
גרינבלט: "הפלסטינים מקבלים 
החלטות שלא מועילות לבני עמם"

שליחו של טראמפ למזרח התיכון אמר לחדשות 12 כי הוא לא מופתע מהחרמת 
הרשות הפלסטינית את הסדנה הכלכלית, וציין: "אם ניכשל בתכנית, אני אבין מדוע"

מאת כתב 'המבשר'

לא  אני  מופתע  לא  אני  "אם 
הממשל  של  שליחו  מאוכזב": 
העו־ התיכון,  למזרח  האמריקאי 
ג'ייסון  אמריקאי  היהודי  דין  רך 
לחדשות  אמש  התראיין  גרינבלט, 
שבוע  התחושות  על  וסיפר   12
הכלכלית  הסדנה  לפני  בלבד  אחד 

השק־ בעידוד  שתעסוק  בבחריין, 
הע־ ובעזה,  ושומרון  ביהודה  עות 
ריך את סיכויי ההצלחה של תכנית 
הצד  על  ביקורת  מתח  ואף  המאה, 
הפלסטיני: "הם מקבלים החלטות 

שלא מועילות לבני עמם". 
להציג  היא  שלנו  "המטרה 
שהפלסטינים  כלכלית  תכנית 
יוכלו להפיק ממנה הרבה, כמו גם 

הירדנים והמצרים", אמר גרינבלט 
בראיון. "הרשות הפלסטינית הח־

באופן  הסדנה,  את  להחרים  ליטה 
נכון  לדעתי.  בפלסטינים  שיפגע 
להפוך  לא  מנסים  אנחנו  לעכשיו 
כלכ־ אלא  לפוליטית,  הסדנה  את 

לית בלבד. ישתתפו גם שרי אוצר 
להפוך  לא  וכדי  אחרות,  ממדינות 

נתניהו: "תהיה נציגות 
ישראלית בוועידה בבחריין"

נתניהו בטקס האזכרה לחללי אלטלנה: "באור ובסתר אנחנו מקיימים מגעים עם 
מנהיגים רבים של העולם הערבי"

מאת מרדכי גולדמן

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ריבלין,  ראובן  המדינה  נשיא  ניהו, 
מחת־ ולוחמי  כנסת  חברי  שרים, 
רות ותיקים השתתפו אתמול בט־
האניה  לחללי  השנתי  האזכרה  קס 
העלמין  בבית  שהתקיים  אלטלנה 

בנחלת יצחק.

האניה אלטלנה, שהביאה נשק 
הוטבעה  האצ"ל,  מטעם  ארצה 
בתקופת  הפלמ"ח  לוחמי  בידי 
אביב,  תל  חופי  מול  המדינה  קום 
הממשלה  ראש  של  בפקודתו 

הראשון, דוד בן גוריון.
בנאומו  אמר  הממשלה  ראש 
למנוע  מחויבים  "כולנו  באזכרה, 
מחויבים  כולנו  דמים,  שפיכות 

למנוע מלחמת אחים".
"חילוקי הדעות הם חלק בלתי 
העת  כל  הדמוקרטיה.  של  נפרד 
פשוטה:  אחת  אמת  לזכור  עלינו 
אין  אנחנו.  אחד  עם  אנחנו,  אחים 

אחר", הוסיף נתניהו.
לכינוס  התייחס  נתניהו 
"באור  ואמר,  בבחריין  הכלכלי 

בכירים בממשל האמריקני: "איומיה 
של איראן הם סחיטה גרעינית"

ארה"ב תשגר למזרח התיכון אלף חיילים נוספים, בנוסף ל־1,500 החיילים שהנשיא הורה לשגר לאזור

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
את  יותר  עוד  להרחיב  החליט 
למזרח  משגר  שהוא  הצבאי  הכח 
האיומים  התגברות  לנוכח  התיכון 
מכ־ על  והמתקפות  איראן,  מצד 
ליות הנפט באזור. נוסף על 1,500 
הורה  כבר  שטראמפ  החיילים 

צבא  נערך  התיכון,  למזרח  לשגר 
חיילים  אלף  של  לשיגורם  ארה"ב 
שר  אתמול  הודיע  כך  נוספים. 
ההגנה האמריקאי פטריק שנהאן. 
כי  בהודעתו  הבהיר  שנהאן 
הג־ למטרות  נשלחים  החיילים 

התקפיות.  למשימות  ולא  נתיות 
יחליט  אם  כי  טראמפ  ציין  בעבר 
הוא  איראן  על  במתקפה  לפתוח 

אלפי  מאות  של  עצום  כח  ישגר 
מהמספר  יותר  הרבה  חיילים, 
150 אלף שהוזכר קודם לכן בכלי 

התקשורת האמריקאים. 
והמתקפות  איראן  "התנהלות 
האחרונות שלה על מכליות הנפט 
היה  שלנו  המודיעין  כי  מוכיחות 
את  מועד  מבעוד  וצפה  מדויק, 
לקראת  האיראנית  ההיערכות 
אינטרסים  על  מתקפות  ביצוע 
שנהאן  אמר  באזור",  אמריקאים 

בהודעתו. 
האמריקאי  בממשל  בכירים 
רואה  ארה"ב  כי  אתמול,  הוסיפו 
שה־ האיומים  את  רבה  בחומרה 
ולפיהם  איראנים,  בכירים  שמיעו 
האסלאמית  הרפובליקה  תחצה 
 300 רף  את  ימים  עשרה  בתוך 
להע־ לה  שאושרו  הקילוגרמים 

שיר ברמה נמוכה במסגרת הסכם 
הגרעין, כמו גם האיום של איראן 
אורניום  להעשרת  תעבור  שהיא 
הרבה  אחוזים,   20 עד  של  ברמה 

בהסכם  לה  שאושר  למה  מעבר 
גרעי־ בסחיטה  "מדובר  הגרעין. 

נית", אמרו הבכירים האמריקאים, 
מאשרת  איראן  אלו  באיומים 
מפניו  מומחים  שהזהירו  מה  את 
שטען  מה  ואת  לכן,  קודם  הרבה 
ראש הממשלה בנימין נתניהו שוב 
גרעינית  יכולת  החזקת  כי  ושוב, 
לחץ  להפעיל  לאיראן  תאפשר 
בנושאים  אחרות  מדינות  ולסחוט 

בטחוניים וכלכליים. 
מוחמד  האיראני  הרמטכ"ל 
בה  הודעה  שלשום  פרסם  בקרי, 
הטענה  את  נוספת  פעם  הכחיש 
מא־ שעומדת  זו  היא  איראן  כי 
על  האנונימיות  המתקפות  חורי 
פוג'יירה  בחופי  הנפט  מכליות 
ובמפרץ  האמירויות  שבאיחוד 
עומאן הסמוך למצר הורמוז. "אם 
מצרי  את  לסכור  תחליט  איראן 
היא  נפט,  מכליות  למעבר  הורמוז 
מורא",  וללא  בפומבי  זאת  תעשה 

טוען הרמטכ"ל האיראני.

נשיא מצרים המודח מוחמד מורסי 
נקבר לפנות בוקר בהלוויה חשאית 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מדווחת  המצרית  התקשורת 
מורסי  מוחמד  מצרים  נשיא  כי 
נקבר אתמול לפנות בוקר בחשאי, 
בהלוויה מצומצמת בה הורשו לה־
הקרובה,  משפחתו  בני  רק  שתתף 

ועורך דינו. 
עוד דווח כי הרשויות במצרים 
דחו על הסף את בקשת המשפחה 

המ־ בחלקה  מורסי  את  לקבור 
השוכן  קברות  בבית  שפחתית 
הוא  זאת  ובמקום  לקהיר,  מצפון 
אנשי  של  קברות  בבית  נקבר 
אליה  המוסלמים'  'האחים  תנועת 
מזרחי  פרבר  נצר,  בעיר  השתייך, 

של קהיר. 
התראיין  מורסי  של  בנו 
ואישר  התקשורת  לכלי  אתמול 

קוויבק, קנדה: הפרלמנט אישר החוק האוסר 
חבישת סממנים דתיים במגזר הציבורי

האיסור והשלכותיו גורמים לחששות בקרב יהודים עובדי מדינה שומרי תורה ומצוות

מאת א. למל

שבקנדה  בקוויבק  הפרלמנט 
חבישת  האוסר  החוק  את  אישר 
הציבורי.  במגזר  דתיים  סממנים 
תומכים   73 של  ברוב  עבר  החוק 

מול 35 מתנגדים.
לבי־ על  אוסר  החדש  החוק 

על  'בולטים'  דתיים  סמלים  שת 
ובהם  במדינה  מדינה  עובדי  ידי 
באוניברסיטאות,  מרצים  מורים, 
חולים  בבתי  סגל  אנשי  שוטרים, 

ועוד.
העברת החוק היתה אחת מה־

הקואליציה  של  הבחירות  בטחות 
ונראה כי ממשלת קוויבק החדשה 
מנסה להמשיך את מסורת צרפת, 
ממדינה  דת  של  חריפה  בהפרדה 
הציבורי  המרחב  נטרול  כדי  עד 

מסממנים דתיים. 
פרנ־ קוויבק,  ממשלת  ראש 

ענה  הימין,  ממפלגת  לאגו,  סואה 
ההחלטה  שעוררה  הביקורת  על 
הכרחי  צעד  הוא  שהחוק  ואמר 
ומדינה  דת  הפרדת  להבטיח  כדי 

גם  לאגו  החילונית.  בפרובינציה 
רוב  לתמיכת  זוכה  החוק  כי  טען 

התושבים באזור.
והשלכותיו  החדש  החוק 

היהודים  בקרב  לחששות  גורמים 
בקוויבק  המתגוררים  הרבים 
בה  מונטריאול  בעיר  בייחוד 
חרדים.  יהודים  אלפי  מתגוררים 
בקשר  עומדים  הקהילה  עסקני 
בנ־ פוליטיים  אישים  עם  רצוף 

הסתייגויות  בחוק  לשלב  סיון 
שלא  ונסיבות  מקרים  שימעטו 

ייכללו בו.
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התנהלות תמוהה בפרקליטות
את בקשת  שלא להגדיר חוצפה ואפילו שערוריה  אפשר  אי 
את  לתקן  בירושלים  השלום  משפט  מבית  המדינה  פרקליטות 
האירוח  הוצאות  על  הממשלה  ראש  רעיית  במשפט  הדין  פסק 
ולהוסיף כי הזמנת הארוחות שלא כדין ושבגינם הודתה באשמה 
היו עבור אורחים פרטיים ולא כפי שכתב, 'באופן שגוי' לטענתה, 
נשיא בית משפט השלום בירושלים אביטל חן "כל אורחי המעון 

ללא הבחנה ביניהם".

אבל אין זאת סתם חוצפה אלא התנהגות המחזקת את טענות 
נתניהו כי גורמי האכיפה, המשטרה והפרקליטות, מנהלים נגדו 
ונגד ביתו מסע ציד אכזרי במטרה להדיחו. טוב עשה נשיא בית 
כדי  ותוך  הפרקליטות  תביעת  את  לאלתר  דחה  אשר  המשפט 
מסקנה  אלא  קולמוס  פליטת  היתה  לא  זאת  כי  להם  הבהיר  כך 
העולה מכתב האישום המתוקן שהוגש במסגרת עסקת הטיעון: 
המאשימה  התכוונה  כאשר  כי  להבין  ניתן  פשוטה  "מקריאה 
ומספר  במפורש  היטב,  הדבר  צוין  פרטיים  אורחים  של  לאירוח 
המתוקן  האישום  בכתב  וכאשר  המקורי,  האישום  בכתב  פעמים 
לא מופיעה ולו פעם אחת התיבה 'אורחים פרטיים', מדובר בכל 
אורחי המעון ללא הבחנה ביניהם, שאם לא כן, היה מצוין אחרת".

אין זה סוד כי שופטים מתלוננים על שהפרקליטות מתייחסת 
אליהם כאל עובדיה וכאשר הם אינם נענים לה הם זוכים מאחורי 

גבם לבוז ולהערות על טיב שיפוטם.

מערכת  של  ליקוייה  לתיקון  שנים  זה  המתנהל  המאבק 
הרשות  לבין  העליון  המשפט  בית  בין  לאיזון  ולהביא  האכיפה 
המחוקקת והמבצעת מביך את אזרחי המדינה. שום מדינה אינה 
יכולה להתקיים ללא חוק ומשפט ועל כן גם תומכי נתניהו אינם 
ההוצאות  כל  את  להטיל  התנהגותו  מן  להסתייג  שלא  יכולים 
כרימון  טענות  מלאים  מתנגדיו  גם  אבל  הציבורית.  הקופה  על 
מינויים  על  וטו  הטלת  והמשפט.  החוק  מערכות  עוולות  על 
ברק.  אהרן  של  האג'נדה  על  שחולקים  בכירים  משפטנים  של 
פרסום  חבר,  מביא  חבר  בשיטת  העליון  ביהמ"ש  שופטי  בחירת 
מן  נתונים  הסתרת  האישום,  כתב  להגשת  המשטרה  המלצות 
בעולם  הגדול  הרשעות  מספר  כחוק.  שלא  חקירות  ההגנה. 
לבג"ץ  לעתור  יכול  אדם  כל  וכי  שפיט  הכל  כי  התפיסה  וכמובן 
במאמצי  מכרסמת  הפרקליטות  בקשת  זאת  מבחינה  נושא.  בכל 
הפרקליטות להציג עצמה כגוף שרק טובת הציבור לנגד עיניה. 
הבקשה הלא מכובדת שיש בה עלבון ופגיעה במעמדו של נשיא 
החשובה  היא  האישית  היוקרה  כי  מוכיחה  השלום  המשפט  בית 
בתביעה. הם רואים בכל הפסד תבוסה אישית. במקרה של רעיית 
ראש הממשלה לא היה להם די בעצם ההודאה והרשעה הפלילית 

הנובעת ממנה אלא רצו להביא להשפלתה ולבזותה. 

עד כה ועם כל מאמציהם של שרי משפטים קודמים כפרופ' 
דניאל פרידמן ובמיוחד בשנתיים האחרונות השרה שקד, עדיין 
רבה הדרך לתקן את העיוותים בממלכת המשפט ולעקור ממנה 
את הרשע, כפי שכבר לימדנו קהלת. טחנות הצדק טוחנות לאט 
כפותיהן.  בין  אל  שהתגלגל  מי  את  דק  עד  שוחקות  הן  ובינתיים 
רע ומר הוא גורלם של נבחרי ציבור ועסקנים פוליטיים שמועלים 
כך  לשם  אך  משחיתות,  המחנה  את  לטהר  חשוב  חשדות.  נגדם 
ההצדקה  את  בהרשעה  רואה  שאינה  הגונה  מערכת  נדרשת 
יצאו  לרמוס  ביקשה  שהמערכת  הפוליטיקאים  רבים  לקיומה. 
ריבלין,  הנשיא  יבל"ח  נאמן,  המנוח  המשפטים  שר  ובהם  נקיים, 
שר המשפטים חיים רמון, אביגדור ליברמן, ראשי ערים ואחרים. 
עברו  טיעון  לעסקות  הסכימו  או  שהורשעו  אחרים  גם  אבל 

השפלות וחקירות שאינן מקובלות במדינות הגונות. 

שקד  של  דרכה  את  להמשיך  הבטיח  החדש  המשפטים  שר 
היועץ  העליון,  המשפט  בית  נשיאת  אותו  הוקיעו  ובתגובה 
המשפטי לממשלה ואחרים. והוא חושש שמא כבר החלו לתפור 
חששה  שהמערכת  אחרים  משפטים  לשרי  שתפרו  כפי  תיק,  לו 
לא  הבאה  הבחירות  שמערכת  כדי  הכל  לעשות  יש  מפניהם. 
תחזיר לשלטון את הצדקנים, חסידי המשפטיזציה, זכות הטיעון 

והרואים בכל מי שחולק עליהם סכנה לאומית חמורה. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

טפטופים
לצו־ מתחזה  על  מסופר 
פה עתידות שהתבקש לנבא 
במדויק את מזג האוויר ביום 
לא  מחר  השיב:  וכה  המחר 
ירד גשם כלל. ואם ירד, יהיו 
ואולי  בודדות.  טיפות  אלו 

יהיה זה מטר סוחף.
הנושן  בסיפור  נזכרתי 
של  בדבריו  כשעיינתי  הזה 
ג'ייסון  האמריקני  השליח 
להשיב  כשניאות  גרינבלט 
לסדרת שאלות של כלי תק־

שורת ישראלי (הערוץ השני 
לחדשות  שמו  את  שהמיר 
הט־ את  שמזכיר  באקט   ,12

כניקה של מוסדות שיוצאים 
שלושת  ואת  לטיול  היו 
את  שאכלסו  האוטובוסים 
לה־ היו  נוהגים  תלמידיהם 

בשלטים  ואחור,  פנים  קיף, 
ובאותיות  המוסד  שם  עם 
מס'  אוטובוס  לבנה:  קידוש 

.(12
בנימוס  אמר  גרינבלט 
ציפיות  לו  אין  כי  דיפלומטי 
גם  ולפיכך  מהפלסטינים 
אכזבה  של  תחושה  לו  אין 
במילים  תיאר  הוא  מהם. 
ההזדמנות  את  צבעוניות 
בוועידה  הגלומה  הכבירה 
מארגנים  שהאמריקנים 
הצליח  לא  כי  אם  בבחריין 
הצדדים  שני  מדוע  להסביר 
לא ישתתפו בה רשמית אלא 
רק השושבינים ולבסוף אמר 
הם  חלק  בה  שיטול  מי  כי 
דווקא אנשי עסקים שבאים 
מאוד  טובים  רעיונות  עם 

לאזור.
הבהיר  סיום  לקראת 
יכולה  בבחריין  כי  גרינבלט 
אך  מצוינת  הזדמנות  לצוץ 
יודע  הוא  תיכשל  היא  אם 

מעתה מי יהיה אשם בכך. 

מלמולים
וארבע  מאלף  פחות  לא 
אוש־ חדשים  מונחים  מאות 
ידי  על  האחרונים  בימים  רו 
העברית  ללשון  האקדמיה 
קבע  של  מנהג  לה  שעשתה 
להחליף מונחים ששורשיהם 

לועזיים בעבריים.
חידושים  הרבה  שם  יש 
חיוך.  וגם  ענין  שמעוררים 
להתעדכן  הזמן  למשל  זה 
שהעקרבים לסוגיהם חולקו 
קטיגוריות:  לארבע  מעתה 
עקצן  צרבן,  סומא,  עקרב 
מת־ אינכם  ואם  וקטלן. 

חשוב  בעקרבים,  עניינים 
תקין  לא  מהיום  כי  שתדעו 
יותר לומר תאגיד סטטוטורי 

אלא תאגיד חקוק.
אישית צדה את עיני את 
(גם)  הקיים  המושג  החלפת 
ובמסתעף  העיתונות  בעולם 
לו. במקום ריטיינר (שמשמ־

עותו, למי שאינו יודע, שכר 
שניתן,  קבועה  במתכונת 
לדוגמה, ליועצים משפטיים 
בשי־ ציבור  יחסי  אנשי  או 

אמור  שונות),  מערכות  רות 
י. מעתה: שכר טרחה ִעיתִּ

התיבה  של  הקונוטציה 
למי  יינתן  שפרס  החדשה, 
בה  וישתמש  אותה  שיאמץ 
את  מזכירה  שגרה,  כבדרך 
הגאון  על  שסופר  הסיפור 
זי"ע,  מבריסק  חיים  רבי 
עיתונאי  את  פעם  ששאל 
להקניטו  היתה  שבדעתו 
מדוע  במקומו,  ולהעמידו 
הקדושה  תורתנו  קראה 
השעיר  עם  שנשלח  לשליח 
לעזאזל המדברה, איש עתי. 
מפרק:  והוא  מותיב  הוא 
לדעת  הזה  לשליח  לו  מניין 
את כל חטאי עם ישראל כך 
עליהם  להתוודות  שיוכל 
מפני  אלא  זאת  אין  כהלכה. 
עיתונאי  היינו  עתי,  שהוא 
להיות  אמור  הוא  וככזה 

מעודכן בכל. 

עפיפונים
המחשה  שביקש  מי 
שבה  נסבלת  הבלתי  לקלות 
הבטחון  מערכת  מתייחסת 
העפיפונים,  טרור  להמשך 

יקבל אותה בקוריוז הבא.
אחד  סיפר  אתמול 
הפ־ כי  הצבאיים  הכתבים 
לדובר  רשמית  שאלה  נה 
צה"ל ובה ביקש לדעת כמה 
ביממה  שוגרו  טרור  בלוני 
עזה.  עוטף  לעבר  האחרונה 
מדו־ שקיבלה  התשובה 

פחות  לא  היתה  צה"ל  בר 
לא  צה"ל  דובר  ממדהימה. 
לא  גם  במספר,  לנקוב  ידע 
הופנה  זאת  במקום  משוער. 
השואל לשירות מכבי האש. 
שם יענו לך בצורה מדויקת, 

נאמר בהפניה האדיבה.
בקצב הזה בל נתפלא אם 
ישראל  תפנה  פיגוע,  לאחר 
המתעניינים  את  הרשמית 
שיבקשו  הזרה  מהתקשורת 
מה  כל  על  פרטים  לקבל 
'איחוד  מתנדבי  אל  שאירע 
בנימוק  שימוש  תוך  הצלה' 
מדויק: הם היו פרושים בזי־

ראשונים  אליה  והגיעו  רה 
והם בוודאי ידעו למסור את 

הדיווח המלא.
זה  אם  משעשע  היה  זה 
וזה  בישראל  קורה  היה  לא 
לא היה משקף את המאובנות 
הב־ מערכת  על  שהשתלטה 

שינה  להדיר  שאמורה  טחון 
הטרור  שייבלם  עד  מעיניה 
עד  הסב  לא  בנס  שאך  הזה 

כה פגיעות בנפש.

ח"כ קיש: "פינוי חאן אל 
אחמר – אחרי תכנית המאה"

''יש רגישות גדולה בשטח והאמריקנים ביקשו שלא נפעל בנושא עד לאחר 
פרסום תכנית המאה", טען 

מאת מאיר ברגר

אתמול  אמר  קיש  יואב  ח"כ 
מפ־ איחוד  עם  להסכם  שבניגוד 
על  ויתרו  שבמסגרתו  הימין  לגות 
להישארותו  בתמורה  נוסף  תיק 
הוא  בתפקידו,  אריאל  אורי  של 
הליכוד  של  מינויים  שסבב  מעריך 
יכלול פיטורים של אריאל כמו גם 

השרים שאשא־ביטון ואיוב קרא.
אמר  הכנסת  לערוץ  בראיון 

שפ־ גבוהים  סיכויים  כי "יש  קיש 
רץ יישאר בתיק החינוך בקדנציה 
ממה  יותר  גבוה  סיכוי  הבאה, 
שהיה לבנט. אם הליכוד יקבל 45

מנדטים, תיק החינוך יישאר אצל 
הליכוד''.

להתמנות  מצפה  קיש  ח"כ 
אכן  זה  מכוון  שאני  ''התיק  לשר, 
יתפנה.  שהוא  התקשורת  תיק 
עד  מעט  מתעכב  הזה  המהלך 
ארדן,  השר  עם  קורה  מה  שנראה 

שקיבל הצעה להחליף את דנון".
אל  חאן  פינוי  דחיית  לגבי 
אמר  בג"ץ  אישור  אף  על  אחמר 
קיש: "אני הבנתי כי בגלל תקופת 
שרוצים  היתה  התשובה  המעבר, 
המאה.  תכנית  אחרי  עד  להמתין 
בשטח  גדולה  מאוד  רגישות  יש 
נפעל  שלא  ביקשו  והאמריקנים 

בנושא עד לאחר מכן.
חשוב  שעדיין  חושב  ''אני 
משמעות  יש  שלנו  להם  להבהיר 
גם  מעבירה  היא  מהותית.  מאוד 
זה,  את  עושים  שלא  בעייתי  מסר 
צריכים  שאנחנו  חושב  אני  ולכן 
האמרי־ מול  האירוע  את  לפתור 

קאים ולקדם את הפתרון", הוסיף 
ח"כ קיש.

בימים האחרונים ביקשה המ־
לד־ העליון  המשפט  מבית  דינה 

חות עד ה־16 בדצמבר את המועד 
לעתירת  להגיב  תידרש  היא  בו 
הדורשת  לבג"ץ  רגבים  תנועת 
חוקי  הבלתי  המאחז  את  לפנות 

חאן אל־אחמר.
העתירה הוגשה לבית המשפט 
ותחילה  אפריל,  בתחילת  העליון 

לעתירה  להגיב  המדינה  נדרשה 
ביקשה  המדינה  במאי.  ל־1  עד 
וב־6 התשובה  להגשת  ארכה 

במאי קצבה לה השופטת ברון זמן 
נוסף, אשר הסתיים שלשום.

הגישה  השבוע  בסוף  אולם, 
לארכה,  נוספת  בקשה  המדינה 
מונ־ הבחירות  שתקופת  בטענה 

וביקשה  לעתירה,  מענה  מתן  עת 
לדחות את מועד המענה לעתירה 

בחצי שנה.
כי  מזכירים  רגבים  בתנועת 
הצפויות  הבחירות  למועד  עד 
להתקיים בעוד כשלושה חודשים 
המדיני  הדרג  מקומו  על  יושב 
החלטות  מקבל  אשר  הנוכחי, 
הרות גורל באופן שוטף גם בימים 
לדרג  כי  מוסיפים  בתנועה  אלה. 
המדיני המכהן מסור מלוא שיקול 
הדעת להחליט בכל הנוגע למועד 
אשר  חוקי,  הבלתי  המאחז  פינוי 
בהתאם להתחייבות המדינה אשר 
היה  דין  פסק  של  תוקף  קיבלה 
כשנה,  לפני  כבר  להתפנות  אמור 

ביוני 2018.
הפעילות  מנהל  זיק,  יכין 
"ראש  ציין  רגבים,  תנועת  של 
כמה  לפני  עמד  נתניהו  הממשלה 
חודשים והצהיר בקולו כי 'חאן אל 
אחמר יפונה בשבועות הקרובים'. 
לא מדובר רק במתחם בלתי חוקי, 
שהמדינה הצהירה כי 'יש חשיבות 
מב־ גם  אלא  אסטרטגית בפינויו', 

חן למוכנותה של ממשלת ישראל 
הפל־ הרשות  תכניות  מול  לפעול 

השטחים  על  להשתלטות  סטינית 
הפתוחים ביהודה ושומרון".

עשרות יועצי משכנתאות במגזר החרדי ביום 
השתלמות מיוחד עם בכירי מזרחי טפחות

עשרות יועצי משכנתאות מה־
מגזר החרדי התכנסו בסוף השבוע 
מקצו־ השתלמות  של  ליום  שעבר 
טפחות  מזרחי  בנק  בכירי  עם  עית 
המגזר  צרכי  את  לקדם  במטרה 
החרדי ביצירת שיתופי פעולה עם 

בכירי הבנק למען הקהילה. 
כקהילת  שאנחנו  "ככל 
מערכת  ניצור  החרדים  היועצים 
צמרת  עם  יותר  ענפה  קשרים 
את  לייצג  נוכל  כך  ענף הבנקאות, 
עם  הלקוחות  של  האינטרסים 
הייחודיים  והמאפיינים  הצרכים 
מא־ מסביר  חרדי",  כציבור  שלנו 

רגן הכנס, יוסף קירשנבוים, מנהל 
יועצי  בהתאחדות  החרדי  המחוז 

המשכנתאות.
בנק  במטה  התקיים  הכנס 
בהשתתפות  בלוד,  טפחות  מזרחי 
התאחדות  וראשי  הבנק  הנהלת 
את  שיזמה  המשכנתאות  יועצי 
העבירו  הבנק  בכירי  הערב. 
במהלך הכנס הרצאות על דגשים 
וביצוע משכנתאות במגזר החרדי, 
בתחום  שנעשו  חידושים  גם  כמו 
לצד  בהמשך,  האחרונות.  בשנים 
מינג־ התקיים  ערוכים,  שולחנות 

לינג עם בכירי הענף והרצאה של 
איש התקשורת יאיר שרקי.

התאחדות  יו"ר  אבגיל,  אבי 
במהלך  אמר  המשכנתאות  יועצי 
הג־ לקהילה  שהפכנו  "מאז  הכנס, 

ענו כהתאחדות היועצים להישגים 
כדי  הקהילה,  למען  כבירים 
האינטרסים  את  לקדם  להמשיך 
חשוב  הבנקים  מול  הלקוחות  של 
בעסקה  ומשפיע.  חזק  גוף  שנהיה 
בחייו,  עושה  שאדם  גדולה  הכי 
חשוב  משכנתא,  לוקח  כשהוא 
שיבין  מקצוע  איש  לצידו  שיהיה 

את הצרכים שלו לעומק ויבנה לו 
והכוונה  מתאימה  כלכלית  תכנית 
ימצא  לא  שחלילה  כדי  אישית 
עם  שנים  כמה  אחרי  עצמו  את 
משמעותית  שהתייקרה  משכנתא 
איתה  להתמודד  מצליח  לא  והוא 

ולעמוד בהחזרים החודשיים". 
הזה  "הצורך  כי  הוסיף  אבגיל 
בציבור  כשמדובר  בפרט  מתחדד 
המחוז  את  הקמנו  ולכן  תורה  בני 
החרדי שמרכז את מיטב המוחות 
שיידעו  בתחום  המקצוע  ואנשי 
הגדול  הציבור  את  ולכוון  לסייע 

והחשוב הזה".
יוסף קירשנבוים, מנהל המחוז 
"צמ־ כי  אמר  בהתאחדות  החרדי 
לשמ־ הכירה  הבנקאות  ענף  רת 

בחשיבותה  האחרונה  בשנה  חתי 
החרדים  היועצים  קהילת  של 
לציבור  משמעותית  בשורה  וזו 
לנו  שנותן  כוח  מכפיל  זה  שלנו, 
הקול  את  לייצג  האפשרות  את 
היחו־ צרכיו  על  שלנו  המגזר  של 
שינויים  להוביל  הצלחנו  דיים. 

רבים בתחום אל מול הפיקוח על 
הבנקים ובנק ישראל, תוך שיתוף 
בנק  כל  הבנקים.  כל  עם  פעולה 
לזכות  שכדי  היום  יודע  בישראל 
הוא  כלקוחות,  חרדי  כציבור  בנו 

של־ לצרכים  קשוב  להיות  צריך 
הגדול  הקניה  כוח  את  לנו  יש  נו. 
ביותר, וכדי לזכות בנו, צריך לתת 
מצ־ ואנחנו  קשבת  האוזן  את  לנו 

ליחים במשימה הזאת".

שר ההגנה בפועל של ארה"ב 
החליט לפרוש מהתפקיד 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ארה"ב,  של  בפועל  ההגנה  שר 
כי  אתמול  הודיע  שנהאן,  פטריק 
בשעה  מהתפקיד,  לפרוש  החליט 
למי־ הליכים  קידם  הלבן  שהבית 

נויו כשר ההגנה הקבוע. 
מינוי שרים בארה"ב הנו הליך 
למינוי  בקשה  המצריך  מורכב 
אישור  מכן  ולאחר  הנשיא,  מצד 
הסנאט.  של  מיוחדת  ועדה  של 
לפני המינוי עובר כל מועמד תה־
אותה  רקע  בדיקת  של  ארוך  ליך 
וכך  הפדראלית,  הבולשת  עורכת 
זה  המכהן  שנהאן  עם  גם  אירע 

למעלה מחצי שנה כמזכיר ההגנה 
בפועל, והמתין למינויו הרשמי. 

שנהאן  הודיע  שאתמול  אלא 
מה־ לפרוש  החלטתו  על  במפתיע 

שאירעו  שפרשיות  לאחר  תפקיד, 
לכותרות  הפכו  בעבר  במשפחתו 
בכלי התקשורת, בעקבות  ראשיות 
מידע שזלג מבדיקות הרקע שערך 
מבחינתו  כי  הבהיר  שנהאן   .FBIה־
הע־ סדר  בראש  נמצאת  המשפחה 

לפרוש  מעדיף  הוא  וכי  דיפויות, 
המ־ את  לעצור  מנת  על  מהתפקיד 

תקפה האישית נגדו ונגד משפחתו, 
מצד יריביו של הנשיא טראמפ. 

דברי  את  אישרו  הלבן  בבית 

לפ־ ההחלטה  כי  והבהירו  שנהאן 
רוש היתה שלו באופן בלעדי, וכי 
להמשיך  התכוון  טראמפ  הנשיא 
עם הליך המינוי שלו, משום שהוא 

מרוצה מתפקודו עד כה. 
שנהאן  של  הודעתו  בעקבות 
את  כי  טראמפ  הנשיא  הודיע 
מקומו ימלא מעתה מי שכיהן עד 
אספר.  מרק  הצבא,  כמזכיר  כה 
הודעה זו נחשבת לטבעית, משום 
מה  זמן  במשך  התלבט  שטראמפ 
שהח־ עד  אספר,  לבין  שנהאן  בין 

מועמדותו  את  לקדם  לבסוף  ליט 
למזכיר  אותו  ולמנות  שנהאן  של 

ההגנה. 

לראשונה בהיסטוריה: הוזלה בתעריפי הארנונה בבני ברק 
מאת מאיר קליין 

צפויה  ברק  בני  העיר  מועצת 
לאשר בשבוע הבא את צו הארנונה 
העיר  ראש  הרב  בהנחיית  העירוני 
לראשונה  ובו  רובינשטיין,  אברהם 
מזה 90 שנה, שורת הקלות והורדת 
שק־ מיליוני  של  בעלות  תעריפים 
של  למדיניותו  בהמשך  זאת  לים. 
ראש העיר ליזום הקלות על תושבי 
ברוכות  משפחות  אברכים,  העיר, 

ילדים ומשפחות מעוטות יכולת.
תעריפי  מתייקרים  שנה  בכל 
בארץ,  הרשויות  לכלל  הארנונה 
על פי עדכון משרד הפנים, שיעור 
ההעלאה נקבע על בסיס מדד המ־

חירים לצרכן ומדד השכר הציבורי. 
בשנה הבאה יעלו תעריפי הארנונה 

בארץ בשיעור של 2.58%.
ההפחתה של תעריפי הארנונה 
גובה  למלוא  מקבילה  ב2.58%, 
משרד  של  האוטומטית  ההעלאה 
150 עד  שגודלן  לדירות  הפנים, 

מטר.
יבוטל 'סיווג הפנטהאוז' שחייב 
הע־ בקומה  דירות  בעלי  כה  עד 
דירות  כמו  מלא  בתעריף  ליונה 
בקו־ הדירות  בעלי  קרקע.  צמודי 

לשאר  זהה  תעריף  ישלמו  הגג  מת 
בהנהלת  בעיר.  המגורים  דירות 
הקומה  כי  הסבירו  הכנסות  אגף 
משמשת  בהכרח  לא  העליונה 
לדירות פאר, ובד"כ משמשת זוגות 
צעירים המסוגלים לעלות לקומות 
והם  שבת,  מעלית  ללא  הגבוהות 
גבוה  תעריף  לשלם  אמורים  אינם 

מאשר דירה רגילה.
מרפסת  על  התעריף  הפחתת 
לתעריף  מקורה,  שאינה  פתוחה 
משרד  ידי  על  המותר  מינימום 
הפנים, בעוד שעד כה שילמו התו־

חלקי  כשאר  מלא  תעריף  שבים 
משמעו־ בהפחתה  מדובר  הדירה, 

תית מהתעריף כיום.

הקלות אלו הינם בהמשך ישיר 
בקשות  בהגשת  הקלות  לסדרת 
החל  יושמו  אשר  בארנונה  להנחה 
כללו  אשר  לתפקיד  רה"ע  מכניסת 
מס־ הפחתת  בירוקרטיה:  הפחתת 

וילדים  אברכים,  לעובדים,  מכים 
מעל גיל 18. זאת לצד פתיחת ערוץ 

דיגיטלי להגשת בקשות להנחה.
שהוגש  הארנונה  בצו  כן  כמו 
לאישור מועצת העיר ולאישור מש־

להנחות  תבחינים  נקבעו  הפנים  רד 
משפחות  על  יקלו  אשר  בארנונה, 
ההנחה  את  לקבל  ילדים  ברוכות 
הנחה  היתר-  בין  בחוק.  הקבועה 
מטר   100 מעל  ששטחה  לדירה 
תתאפשר משש נפשות ומעלה, לכל 

שטח הדירה עד למטר ה-150. 
אחרון  מועד  נקבע  בנוסף 
בארנונה,  להנחה  בקשות  להגשת 
מרבית  כאשר   ,30.6.20 לתאריך 
הגשת  מועד  המקומיות  הרשויות 

הבקשות מוגבל עד ל30.3.20.
כחלק  כי  הוסיף  העיר  ראש 
ערכנו  לציבור,  השירות  משדרוג 
שיפוץ מקיף בבנין העיריה, ובקרוב 
משרדי  העברת  על  לציבור  נבשר 
למבנה  והארנונה  ההכנסות  אגף 
בקומת  ומזמין  פנים  מאיר  מרווח 
שגודלו  החדש  במבנה  הכניסה, 
כ-1000 מ"ר, יוכלו התושבים  לק־

בל שרות אכפתי ומסור: מקסימום 
שירות במינימום זמן.

יצויין כי עיריית בני ברק, העו־
לזכאים,  ההנחות  למתן  הכל  שה 
בטוחה,  גם  והנוחה,  הקלה  ובדרך 
היכולת  בידו  שישנה  התושב  כי 
כמות  הארנונה  לתשלום  הכספית 
אלו,  בסכומים  משלמה  שנקבעה, 
מרן  של  לפסק-דינו  בהתאם  וזאת 
לה־ אין  כי  שפסק  הלוי  שבט  בעל 

שתמט מתשלומי הארנונה. 
ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 

הבשורה  את  בסיפוק  מציין  העיר 
שהעיריה  שמח  "אני  המשמחת: 
יכולה להוריד תעריפים, דבר שלא 
מקווה  ואני  שנים,  עשרות  נעשה 
הזאת,  במגמה  להמשיך  שנוכל 
ובעי־ העיר,  תושבי  כלל  לטובת 

ברוכות  ומשפחות  האברכים  קר 
סיבה  רואה  לא  אני  כן  כמו  ילדים, 
שתושב שגר בדירת גג ישלם מחיר 
יקר יותר מאדם שגר בקומה שניה, 
או שתושב שיש לו מרפסת פתוחה 
ישלם עליה כמו חדר מגורים רגיל".

הרב אברהם רובינשטיין, ראש 
העיר ציין לשבח את אגף ההכנסות 
בהנהלת הגב' א. פיק, ואת סגן ראש 
"שעמ־ שפירא  מנחם  הרב  העיר 

העיר  ראש  לשכת  צוות  לצד  לו 
להביא  מנת  על  חודשיים  במשך 
זאת  כל  מעשה,  לכדי  ההקלות  את 
לצד שמירה על חוסנה הכלכלי של 

העיריה".

בנק ישראל ורשות המסים ביום 
עיון בנושא צמצום השימוש במזומן

מאת שלמה גרין

המסים  ורשות  ישראל  בנק 
קיימו יום עיון מיוחד בנושא החוק 
לציבור  במזומן  השימוש  לצמצום 
המגבלות  כניסת  לקראת  הרחב, 
על השיקים מצד הבנקים בראשון 

ליולי. 
הציגו  העיון  יום  במסגרת 
המסים  ורשות  ישראל  בנק  נציגי 
פא־ התקיים  כן  החוק.  עיקרי  את 

השתתפו  בו  ותשובות  שאלות  נל 

נציגי בנק ישראל ורשות המסים
ישראל  בנק  פרסם  במקביל 
הציבור  לשימוש  פרסומי  חומר 
השימוש  לצמצום  החוק  בנושא 
מש־ מפורטות  במסגרתו  במזומן, 

מעויות החוק בכל הנוגע לשימוש 
היתר:  בין  כולל,  המידע  בצ'קים. 
הפק־ בנושא  השינויים  על  הסבר 
שא־ החוק;  בעקבות  הצ'קים  דת 
למסמכים  והפניה  ותשובות  לות 
הצ'ק  מבנה  (החוק,  חשוב  ומידע 

העדכני והסברים).
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לאור הביקוש הגדול:

כנס בוטיק של מוטי ויטמן מחברת 'משאבים' 
למנהלי עמותות מחר יום חמישי 

ביום חמישי השבוע יערך כנס בוטיק 
של מוטי ויטמן מחברת משאבים, במיוחד 
יוכלו  בו  כספים,  וגייסי  עמותות  למנהלי 
למודל  ויחשפו  מקצועיים  כלים  לרכוש 

הנשר בגיוס כספים והתרמות.
כנס זה הינו בעקבות הכנסים שהת־
קיימו הקיץ לכ־500 מנהלי עמותות שבאו 
ללמוד איך ליצור יציבות כלכלית לעמותה 

שלהם.
היות ולא כל מי שרצה הגיע לכנסים 
הוחלט  הגדול,  הביקוש  ולאור  הקודמים, 
על קיום של כנס בוטיק קטן נוסף, למנה־
שרוצים  וספונטניים  רציניים  עמותות  לי 

להגדיל את התרומות לעמותה שלהם.
כל מנהל עמותה או ארגון מכיר את 
התופעה הבעייתית שגורמת לנפילות ומ־
שברים קשים של למעלה מ־80% מהעמו־
תות והיא  – קושי בתזרים מזומנים וגר־
עון חודשי. גרעון חודשי פירושו: שהוצאות 
מה  מההכנסות,  יותר  העמותה גדולות 

שגורם ליצירת חוב מדי חודש.
את  להשלים  שכדי  אומר?  זה  מה 
הפער מנהל עמותה או כל אחד שאחראי 
בארגון, לוקח על עצמו חובות פרטיים או 
נצברים  אשר  אישית,  בערבות  הלוואות 

לחובות של סכומים ענקיים.
על  נופלים  כאלו  שכשחובות  ברור 
לשינה  מוסיפים  לא  הם  עמותה  מנהל 

הבית  שלום  הנפש,  שלוות  בלילה,  טובה 
והבריאות, ריצה מהלוואה להלוואה, לחץ 
וחוסר  התורמים,  על  גרוע  רושם  מהבנק, 
ולקדם  העמותה  את  ברוגע  לנהל  יכולת 

את המטרות שלה. 
אפשרי לשנות את המצב, בדיוק כמו 
שאפשרו  עמותות,  מנהלי  מאות  שעשו 
שחשובים  הדברים  עם  להתעסק  להם 
באמת במקום בגלגול חובות, ולמדו איך 
יותר  הרבה  שקלים  אלפי  מאות  לגייס 

בקלות.
המנטור מוטי ויטמן – מנכ"ל עמותה 
שמגייס כספים בפועל, ובעל נסיון בליווי 
משתתפי  את  יחשוף  עמותות  מאות  של 
שמצליחים  מנכ"לים  בה  לשיטה  הכנס 
יודעים איך להגיע לתורמים, ולגרום להם 
גדולות  תרומות  ולייצר  הלב,  את  לפתוח 
בכנס  למשתתפים  – ויגלה  וקבועות 
שיודעים כמה  האנשים  של  השיטה  את 
מנהל  לאף  גילה  לא  אחד  שאף  סודות 

עמותה כשהקים את עמותה.
למעשה במשך השנים – מוטי ויטמן 
ומאפשרת  עובדת,  שפשוט  פיתח שיטה 
לכל מנכ"ל עמותה או מגייס כספים לה־
והתרומות מגיוס  הכספים  גיוס  את  פוך 
כלכלי  בטחון  מאפשר  שלא  אקראי, 
לגיוס   – לעמותה  תדמיתי  נזק  יוצר  וגם 
מכונה  בנית  שמאפשר  מקצועי מתוכנן 
כספי  ובטחון  קבועות  הכנסות  שמייצרת 

לאורך זמן.
ויטמן  מוטי  ליווה  האחרונה  בשנה 
מחברת משאבים מאות עמותות מסוגים 
הע־ ועד  ביותר  קטנות  מעמותות  שונים, 

מותות הגדולות ביותר, ועזר להם להגדיל 
שניים  בפי  שלהם  הכספים  מחזור  את 

לפחות, וגם פי עשרים ויותר.
עקרונות  אותן  איך  לגלות  מדהים 
עובדים לעמותות שונות בסדר גודל שונה, 
וסוגי פעילויות שונות. איך אנשים שתמיד 
ובניהול  לחו"ל  התרמה  במסעות  נכשלו 
סכומי  מכניסים  פתאום  התרמה,  ערבי 
והכוח  העוצמה  את  שקבלו  לאחר  עתק, 

ולמדו את השיטה המדויקת.
העמותות  מנהלי  ילמדו  מחר  בכנס 
ומגייסי הכספים את סודות גיוס הכספים 
מתורמים פרטיים, מה מניע תורם לרצות 
את  וכן  מסוים,  למתרים  דווקא  לתרום 
התרומות.  סכומי  את  להכפיל  הדרכים 
והכי חשוב איך לייצר עוגן כלכלי לעמו־

תה, מבלי כל הזמן לרוץ לתורמים בבניה 
ולמנהלה  לעמותה  נכונה  אסטרטגיה  ע"י 

באופן אישי.
הכנס יתקיים אי"ה  מחר יום חמישי 
י"ז סיון תשע"ט במלון 'אריסטוקרט' רח' 
דמשק אליעזר 16 בני ברק, סביב שולח־

נות ערוכים מהשעה 9:30 בבוקר, בתכנית: 
ארוחת בוקר קלה ונטוורקינג, לאחר מכן 
סידרת הרצאות מהמנטור המקצועי מוטי 
ויטמן, וכן מאת רו"ח גלבוע וייספיש ראש 
החשבון  רואי  בפירמת  מלכ"רים  תחום 
BDSK בן דוד ושות', והרצאה מקצועית 
מאת ר' יוסף ויטמן מנכ"ל חברת משאבים 
בנושא גיוס משאבים לעמותות ממקורות 
לא שגרתיים, ובסיום הכנס ארוחת צהרים 

יוקרתית.
03- נוספים:  לכנס ופרטים   לרישום 
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ונצליח נעשה ה' בשם

שנות ניסיון
21

החופשה המושלמת: תכניות ופעילויות מרתקות מדי יום ולילה

חמיםפנסיון מלא בריכה ענקיתמרחצאות

משקאות חמים, מיצים, 
בירות ומשקאות מוגזים, 

שלגונים מרעננים

הכל 
כלול

שפע של הפעלות ויצירות לילדים 
לאורך כל היום במתחם ממוזג 

בליווי צוות חינוכי, מנוסה ואחראי

מופע מרכזי 
לילדים מדי יום 
בשעות אחה"צ

24

7 לילות - יום חינם

חבילות 2-3-4 לילות

מחיר לילד עד גיל 17

חדש! 10 תשלומים

| הכל כלול במחיר 7-14.7.19 ד'-י"א תמוז |
חבילת סופ"ש במחיר מיוחד

11-14.7 ח'-י"א תמוז | חמישי-ראשון פרשת בלק |
מתקני המלון פתוחים עד שעה

השבת בצאת ונפתחים שבת ₪3790לפני רק

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

הקיץ הזה תהנו מחופשה ברמה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר!
ארוחות ביום, ארוחות  4 במלון תהנו מ:חדרים מחודשים ומשודרגים. פנסיון מלא:
שעות ביממה, מזנון בריכה, קפה  24 שף ברמה קולינרית עשירה, שתייה חמה וקרה

ועוגות אחר הצהריים, ארוחת חצות קלה.
כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח, ג�קוזי, סאונה רטובה / יבשה, 
נפרד, בריכת מים מתוקים חצי אולימפית עם קירוי מיוחד,  חדר כושר, סולריום 
תכניות  הרצאות,  שחיה,  ולימוד  מים  התעמלות  אטרקטיביות,  מים  מגלשות 
מחול  ערבי  היומי,  דף  שיעור  לשעון,  מסביב  המשפחה  לכל  מרתקות  ופעילויות 
והתעמלות לנשים ועוד. 32 חדרי טיפולים ובריכת גופרית - במחירים אטרקטיביים.

o n - l i n e @ t o u r p l u s . c o . i l
03-9050505 מוקד

הזמנות:



עמוד ד | יום רביעי, ט"ז בסיון תשע"ט | המבשר



המבשר | יום רביעי, ט"ז בסיון תשע"ט | עמוד ה

04-950-9000
| רח' זיידל 9 טבריה res@kinorothotel.co.il | kinorothotel.co.il

פרשת שלח

112

כש...כינורות 
מצרף עוד כליזמר 

עם מופעים וקומזיצים מרגשים

שבת מוזיקלית 
במלון כינורות

המוזיקאי המלחין והמעבד
בני לאופר

מארח את
אמן הקלרינט

שרגא פראנק
במופע כליזמרים

מופע כליזמר אותנטי - חסידי

בשם ה' נעשה ונצליח

שנות ניסיון
21

החופשה המושלמת: תכניות ופעילויות מרתקות מדי יום ולילה

חמיםפנסיון מלא בריכה ענקיתמרחצאות

משקאות חמים, מיצים, 
בירות ומשקאות מוגזים, 

שלגונים מרעננים

הכל 
כלול

שפע של הפעלות ויצירות לילדים 
לאורך כל היום במתחם ממוזג 

בליווי צוות חינוכי, מנוסה ואחראי

מופע מרכזי 
לילדים מדי יום 
בשעות אחה"צ

24

7 לילות - יום חינם

חבילות 2-3-4 לילות

מחיר לילד עד גיל 17

חדש! 10 תשלומים

ד'-י"א תמוז | 7-14.7.19 | הכל כלול במחיר
חבילת סופ"ש במחיר מיוחד

11-14.7 ח'-י"א תמוז | חמישי-ראשון פרשת בלק |
מתקני המלון פתוחים עד שעה

השבת בצאת ונפתחים שבת ₪3790לפני רק

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

הקיץ הזה תהנו מחופשה ברמה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר!
במלון תהנו מ:חדרים מחודשים ומשודרגים. פנסיון מלא: 4 ארוחות ביום, ארוחות 
שף ברמה קולינרית עשירה, שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה, מזנון בריכה, קפה 

ועוגות אחר הצהריים, ארוחת חצות קלה.
כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח, ג�קוזי, סאונה רטובה / יבשה, 
נפרד, בריכת מים מתוקים חצי אולימפית עם קירוי מיוחד,  חדר כושר, סולריום 
תכניות  הרצאות,  שחיה,  ולימוד  מים  התעמלות  אטרקטיביות,  מים  מגלשות 
מחול  ערבי  היומי,  דף  שיעור  לשעון,  מסביב  המשפחה  לכל  מרתקות  ופעילויות 
32 חדרי טיפולים ובריכת גופרית - במחירים אטרקטיביים. והתעמלות לנשים ועוד.

o n - l i n e @ t o u r p l u s . c o . i l
03-9050505 מוקד

הזמנות:

פולין: אלמונים זרעו הרס רב במפעל 
להקמת אנדרטאות זכרון ליהודי פולין

ככל הנראה כלי רכב כבד פגע במפעל ועבר על כל המצבות והציוד במקום עד שהחריב אותו לחלוטין ^
התוקפים הותירו אחריהם כתובות גרפיטי אנטישמיות ובהן הכתובת "יהודים החוצה"

מאת א. למל 

חיים  ומפעל  שנים  של  עמל 
מפעל  לטמיון.  אחת  בבת  ירדו 
הכפר  תושב  קשישטוף,  של  חייו 
שעסק  פולין,  במזרח  וונבולניצה 
לזכר  אנדרטאות  ושחזור  בהקמת 
אלמו־ ידי  על  הוחרב  פולין,  יהודי 
המפעל.  את  לחלוטין  שהרסו  נים 
רכב  כלי  באמצעות  הנראה  ככל 
אח־ הותירו  אף  התוקפים  כבד. 
ריהם כתובות גרפיטי אנטישמיות 

ובהן הקריאה "יהודים החוצה".
הפולנית  העמותה 
Zapomniane העוסקת בהנצחת 
פולין  יהודי  של  קבורתם  מקומות 

תמונות  פירסמה  בשואה,  שנרצחו 
האל־ שהותירו  העצום  ההרס  של 

מונים שעברו ככל הנראה עם כלי 
הרכב  כלי  המבנים,  כל  כבד.  רכב 

והציוד נהרסו לחלוטין.
לחלוטין  מזועזעים  "אנו 
היום  אלינו  שהגיעו  מהחדשות 
קשי־ מתגורר  שם  מוונבולניצה, 

שטוף. אנו לא יודעים מהו המניע 
מדובר  כי  יתכן  למעשה.  המדויק 
ממוקם  בו  המקום  על  במחלוקת 
האנטיש־ הכתובת  שלו.  המפעל 

על  ההרס  מבצעי  שהותירו  מית 
קשישטוף  עבד  עליה  האנדרטה 
איתו  בקשר  אנו  מאוד.  מטרידה 
ונתמוך בו בימים הטרגיים הללו", 

אמרו בעמותה.
קשישטוף  עזר  לאחרונה  רק 
של  ושיפוץ  בשימור  לאחרונה 
שנ־ פולין  יהודי  לזכר  אנדרטה 

לכפר  סמוך  ביער  ונקברו  רצחו 
שאלמונים  לאחר  קרמנוביצה, 
אנ־ גרפיטי  כתובות  עליה  ריססו 

טישמיות.

מערכת הבחירות האטרקטיבית של 'ספרי אור החיים':

משתתפים בחודש הספר האגדי 
ובוחרים זכיה עד שווי של 5,500 ש"ח

חודש הספר האגדי של ענקית הס־
פרים העולמית 'אור החיים' מושך אליו 
המ־ את  לממש  הנהנים  לקוחות,  אלפי 
הרשת  שמציעה  התקדים  חסרי  בצעים 
לכל דכפין בימים אלו. עולם הספר הופך 
להיות נגיש לכל כיס, ורבים מנצלים את 
שעל  המלאי  את  ומחדשים  ההזדמנות 

המדף במחירים משתלמים.
מלבד ההגרלה המסורתית הנערכת 
מדי ערב בכל סניף בין הרוכשים ב־100

ש"ח, המעניקה לזוכים פרסים יקרי ערך, 
מחדשת רשת 'אור החיים' הגרלה שבו־
עית ייחודית עם כללי השתתפות שונים 
מהרגיל. אם עד היום הכותרת הראשית 
על  גלי  בריש  הצהירה  הגרלה  בכל 
הפרס המוצע, הרי שהפעם 'אור החיים' 

משאירה לכם למלא את שורת הזכיה.

חולמים  עיניים.  אחיזת  לא  זו  כן, 
גדולות,  מקראות  על  וילנא,  ש"ס  על 
סדרה כלשהי של עוז והדר או סט אחר 
יש  שהיא?  קטגוריה  מכל  ספרים,  של 

את  להפוך  חוזרת  בלתי  הזדמנות  לכם 
במבצעי  קנו  מרגשת.  למציאות  החלום 
מלאו  ש"ח,  ב־100  האגדי  הספר  חודש 
בספח הקניה את הספר בו תרצו לזכות 
פרק  הוסיפו  ש"ח,  של 5,500  שווי  עד   –
השבוע  בסוף  לתוצאות:  וחכו  תהילים 
תדעו אם ההשתדלות עשתה פרי. אגב, 
אם ניצלתם את המבצעים בסכום גבוה 
יותר – תוכלו להיכנס שוב להגרלה ול־
רשום עוד חלום של ספרים על כל 100

לידיו  יקבל  בגורל  העולה  נוספים.  ש"ח 
את הזכיה הנבחרת. 

אז מה אתם בוחרים? היכנסו לסניף 
מהמבצעים  קנו  הקרוב,  החיים'  'אור 
האגדיים של החודש ואולי תהיו הזוכים 

המאושרים של השבוע!

ליברמן הגיש תביעה נגד אזרח שטען 
כי נרקם 'דיל' בינו לבין לפיד בווינה

יו"ר ישראל ביתנו הגיש תביעת דיבה נגד ג'ורג' עזרא שטען כי ליברמן ויאיר 
לפיד נפגשו בעיר וינה

מאת מאיר ברגר

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו ח"כ 
אביגדור ליברמן הגיש תביעת די־
עצמו  המכנה  עזרא,  ג'ורג'  נגד  בה 
'קפטן ג'ורג' לאחר שטען כי ליבר־
מן וח"כ יאיר לפיד מספר 2 ב'כחול 

לבן' נפגשו בעיר וינה.
140 מעזרא  דורש  ליברמן 

הוצאת  בגין  כפיצוי  שקלים  אלף 
לשון הרע.

מש־ לבית  שהוגשה  בתביעה 
ידי  על  בירושלים  השלום  פט 
ואביעד  קוסטליץ  ירון  דינו,  עורכי 
שאולזון, נכתב: "עניינה של תביעה 
הנ־ שפרסם  חמורים  בפרסומים  זו 

תבע נגד התובע, מתוך כוונה לפגוע 
בחירות.  מערכת  של  בעיצומה  בו, 
הבוח־ לציבור  מציגים  הפרסומים 

רים מצג שקרי לחלוטין, פרסומים 
שעלולים להסב לתובע נזק תקשו־
האמו־ במעשים  רב.  וציבורי  רתי 

רים, עבר הנתבע על הוראותיו של 
חוק איסור לשון הרע".

למספר  מתייחסת  התביעה 
ג'ורג''  'קפטן  שפרסם  פרסומים 
ולי־ לפיד  כי  טען  ובהם  החודש, 
שהוביל  המהלך  את  תיאמו  ברמן 
ליב־ הממשלה.  הרכבת  לכשלון 

"ייאמר  הדגישו:  כוחו  ובאי  רמן 
ומלה  מלה  כל  להד"ם.   – מיד 
מוחלט,  שקר  הינה  הנ"ל  באמירה 

אשר מעולם לא אירעה במציאות. 
למרבה הצער, אין זו הפעם הרא־

דברים  הנתבע  פרסם  שבה  שונה 
שקריים אלו".

ב'גלי צה"ל' פורסם השבוע כי 
מאשים  בליכוד  מאוד  בכיר  גורם 
בווינה  נפגשו  ולפיד  שליברמן 
ושם  באפריל,  הבחירות  אחרי 
ליברמן  של  סירובו  את  תיאמו 
נת־ בראשות  לממשלה  להיכנס 

ניהו.
בתגובה לדברים, פרסמה מפ־

לפיה  הודעה  ביתנו  ישראל  לגת 
שהיתה  בשמו  יגיד  מישהו  "אם 
פגישה בין אביגדור ליברמן ליאיר 

לפיד בווינה, הוא ייתבע דיבה".

מגבית מיוחדת 
לטובת ארגון 'מסילה'

החל המפגש השנתי של ישראל 
וגרמניה בנושאי בטחון הפנים

מאת חיים מרגליות

נפתח המפגש השנתי בין מש־
בראשות  גרמניה,  של  הפנים  רד 
הגרמני,  הפנים  לבטחון  המנכ"ל 
של  הפנים  לבטחון  המשרד  לבין 
בגרמ־ מתקיים  המפגש  ישראל. 
הישראלית  המשלחת  ואת  ניה, 
מוביל המשנה למנכ"ל, מר אליעזר 

רוזנבאום.
קבוצות  שלוש  כולל  המפגש 
בראשות  החוק  אכיפת   – עבודה 

ישראל,  במשטרת  מודיעין  רח"ט 
בטרור  מאבק  זריאן;  קובי  תנ"צ 
מהמועצה  ארד  יניב  מר  בראשות 
טכנולוגיה  וקבוצת  לאומי;  לבטחון 
בראשות ראש תחום טכנולוגיה במ־

שרד לבטחון הפנים, מר ירון קרון.
מועב־ המפגש  ימי  בשלושת 

בנושאים  הדדיות  הרצאות  רות 
וידע;  מידע  מוחלף  הפרק,  שעל 
מסו־ פרויקטים  נושאים,  ונדונים 

שיתופי  לנושאי  והצעות  כמים 
פעולה חדשים.

בית המשפט דחה בקשת הפרקליטות לתקן 
את גזר הדין של רעיית ראש הממשלה

נשיא בית משפט השלום תוקף את הפרקליטות שניסחה את כתב האישום המתוקן במדויק, אך מנסה עתה 
לתקן את מה שהיא שגתה בו לדבריה

מאת חיים מרגליות

שופט בית משפט השלום דחה 
פי־ לתקן  הפרקליטות,  בקשת  את 
שהוסכם  הדין  לגזר  שנכנסה  סקה 
בעניינה של רעיית ראש הממשלה 
ולהבהיר כי כתב האישום מתייחס 

רק לארוחות פרטיות.
כי  נכתב  המדוברת  בפסקה 
(הארוחות  שנצרכו"  "הארוחות 
הפרקליטות  לטענת  שהוזמנו 
 – המדינה  במימון  כחוק  שלא 
בעיקר,  ואולי  גם,  "הוזמנו  ח"מ) 
הממשלה  ראש  של  לאורחיהם 
לבשל  הוזמנו  השפים  ורעייתו. 
ראש  של  לאורחיהם  במקום 
כי  חולק  אין  ורעייתו.  הממשלה 
המא־ רשמי  אירוח  במעון  מדובר 

בארוחות  מעלה  רמי  אנשים  רח 
במרחק  כיום  ואין  רשמיות,  ערב 
בין  להבחין  היכולת  את  הזמן 
הוצאות אלו לבין הוצאות פרטיות 

אם היו כאלה".
למחוק  ביקשה  הפרקליטות 
היתה  שלטענתה  הפסקה,  את 
כתב  מעובדות  וחורגת  שגויה 
הסדר  האישום המוסכם במסגרת 
לה־ ביקשה  כך  ובתוך  הטיעון 
מתייחס  האישום  כתב  כי  בהיר 
לא  וכלל  פרטיות  לארוחות  רק 

לאירוחים רשמיים או מדיניים.
בפסקה,  שנכתבו  העובדות 
"מנוגדות  הפרקליטות,  לטענת 
המתוקן  האישום  כתב  לעובדות 
מוסיפות  ולמעשה  המוסכם, 
חסרות  שגויות  עובדות  עליהן 
ניסוח  כי  נכתב  עוד  בסיס". 
מו"מ  תוך  נעשה  האישום  כתב 
המדויקים  "הניסוחים  מדוקדק. 
הם  הנאשמת,  על  גם  המוסכמים 
הצ־ בין  ממושך  מו"מ  של  תוצאה 
מהמסד  חריגה  כל  ממילא  דדים. 
העובדתי המוסכם מהווה למעשה 
תוספת עובדתית חסרת בסיס ויש 

בה לפגוע בהסדר הטיעון".
השלום  משפט  בית  נשיא 
חן,  אביטל  השופט  בירושלים, 
אותה  ודחה  לעתירה  התייחס 
בכתב  שבעוד  מציין  שהוא  תוך 
האישום המקורי הבדילה המדינה 
רשמיים  אורחים  בין  בקפידה 
ראש  במעון  פרטיים  לאורחים 
האישום  שבכתב  הרי  הממשלה, 
המילה  מוזכרת  לא  המתוקן 
בהקשר  אחת  פעם  ולו  פרטיים 
לאירוחים. להיפך, "כתב האישום 
המתוקן נוקט בלשון 'ארוחות בהן 
'עבור  אורחים',  במעון  התארחו 
מהמ־ ואורחיהם  משפחתה  בני 

דינה'".
טענת  מול  כי  מוסיף  השופט 
המ־ הניסוחים  על  הפרקליטות 

המתוקן,  האישום  בכתב  דויקים 
כנד־ המשפט  בית  לכך  התייחס 

רש, "מקריאה פשוטה ניתן להבין 
המאשימה  התכוונה  כאשר  כי 

צוין  פרטיים  אורחים  של  לאירוח 
ומספר  במפורש  היטב,  הדבר 
המקורי,  האישום  בכתב  פעמים 
המתוקן  האישום  בכתב  וכאשר 
לא מופיעה ולו פעם אחת התיבה 
בכל  מדובר  פרטיים',  'אורחים 
אורחי המעון ללא אבחנה ביניהם, 

שאם לא כן, היה מצוין אחרת".
אי לכך, ובנסיבות הענין, קובע 
נשיא בית משפט השלום כי הבק־

שה לתיקון גזר הדין נדחית.

ניו יורק: ראש העיר הכריז על הקמת 
משרד מיוחד למאבק בפשעי השנאה

דה בלסיו, שהכריז על מועמדותו לפריימריז לנשיאות ארה"ב: "במשך אלפי שנים העם היהודי ניצב בפני 
סכנה והדרה ואנחנו אף פעם לא נחים או מתלבטים לנוכח האיומים האלה" 

מאת א. למל

אכיפת  אנשי  נבחרים,  נציגים 
עס־ קהילתיים,  מנהיגים  החוק, 
קיים ומנהיגים אזרחיים מהקהילה 
למפ־ התאספו  יורק  בניו  היהודית 
השנתית,  היהודי  המסורתי  גש 
בהנחיית ראש העיר ביל דה בלסיו, 
לנשיאות  מועמדתו  את  שהציג 

ארה"ב בבחירות הבאות.
בירך  בלסיו  דה  העיר  ראש 
לקהילה  והודה  המשתתפים  את 
היהודית על ש"עשו כל כך הרבה 

למען ניו יורק ולדורות הבאים".

הליבה  היא  הזאת  "הקהילה 
יורק",  בניו  שאנחנו  מי  של  והלב 
מו־ על  שהודיע  העיר,  ראש  אמר 

עמדותו לנשיאות. "אם אתה אוהב 
מה  את  אוהב  ואתה  יורק  ניו  את 
שאנחנו מייצגים, אתה צריך לאהוב 

את הקהילה היהודית שלנו".
העם  שנים,  אלפי  "במשך 
והדרה,  סכנה  בפני  ניצב  היהודי 
מת־ או  נחים  לא  פעם  אף  ואנחנו 

האלה",  האיומים  לנוכח  לבטים 
הזאת  "העיר  בלסיו.  דה  אמר 
צריכה להיות מגדלור, מקום שבו 
היהודים ידעו שיהיה כבוד, ותהיה 

הגנה", אמר.
לעליה  התייחס  בלסיו  דה 
60%  – יורק  בניו  השנאה  בפשעי 

היהודית  בקהילה  התמקדו  מהם 
להתעמת  "יש  כי  וקבע  בברוקלין 
הוא  האנטישמיות.  התגברות  עם 
משרד  פותחת  העיריה  כי  הוסיף 
מיוחד לריכוז המאבק בפשעי הש־

ביצעה  יורק  ניו  משטרת  וכי  נאה 
מעצרים רבים בגין פשעי שנאה.

שנאה  פשע  מבצע  אתה  "אם 
אנחנו  אותך,  נמצא  יורק,  בניו 
לדין,  אותך  נעמיד  אותך,  נעצור 
פשוט  זה  לכלא.  תלך  ואתה 

לקול  העיר  ראש  אמר  כך",  כל 
תשואות הנוכחים.

נשכח  לא  "לעולם 
סרט־ כנגע  כמוה  שהאנטישמיות 
ני. מעשה קטן של שנאה יכול לה־
פוך למעשי אלימות גדולים מאוד 
– ראינו את זה בהיסטוריה. בגלל 
זה  את  לעצור  צריכים  אנחנו  זה 
עכשיו, כי אנחנו לא יכולים לקחת 
את הסיכון הזה. עלינו להוקיע את 
שאנחנו  פעם  בכל  האנטישמיות 
שומעים אותה, בכל פעם שאנחנו 
רואים אותה, בין משמאל, בין מי־

מין ובין ממרכז", אמר.

שמח  אני  מסילה  ארגון  "בזכות 
לנהל  הכלכלית  היכולת  עם  ורגוע, 
למשפחתי  לתת  יכול  אני  הבית.  את 
וילדי את מה שהם צריכים, כמו בכל 
בית נורמלי. ועם זאת יש לי עדיין את 
שלושה  שלומד  אברך  להיות  הזכות 
סדרים ביום" – אומר לנו הרב יעקב. 

ש. ממודיעין עילית.
מש־ אלפי  עוד  ישנם  כמוהו, 
את  החבים  החרדי  בציבור  פחות 
שלוות הנפש שלהם והרווחה בביתם, 
בעשרים  שהצליח  'מסילה'  לארגון 
תפיסה  שינוי  לחולל  פעילותו  שנות 
כלכלית  להתנהלות  הנוגע  בכל 
משפחות  אלפי  הקים  הארגון  נכונה. 
ועסקים מקריסה והתבוססות בביצה 
והציל  וחובות  קושי  של  האינסופית 
על  לצדקה ונפילה  אותם מלהזדקק 

כתפי הציבור.
מעבר לייעוץ והליווי, עוסק האר־

שליט"א,  ישראל  גדולי  בהוראת  גון 
נכונה  להתנהלות  החינוך  בהטמעת 
בחיים הכלכליים גם בסמינרים לבנות 
ובבתי הספר. כך גם מתקיימים בכל 
הישיבות הגדולות מפגשים מיוחדים 
בהם מקבלים חתנים בתקופה שלפני 
החתונה וזוגות צעירים בתחילת הד־

רך, כלים והדרכה להתנהלות כלכלית 
נכונה ונבונה.

אחד המשפטים שאנחנו חוזרים 
שאנו  המשפחות  מכל  ושומעים 
אותנו  לימדו  לא  "למה  הוא  מלווים 
מתנהלים  איך  החתונה  אחרי  מיד 

עם כסף? הכל לימדו אותנו, ורק את 
שנים  את  להציל  שיכל  הזה  הדבר 
היפות ביותר שלנו, לא לימדו אותנו". 
וזו הסיבה שהארגון משקיע מאמצים 
ומשאבים אדירים בהכשרה של הזו־

בית  לבנות  "במקום  הצעירים.  גות 
מכוונים  אנחנו  לגשר,  מתחת  חולים 
אותם מראש למסילה הנכונה שמע־
ניקה להם חיים של שלווה ושמחה".

נחסכים  שנה  כל  "במהלך 
בפעילות  המשתתפות  למשפחות 
המקצועיות  התכניות  בזכות  מסילה, 
מעשרות  יותר  האישית,  וההדרכה 
נתפס  בלתי  סכום  זהו  ש"ח!  מיליוני 
על  נופל  היה  'מסילה'  שאילולא 
גבאי  של  כך,  גם  העמוסות  כתפיהם 

הצדקה והציבור הרחב".
בהוראת מרנן ורבנן גדולי ומאורי 
בימים  הארגון  יוצא  שליט"א  הדור 
אור  שתעניק  מיוחדת  במגבית  אלו 
משפחות  לאלפי  המנהרה  בקצה 

ותאפשר להן לצאת מצרה לרווחה.
רב  ענין  מביעים  רחבים  קהלים 
לתת  הקריאה  שבמרכזה  במגבית 
להצליח".  "הזכות  את  משפחה  לכל 
החכמה  בתרומה  ספק  ללא  מדובר 
בכפל  עצמה  את  שמכפילה  ביותר 
מונים. "לפי התחשיבים שלנו", אומ־

רים מנהלי הארגון, "כל שקל שייתרם 
במגבית, שווה למשפחות חסכון של 
את  ומזכירים  שקלים".   13 לפחות 
דבריו המפורסמים של הרמב"ם ש"זו 

הצדקה המעולה שבצדקות". 

המפעל לאחר ההרס

נעצרו מספר חשודים 
בהעסקת והלנת שב"חים

מאת חיים מרגליות

בה  משולבת  אכיפה  פעילות 
רבים,  אכיפה  גורמי  חלק  נטלו 
בלתי  שוהים  לאיתור  הביאה 
שלא  המועסקים  קטינים  חוקיים, 
כחוק, חשד לטיוח תאונות עבודה 
ועוד, בתחומי מפעל מחזור פסולת 
הח־ האכיפה  גורמי  אשדוד.  בעיר 
המפעל  ובעלי  מקיפה  בחקירה  לו 

שוחררו בתנאים מגבילים.
(אז־ דרום  מחוז  פרקליטות 

ישראל־תחנת  ומשטרת  רחי) 
עם  בשיתוף  ומתפ"א,  אשדוד 
רשויות  והרווחה,  העבודה  משרד 
המס, תביעות רישוי עסקים מחוז 
לאומי,  לביטוח  המוסד  דרום, 
משרד  הסביבה,  להגנת  המשרד 
קנסות  לגביית  המרכז  האוצר, 
החינוך,  במשרד  האכיפה  ויחידת 
משולבת  אכיפה  פעילות  ביצעו 
באשדוד  פסולת  למחזור  במפעל 
כוח  לאספקת  חברה  ובמשרדי 

אדם בלקיה.
המשו־ הפעילות  במסגרת 

באשדוד  במפעל  נמצאו  תפת, 
במשטרה  לחקירה  והועברו 
קטין,  ביניהם  שב"חים,  שלושה 
במקום.  לנים  החשד  פי  על  אשר 
עוכבו  הם  אף  והמסיע  מעסיקם 
לחקירה במשטרה בגין כך ובסיום 
חקירתם בה מסרו גרסתם וטענו־
מגבילים  בתנאים  שוחררו  תיהם 
מחסום  אל  הורחקו  והשב"חים 
תרקומיא. כמו כן, אותרו בתחומי 
שמדווחים  קטינים   16 המפעל 
הועס־ אשר  ספר,  בית  כתלמידי 

המפעל  ידי  על  החשד  פי  על  קו 
באמצעות קבלן כוח אדם, בניגוד 

לחוק.
הפ־ במסגרת  נמצאו  בנוסף, 

בטיחות  ליקויי  במפעל  עילות 
עובדים  החשד,  פי  על  קשים. 
נפצעו  במפעל  הזכוכית  באגף 
הועברו  ולא  עבודתם  במסגרת 
נמ־ כן,  כמו  רלוונטיים.  דיווחים 

להפרה  ראשוניים  ממצאים  צאו 
כלל  במפעל.  עובדים  זכויות  של 
הממצאים יועברו להמשך חקירה 
וטיפול של כלל רשויות האכיפה.

טבריה לקראת ועדה קרואה: ראש 
העיר לא הצליח להעביר תקציב 

מאת מאיר קליין 

מועצה  ישיבת  של  בסיומה 
שה־ מתיחות  ורוויית  דרמטית 
העיריה  בבית  אתמול  תקיימה 
התקציב  הצעת  נפלה  בטבריה, 
השלי־ בפעם  העיר,  ראש  שהגיש 
שהיה  כפי  זאת,  והאחרונה.  שית 
העובדה  לנוכח  רב,  זמן  מזה  צפוי 
הצליח  לא  קובי  רון  העיר  שראש 
להקים קואליציה, בשל התנגחותו 

הבלתי פוסקת במגזר החרדי. 
מספר  היה  אתמול  בישיבה 
ממספר  גדול  לתקציב  המתנגדים 
ראש  החמיצו  ובכך  התומכים, 
ההזדמ־ את  העיר  ומועצת  העיר 
נות האחרונה לעמוד ביעדים שנ־

התקציב  את  ולאשר  בחוק  קבעו 
השנתי. 

על פי החוק, יובא הנושא כעת 
את  שיפזר  הפנים  שר  להחלטת 
קרואה  ועדה  וימנה  העיר  מועצת 
הפנים  שר  יכול  כן  כמו  תחתיה. 
אם  דעתו  שיקול  לפי  להחליט 
עצמו  העיר  ראש  את  גם  להדיח 
כשה־ בתפקידו,  אותו  להותיר  או 

מועצה תכהן תחתיו. 
האחרונים  בימים  כי  יצוין 
לפוליטיקה  שפניו  קובי  הכריז 
מפלגה  להקים  ובכוונתו  הארצית 
שיקבל  העריך  הוא  עצמאית. 
מנדטים  של  יחסית  גבוה  מספר 
תפקיד  את  יקבל  הוא  ולטענתו 

שר הפנים בממשלה הבאה. 

אסון בראשל"צ: נפל 
לבור, התחשמל ונהרג

מאת חיים מרגליות

אסון בראשון לציון, אדם כבן 60
נלכד בתוך בור ביוב בביתו, התחש־
ב'איחוד  חובש  מליחי  בן  ונהרג.  מל 
הצלה' סיפר: "השכנים סיפרו כי הג־
בר שנכנס לתקן תקלה במשאבה של 
בור הביוב בביתו והתחשמל. בסיוע 
הוצאנו  נוספים  וחובשים  השכנים 
פעולות  בו  וביצענו  מהבור  אותו 
מאמ־ בתום  הצער  למרבה  החייאה. 

צי החייאה נקבע מותו".
זק"א  מתנדב  רוט  אלחנן 
למקום  "כשהגעתי  אמר:  שפלה, 
מצאתי את הגבר לכוד בתוך הבור 
צוות  עם  יחד  הכרה,  ללא  כשהוא 
והח־ החוצה  אותו  משכתי  רפואי 

ממושכות  החייאה  בפעולות  לנו 
מותו  את  לאשר  נאלצו  שבסופם 
שפלה  זק"א  מתנדבי  במקום. 
הממצאים  ובאיסוף  בהרוג  טפלו 

בזירה הקשה".
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ריבלין: "מזהירים את לבנון משימוש 
כבסיס לתקיפת ישראל"

נשיא המדינה נשא דברים באזכרה לחללי מלחמת לבנון הראשונה בהר הרצל, התייחס למבצע 'מגן צפוני' 
ושלח מסר לחיזבללה: "לבל יכפיף את לבנון לאג'נדה איראנית"

מאת כתב 'המבשר'

ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
לח־ באזכרה  דברים  אתמול  נשא 
בהר  הראשונה  לבנון  מלחמת  ללי 
משימוש  לבנון  את  והזהיר  הרצל 
"אנו  ישראל.  לתקיפת  כבסיס 

יכפיף  לבל  חיזבללה  את  מזהירים 
ואנו  איראנית,  לאג'נדה  לבנון  את 
תשמש  לבל  לבנון  את  מזהירים 

כבסיס לתקיפת ישראל".
עוד הוסיף ריבלין: "רק בשנה 
'מגן  מבצע  במסגרת  האחרונה 
צפוני' חשף צה"ל סדרה של 'המ־

חיזבללה.  של  ההתקפיות'  נהרות 
ישראל,  לתחום  שחדרו  מנהרות 
של  בוטה  הפרה  שהיוו  מנהרות 
מנהרות  הישראלית  הריבונות 
חפים  באזרחים  לפגוע  שמטרתן 
מפשע. אנו מזהירים את חיזבללה 
לאג'נדה  לבנון  את  יכפיף  לבל 

לב־ את  מזהירים  ואנו  איראנית, 
לתקיפת  כבסיס  תשמש  לבל  נון 

ישראל".
אבל  קרב,  אליי  ששים  "איננו 
צה"ל דרוך ומוכן לתת מענה לכל 
איום ולכל תרחיש. מדינת ישראל 
שד־ כל  נעשה  מנגד.  תעמוד  לא 
רוש, כדי שאזרחי ישראל ימשיכו 

לישון בשקט".
אל־ער־ ברשת  דווח  שלשום 
ביה כי גורמים אמריקאים הבהירו 
כי  עון,  ג'וזף  לבנון,  צבא  למפקד 
ישראל  בין  שיפרוץ  עימות  כל 
וחיזבללה יתרחש אך ורק בין שני 
הלבנוני  שהצבא  ודרשו  הצדדים, 
עוד  חיזבללה.  לטובת  יתערב  לא 
ממפקד  ביקשו  הגורמים  כי  דווח 
צעדים  יינקטו  כי  לוודא  הצבא 
משמעותיים כדי למנוע את ההב־

רחות בגבול סוריה־לבנון.
לתגבר  נתבקש  הוא  כן,  כמו 
את הפעילות בגבולה הדרומי של 
לבנון, זאת בשל המנהרות שארגון 
הטרור חפר במקום, והושמדו על 
צפוני'  'מגן  במבצע  ישראל  ידי 
הגו־ הדיווח,  פי  על   .2018 בסוף 

רמים האמריקאים אמרו לא פעם 
לגורמים בלבנון, כי במידה ויפרוץ 
יתמכו  הם   – ישראל  מול  עימות 

בישראל. 
צפוני'  'מגן  מבצע  כזכור, 
החל בחורף האחרון ונמשך כחצי 
חשף  צה"ל  שעבר  בחודש  שנה. 
והאחרונה  השישית  המנהרה  את 
היתה  וכאמור  במבצע,  שנחשפה 
בצפון,  שהושמדה  האחרונה 
שהמטרה  קצר  מקטע  מלבד 
העיקרית להשארתו היא למטרות 
בינלאומיים  גורמים  מול  הסברה 
של  הבוטה  ההפרה  לגבי  שונים, 
שעשה  וההכנות   1701 החלטה 
בש־ בישראל  למלחמה  חיזבללה 

נים האחרונות.

ahabosem@gmail.com | www.arugathabosem.co.il
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מחלקת החלמה מבית ערוגת הבושם 
מזמינה אתכם לבוא להתאוששות אחרי ניתוח
באווירה תורנית וברמה מלונאית
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מחלקת החלמה

ניתוח זה לא אפצ'י. צריך לנוח אחריו כמו שצריך.
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להחזיק ראש

ש. תפילינסקי ביטוי הולם |

התורה  ובהיכלי  בישיבות  הקיץ.  של  בעיצומו  אנו 
של  לימים  כיאה  עוז  בכל  דאורייתא'  ה'ריתחא  מתרחשת 
סמוך ונראה לקבלת התורה. מי חושב בכלל על ההתקרבות 
החינוך  בבתי  מלהזכיר!  הס   – הזמן'?  'סוף  לימי  האיטית 
הלימודים  סיום  לקראת  הימים  את  כבר  סופרים  הבנות  של 
להיוותר  עליו  נגזר  מה  שמשום  הגדול  לחופש  ונערכים 

באורכו המקורי.
במקביל גובר אף החום אט אט. בפנים פועלים המזגנים 
במרץ ובחוץ החמה אינה שוקטת על שמריה. מדי פעם היא 
אגלי  המעלות  בקרניה  אותנו  ושוטפת  מנרתיקה  יוצאת  אף 

זיעה על הפנים.
הדעת.  היסח  של  בתכונה  מעט  מאופיינים  אלו  ימים 
מטבעו של אדם, קשה לו להתרכז בימי חום. הוא עלול לאבד 
הוא  לחילופין,  יתר.  בפזיזות  ולפעול  דעתו  שיקול  את  מעט 
עשוי להתנהל בעצלתיים ולהפוך לאיטי, מסורבל ובלתי יעיל.

להתמודד  שקשה  מביכה  במציאות  מדובר  כך,  או  כך 
עמה. בעלת השלכות רבות, לא טובות. ברוחניות ובגשמיות. 
אנוש.  כשלי  בעקבות  מתרחשים  רבים  אסונות  לצערנו, 
חזור  אל  של  נמהרים  צעדים  אסון.  הרות  קריטיות  טעויות 
למרבה  קורים  הדברים  הדעת.  היסח  של  ברגע  שננקטו 
הצער במשך כל השנה, אולם בימי הקיץ הלוהטים, הסבירות 

וההיתכנות לכך גדולות בהרבה.
לעמוד  חייב  מאמין  שיהודי  ההשתדלות  מכללי  כחלק 
בהם תמיד, היא חובת הזהירות התמידית מהיסח הדעת. אף 
בימים קשים, כאשר החום לוהט, העולם מהביל וחסר אוויר, 
הנשימה קשה. אסור להניח את מושכות המוח ללא שליטה. 

חייבים להחזיק ראש.
שכחת  של  מרים  אסונות  לאחר  ניגרו  כבר  דמעות  כמה 
באבחת  קופחו  חיים  כמה  מחום.  לוהטים  ברכבים  תינוקות 
היסח  של  שניה  בשבריר  ההגה.  על  הדעת  היסח  של  רגע 
הדעת מהכביש, או נמנום קליל ביותר. כמה צער ועגמת נפש 
ניתן למנוע, כאמור לפי כללי ההשתדלות המוטלת על האדם, 
האונות  על  להשתלט  לחום  לתת  שלא  מתבקשת  בזהירות 

במוח שלנו ושלא להסיח את הדעת.
הראשוני  המפתח  כי  יודע  דעת  בר  כל  הרוחני.  בפן  אף 
ראש'.  'לאחוז  הוא   – כראוי  ומצוות  תורה  שומר  יהודי  של 
כל  על  להיכשל  עלול  דעת  הסחת  של  מהפרעות  שסובל  מי 
צעד ושעל. פה הוא שוכח שהוא בשרי, ולמחרת הוא לא זוכר 
שהוא חלבי. בשבת הוא בטעות מטלטל את המוקצה. בורר 
מכשולים  של  דוגמאות  עשרות  ועוד  מהדגים  העצמות  את 
הכרוכים בהיסח הדעת גרידא. לא מזיד ולא פשיעה חלילה.

הבה נאחז ראש ונעודד את הסביבה שלא לאבד אף פעם 
מיותרות,  פורענויות  נמנע  כך  דעת.  להסיח  ולא  עשתונות 
שומרי  כיהודים  להתהלך  נזכה  ואף  כמובן,  שמים  ברחמי 

תורה ומצוות כראוי בכל רגע נתון.   

איחוד בימין? ח"כ פרץ לא מוותר על המקום הראשון
יו"ר הבית היהודי התנער מהמתקפה של מוטי יוגב על נפתלי בנט. "אנחנו 

מתכוונים למצוא את הדרכים לחבר את כל הימין ביחד"
מאת מאיר ברגר

רפי  ח"כ  הנכנס  החינוך  שר 
פרץ מתעקש לעמוד בראש איחוד 
שיצורפו  לאחר  גם  הימין  מפלגות 
מהמחנה  נוספות  מפלגות  אליו 

הלאומי.
פרץ  אמר  ב'  ל'רשת  בראיון 
כי יפעל לאחדות הימין בבחירות 
שיצטרף  מי  כל  אך  ה־22,  לכנסת 
יהיה חייב להיות אחריו ברשימה.

פרץ התנער מההשתלחות של 
שר  בנט,  בנפתלי  יוגב  מוטי  ח"כ 
לשיח  ''מתנגד  לשעבר.  החינוך 
בשפה  לדבר  צריכים  אנחנו  כזה, 

אדם  של  לגופו  לדבר  לא  מכבדת 
יש  לנפתלי  ענין.  של  לגופו  אלא 
הדתית,  בציונות  זכויות  הרבה 

עשה פעולות מאוד מבורכות.
בנקודה  אותה  עזב  גם  ''הוא 
לא פשוטה בדרך אבל פנינו קדי־

מה, אדם נידון על פי רובו ואנחנו 
בהחלט מתכוונים למצוא את הד־

ביחד'',  הימין  כל  את  לחבר  רכים 
הבטיח יו"ר הבית היהודי.

מי־ ועל  החינוך  לשר  מינויו  על 
נויו של בצלאל סמוטריץ' לשר הת־

חבורה אמר פרץ כי "יש כאן הצהרת 
כוונות מאוד ברורה – אנחנו ברוך ה' 
ואנ־ נתניהו  עם  מאוד  קרוב  בקשר 

חנו שמחים להעמקת הקשר. אנחנו 
ואחרי  לפני  ביחד,  להתהלך  רוצים 
קריאת  כאן  משדר  אני  הבחירות. 

כיוון להמשך הדרך".
החינוך  למשרד  הכניסה  על 
אמר פרץ "אני מחנך כבר עשרות 
שנים, גם במערכות הצבאיות וגם 
את  להמשיך  ורוצה  באזרחיות, 

הדרך הזאת".
יו"ר  הצהיר  שעבר  בשבוע 
סמוט־ בצלאל  הלאומי  האיחוד 

מקומו  על  לוותר  יסכים  כי  ריץ' 
לייצר  מנת  על  המפלגה  בצמרת 
איחוד של מפלגות הימין לקראת 

הבחירות לכנסת ה־22.

זעזוע בקהילה היהודית בפולין: מיסיונרים 
בכניסה למחנה השמדה אושוויץ

לאחרונה התגברה פעילות המיסיונרים באירופה ^ בארגון 'אור לאחים' המליצו 
למטיילים: "לא לקחת כל חומר קריאה שנראה כמידע תמים"

פעילים  בקרב  עמוק  זעזוע 
שמתריעים  באירופה  יהודים 
מפני תופעה הולכת וגדלה של מי־
ההש־ במחנה  שעומדים  סיונרים 
ובעיירות  אושוויץ־בירקנאו  מדה 
לשכנע  ומנסים  בפולין  שונות 
בארגון  דתם.  את  להמיר  יהודים 
בפ־ ונאבק  שעוקב  לאחים',  'אור 
עדויות  הצטברו  המיסיון,  עילות 
מיסיונרים  פעילים  שלפיהן 
שהקימו  דוכנים  עם  עומדים 
בפולין  ההשמדה  למחנה  בכניסה 
ומשכנעים  שיווקיים  חומרים  עם 
יהודים מהארץ ומחו"ל לשמוע על 

הבשורה המשיחית שלהם.
חשפו  האחרונה  בתקופה 
פעילי 'אור לאחים' מספר מקרים 
של פעילות מיסיונרית באירועים 
אירופה.  מזרח  ברחבי  יהודיים 
הארגון  פעילי  המקרים  באחד 
מיסיונרים  פועלים  כיצד  תיעדו 
ההילו־ ביום  ליז'ענסק  בעיירה 

מליז'ענסק  אלימלך  רבי  של  לא 
זיע"א. מקרה נוסף היה בעיר אומן 
בנוכחות  האחרון,  השנה  בראש 
שהגיעו  יהודים  אלפי  עשרות 

לשהות ליד הציון הקדוש של רבי 
נחמן מברסלב. 

ובא־ נוספים  באתרים  גם 
מגיעים  שאליהם  נוספים  תרים 
ומחו"ל,  מהארץ  יהודים  תיירים 
עולים בתקופה האחרונה דיווחים 
מי־ פעילות  על  ונשנים  חוזרים 
הדו־ לצד  כך,  על  נוסף  סיונרית. 

ההשמדה,  במחנה  שהוצבו  כנים 
גם  מזלם  את  המיסיונרים  מנסים 
כך  בפולין.  היהודיות  בקהילות 
נערכה  ובוורשה  בקרקוב  למשל 
חומ־ חלוקת  האחרונה  בתקופה 
רים מיסיונרים לתושבים יהודים.

קשר  יצרו  הארגון  פעילי 
המוע־ באזורים  חב"ד  בתי  עם 
הקהילות  לפני  גם  והתריעו  דים 
במוקד  שנמצאות  היהודיות 
במזרח  המיסיונרית  הפעילות 

אירופה. 
מגיעה  המיסיונרית  "הסכנה 
לכל מקום, וכעת אנו רואים אותם 
אלפי  נשרפו  שבו  למקום  מחוץ 
נפ־ את  שמסרו  קדושים  יהודים 

וולקן,  בנימין  הרב  התריע  שם", 
בכתות  למאבק  המחלקה  מנהל 
לאחים'.  'אור  בארגון  ובמיסיון 
נמשיך  "אנחנו  וולקן  הרב  לדברי 
שמנ־ המיסיון,  בכתות  להיאבק 

סים למכור את הסחורה המסוכנת 
למטיילים  ממליצים  אנו  שלהם. 
לקחת  ולא  עיניים  לפקוח  בעולם 
כמידע  שנראה  קריאה  חומר  כל 

תמים".

קליפורניה: נעצר צעיר ניאו־נאצי 
שאיים לבצע טבח בבית כנסת

בביתו אותר נשק מסוג AR-15, ספרות נאצית ובגדי הסוואה

מאת א. למל

רוס פארקה, בן 23, נעצר על 
בחשד  קליפורניה  משטרת  ידי 
שאיים לבצע טבח של מתפללים 
רובה  נמצא  בביתו  כנסת.  בבית 
ספרות  וגם  הסוואה  בגדי  סער, 

ניאו־נאצית.
החשוד כינה את עצמו בשם 
אדולף היטלר וסיפר לחבריו כי 
יבצע פיגוע בבית הכנסת, יפעל 
וגורמי  היהודית  הקהילה  כנגד 
לא  הוא  זאת,  עם  החוק.  אכיפת 
מתכוון  הוא  מתי  או  היכן  אמר 

לממש את איומיו.
המי־ בעקבות  הדיווח,  עפ"י 

 ,FBIה־ בידי  עליו  שהצטבר  דע 
חיפוש  וצו  מעצר  צו  נגדו  הוצא 
לביתו  הגיעו  סוכנים  בביתו. 
מיוחד,  אירוע  ללא  אותו  ועצרו 
AR- מסוג  נשק  אותר  בביתו 

בנוסף  ריקות.  מחסניות  וכן   15

נאצית,  ספרות  בביתו  אותרה 
בגדי הסוואה וחרב.

והוגש  נעצר  פארקה  נגד 
איומים,  בגין  אישום  כתב  נגדו 
נשק  של  חוקית  בלתי  אחזקה 
לחוק.  בניגוד  רובה  של  ושיפור 
גם  קוסטה  קונטרה  משטרת 
שמונע  חירום  צו  נגדו  הוציאה 
נוספים.  נשק  כלי  לרכוש  ממנו 

פארקה  משפטו,  שייפתח  עד 
כליאה  במתקן  במעצר  נותר 
המקומית  במשטרה  במחוז. 
הראיות  ריבוי  למרות  כי  מסרו 
על  מידע  בידיה  אין  לכאורה, 
החשוד  של  ממשיות  כוונות 
להוציא את איומיו לפועל והיא 
לסייע  בבקשה  לציבור  פונה 

במידע ממשי.

מטה משטרת קליפורניה

החומר המיסיונרי בכניסה 
לאושוויץ
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שוב: משאית פגעה בגשר 
רמת אלחנן בבני ברק

מאת חיים מרגליות

גשר  קריסת  לאחר  כשנתיים 
רמת  לשכונת  הסמוך  הרגל  הולכי 
משאית  שוב  ברק,  בבני  אלחנן 
פגעה אתמול לפני הצהריים בגשר 
לאירוע  בניגוד  לנזק.  לו  וגרמה 
החמור לפני שנתיים, אז נהרג נהג 

המשאית, הפעם לא היו נפגעים.
אזרח  כי  נמסר  מהמשטרה 
במ־ הבחין  שהוא  כך  על  דיווח 

הפוגעת  מנוף,  עם  גבוהה  שאית 
בגשר הולכי הרגל בסמוך לגבעת 

שמואל.
עם קבלת הדיווח הוזנקה למ־

תוך  שהגיעה  משטרה  ניידת  קום 
זמן קצר ביחד עם מהנדס גשרים 
קבע  אשר  ישראל,  נתיבי  בחברת 
לגשר  בטיחותית  סכנה  כל  אין  כי 

וניתן לאפשר לתנועה לזרום.
מהש־ ממצאים  איסוף  לאחר 
הבו־ ליחידת  הועבר  הנושא  טח, 

לבדיקת  ישראל  במשטרת  חנים 

פרטי האירוע וטיפולו.
הת־ בכלי  שפורסם  בתיעוד 

נראית  האירוע,  מזמן  קשורת 
הנ־ ככל  בולט,  מנוף  עם  משאית 

שנגרר  הנדסי  רכב  כלי  של  ראה 
סמוך   4 בכביש  חולפת  ידה,  על 
בשלב  אליו.  ומתקרבת  לגשר 
הפוסע  רגל  הולך  נראה  מסוים 
אז  ובדיוק  הגשר,  מעל  לאיטו 
התחתון  בחלקו  המשאית  פוגעת 
הולך  כולו.  שמזדעזע  הגשר  של 
בחזרה  בבהלה  נמלט  נראה  הרגל 

אל קצה הגשר.

רגע ההתנגשות של המשאית בגשר

טרגדיה במקום קסם: אותרו שרידי 
הקוסם ההודי שהוכנס לנהר הגנגנס 

מאת יעקב א. לוסטיגמן

חיפושים  של  יומיים  אחרי 
אותרו  הגנגס  נהר  של  בקרקעיתו 
ההודי  הקוסם  של  גופו  שרידי 
להרשים  שניסה  לאהירי,  צ'נצ'אל 
הנהר  מי  אל  והורד  צופים,  מאות 
מהם  בשלשלות,  קשור  כשהוא 

התיימר להיחלץ בתוך זמן קצר. 
פע־ בעבר  ביצע  כבר  לאהירי 

לולים דומים, אך הפעם הודה לפני 

שהוכנס אל מי הנהר כי הקסם עומד 
להיות קשה יותר לביצוע מקודמיו. 
"אם אצליח להיחלץ, זה יהיה קסם", 
אמר לצופים הדרוכים והוסיף: "אם 

לא – זאת תהיה טרגדיה". 
מש־ בני  גם  היו  הצופים  בין 

הוא  כי  שטען  לאהירי  של  פחתו 
במט־ המסוכן  התעלול  את  מבצע 
הציבו־ המודעות  את  להחזיר  רה 

אבדו  שכבר  הקסמים  לנושא  רית 
את חנם בעיני ההמון. 

בת־ חשדו  הודו  במשטרת 
להיחלץ  הצליח  שלאהירי  חילה 
יצא  כלשהי  ובדרך  מהשלשלות, 

ממי הנהר מבלי שהצופים יבחינו 
בו. הסברה היתה כי הוא עשה זאת 
במטרה להגביר את המתח ולזכות 
בפרסום כשיופיע אחרי שעות או 

ימים שבהם הוא ייחשב למת. 
לא  הללו  שהחשדות  אלא 
מבצע  של  לפתיחתו  הפריעו 
הנהר  של  בקרקעיתו  חיפושים 
באזור בו הוא הושלך פנימה, ולא־

כאמור.  גופתו  אותרה  יומיים  חר 
נראה שהקסם האחרון של הקוסם 
בפרסום  אותו  זיכה  מבריק,  הלא 
רב יותר מזה שזכה לו עם כל קס־

מיו ותעלוליו הקודמים. 

'מגפת הליצ'י' מפילה חללים 
בהודו; 103 ילדים מתו עד כה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לפחות 103 ילדים מתו בשבו־
עות האחרונים מהתפרצות קדחת 
שבהודו,  ביהאר  המחוז  במדינת 
מתגוררים  בה  עניה  מחוז  מדינת 

כ־100 מיליון בני אדם. 
נק־ הילדים  לקו  בה  הקדחת 

והיא  אקוטי',  'אנצפליטיס  ראת 
גורמת לחום גבוה במיוחד, ירידה 
פרכו־ הסוכר,  ברמות  דרסטית 
חוק־ מוות.  ולבסוף  שיתוק  סים, 

רים אמריקאים שבדקו בעבר את 
כמכנה  המשמשים  החיים  אורח 
נפגעי  מבין  מוחלט  לרוב  משותף 
המחלה וגילו כי אכילה מרובה של 
ליצ'י היא המאפיין הבולט ביותר. 
בשפע  מצויים  הליצ'י  פירות 
והתוש־ ביהאר,  המחוז  במדינת 

במידה  מתבססים  העניים  בים 
אלו.  פירות  צריכת  על  רבה 
מגישות  עניות  היותר  המשפחות 
פי־ קרובות  לעיתים  לילדיהן 

מזונם  כל  וזהו  בלבד,  ליצ'י  רות 
החוקרים  ושבועות.  ימים  במשך 
המחלה  את  שבדקו  האמריקאים 
ישנם  שבליצ'י  יתכן  כי  טוענים 
רעלנים שעדיין לא ידועים למדע, 
להתפרצותה  שגורמים  אלו  והם 
מופרזת  צריכה  בעקבות  המחלה 

של הפרי. 
שכ־ הילדים  ל־103  בנוסף 

עדיין  רבות  עשרות  מתו,  בר 

המקו־ החולים  בבית  מאושפזים 
פורסם  ההודית  ובתקשורת  מי, 
תצלום המציג מיטת אשפוז עליה 
חולים,  ילדים  מספר  מצטופפים 
מפאת חוסר מקום בבית החולים. 
שלקו  הילדים  של  רובם  רוב 
נתון  תזונה,  מתת  סבלו  במחלה 
העובדה  לנוכח  מפתיע  שאינו 
ילדים  בעיקר  פוגעת  שהמחלה 
מתבססת  שלהם  המזון  שצריכת 

על הפרי הטרופי המצוי באזור. 
בימים  הפגינו  המחוז  תושבי 
בו  החולים  בית  מול  האחרונים 
במחאה  הילדים,  מאושפזים 
של  הבריאות  שר  הרשויות.  נגד 
עי־ מסיבת  כינס  המחוז  מדינת 

התעניין  במהלכה  אך  תונאים, 
של  בתוצאותיו  העיתונאים  אצל 
אירוע ספורט שעורר תשומת לב 
רבה בהודו, מה שגרר זעם רב מצד 

של  מותם  כי  שטענו  התושבים 
הממונה  השר  את  מעניין  הילדים 
תו־ מאשר  פחות  בריאותם,  על 

חסר  ספורט  אירוע  של  צאותיו 
משמעות. 

ההודיים  התקשורת  בכלי 
ה'אנצפליטיס  מחלת  כי  מציינים 
מדי  בביהאר  מתפרצת  אקוטי' 
חמש  ולפני  הקיץ,  בחודשי  שנה 
חללים   150 הפילה  היא  שנים 
לד־ זאת,  עם  המחוז.  ילדי  מקרב 

מענה  היה  שנה  באותה  בריהם, 
חי־ מבצע  נערך  יותר,  טוב  רפואי 

שנועדו  קמפיינים  והושקו  סונים 
להגביר את המודעות של ההורים 
והזיהוי  המניעה  ולדרכי  למחלה 
טוענים,  הם  כך  הפעם,  המוקדם. 
מת־ הילדים  של  מותם  כי  נראה 

רשויות  בקרב  נפש  בשלוות  קבל 
המחוז ובקרב ממשלת הודו. 

גרינבלט: "הפלסטינים מקבלים 
החלטות שלא מועילות לבני עמם"

את זה לפוליטי החלטנו שממשלת 
ישראל לא תשתתף, ושרק נציגים 

מהמגזר הפרטי יהיו שם". 
אתה  האם  נשאל:  גרינבלט 
מח־ שהפלסטינים  מכך  מאוכזב 

"לא,  והשיב:  הסדנה?  את  רימים 
לצערי אני לא מופתע מהצד הפ־

הם  שלפעמים  חושב  אני  לסטיני. 
מועילות,  שלא  החלטות  מקבלים 
לא רק לשלום אלא לבני עמם. אם 
אני לא מופתע אז אי אפשר להגיד 
הישראלי  מהצד  מאוכזב.  שאני 
אין מה להתאכזב. ממשלת ישראל 
סייעה לנו רבות במהלך השנתיים 
ורבע האחרונות. אם יתמזל מזלנו 
אני  כלכלי  שלום  להשיג  ונוכל 

תסייע  ישראל  שממשלת  בטוח 
וסביר  הרעיונות,  במסגרת  מאד 

להניח שגם תשפר אותם". 
תגי־ מתי  לשאלה:  בתשובה 

להשיג  הצלחנו  לא  "נכנענו",  דו 
גרינבלט:  השיב  שלום?  הסכם 
לא  שאני  אמרתי  "מההתחלה 
של  בתאריך  לא  בתאריכים,  נוקב 
אנקוב  לא  ואני  התכנית,  פרסום 
ניכשל.  או  נצליח  שבו  בתאריך 

אנחנו נדע כשנדע". 
ישראל  לדעתו  מה  כשנשאל 
אמר  לעשות,  יכולה  או  צריכה 
שאף  חושב  לא  "אני  גרינבלט: 
לעשות  צריך  מהצדדים  אחד 
שנחשוף  עד  צדדיים  חד  צעדים 
אני  הפחות.  לכל  התכנית,  את 

אחד.  לאף  יועיל  שזה  חושב  לא 
מי  כל  ומורכב.  קשה  סכסוך  זה 
את  מבין  הקונפליקט  את  שמבין 
מקווים  אנחנו  ההצלחה.  סיכויי 
ול־ לקוות  לחלום  יוכלו  שאנשים 

לעומת  להיות,  שיכול  למה  שאוף 
מה שיש כרגע. אך אם ניכשל, אני 

אבין מדוע".

נתניהו: "תהיה נציגות 
ישראלית בוועידה בבחריין"

ובסתר אנחנו מקיימים מגעים עם 
הערבי  העולם  של  רבים  מנהיגים 
מדינת  בין  ענפים  קשרים  ויש 
רוב  עם  ערב,  למדינות  ישראל 
מאוד  בקרוב  הערביות.  המדינות 
שא־ חשוב,  כנס  בבחריין  יתקיים 

נחנו מברכים עליו, של נסיונה של 
יותר,  טוב  לעתיד  להביא  ארה"ב 
יהיו  האזור.  של  בעיות  ולפתור 

נוכחים בו כמובן ישראלים".
ית־ הבא,  השבוע  "בתחילת 

היסטורי  מפגש  בירושלים  קיים 
היועצים  של  מפגש  תקדים.  חסר 
רוסיה  ארה"ב  של  לאומי  לבטחון 
וישראל. זוהי פסגה חשובה ביותר 
להבטחת היציבות במזרח התיכון 
בזמנים סוערים ורוגשים. יש דבר 
הזה,  המשולש  במפגש  חשוב 
במדינת  העל  מעצמות  שתי  של 
עדויות  אלף  להעיד  כדי  ישראל, 
על מעמדה הבינלאומי של מדינת 
ישראל היום בין האומות", הוסיף 

וסיפר נתניהו.

נשיא מצרים המודח מוחמד מורסי 
נקבר לפנות בוקר בהלוויה חשאית 

כך  על  מחה  הוא  הדיווחים.  את 
מזה  שונה  במקום  נקבר  שאביו 
שלא  כך  ועל  דרשה,  שהמשפחה 
לקבורה  להביאו  להם  הורשה 
וידידיו  באוהדיו  מוקפים  כשהם 

של אביו המת. 
נשיא טורקיה רג'פ טאיפ אר־

דואן שטען כבר שלשום כי מורסי 
במצרים,  הרשויות  בידי  הומת 
הוסיף אתמול לתקוף את ממשלת 
נזכור  "לנצח  כי  וטען  מצרים, 
הרצח  את  הזה  העריצים  לשלטון 
של ידידנו מוחמד מורסי, שהומת 

בייסורים קשים בכליאה ממושכת 
ובאיומים בהוצאה להורג". 

חששו  במצרים  הרשויות 
תנועת  תומכי  תגובת  מפני  מאוד 
'האחים המוסלמים', וזאת הסיבה 
וב־ במהירות  נקבר  שמורסי  לכך 

חשאי, במקום לא צפוי ובטקס בו 
הורשו להשתתף רק בני המשפחה 
החשש  אליו.  הקרוב  הדין  ועורך 
לטריגר  תהפוך  שההלוויה  היה 
אלימה,  מחאה  של  לפתיחתה 
בהשתתפות  נערכת  היתה  אילו 

המונים. 
לעת עתה נשמר השקט במצ־

רים, ולא ידוע על התפתחותה של 
מורסי,  של  מותו  בעקבות  מחאה 
האמיתי  המבחן  כי  נראה  אולם 
ימי  שכן  הקרוב,  שישי  ביום  יהיה 
שישי נחשבים מועדים לפורענות 
מהמחאות  ורבות  הערבי,  בעולם 
ער־ ובמדינות  במצרים  הגדולות 

ביות אחרות, פרצו בימי שישי. 

הודעות חוק תכנון ובניה - 19/06/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 19/06/19

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

משרד הבינוי והשיכון ורשות החדשנות 
יתמכו בפיתוח טכנולוגיות בניה

מאת שלמה גרין

ורשות  והשיכון  הבינוי  משרד 
משו־ בתכנית  יוצאים  החדשנות 
בפעילות  לתמיכה  חדשה  תפת 
בתנאי  והדגמה  פיתוח  מחקר, 
חדשניות  טכנולוגיות  של  אמת 

בענף הבניה.
'חדש־ כנס  יתקיים  בקרוב 

צמיחה'  מנוע  הבניה:  בענף  נות 
במטרה  ערך  לניירות  בבורסה 
המשותפת  התכנית  את  להשיק 
מח־ בפעילות  לתמיכה  החדשה 

אמת  בתנאי  והדגמה  פיתוח  קר, 

בענף  חדשניות  טכנולוגיות  של 
הבי־ צד  בין  שיח  וליצור  הבניה 
לבין  בניה)  חברות  (קבלנים,  קוש 
טכנולוגיה  (חברות  ההיצע  צד 
המפתחים  תעשייתיות  וחברות 
פתרונות חדשניים ליישום בענף). 
לחברות  במה  תינתן  כן  כמו 
ומתע־ הטכנולוגית  מהתעשיה 
יכולו־ את  להציג  הייצור  שיית 
החדשנות  רשות  בקצרה.  תיהן 
בכך  המעוניינים  לגופים  תספק 
פרטים נוספים לרבות מידע לגבי 
המסלולים ואופן הגשות הבקשות 

לתמיכה.
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 + מעלית   + מטר   115 חד   4 חדש!! 
052- 2820.000שח  רק  גדולה  סוכה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20052830]

הנביא  בשמואל  בוטיק  בפרויקט 
(סמוך לכותל) דירות 5 חד 115 מטר 
ברמת פאר רק 2890.000ש"ח כניסה 
"היימשע   052-7658-638 חודש   18

תיווך-הנדלס"
[20052829]

הדירה הכי מפוארת! בארזי הבירה 4
חד כ 105 מטר ק"א רק 2790.000שח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052828]

חד   2 אחינועם  איזור  בסנהדריה 
מטר   25 לעוד   38 תמא   + מטר  כ40 
052-7658-638 1390.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

בבלעדיות! מצפה נוף 3 חד 88 מטר 
הטשופרים  וכל  מחניה  מחסן   + ק"ד 
052-7658-638 2430.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052826]

חדרים   4 אליהו  בנופי  בהזדמנות!! 
חדשה  ענקית,  חצר   + גדולה 
תיווך  בלבד!   2,780,000 ומושקעת! 

פרנקל 050-4145663
[20052819]

מ''ר,  כ50  חמד,  בפנינת  בבלעדיות! 
טובה,  תשואה  תמיד.  מושכרת 
נכסים''  ''אברמצי'ק  1,450,000שח 

0548-456-212 או 02-9966522
[20052815]

חדשה!  ירמיהו,  ברח'  בבלעדיות! 
כ130 מ''ר, מחסן גדול! חזית! 28,000
0548- נכסים''  ''אברמצי'ק  למטר. 

456-212 או 02-9966522
[20052810]

3 משה,  בקרית  מציאה  בלעדי 
 + ואחרונה  ב'  קומה  גת  ברחוב  חד' 
רק  הגג  כל  על  מידית  לבניה  רשיון 
2,200,000 ש''ח *  *  * תיווך ישיר -02

6510266
[20052807]

דירת 3 חדרים 45 מ"ר ק"ק בדוד ילין 
בלעדי  תיווך  שיפוץ  כולל   1,200,000

052-7692073 052-7163221
[20052799]

דירת 3 חדרים 60 מ"ר ק"ק בדוד ילין 
+ חצר גדולה 1,500,000 כולל שיפוץ 
052- 052-7163221 בלעדי  תיווך 

7692073
[20052798]

דירת 3 חדרים 54 מ"ר קומה 1 בדוד 
שיפוץ  כולל   1,400,000 חצר   + ילין 
052- 052-7163221 בלעדי  תיווך 

7692073
[20052797]

דירת 3 חדרים 44 מ"ר קומה 1 בדוד 
תיווך  שיפוץ  כולל   1,150,000 ילין 
052-7692073 בלעדי 052-7163221
[20052796]

דירת 3 חדרים 42 מ"ר קומה 1 בדוד 
ילין + מ. סוכה1,100,000 כולל שיפוץ 
052- 052-7163221 בלעדי  תיווך 

7692073
[20052795]

מ"ר   60 גדולים  חדרים   3 דירת 
משופץ  ילין  בדוד  קרקע  קומת 
052- בלעדי  1,600,000תיווך  קומלט 

052-7692073 7163221
[20052794]

בתנובה, 6חד' ענקית, מתוכננת היטב, 
 - נדל"ן  יעד  נוחה,  קומה  מדהים!  נוף 

072-3969911
[20052791]

ענקית,  דירה  בתנובה,  למבינים! 
נוף מיוחד, שוורץ נדל"ן -052-765

6888
[20052774]

מרווחת  חדרים   5 ברוך,  במקור 
סוכות  ומושקעת,  מפוארת 
חניה  מעלית,  נוף,  ק"ד,  גדולות, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  פרטית, 

6888
[20052773]

מרווחת,  חדרים   3.5 צבי,  בנוה 
אוויר,  כיווני   3 ומוארת,  משופצת 
2,300,000 ענקית,  סוכה  מרפסת 
ש"ח שוורץ נדל"ן 052-765-6888

[20052772]

חדרים   3 לביהמ"ד,  קרוב  בבעלז 
נוחה,  קומה  מאוד,  מרווחת 
אפשרויות  ענקית,  סוכה  מעלית, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  הרחבה, 

6888
[20052771]

בנוי,  שלד   + חדרים   4 בסורוצקין 
אופציה   + מ"ר,  כ-135  בנוי  סה"כ 
30 עוד  של  ולתוספת  למעלית 
מ"ר, חזית, נוף, מרפסת סוכה, ק"ג, 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20052770]

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

765-6888
[20052769]

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
[20052768]

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

6888
[20052767]

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

6888
[20052766]

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
[20052765]

בגוש 80, דירת 4 חדרים, משופצת 
סוכה  מרפסת  גבוהה,  ברמה 
נוחה,  קומה  מעלית,  חזית,  גדולה, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052764]

2.5 בגאולה  ונדירה!  מיוחדת 
חדרים, 63 מ"ר, + 2 מרפסות סוכה 
לסגירה),  מאוד (אפשרות  גדולות 
אוויר.  כיווני   3 להרחבה,  אופציות 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052763]

בנין  ביואל  בבלעדיות  מציאה!! 
 + מעלית   + מטר   115 חד   4 חדש!! 
052- 2820.000שח  רק  גדולה  סוכה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20052750]

באריאל  מציאה!!בונבונירה  ממש 
יחידת   + ל -4חד'  מחולקת  מטר   135
לחודש.  ב-4600  מושכרת  -3חד 
052-7658-638 3200.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052690]

4 בשטראוס  מפוארת  בונבונירה 
רק 2060.000ש"ח -052 מטר  חד 80 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052689]

רק  ק"א  מטר  כ50  חד   2 ילין  בדוד 
1270.000 שח טאבו רגיל -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052688]

בונבונירה  בפולנסקי  בבלעדיות! 
בגג  מחסן   + מטר  כ-80  חד   3.5
אופציות  ביותר!!  מושקעת  -5מטר 
052-7658-638 2150.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052687]

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]

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 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,800,000
מ"ר.   75 חדשה,  ק,   2.5 חד',   3 יואל 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052384]

לגמרי  חדשה  באוליהב  בבלעדיות!! 
גדולים  וחניה  מחסן   + מטר  חד 98   4
ק"ג רק 2420.000שח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052374]

מטר   96 חד'   4 בסורצקין  מציאה! 
20 בניה  התר   + מטר   12 מחסן   +
מדהים!!  נוף  מוכנה,  רצפה  עם  מטר 
רק  מעלית  ק"ה,  מעולים,  שכנים 
052-7658-638 2790.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20052373]

חד   4 גרשום  רבינו  צבי-  בנווה 
ק"כ + שטח ל-2 יחידות דיור סה"כ 
2400.000ש"ח  רק  מטר  כ120 
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052298]

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]

בכיכר  זוכה!!  הקודם  במחיר!!  ירדו 
מטר 4200.000שח  חנות 135  השבת 
052-7658-638 חזק  הכי  מיקום 

"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]

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]

מ"ר,   70 שערים  במאה  בהזדמנות! 
ב-  מושכרת  יחידות,  ל-3  מחולקת 
052-  . ש''ח   1,550,000 ש''ח   6,400

7158024
[20051950]

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

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

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

"היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

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

הנדלס"
[20051757]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

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

הנדלס"
[20051595]

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

הנדלס"
[20051594]

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

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

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

תשלום 052-7658-638
[20051485]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

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

הנדלס"
[20051414]

מדהימה  פנטהוז  דירת  חיים  בדברי 
 ,40 לעוד  בניה  התר   + מטר   180
שיא  מיקום  וחזית,  מדהים,  נוף 
052-7658-638 4800.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

בונבונירה  דירת  בבלוי  במחיר!!  ירדו 
2030.000 רק  ק"א  מטר   80 חד   3
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20051351]

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

תיווך 0527101942
[20052843]

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

0527101942
[20052842]

בהחשמונאים דירת 2 חדרים חדשה 
מרוהטת  ענקית  סוכה  מרפסת 
נוחה- קומה  ממוזגת  קומפלט 

0527101942
[20052841]

מרפסת  חדרים   4 מרדכי  בתכלת 
מר"ח  פנויה  קומפלט  מרוהטת  סוכה 

אלול תיווך0527101942
[20052840]

קומה  צעיר  לזוג  יחידה  בתנובה 
מיידי  חדשה  ממוזגת  נוחה 

תיווך-0527101942
[20052839]

פינוי  לזו''צ,  להשכרה  יחידה  בכדורי, 
''אברמצ'יק  4000שח,   . ק''ג  תמוז, 
02- או   0504-165-775 נכסים'' 

9966522
[20052812]

מעלית,  ק''ד  חד'   5 מרדכי  בתכלת 
גמיש!  שח   8000 באב,  פינוי 
0504-165-775 נכסים''  ''אברמצ'יק 

או 02-9966522
[20052811]

חד'   2 הצדיק  בשמעון  בלעדי 
וממוזגת  משופצת  מרוהטת  מרווחת, 
תיווך   *   *   * גדולה  סוכה  מרפסת   +

ישיר 02-6510266
[20052806]

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]

חגי 4 חד' חדשה ק"א 80 מ"ר מרוהט 
80 ק"ג  חד'   4 סורוצקן   * מרפסת.   +
תיווך -02 ומרפסת.  נוף   + מ"ר 6,500 

053-3179474 ,5379474
[20052389]

מ"ר,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
מרוהט, 8,500 ש''ח * זכרון יעקב ק"א 
חיים 3 דברי  ענקית *  מרפסת  חד'   5
 ,02-5379474 תיווך   $1,550 ק"3 חד' 

053-3179474
[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]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
ק"ב  210מ"ר  דופלקס  רמב"ם  באזור 
"אפיק-נכסים"  2,300,000ש"ח  חזית 

053-3128884 03-5791514
[20052850]

בניה  בסיום  מעולה  במיקום  בפ.כץ 
חזית  ק"א  מ.שמש   + גדולים  3ח' 
03- "אפיק-נכסים"  1,450,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20052849]

חצר   + ק"ק  2.5ח'  יגאל  באזור 
03- "אפיק-נכסים"  1,350,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20052848]

מרפסות   + ענקית   4 דונולו  באזור 
מיידי  חזית  ק"ב  כ-115מ"ר 
03- "אפיק-נכסים"  2,240,000ש"ח 

5791514
[20052847]

נדיר  דופלקס  אבטליון  באזור 
ברמה  מפואר  350מ"ר  במיוחד! 
ומעלית  חזית  מרהיב!  נוף  גבוהה 
03- "אפיק-נכסים"  בלבד!  למבינים 

5791514
[20052846]

ענקית  קרקע  דירת  בזכרון-מאיר 
שיפוץ  צריך  כניסות  חזית 2  105מ"ר 

מיידי "אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052845]

חזית  ק"א  3ח'  יגאל  באזור 
"אפיק-נכסים"  מיידי  1,520,000ש"ח 

053-3128884 03-5791514
[20052844]

2 חדש  בנין  החיים  באור  בלעדי 
מיידי  אכלוס  סוכה  מ.   + חדרים 

058-3202530 1,220,000
[20052792]

בני ברק | השכרה
יח"ד לזו"צ ברח' כהנמן ק"ג, מרוהטת 
052- ש''ח.   2,600 מיידית,  קומפלט, 

7637730
[20052814]

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]

מלובלין,  בהחוזה  מזומן!  לבעלי 
טאבו משותף 60 מטר מושקע ביותר 
רק 680.000שח 052-7658-638 ק"ב 

"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
חדשה,  צנרת  אויר,  כיווני   3 חד'   4
054-  . ש''ח   1,330,000 ג',  אזור 

8494450/1
[20052801]

למגורים/ דירה  לקנות  מעוניין 
במחיר  מפוצלת)  (אפי'  להשקעה 

טוב 0527120124
[20052800]

בית שמש | מכירה
ק"ה,  דזיקוב 4חד'  בפרויקט  מציאה!! 
"נדל"ן-פלוס"  רק 1,430,000ש"ח  נוף, 

054-8541580 ,052-7695-695
[20052813]

אנחנו  דירה?  לקנות  מחפש  חדש! 
כל  את  לך  נשלח  הנדלניס"ט  בתיווך 
באזורים  בשוק  החדשות  הדירות 
החרדיים בבית שמש ישירות למייל! 
שלחו  התפוצה,  לרשימת  להרשמה 
14NADLAN@GMAIL. ל-  מייל 
'צרפו  והמילים  שמכם  עם   COM

אותי'. השירות ללא תשלום!
[20052729]

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

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
2 בחדשים,  מושקעת   3 למכירה 
לל"ת  ממשית,  הרחבה  מרפסות, 

054-8461410
[20052779]

מטופחת  חד'   3 בחדשים  בקריה 
052- לל"ת.  כחדשה  וממוזגת 

7173954
[20052752]

השקעות נדל"ן 
נכס  בהתחייבות!   10% תשואה 
טאבו   + בנקאית  ערבות   + בארה"ב 

058-3200060
[20052835]

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]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
נוף  סלון   + חד'   2  * ארוח:  דירות   2
חדר  דירת   * חדש  מטבח  לכינרת, 
מתאימה לזוג, שכונת ראסקו, 10 דק' 
053- בשפע.  חניה  מלעלוב,  הליכה 

3129516
[20052434]

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]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
בצה"ל  חד'   4 דירת  וכן   *   * ממוזגת 
לתקופה  קומפלט  משופצת   12
04- 054-8433088 ממושכת. 

6922596
[20052313]

חד'   3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
חדשה, 2 חדרי שינה, סלון- מטבח, 7
מרפסת,  נפתחת,  ספה   ,(2/5) מיטות 
נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח לזוג, 3-5
ש''ח   500  :  6-8 ש''ח,   400  : נפשות 
חמישי- מוצ"ש 1200 ש''ח למשפחה, 
הנחה ללילה שני 50 ש''ח ביה"ז -800

052-7614435 .900
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

5 לביה"ז  לשבתות  חדשה  דירה 
052- למירון.  נוף   + מרפסות   2 חד', 

7115607
[20049077]

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]

חצר,   + וממוזגת  נקיה  יפה,  דירה 
לימים ולשבתות.054-8589209

[20040224]

בית חלקיה 
ישיבה  פינת  ומיוחדת  חדשה  וילה 
050- מיטות.   20 בחוץ  נעימה 

4162290
[20052831]

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

הארץ. 052-8741443
[20052314]

טבריה 
ענק,  ג'קוזי  לזוגות,  בפוריה  צימר 
מאובזר,  מטבחון  מוצנעת,  בריכה 

ביה"כ. 052-7772913
[20052704]

פנטהוז מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה מאוד!! נוף מדהים ומיוחד, 
7 חד' זוגיים אפשרות עד 30 איש, 
לציבור  מותאם  חרדית,  שכונה 
גריל  מנגל  גדולה  מרפסת  אנ"ש, 
לילדים,תאריכים  ומשחקים 
וביה"ז  הקיץ  לשבתות  אחרונים 
תמונות:  לקבלת   050-4190057

y0504190057@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]

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]

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

[20051879]

ענקית,  חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
חורף  מבצעי  השנה,  ולימות  לחגים 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

אור הגנוז 
וילת נופש חדשה ומפוארת + חצר 
מיטות.   14 מדהים,  ונוף  גדולה 

053-4166610
[20045978]

ירושלים 
תיווך  בתנובה  דירות  לשבתות,ימים 

0527101942
[20052836]

במעלות דפנה 138 דופלקס יפהפיה 
בסלון.  ספות  10מיטות,  ומרווח: 
קרובה  ושבתות.  לימים  ממוזגת 
לרכבת הקלה ולכותל. 0533161215
[20052816]

ברמה  דירות  מלון   – ''טורקיז'' 
אילן/גוש  מרכזי [בר  במיקום  גבוהה, 
02- נכסים-קייט''  ''אברמצ'יק   [80

9966522
[20052809]

תקופות  לשבתות,  דירות  תיווך 
האזורים.  בכל  ארוכות  קצרות/ 

שוורץ 052-7600608
[20052753]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

7616720-1
[20040110]

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

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

הגדלים ֶ כל  רכבים   " דניאל  הסעות   "
וטנדרים  מיניבוסים   10/14/16/20
ומפוארים  ממוזגים  חדשים, 
0527-10- תחרות.  ללא  במחירים 

10-20
[20052696]

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]

ַ +  10-17 מ  לת"ת  מזכיר  בירושלים 
והקלדה  גרפיקה   12:00 עד  ו'  יום 

חובה קו"ח ל- 02-6513749
[20052837]

דרוש  בברכפלד  שמחות  לשובע 
צהריים   + בוקר  לאפיית  עובד 

להתקשר 054-8480031
[20052817]

ברק  בני  לרפאלי  עובד  דרוש 
03- או   115 עקיבא  ר'  לפרטים 

050-4169649 5707410
[20052805]

מלמד  דרוש  בירושלים  חסידי  לת"ת 
אחה"צ  לשעות  וחול  קדש  ללימודי 

פקס 02-5370499
[20052745]

הבניה  בתחום  חרדי  למשרד 
מהבית.  לעבודה  מזכיר/ה 
וספקים,  לקוחות  מול  לעבודה 
לשעה.  ש"ח   40 ביום,  שעות   3-4
למתן  פקיד/ה  בי-ם  בנק  לסניף   *
שירות ללקוחות הסניף. לא נדרש 
תורני  עורך    * ש"ח.   7,000 ניסיון, 
ביום,  שעות  מהבית. 3-4  עבודה   -

40 ש''ח. קריירה 072-22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

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

23-23
[20047215]

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

052-7632224
[20052259]

שידוכים 

מידות  אמיד,  שמח,  בן 44  גרוש  ת"ח 
טובות, מחפש עד 42 פתוח להצעות 

050-4133933
[20052855]

אולמות 

"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 
מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 
צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 
058- להזמנות:  השומר  עזרא 

3215030
[20051559]

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]

תפילין 
אצל  ולסופרים  לסוחרים, 
תפילין,  תקבלו  "וקשרתם" 
בהשגחת  מיוחדים.  ומחירים 
שירות  שטרן,  והגרי"מ  הבד"ץ, 

אישי. 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]

אומנות 
הקורס המבוקש של " עולם הניר" 
בונוס  הבא,  בשבוע  אי"ה  יפתח 
אשת  השבוע,  לנרשמות  מיוחד 

חיל, 0504154152
[20052802]

דף היומי בבלי: ערכין ג    דף היומי ירושלמי: מעשר שני כ    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הט"ז (החיים)    משנה יומית: עדויות א, ו-ז    הלכה יומית:
או"ח תקכז, כא-כג    רמב"ם יומי: שכירות יג - שאלה ופקדון ב    שו"ע הרב 
- רב יומי: נא, ה וכל זה - ח    דף היומי - זוהר: תצוה, עט-פז    חפץ חיים:

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קכ. לה"ר א, ג-ד  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:108:158:138:078:138:07סו"ז ק"ש מג"א
9:079:109:099:049:089:04סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:409:449:439:389:429:37סוף זמן תפלה מג"א
10:1810:2110:2010:1610:1910:15סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4112:4312:4312:3912:4112:38חצות היום
13:1713:1813:1813:1513:1713:14מנחה גדולה

19:5319:4919:5019:5119:4819:49שקיעת החמה
זמנים למחר

3:383:473:443:353:443:35עלות השחר
4:314:384:364:294:364:28זמן ציצית ותפילין

5:295:375:365:325:355:31הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
אהרונוביץ   073-2688970 פארם סנטר  ברק בני      12 הדפוס  בית   054-4355426 שאול גבעת  הפלמ"ח  ירושלים
סופר פארם  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור 12, ב"ב    תל אביב
077-8881490 יגאל אלון  סופרפארם יד אליהו 077-8882200 רח' אורלוזרוב 208 מהשעה 19:00 עד 24:00 אורלוזרוב
סופר פארם האודיטריום 8851931 מרכז מסחרי לב יסמין    חיפה הנרקיס 51 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00 סופרפארם 077-8881110 הנשיא 134    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח'  6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד אהרון   חולון
נורדאו משעה 10:00 עד 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: 211.22-
אתמול: 211.22-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-18

תל אביב
30-22

חיפה
28-20

גולן
31-18

טבריה
36-23

גליל
28-16

באר שבע
35-20

אילת
40-27

מזג האויר
עלייה קלה בטמפרטורות

היום - נאה עם עלייה קלה 
בטמפרטורות.

חמישי - בהיר עד מעונן חלקית. 
ירידה קלה בטמפרטורות. 

במהלך הבוקר בצפון הארץ 
יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. 

שישי - נאה. עליה קלה 
בטמפרטורות. הטמפרטורות 

יהיו מעט גבוהות מהרגיל 
לעונה.

שבת - מעונן חלקית עד בהיר. 
ירידה קלה בטמפרטורות. 

במהלך הבוקר בצפון הארץ 
יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

שבתשישיחמישי
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 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



נעצר ערבי שיידה 
אבנים על ניידת משטרה

מאת חיים מרגליות

 18 בן  צעיר  עצרו  שוטרים 
שיידה אבנים לעבר ניידת משטרה. 
במהלך פעילות מבצעית שה־

בעיסאוויה  שבת  במוצאי  תבצעה 
לע־ אבנים  יודו  ירושלים,  במזרח 

משטרה  כוח  משטרה.  ניידת  בר 
שפעל במקום זיהה בשעת מעשה 
ירושלים  מזרח  תושב  חשוד, 
שיידה על פי החשד, את האבנים 

ועצר אותו.
ומע־ לחקירה  הועבר  החשוד 
צרו הוארך בבית משפט השלום.

כי "כוחות  מציינים,  במשטרה 
המשטרה ובהם לוחמי מג"ב יפע־

לו בכל הכלים הנמצאים ברשותם 
על מנת להגיע לכל חשוד המסכן 
התו־ האזרחים,  של  בטחונם  את 

הפועלים  הבטחון  וכוחות  שבים 
ולדין  למעצרו  להביא  בירושלים, 

בגין מעשיו".

שיבושים בקליטת 
הלוויינים באזור נתב"ג

מאת חיים מרגליות

מרשות שדות התעופה נמסר 
קיימים  האחרונים  בשבועיים  כי 
שיבושים בקליטת ה־GPS במר־

חב נמל התעופה בן גוריון. 
השיבוש  כי  הודגש  בהודעה 
אינו מסכן את בטיחות המטוסים 

או הטיסה. נמל התעופה בן גוריון 
מצוייד במכשור בטיחותי תעופ־

בתחום  בעולם  מהמשוכללים  תי 
בכל  נחיתות  המאפשר  התעופה 

מצב, גם בהפרעות קליטה. 
בנתיבי  כי  הסבירו  ברש"ת 
וההמ־ הנחיתה  ובנתיבי  הטיסה 

טכנולוגיות  חלופות  יש  ראה 

קלי־ מצריכות  שאינן  מבצעיות 
מנחה  הפיקוח  ומגדל   GPS טת 
אלו  לחלופות  המטוסים  את 

בעת הצורך.
בנוסף פקחי הטיסה עוקבים 
אחרי כל מטוס ממריא ונוחת על 
שאינו  ומוודאים  המכ"ם  מסך 

סוטה מנתיבו ומהגובה הנדרש.

שני פועלים נהרגו בתאונות עבודה
מאת חיים מרגליות

קטלניות  עבודה  תאונות  שתי 
התרחשו ביום שני, לפני הצהריים. 
עובד  נהרג  הראשונה,  בתאונה 
פריקת  במהלך  מגובה  שנפל  זר 
הכוח  בתחנת  שעגנה  באניה  פחם 
שהגי־ רפואה  כוחות  שבאשקלון. 
מותו  את  לקבוע  נאלצו  למקום  עו 

של העובד. 
במש־ הבטיחות  ממינהל 

כי  נמסר  והרווחה  העבודה  רד 
התאונה  של  ראשוני  "ממידע 
זרה  באניה  מדובר  כי  עולה 
במים  פעילות  שבזמן  מגיבלטר, 
הטריטוריאליים של ישראל, אחד 
אל  נפל  סיני  ממוצא  העובדים 
הב־ מפקחי  בתוכה.  מסולם  מותו 

והרווחה  העבודה  במשרד  טיחות 
שהתבררו  ולאחר  למקום  הגיעו 
המשרד  סייע  המקרה,  נסיבות 
אל  בו  הטיפול  המשך  בהעברת 
ונמלים)  ספנות  (רשות  רספ"ן 
המשטרה,  עם  פעולה  בשיתוף 

להמשך החקירה על ידן".
תאונת עבודה קטלנית נוספת 
שם  ערוגות,  במושב  התרחשה 
לא־ חיים  רוח  ללא  פועל  אותר 

תם  כבד.  מטרקטור  שנפגע  חר 

הצלה'  ב'איחוד  חובש  אלנדיב 
הפועל  למקום  "כשהגענו  סיפר: 
לנו  סיפרו  חיים.  רוח  ללא  היה 
לתקן  שהגיע  במכונאי  מדובר  כי 
הטרקטור  וכף  בטרקטור  תקלה 
והוא  כלשהי  מסיבה  עליו  נפלה 

נמחץ למוות". 
בש־ שהתרחש  אחר  באירוע 

בינוני  באורח  אדם  נפגע  דרות, 
מסור  מדיסק  כשנחתך  קשה,  עד 
ביתו.  בחצר  עבד  עמו  חשמלי 
'איחוד  סניף  ראש  דרשן  נהוראי 
הצלה' בשדרות מסר כי הפצוע בן 
חשמלי  מסור  מדיסק  שנחתך   67
ביתו  בחצר  עצים  גיזום  כדי  תוך 
קבלת  להמשך  מכן  לאחר  פונה 
טיפול רפואי בבית החולים ברזי־

לי באשקלון.
בבני  שהתרחש  נוסף  באירוע 
בינוני  באורח  פועל  נפצע  ברק, 
שקר־ אבנים  מגדר  שנפגע  לאחר 

סה עליו באתר בניה ברחוב נחמיה 
בעיר.

חיים צבי אורטנר, חובש ארגון 
למקום,  במהירות  שהגיע  הצלה 
הב־ באתר  שכב  כי "הפועל  סיפר 

וסבל  הכרה  מעורפל  כשהוא  ניה 
הענקתי  ובחזה.  בראש  מחבלות 
כוננים  עם  יחד  רפואי  טיפול  לו 
ופינינו  הצלה  ארגון  של  נוספים 
טיפול  להמשך  במהירות  אותו 

בבית החולים".


