
מאת מאיר ברגר

היתה  שלא  פוליטית  דרמה 
חודש  המדינה:  בתולדות  כמותה 
פוזרה  השבעתה,  לאחר  בלבד 
בתמיכת  ה־21  הכנסת  אמש  בליל 
לאחר  מתנגדים,  ו־45  ח"כים   75
נתניהו  בנימין  הממשלה  שראש 
קואליציה  להרכיב  הצליח  לא 
ישראל  יו"ר  של  התעקשותו  בשל 
ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן למנוע 

הבחירות  קואליציה.  לכונן  ממנו 
יתקיימו בי"ז באלול. 

ראש  תקף  ההצבעה  לאחר 
יש־ יו"ר  את  בחריפות  הממשלה 

ראל ביתנו ח"כ ליברמן והבהיר כי 
כעת אינו עוד חלק מגוש הימין. 

שולל  הוליך  לצערי  "ליברמן 
לו  היתה  לא  שלו,  המצביעים  את 
שום כוונה מהרגע הראשון לבצע 
ראש  אמר  אמר",  שהוא  מה  את 

הממשלה.

הציב  "הוא  המשיך:  נתניהו 
פעם  וכל  דרישה,  ועוד  דרישה 
היה  נענית  היתה  שלו  שהדרישה 
בהתחלה  חדשה.  דרישה  מעלה 
הלכו  החרדים  זה,  את  הבנתי  לא 
להפיל  רצה  הוא  אבל  לקראתו. 
לקושש  כדי  הזאת  הממשלה  את 
הוא  יצליח.  לא  הוא  קולות.  כמה 

עכשיו חלק מהשמאל".
פרוש  מאיר  הרב  השר  סגן 
אמר לאחר ההצבעה ולפני סגירת 
לאחר  התפזרה  "הכנסת  הגליון: 
ולפני  מהבחירות,  יום  חמישים 
לטובת  משהו  לעשות  שהספקנו 
דבר  וזה  הנאמנה,  היהדות  בני 
כינון  ימי  מאז  קרה  לא  שעוד 

ישראל מצמצמת את מרחב הדיג בעזה
מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע על צמצום מרחב הדיג ברצועת עזה לטווח של עד 10 מיילים ימיים

מאת סופרנו הצבאי

הממשלה  פעולות  מתאם 
רוקון,  אבו  כמיל  אלוף  בשטחים, 

מרחב  צמצום  על  אתמול  הודיע 
עד  של  לטווח  עזה  ברצועת  הדיג 
10 מיילים ימיים עד להודעה חד־
בעקבות  התקבלה  ההחלטה  שה. 

ברצועת  תבערה  בלוני  הפרחת 
עזה לעבר שטח ישראל.

המרחב  צמצום  על  ההודעה 
לאחר  בלבד  ימים  שלושה  מגיעה 

בשט־ הממשלה  פעולות  שמתאם 
חים הודיע על הגדלת מרחב הדיג 
 15 עד  של  לטווח  עזה  ברצועת 

מיילים ימיים.
במוצאי  שפורסמה  בהודעה 
הצעד  "מימוש  כי  נכתב  שבת 
בעזה  שהדייגים  בכך  מותנה 
יודגש  ההסכמות.  את  יכבדו 
מה־ חריגה  תתאפשר  לא  כי 

חריגה  וכל  שסוכמו,  טווחים 
כוחות  ידי  על  בהתאם  תטופל 

הבטחון".
מס־ פרצו  שלישי  ביום 

המועצה  באזור  שריפות  פר 
מב־ כתוצאה  אשכול  האזורית 

מרצועת  ששוגרו  תבערה  לוני 
עזה.

דיווח בארה"ב: רוסיה מבצעת ניסויים 
בנשק גרעיני בעל עוצמת פיצוץ נמוכה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

דו"ח של המודיעין האמריקאי 
הנפוץ  העיתון  כתבי  לידי  שהגיע 
טוען  ג'ורנל',  סטריט  'וול  בארה"ב 
בנשק  ניסויים  מבצעת  רוסיה  כי 
נמוכה,  פיצוץ  עוצמת  בעל  גרעיני 
שהיא  יותר  רחב  מפרויקט  כחלק 
ולשדרג  להגדיל  במטרה  מובילה 
שבר־ הגרעיני  הנשק  ארסנל  את 

שותה. 
הללו  הניסויים  הדו"ח,  פי  על 
בשרשרת  הנראה  ככל  מבוצעים 
השוכנים  זומליה'  'נוביה  האיים 
בשלי־ ונמצאים  לרוסיה  מצפון 

טתה. 
בתוקף  מכחישים  בקרמלין 
רוסיה  כי  ומבהירים  הטענות,  את 
ההסכם  אחר  בקפידה  ממלאת 
ארה"ב,  ובין  בינה  בעבר  שנחתם 
מבי־ יימנעו  המדינות  שתי  ולפיו 
צוע ניסויים גרעיניים נוספים, וב־

ההסכם  ביניהן.  האיזון  יישמר  כך 
החימוש,  מרוץ  את  לעצור  נועד 
כיום  מאמינים  טראמפ  ובממשל 
כי רוסיה בעצם פתחה מחדש את 

המרוץ. 
הסכם  טראמפ  ביטל  בעבר 
אחר שהיה חתום בין ארה"ב ורו־
סיה, ושבמסגרתו התחייבו המדי־

נות לצמצם בהדרגה ובמקביל את 
שברשותן.  הגרעיני  הנשק  מלאי 

ההס־ את  לבטל  טראמפ  החלטת 
טענו  שבארה"ב  לאחר  באה  כם 
בשיטתיות  אותו  מפרה  רוסיה  כי 
ופועלת לשדרג את יכולותיה הג־

מכחישה  שרוסיה  טענה  רעיניות, 
בעקביות. 
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מאיר אפרים פישל ויזנפלד
ב"ר אברהם הי"ו

ישיבת חוקי חיים שומרי אמונים
בית שמש

שרה פלברבוים 
ב"ר שמואל שמעון הי"ו
סמינר אוהל חנה
מודיעין עילית ברכפלד

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

יצחק שור
בהר"ר נחמן הי"ו

ישיבת חכמי לובלין
ביתר עילית

ברכה ברדוגו
בהר"ר אברהם משה הי"ו 
סמינר מאיר
ברכפלד

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

יהודה ברוך שפיץ
בהר"ר אברהם צבי הי"ו

ישיבת בית אברהם סלונים
ביתר עילית

טויבי פרקל
בהר"ר נפתלי צבי הי"ו
סמינר הישן
ביתר עילית

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

ישראל עהרנרייך
ב"ר שמעון זאב הי"ו

כולל 'עמלים בתורה' ירושת"ו
ביתר עילית

לאה לוי
ב"ר דניאל משה הי"ו
סמינר פוירשטיין, מודיעין עילית
ביתר עילית

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

אברהם יהושע העשיל וינברג
בהרה"צ שמואל דוד שליט"א

ישיבת 'אורייתא' י-ם
בני ברק

בלומא פעריל דנציגר
בהרה"צ שמואל צבי שליט"א
סמינר עטרת גאלדא י-ם
לאנדאן

ם י ש ר ו א מ
בס''ד, אור לט''ו באייר תשע''ט
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לרגל יומא דהילולא של הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע

הערב – התוועדות 
מרכזית דחסידי זוועהיל

מחר העליה ההמונית לציונות הק' בהר הזיתים

כ"ו  ומחר  חמישי  יום  היום 
עליית  צפויה  שביסוד,  יסוד  אייר 
המונים לציון הקדוש בהר הזיתים 
רבי  הרה"ק  עולם  יסוד  צדיק  של 
שלמה מזוועהיל זי"ע שהפך לאבן 
העו־ ישראל  בית  להמוני  שואבת 
דהילולא.  ביומא  שנה,  מדי  לים 
יהיה  שהצדיק  מבקשים  רבים 
להם פרקליט טוב בשמים וישפיע 
המונים  ברכה.  של  שפע  עליהם 
צדיק  לרצון  להתחבר  מבקשים 
ישיבת  לישיבתו  תרומה  ידי  על 
ולזכות  זוועהיל'   – מרדכי  'בית 
שיסייע  בשמים  טוב  לפרקליט 
הוכ־ הציון  מקום  צרה.  בכל  להם 
העלמין  בתי  מועצת  ידי  על  שר 
לשפוך  שיגיעו  ההמונים  לקליטת 

צקון לחש על קברו של אותו צדיק 
ביומא דהילולא דיליה.

לכ"ו  אור  חמישי  יום  הערב 
יומא  חל  שביסוד'  'יסוד  אייר 
וארבעה  השבעים  רבא  דהילולא 
עולם  יסוד  וצדיק  קדוש  האי  של 
מזוועהיל  שלמה  רבי  האדמו"ר 
זי"ע המפורסם בקדושתו וישועו־
וכפי  הארץ  בקרב  פעל  אשר  תיו 
הועידה  שההשגחה  התבטא  שגם 
אמונה  ולפרסם  להזריח  אותו 

בלבות ישראל.
ארצה  שעלה  זיע"א  האדמו"ר 
עם נכדו הרה"ק רבי מרדכי זיע"א 
בתחילת  דמלכא'  ה'יקרא  בעל 
שנת תרפ"ו אחרי כעשרים וחמש 
זוועהיל,  בעיר  מנהיגות  שנות 

התגלה  בהסתר,  בה  לחיות  ע"מ 
לאנשי  שואבת  לאבן  והפך  חיש 
ירושלים וארץ הקודש שדבקו בו 
צרה,  בעת  מזור  בו  ומצאו  בחום 
וטהרה  תורה  להפצת  רבות  ופעל 

בארץ הקודש.
וההתכנסות  ההתוועדות 
הערב  בעז"ה  תתקיים  המרכזית 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות 
הגדול  המדרש  בבית  שליט"א 
יש־ בית  בשכ'  זוועהיל  דחסידי 

לפארה  ואמורים  בירושלים,  ראל 
ראשי־ישיבות  רבנים,  אדמו"רים, 
ואישי צבור, ורבים ממוקירי שמו 

וזכרו של בעל ההילולא.
יישאו  ההתוועדות  במהלך 

תושבים במבשרת ציון 
פונו בעקבות שריפה

מאת חיים מרגליות

תושבים במספר בתים ביישוב 
אחר  אתמול  פונו  ציון,  מבשרת 
שעות  מספר  למשך  הצהריים 
גדולה  שריפה  בעקבות  מבתיהם, 
מאמ־ לאחר  להם.  סמוך  שפרצה 
צים רבים של כוחות הכיבוי בסיוע 
הכבאים  הצליחו  כיבוי,  מטוסי 
להשתלט על הלהבות ולהסיר את 
לשוב  הורשו  והתושבים  הסכנה, 

לבתיהם.
במ־ פעלו  כיבוי  צוותי  תשעה 
קום, והם הגיעו מתחנות מבשרת, 
נאבקו  הם  וירושלים.  שמש  בית 
במהירות  שהתקדמה  בשריפה 
בוואדי  העזות,  הרוחות  בחסות 

הסמוך לבתים ברחוב אורן.
שעות  כמה  לאחר  כאמור, 
המטוסים  עם  יחד  פעילות,  של 
הכבאים  השיגו  משטרתי,  ומסוק 
התפ־ את  ומנעו  בשריפה  שליטה 

שטות האש אל עבר בתי מבשרת 
ציון.

מפקד  עם  התייעצות  לאחר 
כוחות כב"ה בשטח, אנשי מועצת 
מבשרת ציון החזירו את האזרחים 
מכן  לאחר  גם  לבתיהם.  שפונו 
לבצע  כדי  במקום  הכבאים  נותרו 

כיבוי סופי של השריפה.
בכבאות והצלה לישראל מחוז 
לבירור  חקירה  נפתחה  ירושלים 

נסיבות פרוץ השריפה.

נחשפה מנהרה 
ששית של חיזבללה 

בגבול הצפון

תיעוד מעומק האדמה:

מבצע מגן צפוני הסתיים עם חשיפת מנהרה 
נוספת של חיזבללה שחדרה לתוך שטח ישראל. 

המנהרה תושמד בימים הקרובים 
/ עמוד ג

  המשך בעמ' ו

מה שקרה אמש בכנסת הוא חסר תקדים לא רק במונחים 
פוליטיים. כי הסיפור האמתי לא התרחש אמש בכנסת. מזה 
בוקר  מדי  הלחי  את  לעצמם  צובטים  ישראל  שאזרחי  שבוע 
לשם  העונה  בכנסת  אחד  אדם  בן  שיש  להאמין  ומתקשים 
אביגדור ליברמן שעוצר להם את המדינה, משחק להם בחיים 
האזרחיים, קובע להם מה הם רוצים או מה הם אמורים לרצות. 
173,004 אנשים הצביעו לאביגדור ליברמן בבחירות האח־

רונות. אני בטוח שאין שם אחד, ולו אחד, שדורש ממנו לקדם 
את חוק הגיוס המוצע בכל הכוח וללא פשרות ובכך למנוע את 
יוסף  כי  כל  קודם  נתניהו.  בנימין  בראשות  הממשלה  הקמת 
את  שמעניין  האחרון  הדבר  הם  הבני־ברקי  ודוד  הירושלמי 
המצביע הרוסי. המצביע הרוסי בפאתי אשקלון רוצה קליטה 
לא  החרדיים  הצעירים  ויוסי  דוד  לצרכיו.  הולם  וייצוג  איתנה 

ממש טורדים את מנוחתו. 
שום־ בחוק  עיניים,  באחיזת  שמדובר  משום  בעיקר  אבל 

גחמה של איש אחד
 ///  מאיר ברגרקריאה לסדר

  המשך בעמ' ד

בשל התעקשותו של יו"ר ישראל ביתנו ח"כ ליברמן למנוע מרה"מ לכונן קואליציה: 

‰כנס˙ ‰21Œ פוזר‰ ב˜רי‡‰ ˘ני‰ ו˘לי˘י˙; 
‰בחירו˙ י˙˜יימו בי"ז ב‡לול 

חודש בלבד לאחר השבעתה פוזרה הכנסת ה־21 בתמיכת 75 ח"כים ו־45 מתנגדים ^ נתניהו: "הציבור בחר בי, ליברמן הוליך שולל. הוא עכשיו חלק מהשמאל" ^ סגן השר 
הרב מאיר פרוש: "העובדה שהכנסת מתפזרת לאחר חמישים יום מהבחירות מלמדת כי שנאת התורה מעוורת את העיניים"  

ליברמן בכנסת שעות לפני ההחלטה על פיזורה:

"הצעת החרדים להוציא את היעדים מהחוק 
לממשלה מרוקנת את החוק שלי מתוכן"

  המשך בעמ' ד

מאת מאיר ברגר

על  ההצבעה  של  בעיצומה 
החוק לפיזור הכנסת התייחס יו"ר 
ליברמן  אביגדור  ביתנו,  ישראל 
סביב  למשבר  הכנסת  במליאת 

הקמת הקואליציה.
"חשבתי שראיתי בפוליטיקה 
לא  אני  אבל  הכל,  הישראלית 
ראיתי כזה מסע של סכיזופרניה 

ושל המצאות ושל עלילות על מה 
דבר",  שום  מסתתר  לא  מסתתר, 
הבהיר בהודעה אישית מיוחדת.

לדבריו, "מאז שהחוק הזה הובא 
לכנסת חזרנו ואמרנו שאנחנו רוצים 
תע־ המקורית.  במתכונת  גיוס  חוק 

בירו את זה בקריאה שניה ושלישית 
כמו שזה ולא שום דבר נוסף. להגיד 
פשרה  שהציעו  פשרה  היתה  שפה 
יכול  זה  את  מילימטר  עשר  ונשאר 

להגיד רק מי שלא בקיא בחוק. 
יעדים  זה  החוק  של  "הנדבך 
שמעבירים  ברגע  החוק.  ופקיעת 
את זה מחקיקה להחלטת ממשלה 
זה מרוקן את החוק מתוכן. העברת 
הליבה מחקיקה ראשית להחלטת 
ולזה  החוק  את  לחסל  זה  ממשלה 
לר־ שרוצה  מי  נסכים.  לא  אנחנו 

כדאי  אבל  שירמה  עצמו  את  מות 
שאנחנו נדע את האמת".
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ח"כ הרב טסלר בנאום הבכורה במליאת הכנסת: 

"אנו נלחמים על אידיאולוגיה 
ועל נושאים שבציפור נפשנו"

במהלך נאומו הבהיר: "צריך שיהיה ברור: יהדות התורה היא הערובה להמשך קיום 
עולם התורה. לא נוכל להסכים להגבלת לומדי תורה במדינה יהודית 2019"

מאת מאיר ברגר

טסלר  יעקב  הרב  הכנסת  חבר 
נשא אתמול את נאום הבכורה שלו 

במליאת הכנסת. 
אודות  הרחיב  נאומו  בפתח 
"מהותו  חרדי.  נציג  של  תפקידו 
של נציג ציבור חרדי היא, שמירת 
את  לטפח  לעתיד,  דאגה  העבר 
ישראל,  ומסורת  היהדות  ערכי 
לשמור שמירה הדוקה על צביונה 
עליהם  ולהגן  המדינה  של  היהודי 
יעשה  לא  אחד  אף  פגיעה.  מכל 
זאת במקומנו. בשביל זה אני כאן.

והמתמיד  השיטתי  "הכרסום 
בסטטוס קוו – לרעה כמובן, גרם 
מש־ לו  ואין  כמעט  שכיום  לכך 

המחוללת  השבת,  חומת  מעות. 
הציבורי,  במרחב  פעם  אחר  פעם 
דורשת אף הוא הגנה מכל פגיעה. 

ובשביל זה אני כאן.
שתורתם  הישיבות  "בני 
ולהיות  לדעת  צריכים  אומנותם, 
ולא  יפגע  לא  שמעמדם  בטוחים 
הוא  התורה  לימוד  שכן  ישונה. 
הדורות  כל  שלאורך  יהודי  ערך 
מסרנו נפש בשביל לימוד התורה. 
מצוותיה,  וקיום  התורה  לימוד 
זהותנו  על  לשמור  לנו  מאפשרים 
ועל היותנו עם, מחורבן הבית ועד 
ימינו. ומשכך, במדינה יהודית לא 
נעלה על דעתנו להגביל את לומדי 

התורה. ובשביל זה אני כאן".
הרב  התייחס  נאומו  בהמשך 
הציבור  של  למעמדו  טסלר 
ואחת  "שבעים  בישראל.  החרדי 
המדינה,  הקמת  מאז  חלפו  שנים 
זכויות  אין  עדיין  החרדי  ולציבור 
היו  שהן  בסיסיות  זכויות  משלו. 
מאליהן.  מובנות  להיות  צריכות 
נילחם  לא  אם  שלנו  במציאות 

בעבורן, אף אחד לא ידאג להן.
"המדובר הוא כמעט בכל תחום: 
בתחבו־ בתעסוקה,  בחינוך,  בדיור, 

רה. קחו לדוגמא: הרי אין כל הסבר 
החרדי  החינוך  ילדי  מדוע  רציונלי, 
החינוך  ילדי  לעומת  לרעה  מופלים 
הקצאה  קיימת  אם  למשל  הכללי? 
שתמיד  הרי  חינוך,  למוסד  עירונית 
ילדי החינוך הכללי קודמים לילדים 
חסרים.  לא  תירוצים  החרדיים. 
לזה  תקראו  מוכש"ר,  לזה  תקראו 
מוסדות פטור, או איך שתרצו! זהו 

עוול משווע.
דמוק־ במדינה  זכות  כל  "אין 

ציבורית  הקצאה  להתנות  רטית, 
וק־ בהתערבות  חינוכי,  למוסד 

למדתם  אם  הלימוד.  תכני  ביעת 

אם  אבל  מבנה!  תקבלו  ליב"ה, 
השקפת  כפי  ילדיכם  את  תחנכו 
עולמכם, חכו לסוף התור. זה אב־

מתוך  בודד  מקרה  רק  זהו  סורד, 
זה  את  מתמשכת.  אפליות  מסכת 
בעזרת  אפשרי,  וזה  לשנות  יש 

השם. ובשביל זה אני כאן".
כי  והבטיח  הוסיף  טסלר  הרב 
יעמוד לימין כל אדם. "כחבר כנסת 
אשמש בעזרת השם כפה לכל רבדי 
המגז־ מכל  ישראל  אזרחי  הציבור. 
יום  יום  נתקלים  והאוכלוסיות,  רים 
שצ־ אנשים  מיותרת.  בבירוקרטיה 

ריכים סיוע ועזרה בכל תחום וענין. 
ברשויות,  לתושבים  הקטן,  לאזרח 
למבוטחים בקופות, שנאלצים לגונן 
הולכי  הרפואיות,  זכויותיהם  על 
הציבו־ התחבורה  ומשתמשי  הרגל 

רית. בשביל כל אלה, אני כאן".
טסלר  הרב  התייחס  בנאומו, 
לסיטואציה הפוליטית בה הכנסת 
לבחירות,  הליכה  בפני  עומדת 
שנבחרה.  לאחר  ספורים  חודשים 
נמצאים  אנחנו  הכנסת,  "חברי 
כחודש  יאמן.  ולא  הזוי  בסרט 
סי־ יש  לבחירות  שהלכנו  אחרי 
שוב  צועדת  שלימה  שמדינה  כוי, 
קפריזה  בשל  מה?  ועל  לקלפיות, 
פוליטית שאין בה כל הגיון ואמת!
חבר  אליך,  לפנות  מבקש  "אני 
חבר  שהיה  כמי  ליברמן.  כנסת 
מועצת העיר אשדוד עד לאחרונה, 
הזדעזעתי כבר אז, כשבחרת להגיע 
באשדוד,  לסיור  קודש  שבת  ביום 
ול־ השבת  שומרי  נגד  להסית  כדי 

שואל  ואני  השבת.  בקדושת  פגוע 
תראה  חותר?  אתה  לאן  אותך, 
עם  הגיע  הוא  לאן  לפיד  יאיר  את 
לה־ מנסה  אתה  והשנאה,  ההסתה 

אופוזיציונר  להיות  איתו?  תחרות 
זה  העיר?  בכיכרות  שצורח  נצחי 

מה שאתה רוצה להיות?
מכ־ על  מדבר?  אתה  מה  "על 
אתה  הגיוס?  בחוק  ויעדים  סות 
באמצעות  אותנו  לנצח  חושב 
חזקה  שלנו  הנפש  וכפיה?  חוקים 
שתורתם  הישיבות  בני  מתמיד. 
אומנותם הם הרוח החיה של העם 

היהודי. לא תוכל לשבור את זה!
"אתה מסית על מדינת הלכה? 
היית  הפוליטיים,  חייך  כל  הרי 
מהלך  לכל  החרדים  עם  שותף 
ואת  אותנו  כשרצית  דיל.  לכל  או 
להגיע  היטב  ידעת  שלנו,  הקולות 
הס־ איתנו  לעשות  שלנו,  לרבנים 

כמים ולבקש מה שרצית. פתאום 
מדינת  עם  אותך  מפחידים  אנחנו 
הלכה? צריך שיהיה ברור: יהדות 

התורה היא הערובה להמשך קיום 
להסכים  נוכל  לא  התורה.  עולם 
במדינה  תורה  לומדי  להגבלת 

יהודית 2019.
עוד  להוסיף  רוצה  "ואני 
מבחירות  חוששים  איננו  משהו: 
לגמ־ מיותרות  שהן  הגם  חדשות! 

אידיאולוגיה  על  נלחמים  אנו  רי! 
נפשנו,  שבציפור  נושאים  ועל 
ישראל,  גדולי  של  ובשליחותם 
הבוחר  אל  שוב  נבוא  נצטרך,  אם 

ובעז"ה גם נגביר את כוחנו".
השר  סגן  עלה  נאומו  אחרי 

הרב ליצמן לברכו. 

הסדר טיעון בפרשת המעונות – רעיית 
ראה"מ תודה ותשלם 55 אלף שקל

מאת חיים מרגליות

מגיעה  המעונות  פרשת 
לסיום. על פי דיווח כתב חדשות 
אותו  טיעון  הסדר  אושר   ,12
המש־ בית  מטעם  המגשר  הציע 
פט, ולפיה רעיית ראש הממשלה 
שקלים,  אלף  למדינה 55  תשלם 
והשאר  קנס,  אלף   10 מתוכם 
המ־ המדינה.  לקופת  החזר 
סיידוף,  עזרא  הנוסף,  עורב 
לתועלת  עבודות  ויבצע  ייקנס 

הציבור.
הציעה  כחודשיים,  לפני 
של  לפרקליטיה  הפרקליטות 
הס־ הממשלה  ראש  רעיית 

יימחקו  במסגרתו  טיעון  דר 
נגדה  החמורים  הסעיפים 

ותורשע  תודה  בתורה  והיא 
דבר  קבלת  מופחת,  בסעיף 
של  מכוון  בניצול  או  בתחבולה 
כך  על  בדגש  הזולת,  של  טעות 
הסכימה  נתניהו  מרמה.  שאין 
תחת  המופחת  בסעיף  להודות 
הדגי־ אך  "תחבולה"  הכותרת 

מועד  אחרי  רק  יקרה  שזה  שה 
הבחירות.

הפרקלי־ הגישה  שנה  לפני 
טות את כתב האישום, בו הופיע 
כי רעיית ראש הממשלה פעלה 
עם סיידוף, להשיג במרמה  יחד 
להזמנת  המשרד  מימון  את 
מאות ארוחות ממסעדות, בשווי 
אלף  מ־350  למעלה  של  כולל 
של  מכוונת  עקיפה  תוך  ש"ח, 
הנהלים שאסרו להזמין ארוחות 

מב־ להעסקת  במקביל  מוכנות 
באמצ־ עשו  זאת  במעון.  שלת 
עות הצגת מצג שווא כלפי המ־
מועסקת  לא  במעון  כאילו  שרד 
מבשלת, למרות שבפועל לאורך 
במעון  הועסקו  התקופה  כל 

מבשלות.
עבי־ גם  מיוחסות  לסיידוף 

רות קבלת דבר במרמה בנסיבות 
מחמירות, מרמה והפרת אמונים 
בקשר  ציבור,  עובד  בידי  וזיוף 
לאירוחים  שפים  להעסקת 
מלצרים  והעסקת  פרטיים, 
רה"מ,  של  הרשמי  במעון 
שיזויפו  לכך  פעל  במסגרתן 
על  וחשבוניות  נוכחות  דוחות 
ידי  על  לתשלום  שיאושרו  מנת 

משרד רוה"מ.

שבוע לפתיחת 'יום היוצר התורני':

"חיבור ספר הוא חלק ממצוות תלמוד תורה"
לקראת 'יום היוצר התורני' אשר ייערך לראשונה בשבוע הבא יום ג' ר"ח סיון, במרכז הפיס 'משואות' בבני 

ברק, ראשי מכון 'נקודה' התקבלו אצל מרנן ורבנן גדולי ישראל

ההיע־ לפתיחה,  ימים  שבוע 
נכנסת  התורני'  היוצר  ל'יום  רכות 
האח־ בימים  האחרונה:  לישורת 
רונים עלו ראשי מכון 'נקודה' למ־
עונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל 
והחוגים  העדות  מכל  שליט"א 
היום  לקראת  וברכה  עצה  לקבלת 

הגדול.
הגר"ח  מרן  אצל  בביקורם 
היוצר  'יום  יו"ר  סקר  קנייבסקי 
'איילת  הכנסת  בית  רב  התורני', 
רבי  הגאון  במודיעין,  השחר' 
חנינא קושלבסקי את בשורת יום 
הזדמנות  של  יום  המהווה  היוצר 
תדיר  המחדשים  עבור  אמיתית 
פעילות  את  וכן  הקדושה,  בתורה 
מכון   – העצום  החידוש  יוזמי 
למח־ שירות  המספקים  'נקודה' 

הו"ל:  שלבי  אורך  לכל  הספר  בר 
מפור־ מפתחות  תורנית,  מעריכה 

ועד  ושערים,  כריכה  עימוד,  טים, 
הדפסה  ניקוד,  הקלדה,  תמלול, 

ותרגום.
הביע  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
ואף  מהפעילות  התפעלותו  את 
שיצאו  בספרים  ארוכות  התעניין 
השנים,  במשך  המכון  ידי  תחת 
הפעילות  את  שיבח  ולאחמ"כ 
תורה  להגדיל  הנעשית  הענפה 
למ־ מבקש  כשהוא  ולהאדירה, 

הספרים  למחברי  דבריו  את  סור 
הוא  ספר  "חיבור  כי  התורניים 
זו  תורה,  תלמוד  ממצוות  חלק 

והצ־ ברכה  שיהיה  גדולה,  זכות 
ראשי  המשיכו  לאחמ"כ  לחה". 
הנהלת  וצוות  התורני'  היוצר  'יום 
גדו"י,  אצל  ממושך  לסבב  המכון 
ורבנים  ישיבות  ראשי  אדמו"רים, 
מכל העדות והחוגים, אשר חלקם 
ביום  חלק  וליטול  לכבד  צפוי  אף 
היוצר ולשאת דברים בפני המש־

תתפים.
של  שיא  מספר  כך  בתוך 
ועורכי  מחברי  מאלף  למעלה 
להגרלה  כה  עד  נרשמו  ספרים 
בש־ שירות  חבילת  על  הנדירה 

שתתקיים  שקלים,   18,000 ווי 
התורני  היוצר  יום  של  בעיצומו 
למחב־ הערכה  כאות  שייערך 

ברחבי  התורניים  הספרים  רי 
של  יום  ויהווה  ישראל,  ארץ 
מסוגו  ראשון  רבות  הזדמנויות 
של  לאור  ההוצאה  קידום  למען 

ספריהם.
ייערך  התורני'  היוצר  'יום 
באולם  סיון,  ר"ח  ג'  ביום  כאמור 
בעיר  'משואות'  הפיס  מרכז 
נאומים  בו  וישולבו  ברק,  בני 
הכ־ אורחי  הרבנים  גדולי  מפי 
מרתקים  פאנלים  לצד  בוד, 
בתחום  המובילים  השמות  עם 
בעיצומו  כאשר  הספר,  עולם 
ההג־ כאמור  תיערך  הערב  של 

יוצרים  חינם  ישתתפו  בה  רלה 
מראש  יירשמו  אשר  ומחברים 
A90691@gmail.com במייל 

'נקודה' 03-3723437.  במוקד  או 

לספרו  שנדרש  מה  יבחר  הזוכה 
מתוך המגוון האדיר של 'נקודה', 
המקצועי  השרות  את  ויקבל 
שנתיים  עד  הזכיה  מיום  החל 

שלאחמ"כ.
מכון 'נקודה' הוקם לפני כ־20

להוציא  זכו  השנים  ובמהלך  שנה, 
יסוד  ספרי  מעט  לא  מחדש  לאור 
היהודי,  הספרים  מארון  נבחרים 
המכון  הפך  האחרונות  כשבשנים 
המעניק  ממש  של  חרושת  לבית 
ועד  מאל"ף  לאור  הוצאה  שרותי 
שם  לעצמו  קנה  המכון  תי"ו. 
בעקבות  המו"לים,  בקרב  עולמי 
מתפשר,  והבלתי  הגבוה  הרף 
והיכולת  הייחודית  הזמינות  לצד 

ומהודר  מקצועי  שרות  להעניק 
קצ־ זמן  ובטווחי  להיום',  'מהיום 

רים ביותר. 
בהנהלת מכון 'נקודה' מציינים 
ליזום  שמחים  "הם  כי  בסיפוק 
התורני  היוצר  יום  את  ולהוביל 
אשר יהווה קורת גג מאחדת ובמה 
הספ־ ועורכי  מחברי  לכל  נכבדה 

רים אשר ייפגשו לראשונה באופן 
ההו"ל  מכוני  את  אמצעי  בלתי 
וענקיות  החרדי  בציבור  הגדולים 
רשתות שיווק הספרים אשר יטלו 
חלק ב'יום היוצר התורני' ויחכימו 
מתובנותיהם  המשתתפים  את 
ומנסיונם רב השנים בתחום עולם 

הספר". 

נעצרו חמישה ערבים שיידו 
אבנים על רכבים ישראליים

מאת חיים מרגליות

חמישה  עצרה  המשטרה 
ביידוי  מעורבים  שהיו  חשודים 
ואוטובו־ רכב  כלי  לעבר  אבנים 

סים ישראלים באזור בנימין.
האחרו־ החודשים  במהלך 

אירועים  מספר  בעקבות  נים, 
בהם יידו אבנים לעבר כלי רכב 
בכביש  ישראלים  ואוטובוסים 

בוצעה  בנימין,  שבאזור   437
שוטרי  של  משותפת  פעילות 
מג"ב  אנשי  ישראל,  משטרת 

וכוחות צה"ל מחטמ"ר בנימין.
הגלוי  במישור  פעלו  הכוחות 
אחר  להתחקות  במטרה  והסמוי 
נע־ והשבוע  במעשה  החשודים 

צרו חמישה פלסטינים החשודים 
החקירה  באירועים.  במעורבות 
נמשכת וצפויים מעצרים נוספים.
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בחירות מיותרות
התקבלה  וספינים,  מתחים  ורצוף  מייגע  תהליך  של  בסופו 
נפל  הפור  ואחת.  העשרים  הכנסת  פיזור  על  ההחלטה  אתמול 
והכנסת שזה עתה קמה על רגליה והחלה את צעדיה הראשונים 
אינו  הזה  המהלך  נודע.  הלא  אל  עצמה  בכוחות  מתפזרת   –
פרלמנטרית  מערכת  כאן  יש  כי  מלמד  ואינו  יציבות  מבשר 
חמשה  בת  מפלגה  אם  הנכון.  הוא  ההיפך  בריאה.  שלטונית 
כינון  מאז  כמותה  היתה  שלא  מהפכה  לחולל  יכולה  מנדטים 
עקרונות,  שום  ועל  דבר  לא  על  בארץ,  הפוליטית  המערכת 
על  שעברה  המערבולת  דחוף.  תיקון  צריך  כאן  שמשהו  הרי 
המערכת הפוליטית בימים האחרונים היא הזויה בהחלט. קשה 
היה לנחש שאכן המהלך הבלתי הגיוני הזה והבלתי צודק יגיע 

לסופו, כשהוא אכן מתבצע בפועל.

לפוליטיקה,  נכנס  מאז  כדרכו  שוב.  פניו  את  גילה  ליברמן 
תמיד  הוא  העכשיו.  על  הזה,  היום  על  חושב  לא  מעודו  הוא 
של  מכחה  ולא  הקרב.  הסיבוב  את  הבא,  המהלך  את  מתכנן 
אסטרטגיה חכמה הצופה פני עתיד, אלא כפחדן עלוב החושש 
בכל רגע נתון מה יהיה ברגע שאחריו. סדרת ההתפטרויות שלו 
אותו  שמנווט  מה  כל  כי  מלמדת  הפוליטיים,  בימיו  יזם  שהוא 
הוא המשך קיומו הפוליטי. הוא בטוח שהוא כאן כדי להשאר. 
כל  הביא  לא  הוא  הפרלמנטריים,  בחיים  כלום  הועיל  לא  הוא 
תועלת מכל ימיו בהם בילה בבנין הכנסת ובמשרדי הממשלה 
הוא  להרפות.  מבלי  המשרות  בקרנות  נאחז  הוא  אך  השונים, 
האולטימטיבי  הבעיות  ומחולל  הסדרתי  המתפטר  להיות  הפך 

של כל ממשלה שהיא.

הוא  הימין.  בגוש  להכליל  כבר  אפשר  אי  בצדק,  ליברמן,  את 
הרשמי  התירוץ  באיבה.  בעודה  ימין  ממשלת  והפיל  במודע  הלך 
יכולה  וללומדיה  לתורה  הגדולה  שנאתו  הישיבות.  בני  גיוס  היה 
לשכנע כי אכן זו הסיבה. מתחת לפני השטח, היו סיבות אחרות. לו 
היתה יכולה לקום קואליציה של 61 בלעדיו, הוא כבר היה מוצא 
את הסיבה מדוע הוא כן נכנס לקואליציה ולממשלה. הפלת ופיזור 
הכנסת בשעה שאי אפשר לחזות את מה שהולך להיות בבחירות 
החדשות, אין בהם משום אחריות. ככל הנראה המפה הפוליטית 
תישאר בערך כפי שהיא עתה. ושוב ימצא את עצמו נתניהו מתזז 
חרמה  למלחמת  עכשיו  מתכונן  הימין  ליברמן.  של  חלילו  לפי 

בליברמן ושלילת הלגיטימיות שלו, אך ספק אם זה יעלה בידו.

יהיו  הקיץ,  בסוף  לקראתנו  הבאות  המיותרות  הבחירות 
כל  יעשו  משמאל  ואלה  מימין  אלה  ומיוזעות.  קשות  בוודאי 
מאמץ כדי לשנות את המפה הפוליטית, ולהפוך את יחסי הכוחות 
בין הימין לשמאל. השכנועים והסקרים יפעלו שוב, אך ספק רב 
אם אזרחי ישראל ישושו לשוב עוד יום אל הקלפי, אחרי שכבר 
עשו זאת לא מזמן גם בבחירות המוניציפאליות וגם בבחירות 
הארציות. מבחינת הציבור החרדי יש כאן הזדמנות לצאת יותר 
לקלפי  מגיע  של היהדות הנאמנה  מחוזקים. ציבור המצביעים 
בשמחה ובטוב לבב. כל אחד מרגיש שמונחת אחריות כבדה על 
ורבנן  מרנן  דעת  פי  על  חובתו  הוא  ג'  האות  עם  הפתק  כתפיו. 
שרי התורה והחסידות זצוקללה"ה ושיבלחט"א. בזכותם נצליח 

בסיעתא דשמיא, ולה' הישועה.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

לא חבר
הראשונה  המסקנה 
ליל  של  העוועים  מרוחות 
לו  שקדם  מה  וכל  אמש 

פרסונלית ובלתי נמנעת.
להביט  השעה  הגיעה 
ולא  הדברים  בפני  נכוחה 
לקראת  בפעם  כפעם  ללכת 
להפסיק  הזמן  הגיע  נחשים. 
גיל  של  בנחמדות  להתייחס 
שעה  ברורים  לא  ורעדה 
של  הרדיוס  לתוך  שנכנסים 

ליברמן.
שותף,  לא  ידיד,  לא  הוא 
סופרלטיב  שום  ולא  חבר  לא 
אחר שניתן לקשור לראשו של 
פוליטיקאי מן השורה אם לא 
בציורים  כעוין.  מראש  נצבע 
הבלתי נשכחים של הכטקופף 
בספרוני 'מחניים' היתה חוויה 
ברורה  ותודעתית  ויזואלית 
צדיקים  היו  הצדיקים  ביותר: 
אי  רשעים.  היו  והרשעים 
אף  בהם  לטעות  היה  אפשר 

לא לרגע קט.
ראוי  האיום  איווט 
ולא  הרשעים  עם  להימנות 
ושיח  שיג  לנו  להיות  אמור 

עמו.

לא שותף
ובלתי  נוספת  מסקנה 

נמנעת.
אינם  ונתניהו  ליברמן 
את  לגנוז  הזמן  זה  מתואמים. 
הספקולציות והקונספירציות 

בנושא. לצמיתות.

לא היום
לכל  אחר,  ביקום  כמו 
כאן  שהתרחש  הרחש־בחש 
הבוקר  האחרונות,  ביממות 
לישראל  להגיע  אמורים 
נשיא  של  האישיים  שליחיו 
ארצות הברית לקראת השקת 
הוא  שעליה  המאה  תכנית 

עמל.
בין  שהפגישה  למרות 
נתניהו  לבין  ושותפו  קושנר 
להלן  התקיימה,  טרם 
שיתרחש  מה  של  פרוטוקול 

בה היום הזה.
הממשלה,  ראש  אדוני 
עוקב  הנשיא  קושנר.  יפתח 
בישראל  הנעשה  את  ומלווה 
ומאחל לך מכל הלב בהצלחה 

רבה.
אותו  יקטע  לך,  מודע  אני 
באבירות.  הממשלה  ראש 
בפומבי.  זאת  ציינתי  ואפילו 
התרגשתי והערכתי עד מאוד 
מצא  שהנשיא  העובדה  את 
מיוחדת  הודעה  לשגר  לנכון 
הצלחה  איחולי  לי  שמביעה 
בהרכבת הממשלה. זה בהחלט 
רק  וזה  בכך  מה  של  דבר  לא 
האמיצה,  הידידות  את  מבטא 
זה  (באנגלית  תיאמן  הבלתי 
שנוצרה  טוב),  יותר  נשמע 
והעם  זאת  מעריך  אני  בינינו. 
בישראל שותף מלא להערכה 

ולהכרת הטובה על כך.
אדוני, יאמר קושנר לאחר 
הנשיא  בהייה,  של  רגע  של 
המתאים  הזמן  שזה  סבור 
תכנית  את  לקדם  להתחיל 
המאה שתביא את כל הצדדים 
לציבור  תקוה  תיתן  לשולחן, 
ולכל  לפלסטינים  הישראלי, 
עמי האזור. אנו שמחים מאוד 
והודעתם  לאתגר  שנעניתם 
בסדנה  השתתפותכם  על 

המיוחדת.
בשלב  לעצמו  ירשה  אבל, 
להתערב  גרינבלט  ג'ייסון  זה 
לנופת  שתהפוך  לפני  בשיחה 
להתקדם  שנוכל  כדי  צופים, 
מה  דבר  בידינו  שיהיה  צריך 

שבחסותו נוכל להתקדם.
שבו  בשיחה  השלב  זה 
בשעון  מביט  הממשלה  ראש 
שעל  השנה  בלוח  שלצדו, 
ואז  מולו.  וביושבים  שולחנו 
באנגלית  פיו,  את  פוצה  הוא 
הולם.  אקצנט  עם  משובחת 
לאורחיו  אומר  הוא  נא,  ראו 
טרם  הנושא  מנוסים,  הבלתי 
לבין  בינינו  צרכו  כל  נפתר 
ימים  עלינו  עברו  עצמנו. 
מנשוא  וקשים  טרופים 
והבוקר הזה אני עצמי מתחיל 
חדשה  בחירות  מערכת  רק 

שנכפתה עלינו.
ראש  שבפי  המסר 
לנשיא  מכוון  והוא  הממשלה 
בעורפה  הנושף  האמריקני 
של ישראל פשוט וקליט הוא: 
עז חפצי להסתער על התהליך 
מציע.  אתה  שאותו  המדיני 
כמה  נשיל  הדרך,  על  אז,  או 
מאישים  ותחפושות  מסכות 
חסידים  ואפילו  שונים 
צריך  דבר  כל  אבל  דגולים. 
הפעם  העיתוי  מוצלח.  עיתוי 
פתיחתה  עם  במיוחד.  אומלל 
חדשה  בחירות  מערכת  של 
מתאים.  לא  זה  בישראל. 

פשוט לא מתאים.
קידה,  קדים  והשניים 
ראש  ידי  את  בחום  לוחצים 
הממשלה ומחכים למועד אחר. 
חודשים  שלושה  עוד  אולי 
פלוס. אולי אז כן תקום בקלות 
ואולי,  הבאה.  הממשלה  יותר 
הרכבתה  מלאכת  גם  אולי,  רק 

תהיה קלה יותר.
רק  שיש  אמר  מי  אז 
בהתרגש  גרועים  דברים 
חדשה  בחירות  מערכת  עלינו 
מקודמתה.  התאוששנו  בטרם 
כמו  טובים.  דברים  גם  יש 
למשל נטרול התהליך המדיני 
תוך הבעת תקוה כי תחול על 
כיוון  חז"ל:  אמרת  הזו  הדחיה 

דאדחי אדחי.

אופנוען נהרג 
בתאונת דרכים
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בתאונה  נהרג  אופנוע  רוכב 
הכוכבים.  שבעת  למחלף  בסמוך 
הצלה'  ב'איחוד  חובש  אריה  אבי 

מעו־ עם  בתאונה  "מדובר  סיפר: 
רבות רכב ללימוד נהיגה ואופנוע. 
למרבה הצער נקבע מותו של רוכב 
האופנוע בזירת התאונה עקב אופי 

הפציעות הקשות מהן סבל".

נתניהו מינה את ישראל 
כץ לתפקיד שר החוץ

מאת מאיר ברגר

ראש הממשלה נתניהו החליט 
ישראל  השר  את  למנות  אתמול 
לאחר  זאת  החוץ.  שר  לתפקיד  כץ 
שר  מקום  כממלא  מינויו  שפג 

החוץ.
הממשלה  התבקשה  אמש 
שרים  במשאל  המינוי  את  לאשר 
מקום  כממלא  כיהן  כץ  טלפוני. 
המ־ התקופה   – יום   90 במשך 
החוק.  לפי  המותרת  קסימלית 
תח־ כשר  במקביל  המכהן  כץ, 
מודיעין,  לענייני  וכשר  בורה 
הרכבת  עד  החוץ  כשר  יכהן 

הממשלה הבאה.
השר ישראל כץ הגיב להודעת 
ראש הממשלה על מינויו לתפקיד 
ואמר כי "אני רואה חשיבות רבה 

במינויי כשר החוץ של מדינת יש־
הממשלה  לראש  מודה  אני  ראל, 
וזאת  האמון  על  נתניהו  בנימין 
פעילותי  של  החודשים   3 בתום 

כמ"מ שר החוץ".
שואה,  ניצולי  להורים  "כבן 
אני רואה בזה רגע מיוחד ומרגש. 
בכוונתי לפעול יחד עם רה"מ ועם 
לק־ כדי  ובכנסת  בממשלה  חברי 

דם ולחזק את מעמדה של מדינת 
העולמיים  האתגרים  מול  ישראל 
אנ־ בפניהם  החשובים  והאזוריים 

חנו ניצבים", דברי השר כץ.

לקראת חג השבועות: 
מחסור צפוי בעופות טריים

מאת חיים מרגליות

מת־ השבועות,  חג  לקראת 
בשל  כי  החקלאות  משרד  ריע 
סיום  עם  מוסלמיים  חגאות 
להיווצר  עלול  הרמדאן,  חודש 
מחסור בעופות טריים ברשתות 

השיווק.
היע־ מפני  היא  הסיבה 

עובדים  של  צפויה  דרות 
במש־ במשחטות.  מוסלמים 

לא  כי  יתכן  כי  מעריכים  רד 
טריים  עופות  די  בשוק  יהיו 
השבועות  חג  בשל  לצרכנים. 
להמ־ צפוי  המחסור  הסמוך, 

חג  שלאחר  שני  ליום  עד  שך 
השבועות. 

במשחטות  הפעילות 
בהדרגה  להתחדש  צפויה 
הש־ חג  לאחר  שני  ביום  כבר 

הצהריים  שעד  כך  בועות, 
אספקת  תשוב  החג  למחרת 

מלא  באופן  הטריים  העופות 
וסדיר. 

מציינים  החקלאות  במשרד 
צפוי  לא  קפואים  בעופות  כי 
עודפים  קיימים  ואף  מחסור 
של  הארוכים  המדף  חיי  לאור 
טריים,  עופות  לעומת  המוצר, 
על  עומדים  שלהם  המדף  שחיי 
המשרד  כן,  על  ימים.  כחמישה 
בה־ להתארגן  לצרכנים  קורא 

תאם.

הצהרת תובע נגד שני 
ערבים החשודים בהצתות

מאת חיים מרגליות

ממוקדות  חקירה  פעולות 
של משטרת ישראל נגד שלושה 
שנעצרו  חשודים  פלסטינים 
במ־ הצתות  בגין  השבוע  בסוף 
הביאה  בירושלים,  מוקדים  ספר 
עד כה להגשת הצהרת תובע נגד 

שניים מהם.

פעי־ שעבר  בשבוע  כזכור, 
ישראל  משטרת  כוחות  לות 
שלושה  של  למעצרם  הובילה 
תושבי   15-30 בגילאי  חשודים 
הצתות  בגין  ירושלים,  מזרח 
שעל פי החשד ביצעו במקומות 
ימים  במהלך  בירושלים  שונים 
משטרת  חוקרי  ושישי.  חמישי 
מעצרם  מרגע  פעלו  ישראל 

לביסוס הראיות והממצאים נגד 
במגוון  שימוש  תוך  החשודים 

אמצעים טכנולוגיים.
כל  ללא  פעלו  החשודים 
הח־ אחד  כאשר  ביניהם,  קשר 

שודים חשוד כי פעל באזור הר 
ארב־ והצית  הצופים בירושלים 

עה מקומות שונים תוך שהוא נע 
ברכבו ממקום למקום.

ונצואלה: הקריסה הכלכלית הפכה 
את הרחובות לבטוחים יותר

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אלימות  אחר  למעקב  הארגון 
השנים  בשלוש  כי  טוען  בוונצואלה 
הפ־ מקרי  שיעור  ירד  האחרונות 
אחוז,  ב־20  במדינה  החמורה  שיעה 
נתוני  לעומת  למדי  סולידי  נתון 
הממשלה שמצביעים על ירידה של 
כמעט 40 אחוזים באותה התקופה. 

שבדקו  עיתונאיים  תחקירים 
את הנושא גילו שהפשע כבר אינו 
משתלם כלכלית עבור העבריינים 
עו־ אחד  אקדח  הוותיקים. "כדור 

לה דולר", אומר אחד מהם בראיון 
לכלי תקשורת כשהוא רעול פנים, 
אתה  מחסנית  מרוקן  אתה  "אם 

מפסיד 15 דולרים, ואם המשטרה 
את  לך  והחרימה  אותך  תפסה 

האקדח, הפסדת 800 דולר". 
החריגה  האינפלציה  שיעור 
כבר  שעברה  שבשנה  בהיקפה, 
אחוזים,  המיליון  רף  את  חצתה 
ערך  יקר  למטבע  הדולר  את  הפך 
של  ובמחיר  העניה,  בוונצואלה 
ונ־ משפחה  יכולה  בודד  אקדח 

צואלית לחיות במשך שנה ברמת 
חיים סבירה ואף יותר מכך. 

התקשורת  כלי  מדווחים  עוד 
מעשי  גם  כי  הנושא,  את  שחקרו 
הפשוטה  מהסיבה  פחתו,  השוד 
שאת רוב האנשים אי אפשר לש־
דוד משום שהם חסרי כל. התוש־

בים המודעים למצב השורר בחוץ 
כשעליהם  מהבית  לצאת  נמנעים 
את  משאירים  רובם  ערך,  דברי 
וכך  בביתם,  הסלולארי  הטלפון 
הת־ הארנקים,  עם  גם  עושים  הם 

כשיטים, השעונים וכל מה שיכול 
להפוך אותם לקרבנות שוד. 

עם זאת, נראה כי מה שבעבר 
הפך  קלה,  לפשיעה  נחשב  היה 
חמורה  לפשיעה  הימים  בצוק 
המדינה,  באזרחי  מאוד  הפוגעת 
כדוגמת שוד של מצרכי מזון ומו־

צרי צריכה בסיסיים, שאינו נחשב 
לפשיעה חמורה, אך במצב הקיים 
על  לגזור  יכול  הוא  בוונצואלה 

משפחה שלמה חרפת רעב. 

תחקיר הפיגוע בכיכר אריאל וצומת גיתי אבישר: 
"חיילים בלתי מאומנים נשלחו למשימה"

מאת סופרנו הצבאי

הוצג  האחרונים  בימים 
רב־אלוף  הכללי,  המטה  לראש 
הפיגוע  תחקיר  כוכבי,  אביב 
וצומת  אריאל  בכיכר  המשולב 
לפני  שהתרחש  אבישר  גיתי 
אחיעד  הרב  נרצח  בו  חודשיים, 
סמל־ראשון  נפל  הי"ד,  אטינגר 
חייל  ונפצע  הי"ד  קיידאן  גל 

נוסף.
מפ־ החליט  התחקיר,  לאחר 
אבי  תת־אלוף  געש,  עוצבת  קד 
פיקודיים.  צעדים  שורת  על  גיל, 
פי־ הערה  העיר  האוגדה  מפקד 

ולמפקד  הגדוד  למפקד  קודית 
משירות.  שהשתחרר  הסוללה 
כמו כן יבחן אופי שירותו במערך 
מל־ הודחו  בנוסף,  המילואים. 

המעורבים  חיילים  מספר  חימה 
כמצופה  פעלו  לא  אשר  באירוע 

מלוחמים בזירת פיגוע
סמ"ר  של  משפחתו  לטענת 
קיבלה  לא  היא  הי"ד  קיידאן  גל 
המבצעי.  התחקיר  את  לידיה 
מגורמים  הבוקר  לנו  "נודע 
להיות  עומד  שהתחקיר  צבאיים 
אותו  קיבלנו  טרם  מפורסם, 
הוע־ פרטיו  ידיעתנו  ולמיטב 

ורק  הצבאית  לפרקליטות  ברו 
נמסר  אלינו",  יועבר  מכן  לאחר 

מהמשפחה.
טוען  שהתחקיר  למרות 
תפקדו  לא  בשטח  שהלוחמים 
לה־ מבקשת  המשפחה  כראוי, 

במפקדים  רואים  "אנו  דגיש: 
השונות  ברמות  הפיקוד  בדרגי 
בלתי  שחיילים  לכך  אחראים 
אליה  למשימה  נשלחו  מאומנים 
בשורה  כראוי.  הוכשרו  לא 
למשי־ נשלח  בננו  גל  התחתונה 

תחקיר  ושום  שב  לא  ממנה  מה 

אותו  תשיב  לא  האשמה  ושום 
אלינו".

שבוצע  הצה"לי  התחקיר 
בעקבות הפיגוע המשולב בכיכר 
כשלים  העלה  בשומרון  אריאל 
למש־ הנוגעים  שונים  מבצעיים 

מעת המבצעית של הכוח הצבאי 
שהיה בצומת.

ב'  אדר  בי'  שאירע  בפיגוע 
נרצחו הרב אחיעד אטינגר וסמל־

ראשון גל קיידאן הי"ד. התחקיר 
האחרונים  בימים  הוצג  המבצעי 
כוכבי.  אביב  רב־אלוף  לרמטכ"ל 
גל  את  לחיוב  ציין  הרמטכ"ל 
במחבל  מאבקו  על  הי"ד  קיידאן 
אטינגר  הרב  את  וכן  מותו  טרם 
במחבל.  לפגוע  נסיונו  על  הי"ד 
התחקיר העלה כשלים מבצעיים 
המב־ למשמעת  הנוגעים  שונים 
הח־ לפעולות  הכוח,  של  צעית 

סרות בהכנתם למשימה ובבקרת 

על  הצביע  הרמטכ"ל  המפקדים. 
בצורה  התנהל  הכוח  כי  העובדה 
לקויה במהלך האירוע עצמו ולא 
ביצע את המצופה מלוחמים בזי־

רת פיגוע.
החליט  התחקיר,  לאחר 
תת־אלוף  געש,  עוצבת  מפקד 
פי־ צעדים  שורת  על  גיל,  אבי 

העיר  האוגדה  מפקד  קודיים. 
הגדוד  למפקד  פיקודית  הערה 
שהשתחרר  הסוללה  ולמפקד 
שי־ אופי  יבחן  כן  כמו  משירות. 
בנוסף,  המילואים.  במערך  רותו 
חיילים  מספר  מלחימה  הודחו 
לא  אשר  באירוע  המעורבים 
בזירת  מלוחמים  כמצופה  פעלו 

פיגוע.
"בע־ כי  אמר  צה"ל  דובר 

ואירועים  זה  אירוע  קבות 

לקחים  שורת  נלמדו  נוספים 
הלוחמים  לכשירות  הנוגעים 
באוגדת  המבצעי  הקצה  וחדות 
איו"ש". במסגרת זאת הוחלט כי 
כשירות  לשיפור  פעולות  ינקטו 
המקצועית  ברמה  הלוחמים 
פעולות  ויבוצעו  והמנטאלית 
התשתיות  לשיפור  נוספות 

במרחב.
המ־ התחקיר  הוצג  כן  כמו 

המתייחס  והמודיעיני  בצעי 
לאחר  מיד  המחבל  אחר  למרדף 
שיבח  הרמטכ"ל  הפיגוע.  ביצוע 
במרדף  המעורבים  הגופים  את 
לקחים  יושמו  במסגרתו  אשר 
שי־ ובזכות  קודמים  ממרדפים 

הצליחו  ארגוני  בין  פעולה  תוף 
כוחות הבטחון לאתר את המחבל 

ולפגוע בו.

הלבנונים זועמים על הממשלה: מס 
של 1,000 לירות על עישון נרגילה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הממשלה  נגד  בלבנון  זעם 
על  מיוחד  מס  להטיל  שהחליטה 
לחייב  ומתכוונת  נרגילה,  עישון 
ברחבי  הקפה  ובתי  המסעדות  את 
לב־ לירות   1,000 לגבות  המדינה 
של  סבב  כל  עבור  נוספות  נוניות 

עישון נרגילה על ידי הלקוחות. 
לבנון  שונים,  סקרים  פי  על 
היא המדינה עם שיעור הצעירים 
ביותר  הגבוה  הנרגילה  מעשני 
בעולם. בארגון הבריאות העולמי 
שעי־ מראים  מחקרים  כי  טוענים 

שון נרגילה שווה ערך ברמת הנזק 
לעי־ בדומה  למעשן,  גורם  שהוא 

שון של כ־30 סיגריות בבת אחת. 
הממשלה  מנסה  האמור  לנוכח 

הלבנונית לכסות מעט את הגרעון 
באמצעות  שקועה,  היא  בו  הגדול 
בתקוה  המעשנים,  על  מס  הטלת 
שמס מסוג זה יתקבל בהבנה רח־

בה יותר בקרב הציבור. 
אלא שהצעירים הלבנונים אינם 
ממהרים להיכנע, ובימים אלו ישנה 
הפגנות  לקראת  והיערכות  תכונה 
האחרונה  בשנה  יפרצו.  שאולי 
גבוהה  מתיחות  בלבנון  שררה  כבר 
חילופי  של  שעות  מספר  שכללה 
ירי נקודתיים ברחובות ביירות, אך 
את  להשיב  הצליחו  הבטחון  כוחות 
ומהיר,  יעיל  באופן  כנו  על  הסדר 
הצ־ ינסו  הפעם  אם  ברור  שלא  כך 

להפיל  כוונה  על  להצהיר  עירים 
את הממשלה, או יסתפקו בהפגנות 

מחאה סולידיות יותר. 
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האחרו־ בימים  השלים  צה"ל 
לנטרול  צפוני'  'מגן  מבצע  את  נים 
חיזבללה,  של  הטרור  מנהרות 
הששית  נוספת,  מנהרה  ואיתר 
במספר. המנהרה הששית, 'מנהרת 
רמיה', נחפרה בעומק של שמונים 
מטרים   77 חדרה  והיא  מטרים 
לתוך שטח ישראל. בצבא מציינים 
כי זו המנהרה המשמעותית ביותר 

של חיזבללה.
תושמד  האחרונה  המנהרה 
נחפרה  היא  הקרובים.  בימים 
הגזרה  במרכז  רמיה  לכפר  סמוך 
דרך  גם  לזרעית.  סמוך  הצפונית, 
חיזבללה  מחבלי  תכננו  זו  מנהרה 
פי־ ולבצע  ישראל  לשטח  לחדור 

גועי טרור לאורך הגדר.
שאין  היא  בצה"ל  ההערכה 
יש־ לשטח  חודרות  מנהרות  עוד 
מנה־ מספר  עוד  קיימות  וכי  ראל 
בעומקים  לבנון  שטח  בתוך  רות 
חיזבללה  מטרים.  מאות  כמה  של 
בין  קשה,  כלכלי  ממצב  סובל 
שמעמידים  הקשיים  בשל  היתר 
בנות הברית על איראן – המממנת 

הראשית של ארגון הטרור.
ממשבר  גם  סובל  חיזבללה 
שנה־ לוחמיו  כשמרבית  אנושי, 

מהכפרים  מגיעים  לאחרונה  רגו 
השיעים בדרום לבנון, דבר שגרם 
לתיסכול עמוק בקרב תומכי חיז־

הארגון.  בהכנסות  ולירידה  בללה 
להציב  הארגון  החל  לאחרונה 
'קופות צדקה' ברחבי ביירות כדי 

להשלים את הכנסותיו.
הקשה,  הכלכלי  מצבו  לאור 
חיזבללה מתקשה לשלם פיצויים 
ההרוגים  למשפחות  ותמלוגים 
והנפגעים. למרות כל זאת הארגון 
לא נטש את תכנית המתקפה שלו 
תשתית  ממנו  נשללה  כאשר  גם 
בד־ שנים  במשך  בנה  עליה  חזקה 

בצה"ל  שנוטרלו.  המנהרות  מות 
למלחמה  שהסבירות  אומרים 
נמוכה  היא  חיזבללה  עם  יזומה 
את  חיזק  צפוני  מגן  מבצע  וכי 

ההרתעה.
נחשפו  צפוני",  "'מגן  במבצע 
לבנון  משטח  התקפיות  מנהרות 
של  התכנית  במסגרת  לישראל 
מו־ לכבוש  חיזבאללהללה  ארגון 

לכך  נערך  צה"ל  ויישובים.  צבים 
גדר  ק"מ  כ-־13  בניית  באמצעות 
בגובה תשעה מטרים וחשף חמש 
כה  עד  השמיד  מתוכן  מנהרות, 
שתיים. ישראל האשימה את חיז־

באללהללה בהפרה של הריבונות 
הישראלית ושל החלטה 1701.

הכ־ שבועות  כשלושה  לפני 
המנהרות  כלל  כי  צה"ל  דובר  ריז 
בדרום  כילא  מהכפר  שנחפרו 
לבנון לכיוון מטולה נוטרלו. ראש 
אמר  נתניהו  בנימין  הממשלה 
עם  סיור  במהלך  השבוע,  באותו 

כי  הארץ,  בצפון  הקבינט  שרי 
מאחו־ ככולו  רובו  הזה  "המבצע 

מן  יוצאת  עבודה  כאן  "יש  רינו". 
הכלל ששללה את נשק המנהרות 
נתניהו,  הוסיף  מחיזבאללהללה", 
ואנחנו  הרבה  בזה  השקיע  "הוא 

הרסנו לו את זה".
נחשפו  צפוני',  'מגן  במבצע 
לבנון  משטח  התקפיות  מנהרות 
התכנית  במסגרת  לישראל 
לכבוש  חיזבללה  ארגון  של 
נערך  צה"ל  ויישובים.  מוצבים 
כ־13  בניית  באמצעות  לכך 
מטרים  תשעה  בגובה  גדר  ק"מ 
מתוכן  מנהרות,  מספר  וחשף 
ישראל  חמש.  כה  עד  השמיד 
בהפרה  חיזבללה  את  האשימה 
ושל  הישראלית  הריבונות  של 

החלטה 1701.
תחילת  לאחר  קצר  זמן 
כי  צה"ל  דובר  הכריז  המבצע 
מהכפר  שנחפרו  המנהרות  כלל 
מטולה  לכיוון  לבנון  בדרום  כילא 
בנימין  הממשלה  ראש  נוטרלו. 
השבוע,  באותו  אמר  נתניהו 
הקבינט  שרי  עם  סיור  במהלך 
הזה  "המבצע  כי  הארץ,  בצפון 
כאן  "יש  מאחורינו".  ככולו  רובו 
ששללה  הכלל  מן  יוצאת  עבודה 
מחיזבללה",  המנהרות  נשק  את 
השקיע  "הוא  נתניהו,  הוסיף 
את  לו  הרסנו  ואנחנו  הרבה  בזה 

זה".

נחשפה מנהרה ששית של 
חיזבללה בגבול הצפון

תיעוד מעומק האדמה:

מבצע מגן צפוני הסתיים עם חשיפת מנהרה נוספת של חיזבללה שחדרה לתוך שטח ישראל. המנהרה תושמד בימים הקרובים

מה' יצא הדבר

ביטוי הולם | אהרן ברגמן

מפעימים  תמיד  פרטית'  'השגחה  סיפורי 
גוררים  הם  כאשר  בפרט  לשומע.  ונעימים 
ה'קו'  פלאית.  ישועה  של  טוב  סוף  אחריהם 
כל  ותוסס  עמוס  אמנם  קלצקין  הרב  של 
לקוראי  גם  אבל  מתעדכנים,  בסיפורים  העת 

'המבשר' הנכבדים מגיע משהו.
מפי  מהשבוע,  אותנטי  סיפור  הנה  ובכן, 
חלק  להיות  שזכה  'השדכן',   – ראשון  מקור 

חשוב ביותר בביצוע המשימה של הישועה.
ביום חמישי ד' באייר, לפני כמה שבועות, 
לשפוך  רחל'  ל'קבר  יקר,  אברך  יהודי,  הגיע 
צקון שיחו אצל מאמע רחל בתפילה נלהבת 
מעומק הלב. בחור מבוגר לו בבית. כבר כמה 
שנים 'בשידוכים' ועדיין לא רואים את האור 
תור  כבר  משתרך  מאחוריו  המנהרה.  בקצה 
של כמה צאצאים העוברים את הגיל ומצפים 

בכיליון עיניים לישועת ה'. 
מתפלל.   – כזה?  במצב  יהודי  עושה  מה 
את  פתח  רחל,  לקבר  מיודענו  אפוא  נסע 

התהילים ושפך את ליבו למקום.
הסעה  אחר  תר  הקבר,  מחלקת  בצאתו 
מאן  לו  צופר  והנה  חפצו,  למחוז  שתחזירו 
לנסיעה  אליו  להצטרף  אותו  ומזמין  דהו 
שמח  האברך  עיר.  באותה  גרים  הם  הביתה. 

על ההזמנה ועלה על הרכב.
קולחת  שיחה  התפתחה  נסיעה  כדי  תוך 
החליפו  הם  במסגרתה  השניים,  בין  ונעימה 
חוויות והציגו עצמם בשמותיהם זה לזה. כך 
ליהודים  כיאה  ובנעימים  בטוב  הדרך  חלפה 
שזה עתה פרקו את משאם ומשאלתם אצל 

האמא המסורה. 
מהרכב  בצאתו  נפרדו,  שהם  אחרי  רגע 
המשפחתי, קלט פתאום האברך שיתכן שיש 

הצעה  השידוכים.  בפרק  העומדת  בת  לו 
שהוא  למה  מאוד  מתאימה  להיות  העשויה 

מחפש.
בעמדו ברחוב, בעת שהרכב התרחק, הוא 
מקרב  וביקש  בתפילה  העולם  לבורא  פנה 
עולם!  של  ריבונו  רעהו:  אל  איש  כדבר  לב 
בבקשה  אז  בשידוכים,  בת  לו  יש  אמנם  אם 
את  לי  אין  זה.  את  לי  להציע  יבוא  שמישהו 

כוחות הנפש לברר לבד ולחקור את הענין.
החרוץ  השדכן  של  תורו  מגיע  וכאן 
העסקה  את  לסיים  ממרומים  שנשלח 

שה'מאמע רחל' רקחה.
ביום  השדכן,  מספר  למחרת,  בדיוק 
לי  ומספר  ידיד  אליי  פונה  באייר,  ה'  שישי 
וכדאי  בשידוכים  בת  יש  פלונית  שלמשפחה 

לתת את הדעת על כך.
רעיונות,  בי  לנצנץ  החלו  השבת  במשך 
ראשון  וביום  מותרים'...  'הרהורים  הרי 
הרמתי טלפון אל אותו אברך להציע את שם 

המדוברת.
השדכן,  מתאר  מיד,  התחלתי  כדרכי 
ומה  משפחה,  איזו  מדובר.  במי  להסביר 
אותי  קטע  שהאברך  אלא  וכו'  האבא  עושה 
יודע  אני  מילה.  להוסיף  צריך  'אינך  מיד: 
בדיוק במי מדובר. אתה בעצם שליח משמים 
להציע לי את ההצעה לאחר שהזמנתי שירות 

'ספיישל' עבור מטרה זו'...
העניינים החלו להתגלגל במהירות ובס"ד 
השידוך נגמר השבוע בשעה טובה ומוצלחת, 
כאשר הכל מודים לה' על כל חסדיו ומבקשים 
צריכים  כמה  עד  החיזוק  מסר  את  להעביר 
ולצפות  ופרט  פרט  כל  על  ולבקש  להתפלל 

לישועת ה' כהרף עין. 

חולון: דיירי בנין פונו בשל חומר הדברה שדלף
מאת חיים מרגליות

חשד  עקב  מדייריו  פונה  בנין 
לחומר מסוכן שדלף. על פי דיווח 
מדר־ בחדר  במשטרה,  שהתקבל 

בחולון  הבנים  ברחוב  בבנין  גות 
דלף חומר מסוכן. 

כוחות משטרה וגורמי הצלה 
הגיעו למקום, וכדי להבטיח את 
מדי־ הבנין  דיירי  פונו  שלומם 

נפגעים.  על  דווח  לא  רותיהם. 
באחת  כי  עולה  ראשוני  מבירור 
הדברה  חומר  רוסס  הדירות 

אשר זלג לתוך חדר המדרגות. 
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הכנסת. 
מתפזרת  שהכנסת  "העובדה 
מהבחירות  יום  חמישים  לאחר 
מלמדת כי שנאת התורה מעוורת 
מחונכים  אנו  אולם  העיניים.  את 
לטב  רחמנא  דעביד  מה  כל  כי 
שתתקיימנה  הבחירות  עביד. 
תהיינה  חודשים  שלשה  בעוד 
הזדמנות חדשה שתעמוד לפתחנו 
הציבור  של  כוחו  את  שוב  לחזק 
הכל  לעשות  שנוכל  כדי  החרדי, 
יוכל  תורה  לומד  שכל  מנת  על 

לעשות זאת באין מפריע".
נע־ האתמול  יום  כל  לאורך 
להניא  כדי  אחרונים  נסיונות  שו 
הקמת  את  מלמנוע  ליברמן  את 
חוז־ לבחירות  והליכה  הממשלה 

רות אך ללא הועיל. 
במהלך הערב פנה נתניהו במה 
למפל־ אחרונה'  'הצעה  שהגדיר 

ליברמן  ולאביגדור  החרדיות  גות 
מיותרות  בחירות  "למנוע  כדי 

בעוד כמה שעות". 
הממשלה,  ראש  הצעת  לפי 
יובא  הממשלה  הרכבת  עם  מיד 
ליברמן  של  המקורי  הגיוס  חוק 
מחודש  לאישור  וכלשונו  ככתבו 
לאחר  הכנסת.  מליאת  ידי  על 
שניה  לקריאה  יוכן  החוק  אישורו 
משותפת.  בהסכמה  ושלישית 
אולם ליברמן בחר לדחות גם את 

ההצעה האמורה. 
כי  היה  נדמה  ערב  לפנות 
שהתברר  לאחר  ממשלה  תוקם 
העבודה  למפלגת  פנה  נתניהו  כי 
תיק  את  גבאי  אבי  ליו"ר  והציע 

האוצר ועוד שלושה תיקים.
הע־ למפלגת  הוצע  בנוסף, 

תחוקק  לא  הקואליציה  כי  בודה 
פסקת  ואת  החסינות  חוקי  את 
גור־ הדיווח,  פי  על  ההתגברות. 

כי  אמרו  לגבאי  המקורבים  מים 
ההצעה נשקלה בכובד ראש.

גבאי  קלה  שעה  כעבור  אולם 
את  דוחה  הוא  כי  בתגובה  אמר 
ההצעה. "במהלך החודש האחרון 
מספר  קיבלה  העבודה  מפלגת 
הצעות להשתלב בממשלה. ההצ־
הת־ כללה  מאמש  האחרונה  עה 
לשמירה  צעדים  לחבילת  חייבות 
ביטול  לרבות  הדמוקרטיה,  על 
חקיקת פסקת ההתגברות, החסי־

נות, חוקים פרסונליים ועוד".
בהצעה  דנו  הסיעה  "חברי 
והחלטנו שלא לקבל את ההצעה. 
עמדתנו נותרה שאין מקום לבחי־

את  לתת  הנשיא  ועל  נוספות  רות 
לחבר  הממשלה  להרכבת  המנדט 

הכנסת בני גנץ", דברי גבאי.
בליכוד  גורם  יותר  מוקדם 
לי־ אביגדור  את  בחריפות  תקף 

ביתנו  ישראל  יו"ר  כי  וטען  ברמן 
הממשלה  ראש  את  להפיל  מתכנן 

בנימין נתניהו במטרה להחליפו.
להוליך  ממשיך  ''ליברמן 
הצעה  כל  על  אומר  הוא  שולל. 
ימים  כמה  מושך  נשקול',  'אולי 
הגורם.  אמר  אותה",  דוחה  ואז   –
''המטרה שלו היא לחסל את ראש 
רוצה  הוא  כי  נתניהו  הממשלה 

לרשת אותו.
דילים  עשה  שתמיד  ''ליברמן 
לדוגמה  החרדיות,  המפלגות  עם 
ראש  של  מועמדות  כשסיכל 

פתאום  לירושלים,  חילוני  עיר 
את  שמייצג  כמי  עצמו  את  מצייר 
מנ־ כמה  בשביל  החילוני.  הקול 

גורר  ליברמן  כוח  ותאוות  דטים 
הוסיף  לבחירות",  שלמה  מדינה 

הגורם.

עגל חולץ מבור עמוק אליו נפל

מאת חיים מרגליות

עציון  החילוץ  יחידת  מחלצי 
של משטרת ישראל הוזעקו לאזור 
מושב נחושה, שם חילצו בהצלחה 
עגל השוקל יותר מ־200 ק"ג. זאת 
שי־ של  בעומק  לבור  שנפל  לאחר 

שה מטרים.
שהגיעו  מחלצים  שישה 
כשהוא  בעגל  הבחינו  לשטח, 
והחלו  הבור,  בתוך  וחבול  תשוש 
באמצעות  לחילוצו  להיערך  מיד 
מעל  בנו  אותה  הרמה  עמדת 

הבור.

ירדו  מהמחלצים  שניים 
אותו  רתמו  העגל,  של  לעברו 
חילוצו  את  שיאפשר  באופן 
בש־ להרימו  והצליחו  פגע  ללא 

הוא  שם  לבור,  מחוץ  אל  לום 
לטיפול  בעליו  ידי  על  נלקח 

רפואי. 

צילום: דוברות המשטרה

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

המשחק המסוכן של איראן
בין  המהלומות  חילופי  אחר  עוקב  העולם 
איראן וטראמפ, עד שלעיתים נראה כי המלחמה 
היא כבר בלתי נמנעת. אמיר טהרי כתב על המצב 
בעיתון ’א־שרק אל־אווסט‘. המאמר התפרסם על 

ידי מכון גייטסטון ותורגם במגזין מידה.
"מימרה ישנה טוענת כי כל משבר מכיל בתו־
כו הזדמנות, והמשבר הנוכחי בין איראן לארה“ב 
משני  לוחמניות  הצהרות  בו  דופן  יוצא  אינו 
שהיה  בסכסוך  הענין  את  מחדש  הציתו  הצדדים 

רדום למחצה עד לאחרונה.
כאמצעי  לשמש  יכול  הזה  המחודש  "הענין 
שכנוע עבור כל המעורבים ואחרים המתעניינים 
הסכסוך  שורשי  את  לבחון  האיראנית  בבעיה 
מציאותיות  דרכים  למצוא  ולנסות  האמיתיים, 
כמה  ישנם  זאת,  שנעשה  לפני  אך  אותו.  לנטרל 

צעדים שצריך לקחת.
המשבר  כי  להבין  עלינו  התחלה,  "בתור 
שמובי־ המסורתיות  מהסיבות  נגרם  לא  הנוכחי 
לאיראן  מדינות.  בין  למשברים  כלל  בדרך  לות 
נלחמות  לא  הן  גבולות,  על  סכסוך  אין  ולארה“ב 
על שליטה במשאבי טבע ומים או גישה לים הפ־
מהש־ אחת  שוק  נתחי  לחטוף  שואפות  ולא  תוח 
ניה. במילים אחרות, הסכסוך בין איראן וארה“ב 

לא עונה להגדרה של סכסוך בינלאומי קלאסי.
מתנהגת  לא  כבר  שאיראן  היא  לכך  "הסיבה 
לאידאולוגיה.  קיבול  ככלי  אלא  רגילה  כאומה 
בצד  גם  קיימת  שאידיאולוגיה  שיאמר  מי  יהיה 
האמריקני, אך כפי שהוכיחו עשורים של מלחמה 
קרה מול יריב רעיוני כמו ברה“מ, הערכים האמ־
פועלים  אדם  וזכויות  דמוקרטיה  של  ריקניים 
מדינת  של  מסגרת  בתוך  ביותר  הטובה  בצורה 

לאום.
הקומוני־ באידאולוגיה  ראתה  תמיד  "ארה“ב 
מסוגלת  היתה  היא  אך  אויבת  ברה“מ  של  סטית 
מורכבת,  יחסים  ממערכת  כחלק  אותה  להכיל 
הסו־ המנהיגים  גם  חרושצ‘וב,  מניקיטה  והחל 

בייטים נהגו באופן דומה. הם עדיין הצהירו כי הם 
שואפים לקבור את הקפיטליזם וביצעו תרגילים 
שונים כדי לקדם את מטרתם, אך הכל נעשה בג־
בולות ההתנהגות המוסכמת של המלחמה הקרה.

הלחץ יימשך?

היחסים  את  מיסדה  איראן  כאשר  "ב־1970, 
שהסינים  דרשו  לא  בטהרן  סין,  עם  הרשמיים 
שיפסיקו  אפילו  או  קומוניסטים  מלהיות  יחדלו 
שנסעו  איראנים  משטר  מתנגדי  עשרות  לארח 

להתאמן בסין.
כי  השאה  של  איראן  דרשה  זאת  "במקום 
שפעלו  עומאנים  מורדים  לחמש  תפסיק  בייג‘ינג 
לח־ כתנאי  קומוניסטי,  שלטון  תחת  אז  בתימן, 

ממשל  מכן,  לאחר  שנתיים  מסחר.  הסכם  תימת 
המו־ האיראני  מהניסוי  עידוד  שאב  אשר  ניקסון 

סין,  מול  נורמליזציה  בתהליך  הוא  גם  פתח  צלח 

שהוביל לבסוף ליחסים דיפלומטיים מלאים.
ניתנים  תמיד  לא  היסטוריים  תקדימים  "אך 
ליישום בכל תסריט של סכסוך, ועל פי מה שעו־
את  על הכף בימים אלה אני מתקשה לדמיין  מד 
המוזרה  הנהגתו  תחת  האסלאמית  הרפובליקה 
השאיפות  את  מקריבה  ח‘אמנאי  האייתוללה  של 
האידיאולוגיות שלה כדי לקדם את האינטרס של 

איראן כמדינה.
על  הנוכחי  הלחץ  ימשך  אם  זאת,  "למרות 
טהרן הן מצד אופוזיציה פנימית והן מצד אויביה 
מבחוץ, יתכן כי איראן תאלץ לבחון דרכי פעולה 

נוספות מלבד התרסה וסרבנות הרסנית.
הממסד  בקרב  לעדנה  לאחרונה  שזוכה  "מי 
נכדו  עלי,  בן  חסן  האימאם  הוא  החומייניסטי 
לאימאם  שנחשב  ומי  מוחמד  הנביא  של  הבכור 
באיראן  אור  ראתה  שעבר  בחודש  השני.  השיעי 
מהדורה חדשה של ביוגרפיה אודותיו, שתורגמה 
הוצאת  ח‘אמנאי.  האייתוללה  ידי  על  מערבית 
ובחו־ בתקשורת  רבים  בדיונים  לוותה  הספר 
לבטחון  השר  ופוליטיים.  אינטלקטואליים  גים 
של  האסטרטגיה  את  שיבח  עלאווי  מחמוד  פנים 
האימאם חסן ואמר: 'האימאם חסן לא תמיד היה 
כריעת  דווקא  בהם  זמנים  היו  להתעלות.  צריך 

ברך היתה מקור להשראה עבור מאמיניו'.
כך  על  המעידים  נוספים  סימנים  "ישנם 
'גמי־ הגדיר  שהוא  במה  לנקוט  שוקל  שח‘אמנאי 

שות הירואית', בזמן שמכונת התעמולה הרשמית 
כך  נצחון.  על  להכריז  מתכוננת  כבר  איראן  של 
ב־21  דיווחה  טסנים  הידיעות  סוכנות  למשל, 
הע־ צליל  את  שומע  כבר  כולו  'העולם  כי  במאי 

צמות האמריקניות המתפצחות'.
שקבע  התאריך  הזזת  הוא  לכך  נוסף  "סימן 
המנהיג העליון למחיקתה של מדינת ישראל מעל 
ספק,  להסיר  כדי  ל־2050.  שנדחה  האדמה,  פני 
תגיע  ישראל  של  ש'היעלמותה'  הדגישו  בטהרן 
באותה העת יחד עם 'קיצה של אמריקה': 'איראן 
השטנית  אמריקה  בנפול  תחזה  עוד  האסלאמית 
חאמיד  הגנרל  אמר  ב־2050',  הכובשת  וישראל 

אבזרי, אחד מבכירי משמרות המהפכה.
"האם כל אלה הן חדשות טובות? לא בהכרח. 
כלשהו,  היגיון  היה  תמיד  החומיינסטי  לשגעון 
לתוקפנות  לחץ  תחת  משפילה  כניעה  בין  שנע 
האתגר  הוסר.  לחץ  אותו  כאשר  בושה  חסרת 
מהטירוף  להיפטר  הוא  כיום  איראן  בפני  העומד 
הונאה  של  נוסף  מקרה  שכל  מכיוון  לחלוטין, 
המדינה  תיקון  על  יותר  עוד  יקשה  רק  ונסיגה 

בעתיד.
מה־ חלק  ידי  על  הנשמעות  לטענות  "בניגוד 
האמרי־ הברירה  בוושינגטון,  הפרו־איראני  לובי 

קנית אינה בין כניעה לשגעונות האייתוללות לבין 
פלישה כוללת לאיראן. ההיסטוריה למדה אותנו 
כי רק כאשר מנהיגי איראן יגיעו לסף הכאב הנ־

אחרות.  אפשרויות  לשקול  מוכנים  יהיו  הם  סבל 
אנחנו עדיין לא שם".

עובדים חשו ברע לאחר הדברה רשלנית בבית עסק
מאת חיים מרגליות

החל  הסביבה  להגנת  המשרד 
אשר  מדביר,  כנגד  אכיפה  בהליכי 
פיזר אבקה נגד תיקנים בבית עסק 
בתל־אביב בניגוד להוראות תווית 
ותוך  ההדברה  בחומר  השימוש 

סיכון חמור לעובדים במקום.
התקבלה  כשבועיים  לפני 
המ־ של  הסביבה  ממוקד  הודעה 

אירוע  על  הסביבה  להגנת  שרד 
מספר  שבעקבותיו  הדברה, 
וסבלו  ברע  חשו  בחברה  עובדים 
מתופעות לוואי של בחילות. יורם 

תל־אביב  מחוז  מנהל  הורביץ, 
במזיקים  לחימה  ומרכז  במשרד, 
במ־ לטיפול  למקום  הגיעו  במחוז 

זומן  האירוע  חומרת  ולאור  קרה, 
המדביר לבירור במשרדי המחוז.

כי  היתר,  בין  עלה  מהבדיקה 
בכל רחבי המטבחון של החברה פו־

הדברה  חומר  של  לבנה  אבקה  זרה 
– סיפירימי – על גבי השיש ובתוך 
במגע  באה  ואשר  המטבח,  ארונות 
בשטח  כי  יצוין,  האוכל.  כלי  עם 
המטבח לא נמצאה מדבקת אזהרה 
או הנחיות כלשהן להתנהלות בטו־

חה בסביבת האזור המודבר כנדרש. 

מחוז  מנהל  הורביץ,  יורם 
תל־אביב במשרד להגנת הסביבה 
ללא  הסתיים  "האירוע  כי,  אמר 
פגיעות חמורות. השימוש בחומר 
מהווה  להוראות  בניגוד  הדברה 
ועלול  חמורה  בריאותית  סכנה 
אנ־ נוספת  פעם  להסתיים באסון. 

חנו רואים את הזהירות וההקפדה 
הרבה הנדרשת בכל הקשור להד־
ברה. אני קורא לציבור לעבוד רק 
על־ידי  המורשים  מדבירים  עם 
תו־ לכל  ערניים  ולהיות  המשרד, 
פעה חריגה במהלך ולאחר פעולת 

ההדברה".

גחמה של איש אחד
קריאה לסדר

הישיבות  בחורי  את  שתגרור  חוקתית  מתכונת  אין  כלום. 
עם  מכסות,  בלי  או  מכסות  עם  לבקו"ם.  הלימודים  מספסל 
חקיקה ראשית מעוגנת או בהחלטת ממשלה, החפצים לשבת 
וללמוד תורה ימשיכו לשבת וללמוד תורה. נקודה. סוף פסוק. 
אפשר לא לאהוב את זה, אפשר אפילו להתנגד לזה בדרכים 
אזרחיות ופוליטיות, אבל צריך להניח שבסופו של יום כך היה 

וכך ימשיך להיות, עם ליברמן או בלעדיו. 
החרדים  מתעב  הבורגני  החילוני  הציבור  שגם  הסיבה  זו 
לבנימין  עמוקות  מתנגד  הוא  כאן.  שקרה  מה  את  מעכל  אינו 
נתניהו ולשלטונו, מייחל בכל מאודו לראות את הסיעות הח־

החרדי,  האדם  לצרכי  שחוקה  אגורה  ללא  באופוזיציה  רדיות 
לטובת  המדינה  שיתוק  את  ואופן  פנים  בשום  מקבל  אינו  אך 

משהו שלעולם, אבל לעולם, לא יקרה. 
האחרונות.  הבחירות  את  לו  שגנבו  סבור  ליברמן  איווט 
מנדטים  ב־15  מפלגתו  זכתה  אז  ממשלת 2009  את  זוכר  הוא 
ומתגעגע. מאז הוא החל לצלול. בבחירות 2013 הוא צנח ל־11 
מנדטים, ב־2015 צלל ל־6, אך את הקריסה הטוטאלית על סף 
אחוז החסימה הוא רשם בבחירות האחרונות כשסיים בקושי 

עם חמישה מנדטים. 
נתניהו.  לבנימין  הזו  ההתרסקות  את  זוקף  ליברמן  איווט 
בק־ מלצאת  נמנע  נתניהו  הבחירות  מערכת  כל  לאורך  אמנם 

אחוז  את  לצלוח  לליברמן  לאפשר  וכדי  הרוסי  בציבור  מפיין 
על  לוותר  התקשה  נתניהו  האחרון  בשבוע  אולם  החסימה 
ל'כחול־לבן'  יתרון  מעניקים  הסקרים  כיצד  ראה  הוא  טרפו. 
הבית  עיתון  במקביל  האחרון.  בשבוע  ברוסית  בקמפיין  ויצא 
של נתניהו 'ישראל היום' 'מחק' את ליברמן מסקרי דעת הקהל 

ולא העביר אותו את אחוז החסימה. ליברמן הבטיח נקמה. 
הטיפוס הציני על גב החרדים ולומדי התורה נועד למטרה 
אחת: לערבב את הקלפים הפוליטיים מחדש ולתחוב לנתניהו 
אצבע בעין. אמת. יתכן שבעוד שלושה חודשים ליברמן יצליח 
כוחות  ליכוד  בעזרת  אולם  שלו.  הבוחרים  מאגר  את  להגדיל 
התמודדות  בעזרת  הימין  גוש  והגדלת  התורה  לומדי  לטובת 
מחודשת ומחושבת של נפתלי בנט, ליברמן ימצא עצמו מחוץ 

למעגלי ההשפעה. 
הטור המלא יתפרסם אי"ה מחר בגליון 'שבועי' 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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מאת יעקב א. לוסטיגמן 

במשך  שחקר  המיוחד  התובע 
כשנתיים את פרשת הקשר הבלתי 
דונלד  בין  לכאורה  שהתנהל  חוקי 
רוסיה,  לממשלת  ואנשיו  טראמפ 
בתקופה שלפני בחירתו של טרא־
אל  אתמול  התייצב  לנשיאות,  מפ 
עי־ מסיבת  וקיים  המצלמות,  מול 
תונאים לראשונה מאז קיבל לידיו 

את התפקיד. 
דיברתי  ולא  התראיינתי  "לא 
בתפ־ הייתי  עוד  כל  לתקשורת 
רק  עכשיו  זאת  עושה  ואני  קיד, 
והשלמתי  מילאתי  שכבר  לאחר 
אותו", אמר, "כעת, משסיימתי אני 
מתפטר ממשרד המשפטים, סוגר 
לחיים  וחוזר  שלי,  המשרד  את 

הפרטיים". 
הוא  כי  בדבריו  רמז  מולר 
מאוד  גבוהה  סבירות  שיש  מאמין 

לכך שטראמפ אכן הפר את החוק 
וביצע את הפשעים שבגינם נפת־
חה החקירה נגדו. "לא היינו בטו־

בטוחים  לא  אנחנו  כעת  וגם  חים 
הפשע",  את  ביצע  לא  שהנשיא 
בטוחים  היינו  "אם  מולר,  אמר 
בסיכום  זאת  כותבים  היינו  בכך, 

החקירה. 
בטוחים  היינו  לא  גם  "מנגד, 
ולכן  הפשע,  את  ביצע  כן  שהוא 
השארנו את הממצאים כפי שעלו 
להכריע  מבלי  שלנו,  מהחקירה 

בשאלה זו". 
שלב  "בשום  כי  הוסיף  מולר 

כתב  להגיש  כוונה  לנו  היתה  לא 
שהוא  משום  הנשיא,  נגד  אישום 
נהנה מחסינות ולא היתה לנו סמ־
שלנו  התפקיד  זאת.  לעשות  כות 
או  בוצע  הפשע  אם  לבדוק  היה 

לא, וזה מה שעשינו". 
כינס  העיתונאים  מסיבת  את 
שעלתה  הדרישה  לנוכח  מולר 
הדמוק־ מהמפלגה  חברים  מצד 

שיגיע  שביקשו  בקונגרס  רטית 
לשימוע. זאת, כדי לנסות להוציא 
חמורים  לחשדות  עדויות  מפיו 
נגד טראמפ שעלו מתוך החקירה. 
לא  כה  עד  כי  הבהיר  מולר 
חוקי  תוקף  בעל  זימון  שום  קיבל 
לשימוע,  להתייצב  ממנו  הדורש 
והדגיש כי גם אם יתייצב לשימוע 
חדשים  פרטים  על  יעיד  לא  הוא 
מה  "כל  בדו"ח.  כלולים  שאינם 
שהיה לנו לומר, כתוב בדו"ח עצ־

מו", הוא טוען. 

התובע המיוחד נגד טראמפ: 
"לא בטוחים שהנשיא לא ביצע פשע" 

על רקע הביקורת במפלגה הדמוקרטית

מולר הסביר: "לא יכולנו לקבוע בוודאות אם טראמפ פשע או לא, 
ולכן לא פרסמנו המלצה ברורה"

שבעים שנה אחרי יציאת היהודים מגרויסוורדיין

רגעים מרוממים נרשמו במסע המיוחד של 'האגודה 
למקומות הקדושים ברומניה' לגרוסוורדיין

במרכז המסע: חנוכת האוהל המשופץ של מרן הסב"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע מויז'ניץ

השתתפו  איש  למאה  קרוב 
של  וההיסטורי  המרגש  במסע 
הקדושים  למקומות  'האגודה 
בראשות  לגרוסוורדיין,  ברומניה' 
ובהם  גרוסוורדין  מיוצאי  עשרות 
רבנים ונכבדים רבים שבאו לרגל 
בבית  המשופץ  האוהל  חנוכת 
מרן  טמון  היה  בו  הישן,  העלמין 
מויזניץ  ישראל'  ה'אהבת  הסב"ק 
פטיר־ מיום  שנים,  משך 14  זי"ע 
אדר  חודש  ועד  תרצ"ו  סיון  ב'  תו 
הטהור  ארונו  הועלה  אז  תש"י, 
לארץ הקודש ונטמן בבית החיים 

שומרי שבת בבני ברק.
עמד  שנים  עשרות  משך 
הישן  החיים  בית  בפתח  האוהל 
לה  שאין  כאבן  בגרוסוורדיין 
הפכוהו  המקום  ותושבי  הופכין, 
מוזנח  ומקום  אשפה  של  לתל 
רבה  ועזובה  קמשונים  בו  שעלו 
כמחצית  לפני  השנים.  ברבות 
אברהם  הרב  לשם  נקלע  השנה 
קהל  רב  שליט"א,  סלמון  יעקב 
למקו־ האגודה  וראש  שטפנשט 
מות הקדושים ברומניה, והשתו־

של  המעציב  המראה  לנוכח  מם 
זה,  קדוש  במקום  הרבה  ההזנחה 
שאם אמנם גופו של הצדיק כבר 
במקום  מדובר  הרי  בו,  שוכן  לא 
שהיה בעבר מוקד תפילה לרבים 
הציון  על  שיח  לשפוך  שהגיעו 
הקדוש ונושעו בכל מילי דמיטב. 
נשיא  עם  ודברים  דין  לאחר 
בגרוסוור־ היהודית  הקהילה 

הוחלט  קופלמן,  יעקב  מר  דיין, 
יופי  בכלילת  האוהל  את  לשפץ 
ולחדש את חשיבותו של המקום 
בעול  וכיאה.  כראוי  המקודש, 
למקו־ ה'אגודה  נשאה  ההוצאות 

מות הקדושים ברומניה' שראתה 
את  ולרומם  לפאר  וחובה  זכות 
האוהל הקדוש, הן מצד חשיבות 
חילו־ למנוע  כדי  והן  המקום 

הגויים  כי  אחרים,  אוהלים  לי 
מלא  אוהל  בין  מבדילים  אינם 
רואים  הם  ואם  ריק,  אוהל  לבין 
קבו־ אוהלי  מזניחים  שהיהודים 
רה בבתי החיים, עלולים הם לח־

לל ולהחריב במקומות אחרים. 
לגרוסוורדיין  הגיעו  עתה, 
עשרות רבות של חסידים ואנשי 
להפליא  מאורגן  במסע  מעשה 
ע"י ה'אגודה למקומות הקדושים 
לג־ הופתעו  הנוכחים  ברומניה'. 

ומשוכלל,  בנוי  האוהל  את  לות 
ובעי־ והדר,  פאר  ברוב  משופץ 

שהגה  הנפלא  הרעיון  לאור  קר 
את  להפוך  שליט"א  סלמון  הרב 
היסטורית  מורשת  לבית  המקום 
של חסידות ויז'ניץ בגרוסוורדיין 
על  בכלל.  רומניה  ויהדות  בפרט 
פני כל הקירות נתלו 600 תמונות 
והיסטוריים  מרתקים  ומסמכים 
מחו־ ידועים,  לא  וחלקם  נדירים 
בתו־ ופרקים  נושאים  לפי  לקים 

רבני  גרוסוורדיין,  יהדות  לדות 
יהודית  פעילות  המקום,  וחכמי 
בגרוס־ העברי  הדפוס  במקום, 

וגולת  והשואה,  פרעות  וורדיין, 
ויז'ניץ  חסידות  על  הכותרת 
בגרוסוורדיין  משכנה  שקבעה 
הראשונה,  העולם  מלחמת  אחרי 
מופיעים  ומסמך  תמונה  כשלכל 
המסבירים  מפורטים  כיתובים 
הע־ בשפה  הקיר  על  הנראה  את 
ברית ובתרגום לשפה הרומנית.

נשא  האוהל  חנוכת  במעמד 
נרגשים  דברים  סלמון  הרב 

הרומנית  ובשפה  הקודש  בלשון 
והתק־ המקום  יהודי  לתועלת 

באירוע  שנכחה  המקומית  שורת 
על  בקצרה  וסיפר  זה,  רושם  רב 
ההיסטוריה של המקום המקודש 
כבר עשרות רבות בשנים. בדבריו 
של  הענקית  ההלוויה  את  תיאר 
ישראל'  ה'אהבת  קדישא  הסבא 
זי"ע בג' סיון תרצ"ו, את ההמונים 
שהגיעו לשפוך כאן שיח ותפילה 
בכל עת צרה ושמחה, עד שהגיע 
לארץ  הארון  את  להעלות  הזמן 
הקודש בשנת תש"י, לאחר מסע 
ושלמונים  השתדלות  של  ארוך 
ונש־ חוזרים  בעיכובים  שלווה 

ואת  המלאכה,  השלמת  עד  נים 
התכניות המגוונות יחד עם נשיא 
במ־ היהדות  להחייאת  הקהילה 

קום ולהשיב לאתר זה את כבודו 
וחשיבתו בהיסטוריה המקומית.

מפי  גם  נשמעו  ברכה  דברי 
טוביאס  מרדכי  משה  רבי  הגאון 
ומפי  צורן,  קדימה  אב"ד  שליט"א 
נשיא הקהילה היהודית באורדיה־

קופלמן  יעקב  מר  גרויסוורדין 
העבודה  על  שמחתו  שהביע 
שנעשתה  וההיסטורית  הנהדרת 
מר  גרויסוורדיין  אדמת  על  כאן 
לפתוח  רצונו  על  הכריז  קופלמן 
וסיפר  במקום  לבחורים  ישיבה 
סלמון  הרב  ליוזמת  הענותו  על 
לפתוח את שערי הישיבה בתוככי 
הסבא  של  העתיק  המדרש  בית 
ונשאר  ששרד  מוויזניץ  קדישא 
כמה  הציג  סלמון  הרב  לפליטה. 
במהלך  שמצא  עתיקים  פריטים 
כחצי  שנמשכו  השיפוץ  עבודות 
וביקש  גרוסוורדיין  בגנזכי  שנה 
הר־ בהוצאות  להשתתף  מהקהל 

המחודש.  האוהל  הקמת  של  בות 
האגודה  חבר  דברים,  נשא  כן  כמו 
למקומות הקדושים ברומניה, הרב 
שהביע  מחיפה,  האס  מאיר  יוסף 
כל  בשם  העמוקה  הערכתו  את 
משתתפי המסע לאגודה למקומות 
סלמון  ולהרב  ברומניה  הקדושים 
בפרט ששמו לה למטרה להחייאת 
המקודשים  המקומות  ולשמירת 

ברומניה רבתי.
ביקרו  המסע  ימי  במהלך 
במקומות  המשתתפים  עשרות 
גרו־ העיר  ברחבי  היסטוריים 

הגדול  הכנסת  בית  סוורדיין: 
המקומי ואף הפעיל ביותר ליהודי 
במיליון  לאחרונה  ששופץ  המקום 
הכנסת  מבתי  לאחד  ונחשב  דולר 
הכנסת  בית  ברומניה,  המפוארים 
הכנסת  לבית  הצמוד  ש"ס'  'חברת 
מרן  של  קודש  נאווה  ביתו  הגדול, 
העומד  זי"ע  ישראל'  ה'אהבת 
היהודי  הגטו  תילו,  על  היום  עד 
בצמוד  שהוקם  גרוסוורדיין  של 
לבית הכנסת הגדול שבדיוק ביום 
על  המצויין  היום  היו  ביקורינו 
לפני  הגטו  הוקם  בו  כיום  הלוח 
מוזיאון  יום,  אל  מיום  שנה   75
הכנסת  בבית  שהוקם  השואה 
הגדול  הכנסת  בית  רעים',  'אהבת 
שנותר  מויזניץ  קדישא  הסבא  של 
לפליטה חי וקיים אך לא מאוכלס 
וללא פעילות בו התפללו לראשו־
העומר  וספירת  ערבית  תפילת  נה 
בתוך  ויז'ניץ  מבית  היוקד  בנוסח 

היכל בית המדרש הגדול. 
נרשמו  נרגשים  רגעים 
מש־ כשבני  המסע  ימי  במהלך 

צאצאי  המורחבת,  שכטר  פחת 
המפורסם,  הויז'ניצאי  המשב"ק 

שכטר  יוסף  גבריאל  ר'  הרה"ח 
בבית  קברו  על  לעלות  זכו  ז"ל, 
בגרוסוור־ השני  החדש  החיים 

ימי  מאז  לראשונה  כאשר  דיין, 
תהלים  פרקי  אמרו  המלחמה 
צאצאים.  מנין  בנוכחות  וקדיש 
היתה  רבה  התרגשות  כן,  כמו 
מש־ של  הקברים  מציאת  לאחר 
פחת ברמינקה בבית החיים הישן 
חברי  שכל  לאחר  בגרוסוורדיין, 
הק־ את  וחיפשו  התפצלו  המסע 

ברים שעה ארוכה. ברגע האחרון 
נמצאו  המקום,  את  שעזבו  לפני 
השמות רשומים בשפה האנגלית 
שנמצא  קדישא  החברה  בקלסר 
בידי הנכרית המקומית השומרת 
על בית החיים, וכך התגלו שלשת 
הקברים המיוחלים, עליהם נאמ־

רו פרקי תהלים וקדיש לאחר 77 
שנים שאיש לא פקד אותם. 

הע־ הביעו  המסע  משתתפי 
הנרחב  הלוגיסטי  לצוות  רכתם 
הקדושים  למקומות  האגודה  של 
הנמרץ  המנכ"ל  ובהם  ברומניה 
הרב משה חריטן, הרב משה לייב 
צוות  קליין,  אליהו  הרב  סלמון, 
התעופה והקרקע של ביג פלייט 
בראשות הרב לוי יצחק סגל אשר 
לרווחתם  מאמץ  כל  חסכו  לא 

ולשמחתם של משתתפי המסע.
של  לאור התגובות הנלהבות 
לגרוסוורדיין  המסע  משתתפי 
לראשי  תהילה  כתרי  שקשרו 
הקדושים  למקומות  האגודה 
במשרדי  שוקלים  ברומניה, 
נסיעות  לפועל  להוציא  האגודה 
הקדושים  למקומות  נוספות 
לע־ מתבקש  והציבור  ברומניה, 

קוב אחרי הפרסומים.

התגלית שסחפה את כולנו, במציאת קברי משפחת ברמינקא לאחר 75 שנים שלא נאמר קדיש במקום
אהל הסבא קדישא מויזניץ ששופץ ביוזמת האגודה למקומות 
הקדושים ברומניה בראשות הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א

מושל פלורידה: "מה שמניע את 
תנועת ה־BDS זו אנטישמיות"

השר לבטחון הפנים ומושל פלורידה קיימו פגישת עבודה באזור התעשיה של גוש עציון כחלק מביקור 
המושל ומשלחתו באזור

מאת דוד שמואלי

השר לבטחון הפנים ולנושאים 
ומושל  ארדן  גלעד  אסטרטגיים 
קיימו  דה־סנטיס  רון  פלורידה 
הת־ באזור  ותדרוך  עבודה  פגישת 
עשיה של גוש עציון כחלק מביקור 

המושל ומשלחתו באזור.
שמושל  הראשונה  הפעם  זו 
רש־ משלחת  עם  מגיע  אמריקאי 

מית ליהודה ושומרון.
על  למושל  הודה  ארדן  השר 
 BDSה־" ישראל,  למען  פעילותו 
גם  שהוא  אלא  אנטישמי,  רק  לא 
שלום  לשלום.  הסיכוי  נגד  פועל 
קיום  דו  מעידוד  רק  יבוא  אמיתי 
אזורי  העמים.  בין  פעולה  ושיתוף 
מודל  מהווים  ביו"ש  התעשיה 
ממאמצי  כחלק  שכזה.  לדו־קיום 
לפעול  עלינו  ארה"ב  של  השלום 
באזורי  שישקיעו  קרנות  להקמת 
צריך  וזה  משותפים,  תעשיה 
המרכזיים  הנושאים  אחד  להיות 
שידונו בסדנה הכלכלית בבחריין.

"רק לפני כמה שנים היה קשה 
האמרי־ שהשגרירות  להאמין 

קאית תעבור לירושלים ושארה"ב 
רמת  על  שלנו  בריבונות  תכיר 

הגולן וזה קרה. היום קשה לדמיין 
שלנו  בריבונות  תכיר  שארה"ב 
ביו"ש,  היהודית  ההתיישבות  על 
יגיע  הזה  שהיום  מאמין  אני  אבל 
בקרוב, כי זה הדבר הנכון לעשות 

מבחינה היסטורית ומוסרית".
שאנחנו  "כפי  הוסיף  ארדן 
יודעים שאין שום הבדל בין חרם 
אביב,  מתל  או  מיו"ש  מוצרים  על 
כך לא צריך להיות שום הבדל בין 

אביב  בתל  הישראלית  הריבונות 
התיישבות  על  הריבונות  לבין 
ההתיישבות  ביו"ש.  היהודית 
תישאר  תמיד  ביו"ש  היהודית 
עתידי.  הסכם  בכל  מישראל  חלק 
שלום לא יכול לבוא מעקירת ער־
בים או יהודים מבתיהם ואין סיבה 
הישראלי  החוק  את  להחיל  שלא 
על ההתיישבות היהודית ביו"ש".

לשלום  האמיתי  "המכשול 

ההס־ המשך  עדיין  הוא  באזור 
הכסף  והעברת  הפלסטינית  תה 
לבחון  צריכים  אנו  למחבלים. 
הקיימת  בחקיקה  השימוש  את 
סנקציות  להטיל  כדי  בארה"ב 
הפלסטינית  המנהיגות  על 
תמיכה  מספקים  שהם  כך  על 

לטרור".
המושל דה סנטיס אמר כי "אחת 
הסיבות שבגללה רצינו לבוא לכאן 
ובחרם   BDSב־ שלנו  המלחמה  זו 
יו"ש.  תושבי  על   AIRBNB של 
אנחנו מקדמים בברכה כל קשר עם 
ישראל בכל הרמות ואנחנו לא נפלה 
בין ישראלים, ואם יהיו כאלו שיפ־

ממנה,  חלקים  או  ישראל  נגד  עלו 
אנחנו נפעל כנגדם.

דו־פר־ היא   BDSה־ "תנועת 
אנשים  בה  יש  אחד  מצד  צופית. 
איראן,  עם  לסחור  שמוכנים 
ובח־ במימון  שמובילה  המדינה 
ומצד  העולם,  ברחבי  לטרור  סות 
המדינה  את  להחרים  רוצים  שני 
היחידה  הדמוקרטית  היהודית 
בעולם. בעייני זו הוכחה לכך שמה 
שמניע אותם היא אנטישמיות ואי 
לאנטיש־ ביניהם  להפריד  אפשר 

מיות".

מולר במסיבת העיתונאים

מושל פלורידה בישראל, אתמול
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החמור,  ההרעלה  מקרה  לאחר 
באוכלוסיית  אנוש  באופן  שפגע 
בצפון,  הדורסים  ובעופות  הנשרים 
עם  מעניינת  בשורה  עתה  מתקבלת 
זיהוי קינון של ציפור נדירה מסוג 'רחם' 
באזור הכרמל, לראשונה מזה 50 שנה.

את הקינון החריג בנוף הכרמל 
זיהו פקחים ואקולוגים של רשות 
המסומנת  האם  והגנים.  הטבע 
 ,2011 ילידת  היא   ,10 כנף  בתג 
כרמל  חי־בר  בשמורת  ששוחררה 
בתג  המסומן  האב   .2012 בינואר 
כנף 24, הוא יליד 2014, ששוחרר 

בכרמל באותה שנה.
אקולוג  הצופה,  אוהד  לדברי 
והגנים:  הטבע  רשות  של  העופות 
בגודלו  בינוני  דורס  עוף  הוא  "הרחם 
שעיקר מזונו פגרים ושיירי בעלי חיים, 
קליפות  של  בפיצוח  מתמחה  והוא 
היציבה  האוכלוסיה  בישראל  ביצים. 

יציבות  על  ושומרת  זוגות  כ־55  מונה 
בעשור האחרון אחרי ירידה דרסטית 
מ־150 זוגות לאורך כ־30 שנה. הרחם 
נכחד מהכרמל בראשית שנות ה־60' 
ומהגליל בסוף שנות ה־80'. זאת למעט 
מפרטיו  שאחד  עמוד,  בנחל  יחיד  זוג 
בבית  שוקם  שעברה,  בשנה  הורעל 
החולים לחיות בר של הספארי ברמת 

גן ורשות הטבע והגנים, שוחרר חזרה 
לטבע ונדד לסודן שם הוא מקנן כעת".

הצופה מרחיב ואומר כי: "הרחם 
הוא העוף דורס המקומי שנמצא בס־

כנת הכחדה עולמית החמורה ביותר 
ובמרבית תחומי תפוצתו אוכלוסייתו 
פוחתת. בישראל, לעומת זאת, כנראה 
שאנו  ואישוש  ממשק  פעולות  בזכות 

פורשים  פרויקט  במסגרת  מבצעים 
והגנים,  הטבע  לרשות  המשותף  כנף, 
החברה להגנת הטבע וחברת החשמל, 
שהינה  באוכלוסיה,  יציבות  נשמרת 

חריגה לטובה בקנה מידה עולמי".
על  העיקריים  האיומים  בין 
הרעלות,  למנות  ניתן  אוכלוסיית 
התחשמלות, טורבינות רוח (מוד־

לים דמוגרפיים בספרד לפי נתוני 
פגיעה מצביעים על סבירות גבוה 
אלו)  פגיעות  בעקבות  להכחדה 

וכן פגיעה לאורך ציר הנדידה.
ביש־ המקננת  האוכלוסיה  כל 

ראל, כמו גם זו האירופאית (דרום 
ודרום־מערב  מזרח־אירופה) 
אסיה חורפת במזרח אפריקה וב־

דרום חצי־האי ערב. רוב הרחמים 
חורפים  בישראל  הממושדרים 
בתימן,  גם  אך  וסודן  באתיופיה 

בצ'אד ובדרום־סודן.
כי:  ואומר  מסכם  הצופה  אוהד 
לפעולות  עצום  הישג  הוא  "הקינון 
אוכלוסיית  ואישוש  השמירה 
רשות  בישראל.  ולטבע  הרחמים 
הטבע והגנים והשותפים לפרויקט 
מתמ־ באופן  פועלים  כנף  פורשים 

הרחמים  אחר  ומעקב  לניטור  שך 
נעשתה  זאת  ובזכות  הממושדרים 
איקלום  שיטת  ופותחה  התאמה 
לה־ שמובילה  ייחודית,  והשבה 

שנים  כחמש  מזה  מרגשת.  צלחה 
נצפים יותר ויותר רחמים החוזרים 
לכרמל אחרי נדידה ארוכה. רחמים 
החריפה,  באזורי  שוהים  צעירים 
בעיקר באתיופיה ובסודן למשך זמן 
רב, לעיתים כשנתיים, בטרם שבים 
לארצות המוצא ובמקרה של הקינון 

המדובר לכרמל".

הודעות חוק תכנון ובניה - 30/05/19

רבי  הגאון  הישיבה  ראש  דברים 
מיכל זילבר שליט"א וראשי המו־

המוסדות  דבר  את  שיביאו  סדות 
בעל  של  הרוחנית  מורשתו  שהם 
מאות  בהם  ומתחנכים  ההילולא, 
לתפא־ וליראה  לתורה  תלמידים 

אותו  של  הבטחתו  וכידוע  רת. 
לפני  האחרונים  בדבריו  צדיק 
טוב  למליץ  "להיות  הסתלקותו 
בזה ובבא למסייעים למוסדותיו", 
לטובת  במכתבו  כתב  גם  כמו 
מרדכי  'בית  שייסד  הק'  הישיבה 
לעזור  מבקש  הוא  בו  זוועהיל'   –
הישיבה  לקיום  ולסייע  לתמוך 
המצוה  'ובזכות  במכתבו  וכותב 
בניכם  לגדל  תזכו  הזאת  הגדולה 
לתורה ולמצוה מתוך הרחבה ורב 

נחת ותנצלו מפגעי הזמן'.
בבוקר   09:00 בשעה  מחר 
תיערך העליה המרכזית בראשות 
מז־ אדמו"ר  מרן  כ"ק  מ"מ  נכדו 

עדת  כל  עם  יחד  שליט"א  וועהיל 
תהילים  לאמירת  זוועהיל  חסידי 

ושלוש עשרה מדות.
חברת אגד תתגבר החל מהיום 
קו  את  ההילולא  ליל  חמישי  יום 
הקו  הזיתים.  להר   51 השירות 
 19:00-24:00 השעות  בין  יפעל 

בתדירות של כל 10 דקות. 
ההילולא  יום  שישי  יום  מחר 
 51 קו  את  תתגבר  'אגד'  חברת 
מהשעה  החל  דקות   20 כל  שיצא 
מסלול   .12:00 השעה  ועד   07:00
הקו: יציאה מרחוב ירמיהו מתחת 
אילן  בר  האפריון,  צומת  לגשר, 
הנביא  שמואל  גרשום,  רבנו  פינת 
79 ליד תחנת האבן, ובהמשך הר־

כיכר  עד  קו 3  תחנות  לאורך  חוב 
הזיתים.  להר  ומשם  זוועהיל־זקס 
זהה  במסלול  בחזור  אוטובוסים 
חמישי  ביום  הזיתים  מהר  יצאו 
וביום   20:00-24:00 השעות  בין 
 .08:00-12:00 השעות  בין  שישי 
02- ההסעות  פרטי  עם  מידע  קו 

.5099880
לתועלת העולים הרבים לציון 
הנסיעה  תתבצע  ההילולא  ביום 
בנסיעה  רגיל  תשלום  באמצעות 
עירונית, כולל שימוש בערך צבור. 
לא  כי  מוסרים  ישראל  במשטרת 
פרטיים  לרכבים  כניסה  תותר 
הנחש,  כביש  ומציר  טור  א  מציר 
בתח־ להשתמש  מתבקש  הציבור 

בורה ציבורית. לבקשת המשטרה 
הנחש  ציר  כי  להודיע  מבקשים 
למרומי  השילוח  מעיין  במעלה 
ציבור  לתנועה,  ייסגר  הזיתים  הר 
להשתמש  מתבקשים  הפוקדים 

בתחבורה הציבורית. 
כוחות הבטחון והמשטרה ית־

לכל  והסיורים  השמירה  את  גברו 
הקהל  את  ויאבטחו  הציר  אורך 
העצום שיעלה לציון וישפוך שיח 
ותחנונים במקום הקדוש לישועת 

הכלל והפרט. 

הערב – התוועדות 
מרכזית דחסידי זוועהיל

  המשך מעמ' ראשון

לראשונה מזה 50 שנה קינון של ציפור הרחם זוהה בכרמל



המבשר | יום חמישי, כ"ה באייר תשע"ט | עמוד ז

ירושלים | מכירהֳ
יחידת  מ"ר +  כ85  חדרים +  בכדורי 3 
 + מדהים   נוף  גבוהה,  קומה  הורים, 
חימום   + מרכזי  מיזוג   + וחניה  מחסן 
צביקה  תיווך  בלעדי  מיידי.  ריצפתי 

רוזן 052-763-4444
[20052617]

חדרים   4  ,80 גוש  במרכז  למכירה 
בלעדי  שניה,  קומה  חזית,  מ"ר,  כ100 

! תיווך צביקה רוזן ! 052-763-4444
[20052616]

בבלעדיות!! בפישל -4חד' כ-90 מטר 
+ מרפסת ענקית + אופציות, מושקעת 
רק 2290.000ש"ח -052 חזית  ביותר, 

7658-638 "היימשע תיווך- הנדלס:
[20052608]

עצמי  הון  לבעלי   ! מציאה  מציאה 
מטר  כ95  חד'   4 באוליהב  גדול! 
וחניה  מחסן   + ומפוארת,ק"ג  חדשה 
052- 2420.000ש"ח  רק  גדולים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052607]

לקהל  תיווך-הנדלס  היימשע 
דרך  גם  לפנות  ניתן  לקוחותינו 
a052-7658-638@gmail. האימיל 

com
[20052606]

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]

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]

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]

ירושלים | השכרה
בגני רוממה 5 חדרים + מרפסת סוכה 
קומפלט  מרוהטת  חדשה,  יפיפיה 

תיווך 0527101942
[20052623]

מרוהטת  חדרים   3 גאולה  בגני 
תיווך  ש"ח   6500 אב  מר"ח  קומפלט 

0527101942
[20052622]

נוחה  קומה  חדרים   3 גאולה  בגני 
תיווך  מיידי  ש''ח   6000 מרפסת   +

0527101942
[20052621]

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
תנובה  מול  שמגר  ברחוב  להשכרה 
נגישות  מחסן  מ"ר   16  + מ"ר  כ85 
מרפאה,  קופ"ח/  לחנות/  מתאים 
מע"מ   + ש''ח   16,000 מטרה  ולכל 
רוזן -052 צביקה  תיווך  בלעדי  מיידי 

763-4444
[20052618]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

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

3114437
[20052537]

בני ברק | מכירה
בר'  שלד  בבנית  חדש  פורויקט 
ישירות  חד'   4-5 דירות  עקיבא 

מהקבלן. 03-5785777
[20052406]

בני ברק | השכרה
קומפלט  מרוהטת  יחי"ד  בויז'ניץ 
חדשה ק"ק 2000 ש''ח 052-7173657
[20052614]

ביתר עילית | מכירה
מפואר  קוטג  ישראל  לאוהב  סמוך 
5 כניסה  גג   + מטר   220 קומות   3
052- 2380.000שח  רק  חודשים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052610]

180 מפואר  פלקס  דו  יצחק  בפחד 
מדהים  נוף  אפשרויות,  המון   + מטר 
רק 2280.000שח (אפשרות לחלוקה 
052-7658-638 משותף)  לטאבו 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052609]

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]

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]

השקעות נדל"ן 
ודירות  דירות  והקריות  בחיפה 
ש''ח   420,000 מ-  החל  מחולקות 
052- לפרטים:   12% עד  תשואה 

7620004
[20052611]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

4109434
[20041631]

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

7616720-1
[20040110]

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

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

מכל ֶ רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות.   14-16-20 העיר,  בתוך 

053-3188842
[20040846]

למשרד בירושלים דרוש איש שיווק, ַ
מלאה,  למשרה  ודינמי  נמרץ  צעיר, 
cv85200@gmail.com :קו"ח למייל
[20052615]

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 

חישוק  עגיל  נמצא  אייר  כ"ג  ג'  ביום 

כסף בתחנת עזרא פ. דבורה הנביאה 

ב"ב 054-8527952
[20052620]

418 בקו  רש"י  תפילין  נאבד 

פסח  לפני  שמש  לבית  מירושלים 

0548590227
[20052619]

תהילים  ספר  בעומר  בל"ג  נמצא 

ממירון  אגד  של  המוצא  בנקודת 

לב"ב. 052-7600336
[20052612]

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  כו     מעשרות  ירושלמי:  היומי  דף  מג     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הכ"ה (המותרות)    משנה יומית: שבועות ד, ה-ו  

הלכה יומית: או"ח תקיח, ג-ה    רמב"ם יומי: מכירה כח-ל    שו"ע הרב - רב 
יומי: מג, א - ג בסי' פ"ג    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תתסט-תתפ  

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קי. חפץ חיים: הקדמה. ואחלה - אמן  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:128:138:108:158:148:08סו"ז ק"ש מג"א
9:069:079:069:099:089:03סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:409:419:409:439:429:37סוף זמן תפלה מג"א
10:1610:1810:1610:1910:1810:14סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3712:3812:3812:3912:3912:36חצות היום
13:1213:1313:1313:1413:1413:11מנחה גדולה

19:4319:4019:4419:4019:4119:41שקיעת החמה
זמנים למחר

3:473:473:433:513:493:40עלות השחר
4:374:374:344:414:394:32זמן ציצית ותפילין

5:355:395:315:385:375:32הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 אהרנוביץ'  סנטר פארם 054-6849274 מסילת ישרים 14    בני ברק מרפאת מסילת ישרים ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם  סופרפארם מינסטור 12, ב"ב    תל אביב
גבירול 153 אבן   077-8881950 קסטל סופרפארם  עד 24:00   מהשעה 19:00  מגן 3  קלמן  רח'   077-8882340 שרונה
077- סופר פארם מרכז רפואי רמב"ם 8828656 רח' הרצל 2    חיפה תרופה מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד  סופרפארם 8882320 העלייה השניה 10    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד  אהרון 6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד 01:00    חולון

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.19-
אתמול: 211.19-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
38-24

תל אביב
32-22

חיפה
33-23

גולן
40-24

טבריה
44-24

גליל
37-25

באר שבע
38-20

אילת
42-70

מזג האויר
חם מהרגיל עד שרבי

היום - נאה עד מעונן חלקית. תחול 
עלייה בטמפרטורות. יעשה חם 
מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים 

ובפנים הארץ.

שישי - מעונן חלקית. תחול ירידה 
בטמפרטורות, אך בהרים ובפנים 
הארץ עדיין יהיה חם מהרגיל עד 

שרבי.

שבת -  בהיר עד מעונן חלקית 
בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה 

נוספת בטמפרטורות. עדיין חם מעט 
מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.

ראשון - בהיר עד מעונן חלקית עם 
ירידה קלה נוספת בעיקר בהרים 

ובפנים הארץ. טמפרטורות רגילות 
לעונה.

שבתגשישיחמישי

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



ארגנטינה: צלבי קרס בחזית 
חנות בבעלות יהודית

מדובר בתקיפה שניה לאחר שחזן בית הכנסת הותקף בשבת בדרכו הביתה

מאת א. למל

של  בחזית  צוירו  קרס  צלבי 
בשכו־ יהודית  בבעלות  מספרה 
איירס,  בבואנוס  קרספו  וילה  נת 

בירת ארגנטינה.

הידי־ בסוכנות  הדיווח  לפי 
עות היהודית, צלבי קרס התגלו 
שבת  כשבאותה  בבוקר,  בשבת 
חזן  אחרת  בשכונה  הותקף 
מתפילת  הביתה  בדרכו  שהיה 

השבת.

הקרס,  לצלבי  בנוסף 
ניאו־נאצית  חוברת  נתלתה 
המשטרה  המספרה.  ליד 
המשפ־ ומשרד  הפדרלית 

את  חוקרים  המקומי  טים 
האירוע.

מנהיגי הארגונים היהודיים באירופה בעקבות תוצאות הבחירות לפרלמנט האירופאי:

"יהודי אירופה מוצאים את עצמם באותה עמדה שהיו בה בשבוע 
שעבר עם אותם איומים על מוסדות יהודיים ואותם חששות לשלומם"

"מה שחשוב לזכור הוא שלא כל מפלגות הימין הן פשיסטיות או נאציות ולא כל מפלגות השמאל קומוניסטיות או סטליניסטיות אך 
לאנטישמיות אין זיקה פוליטית" 
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הבחירות  תוצאות  פרסום  עם 
לפרלמנט האיחוד האירופי מנהיגי 
מנהיגי  קוראים  אירופה  יהדות 
באירופה  היהודיים  הארגונים 
וה־ האירופי  האיחוד  לראשי 
היבשת  ברחבי  השונות  ממשלות 
ולהילחם  האנטישמיות  את  לגנות 
להש־ קשר  בלי   – בעוצמה  בה 

תייכות פוליטית.
הרב מנחם מרגולין, יו"ר איגוד 
באירופה  היהודים  הארגונים 
(EJA) והרב בנימין יאקאבס, רבה 
לקשרי  הוועדה  ויו"ר  הולנד  של 
אירופה,  רבני  מרכז  של  ממשל 
המ־ למדינות  "בדומה  כי  אמרו 

האיחוד  את  שמרכיבות  גוונות 
האירופי, תוצאות הבחירות לפר־

מעורבות  בבריסל  האירופי  למנט 
ומבולבלות.

שיהודי  הוא  שברור  ''מה 
אירופה מוצאים את עצמם באותה 
עמדה שהיו בה בשבוע שעבר, עם 
אותם איומים על מוסדות יהודיים 

ואותן חששות לשלומם.
שלא  הוא  לזכור  שחשוב  "מה 
פשיסטיות  הן  הימין  מפלגות  כל 
הש־ מפלגות  כל  ולא  נאציות  או 
סטליניס־ או  קומוניסטיות  מאל 

זיקה  אין  לאנטישמיות  אך  טיות 
פוליטית, היא מחלחלת ומדביקה 
חלק מהספקטרום הפוליטי –  כל 

ויש להילחם בה".
יאקאבס  והרב  מרגולין  הרב 
מדגישים כי "מה שמטריד במיוחד 
הוא השימוש במאבק נגד האנטי־

על  מדובר  פוליטי.  ככלי  שמיות 
ביותר  הציניים  הטריקים  אחד 

המו־ הפוליטיקה  של  בהיסטוריה 
זה  סוף.  לזה  לשים  וצריך  דרנית 
הבין־לאומי  למאבק  רב  נזק  גורם 
האמיתית  האנטישמיות  נגד 
והופך  מהקונצנזוס,  אותו  מוציא 

אותו לענין פוליטי־מפלגתי.
''המשחק המסוכן וחסר האח־

ריות שבו קבוצות פוליטיות שונות 
אנטיש־ תווית  זו  על  זו  מדביקות 

מית, אך ורק בהתאם לאינטרסים 

הרסני  הוא  שלהם,  הפוליטיים 
שמקב־ ההתייחסות  את  ומקטין 

וממשיים  קונקרטיים  מקרים  לים 
של אנטישמיות. אנחנו לא יכולים 
כמו  פעם  אי  להיות  צריכים  ולא 

בא־ כשמדובר  זאב'  שקרא  'הילד 
נטישמיות".

למאבק  דואג  שבאמת  "מי 
להצטרף  צריך  באנטישמיות 
הימין  של   – משותף  למאבק 

מילה  כל  אחר  ולעקוב  והשמאל 
מילים  פוליטיקאים.  של  ופעולה 
ומעשים צריכים להיות הברומטר 
הרב  ציינו  לאנטישמיות",  היחיד 

מרגולין והרב יאקאבס.

הפרלמנט האירופאי

פולין: רחוב בקראקא יקרא ע"ש 
הרב אלתר דוד קורצמן הי"ד

נשיא אגודת ישראל בקראקא ^ קבוצת מדריכים שנחשפה לפעילותו פנתה לעיריה שתנציח רחוב על שמו 
וההצעה התקבלה פה אחד
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יוזמה מרגשת של קבוצת מד־
ריכי סיורים בקרקוב תביא בקרוב 
על  בעיר  הרחובות  אחד  לקריאת 
רבות  שפעל  יהודי  רב  של  שמו 

למען ילדים יתומים.
הרב  הדגול  בעסקן  מדובר 
אלתר דוד קורצמן הי"ד, חבר של 
ישראל  תנועת  אגודת  המייסדים 
הפועל  בוועד  חבר   העולמית, 
ואף  ישראל,  אגודת  של  העולמי 
כנשיא  רבות  שנים  משך  כיהן 
שכו־ עד  בקרקוב,  ישראל  אגודת 

אגודת  בית  'מאצילי  בתואר  נה 
בית  כנשיא  ידוע  היה  ישראל'. 
בשואה  ונרצח  בקרקוב,  היתומים 
היתומים  בית  עם 150  חניכי  יחד 

שבנשיאותו.
הרב קורצמן נולד בעיר ריישא 
שבגליציה בשנת תרכ"ה. הוא היה 
אדמו"ר  של  הנאמנים  מחסידיו 
מטשורטקוב  ישראל  רבי  הרה"ק 
זי"ע, ובמשך שנות חייו פעל רבות 
והיהדות  הדת  קרן  העמדת  למען 

על תילה ברחבי פולין. 
הרא־ המייסדים  בין  היה  כך 

יעקב'  'בית  סמינריון  של  שונים 
בקרקוב, ותרם רבות להקמת בני־

כחבר  שימש  כן,  כמו  המפואר.  נו 
הסמינריון.  שליד  הציבורי  הוועד 
לצד פעולותיו הרבות נמנה גם בין 
חכמי  ישיבת  של  המייסדים  חבר 
הכלכלית  הוועדה  וחבר  לובלין 
שדואגת לתקציביה הכספיים של 
ויועצו  עוזרו  היה  הוא  הישיבה. 
רבי  הגאון  הישיבה  מייסד  של 
רבות  ועמל  זצ"ל  שפירא  מאיר 
ובנייתה,  הישיבה  הקמת  למען 
זמנו  ממיטב  לכך  מקדיש  כשהוא 

וכוחו.
בשנים האחרונות קודם פרוץ 
התגורר  השניה,  העולם  מלחמת 
בעיר קרקוב, שם כיהן שנים רבות 

בעיר.  היהודית  הקהילה   כפרנס 
לצד זה השקיע רבות בניהול בית 
מגדלי  'בית  בקרקוב  היתומים 
היתו־ וקירוב  ובחינוך  היתומים', 

היו  היתומים  שחניכיו  עד  מים, 
היתומים',  'אבי  בשם  לו  קוראים 
בית  לנשיא  נתמנה  הוא  ואמנם 

היתומים.
ערכו  תש"ג  מרחשון  י"ז  ביום 
ואז  בקרקוב,  סלקציה  הגרמנים 
ציוו על ילדי בית היתומים ללכת 
לתחנת  שיירת  המשלוחים  עם 
ההשמדה  מחנה  בכיוון  הרכבת 
לנ־ הוצע  זאת  לעומת  בלז'ץ. 

קורצמן  הרב  היתומים  בית  שיא 
הוא  אך  ולהינצל,  להישאר  בגטו 
כך  שכל  וכיון  תוקף.  בכל  סירב 
היתומים,  חניכיו  אל  קשור  היה 
אותם  יעזוב  לא  כי  הצהיר  הוא 
גם ברגעיהם האחרונים, וכך צעד 

אל  היתומים  הילדים   150 בראש 
בלז'ץ  ההשמדה  במחנה  המוות 

בהיותו כבן 77 שנים, הי"ד.
רחוב  לקרוא  ההצעה  את 
קבוצת  יזמו  שמו  על  בקרקוב 
סיפורו  את  שמעו  אשר  מדריכים 
וללא  קורצמן,  הרב  של  המרגש 
ליהדות  או  למשפחה  אישי  קשר 
מתושבי  חתימות  אספו  בכלל, 

העיר.
ההצעה הוגשה לעיריה, כאשר 
רחוב  לאיזה  הציעו  גם  המציעים 
יקראו על שמו. ואמנם בתום דיון 
המוע־ חבר   41 כל  בהצעה  תמכו 

צה, ללא מתנגד אחד והיא אושרה 
"לא  כי  נכתב  בהצעה  אחד.  פה 
הכה  הדמות  על  ידוע  ולא  סופר 
בעירנו,  והוקרה  להערכה  ראויה 
שתרמה רבות  לקהילה המפוארת 
קריאת  השואה".  לפני  כאן  שגרה 

בחו־ רשמי  באופן  תתקיים  השם 
דש הבא.

שאושרה  להצעה  בתגובה 
כי  קורצמן,  הרב  של  נכדו  אמר 
המשפחה  לכל  גדולה  שמחה  זו 
בעיר  זכרו  את  שמנציחים  על 
בולט  הדבר  רבות.  כה  פעל  שבה 
האנטיש־ לנוכח  במיוחד  היום 
ומרימה  מחדש  שמתעוררת  מיות 
אנטישמיים  הרבה  ראשה.  את 
אבל  חיזוק,  מקבלים   באירופה 
תעיד  אחרים.  גם  יש  זה  עם  יחד 
פול־ בעיר  כי  העובדה  כך  על 
של  דמותו  מונצחת  מרכזית  נית 
שמחה  וזאת  בה,  שפעל  יהודי 

גדולה".

jpg.הרובע היהודי בקרקוב


