפי 
הקרובים  בשבועות  ינהלו  דינה 
וש־ פוליטיקאים  שאינם  פקידים 

מעולם לא נבחרו על ידי הציבור. 
רק לאחר הבחירות תחזור השלי־

טה לידי נבחרי הציבור. 
בזעם  ההדחה  על  הגיב  קורץ 
ואמר כי "העם הוא זה שיחליט לב־

סוף", תוך שהוא מביע תקוה ובטחון 
בו  יתמוך  האוסטרי  שהעם  מלא 
על העמידה הבלתי מתפשרת שלו 
והחוק,  הדמוקרטיה  עקרונות  על 
ופירוק הקואליציה עם מפלגה שב־

ראשה עומד אדם המואשם בפרשת 
הולנד: משלחת רבנים נפגשה עם בכירי הפרלמנט שחיתות חמורה.

הרבנים הסבירו לפוליטיקאים הבכירים את משמעות העליה באנטישמיות על חיי הקהילה היהודית והביאו דוגמאות מעשיות 
למעשים שהממשלה יכולה לנקוט כדי להבטיח את המשך החיים היהודיים במדינה
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הגאון  להולנד  הראשי  הרב 
גם  המכהן  יאקבאס  בנימין  הרב 
של  ממשל  לקשרי  הוועדה  כיו"ר 
'מרכז רבני אירופה', ושליח חב"ד 
פור־ יצחק  הרב  להולנד  הראשי 
הפרלמנט  בכירי  את  פגשו  סט, 
האנטיש־ במצב  לדיון  ההולנדי 

מיות במדינה.
שואה  ניצול  פורסט,  הרב 
את  כאחת  וזעזע  ריגש  בעצמו 
ובז־ בדבריו  הבכיר  הפוליטיקאי 

כרונותיו ובמיוחד כשתיאר כיצד 
הוא מרגיש בכל פעם שרואה את 

על  שומרים  והשוטרים  החיילים 
בתי הספר היהודיים ומזכירים לו 

ששמרו  והשוטרים  החיילים  את 
יוכל  לא  שאיש  הריכוז  במחנות 

לברוח משם.
מר  גם  השתתף  בפגישה 

המחל־ מנהל  בנג'מין  אלכס 
איגוד  של  ממשל  לקשרי  קה 
היהודיות  והקהילות  הארגונים 
מנחם  הרב  בראשות  באירופה 

מרגולין.
לו  רב  שידיו  יאקבאס  הרב 
מדינות  מנהיגי  עם  בפגישות 
להסביר  היטיב  אירופה,  ברחבי 
את  הבכירים  לפוליטיקאים 
באנטישמיות  העליה  משמעות 
והביא  היהודית  הקהילה  חיי  על 
שה־ למעשים  מעשיות  דוגמאות 
להב־ כדי  לנקוט  יכולה  ממשלה 
היהודיים  החיים  המשך  את  טיח 

במדינה.

שיעור האבטלה ירד 
באפריל ל־3.8 אחוז
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האב־ בשיעור  קלה  ירידה 
ב־3.8 שהסתכם  באפריל  טלה 
בחודש  אחוז  לעומת 3.9  אחוז 
המשתתפים  מספר  הקודם. 
15 בני  בקרב  העבודה  בכח 
ל־4.132 באפריל  הגיע  ומעלה 
מיליון נפש, מהם 3.975 מיליון 
בלתי  אלף  ו־157  מועסקים 
מהלשכה  נמסר  כך  מועסקים. 

המרכזית לסטטיסטיקה.
אחוז  כי  עולה  מהנתונים 

העבודה  בכח  המשתתפים 
ירד  ומעלה   15 בני  בקרב 
ל־63.9 אחוז לעומת 64.1 אחוז 
המוע־ מספר  הקודם.  בחודש 

מלא,  בהיקף  שעובדים  סקים 
עלה  ויותר,  שעות   35 כלומר 
החודש  לעומת  אחוז  ב־4.4 
105 של  תוספת  זוהי  הקודם, 

של  ומספרם  מועסקים,  אלף 
עלה  חלקי  בהיקף  העובדים 
החודש  לעומת  אחוז  ב־1.6 
אלף  כ־16  של  תוספת  הקודם, 

מועסקים.

העתיד הפוליטי לוט בערפל. יו"ר המפלגה הסוציאליסטית ביציאה מפגישה עם המלך
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מכרז פומבי מס' 65/2019
שירותי ניקיון

מקבלנים  הצעות  לקבל  מבקשת  החרמון  מבואות  האזורית  המועצה 
בתחומי הניקיון לביצוע שירותי ניקיון במתחם המועצה ובמוסדותיה.

מוזמנים לפנות קבלנים שהם חברה בע"מ, בעלי רישיון ממשרד הכלכלה 
ואשר מעסיקים 20 עובדים לפחות.

ניתן לרכוש את חומר המכרז במזכירות המועצה תמורת 1,000 ש"ח שלא 
יוחזרו.

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום שלישי 11/6/2019 בשעה 10:00.
יציאה מהכניסה למשרדי המועצה.

את ההצעות יש להגיש במסירה אישית ובמעטפה סגורה לתיבת המכרזים 
במועצה, עד ליום רביעי 19/6/2019 בשעה 12:00.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למזכירות המועצה, בטל': 04-6818030.

.simah@mvhr.org.il :דוא"ל
בני בן-מובחר - ראש המועצה

המועצה המקומית דיר אל אסד

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

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

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

בענף 160 והן בענף 270 בסיווג מקצועי א-1.
100,000 של  בסכום  צמודה  בנקאית  ערבות  כתב  בצירוף  ההצעה  את     .3
עם  להגיש במעטפה סגורה,  יש   ,15/11/2019 עד לתאריך  בתוקף  ש"ח
לתיבת  ע"י הכנסת ההצעה  בלבד,  אישית  במסירה  סימון מס' המכרז, 
יאוחר  לא  וזאת  10/6/2019 ב'  ליום  עד  המועצה  במשרדי  המכרזים 

מהשעה 12:00. 
ביצוע בפועל מותנה באישור תקציב ע"י המשרד הממשלתי.   .4
לבירורים נא לפנות ל: מר ארכ' פריד עווד: 050-8499150,    .5

לאינג' מייסרה מחאג'נה: 052-4340511
אחמד דבאח - ראש המועצה

עיריית עפולה
לתקנות   3 לסעיף  בהתאם  עובדים.  לקבלת  מכרזים 
עובדים) תש"מ-1979,  לקבלת  (מכרזים  העיריות 
מכריזה בזאת עיריית עפולה על משרות פנויות כדלקמן:

היקף משרהשם המכרז/המשרה
מכרז 
פומבי 
42/2019

עובד/ת סוציאלי/ת לצעירים 
(מיקוד חיילים)

 100%
משרה

מכרז 
פומבי 
43/2019

2 משרות מזכיר/ת לשכה
 100%
משרה

מכרז 
פומבי 
44/2019

נהג כללי ומפעיל רכב דחס 
לפינוי מוטמני קרקע

מעל 15 טון

 100%
משרה

גבי  על  ורק  אך  להגיש  יש  הנ"ל  למשרה  מועמדות  הגשת 
באתר  או/ו  אנוש  משאבי  באגף  לקבל  ניתן  אותם  טפסים 
באגף  והמלצות,  תעודות  חיים,  קורות  בצירוף  העירייה, 
 2016 ת"ד   ,47 חנקין  יהושע  רח'  בעירייה,  אנוש  משאבי 
 .12:00 בשעה   16/6/2019 ראשון  ליום  עד   ,18100 עפולה 
תוגשנה  לא  או  האמור  המועד  לאחר  שתתקבלנה  בקשות 
נדרשים  מסמכים  ללא  או  מועמדות  הגשת  טפסי  גבי  על 
בפקס  גם  מועמדות  להגיש  *ניתן  בחשבון.  תילקחנה  לא 
פקס:  ,04-6520418 טל':  חורי,  מיטל  לפרטים:  במייל.  או 

.meytal@afula.muni.il :04-6520419, דוא"ל
ניתן לראות את דרישות המכרזים באתר העירייה:

http://www.afula.muni.il  
אגף משאבי אנוש  

/  י. ברזל מאחורי הכותרות

סימנים מדאיגים ליציבותה של ירדן
שלאחר  הראשונות  השנים  במהלך 
ההערכה  רווחה  הערבי'  'האביב  פרוץ 
בממלכה  המתחולל  אחרי  העוקבים  בקרב 
המדיניים  הלחצים  חרף  כי  ההאשמית, 
הלחצים  וכן  והחיצוניים  הפנימיים 
אליה  שהגיעו  הפליטים  שיצרו  הדמוגרפים 
עם  להתמודד  המשטר  הצליח  מסוריה, 
נסדקה  באחרונה  ואולם,  שבפניו.  האתגרים 
לכך  הסימנים  ומתרבים  היציבות  תמונת 
במדינה  המתרחשים  והאירועים  שהלחצים 
המשטר,  של  רציני  ערעור  לגרור  עלולים 
שיהיו לו השלכות אסטרטגיות ארוכות טווח. 
תהליך ההתערערות עלול להיגרם למשל על 
גם  בחלקן  וממושכות,  המוניות  הפגנות  ידי 
הבטחון  כוחות  של  שליטה  אובדן  אלימות, 
ארמון  של  שליטתו  אובדן  וכן  במתרחש 

המלוכה על החלטות הפרלמנט.
למחקרי  המכון  במגזין  שפרסם  במאמר 
כי  ערן  עודד  החוקר  כותב  לאומי  בטחון 
מעמדו של בית המלוכה ההאשמי בירדן לא 
הועמד בסימן שאלה מאז כינון הממלכה עד 
היום. "אמנם, בתחילתה של טלטלת 'האביב 
סמכויות  לצמצום  קריאות  נשמעו  הערבי' 
אך  קונסטיטוציונית,  מלוכה  ולכינון  המלך 
את  לספוג  השכיל  השני  עבדללה  המלך 
מהתביעות  חלק  אימוץ  ידי  על  התביעות 
הבחירות.  שיטת  שינוי  ידי  על  בעיקר   –
התגברה  האחרונות  בשנתיים  זאת,  עם 
בטיפול  המלך  התנהלות  על  הביקורת 
על  ובנוסף  הממלכה,  של  היסוד  בבעיות 
להתנהלותם  ביחס  עצמם  והמלכה  המלך 
בספקנות  להתייחס  אולי  אפשר  האישית. 
לא־ירדנית  בעיתונות  ולדיווחים  לשמועות 
שכמה  המלך,  נגד  מחתרתית  התארגנות  על 
מנושאי תפקידים בקרבתו שותפים לה, אלא 

שהמלך נתן לכך אישור פומבי. 
"כאשר הוא מינה בתחילת מאי את אחמד 
המודיעין  שירות  של  החדש  למנהל  חוסני 
 – המשטר  בבטחון  מרכזי  מוסד   – הכללי 
של  מכתבו  הירדנית  בעיתונות  התפרסם 
המלך אליו. המלך התגאה בשירותי הבטחון, 
נואשים  נסיונות  לאתר  השכילו  שלדבריו 
האחרונה,  בתקופה  ובמיוחד  האומה  כנגד 
מנצלים  אנשים  שמספר  כך  על  המצביעים 
בפניהם.  ניצבת  שירדן  הקשים  התנאים  את 
לאזור,  מסובך  בשלב  מדובר  המלך,  לדברי 
עצמה  ירדן  ושבו  אתגרים  בחובו  הטומן 
ואקלים  אזורית  יציבות  חוסר  בפני  ניצבת 
בינלאומי מתוח. לצד ראש המודיעין הכללי 
הוחלפו גם נושאי תפקידים אחרים בארמון.

ירדן  מתמודדת  כמדינה  כינונה  "מאז 
הנובעות  קיומיות,  כלכליות  בעיות  עם 
ומקורות  טבעיים  משאבים  מהיעדר  הן 
ארץ  מהיותה  והן  אחרים,  מקומיים  הכנסה 
שקלטה כמה גלי עליה גדולים יחסית לגודל 
יסוד  בעיות  עם  ההתמודדות  אוכלוסייתה. 
אלו מאלצת את הממשלה הירדנית להסתמך 
תורמות  ממדינות  ומלוות  מענקים  גיוס  על 
מדינות  שגם  מצב   – בינלאומיים  ומוסדות 
שינוי  לאלו,  בניגוד  אך  לו,  חשופות  אחרות 
קשור  אינו  במשטרן  או  ביציבותן  קיצוני 
בהשלכות  או  אזוריות  יציבות  בערעור 
פליטים  וחצי  למיליון  קרוב  בינלאומיות. 
ויש  בירדן,  מקלט   2011 מאז  מצאו  סורים 
להניח שקיים סיכוי קלוש בלבד שחלק ניכר 

מהם יוכל לחזור לארצו.
מסייעת  אמנם  הבינלאומית  "הקהילה 
לירדן בהתמודדות עם הנטל הפיננסי הכרוך 
תמשיך  ירדן  אך  הסורים,  הפליטים  באירוח 
לשאת בנטל הכלכלי, המשפטי והמדיני ארוך 
הטווח, הכרוך במציאות של מיעוט כה גדול 
(כמעט 15 אחוזים מהאוכלוסיה) ללא מעמד 

התורמות  המדינות  גם  גיסא,  מאידך  ברור. 
כלכלית־מדינית,  מציאות  בפני  עומדות 
פנימית ובינלאומית, המעמידה בסימן שאלה 
ולו  שיענו  סיוע  ברמות  להתמיד  יכולתן  את 

חלקית על צרכיה של ירדן.
"באמצע מאי 2019 פירסמה קרן המטבע 
מצבה  אודות  על  מפורט  דו"ח  הבינלאומית 
הכלכלי של ירדן. יצוין שדרישות הקרן מירדן 
המיסוי  במערכת  רפורמות  לערוך  מ־2016 
והגביה)  האכיפה  הפיקוח,  בתחומי  (וביניהן 
כתנאי להענקת מלווה, ובנוסף עליית מחירי 
הדלק והחשמל, גרמו להתמרדות הפרלמנט 

הירדני, אשר סרב לאמצן. 
"המלך נאלץ לפטר את ראש הממשלה האני 
מולקי והממשלה החדשה, בראשות עומאר אל־

רזאז, פתחה 'דיאלוג לאומי' שבסופו, בדצמבר 
מהדרישות.  גדול  חלק  אימץ  הפרלמנט   ,2018
השורות  בין  ניכרה  הדוח  מסקנות  בניסוח 
התלבטות רבה. מצוין בו שהצמיחה הכלכלית 
היתה ב־2018 חלשה, משום שהאבטלה נותרה 
שיעור  הצעירים  (בין  אחוזים   18 של  בשיעור 
ובקרב  אחוזים  מ־42  למעלה  הוא  האבטלה 

נשים יותר מ־23 אחוזים). 
"גרעון הממשלה עלה לקראת סוף 2018

והגיע ל־2.4 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי, 
מוקדם  שנרשם  בגרעון  הקיצוץ  מחיקת  תוך 
בהוצאות  הקיצוץ  מול  השנה.  באותה  יותר 
את  הדוח  מציין  הבריאות  בנושא  הממשלה 
עליית הגרעון עקב קיצוץ בתעריפי החשמל 
מול עליית מחירי הדלק, שהגדילו את חלקה 
אחוזים  ל־0.3  בגרעון  החשמל  חברת  של 
וחברת  החשמל  חברת  גרעונות  מהתמ"ג. 
מים הביאו את גרעון המגזר הממשלתי ל־4.3

אחוזים מהתמ"ג, בעוד הצפי ב־2016, כשקרן 
המטבע אישרה לירדן מלווה בסך 723 מיליון 
דולר בהעברה לשיעורין במשך שלוש שנים, 

היה שהגרעון יגיע ל־1.8 אחוזים מהתמ"ג.
"מחברי הדו"ח מציינים שמלווה בסך 500
מיליון דולר מהבנק העולמי, הבטחות הסיוע 
הכספים  והפקדות  דולר  מיליארד   2.5 בסך 
של כווית, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות 
הריבית  העלאות  לצד  דולר,  ביליון  בסך 1.6 
ירדן,  של  המרכזי  הבנק  של  התקופתיות 
המערכת  של  יציבותה  לשמירת  סייעו 
היום  עד  בעינו  הותר  זאת,  עם  המוניטרית. 
מדרוג ירדן על ידי חברת סטנדרד אנד פור, 

.+Bל־ -BBשהורד באוקטובר 2017 מ־
נשארת  "התחזית  המשנה:  כותרת  "תחת 
כותבים  משמעותיים"  בסיכונים  מותנית 
מחברי הדוח כי אמנם המצב בסוריה התייצב 
מהתפתחויות  ויושפע  נזיל  נשאר  הוא  אך 
בלתי־צפויות, כמו גם עליה של מחירי הנפט 
הבינלאומיים,  האשראי  מקורות  וצמצום 
של  המט"ח  ברזרבות  לפגוע  עלולים  אשר 
ירדן ולהגדיל את שעור האינפלציה בה. בצד 
מחירי  שעליית  רושמים  המחברים  החיובי, 
הירדני  היצוא  את  להגדיל  עשויה  הנפט 
למדינות מפיקות הנפט, כמו גם את העברות 
הכספים של עובדים ירדנים במדינות אלו וכן 
להביא לתוצאות חיוביות מבניית צינור הנפט 
תלויה  תהיה  תחזית  כל  לעקבה.  מעיראק 
ההכנסה  מס  חוק  של  קפדני  בביצוע  כמובן 

החדש ועמידה ביעדי הגביה.
"על אף שהחלטות הממשלה על רפורמות 
אושרו  הסובסידיות  וביטול  המיסוי  בתחום 
חברי  את  להתסיס  ממשיכות  הן  בפרלמנט, 
בערי  ציבוריות  הפגנות  ולעורר  הפרלמנט 
'התמסדה'  הבירה  בעמאן  המרכזיות.  ירדן 
ההפגנה השבועית הנערכת בכיכר הרביעית.
הישראלי־ הסכסוך  שבשגרה,  "וכענין 

הקהל  דעת  את  להסעיר  ממשיך  פלסטיני 
השני.  עבדללה  המלך  את  ולהעסיק  בירדן 

את  שיחמירו  רכיבים  התווספו  זו  לשגרה 
ההשלכות של הסכסוך על יחסי ירדן־ישראל. 
בהר  המתיחות  גאתה  האחרונים  בחודשים 
גורמים  בין  השליטה  מאבק  עקב  הבית 
אסלאמים, פלסטינים וזרים (טורקיה, למשל), 
בתוך  בנעשה  שליטתם  את  לחזק  המבקשים 
מבקשת  שמצידה  ישראל,  לבין  המתחם, 

לממש את ריבונותה באתר. 
את  חד־צדדי  באופן  שהרחיבה  "ירדן, 
משמעות הסעיף בהסכם השלום שבמסגרתו 
ירדן  של  המיוחד  בעניינה  ישראל  הכירה 
בירושלים,  לאסלאם  הקדושים  במקומות 
הקדושים  המקומות  על  אפוטרופסות  לכדי 
לאסלאם ולנצרות, הפכה את הנושא מכשיר 
לחיזוק מעמדה הבינלאומי ואולי גם לתיעול 
המשטר  התנהלות  על  הפנימית  הביקורת 
למחאה ציבורית נגד ישראל ולתמיכה במלך 
האסלאם  קודשי  של  הראשי  כמגן  ומיתוגו 

בירושלים.
תאפשר  החדשה  ישראל  ממשלת  "אם 
תביעות  למימוש  בכנסת  צעדים  נקיטת 
החוק  להחלת  ו/או  לישראל  לסיפוח 
ושומרון,  מיהודה  חלקים  על  הישראלי 
שיקרא  הערבי  המחנה  בראש  ירדן  תעמוד 
בצעדים  להכיר  לא  הבינלאומית  לקהילה 
אלו, לגנות את ישראל ואולי אף להטיל עליה 

סנקציות אם לא תמנע ממהלכים אלו.
המצב  הערכת  את  להשלים  "וכדי 
הפסימית, יש להוסיף את השלכותיה הצפויות 
המכונה  טראמפ,  הנשיא  של  תכניתו  של 
הישראלי־ הסכסוך  לפתרון  המאה',  'עסקת 

בכל  ואומר  החוזר  עבדללה,  המלך  פלסטיני. 
והקהילה  האזור  מנהיגי  עם  ממפגשיו  אחד 
שתי  פתרון  זולת  פתרון  שאין  הבינלאומית 
המדינות על בסיס קווי 1967 ומזרח ירושלים 
כבירת המדינה הפלסטינית, מתקשה להסתיר 

את התנגדותו לכל פתרון אחר. 
טוען  עבדללה  המלך  כי  אף  "כלומר, 
התכנית,  פרטי  את  לו  הבהיר  לא  שהממשל 
הניסוחים  כל  יועילו  ולא  תתפרסם,  כשהיא 
הוא  הפרסום,  את  שילוו  הדיפלומטיים 
גלי  בריש  לה  התנגדותו  את  להביע  ייאלץ 
כל  את  להשתיק  כדי  וזאת  ברורה.  ובלשון 
שסיוע  בעמאן  חדרים  בחדרי  הלוחשים  אלו 

אמריקאי נדיב ימתן ויקהה את תגובתו.
ישראל  בין  ממילא  הצוננים  "היחסים 
הממשלה  וראש  המלך  בין  ובמיוחד  לירדן, 
בנימין נתניהו, יועמדו בחדשים הבאים בפני 
גורמי מתח רבים. נוסף לקיפאון במשא ומתן 
הנמשכת  והמתיחות  הישראלי־פלסטיני 
בהר הבית בירושלים, יהיה על ישראל וירדן 
בין  ההסדרים  כי  ירדן  הודעת  עם  להתמודד 
יחודשו,  לא  וצופר  נהריים  לגבי  המדינות 
שטחים  של  סיפוח  לקדם  בישראל  נסיונות 
תעלת  לגבי  אי־הסכמה  ושומרון,  ביהודה 
הימים בין ים סוף וים המלח, ביקורת נמשכת 
מישראל  גז  של  למכירה  העסקה  על  בירדן 
לירדן וכמובן 'עסקת המאה' האמריקאית. זו 
רשימה שכל אחד מסעיפיה מאיים על מהות 

ותוכן היחסים.
של  יציבותה  בשימור  ענין  יש  "לישראל 
בעשור  התיכון  במזרח  וההתפתחויות  ירדן, 
יתר  הזה.  האינטרס  את  חיזקו  אך  האחרון 
מבוטלת  לא  השפעה  יש  לישראל  כן,  על 
חלק  עם  להתמודד  ירדן  של  יכולתה  על 
מתחייבת  כך  ומשום  שבפניה  מהאתגרים 
נכונות  לצד  ישראלית,  אסטרטגית  חשיבה 
ממהלכים  להימנע  וישראלית  ירדנית 
פנימיים  לחצים  אף  על   – פרובוקטיביים 
מקיף  דו־שיח  מתחייב  כן  המדינות.  בשתי 
היא  שתכליתו  הבכירה,  וברמה  ביניהן, 

הסדרה מלאה של היחסים".

לרגל יומא דהילולא

קבוצה גדולה של חסידים מהארץ ומחו"ל יוצאת היום 
להשתטח על ציון הרה"ק רבי יהושע אשר מפוריסוב זי"ע 

היום בשעות הצהריים תמריא 
ואנשי  חסידים  של  גדולה  קבוצה 
למדינת  ומחו"ל  מהארץ  מעשה 
של  דהילולא  יומא  לקראת  פולין 
הרה"ק רבי יהושע אשר מפוריסוב 
זי"ע, בנו של מרן ה'יהודי הקדוש' 
כ"ה  ביום  החל  זי"ע  מפשיסחא 
מנוחתו  מקום  את  ותפקוד  אייר, 
להעתיר  שבפולין  פוריסוב  בעיר 
עולם  לבורא  ובתפלה  בתחנונים 

למען הכלל והפרט.
פוריסוב  שבעיר  הק'  ציונו 
כשש  לפני  התגלה  שבפולין 
פלאי  באורח  תשע"ג  בשנת  שנים 
דוד  ר'  הרה"ח  ע"י  ה'  ובחסדי 
יהדות  עסקני  מחשובי  הי"ו  זינגר 
הק'  הציון  את  שגילה  ארה"ב, 
בשדה חרוש, ובצירוף עדויות של 
זקני המקום, ולאחר שמקום הציון 
התאמת בעזרת מכשירים חדישים 
המצבה  בבנית  החלו  ומשוכללים, 
המקום  נעשה  ומאז  הק',  והאוהל 
לפ־ הבאים  לרבים  תפלה  למקום 

קוד את ציוני הק' בפולין.
מחר  תיערך  ההילולא  סעודת 
בסמיכות  ההילולא  ליל  בערב 
האולמות  באחד  קדשו  לציון 
יתאספו  לשם  פוריסוב,  שבעיר 
את  ויעלו  הקודש  מסע  משתתפי 
חיותו  בחיי  כאשר  הקדוש,  זכרו 
שהגי־ להמונים  תלפיות  תל  היה 

עתה  כן  קדשו,  מפה  להתברך  עו 
למליץ  במרומים  יהיה  בוודאי 
בתוך  הקודש  מסע  משתפי  עבור 
ישועה  בדבר  להיפקד  ה'  עם  כל 

ורחמים.
במהלך סעודת ההילולא ישאו 
דברים רבנים ומשפיעים חשובים 
יעו־ אשר  חלציו  מיוצאי  שליט"א 
ררו על זכות אבות ביום נעלה זה.

של  ציונם  את  יפקדו  כן,  כמו 
היהודי  אשת  שיינדל  הרבניות 
הקדוש (בזיוו"ש), והרבנית לייצא 
זי"ע  מפאריסוב  הס"ק  אשת  ע"ה 

הטמונות בעיר זעליחוב. 
ישת־ אף  פאריסוב  בעיר 

רבי  הרה"ק  בנו  ציון  על  טחו 
בעל  זי"ע  מפוריסוב  צבי  יעקב 
בהמשך  צדיק',  לראש  ה'עטרה 
יגיעו המשתתפים לעיר אוטבוצק 

יהושע  רבי  הרה"ק  טמונים  שם 
זי"ע,  אטוואצק  מפאריסוב  אשר 
והרה"ק רבי שמואל מרדכי מפא־

ריסוב פאליניץ זי"ע, אשר נתגלה 
'בית  מכון  ע"י  כשנתיים  לפני 

פוריסוב'. 
המ־ יגיעו  הקודש  מסע  בתום 
מקום  קורטשוב,  לעיר  שתתפים 
מנוחת בנו הרה"ק רבי מאיר שלום 
ע"י  אותר  אשר  זי"ע,  מקאלושין 
המכון, ובהמשך יגיעו לוורשא שם 
טמונים הרה"ק מפאריסוב וורשא 
מאיר  רבי  קדישא  והינוקא  זי"ע, 

שלום מפוריסוב זי"ע.
ציון  את  תפקוד  גם  הקבוצה 
מרן  השושלת  אבי  של  קדשו 
היהודי הק' מפשיסחא זי"ע הטמון 

בעיר פשיסחא.
הקבוצה  חברי  יפקדו  בהמשך 
מרא־ הרה"ק  של  קדשם  ציון  את 

דושיץ זי"ע הטמון בעיר ראדושיץ, 
ולובלין  שבקראקא  בביה"ח  וכן 
עולם  וצדיקי  גדולי  טמונים  שם 
לליזענסק  יסעו  מכן  לאחר  זי"ע, 
לפקוד את ציון קדשו של הרה"ק 

רבי אלימלך מליזענסק זי"ע.

סמוטריץ': מערכת המשפט? "זעקות שבר פופוליסטיות"
במסגרת פאנל בכנס לשכת עורכי הדין טען סמוטריץ' כי מערכת המשפט לא מוכנה לקיים דיאלוג אמתי 

אודות הרפורמות שנחוצות בה
מאת מאיר ברגר

של  המרכזי  הפתיחה  מושב 
באילת  הדין  עורכי  לשכת  כנס 
הכותרת "האם  תחת  אתמול  נערך 
המשפט הפלילי הפך לכלי לחיסול 

חשבונות פוליטיים".
ח"כ  הלאומי  האיחוד  יו"ר 
במושב  אמר  סמוטריץ'  בצלאל 
כזו  כותרת  שנים,  כמה  "לפני  כי 
אנחנו  הדעת.  על  עולה  היתה  לא 

את  לתקן  אומץ  למצוא  צריכים 
למער־ מענה  ולתת  תיקון  הטעון 

רשויות  בין  העדינה  היחסים  כת 
הדיון  השתקת  ידי  על  לא  החוק. 
להסתכל  תדע  שהמערכת  אלא 

פנימה ולערוך חשבון נפש".
לדבריו, "הנסיון של המערכת 
רק  בה  באמון  בשחיקה  להאשים 
התבצרותה  מסוכן.  מבקריה,  את 
העיקשת בעמדתה בלי רצון לנהל 
בציבור  בעצמה,  בה  פוגע  דיאלוג 

דיאלוג  במערכת.  שלו  ובאמון 
כשצד  להתקיים  יכול  לא  אמתי 
בכל  ורואה  בצדקתו  בטוח  אחד 

ביקורת איום לקיומו".
המב־ על  וגפרית  אש  "הטחת 
פופוליסטיות  שבר  זעקות  קרים, 
– אין בזה נכונות לבדק בית מתב־
מת־ הפוליטי,  "בחלק  תקף,  קש", 

נהל דיאלוג, שגם אם אינו ענייני, 
מביא מודעות לצד ביקורת. בקרב 
מערכת המשפט, יש מעט ביקורת 

כשהמ־ זה  את  ראינו  לא  עצמית. 
הנוגע  בכל  במהירות  נעה  טוטלת 
המערכת  אל  הסמכויות  להעברת 
עוצבה  הזו  המסורת  המשפטית. 
בכרוניקה של הגשת עמדה לבית 
בעמ־ שמדובר  ומאחר  המשפט, 

של  סמכותו  מועצמת  אחת,  דה 
היועץ".

לדברי סמוטריץ', "בכמה מק־
לצ־ המדינה  טענה  באחרונה  רים 

מצום סמכות? כמעט כל היועצים 
לאחר  מונו  לממשלה  המשפטיים 
הכהונה לשופטים. תקופת הצינון 
הנדרשת מקצינים היא כפולה מזו 
של יועץ משפטי, שמבקש להתמ־

נות לשופט. אולי התרגלנו לזהות 
הממשלה  במסגרתה  אינטרסים, 
לו  ניתנת  שלא  היחיד  הגורם  היא 
יומה  את  לקבל  היסודית  הזכות 

בבית המשפט".
אלא  צדדים  שני  אין  "בעיניי, 
הר־ ישראל.  מדינת  טובת  אחד, 

לקדם,  שואפים  שאנחנו  פורמה 
בעוד  או  הזו  בקדנציה  אם  בין 
'איומים',  תקרה.  חודשים,   3-4
סי־ אלה  פשרות',  חסר  'מאבק 
אפשר  אי  פשר.  חסרות  סמאות 
דופק  אחד  כשצד  דיאלוג  לנהל 
מניעים  ומייחס  השולחן,  על 
זרים לכל מי שמתנגד לו", הדגיש 

סמוטריץ'.
המ־ "בית  סמוטריץ',  לדברי 
הש־ ממוסדות  חלק  הוא  שפט 

כמו  לחוק,  וכפוף  במדינה  לטון 
לממשלה.  המשפטי  היועץ  גם 
של  באצטלה  הן  אם  גם  הדלפות, 

הוצאת ספר, הן פסולות".
אמר  החסינות  חוק  להצדקת 
המו־ האישום  "כתבי  סמוטריץ', 

ז"ל  נאמן  יעקב  נגד  כמו  פרכים, 
את  שטבע  ריבלין,  כיום,  והנשיא 
דו־ ועוד  החוק'  'כנופיית  המונח 

המחמיר  הסטנדרט  כמו  גמאות, 
ועוד  אלה  כל  נתניהו.  נדרש  שלו 
מעוררים חשש ממשי שהמערכת 
ענייניים  ממניעים  פועלת  אינה 
בלבד. מישהו הציע לי השבוע לא 
כדי  המשפטים,  תיק  את  לקחת 
פרשה  עם  עצמי  את  אמצא  שלא 
החזרת  את  מצדיק  זה  משלי. 
כפי  הכנסת  חברי  של  החסינות 
יכול  נתניהו   .2005 עד  שהיתה 
עמדתו  ולהציג  אישי  דיון  לבקש 
משינוי  להבדיל  דקות,  בחמש 
שהוא  לערוך,  מבקש  שאני  החוק 
של  מצפונם  יותר.  ממושך  מהלך 
פחות  מפותח  אינו  הציבור  נבחרי 

מעורכי דין ושופטים".
הרשות  של  "ההתערבות 
הכנסת  חברי  בחסינות  השופטת 
מידת  עם  דבר  וחצי  דבר  לה  אין 
שייעשה  יתכן  האם  הסבירות. 
בה־ ראוי?  לא  שימוש  בחסינות 
וסביר.  ראוי  מחיר  זה  אבל  חלט, 
נתניהו,  של  לחסינותו  באשר 
את  מחייב  הציבורי  האינטרס 
נתניהו  עם  הדין  מיצוי  התהליך. 
יכו־ השני,  הצד  ומן  אחת  כף  על 

להשקיע  הציבור  נבחר  של  לתו 
הציבור.  לטובת  ומרצו  זמנו  כל 
מן  בבחירות,  דברו  את  אמר  העם 
הסביר  דעתו",  את  לכבד  הראוי 

סמוטריץ'.

סקר: הולכים לבחירות? 
הימין יתחזק ל־68 מנדטים
סקר שפורסם אתמול מעלה כי לו הבחירות לכנסת ה־22
היו נערכות היום, היה גוש הימין מתחזק ל־68 מנדטים
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הגבוהה  ההיתכנות  רקע  על 
סקר  נוספות,  לבחירות  להליכה 
'מעריב'  עבור  אתמול  שנערך 
לכנסת  הבחירות  לו  כי  מעלה 
ה־22 היו נערכות היום, היה גוש 
מנדטים  ל־68  מתחזק  הימין 
שנערכו  בבחירות   65 לעומת 

לפני חודש וחצי.
על פי הסקר, שנערך על ידי 
מכון המחקר פאנלס פוליטיקס 
בבחירות  לזר,  מנחם  בראשות 
בראשות  הליכוד  היה  חדשות 
נתניהו שומר על כוחו – 35 מנ־
דטים, ואילו כחול לבן בראשות 
גנץ היתה נחלשת במנדט – 34

מנדטים.
הסקר מעלה עוד כי במקרה 
המ־ שתי  חדשות,  בחירות  של 

פלגות החרדיות, יהדות התורה 
וש"ס, היו שומרות על כוחן – 8

חד"ש־תע"ל  אחת.  כל  מנדטים 
ואחמד  עודה  איימן  בראשות 
ועולה  בסקר  מתחזקת  טיבי 
מ־6 מנדטים כיום ל־7 מנדטים. 
העבודה בראשות אבי גבאי לא 
מצליחה להתאושש ונותרת עם 

6 מנדטים בלבד.
ביתנו  ישראל  זאת,  לעומת 
ליברמן,  אביגדור  בראשות 
הקואליציוני  המשבר  מחולל 
העיקשת  עמדתו  בשל  הנוכחי 
כפי  הגיוס  חוק  את  לאשר 
ראשונה,  בקריאה  שאושר 
גם  מנדטים.  ל־6  מ־5  עולה 
בראשות  הימין  מפלגות  איחוד 
בסקר  עולה  סמוטריץ'  בצלאל 
ל־6 מנדטים לעומת 5 בבחירות 

האחרונות.
מרצ  השמאל  מפלגת 
מתחזקת  זנדברג  ח"כ  בראשות 
ל־5 ועולה  אחד  במנדט  בסקר 

היא  הפעם  ההפתעה  מנדטים. 
מפלגת  של  לכנסת  כניסתה 
נפתלי  בראשות  החדש  הימין 
בנט ושקד (שמגיעה בסקר ל־5

מנדטים).
לשתי  רעות  מנבא  הסקר 
משה  בראשות  כולנו  מפלגות: 
אחת  שכל  ורע"ם־בל"ד,  כחלון 
האח־ בבחירות  קיבלה  מהן 

אם  מנדטים.  ארבעה  רונות 
הן  חדשות,  בחירות  ייערכו 
לאחוז  מתחת  להישאר  צפויות 

החסימה.
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צוות המוסד שפרץ לארכיון הגרעין 
באיראן יקבל את פרס בטחון ישראל

הפרס המוענק מדי שנה ליחידים או לגופים עבור פעילות שתרמה להגברת הבטחון של מדינת ישראל, יגיע הפעם לסוכנים שביצעו 
את הפעולה שהדהימה את העולם

מאת סופרנו הצבאי

המוענק  ישראל,  בטחון  פרס 
לגופים  או  ליחידים  שנה  מדי 
להגברת  שתרמה  פעילות  עבור 
יוע־ ישראל,  מדינת  של  הבטחון 
שביצע  המוסד  לצוות  השנה  נק 
הגרעין  לארכיון  הפריצה  את 
באיראן. כזכור, כאשר חשף ראש 
את  נתניהו  בנימין  הממשלה 
קיומה,  ועצם  הפעולה  ממצאי 
היא עוררה התפעלות רבה מגודל 
של  והמבצעי  המודיעיני  ההישג 

ישראל.
הצליחו  המוסד  סוכני  כזכור, 
מסמכים  אלפי  לישראל  להביא 
ונתונים הנוגעים לתכנית הגרעין 
נתניהו  חשף  אותם  האיראנית, 
שעב־ בשנה  עיתונאים  במסיבת 

הצליח  לא  שהמבצע  אף  על  רה. 
האיחוד  מדינות  על  להשפיע 
הגרעין  מהסכם  לפרוש  האירופי 
הערכה  עורר  הוא  איראן,  עם 
והתפעלות רבה בעולם בכל הנו־

גע למודיעין הישראלי.
התק־ בכלי  פרסומים  פי  על 

למחסני  לפריצה  בעולם,  שורת 
שש  של  זמן  חלון  היה  הגרעין 

וחצי שעות בלבד, במהלכה יכלו 
וזאת  למבנה,  להיכנס  הסוכנים 
של  מהאבטחה  להתחמק  כדי 
הוחזקו  שבו  במתקן  האיראנים 
היה  הזה,  בזמן  הגרעין.  סודות 
שתי  את  לפרוץ  הסוכנים  על 
הכ־ את  ולשלוף  המבנה,  דלתות 

ספות, שבהן הנתונים על הגרעין 
את  לפרוץ  כדי  נשמר.  האיראני 
הסוכנים  השתמשו  הכספות, 
לכ־2,000 שמגיעים  במבערים 

מעלות והתיכו את דלתותיהן. 
בפריצה  ההצלחה  למרות 
למתקן, נאלצו הסוכנים להשאיר 
חלק מהכספות ללא שנפתחו, אך 
הפור־ ידעו  פנימי,  מידע  בזכות 

לגשת.  כספות  לאלו  בדיוק  צים 
הגיע,  הבוקר  ששומר  לאחר 
וגילה  למשמרתו,   07:00 בשעה 
מה־ נותר  לא  כבר  הפריצה,  את 

את  הפעיל  השומר  זכר.  סוכנים 
אנשי  אלפי  ועשרות  האזעקה, 

בחיפו־ החלו  איראנים  בטחון 
למרות  אך  הפורצים,  אחר  שים 
הסוכנים  הצליחו  הקשיים, 
שחשפו  המסמכים,  את  להבריח 
האיראנית  הגרעין  תכנית  את 

במערומיה.
במידה רבה, על פי הניו יורק 
טיימס, דווקא מאמצי איראן לה־
סתיר את הארכיון, ולהסוות אותו 

הובילו  ותמים,  אזרחי  כמתקן 
כח־ המסובך.  המבצע  להיתכנות 

את  לחשוף  שלא  מהמאמצים  לק 
עליו  הוצבה  לא  המבנה,  מטרת 
היממה,  שעות  כל  במשך  שמירה 
את  המוסד  לסוכני  שאפשר  מה 
למבנה,  לפרוץ  ההזדמנויות  חלון 
לגנוב את המסמכים, ולצאת ממנו 

ללא פגע.
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תקדים מעניין: משלת ישראל 
התירה מחדש לסחור עם עיראק
שר האוצר משה כחלון חתם ברשומות על הוראה בחוק המחריגה את עיראק מההגדרה 

̂ ברשימה עדיין נכללות בין היתר איראן וסוריה של פקודת הסחר עם אויב 
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מח־ התירה  ישראל  ממשלת 
דש לסחור עם עיראק. שר האוצר 
על  ברשומות  חתם  כחלון  משה 
עיראק  את  המחריגה  הוראה 
הסחר  פקודת  של  מההגדרה 
מלמן  יוסי  דיווח  כך   – אויב  עם 

ב'מעריב'. 
המנ־ מתקופת  בחוק  מדובר 

שממשלות  מ־1939  הבריטי  דט 
ואשרו  אימצו  לדורותיהן  ישראל 
האויב  מדינות  את  מגדירה  ואשר 
ברשימה  עמן.  לסחור  שאסור 
ער־ מדינות  כמה  עדיין  נכללות 
וכן  תימן  לבנון,  סוריה,  ובהן  ביות 
איראן. למרות האיסור לסחור עד 
מוצרים  כי  ידוע  עיראק,  עם  כה 
בתחומי  מעטים  לא  ישראלים 
תמרים  ואפילו  חקלאות  רפואה, 

נמכרו לעיראק, בעיקר באמצעות 
ירדן או קפריסין.

האח־ בישראל  אין  למעשה, 
למדינת  ברורה  והגדרה  דה 
שעוסקים  חוקים  כמה  ויש  אויב 
שו־ למשרדים  ונוגעים  בסוגיה 
יש  אותם.  לאכוף  שאמורים  נים 
של  האויב  עם  הסחר  פקודת  את 
למניעת  החוק  את  האוצר,  משרד 
הם  עליו  שהאחראים  הסתננות 
הבטחון  ושירות  הפנים  משרד 
יש־ נגד  פעלו  שבעבר  הכללי, 

שנסעו  ערבים)  (בעיקר  ראלים 
לסוריה, לעיראק וללבנון, ויש את 
רשיונות  שמנפיק  הבטחון  משרד 
בט־ וציוד  נשק  ליצוא  (היתרים) 
חוני אחר, כולל בתחום ההיי־טק, 

הסייבר והמודיעין. 
המשרד  רבים,  פרסומים  לפי 
וסוחרי  לחברות  למכור  מתיר 

ערביות  למדינות  ישראליים  נשק 
הסעו־ ערב  מצרים,  ירדן,  ובהן 

איחוד  (כורדיסטאן)  עיראק  דית, 
אפשר  ועוד.  בחריין  האמירויות, 
העיקרית  הסיבה  כי  להעריך 
נו־ עיראק  את  להחריג  להחלטה 
והב־ הכלכליים  מהקשרים  בעת 

לא  באופן  שמתקיימים  טחוניים 
רשמי (ואולי לא חוקי) עם המחוז 

האוטונומי של כורדיסטאן. 
מיש־ וחברות  עסקים  אנשי 

וישראלים  החבל,  עם  סחרו  ראל 
בו  ביקרו  כורדי)  ממוצא  (בעיקר 
למרות האיסור. בעבר דווח על פי 
נפט  רכשה  שישראל  הפרסומים 
במכליות  (שהושט  מכורדיסטאן 
זרים,  פרסומים  לפי  מטורקיה). 
עם  הדוקים  קשרים  היו  למוסד 
גובל  שמחוזם  הכורדים,  מנהיגי 

באיראן.

מושל פלורידה חתם על מזכר הבנות עם סוכנות 
החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה

מאת ח. אבישלום

הישראלית  החלל  סוכנות 
ספייס  וחברת  המדע  שבמשרד 
 ('Space Florida') פלורידה 
בתחום  הבנות  מזכר  על  חתמו 
החלל. במעמד החתימה נכחו שר 
המדע והטכנולוגיה, חה"כ אופיר 
פלורידה,  מדינת  מושל  אקוניס, 
בלו,  די  פרנק  דה־סנטיס,  רון  מר 
פלורידה,  ספייס  חברת  מנכ"ל 
והטכנולו־ המדע  משרד  מנכ"ל 
גיה רן בר, אלוף (מיל') פרופ' יצ־
חק בן־ישראל, יו"ר סוכנות החלל 
הישראלית ואבי בלסברגר, מנהל 

סוכנות החלל הישראלית.
יפעלו  ההסכם  במסגרת 
המוסדות יחדיו להקמת תכניות 
המדע  נושאי  לקידום  חינוכיות 
ובפלו־ בישראל  והטכנולוגיה 
רידה, וכן יפעלו כדי לזהות את־

החלל  בתחום  משותפים  גרים 
כדי לתת מענה באמצעות שת"פ 
אק־ לאתגרי  ותעשייתי,  אקדמי 

לים, חקלאות ומים.
סוכנות  בין  הפעולה  שיתוף 
חברת  לבין  הישראלית  החלל 
רבות  התחזק  פלורידה  ספייס 
בשנים האחרונות. מנכ"ל ספייס 

בכנס  השנה  ביקר  פלורידה 
אילן  שם  על  הבינלאומי  החלל 
רמון 2019 ואף לקח חלק בסדנת 
שה־ וספייס־לאב  החלל  יזמות 

אחרון,  בינואר  שתיהן  תקיימו 
במסגרת אירועי שבוע החלל.

אקוניס:  אופיר  המדע,  שר 
ישראל  של  הפעולה  "שיתוף 
החלל  ותחום  טכנולוגיה  במדע, 

בכל  גובר  והוא  גבולות  חוצה 
בעיקר  מתחזק  הוא  העולם. 
שלנו  הפורה  בדיאלוג  שמדובר 
מברך  אני  הברית.  ארצות  עם 
דה־ רון  מר  המושל  כבוד  את 

ביקורו  על  לו  ומודה  סנטיס 
זוהי  התמיכה.  ועל  בישראל 
לעבוד  גדול  וכבוד  גדולה,  זכות 
משא־ בהשקת  המושל  עם  יחד 

עתידנו  לשיפור  משותפים  בים 
המשותף". 

דה־סנ־ רון  פלורידה,  מושל 
שות־ מתניעים  אנו  "היום  טיס: 

תעשיות  עם  תיטיב  אשר  פות 
של  והן  פלורידה  של  הן  החלל 
ישראל. ברצוני להודות למנהלי 
על  הישראלית  החלל  סוכנות 
הזדמ־ ליצירת  במסע  שותפות 
נויות תוך הרחבת שיתוף הפעו־

המחקר  בתחומי  וההעשרה  לה 
לצד  שלנו  לסטודנטים  והחינוך 
החדשנות  נושא  בהבאת  האתגר 

לגבהים חדשים".  
אבי  החלל,  סוכנות  מנהל 
הגדולים  "המאמצים  בלסברגר: 
נשאו  החולפת  בשנה  שהשקענו 
זה:  מיוחד  למעמד  בהגעה  פרי 
במש־ הישראלית  החלל  סוכנות 

ו'ספייס  והטכנולוגיה  המדע  רד 
יחד  לעבוד  נכונות  פלורידה' 
כדי למפות אזורים פוטנציאלים 
ליצירת  פעולה  שיתוף  ולכונן 
מד־ מחקר  חלל,  חקר  משלחות 

עי, וחדשנות. כל אלו תוך קידום 
טכנולוגיה,  מדע  של  משותף 
בצ־ מדובר  ומתמטיקה.  הנדסה 
עד גדול לרווחת הקהילות שלנו 

והעמים שלנו".

מבריח ביצים סדרתי נידון ל־7 חודשי 
מאסר ולקנס בסך 45 אלף שקל

העבריין הורשע בארבעה אישומים של הובלת ביצים ושיווקן באופן שמסכן את בריאות 
̂ מדובר בעונש חמור ביחס לעונשים שניתנו בעבר על עבירות דומות  הציבור 
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בחיפה  השלום  משפט  בית 
מעשים  רצף  בגין  עבריין  הרשיע 
העלולים להפיץ מחלות ולסכן את 
ביצים  הברחת  כך  ובתוך  הציבור, 
ושיווקן, וגזר עליו 7 חודשי מאסר 
בפועל, קנסות כספיים על סך כולל 
כס־ והתחייבות  ש"ח  אלף   45 של 
פית לא לחזור על עבירות אלו בסך 

50 אלף ש"ח. 
המשפט,  בית  החלטת  פי  על 
עבודות  של  בדרך  ירוצה  המאסר 
שירות. מדובר בהרשעה שלישית 
ובה־ הנושא,  באותו  הנאשם  של 

תאמה, גם העונש הוא מהחמורים 
שנגזרו על עברייני הברחות מזון. 
המש־ בתי  עונשי  רוב,  פי  על 

מסתכמים  דומות  בעבירות  פט 
על  ובמאסרים  בלבד  בקנסות 

תנאי. 

לפני  הסיפור  של  תחילתו 
כשנתיים וחצי כאשר נתפס לרא־
שונה מוחמד עמשה, בשנות ה־40

שאינן  ביצים,  הובלת  בגין  לחייו, 
תעודת  בעלות  או  מוחתמות 
באופן  ושיווקן,  החזקתן  משלוח, 
המסכן את בריאות הציבור. אולם, 
הרתי־ לא  ההיא  שהפעם  מסתבר 
עה אותו ולאחר כשנה נתפס בש־
מכן,  ולאחר  עבירה.  באותה  נית 
פחות מחודש, נתפס גם בשלישית 
וברביעית על ידי מפקחי היחידה 
במ־ (פיצו"ח)  ולחקירות  לאכיפה 

שרד החקלאות.
שהגיש  האישום  כתב  פי  על 
עמשה  נתפס  החקלאות,  משרד 
ביצים   4,500 מעל  של  בהברחה 
מפוקחות  לא  הביצים  פעם.  בכל 
השירותים  להנחיות  בהתאם 
החקלאות  במשרד  הווטרינריים 
– לא היו ארוזות כנדרש, לא מוינו 

בתאריך  סומנו  לא  מיון,  בתחנת 
הוחתמו  ולא  לשיווק  אחרון 
מורשית  מיון  תחנת  של  בחותמת 
הובלו  הביצים  כן,  כמו  לשיווקן. 
המועצה  של  משלוח  תעודת  ללא 
מחקירת  להובלתן.  הלול  לענף 
לש־ התכוון  הוא  כי  עלה  הנאשם 
בצפון  הביצים  את  ולהפיץ  ווק 

הארץ.
ומד־ חוזר  החקלאות  משרד 

גיש כי כאשר ביצים לא מוחזקות 
הסיכון  עולה  מתאימים,  בתנאים 
לתחלואה בחיידק הסלמונלה ועל 
לבריאות  ממשי  סיכון  קיים  כן 
העדר  גם  לכך,  בדומה  הציבור. 
מיון מבוקר ותהליך הוצאת ביצים 
סדוקות שבורות, כתמי דם, עובש 
טמפרטורה  על  שמירה  חוסר  וכן 
התפתחות  את  מאפשרים  אחידה 
החיידק ומהווים סכנה בריאותית 

לציבור.

גורמי בטחון נגד שב"ס: פוחדים 
מתגובתם של האסירים הבטחוניים
מבקרים את העיכוב בהעברת אסירי חמאס לאגף המשופץ בכלא רמון: "מעורר 
בקרב האסירים הבטחוניים תחושה כי ביכולתם להגיע לעוד הישגים באמצעות 

סחטנות ואיומים"
מאת סופרנו הצבאי

את  מבקרים  בטחון  גורמי 
העיכוב  ואת  שב"ס  התנהלות 
לאגף  חמאס  אסירי  בהעברת 
המשופץ בכלא רמון, שהוצת על 
לפני  הבטחוניים  האסירים  ידי 
חודשיים – כך נחשף ב'מעריב'. 
החדש  האגף  שיפוץ  לדבריהם, 
הושלם למעשה כבר לפני מספר 
שטרם  הסיבה  אולם  שבועות, 
הבטחוניים  האסירים  הועברו 
היא החשש מפני תגובתם על כך 
הופעלו  הסלולריים  שהחסמים 
בלי שבאגף הותקנו עדיין טלפו־

נים ציבוריים.
נחשף  כשבועיים  לפני 
ניכר  עיכוב  צפוי  כי  ב'מעריב' 
לנוכח  הטלפונים,  בהתקנת 
הבטחון  גופי  בין  מחלוקות 
הקשור  בכל  בעיקר  השונים, 
ובצורך  האחריות  בחלוקת 
פתרון  במציאת  הטכנולוגי 
הולם,  בטחוני  מענה  שייתן 
לכל  אנושית,  האזנה  ללא  גם 
השיחות בזמן אמת. בכל מקרה, 
אסירי  עם  שנעשתה  בהסדרה 
שביתת  את  שהביאה  החמאס, 

לא  לסיומה,  האחרונה  הרעב 
חלק  הטלפונים  התקנת  היתה 
כזכור,  האסירים.  עם  מההסכם 
ששופץ  הבטחוני  באגף  מדובר 
לאחר שהוצת על ידי האסירים 
סוהר  פצעו  בכלא,  שהתפרעו 

והציתו את התאים. 
שבוע  לפני  כבר  כי  יצוין 
בני־ כי  'הארץ'  בעיתון  פורסם 

שב"ס,  עם  שהושג  לסיכום  גוד 
לעבור  מסרבים  חמאס  אסירי 
שבשים  מותקנים  שבו  לאגף 
סלולריים. מנהיגי מחבלי חמאס 
האלי־ בחידוש  איימו  אף  בכלא 
במקרה  התאים,  ובהצתת  מות 
שיותקנו  בלי  אליהם  שיועברו 
באגפים  הציבוריים  הטלפונים 

הבטחוניים. 
מאשרים  בטחון  גורמי 
האולטימטום  את  למעשה 
לשירות  האסירים  שהציבו 
מפני  ומזהירים  הסוהר  בתי 
רחבים  בהיבטים  גם  ההשלכות 
האסירים  שהעברת  "ככל  יותר. 
כך  מתעכבת,  המשופץ  לאגף 
יותר",  חמורה  הופכת  הבעיה 
הבטחון,  מגורמי  אחד  הסביר 
לבין  ההצהרות  בין  "הפערים 

מאוד,  גדולים  בשטח  המעשים 
האסירים  בקרב  מעוררים  והם 
הבטחוניים תחושה כי ביכולתם 
באמצעות  הישגים  לעוד  להגיע 

סחטנות ואיומים". 
ככל  כי  מוסיפים  הגורמים 
בה־ להתעכב  ימשיך  ששב"ס 

הבטחוניים  האסירים  חזרת 
החמאס  אסירי  המשופץ,  לאגף 
לה־ ועשויים  החולשה  את  יזהו 

להגיע  מנת  על  כוח  יותר  פעיל 
אחד  אומר  הבעיה,  להישגים. 
שהסוגיה  היא  הבטחון,  מגורמי 
הזו עשויה להקרין גם על המצב 
הכלא,  לכותלי  מחוץ  הבטחוני 
הטיפול  את  לגמור  ובמקום 
הוא  מהר,  שיותר  כמה  בנושא 
זמן.  לאורך  להיסחב  ממשיך 
ברור  לא  הזה  בשלב  כאמור, 
מתי ובאלו תנאים יוחזרו האסי־

הבטחוני  לאגף  הבטחוניים  רים 
כרגע,  ולפחות  שלהם,  החדש 
תשובה  מלספק  נמנעים  בשב"ס 

ברורה בנושא הזה. 
נמסר:  הסוהר  בתי  משירות 
בהתאם  יבוצע  האגף  "אכלוס 
וללוח  המבצעית  להיערכות 

הזמנים של שב"ס".
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צה"ל תקף משגר סורי בתגובה לירי לעבר מטוס קרב

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
קצר  זמן  "לפני  כי  אמש  אמר 
במטוס  לפגוע  ניסה  הסורי  הצבא 
חיל  הצליח.  לא  הוא  ישראלי, 
המ־ את  השמיד  בתגובה  האוויר 
המדי־ האש.  נורתה  שממנו  שגר 

מוכנים  איננו  ברורה –  שלנו  ניות 
לסבול שום תוקפנות נגדנו, ונגיב 

נגדה בעוצמה ובתקיפות".
הסורית  הידיעות  סוכנות 
התקיפה  כי  דיווחה  סאנ"א 
בקוניטרה  שבוצעה  הישראלית, 
של  למותו  גרמה  סוריה,  שבדרום 
נו־ אדם  של  ולפציעתו  אחד  אדם 
סף. עוד דווח על הרס כלי צבאי. 
על  דיווחו  בסוריה  תקשורת  כלי 
הופל  כי  וטענו  פיצוצים  שמיעת 
חיל  של  בלתי־מאויש  טיס  כלי 

האוויר במהלך התקרית.
הסו־ התקשורת  מכלי  בחלק 

פגע  שנורה  הטיל  כי  דווח  ריים 
ההרוג  וכי  הצבאי  הטיס  בכלי 
הדיווחים,  אחד  פי  על  קצין.  הוא 
האויב  צבא  ביצע   9:05 "בשעה 
בהר  מבסיסו  תקיפה  הישראלי 
טיל קרקע־קר־ אביטל באמצעות 

קע שפגע בכלי צבאי בתל־שעאר 
בקוניטרה. התקיפה הביאה למותו 

של קצין ולפציעת שני חיילים".
הארגון  דיווח  כשבוע  לפני 
ישראל  כי  אדם  לזכויות  הסורי 
תקפה מטרות בדרום סוריה יממה 
נוספת  תקיפה  על  דיווח  אחרי 
רמי  הארגון,  ראש  דמשק.  באזור 
של  מטוסי  כי  אמר  א־רחמן,  עבד 

חיל האוויר שיגרו לפחות שלושה 
מהם  ושניים  הגולן,  מרמת  טילים 
סוריה  צבא  של  בחטיבה  פגעו 
קוניטרה.  מחוז  על  המפקדת 
הושמד  השלישי  הטיל  לדבריו, 
על ידי מערכות ההגנה האוויריות 

של משטר אסד.
יום קודם לכן, כלי התקשורת 
כי  דיווחו  סוריה  של  הרשמיים 

בא־ הופעלו  ההגנה  מערכות 
אמר  צבאי  וגורם  קוניטרה,  זור 
זיהו  ההגנה  מערכות  כי  לסאנ"א 
מכיוון  שהגיעו  עוינות  מטרות 
קוניטרה ויירטו אותם. ברשת אל־

באזור  תושבים  מפי  דווח  מיאדין 
הנ"מ  מערכת  פעילות  שקולות 
נשמעו באזור אל־כיסווה שבדרום 

דמשק.

הממשלה  הקמת  עם  יסתדרו 
לחזק  להמשיך  נוכל  ואני  ושהוא 
וישראל  אמריקה  בין  הברית  את 
יותר  עוד  לחזקה  אותה  ולהפוך 
עוד  לנו  יש  הדגיש,  הוא  מתמיד. 
נת־ ציין  לעשות",  דברים  הרבה 

ניהו.
בעקיצה  סיכם  דבריו  את 
שעות.   48 עוד  "יש  לליברמן 
אפשר לעשות הרבה דברים ב־48

הבטחתו  על  ורמז  אמר  שעות", 
שעות.   48 תוך  הניה  את  לחסל 
חדשה  ימין  ממשלת  "להקים 
מקווה  אני  ישראל.  לעם  וטובה 
הד־ את  ויעשו  יתעשתו  שאנשים 

בר הנכון".
ראש  נועד  אמש  בליל 
לה־ וניסה  ליברמן  עם  הממשלה 
נוס־ פשרה  נוסחאות  בפניו  ציג 
פות. אולם על פי גורמים בכירים 
בליכוד, הפגישה הסתיימה במבוי 

סתום 20 דקות לאחר שהחלה. 
שנערכו  ראשונים  מדיונים 
מועד  על  אפילו  כי  נראה  בנושא, 
שעה  לפי  אין  הבחירות  עריכת 
מעוניינים  בליכוד  בעוד  הסכמה. 
אלול,  לג'  או  אב  לכ"ו  להקדימם 
בישראל ביתנו דורשים לערוך את 

הבחירות לכל המוקדם בי' אלול.
הכנ־ אישרה  יותר  מוקדם 

הצעת  את  טרומית  בקריאה  סת 
בעד,  הצביעו   63 לפיזורה:  החוק 
כדי  נמנעו.  וששה  התנגדו   43
עוד  דרושות  תעבור  שההצעה 
עד  שיסתיימו  קריאות  שלוש 
ולא  במידה   – בלילה  (ד')  מחר 
יימצא פתרון שיאפשר את הקמת 
הצ־ המסדרת  הוועדה  הממשלה. 
מיוחדת  ועדה  הקמת  בעד  ביעה 
שתדון בהעלאת ההצעה לקריאה 
העבי־ הכנסת  ומליאת  ראשונה 

החליטה  אמש  ההצעה.  את  רה 
הבחירות  כי  המיוחדת  הוועדה 
בס־ ה-17   ) אלול  בי"ז  תתקיימנה 

פטמבר למניינם).
הוועדה  אישרה  היום  בצהרי 
מחובת  פטור  בכנסת  המסדרת 
הנחה להצעה לפיזור הכנסת, כדי 
לקדמה בהליך מזורז ולאפשר את 

ההצבעה עליה בקריאה טרומית.
הכנסת,  של  המשפטי  היועץ 
עו"ד אייל ינון הסביר בדיון כי "עד 
עשרה  שתים  בשעה  רביעי  יום 
להרכיב  שנבחר  לח"כ  יש  בלילה 
כשל  אם  הזדמנות.  הממשלה  את 
יש  המדינה  לנשיא  במשימתו, 
הוא  אם  להחליט  ימים  שלושה 
מטיל את המשימה על אדם אחר".

"יש הליך אחר, לפיזור הכנסת, 
כהליך   61 של  ברוב  נעשה  והוא 
להליך  עדיפות  לתת  יש  מקביל. 
ההליך  פני  על  הכנסת  פיזור  של 
של הרכבת הממשלה. אם יתקבל 
חוק על פיזור הכנסת, יש להפסיק 
הממשלה.  הרכבת  תהליך  את 
לא  זה  הישראלית  בהיסטוריה 

קרה", אמר ינון.
מע־ "ממשלת  כי  הוסיף  הוא 

שולחן  על  להניח  יכולה  אינה  בר 
הכנ־ לפיזור  חוק  הצעת  הכנסת 

סת. על כן טוב עשה יו"ר הוועדה 
כשהניח הצעת חוק פרטית".

זוהר  מיקי  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
"האירוע  הדיון,  בתחילת  אמר 
אינו אירוע שבחרנו בו אלא כורח 
לא  על  אליו  נקלענו  המציאות. 
עוול בכפינו ואנו עושים כל שלאל 
הממשלה.  את  להקים  כדי  ידינו 
אם היו אומרים שחוק הגיוס יהיה 
נשמע  היה  זה  לבחירות,  טריגר 
לק־ הולך  שצה"ל  מכיוון  מופרך 

ראת צמצום גיוס חיילים".
לבן  מכחול  האוזר  צבי  ח"כ 
וטען  החוק  את  בחריפות  תקף 
את  למלט  נועדה  "ההצעה  כי 
זה  הדין.  מאימת  הממשלה  ראש 
ראש  של  לחסינות  מאסף  קרב 
מי־  5 לציבור  שיעלה  הממשלה 

ליארד שקלים".
'כחול־לבן'  סיעת  בישיבת 
גנץ  בני  לבן,  כחול  יו"ר  הבהיר 
החוק  להצעת  תתנגד  סיעתו  כי 
ראש  יוזם  אותה  הכנסת  לפיזור 
לקבל  ודרש  נתניהו  הממשלה 

לידיו את מפתחות ההרכבה. 
יש־ אזרחי  האחרונים  "בימים 

הממלכתיות  לאובדן  עדים  ראל 
ולעליית עיקרון על יחיד – נתניהו 
מעל הכל. האינטרס הלאומי תמיד 
נדחק למול האינטרס האישי שלו. 
נתניהו מוביל את ישראל למשבר 
לבין  האזרחים  בין  חריף  אמון 

נציגיו", אמר גנץ.
כולם  לבן  כחול  וחברי  "אני, 
להרכיב  הצליח  שמשלא  סבורים 
ביבי  כי  ראוי  היה  הממשלה  את 
לאלטרנ־ המושכות  את  יעביר 

האחרת  היחידה  הראויה  טיבה 
לפיכך,  בראשותי.  לבן,  כחול   –
הכנסת  לפיזור  תתנגד  סיעתנו 
מהטעם  גם  להצבעה  תובא  אם 
הן גניבת  כרגע  הפשוט שבחירות 
ביותר  והמיותרת  הגדולה  הדעת 
הישראלית.  הפוליטיקה  שידעה 
נתניהו ינסה לשרוד, זוהי אומנתו, 
היא  המדינה  אבל  תורתו.  וזוהי 
של כולנו ועל כך נמשיך וניאבק", 

הדגיש גנץ.
'ישראל  של  הסיעה  בישיבת 
תומך  הוא  כי  ליברמן  אמר  ביתנו' 
כי  והוסיף  הבחירות,  בהקדמת 

מסתמן  הקואליציוני  ומתן  המשא 
כ'בזבוז זמן'. הוא הפנה אצבע מא־
שימה לליכוד על ניהול המשא ומ־
מח־ ממשלה: "כשלון  להרכבת  תן 

על  המדינה".  מקום  היה  שלא  פיר 
המחלוקת על חוק הגיוס והקשיים 
בהרכבת הממשלה אמר: "הדגשנו 
שאין לנו כוונה לוותר על עקרונות 
יבינו  שבליכוד  שלנו.  הבסיסיים 
ולא  עקרונית  בעמדה  שמדובר 

במשהו אישי. זו לא נקמה".
ואמרו  לדברים  הגיבו  בליכוד 
מו־ הממליצות  הסיעות  "כל  כי 

יחתום  שליברמן  שברגע  דיעים 
יושלמו  קואליציוני,  הסכם  על 
כל  עם  הקואליציוניים  ההסכמים 
יתר המפלגות – על סמך ההבנות 
את  מזמינים  אנחנו  הושגו.  שכבר 
ולא  היום  עוד  להצטרף  ליברמן 
ממשלת  להפלת  ידו  את  לתת 

ימין".

הודעות חוק תכנון ובניה - 28/05/19

6439-03-19

2002
513673970

6713214 10

53 121
.03-3039001 03-3039000 

ReceptionIL@PearlCohen.com
26.05.2019

.04.03.2019

 10
34

נתניהו: "אין שום סיבה בעולם לשתק את 
המדינה; יש לגלות אחריות ולהקים ממשלה"

"מתחינת לב ונפש אבוא אליכם לבקש את עזרתכם, לא למעני אני עושה 
ולא כבודי אני דורש כי אם ליראה ולחומת אש מפני פגעי התקופה"

כאשר  ה',  לדבר  וחרד  ירא  יהודי 
רב־ משימה  כי  מחלחלת  ההבנה 

האדמו"ר  מרן  לקח  אותה  זו  תי 
של  כפעולה  עצמו  על  שליט"א 
הצאן  צעירי  למען  הדור,  הצלת 
להם  שיהיה  מקום  המבקשים 
התקופה  פגעי  מפני  אש  חומת 
ומאיימים  בחוצות  המשתוללים 
מנוס  אין  כאשר  ה'  עם  כרם  על 
מפני  נח'  'תיבת  ולכונן  מלהקים 
להוותינו  להציף  המאיים  המבול 
זה,  לעומת  זה  העתיד,  דורות  את 
ולהק־ ה'  לעם  היא  קדושה  חובה 

מת הדורות הבאים.
ואכן, בקרב רבבות בני היכלה 
המעטירה,  ויזניץ  ממלכת  של 

רבבות ישראל אשר זכו להתחמם 
מרנן  של  המלהטת  יראתם  באש 
האדמו"רים זיע"א המפעמת בעוז 
התכונה  גוברת  הזה,  היום  עד 
וההתלהבות האדירה לקראת ימי 
נקראים  בהם  הכללית  המגבית 
לעזרת  לבוא  ישראל  בית  המוני 
מרן  ביד  ולסייע  בגיבורים  ה' 
בה־ שליט"א  מויזניץ  האדמו"ר 
ויזניץ'  'בית  ה'  היכל  בנין  שלמת 
עולמי  מרכז  בעז"ה  יהווה  אשר 

לתורה ולחסידות, בבני ברק.
והולך  המוקם  ויזניץ'  'בית  אל 
בבני  ויזניץ  קרית  של  במרכזה 
של  רק  לא  עיניהם  נשואות  ברק, 
תבל  רחבי  מכל  חסידים  אלפי 
הם  יוכלו  בו  ליום  המייחלים 

בנחלת  להסתופף  וצאצאיהם 
אם  כי  הדעת,  הרחבת  מתוך  ה' 
אחינו  אלפי  רבבות  של  עיניהם 
בני ישראל, מכל החוגים והעדות, 
מוצאים  אשר  והנהרות,  המגזרים 
במקום קדוש זה מקום לשעות של 
תפילה  של  והתרוממות,  התעלות 
נלהבת ושל לימוד התורה בחוויה 
המותירה  ועצומה  עזה  רוחנית 

חותם נצחי בלב האדם.
בס־ האחרונים  בימים  ואכן 

הביעו  המיוחדים  הכינוסים  דרת 
העזה  שאיפתם  את  ההמונים 
המתגייסים  לכלל  פיהם  וברכות 
במגבית  והשותפים  והתורמים 
השם  תחת  המתנהלת  זו  כבירה 

"תנו לבבכם".
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הועדה המקומית לתכנון ובניה "בני שמעון"
והבניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה 
הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו  תשכ"ה-1965. 
ל:  בניה  היתר  למתן  בקשה  הנ"ל  לוועדה 
בית מגורים חדש הכולל ממ"ד, פרגולות 
גדר היקפית, מרתף, בריכת שחיה ובקשה 
להקלה. גוש: 100909, חלקה: 67, מגרש: 
290. יעוד: מגורים. בכתובת: ברוש (מבנה 
ע"י:   .201801233 מס':  בקשה   .(290 מס' 
את  כוללת  הבקשה  אלקיים.  שלומי 
1. הקלה להקמת בריכת  ההקלות הבאות:
(דרומי)  צדדי  בניין  בקו  2. הקלה  שחיה. 
שחיה. בריכת  לטובת  מ'   2 ל-  מ'   3 מ- 

ובתכנית  בבקשה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
הועדה  במשרדי  תשלום,  ללא  אליה,  המצורפת 
 ,15:30-13:30 (א':  קהל  קבלת  בשעות  הנ"ל 
ובאתר   ,08-6257920 טל':   .11:30-08:30 ג': 
http://bns.bartech-net.co.il האינטרנט: 
במדור "הודעות בענייני תכנון ובניה". כל הרואה 
ההקלה,  מעניין  להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו 
לבקשה  בכתב  מנומקת  התנגדות  להגיש  רשאי 

האמורה, תוך 15 יום מיום פרסום מודעה זו. 
ניר זמיר – יו"ר הועדה 
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עיריית פתח-תקווה
הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת

הודעה על פי סעיף (149) לחוק התכנון 
והבניה תשכ"ה-1965. ניתנת בזה הודעה 
לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי 
חורג  להקלה/שימוש  בקשה  ובניה-פ"ת 
בכתובת: זבוטינסקי 8 פתח תקווה. תיק 
20190508. גוש:  בקשה מס': 15322 בנין:
המתאר  תכנית  לפי   .471 חלקה: 6375
חצר/165.  באזור:  נמצאת  החלקה 
בקשת בעלי החלקה היא להתיר להם: 
לפי פת/מק/9/646. הקלה מסעיף 6.11ג' 
מתכנית מאושרת – התרת מתקני חניה 
בשיעור של כ-33% מתקני חניה במקום 
15% מכלל החניות בפרוייקט.  ניתן לעיין 
בכתובת: הנדסה  מנהל  באתר  בבקשה 
h t t p : // w w w . p e t a h - t i k v a . m u n i . i l /
Engineering/newengine/Pages/request2.aspx
במנהל  והמידע  השירות  ובמרכז 
התנגדות  לו  שיש  מי  כל  הנדסה. 
לוועדה  להגישה  יואיל  הנ"ל,  להקלה 
זו.  הודעה  מפרסום  יום   15 תוך 

אוריאל בוסו מ“מ ראש העיר,
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149  לחוק התכנון והבניה הנ“ל,  כי לוועדה המקומית
לתכנון ובניה -קריית גת הוגש ע“י: דודקין מיכאל. בקשה מס‘: 20190583  המתייחסת לקרקע
הנמצאת בכתובת:נחל צאלים 3 קריית גת גוש:7289 חלקה:67 מגרש:A142 . מהות הבקשה:
מהות מקורות.  לא  חניות  ממ“ד,  הכולל  משפחתי  מדו  יחידה  קומתי  דו  חדש  בית   בניית 
המהווה 2.83 5.66% % ס“מ שהם ההקלות:1. הקלה בקו בניין קדמי צפון מזרחי בשיעור של 17
מ‘ במקום 3 מ‘ המותרים עבור הקמת ממ“ד. 2 . הקלה בקו בנין צידי דרום מערבי בשיעור של
3 .הקלה פתחים.  קיר  עבור  המותרים  מ‘   5 במקום  מ‘  4.51 המהווה  9.8% שהם  ס“מ   49
שהם 7.97 מ“ר. 4 . הקלה בניוד שטחים עיקריים מקומת המרתף בתכסית בשיעור של 2.79%
4.64% .  יודגש כי פרסום שאינו עפ“י ההנחיות %מ“ר המהווים 4לקומת הקרקע בשטח של 13.24
 הוועדה ו/או בכל אופן אחר לא יתקבל. כל המעוניין יכול לעיין בבקשה להיתר הנ“ל במשרדי
הועדה המקומית קריית גת, רח’ הקומימיות 97 קומה ב‘, בימים ובשעות שהמשרד האמור
יוכל להגיש התנגדות מנומקת  פתוח לקהל. וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה להיתר הנ“ל 
בכתב למשרדי הוועדה המקומית ”קרית גת“ תוך 15  יום מים קבלת ההודעה. נוסח הפרסום
 לבקשת ההיתר, נסמך על המידע כפי שנמסר ע”י עורך הבקשה הראשי. והנו באחריותו. ייתכן
 ולאחר הבדיקה התכנונית של הועדה במקומית, יידרש פרסום נוסף. שעות קבלת קהל: יום ה’

0 יום א’ בין השעות 16:00-18:00.  0, יום ג‘ השעות 9:00-13:00 0השעות: 9:00-11:00
בברכה,  עמי ביטון יו“ר ועדה מקומית לתכנון ובניה
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המבשר | יום שלישי, כ"ג באייר תשע"ט | עמוד ז

ירושלים | מכירהֳ
בונבונירה  בפולנסקי  בבלעדיות! 
בגג  מחסן   + מטר  כ-78  חד   3.5
-5מטר מושקעת ביותר!! אופציות 
052-7658-638 2150.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052599]

חדרים   4  ,80 גוש  במרכז  למכירה 
שניה,  קומה  חזית,  מ"ר,  כ100 
3,210,000 ש''ח בלעדי ! תיווך צביקה 

רוזן ! 052-763-4444
[20052590]

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]

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

ללילה. 054-8536970
[20052574]

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
62מ"ר  חד   2.5 שך  הרב  בציטלין 
תיווך  רק 1510000  מ"ר  אופ' 40   +

הכוכב 0548481688
[20052603]

גדולה  אופ'   + מ"ר   87 חד   3 ברשי 
בתיווך  מפתח  ש"ח   2000000

הכוכב 0548481688
[20052602]

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

[20052601]

 + ק"ד  יפהפיה   5 רמב"ם  באזור 
"אפיק- 2,350,000ש"ח  נוף   + מעלית 

נכסים" 03-5791514
[20052588]

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

נכסים" 03-5791514
[20052585]

יוקרתי  הנשיא  יהודה  ליד  נדירה! 
ענק  סלון  ענקית   6 170מ"ר  ושקט 
4כ"א  חזית  ק"א  דירות)   2 (במקור 
"אפיק- מיידי  3,600,000ש"ח  מעלית 

נכסים" 03-5791514
[20052584]

3ח'  שלד  בגמר  במרכז!  בהזדמנות 
מ.שמש   + 4ח'   * 1,560,000ש"ח!  רק 
נוף  בקומה 180מ"ר +  יחיד  פנטהוז   *
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20052583]

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

נכסים" 03-5791514
[20052582]

חזית  ק"א  3ח'  יגאל  באזור 
"אפיק-נכסים"  מיידי  1,530,000ש"ח 

053-3128884 03-5791514
[20052581]

באזור בן-פתחיה בגמר בניה ק"ב 4ח' 
מאווררת  ומרווחת! 105מ"ר  יפהפיה 
"אפיק- 1,970,000ש"ח  רק  במיוחד! 
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20052580]

90מ"ר  4ח'  ס.אזר  באזור  בהזדמנות! 
1,870,000ש"ח  ק"ג  כחדשה  יפהפיה 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20052579]

95מ"ר  מטופח  בבנין  פנקס  באזור 
מעלית   + חזית  ק"ג  סוכה   + 4ח' 
"אפיק-נכסים"  מיידי  1,950,000ש"ח 

03-5791514
[20052578]

יפהפיה  מטופחת  6ח'  דופלקס 
חגי  באזור  ק"ג  ומרווחת 
03- "אפיק-נכסים"  2,450,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20052577]

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

מהקבלן. 03-5785777
[20052406]

בני ברק | השכרה
במרכז העיר מבנה 600מ"ר להשכרה 
"אפיק-נכסים"  וכד'  ישיבה  למוסד, 

03-5791514
[20052586]

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]

קרית גת | מכירה
בהזדמנות! 3 חד' בחדשים + אופציה 
 * מורחב.  מטבח   + מרפסת   + מידית 
830,000 נמוכה  קומה  חד'   3 בקריה 

ש''ח תיווך אייזנבאך 058-3273747
[20052589]

צפת | מכירה
מזגנים,  יח"ה,  חד'   4.5 חיים  במאור 
משופצת  למירון,  נוף  גדולה,  חצר 
052- לל"ת.  מאוד,  גבוהה  ברמה 

7616823
[20052483]

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]

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

הפרסום חינם
[20041264]

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

חווית ֹהלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי.  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]

בני ברק 
לחג  בב"ב  ויחידות  דירות  מגוון 

השבועות. 055-6764811
[20052587]

לחג  בב"ב  ויחידות  דירות  מגוון 
השבועות. 055-6764811

[20052587]

צפת 
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]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

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

2840299
[20042205]

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

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]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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]

דרוש ַ בירושלים  חסידי  לת"ת 
לפקס -02 קו"ח  ניסיון  חינוכי  מפקח 

5646632
[20052597]

דרוש  ירושלים  באזור  חסידי  לת"ת 
לפקס  קו"ח  ניסיון  עם  חינוכי  מנהל 

02-5097841
[20052596]

דרושים:  (אידיש)  בירושלים  לחיידר 
 * ג‘  לכתה   * ב‘  לכתה   * מלמדים 
02-5606098 לפקס:  קו"ח  ז'  לכתה 

נא לציין את המשרה המבוקשת
[20052595]

למשרד ממשלתי מזכיר/ת מנכ"ל 
יומן,  לניהול  מהבית,  לעבודה 
שעות  נעימה,  משרדית  ועבודה 
גמישות, 36 ש"ח לשעה. * למשרד 
לניהול  פקיד/ה  בירושלים  שקט 
נוחות,  שעות  לקוחות,  תיקי 
ביטוח  לסוכנות   * ש"ח.   8,000
ש''ח.  תפעול, 9,000  פקיד/ת  בב"ב 

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 

מקטמון  שנסע  באוטו  תפילין  אבד 

9 בשעה  ה'  ביום  למירון  ערלוי 

052-7679087 בבוקר.052-7153452

[20052600]

עגיל  אבד  בעומר  ל"ג  חמישי  ביום 

זהב באזור קניון אילון ר"ג/קו 17 בני 

ברק 0548527952

[20052598]

נמצא חלק מכסף של חנוכיה ביום א' 

בירושלים -054 אילן,  בבר  אייר,  כ"א 

8452457

[20052594]

חובות  כד     מעשרות  ירושלמי:  היומי  דף  מא     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הכ"ג (פלאי ה')    משנה יומית: שבועות ד, א-ב  

הלכה יומית: או"ח תקיז, א-ג    רמב"ם יומי: מכירה כב-כד    שו"ע הרב 
- רב יומי: מב, ב-ה    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תתמה-תתנה    חפץ 
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קט. חיים: הקדמה. ואחשבה - הספר  

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:128:138:118:168:158:09סו"ז ק"ש מג"א

9:069:079:069:099:089:04סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:409:429:409:449:439:38סוף זמן תפלה מג"א

10:1610:1810:1610:1910:1910:14סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:3612:3812:3712:3912:3912:35חצות היום

13:1213:1313:1313:1413:1413:11מנחה גדולה
19:4219:3919:4219:3919:4019:40שקיעת החמה

זמנים למחר

3:483:483:443:533:503:42עלות השחר
4:384:384:354:424:404:33זמן ציצית ותפילין

5:355:405:315:395:385:32הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
אביב תל  ב"ב     סיני 15,  הר   6762954 סיני הר  ברק בני  הנוטרים 10      054-9549871 ח' גונן  מרפאת  ירושלים
077-8882340 רח'  סופרפארם שרונה 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור

077-8881950 אבן גבירול 153 מהשעה 19:00 עד 24:00   סופרפארם קסטל קלמן מגן 3 מהשעה 19:00 עד 24:00
077-8882240 רחוב שונית  סופר פארם רמת הנשיא 8853404 רח' אמנון ותמר קניון פולג    חיפה גרין פארם נתניה
אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם 12    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: 211.19-
אתמול: 211.19-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
31-20

תל אביב
27-19

חיפה
26-20

גולן
34-20

טבריה
36-20

גליל
30-20

באר שבע
33-18

אילת
39-24

מזג האויר
עליה קלה בטמפרטורות

היום - בהיר עד מעונן חלקית. 
תחול עליה קלה בטמפרטורות.

רביעי - מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב. תחול עליה נוספת 
בטמפרטורות. בהרים ובפנים 

הארץ יעשה חם מהרגיל עד 
שרבי.

חמישי - מעונן חלקית עד 
בהיר. בהרים ובפנים הארץ חם 

מהרגיל עד שרבי.

שישי - מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב. תחול ירידה 

בטמפרטורות. בהרים ובפנים 
הארץ עדיין חם מהרגיל עד 

שרבי.

שישיחמישירביעי

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

3.5

052-7650701



לאחר שעות חיפושים אל תוך הלילה: 
אותרו חמשת הנעדרים בכנרת

מאת חיים מרגליות

חי־ של  ארוכות  שעות  לאחר 
הנעדרים  אותרו  ודאגה,  פושים 
בכנרת. כזכור, ביום ראשון לקראת 
ערב התקבל דיווח על חמישה אנ־
תו־ צעירים,  וארבעה  מבוגר  שים, 
בצהריים  שיצאו  יעקב,  כוכב  שבי 
בכנרת  לשיט  מפרשית  סירת  עם 

מחוף הדקל ואבד עמם הקשר.
הכו־ גדולים  משטרה  כוחות 

ללים סירות של שיטור ימי כנרת 
משטרתי,  מסוק  הכנרת,  ורשות 
הצלה',  'איחוד  מתנדבים,  רט"ג, 
רגלי  שיטור  (צה"ל),  כטב"מ 
והחלו  לזירה  הוקפצו  וניידות 
לאיתור  וביבשה  במים  בפעולות 

הנעדרים.
כשעה לאחר חצות אותרו הנ־

כשהיא  למפרשית  בסמוך  עדרים 
בעזרת  ושלמים  בריאים  הפוכה, 
זיהוי כלי הטיס של צה"ל, במרחק 

מהחוף.  קילומטרים  כשבעה  של 
הגיעו  ימי  שיטור  של  צוותים 
הנעדרים  את  וחילצו  למקום 

שפונו לקבלת טיפול רפואי בבית 
החולים.

חיים  ואברהם  אהרן  עובדיה 
הצלה'  ב'איחוד  חובשים  טובול 
מסרו:  בחיפושים,  שהשתתפו 
של  הימי  האמבולנס  עם  "יצאנו 
בחיפושים.  לסייע  הצלה'  'איחוד 
אלינו  הצטרפו  משטרה  כוחות 
למי־ שהגענו  עד  אותנו  והדריכו 

לאחר  הנעדרים.  אותרו  בו  קום 
מכן הם פונו להמשך קבלת טיפול 
בפוריה  החולים  בבית  רפואי 
וסובלים  מלאה  בהכרה  כשהם 
מהיפותרמיה קלה עקב שהות של 

מספר שעות עד שאותרו".

ח"כ לשעבר גטאס שוחרר מהכלא לאחר שסיים 
לרצות את עונשו על הברחת מכשירים סלולריים

גטאס ריצה את מלוא תקופת המאסר שנגזרה עליו, כשנתיים, זאת לאחר 
שבחודש נובמבר האחרון נדחתה בקשתו לשחרור מוקדם מהכלא

מאת מאיר ברגר

באסל  לשעבר  הכנסת  חבר 
שנים  שלש  לפני  שנתפס  גטאס 
כשהוא מבריח טלפונים סלולריים 
שו־ בישראל,  הכלואים  למחבלים 

חרר אתמול מבית הכלא.
גטאס ריצה את מלוא תקופת 
כשנתיים,  עליו,  שנגזרה  המאסר 
האחרון  שבנובמבר  לאחר  זאת 
דחתה ועדת השחרורים בראשות 
את  בית־אור  ד'  בדימוס  השופטת 
מוק־ לשחרור  גטאס  של  בקשתו 

דם מהכלא.
בקשתו לשחרור מוקדם נדח־

תה לאחר שלא הביע חרטה מלאה 

על מעשיו ולא שולב בתכנית טי־
פול ושיקום בכלא.

''האסיר מתקשה להביע חרטה 
המעשים  על  ובכנות  מילולי  באופן 
את  להסביר  ומנסה  הודה,  שבהם 
מניעיו בטענה כי לא היתה לו כוונה 
לא  אך  המדינה,  בבטחון  לפגוע 
מביע חרטה מפורשת על מעשה זה 
שאין מחלוקת כי תוצאותיו עלולות 
באופן  המדינה  בבטחון  לפגוע  היו 

חמור", הסבירה הוועדה.
גטאס הורשע במסגרת הסדר 
התחייבות  גם  כלל  אשר  טיעון, 
גטאס  מהכנסת.  להתפטר  מצידו 
ולתשלום  מאסר  לשנתיים  נדון 
כמו  שקלים.  בגובה 120,000  קנס 
כן הוטל קלון על מעשיו – הברחת 
וליד  למחבל  סלולריים  טלפונים 

דקה בכלא קציעות.
ברסלר  גונן  איתי  השופט 
ציין בגזר הדין, "בשים לב להיקף 
הציוד  מקבלי  של  וזהותם  הציוד 
לומר  אפשר  כליאתם  ונסיבות 
בנ־ בטחוני  בפוטנציאל  שמדובר 

סיבות מחמירות". השופט קבע כי 
כנסת  כחבר  מעמדו  ''ניצל  גטאס 
ואת האמון שנתנו בו השיטה הד־
שהופר  האמון  ושב"ס.  מוקרטית 
רק  ולא  הציבור  כלל  כלפי  הוא 

אישי  נזק  גם  יש  בוחריו.  כלפי 
אפשרי של פגיעה באמון הציבור 

בחברי כנסת אחרים''.
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