
15,000 חסידי חב"ד בהתוועדות עוצמתית 
בירושלים ערב יום ההילולא הכ"ה

מכל רחבי הארץ נהרו כ־15,000 חסידי חב"ד להתוועדות מלכדת ומיוחדת, ערב יום 
ההילולא הכ"ה של כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל, בארגון המוקפד של צעירי 

אגודת חב"ד. אף כסא לא נשאר פנוי בהתוועדות המרגשת שלא תשכח

נחתמה  הגליון  סגירת  עם 
ועוצמתית,  מרגשת  התוועדות 
כ־15,000  של  ומרשימה,  מלכדת 
ערב  הארץ,  רחבי  מכל  חסידים 
מרן  כ"ק  של  הכ"ה  ההילולא  יום 
זצוק"ל,  מליובאוויטש  האדמו"ר 
בארגון המוקפד של צעירי אגודת 

חב"ד בארץ הקודש. 
החלו  הצהריים  בשעת  כבר 

נקו־ מכל  החסידים  קהל  לנהור 
דימונה.  ועד  מאילת  בארץ,  דה 
מכל  ומקורבים.  אנ"ש  שלוחים, 
דין  בית  חברי  ובראשם  הגילאים. 
המש־ לצד  שליט"א,  חב"ד  רבני 

קהילות  ורבני  החשובים  פיעים 
אנ"ש. היתה זו התוועדות חסידית 
אחת:  אישיות  עמדה  שבמרכזה 

הרבי זצוק"ל. 

הגעגועים, הרגעים, צפו ועלו. 
הרבה  בקהל.  דמעות  הרבה  והיו 
הת־ זאת,  ולצד  מרגשים.  רגעים 

זרעו  ש"מה  נתפסת  הבלתי  חושה 
שהרועה  בחיים",  הוא  אף  בחיים 
כלל  את  ללוות  ממשיך  הנאמן, 
שהם  מקום  בכל  חב"ד  חסידי 
הקדו־ מברכותיו  ומאציל  בעולם 
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זאב פדר 
בהר"ר שלמה זלמן הי"ו 

ישיבת סערט ויז'ניץ חיפה
בני ברק 

מרים ברכר
בהר"ר מרדכי אברהם הי"ו

סמינר חסידי ב"ב 
בני ברק

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

ישראל אוירינג
בהר"ר יהודה לייב הי"ו

ישיבת קוידינוב
ירושלים

מרים רייזל סופר
בהר"ר שמואל בנימין הי"ו
סמינר שרה באוהל
בית שמש

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

תקיפות נרחבות בשטח סוריה: "16 הרוגים 
בהפצצות ישראל בהם ילדים ולוחמים זרים"

הארגון הסורי לזכויות אדם אמר כי בתקיפות שלדבריו בוצעו מהאוויר ומהים, נהרגו עשרה לוחמים מכוחות 
המשטר, בהם לוחמים זרים ^ בין היעדים היו מחסני נשק ומרכזי מחקר ^ לפי הרשויות בקפריסין, טיל רוסי 

התפוצץ בשטחה ^ ראש המוסד: "לא נסכים להתבססות איראנית"

מאת סופרנו הצבאי

ולו־ ילדים  בהם  אדם,  בני   16
של  בתקיפות  נהרגו  זרים,  חמים 
שבין  בלילה  סוריה  ברחבי  ישראל 
הארגון  דיווח  כך   – לשני  ראשון 
הארגון,  לפי  אדם.  לזכויות  הסורי 
שמקום מושבו בבריטניה, כעשרה 
המ־ לכוחות  המשתייכים  לוחמים 

שלדבריו  בתקיפות,  נהרגו  שטר 
וכשישה  ומהים,  מהאוויר  נעשו 
ו־21  בתקיפות  נהרגו  אזרחים 
נפצעו. עוד דווח כי ישראל תקפה 
כעשר מטרות בפרברי דמשק וחו־

מס. בישראל מסרבים להגיב.
היעדים  בין  הדיווח,  פי  על 
 1 דיביזיה  בסיס  היו  שהותקפו 
לבירה  שמדרום  באל־כיסווה, 

מש־ כוחות  של  מפקדות  דמשק, 
מרות המהפכה בבסיס חטיבה 91 
הסמוך והמרכז למחקרים מדעיים 

דיווחים  לפי  שהותקף,  בג'מאריא 
פע־ כמה  ישראל  ידי  על  שונים, 

יו"ר אגו"י בי־ם לקראת כינוס 
מועצת הקהילות היום:

"הקהילות חייבות לטכס עצה 
ביוזמות ורעיונות להרחיב 

את מעגלי הדף היומי"
נואם הכבוד בכינוס המיוחד הגה"ח רבי מנשה 

ישראל רייזמן שליט"א

מאת כתב 'המבשר' 

הערב, אור לא' דר"ח תמוז ית־
כנסו חברי מועצת הקהילות בירו־
שתעמוד  מיוחדת  לישיבה  שלים 

לקראת  ההכנות  פתיחת  בסימן 
סיום  של  ההיסטורי  המאורע  ציון 
הש"ס בבלי במחזור ה־14, שיערך 

בעוד כחצי שנה.

שר החוץ האיראני: איראן הפרה את הסכם הגרעין
לאחר שאיימו שוב ושוב בשבועות האחרונים, הודיעו האיראנים אתמול כי בידיהם למעלה מ־300 קילוגרמים של 

אורניום מועשר ^ שר החוץ הבריטי: "אם איראן תפר את ההסכם, גם בריטניה לא תהיה חלק ממנו"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מוחמד  האיראני  החוץ  שר 
כי  אתמול  הודיע  זריף  ג'וואד 

יותר  בקצת  כיום  מחזיקה  איראן 
אורניום  של  קילוגרמים  מ־300 
מועשר ברמה נמוכה, דבר המהווה 
שקבע  הגרעין  הסכם  של  הפרה 

ברמה  המועשר  האורניום  שכמות 
קילוגר־  300 על  תעלה  לא  נמוכה 
האיראנים  על  הוטל  בנוסף  מים. 
לרמה  אורניום  להעשיר  איסור 

לכמות  קשר  כל  בלי  יותר,  גבוהה 
החומר המועשר. 

של  הודעתו  לאחר  קצר  זמן 

קפריסין נחרדה מנפילת טיל 
נ"מ סורי מתוצרת רוסית  

/ עמ' ו

קידוש ה' והרמת קרן החסידות

ההזדמנות של כל יחיד לבנות היום 
ב־28 שעות את ביהמ"ד סטריקוב

מרן האדמו"ר שליט"א בהבטחה נדירה לכל משתתף

בית המדרש דחסידי סטריקוב 
שליט"א  האדמו"ר  מרן  בראשות 
ויקר  במינו  מיוחד  משכן  שהינו 

משול־ וחסד  תורה  של  המציאות 
בי־ מפתיע  באופן  כיום  נתון  בים, 

ראה"מ 
נתניהו: 
"בקרוב 

ייחשפו עוד 
הוכחות 
שאיראן 

שיקרה כל 
הזמן"  

/ עמ' ו

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו
  המשך בעמ' ו
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איראן אינה נרתעת
קריאתו של ראש הממשלה נתניהו למדינות אירופה לעמוד 
האוטומטיות  הסנקציות  מנגנון  את  להפעיל  בהתחייבותן 
איראן,  בידי  ההסכם  להפרת  בתגובה  הבטחון  במועצת  שנקבע 
ימצאו  האירופים  במדבר.  קורא  קול  בבחינת  להישאר  עתידה 
בהסכם  חלקה  את  איראן  הפרה  לא  מדוע  לרוב  טעמים  לבטח 
ולפיו אינה מעשירה אורניום מעל ל־300 ק"ג. והם ימשיכו ולא 
יפעילו את מנגנון הסנקציות גם כאשר איראן תחל להעשיר, כפי 

שהזהיר שר החוץ האיראני, מעבר לריכוז של 3.6%.

טענתם העיקרית תהיה כי האשם במשבר הוא הנשיא טראמפ 
את  הכבדות  ובסנקציות  התקיפה  במדיניותו  דחק  אשר  והוא 
איראן לפינה. הם וכמה מן הפרשנים בישראל יסבירו שהודעת 
ולא  הסנקציות  את  להפסיק  נואשת  קריאה  אלא  אינה  איראן 

להניח לכלכלתה להתמוטט. 

תאפשר  לא  ישראל  כי  אתמול  הזהיר  הממשלה  ראש 
ירתיע  לא  המפורש  שהאיום  אלא  גרעיני.  נשק  לפתח  לאיראן 
הם מבינים היטב כי ממשלה שאינה מסוגלת  את איראן. שהרי 
להרתיע משגרי בלונים ונאלצת להסתמך על מתווכים ממצרים 
הנשק  ייצור  מהמשך  איראן  את  לעצור  מסוגלת  אינה  ומהאו"ם 
את  ישראל  איחרה  עצמאית  פעולה  של  הבחינה  מן  הגרעיני. 
המועד. שובו של אהוד ברק לחיים הפוליטיים כבר החזיר את 
העיסוק הציבורי בשאלה מדוע נמנעו נתניהו וברק כשר הבטחון 
הממושכות,  ההכנות  אף  על  וזאת  באיראן,  המתקנים  מתקיפת 
ההשקעות האדירות והיד שעל ההדק. בין אלה שעשו הכל כדי 
למנוע את המבצע היה הרמטכ"ל דאז גבי אשכנזי וכיום מראשי 

כחול לבן. 

שהנשיא  משום  זאת  צבאי.  למבצע  תצא  לא  ארה"ב  גם 
אינו  האמריקאי  המל"ט  הפלת  בתקרית  שהוברר  כפי  טראמפ, 
לאומי  בטחון  לענייני  יועצו  שהציע  כפי  ושלא  במלחמה.  רוצה 
אין  לטראמפ  הכלכלי.  הלחץ  על  יהבו  את  שם  הוא  בולטון,  ג'ון 

מנופי לחץ על אירופה להצטרף לסנקציות.

ברור  מטהראן  הוציא  שהמוסד  הגרעיני  הארכיון  מן 
במהירות  לעבור  שלהם  היכולת  את  שימרו  שהאיראנים 
דרכם  תהיה  ואז  ל־20%   3.7% של  בשיעור  אורניום  מהעשרת 
הישראלים,  ההערכה  גורמי  פצצה.  לייצור  וחלקה  מהירה 
ישראל  לממשלת  להביא  בקרוב  יידרשו  האמריקאים,  בשיתוף 
לייצור  ויעבור  הקצה  עד  ילך  אכן  האיראני  המשטר  אם  ראיות 
פצצה, כפי שעשתה צפון קוריאה ובכך כפתה על העולם להכיר 
בה כמעצמה גרעינית עם כל המשתמע מכך, או שהם לא ייחצו 
את הסף, ויסתפקו באיומים. מידת הדחיפות של הכרעה בשאלה 
לקוות  יש  וישראל.  ארה"ב  של  הגרעין  למומחי  ענין  היא  זאת 
שממשלת מעבר, בתוך תקופת בחירות סוערת לא תיאלץ לקבל 
החלטות. מכל מקום ישראל נמצאת עכשיו בתחילתו של עידן 

מהקשים בתולדותיה. ומד' הישועה. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

ריץ־רץ
ביותר  המדובר  השידוך 
ביממה  הפוליטית  בזירה 
שאולי  המיזוג  הוא  האחרונה 
לבין  בנט  נפתלי  בין  מתרקם 
ריצה  לקראת  פייגלין  משה 
הסיעות  שתי  של  משותפת 
לחצות  הצליחו  ולא  שהקימו 

את אחוז החסימה.
השניים ככל הנראה הגיעו 
הצליח  שלא  מה  כי  למסקנה 
להתחולל בנפרד יכול לקרום 
מספר  ובעיקר  וגידים  עור 
כשהריצה  מיוחל  מנדטים 
פייגלין  משותפת.  תהיה 
המאוחר  את  הקדים  עצמו 
אמר  שבה  הודעה  כשפרסם 
כי השאלה היא לא מי בראש 
אלא "מה בראש: הנסיון שלו 
נשמע  כך  שלי".  החזון  או 
שהחיבור  משוכנע  שדי  מי 
עומד  הקשר  וכי  פוטנציאלי 

להיות בר קיימא.
הגדולה  לחגיגה  בדרך 
כמה  יש  הצלחת  ולשבירת 
אם  ברור  שלא  מוקשים 
את  לספק  מסוגלים  הם 
האלקטורלית  הסחורה 
לפני  מבוקשת.  כך  הכל 
איזה  על  להיזכר  יש  הכל, 
כל  פייגלין  רכב  אהדה  גלי 
היו  ומה  הקלפי  אל  הדרך 
האיש  שלהם.  המרכיבים 
דרך  בכל  התאמץ  והחזון 
זהותו  את  לטשטש  אפשרית 
שעל  המיליטנטית  הניצית 
צמח  הוא  ערוגותיה  פירות 
עד שהקים את מפלגת זהות. 
אינספור  כלל  שלו  המצע 
פריטים שאמורים היו לפרוט 
תל  צעירים  של  נפשם  על 
אביביים שאין להם דבר וחצי 
דבר עם ארץ ישראל השלמה, 
בוודאי שלא עם חסימת צירי 
ראשיים  וכבישים  תנועה 
אוסלו  הסכם  על  במחאה 

וגרורותיו.
על  קסם  הילך  פייגלין 
הצעירים  לקחו  שומעי 
של  לגליזציה  כשהבטיח 
והצהיר  מפוקפקים  חומרים 
כי  אפשרית  במה  כל  מעל 
אינו בודק בציציותיו של איש 
כדי לקרב את הרעיון העמום 
טיפח.  אותה  הזהות  של 
פייגלין  הרחיק  מסוים  בשלב 
כי  להצהיר  כשסירב  לכת 
הימין  במועמד  דווקא  יתמוך 
כל  הממשלה.  לראשות 
הבהיר  פתוחות,  האופציות 
שלו,  סטואי  בחיוך  פייגלין 
מהצד  למתבונן  היה  שנראה 
כארשת פניו של תייר שנחת 

זה עתה מהמזרח הרחוק.
הברורות  עמדותיו  מנגד, 
בכל  בנט  של  והמובהקות 
מעולם  ובטחון  לחוץ  הקשור 
או  לטשטוש  נתונות  היו  לא 
תעייה. בנט משווק עצמו ואף 
נתפס בצדק כמי שמאגף את 
בראשו  העומד  ואת  הליכוד 
מתריע  שכזה  ובתור  מימין, 
מפני  ושעל  צעד  כל  על 
כל  חידלון.  או  נסיגה  ויתור, 
בבחירות  בנט  של  המצע 
אזהרה  על  נשען  האחרונות 
המדינית  התכנית  מפני 
הממשל  שרוקח  המסתורית 
שרק  וההבהרה  האמריקני 
יהיה  ניתן  ושותפיו  בנט  על 

לסמוך ביום פקודה.
ברית  כורת  כשפייגלין 
בהכרח  לא  הוא  בנט  עם 
או  מנדטים  עוד  לו  מוסיף 
התמיכה  הגדלת  את  מבטח 
עם  שלו  היד  לחיצת  כי  שלו 
המשותפת  והצעידה  בנט 
משילה  בחירות,  למסע  עמו 
כל  את  מפייגלין  באחת 
תומכיו מתמול שלשום שניסו 
מהחלקים  עיניים  לעצום 
במשנתו  האידיאולוגיים 
הפלורליזם  לטובת  המדינית 
ואשר  אימץ  שאותו  החברתי 

מצא לו נתיבות ללבבם. 
שכל  כך  על  מחשבה 
אותם צעירים יתנו את קולם 
ופייגלין  בנט  בין  לחיבור 
שצעירי  כאשליה  כמוה 
הראשונה  העברית  העיר 
אחרות  בערים  ומקביליהם 
כניסת  לטובת  נפשות  יעשו 

איתמר בן גביר לכנסת. 

שם־פה
העיתון  כי  למדי  צפוי 
יתקוף  חושבים  לאנשים 
הנוכחות  את  קצף  בשצף 
בטקס  הבכירה  האמריקנית 
הרגל'  עולי  'דרך  חנוכת  של 

בעיר דוד בירושלים.
העיתון, במאמר המערכת 
את  מרה  מבכה  כמובן, 
ההכרה האמריקנית ביהדותו 
של מזרח ירושלים ומונה את 
בעיניו  הנוראיות  ההשלכות 

של המהלך האסוני.
הוא  שמשעשע  מה  אבל 
בוחר  מהמתקפה  שכחלק 
חפירת  את  לתקוף  'הארץ' 
בקובעו  המדוברת  המנהרה 
בשיטות  "נחפרת  היא  כי 
במחלוקת".  שנויות  מדעיות 

זהו טיעון מחץ.

מי־מה
הוכחות  שמבקש  מי 
לצביעות אירופה, יכול לקבל 

אותן היום הזה.
רשמית  הודיעה  איראן 
האורניום  רף  את  חצתה  כי 
והאירופים  לה.  המותר 
במקום  לאיים  ממשיכים 
לממש את האזהרה שלהם כי 

יגיבו בסנקציות.
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בהשתדלות ועד הישיבות: ימים מרוכזים 
להסדרת הצו הראשון לתלמידי הישיבות

יתקיים בירושלים, טבריה, נתיבות, אשדוד וחיפה וזאת על מנת למנוע ביטול תורה ^
ההליך יערך באופן נאות ומותאם לבני ישיבות ומיועדת לתלמידי הישיבות בלבד

תו־ ביטול  למנוע  מטרה  מתוך 
יתקיימו,  הישיבות  מתלמידי  רה 
ימים  הישיבות,  ועד  בהשתדלות 
את  להסדיר  מנת  על  מרוכזים 
במוקדים  אחוד  בצו  הראשון  הצו 

שונים ברחבי הארץ. 
לד־ מצפון  פזורים  המוקדים 

ומיועדים  הישיבות  באזורי  רום 
מתבצע  אלו  בימים  להם.  ורק  אך 
והמותאם  הנאות  באופן  התהליך 
לת־ ומיועדת  ישיבות,  לתלמידי 

למידי הישיבות בלבד. 
היום  יתקיים  טבריה  בעיר 
המרוכז בכ"ז סיון במרכז הקהילתי 
הלוטוס  נתיב  שברחוב  'הלוטוס' 
31 כרמיאל.  בירושלים בכ"ח סיון 
בנתיבות  ירושלים.  גיוס  לשכת 
אבוחצירא  הרב  רחוב  תמוז  בי"ד 

תמוז  בט"ו  באשדוד  נתיבות.   20
רבי  שברחוב  'מעלה'  במתנ"ס 
בכ"א  ובחיפה  אשדוד.   2 טרפון 
ישראל'  'תפארת  תמוז  אולם 

רחוב גאולה 1 חיפה.
נוכ־ יהיו  הישיבות  ועד  נציגי 
במקום  המיוחדים  במועדים  חים 
ביצוע  אחר  ויעקבו  ההתייצבות 
לכל  פתרונות  ויספקו  ההליכים 

בעיה באם תיווצר. 
יצוין כי לאחרונה שיגרה הנה־
לראשי  מכתב  הישיבות  ועד  לת 
ומנהלי הישיבות על מנת להתריע 
בפניהם על העובדה כי ישנם מבני 
הישיבות שאינם מתייצבים לזימון 
השנתי בלשכת הגיוס ומשהים את 
מעמדם  את  מסכנים  ובכך  הדבר 

כבן ישיבה. 

ישיבה  תלמיד  כאשר  כידוע, 
אומ־ 'תורתו  הסדר  על  חותם 

אחת  להתייצב  נדרש  הוא  נותו' 
ולחתום  הגיוס  בלשכת  לשנה 
בשל  ברם,  ההסדר,  המשך  על 
אחוזים  ואחרות,  דיוור  בעיות 
מו־ אינם  הישיבות  מבני  ניכרים 

וסומכים  הזימון  במועד  פיעים 
של  ובסופו  הזימון  הארכת  על 
מעמדם  בהורדת  מסתכנים  דבר 

כבן ישיבה. 
הנהלת  ששיגרה  במכתב 
ראשי  התבקשו  הישיבות  ועד 
זו  לעובדה  ערים  להיות  הישיבות 
ולהורות לתלמידים שלא להמתין 
הזימון  קבלת  עם  להתייצב  אלא 
"מן  להיות  שלא  מנת  על  הראשון 

הצועקים לשעבר". 

שבוע אחרון של הזדמנות להפוך למיליונר
'דירה ברגע' של 'איחוד הצלה' – רק עד ו' תמוז

'די־ הגרלת  של  אחרון  שבוע 
האחרון  השבוע  גם  הוא  ברגע'  רה 
ש'איחוד הצלה' נותנים לכם את ההז־
כמה  בעוד  מיליונרים.  להיות  דמנות 
למציאות  יתעורר  מאיתנו  אחד  ימים 
מרגשת במיוחד ויוכל לומר תוך סיפוק 
עם  מיליונר  גם  מיליונר"  "אני  עצום! 
דירה שווי 1,600,000 ש"ח וגם מיליונר 

בזכויות להצלת חיים.
לאנשים  נראה  בדירה  "לזכות 
זה  "תתעוררו  מהמציאות,  רחוק  קצת 
של  הקמפיין  מנהל  לנו  אומר  קורה" 
כאשר  הצלה',  ב'איחוד  ברגע'  'דירה 
הטלפון  שיחות  צלילי  נשמעות  ברקע 
הנכנסות במוקד ההגרלה אליו מתק־

שרים אנשים מכל רחבי הארץ על מנת 
לקנות כרטיסים. 

התרגל  שהציבור  הראו  "הנתונים 
ושהגיע  קטנים  פרסים  על  להגרלות 
הזמן להעלות את הרף ואנחנו רואים 
את ההתגייסות ההמונית, בגלל האפ־
שרות לזכות בדירה וגם בגלל כל שאר 
הגבוה  והסיכוי  היוקרתיים  הפרסים 
במיוחד שניתן אצלנו כהזדמנות שלא 

תחזור". 
ומכל  שנה  מכל  בשונה  כזכור, 
עד  שהתקיימה  מכירה  או  הגרלה 
הצלה'  ב'איחוד  החרדי,  בציבור  היום 
להגרלה  החמישית  שבשנה  החליטו 
השנתית המסורתית הגיע הזמן לעלות 
 'KASS Group' הרף ובזכות חברת
שלקחה חסות על ההגרלה של הדירה 
רמת  בשכונת  ש"ח   1,600,000 בשווי 
חברות  מגוון  עוד  עם  יחד  זאב  גבעת 
מובילות במשק שתרמו מגוון פרסים 

יקרי ערך. 

למען  הדור  גדולי  של  "הקריאה 
24 שמתבצעת  החשובה  הפעילות 

שעות ביממה על ידי עם ישראל למען 
ידינו  את  מחזקים  רק  ישראל,  עם 
של  ההזדמנות  זאת  ודקה.  דקה  כל 
הציבור להראות את הערכה והתמיכה 
בהזד־ חלק  לקחת  וגם  בארגון  שלה 

מנות לזכות בדירה", ממשיכים לספר 
בארגון. 

"החזקת ארגון 'איחוד הצלה' על 
רחבי  בכל  הפרוסים  מתנדביו   5,000
בכל  הכן להציל חיים  הארץ ועומדים 
בעלות  היא  השעון,  סביב  ורגע  רגע 
אומ־ בשנה",  שקלים  מיליוני  עשרות 

רים ב'איחוד הצלה', "העול הוא עצום, 
אך למרות זאת אנו נחושים להמשיך 
ואין  אדם,  חיי  הצלת  למען  ולפעול 
ספק כי הגרלת 'דירה ברגע' היא אבן 
הפעילות,  ביכולת  משמעותית  דרך 

ביותר  הגדול  ההגרלה  מיזם  בהיותה 
והיענות  רבים  להדים  הזוכה  במגזר 
לא  שעוד  במאורע  מדובר  אדירה, 
נראה כמהו במגזר ושישפיע על פעי־

אדם,  חיי  הצלת  למען  הארגון  לויות 
והשותפות עמנו במצוה גדולה זו היא 
המשתתפים  כל  של  הגדולה  הזכות 

בה," מסבירים ב'איחוד הצלה'. 
אירוע  הוא  ברגע  דירה  הגרלת 
החרדי,  בציבור  כמהו  נראה  לא  שעוד 
1,600,000 בשווי  דירה  על  הגרלה 

בירושלים  זאב  גבעת  בשכונת  ש"ח 
הצליח  ערך,  יקרי  פרסים  כ־12  ועוד 
להתגייסות  בציבור  לסערה  לגרום 

מאין כמוה. 
מהרו  הרגע,  את  תחמיצו  אל  אז 
עכשיו  והצטרפו  ההזדמנות  את  לנצל 
הצ־ (כוכבית  שמספרו  הארצי  במוקד 

ca.1221.org.il לה) 5935* או

שות גם כיום, כפי שרואים וחוזים 
בהתפתחות האדירה והכבירה של 
אלפי בתי חב"ד בכל נקודה בגלו־
בוס, כמו גם בחייהם האישיים של 

רבבות חסידי חב"ד.
היו בערב נאומים של שלוחים 
שגילו  מקורבים  לצד  ומשפיעים, 

החסידות  אור  ואת  היהדות  את 
בעקבות החשיפה לדמותו הטמי־

רה של הרבי.
המוני  פרצו  האירוע  בלב 
ועוצמתי  סוחף  בריקוד  החסידים 
על  הירושלמי  ההיכל  את  שהרים 
הק־ היה  האירוע  שיא  הרגליים. 

הקדוש  ציונו  על  כללי  פ"נ  ראת 

של הרבי זצוק"ל שהועבר בשידור 
ישיר.

מלכ־ באווירה  נחתם  האירוע 
דת ומרוממת, עם קבלת החלטות 
הפעולות  את  להעצים  טובות 
להגשמת הוראותיו הקדושות של 
בלימוד  והתחזקות  זצוק"ל  הרבי 

תורתו המאירה.

15,000 חסידי חב"ד בהתוועדות עוצמתית 
בירושלים ערב יום ההילולא הכ"ה

על  בע"ה  יוכרז  הערב  בכינוס 
להר־ פעולות  שרשרת  פתיחת 

היומי  הדף  ללימוד  פעלים  בות 
ידונו  ובמהלכו  ואתר,  אתר  בכל 
בדרכים ובאופנים להוסיף מעגלי 
שלכל  ולפעול  היומי,  הדף  לומדי 
יהיה  הכלל,  מן  יוצא  ללא  יהודי 
חוק  הדף,  בלימוד  קבוע  שיעור 

קבוע מדי יום ביומו.
את דבר הכינוס ישמיע הגה"ח 
רבי מנשה ישראל רייזמן שליט"א 
הנודע בשיעוריו המופלאים שנא־

נאום  שישמיע  טעם,  בטוב  מרים 
מיוחד בדברים נחוצים ומועילים, 
עיתים  קביעת  חשיבות  אודות 
הדף  סיום  ומשמעות  לתורה, 
מיוחדת  הזדמנות  המהווה  היומי 
לתורה,  פעלים  ולהגדיל  להרבות 
משתתפי  את  ולהגביר  להרחיב 

השיעורים ולומדי הדף היומי.
יו"ר אגו"י בירושלים סגן השר 
לקראת  אמר  פרוש  מאיר  הרב 
לטכס  חייבות  הכינוס: "הקהילות 
להרחיב  ורעיונות  ביוזמות  עצה 
מצ־ אנו  היומי.  הדף  מעגלי  את 

הנכבדים  הקהילות  מראשי  פים 
הדיונים  שולחן  על  ויעלו  שיביאו 
כיצד  מעשיות,  ורעיונות  הצעות 
איך  הקהילות,  כוח  את  לנצל 
בכל  להרבות  לפעול  ניתן  וכיצד 
וב־ בשיעורים  וקהילה,  קהילה 

תורה  להגדיל  היומי,  הדף  לימוד 
ולהאדירה".

בתוך כך, לקראת הכינוס אמ־
באגודת  תורניים  אישים  אמש  רו 
שיסודה  ישראל  "אגודת  ישראל: 
הדורות  גדולי  ע"י  קודש  בהררי 
מצוקי ארץ, במטרה לפתור ברוח 

השאלות  כל  את  והמצוה  התורה 
שתעלינה יום יום על הפרק בחיי 
עם ישראל, הצליחה לחולל מהפך 
ולדורות,  לשעה  היסטורי  עולמי 
זי"ע  והחסידות  התורה  כששרי 
ויבלחט"א עמדו ועומדים עד ימי־

נו בראש המחנה להכריע בשאלות 
הרות־גורל בהתמודדות מול מש־

אתגרי  ושאר  והדת,  התורה  נאי 
התקופה העומדים על הפרק.

נכבדות  היותר  המתנות  "אחת 
לעולם  ישראל  אגודת  שהנחילה 
היהודי בעת הכנסיה הגדולה הרא־

היתה  תרפ"ג,  אלול  בחודש  שונה 
קבלת ההצעה של הגה"ק רבי מאיר 
לימוד  את  לקבוע  זצוק"ל  שפירא 
יש־ תפוצות  בכל  בבלי  היומי  הדף 
מאז  קיבל  ישראל  כלל  ואכן  ראל. 
ועד היום הזה באהבה וחיבת קודש 
מכל  ישראל  בית  ורבבות  זו,  מתנה 
הדף  לימוד  קבעו  והעדות  החוגים 

היומי כחוק קבוע מידי יום ביומו.
בסיעתא  כשעומדים  "עתה 
היסטורי  דרך  בציון  דשמיא 
והתחלת  ה־13  המחזור  בסיום 
מקום  שאין  הרי  ה־14,  המחזור 
מהאכסניה  יותר  וראוי  מתאים 

שנוסדה  הקהילות,  מועצת  של 
המו־ כלי  להיות  האחרונה  בשנה 

למעשה  וממחשבה  לפועל  ציא 
וזהו  ישראל,  אגודת  משימות  את 
להת־ בכדי  ביותר  הראוי  המקום 

איך  רעיונות,  ולהעלות  לדון  כנס, 
וקהילה  קהילה  בכל  ניתן  וכיצד 
ללימוד  תורה  שיעורי  להרבות 
מוטלת  כשאחריות  היומי,  הדף 
על כל נציג ונציג לטכס עצה כיצד 
תורה  שיעורי  בקהילתו  להרבות 
תורה  להגדיל  היומי,  הדף  ולימוד 

ולהאדירה".
בראשית הכנס, לאחר תפילת 
בעי־ אגו"י  נציגי  ימסרו  מעריב, 

דייטש,  יוסף  הרב  ירושלים,  ריית 
הל־ מיכל  הרב  וייצמן,  יוחנן  הרב 
הנ־ הפעולות  על  דו"ח  ברשטאם, 
עשות בעיריית ירושלים בעמידה 
לצרכי  ודאגה  הדת  משמר  על 

הכלל והפרט. 
כי  נמסר  הקהילות  ממועצת 
מפאת חשיבות הנושא לצד עניינים 
הכינוס,  במהלך  שיעלו  נוספים 
מתבקשים המוזמנים לדייק ולהגיע 
יוכל  שהכינוס  בכדי  הנקוב  בזמן 

בע"ה להתנהל כפי שתוכנן.

יו"ר אגו"י בי־ם לקראת כינוס מועצת הקהילות היום:

"הקהילות חייבות לטכס עצה ביוזמות 
ורעיונות להרחיב את מעגלי הדף היומי"

עצרת תפילה בירושלים
היום, ערב ר"ח תמוז יום כי־
תפילה  עצרת  תתקיים  קטן  פור 
'ישועות  המרכזי  הכנסת  בבית 
בי־ שערים  מאה  שכונת  יעקב' 

רושלים.
בשעה 4:10 יאמרו כל ספר 

רצון'  ה'יהי  ובסיום  התהילים 
להינצל  מיוחדת  תפילה  יאמרו 

מפגעי הטכנולוגיה למיניהם.
יום  תפילת   6:35 בשעה 
'ויחל'.  קריאת  עם  קטן  כיפור 

עז"נ פתוחה.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

ח"כ דודי אמסלם 
מונה לשר התקשורת
נתניהו החליט למנות את ח"כ דודי אמסלם לשר 

התקשורת, לאחר התפטרותו של איוב קרא

מאת מאיר ברגר

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
דודי  ח"כ  את  למנות  החליט  ניהו 
במקומו  התקשורת,  לשר  אמסלם 
של איוב קרא שהתפטר מתפקידו 

בשבוע שעבר.
קרא  התפטר  שעבר  בשבוע 
שמוניתי  כי "מאז  וטען  מתפקידו, 
הכפ־ מסע  החל  התקשורת  לשר 

מדעות  הנובע  נגדי  מגמתי  שות 
קדומות וכל הצלחה הפכה לצערי 
מגמתית  ביקורת  כולל  לכשלון 

מבפנים ומבחוץ''.
את  להפסיק  "כדי  לדבריו, 
להמשיך  מנת  ועל  זה  ציד  מסע 
אינני  ישראל  מדינת  את  לשרת 

אני  אבל  הציבוריים  מחיי  פורש 
יוצא לקרב לטיהור שמי".

תקף  ההתפטרות  לפני  יממה 
לחדשות  בראיון  נתניהו  את  קרא 
12, שעות ספורות לאחר שהודיע 
לש־ מועמדותו  את  מסיר  הוא  כי 

אני  לא  אליי,  "פנו  בקהיר,  גריר 
ביקשתי. חשבו שאני הכי מתאים 
היחיד  אני  כי  הזאת  בתקופה 
יש  המצרי.  הנשיא  את  שמכיר 
בא  שאני  מהתרבות  גם  יתרון  לי 
דרוזי  שיש  ראשונה  פעם  ממנה. 
ערבית.  במדינה  פוליטי  במינוי 
כך  על  קונצנזוס  שיהיה  במקום 
כדי שיהיה גשר לשלום – חטפתי 
רה"מ  מסביבת  וגם  מהליכוד  גם 

תקפו אותי".

צילום: חיים טויטו

מאת מאיר קליין 

מועצת עיריית בני ברק אישרה 
ביום חמישי האחרון את צו הארנונה 
בהנחיית  בוצעו  במסגרתו  החדש, 
ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין, 
תעריפים  והורדת  הקלות  שורת 
בעלות של מיליוני שקלים, על מנת 
ומשפחות  העיר  תושבי  על  להקל 

ברוכות ילדים.
גזבר  הציגו  המועצה  בישיבת 
ומנהלת  אדלר  אריק  רו"ח  העיריה 

צו  את  פיק,  א.  הגב'  ההכנסות  אגף 
הארנונה, אשר הועבר לאישורו של 

משרד הפנים.
לראשונה  התכנית:  עיקרי 
מועצת  אישרה  העיר  בתולדות 
העיר, הפחתה של תעריפי הארנונה 
גובה  מלוא  את  המהווים  ב־2.58%, 
משרד  של  האוטומטית  ההעלאה 
150 עד  שגודלן  לדירות  הפנים, 
הפנ־ 'סיווג  יבוטל  ב־2020  מטר. 

דירות  בעלי  כה  עד  שחייב  טהאוז' 
כמו  מלא  בתעריף  העליונה  בקומה 
הדירות  בעלי  קרקע.  צמודי  דירות 
זהה  תעריף  ישלמו  הגג  בקומת 

לשאר דירות המגורים בעיר.
הפ־ גם  אישרה  העיר  מועצת 

פתוחה  מרפסת  על  התעריף  חתת 
מינימום  לתעריף  מקורה,  שאינה 
בעוד  הפנים,  משרד  ידי  על  המותר 
תעריף  התושבים  שילמו  כה  שעד 
מדובר  הדירה,  חלקי  כשאר  מלא 
מהתעריף  משמעותית  בהפחתה 

כיום.
שהוגש  הארנונה  בצו  כן  כמו 
ולאישור  העיר  מועצת  לאישור 
להנ־ תבחינים  נקבעו  הפנים  משרד 
משפ־ על  יקלו  אשר  בארנונה,  חות 

חות ברוכות ילדים לקבל את ההנחה 
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 
במרבית  כאשר   ,30.6.20 לתאריך 
הגשת  מועד  המקומיות  הרשויות 

הבקשות מוגבל עד ל־30.3.20.
"כחלק  כי  הוסיף  העיר  ראש 
ערכנו  לציבור,  השירות  משדרוג 
שיפוץ מקיף בבנין העיריה, ובקרוב 
משרדי  העברת  על  לציבור  נבשר 

אגף ההכנסות והארנונה למבנה מר־
ווח מאיר פנים ומזמין בקומת הכני־
כ־1000 שגודלו  החדש  במבנה  סה, 

שרות  לקבל  התושבים  יוכלו  מ"ר, 
שירות  מקסימום  ומסור:  אכפתי 
במינימום זמן. הקלות אלו הינם בה־

בהגשת  הקלות  לסדרת  ישיר  משך 
בקשות להנחה בארנונה אשר יושמו 
אשר  לתפקיד  רה"ע  מכניסת  החל 
הפחתת  בירוקרטיה:  הפחתת  כללו 
מסמכים לעובדים, אברכים, וילדים 
מעל גיל 18. זאת לצד פתיחת ערוץ 
בקשות  להגשת  מיוחד  דיגיטלי 

להנחה".
בהנחות  גם  דנה  העיר  מועצת 
הציבור  למען  מתנדבים  למוסדות 
אישרה  וכן  ברק,  בני  העיר  בתחומי 
תב"רים למוסדות חינוך שאושרו על 
ידי משרד החינוך על סך כחצי מיליון 

שקלים.
רו־ אברהם  הרב  העיר  ראש 

חנוך  הרב  מ"מ  את  שיבח  בינשטיין 
ההכנסות  תיק  מחזיק  ואת  זייברט 
שפירא  מנחם  הרב  העיר  ראש  סגן 
שיתוף  על  המועצה  חברי  ואת 
וציין  העיר.  תושבי  למען  הפעולה 
המשמחת:  הבשורה  את  בסיפוק 
להוריד  יכולה  שהעיריה  שמח  "אני 
עשרות  נעשה  שלא  דבר  תעריפים, 
להמשיך  שנוכל  מקווה  ואני  שנים, 
תושבי  כלל  לטובת  הזאת,  במגמה 
ומשפחות  האברכים  ובעיקר  העיר, 

ברוכות ילדים".
ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
ההכנ־ אגף  את  לשבח  ציין  העיר 
שעמלו  פיק,  א.  הגב'  בהנהלת  סות 
במ־ העיר  ראש  לשכת  צוות  לצד 

את  להביא  מנת  על  חודשיים  שך 
ההקלות לכדי מעשה, כל זאת לצד 
של  הכלכלי  חוסנה  על  שמירה 

העיריה.

בני ברק אשרה את צו הארנונה החדש הכולל 
הקלות בהיקף של מיליוני שקלים

זעם בקרב קהילת יוצאי אתיופיה בעקבות 
מותו של צעיר מירי שוטר בחיפה

מאת חיים מרגליות

קהילת  בקרב  ומחאות  זעם 
אירוע  בעקבות  אתיופיה  יוצאי 
חריג בחיפה, במהלכו נורה ונה־
שהיה  שוטר  ידי  על  צעיר,  רג 

מחוץ לתפקידו.
בשעות  התרחש  האירוע 
בשכונת  ראשון  יום  של  הערב 
על  כאשר  בחיפה,  חיים  קרית 
שוטר  המשטרה,  הודעת  פי 
עם  ושהה  בתפקיד  היה  שלא 
סמוך  שעשועים  בגן  משפחתו 
ברחוב  בקטטה  הבחין  למקום, 
להפ־ וניסה  צעירים  מספר  בין 

ריד בין הצדדים.
שה־ לאחר  מסוים  בשלב 

הצעירים  החלו  כשוטר,  זדהה 
השוטר  אבנים.  לעברו  ליידות 
חיים  בסכנת  חש  שלטענתו 
נבדקות.  שנסיבותיו  ירי  ביצע 
הצעיר שנפצע מהירי פונה במ־

רמב"ם  רפואי  למרכז  קשה  צב 

בבית  מותו  נקבע  ובהמשך 
החולים.

חב־ מספר  נחבל  השוטר 
ופונה  העליון  גופו  בפלג  לות 
בבית  רפואי  טיפול  לקבלת 
נמסר  מהמשטרה  חולים. 
האירוע  חקירת  המשך  כי 
לחקירות  למחלקה  הועברה 
לאחר  נעצר  השוטר  שוטרים. 
למעצר  אתמול  ושוחרר  מכן, 

בית.
הפגנות  התקיימו  אתמול 
זעם של יוצאי אתיופיה, והוריו 
מול  למחאה  שהגיעו  הנער  של 
תחנת זבולון הניפו תמונות של 
הנער  של  אביו  שנהרג.  הנער 
אמר כי מדובר ילד שכיבד, עזר 
ותמך. "הוא היה כל כך אכפתי, 

ילד טוב", בכה.
גלעד  הפנים  לבטחון  השר 
זע־ והביע  למקרה  הגיב  ארדן 

זוע עמוק וצער רב על האירוע 
בו  "אירוע  לדבריו,  הקשה. 

ידי  על  מותו  את  אדם  מוצא 
ויש  וחמור  קשה  הינו  שוטר 
ולוודא  בדחיפות  אותו  לחקור 
הצ־ כל  בעקבותיו  שיינקטו 

כל  יופקו  וכי  הנדרשים  עדים 
הלקחים".

עודכן  השר  כי  נמסר  עוד 
על ידי מ"מ המפכ"ל כי המחל־

במשרד  שוטרים  לחקירות  קה 
מהמ־ דיווח  קיבלה  המשפטים 

שטרה באופן מיידי, וכי נציגיה 
ופתחו  האירוע  לזירת  הגיעו 

בחקירה. 
הוא  כי  השר  אמר  לסיום 
לחקירות  מהמחלקה  מצפה 
המשפטים  וממשרד  שוטרים 
למ־ ולהגיע  החקירה  את  לנהל 

האירוע  לפרטי  בקשר  סקנות 
ובשקיפות  במהירות  הקשה 
כי  הוסיף  הוא  לציבור.  מלאה 
ליבו  מעומק  "משתתף  הוא 
הצעיר  משפחת  של  בצערה 

שנהרג".

ניצחון השבת בירושלים:

מתחם התחנה מחלל השבת יידון 
מחדש בוועדה לתכנון ובנייה

המשמעות: ביהמ"ש קיבל את עמדת חבר מועצת העיר ירושלים הרב יוחנן 
וייצמן, וכעת נפתחה האפשרות לביטול האישור למתחם התחנה

יחזור  בירושלים  התחנה  מתחם 
לדיון מחדש בוועדה המקומית לת־
בעד  להכריע  צפויה  וזו  ובנייה,  כנון 
הגשת ערר על האישור שהושג בע־
במתחם  החורגים  לשימושים  רמה 
המשפט  בית  היום  פסק  כך  התחנה, 
חבר  שהגיש  בעתירה  בדיון  המחוזי 
נגד  ויצמן  יוחנן  הרב  העיר  מועצת 

ראש העיר לשעבר ניר ברקת.
של  מאבקם  מתקרב  בכך 
בקדנציה  השבת  שומרי  הנציגים 
בית  כאשר  הטוב,  לסיומו  הקודמת 
המשפט המחוזי הציע פשרה הוגנת 
לידי  תוחזר  בנושא  ההכרעה  לפיה 
יש  בה  המקומית  התכנון  וועדת 
לאישור  בהתנגדות  שמצדדים  רוב 
ייח־ ובכך  בערמה,  המתחם  שקיבל 

סך יושג רצון העותרים מבלי שיהיה 
צורך לקיים דיון ארוך בגוף העתירה 

עצמה.
בית  שופט  של  ההצעה  פי  על 
הוח־ דראל  אמנון  המחוזי  המשפט 

הע־ את  ימשוך  ויצמן  הרב  כי  לט 
תירה שהגיש נגד ניר ברקת, כאשר 
אישור  כי  המשפט  בית  הורה  מנגד 
בפני  לדיון  יחזור  התחנה  מתחם 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הוועדה 
והיא תחליט אם לאשר הגשת ערר 
לוועדה  המקומית  הוודעה  בשם 
הארצית, נגד ההחלטה של הוודעה 

המחוזית.
מתח  הדיון  במהלך  כי  יצוין, 
השופט ביקורת על החלטת הוועדה 
המחוזית שהתיימרה להעניק תוקף 
חוקי כביכול לאישור המתחם, למ־

רות התחייבות מצידה שלא לעשות 
הצבעה  התקיימה  כבר  שכן  זאת, 
קו־ ברוב  שאושרה  העיר  במועצת 
לות על פיה הוחלט שלא לאשר את 

התב״ע למתחם התחנה העירוני.
לוועדה  יחזור  הדיון  כעת, 
חברי  צפויים  במסגרתו  המקומית 
על  ערר  הגשת  לאשר  הוועדה 
האישור שקיבל מתחם התחנה תוך 

הוסיף  ובמקביל  הנציגים,  עקיפת 
הארצית  הוועדה  כי  המשפט  בית 
לתכנון ובנייה תהיה קשובה לקבלת 
הערר למרות שהמועד האחרון פג. 
בכך השיב ביהמ"ש את הכח לחברי 

הוועדה.
הרב  שיזם  מיוחד  בדיון  כזכור, 
העיר  במועצת  כשנה  לפני  ויצמן 
הוועדה  כמליאת  כשבתה  ירושלים 
לתכנון ובניה, אושרה הצעתו לחייב 
כנגד  ערר  להגיש  העירייה  את 
לאשר  המחוזית  הוועדה  החלטת 
בשבת  הפועל  התחנה  מתחם  את 

בפרהסיה.
ניר  לשעבר  העיר  ראש  מנגד, 
משפטית  דעת  חוות  הציג  ברקת 
ברוב  שעברה  ההצבעה  כביכול 
קולות במועצה אינה קבילה חוקית, 
ויצמן  יוחנן  הרב  עתר  כך  ובעקבות 
סיים  בו  הדיון  שאת  המשפט  לבית 
ומהדהד  ראשוני  בניצחון  אתמול 

למען כבוד השבת.
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חמישי - ראשון | ח'-י"א תמוז 11-14.7
מתקני המלון פתוחים עד שעה לפני שבת ויפתחו בצאת השבת

חבילת סופ"ש 
פרשת בלק

במחיר עונג שבת 
מדהים

מטעמי השבת

מרחצאות חמים

סעודות שבת  
עשירות כיד המלך 

ברמה קולינרית

נותרו חדרים 

אחרונים 
לאמצ"ש
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מאת א. למל

פעולה  מטה  תקים  ישראל 
למאבק באנטישמיות – כך הודיע 
אתמול ראש הממשלה בנימין נת־
ניהו בתום ישיבת ממשלה מיוחדת 
העם  למדיניות  המכון  הציג  שבה 
הבוחן  השנתי  הדו"ח  את  היהודי 

את מצב היהודים בעולם. 
קיבל  נתניהו  הממשלה  ראש 
מטה  להקמת  המכון  המלצת  את 
הפעולה לאחר שנחשף לממצאים 
השואה,  אחרי  שנה   70 ולפיהם 
שוטף  יהודים  שנאת  של  חדש  גל 
מסוימות  במדינות  המערב,  את 
הגירה  בוחנים  יהודים  באירופה, 
בעקבות  היהדות  נטישת  את  או 

גילויי אנטישמיות. 
המכון  של  השנתית  ההערכה 
שבוחנת  היהודי  העם  למדיניות 
היהודי  העם  במצב  התמורות  את 
שנה  בכל  הממשלה  בפני  מוצגת 

מאז 2004. 
הש־ בה  הממשלה  בישיבת 

תתפו בכירי המכון בראשם נשיא 
המכון אבינועם בר יוסף והשרים, 
ולש־ המכון  יו"ר  רוס,  דניס  הציג 

המדיני  התהליך  על  הממונה  עבר 

במזרח התיכון, את מפת האתגרים 
וההזדמנויות בתחום הגיאופוליטי 
על  המעידים  נתונים  על  ודיבר 
האנטי־ בתופעת  דרמטית  עליה 
הג־ אותה  העולם,  ברחבי  שמיות 

ביותר  המשמעותית  "כמגמה  דיר 
החולפת".  השנה  את  שאפיינה 
לדבריו מגמה זו התבטאה בעליה 
האירו־ מספר  בשיעור  דרסטית 

לשיא  שהגיעו  ובעוצמתם,  עים 
עם שתי התקפות הירי שהתרחשו 

בבתי הכנסת בארה"ב.
ראשי  שהעלו  נוספת  נקודה 
המכון בדיון היתה הצורך בטיפוח 
היחסים עם שתי המפלגות הגדו־
הקוטביות  רקע  על  בארה"ב,  לות 

הגוברת בציבור האמריקני.
בר־ אבינועם  המכון  נשיא 

הגידול  מגמת  את  הציג  יוסף 
את  וציין  היהודית  באוכלוסיה 
האור־ הקהילות  בקרב  הגידול 

כבר  בה  בארה"ב,  תודוקסיות 
מהווה אוכלוסיה זו כשליש מקרב 
שכבות הגיל הצעירות ובניו יורק 

רבתי כבר קרוב לשני שלישים.
האורתודוק־ בקרב  "לגידול 
מש־ השפעה  להיות  עשויה  סים 

על  ולכן  הרחוק  בטווח  מעותית 

ולתמוך  לעודד  ישראל  ממשלת 
האור־ של  המעורבות  בהגברת 

הקהילות  בהנהגות  תודוקסים 
בחברה  בתפוצות,  היהודיות 
מנת  על  ובפוליטיקה  האמריקנית 

היהודית  ההשפעה  את  לשמר 
בציבור הכללי", אמר בר יוסף.

גם  התייחסו  המכון  ראשי 
מבקש  אותה  השלום  ליוזמת 
לדבריהם,  לקדם.  טראמפ  הנשיא 

היוזמה  את  הפלסטינים  דחיית 
מחייבת  מדיני  פרטנר  והעדר 
נקיטת  לשקול  ישראל  מדינת  את 
את  שתבלום  צדדית  חד  פעולה 
דו  למדינה  ההידרדרות  סכנת 

לאומית.
אבי־ המכון,  נשיא  כאמור, 

לממשלה  קרא  יוסף  בר  נועם 
בא־ לטיפול  פעולה  מטה  להקים 

ראש הממשלה נתניהו: "ישראל תקים 
מטה פעולה למאבק באנטישמיות"

בתום ישיבת ממשלה מיוחדת בה הוצג הדו"ח השנתי הבוחן את מצב היהודים בעולם

המכון למדיניות העם היהודי הציג את הדו"ח השנתי הבוחן את מצב היהודים בעולם ^ "לגידול בקרב האורתודוקסים עשויה להיות השפעה 
משמעותית בטווח הרחוק. על ממשלת ישראל לעודד ולתמוך בהגברת המעורבות של האורתודוקסים בהנהגות הקהילות היהודיות בתפוצות, 

בחברה האמריקנית ובפוליטיקה על מנת לשמר את ההשפעה היהודית בציבור הכללי", אמר נשיא המכון בר יוסף

אילן קאר, שליח הממשל האמריקאי למאבק באנטישמיות, בכנס הרצליה:

"שנאת יהודים מתפשטת כמו אש. חשוב 
שנקרא לזה כמו שזה – אנטישמיות"

מאת א. למל

כמו־ הזה,  לתפקיד  "מוניתי 
באנטי־ להילחם  המיוחד  מחה 
וזה  מספר חודשים,  שמיות לפני 
מינוי שלא יכול היה להגיע במו־
האנטישמיות  יותר.  מתאים  עד 
ממקורות  מגיעה  רואים  שאנחנו 
מהאנטישמיות  חלק  שונים: 
האנטי  מהשמאל  חלק  האתנית, 
הרדיק־ מהאיסלאם  וחלק  ציוני 
שאמורים  מקורות  משלושה  לי. 

לשנוא אחד את השני, אבל כולם 
הישרא־ לעם  בשנאה  מאוחדים 

לי.
על  תקיפות  רואים  "אנחנו 
כולנו  בארה"ב.  גם  ישראל  עם 
אירו־ במערב  קורה  מה  יודעים 

פה, כולל מספר מקומות במערב 
שגם  לימוד  ספרי  יש  אירופה. 
היום מעודדים אנטישמיות אצל 
בילדים,  התעללות  שזו  ילדים, 
באנ־ ופגיעה  היהודים  על  איום 

שים בעתיד.

שנאת  היא  יהודים  "שנאת 
בה.  להילחם  צריך  יהודים. 
לא  שאני  לכך  הסיבות  אחת 
לד־ כי  היא  אנטישמיות,  מדרג 

יותר  גרועים  שחלק  ולהגיד  רג 
נשק  לתת  זה  משמאל  או  מימין 
באנטישמיות  שמשתמש  למי 
אצלנו,  לא  זה  כי  פוליטי,  ככלי 
להיות  צריכים  אנחנו  אצלם.  זה 

מאוחדים נגד.
שלי  הראשון  "הביקור 
לתנועות  אירופה,  למזרח  היה 

אירופה  במזרח  קיצוניות  ימין 
ומכריזים  ברחובות  שהולכים 
להיעלם.  צריכות  שהיו  קריאות 
שנאת  של  הזה  שהסוג  ספק  אין 
הפך  אש,  כמו  מתפשט  יהודים 
להיות ויראלי. מאד חשוב שנק־

האנטישמיות  שזה,  כפי  לזה  רא 
לא משתנה.

יודעים  "אנחנו 
אנחנו  עולה,  שהאנטישמיות 
יש־ אנטי  שתנועות  יודעים 

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו
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המכון הלאומי לייצור מתקדם יוצא 
לדרך בתקציב של 35 מיליון שקל

מאת שלמה גרין

לאחר הליך מכרזי מורכב מש־
רד הכלכלה והתעשיה בחר קבוצה 
המכון  והפעלת  להקמת  זוכה 

לייצור מתקדם. 
מש־ מורכבת  הזוכה  הקבוצה 
לושה חברים בעלי מומחיות בעו־

מכללת  המתקדם:  הייצור  למות 
ממוקמת  אשר  בראודה,  אורט 
יישומי  מחקר  מקיימת  בכרמיאל, 
ומכשירה  הרובוטיקה  בעולמות 
חברת  התעשיה.  עבור  מהנדסים 
תפן מבצעת הטמעות של טכנולו־
גיות ייצור מתקדם בתעשיה וחב־
רת ESI מפתחת טכנולוגיות ופת־

דאטה.  ביג  על  המתבססים  רונות 
יחד, הקבוצה הזוכה מביאה נסיון 
המתקדם  הייצור  בעולמות  עשיר 
התעשיה  עם  מעמיקה  והיכרות 
המכון  מנהל  וצרכיה.  הישראלית 
לשעבר  מויאל,  בני  הינו  המיועד 

יועץ  וכיום  מדג"ל  חברת  מנכ"ל 
לתעשיה.

מינהל  ידי  על  מוקם  המכון 
והתע־ הכלכלה  במשרד  תעשיות 
החדש־ רשות  עם  בשותפות  שיה 
המדע  ומשרד  האוצר  משרד  נות, 
והטכנולוגיה. המכון ישמש כעוגן 
המתקדם,  הייצור  בתחום  לאומי 
שירותי  תעשיה  למפעלי  ויספק 
מטובי  מסובסדים  וייעוץ  אבחון 

המומחים בארץ ובעולם. 
הפרטניים  הייעוץ  שירותי 
האתגרים  ניתוח  על  יתבססו 
וההזדמנויות של המפעל בתהליך 
והט־ השיטות  וזיהוי  שלו  הייצור 

לשיפור  יובילו  אשר  כנולוגיות 
תהליכי הייצור, ביניהן רובוטיקה 
מימד,  תלת  הדפסת  מתקדמת, 
ביג־דאטה, IOT, שימוש בחומרים 
מתקדמים ודיגיטציה של תהליכי 

העבודה. 
המסוב־ הייעוץ  שירותי  לצד 

שי־ ידע  מרכז  המכון  יקים  סדים 
חזית  את  התעשיה  לרשות  עמיד 
הייצור  בתחום  העולמית  הידע 
הקהילה  את  ויחזק  המתקדם 
סביב הפעילויות השונות הנעשות 
בישראל בתחום הייצור המתקדם 
סטארטאפים  תעשיה,  חברות   –
המכון  מימון.  וכלי  אקדמיה, 
אשר  פיילוט  תשתית  גם  יפעיל 
חברות  המכון,  צוות  את  תשמש 
ועוד,  חוקרים  יזמים,  תעשיה, 
היתכנות  הוכחות  להדגמות, 
שונות.  טכנולוגיות  של  ופיתוחים 
המכון מבוסס על מודלים קיימים 
פראונהופר  מכוני  כגון  בעולם 
תקדם  ייצור  ומכוני  בגרמניה, 

בארה"ב.
המכון יוקם בתקציב ממשלתי 
של 35 מיליון שקל וצפוי להוביל 
עשרות  של  נוספות  להשקעות 
המגזר  באמצעות  שקלים  מיליוני 

העסקי.

בצ־ ויפעל  יוקם  המכון 
שירותיו  את  ויספק  הארץ  פון 
ההחלטה  הארץ.  בכל  ללקוחות 
כחלק  התקבלה  בצפון  להקימו 
הצפון,  לחיזוק  הממשלה  מתכנית 
כבעל  זוהה  שהאזור  לאחר  זאת 
אקו־ של  להתפתחות  פוטנציאל 

במחקר  בידע,  דרך  פורץ  סיסטם 
מל־ מתקדם.  ייצור  של  וביישום 
לתעשיה  שיספק  השירותים  בד 
ברמה  גם  המכון  יפעל  בישראל 
ביסוס  באמצעות  לאומית  הבין 
שחקנים  עם  פעולה  שיתופי 
מחקר,  מכוני   – בעולם  מובילים 
הש־ קרנות  לאומיות,  רב  חברות 
קעה ואוניברסיטאות בכדי להביא 
בת־ והשקעות  ידע  של  לזרימה 
לעמדה  ישראל  את  ולהביא  חום, 
המתקדם  הייצור  בתחום  מובילה 

בעולם.
מת־ חלק  הינה  המכון  הקמת 
התעשיה  לפיה  אסטרטגית  פיסה 
קפיצת  לבצע  נדרשת  בישראל 
עם  להתמודד  מנת  על  מדרגה 
המשתנה  הגלובאלית  התחרות 
והשינויים הטכנולוגיים. חלון הז־
מן להטמעת השינויים הינו מוגבל, 
ועל כן משרד הכלכלה והתעשיה 
מפע־ לאלפי  לסייע  מאמץ  מרכז 
השינוי  התהליך  את  לעבור  לים 
מתקד־ ייצור  שיטות  להטמעת 
הזדמנות  טמונה  זה  במהלך  מות. 
כלכלית משקית משמעותית, שכן 
טכנולוגיות  של  מוצלח  אימוץ 
חדשניות אלה צפוי להוביל לשי־
החברות  של  התחרות  כושר  פור 
והעלאת הפריון לעובד, להתבטא 
השכר  וברמות  בשיפור ברווחיות 
ואף להביא לצמיחה מחודשת של 
וליצירת  הייצור  מוטת  התעשיה 
בשכר  איכותיים  עבודה  מקומות 
מדי־ את  גם  תואם  המהלך  גבוה. 
ניות הממשלה לחיזוק הפריפריה 
בתעסוקה  אוכלוסיות  ושילוב 

איכותית. 
נת־ ניישן'  אפ  ה'סטארט  כיום 
ההזנק  חברות  של  כנחלתם  פסת 
התעשיה  אולם  הטכנולוגיות, 
ענפי  כל  את  מביאה  המתקדמת 
תעשיית  עם  אחת  לשורה  הייצור 
הצ־ את  המוביל  כקטר  ההייטק, 

מיחה של המשק הישראלי.
תעשיות  מינהל  מנהל  כץ,  עוז 
תסייע  המכון  "הקמת  כי  אמר 
את  לבצע  הישראלית  לתעשיה 
תה־ בשדרוג  הנדרשת  הקפיצה 
לתעשיה  המעבר  הייצור.  ליכי 
מותרות,  בגדר  לא  הוא  מתקדמת 
לחדול  או  להיות  של  שאלה  אלא 
שצריכים  התעשיה  מפעלי  עבור 
בעולם.  התחרות  עם  להתמודד 
מתק־ לייצור  המכון  הקמת  לצד 
לשי־ לפעול  ממשיך  המינהל  דם, 

לתעשיה  העסקית  הסביבה  פור 
בכדי  חסמים,  בהסרת  ולסיוע 
של  לצרכים  מיטבי  מענה  לספק 

התעשיה בישראל".
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רשות המסים חתמה על הסכם להקלת 
הליכי ייבוא וייצוא עם מכס הונג קונג

ערן  המסים,  רשות  מנהל 
בהונג  והבלו  המכס  ונציב  יעקב, 
טנג  אייץ'.  וויי.  הרמס  קונג 
האחרון,  השבוע  בסוף  חתמו 
המכס  מנהלי  מועצת  במסגרת 
העו־ המכס  ארגון  של  השנתית 
להכרה  הסכם  על  בבריסל,  למי 
כלכלי  'גורם  תכנית  בין  הדדית 
ביש־ המכס  שמפעיל  מאושר' 
המקבילה,  התכנית  לבין  ראל 
בהונג  והבלו  המכס  שמפעיל 

קונג. 
"גורמים  ההסכם,  פי  על 
מאושרים" ישראליים – ביניהם 
מכס,  סוכני  יבואנים,  יצואנים, 
נמלים  בינלאומיים,  משלחים 
וגו־ לוגיסטיים  מסופים  ימיים, 
האס־ בשרשרת  נוספים  רמים 

בתהליכי  להקלות  יזכו   – פקה 
הסחורות  ושחרור  טובין  כניסת 
מטעניהם  כן,  כמו  קונג.  בהונג 

דבר  לבידוק,  נמוך  לסיכון  יזכו 
ובכסף  בזמן  בחסכון  שיתבטא 
מאושרים  שגורמים  כמובן  רב. 
לה־ יזכו  קונגית  ההונג  בתכנית 

ובשחרור  בכניסה  דומות  קלות 
טובין בישראל.

לק־ השיק  בישראל  המכס 
ראת סוף 2010 את תכנית הגורם 
הישראלית  המאושר  הכלכלי 
הצטרפו  היום  ועד   (AEO)
מ־230 למעלה  ואושרו  לתכנית 
גורמים, שנבחרו על סמך עמידה 
פי־ איתנות  כגון  בקריטריונים 

ננסית, ציות לדיני היבוא והיצוא 
וכן, קריטריונים בטחוניים.

ההסכם  הינו  זה  הסכם 
שחותמת  השביעי  הבילטרלי 
'גורם  תכנית  במסגרת  ישראל 
קוד־ (הסכמים  מאושר'  כלכלי 
מים נחתמו עם טאיוואן, ארה"ב, 
ומ־ סין  קנדה,  קוריאה,  דרום 

המכס  מינהל  שמפעיל  קסיקו) 
שאומצה  לאחר  מ־2011,  החל 
ידי  על  לכן  קודם  שנים  מספר 
מטרת  העולמי.  המכס  ארגון 
יעילות  את  לקדם  היא  התכנית 
תוך  הבינלאומי  הסחר  ופישוט 
לאבטחת  בסטנדרטים  עמידה 
להפ־ ובכך,  האספקה  שרשרת 

חית את עלויות השילוח. בנוסף, 
מינהל  מקדם  התכנית  במסגרת 
המכס 'הסכם הכרה הדדית' עם 
המצויות  נוספות  מכס  רשויות 

בתכנית העבודה להמשך.
ערן  המסים,  רשות  מנהל 
על  "לחתימה  כי  ציין  יעקב, 
הונג  עם  הדדית  להכרה  הסכם 
היש־ למשק  רבה  חשיבות  קונג 

ראלי והמהלך הוא חלק מצעדים 
שהרשות נוקטת על מנת לסייע 
בפיתוח  ישראלים  ליצואנים 

וחשיפה לשווקים חדשים".

ארה"ב: הושחתה אנדרטת 
השואה בפילדלפיה

מאת א. למל

מחפשת  פילדלפיה  משטרת 
אנדר־ את  שהשחית  חשוד  אחר 
גורמים  העיר.  במרכז  השואה  טת 
אדם  כי  אמרו  במשטרה  רשמיים 
כשהוא  אבטחה  במצלמות  נקלט 

מבצע את המעשה הנפשע.
עומד  כשהוא  צולם  החשוד 
לזכר  האנדרטה  עמודי  לפני 
השתמש  הוא  כי  נראה  השואה. 
את  לגלף  כדי  ידוע  לא  בחפץ 
אס־ ברקי  ושני   'RBM' האותיות 

אס בתוך העמודים.
בגיל  כאדם  מתואר  החשוד 

אפורה  בחולצה  לבוש  העמידה, 
התעמ־ נעלי  קצרים,  ובמכנסיים 

לות כחולות ונושא תיק ירוק.

מי  מכל  ביקשה  המשטרה 
שיודע פרטים על זהותו של האיש 

להודיע למשטרה. 

קליפורניה: הממשלה הקציבה 42
מיליון דולר למוסדות ומטרות יהודיים

רוב התקציב מיועד לבניה מחדש של מחנות הקיץ שנשרפו כליל בשריפות 
העזות שהיו לפני שנה ושנתיים במדינה

מאת א. למל

הקציבה  קליפורניה  ממשלת 
מחנות  לשיקום  דולר  מיליון   23
של מוסדות יהודיים שנהרסו בש־
בצפון  ושנתיים  כשנה  לפני  ריפות 

ובדרום קליפורניה.
מיליון   15 מקצה  היא  כן  כמו 
לביטוח  לתכנית  נוספים  דולר 
רווח,  כוונת  ללא  למלכ"רים 

יהודיות  לעמותות  שתסייע 
ופשעי  אלימות  מפני  להגן 
מיליון   6 תקציב  גם  כך  שנאה. 
השואה  מוזיאון  להרחבת  דולר 

בלוס אנג'לס.
הפגינו  והנגיד  "המחוקק 
מחויבות לבנות מחדש את מחנות 
השריפות  אחרי  היהודיים  הקיץ 
הקהילות  על  להגן  ההרסניות, 
שלנו מפני אלימות מונעת שנאה, 

השואה  חינוך  את  ולהבטיח 
אמר  העדיפויות",  סדר  בראש 
יו"ר  סגן  גבריאל,  ג'סי  הסנאטור 
המחוקקת  היהודית  השדולה 

בקליפורניה.
ביותר  הבסיסית  "האחריות 
אז־ על  להגן  היא  הממשלה  של 

להרגיש  צריך  אחד  וכל  רחיה, 
בטוח ונוח בבית פולחן, ללא קשר 

אמונתם", אמר גבריאל.

400 מ"ר של שירותים רפואיים

'כללית' חנכה את המרכז הרפואי 
החדש ברמת בית שמש ג'2

תצטרף ל־16 מרכזי הרפואה של 'כללית' הפזורים ברחבי בית שמש ומעניקים 
שירות מקצועי ואישי ללקוחות 'כללית' בהתאמה מלאה לצרכי המגזר החרדי ^ 
מנהל מגזר חרדי במחוז ירושלים הרב משה רוזנגרטן: "ארגון הבריאות הגדול 

בישראל נמצא בכל שכונה עם תחילת האכלוס כדי לתת מענה מושלם ומותאם"
רמה  לתושבי  משמעותית  בשורה 
אתמול  פתיחתו  עם  שמש  בבית  ג'2 
'כללית'  של  הגדול  הרפואי  המרכז  של 
ישרת  החדש  הרפואי  המרכז  בשכונה. 
עתה  שזה  החדשה  השכונה  תושבי  את 
והמ־ המרפאות  ל־16  ויצטרף  אוכלסה 

ברחבי  'כללית'  של  הרפואיים  רכזים 
רבבות  של  קהל  המשרתים  שמש,  בית 

לקוחות 'כללית' עשרות בשנים.
שטחו של המרכז הרפואי עומד על 
400 מ"ר וינתנו בו מגוון רחב מאוד של 
רפואה  שירותי  כמו  רפואיים  שירותים 
ראשונה, רפואת ילדים, רפואת משפחה, 
שירותי  יועצת,  רפואה  נשים,  רפואת 
שי־ מקצועית,  ומעבדה  אחיות  מרפאת 

רותי סיעוד לגברים אחות הלכתית ועוד 
שלל שירותים המעניקים את המעטפת 
'כללית'  ללקוחות  המושלמת  הרפואית 

ברמה ג'2.
הינה  החדשה  המרפאה  פתיחת 
'כללית'  של  הבריאות  ממהפכת  חלק 
שכונות  בכל  המורגשת  שמש,  בבית 
רק בחודש האחרון נפתח המרכז  העיר. 
להתפתחות הילד בקניון 'לב הרמה' לצד 
מרפאת 'כללית סמייל' ונערכו שורה של 
אירועים לרבני העיר ולמחנכים שהידקו 
עוד יותר את הקשר בין 'כללית' לתושבי 
הח־ הרפואי  המרכז  פתיחת  שמש.  בית 

ג' הוא צעד נוסף ומשמעותי  דש ברמה 
של  והמקצועית  הרפואית  במובילות 

'כללית' בעיר.
המרכז יקרא מרפאת 'הנביא עמוס' 
פינת   1 הנביא  עמוס  ברחוב  ויפתח 
דבורה הנביאה. המרכז ישרת את תושבי 
אכלוס  בצעדי  כעת  שנמצאת  השכונה 
מהמגזר  משפחות  אלפי  של  ענקיים 
המרכזי  הוא  המרפאה  מיקום  החרדי. 
כל  ג'2,  לתושבי  ביותר  והנגיש  בשכונה 
מותאמים  במרכז  הניתנים  השירותים 
ומתאימים לקהל הלקוחות החרדי המ־
ביע את אמונו בשירותי הבריאות המעו־

לים של 'כללית'. כארגון הבריאות הגדול 
בישראל עם מספר הלקוחות הרב ביותר 
'כללית' על דגלה  – 4.6 מיליון – חרטה 
ומקצועיות  הרפואית  האיכות  נושא  את 
החדשה  במרפאה  הרופאים  הרופאים, 
לע־ ובאים  והמנוסים  מהוותיקים  הינם 

בודתם עם נסיון רב שנים בהצלת חיים 
ושיפור חיי המטופלים.

ירושלים  במחוז  חרדי  מגזר  מנהל 
אמר  רוזנגרטן,  משה  הרב  'כללית',  של 
לשורת  מצטרפת  החדשה  המרפאה  כי 
המרפאות הקיימות בעיר בית שמש, בהן 
מוכחת  מהשירות  הרצון  שביעות  רמת 
למרפאות  מעבר  שיש.  מהגבוהות  והיא 
משפחות  אלפי  המשרתות  המקצועיות 
השירותים  בין  למנות  ניתן  חרדיות, 
במרכז  הממוקמים  ניתוח  חדרי  מיני 
מרגישים  "אנו  הוותיקה.  בעיר  'ביג' 
זכות לפתוח את המרכז הרפואי החדש 
בשכונה החדשה של העיר, ולצרף אותו 
לנו  שיש  הנרחבים  השירותים  לפריסת 
מראש  הותאמה  המרפאה  שמש,  בבית 
לצרכים של התושבים הן בעניינים ההל־

השכונה  רבני  עם  מלא  בתיאום  כתיים, 
כארגון  הרפואה.  שירותי  בהתאמת  והן 
נמ־ 'כללית'  בישראל,  הגדול  הבריאות 

האכלוס  תחילת  עם  שכונה  בכל  צאת 

וכבר  ומותאם,  מושלם  מענה  לתת  כדי 
בש־ הנוספות  המרפאות  את  מתכננים 

כונות החדשות".
מ"מ מנהל מחוז ירושלים ב'כללית', 
כקופה  אמר: "ב'כללית',  ליבל,  ארז  ד"ר 
הגדולה בארץ, אנו יודעים להתאים את 
בהן  מהאוכלוסיות  אחת  לכל  השירות 
והצר־ המאפיינים  פי  על  מטפלים  אנו 

הלב  לרחשי  להקשיב  למדנו  שלה.  כים 
ולצרכים של המגזר החרדי ולהעניק לו 
המותאם  והטיפול  הרפואי  השירות  את 
הנחוץ לו. גם בשלבי התכנון של מרפאה 
זו, ישבנו עם ראשי ורבני הקהילות לש־

את  ולהתאים  הצרכים  את  מקרוב  מוע 
בניית המרפאה לפי זה. 'כללית' תמשיך 

בבית  הבריאות  שירותי  פיתוח  בתנופת 
שמש כדי לאפשר נגישות לרפואה בעיר, 
ומרגיש  יודע  כבר  שמש  בבית  הציבור 
ב'כללית'  נמצאת  האיכותית  שהרפואה 

ושאנחנו כאן עבורו ובשבילו".
והבריאות  הרפואה  לשירותי  בנוסף 
המובילים וכחלק מתפיסת השירות של 
עם  הקשר  ותחזוק  להתאמה  'כללית' 
את  'כללית'  העמידה  החרדי,  הלקוח 
בית  בשכונות  הלקוחות  קשרי  מנהל 
כאיש  שכטר,  דוד  הרב  החדשות,  שמש 
לקוחות  את  בתפקידו  שישרת  הקשר 
בית  של  המתפתחות  בשכונות  'כללית' 
שמש לצד מנהל קשרי הלקוחות הוותיק 

בבית שמש הרב שמואל קליין.
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סמינר הדרכה לשימוש בגזי 
קירור טבעיים במזגנים

מאת חיים מרגליות

הפעולה  לשיתוף  בהמשך 
לאיכות  המשרד  בין  המתקיים 
הסביבה והגנת הצרכן של מדינת 
הס־ לאיכות  והסוכנות  בוואריה, 
יש־ למדינת  בוואריה,  של  ביבה 
השימושים  צמצום  בתחום  ראל, 
לסביבה,  ידידותיים  לא  בקררים 

טבעיים  בגזים  לשימוש  ומעבר 
בהתקנה,  בטיחות  על  דגש  עם 
סמינר  יתקיים  והטיפול  הפעלה 
ומיזוג  לקרור  למורים  הדרכה 
קרור  בגזי  בטוח  לשימוש  אוויר, 

טבעיים.
את  להדריך  הסדנה  מטרת 
הצורך  בגין  ובעיקר  המדריכים, 
להכשרות  בישראל  להיערך 

למתקיני מזגנים בגזים החדשים.
בדרישות  יעסוק  הסמינר 
והתחזוקה  ההפעלה  ההתקנה, 
על  בדגש  קירור  למערכות 
בה־ לבטיחות  טכניות  דרישות 

תקנות  ותחזוקה,  תפעול  תקנה, 
יעילות  והיבטי  בינלאומיות 
הדגמות  יכלול  וכן  אנרגטית 

ותרגילם.

הוגדר כמנהל אולם הועסק 
כמאבטח ויפוצה ב־150 אלף ש"ח

מאת חיים מרגליות

חברה  נגד  עובד  שהגיש  תביעה 
בפסק  לאחרונה  הסתיימה  חקלאית 
דין בפשרה, לפיו תפצה החברה את 

העובד ב־150 אלף שקל. 
עורכי  הגישו  התביעה  את 
לבית  קריב  ורענן  אגם  אחז  הדין 
אביב.  בתל  לעבודה  האזורי  הדין 
התובע  קיבל  התביעה,  פי  על 
סניף  כמנהל  שעבד  בעת  הצעה 
לעבור  רכב –  השכרת  חברת  של 
בח־ אנוש  משאבי  כמנהל  לשמש 

ברה השניה.
בהצעה  התביעה,  פי  על   
כי  לעובד  הובטח  לו,  שהועברה 
שכרו יועמד על כ־12 אלף שקלים 
משכרו  הגבוה  (שכר  בחודש  נטו 
בחברה בה עבד), ובנוסף הוא יזכה 
לרכב צמוד וטלפון נייד על חשבון 

החברה.
את  עשתה  המפתה  "ההצעה 
לעבוד  עבר  העובד  פעולתה. 
בחברה – אך להפתעתו, מעסיקיו 
החלו להעסיק אותו כקב"ט שטח, 
שילמו שכר נמוך משהובטח, תוך 
עשרות  משכרו  מפחיתים  שהם 
טענו  עבד",  אותן  נוספות  שעות 

עורכי הדין בתביעה.
בהסכם  כבר  התביעה,  פי  על   
החברה  מול  העובד  חתם  עליו 
30 ישתכר  הוא  כי  צוין  החדשה, 
הת־ וכאשר  בלבד –  לשעה  שקל 

כי  לדבריו,  לו  נאמר  כך,  על  רעם 
התפקיד החדש יכלול שעות נוס־

פות רבות – כך שיגיע לשכר אשר 
הובטח לו. בפועל, טוענים עוה"ד 
אגם וקריב, מעולם לא הגיע שכרו 

של העובד להבטחות שניתנו לו. 
של  העסקתו  התביעה,  פי  על 

הפ־ לפני  קצר  זמן  החלה  התובע 
סח כאשר החברה זקוקה לתגבור 
לאחר  מיד  כן  ועל  האדם,  בכוח 
החתימה על הסכם העבודה, ביק־

שו מעסיקיו של העובד כי יישאר 
קב"ט,  בתפקיד  הבוקר  בשעות 
אנוש  במשאבי  עבודתו  את  ויחל 

רק בשעות הצהריים.
עבר  לא  מעולם  הוא  כך,  חרף 
האנוש,  במשאבי  ניהולי  לתפקיד 
לילה  כקב"ט  לשמש  מונה  אלא 
הש־ עד  לעבוד  ונצרך   – בחברה 
לד־ הלילה.  של  המאוחרות  עות 

ברי העובד, הוא המשיך בעבודתו 
שני־ בהבטחות  העמידה  אי  חרף 

תנו לו – בשל הצורך שלו לפרנס 
את משפחתו.

כ־10 כעבור  התביעה,  פי  על 
שוב  העובד  הזכיר  בהן  חודשים 
ושוב למעסיקיו את הבטחותיהם, 
הודיעו לו בחברה כי הוא מפוטר, 

וכי מונה לו מחליף.
לאחר  רק  הדין  עורכי  לדברי 
נמסרה  הפיטורין  על  שההודעה 
לעובד, החליטו בחברה לערוך לו 
אז,  וגם  החוץ,  אל  מהפה  שימוע, 
לא נמסר לו רשמית שהוא מפוטר, 
הרכב  ממנהל  רק  לו  נודע  והדבר 
ממנו  וביקש  אליו  שפנה  בחברה, 

את מפתחות הרכב. 
בית  של  לפתחו  הגיע  התיק 
אביב,  בתל  לעבודה  האזורי  הדין 
השו־ פסקה  הוכחות  דיון  ולאחר 

פטת, על דרך הפשרה, כי החברה 
תפצה את העובד ב־140 אלף שקל 
– המגלמים בעיקר אי־תשלום על 
שעות נוספות להן היה זכאי העו־

על  השופטת  השיתה  בנוסף  בד. 
 – נוספים  שקל  אלף   10 החברה 
הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין.

טייבה: עורך דין ולקוחותיו חשודים 
בדיווח כוזב בעסקת מקרקעין

מאת חיים מרגליות

בית משפט השלום בתל אביב־
יפו, שחרר בתנאים מגבילים עורך 
דין בתחום המקרקעין, וכן את שני 

לקוחותיו החשודים במקרה.
האישומים,  פי  על  הלקוחות, 
ביישוב  מקרקעין  עסקת  ביצעו 
הדין.  עורך  של  בסיועו  טייבה 
פקיד  במשרד  שהתקבל  ממידע 
חשד  עלה  מרכז,  חקירות  שומה 

מק־ רכש  החשודים  אחד  לפיו 
למועד  ובסמוך  בטייבה  רקעין 
הרכישה מכר אותם לאחר, כאשר 
דווחה  לכאורה,  המכר  עסקת 
בסכום מופחת של 180 אלף ש"ח.

עוד נכתב בבקשת המעצר, כי 
לחיפושים  הובילה  גלויה  חקירה 
ובמשרדו  החשודים  אחד  בבית 
נתפסו  במהלכם  הדין,  עורך  של 
החשדות  את  המחזקים  מסמכים 
הסכמים  וכן  החשודים  כנגד 

מקרקעין.  למיסוי  דווחו  לא  אשר 
כה,  עד  עולה  החקירות  מממצאי 
שהסכם המכר אשר נמסר למיסוי 
מקרקעין, אינו מבטא את העסקה 
שבוצעה בפועל, הן לענין הצדדים 
העסקה.  שווי  לענין  והן  לעסקה 
ששוויה  החקירות,  מן  עולה  עוד 
המקרקעין  עסקת  של  האמיתי 
כל  וכי  ש"ח  אלף   675 על  עומד 
עורך  ידי  על  נערכו  ההסכמים 

הדין החשוד ובמשרדו. 

נמשכת המחאה בהונג קונג: המונים פרצו 
לפרלמנט והשחיתו את סמלי המשטר 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אתמול  יצאו  תושבים  רבבות 
של  המרכזיים  ברחובותיה  להפגין 
לציון  ה־22  השנה  ביום  קונג,  הונג 
השבת השליטה על הונג קונג לידי 
סין, לאחר עשרות שנים בהן נשל־

טה על ידי בריטניה. 
עוד לפני תחילת המחאה הר־

עם  שוטרים  התעמתו  כבר  שמית 
לאחר  העיר,  ברחובות  מפגינים 
שהמפגינים ניסו להפריע להכנות 
שנערך  הממלכתי  הטקס  לקראת 
לציון יום השנה להחזרת הונג קונג 

לשליטת סין. 
המונית  צעדה  החלה  בהמשך 
זמן  לאחר  אך  יחסית,  ורגועה 
בנין  על  מפגינים  המוני  צבאו  מה 
המחו־ המועצה  של  הפרלמנט 

מאות  פנימה.  לפרוץ  וניסו  קקת, 

במשך  המבנה  על  הגנו  שוטרים 
נכנעו  לבסוף  אך  משעה,  למעלה 
המפגינים  מצד  המתגבר  ללחץ 
פיזי.  באופן  גם  איתם  שהתעמתו 

תוך  אל  שעטו  מהמפגינים  מאות 
המבנה, טיפסו על השולחנות של 
המחוקקים, תלו על דוכן הנואמים 
את דגל הונג קונג הבריטית, לזכר 

סמלי  את  והשחיתו  עברו,  ימים 
המפגי־ ריססו  כן  כמו  השלטון. 

על  שחורות  גרפיטי  כתובות  נים 
זגוגיות  ניפצו  והרהיטים,  הקירות 

והשתדלו להשחית רכוש רב ככל 
הניתן. 

רק אחרי כשעה של השתוללות 
חסרת רסן בתוך הפרלמנט, הגיעה 
שהמוני  אלא  משטרתית,  תגבורת 
מפגינים אחרים התעמתו עם השו־

למנוע  בנסיון  למבנה  מחוץ  טרים 
המפגי־ ומעצר  למקום  כניסה  מהם 

נים שפרצו פנימה. המשטרה עשתה 
שימוש נרחב בגז מדמיע ובאמצעים 

אחרים לפיזור הפגנות. 
שנ־ הממלכתי  הטקס  במהלך 

אמרה  כבדה,  אבטחה  תחת  ערך 
הגב' לאם העומדת בראש המשטר 
השולט בהונג קונג בשליחות סין, 
בעיר  להתרחשויות  ערה  היא  כי 
לק־ מפיקה  האחרונים,  בשבועות 
מצהירה  היא  לכך  ובהתאם  חים 
בה־ ותפעל  עממית  יותר  שתהיה 

תאם לרחשי הלב של העם. 
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מטוס עמוס בנוסעים ביצע נחיתת 
חירום בנתב"ג עם גלגל קרוע

על המטוס שהיה בדרכו מגרמניה לישראל שהו כ־150 נוסעים ^ מצב חירום בדרגה 3 הוכרז בשדה 
התעופה בן גוריון כשעה וחצי לפני הנחיתה 

מאת חיים מרגליות

דרמה בנמל התעופה בן גוריון. 
הוכרז  הצהריים  בשעות  אתמול 

היערכות  בעקבות  חירום  מצב  על 
מגרמניה,  נוסעים  מטוס  לנחיתת 
בו אותרה תקלה. רק לאחר כשעה 

וחצי נחתה הטיסה ללא נפגעים.

מדובר היה במטוס של חברת 
אלקטרה אייר מסוג בואינג -737
400 שהמריא מקלן גרמניה. לאחר 
הצוותים  ידי  על  נמצאו  ההמראה 
המסלול  על  צמיג  שרידי  בקלן 
בא־ התעופה  לשדה  העבירו  והם 

רץ את ההתרעה המתאימה.
לנחי־ בנתב"ג  נערכו  בתחילה 

תת המטוס על מסלול 26 שאורכו 
היה  המקורי  כשהתכנון  ק"מ,   3.6
מגדל  מול  יעף  יבצע  המטוס  כי 
הפיקוח על מנת לאפשר לפקחים 
בגלגל  הפגיעה  רמת  את  לאבחן 
הגלגל  איתור  גם  כמו  הפגוע. 
מצב  המטוס.  גלגלי  מכלל  הפגוע 
החירום שבתחילה היה בדרגה 2, 
הועלה בעקבות ממצאים שאותרו 
במ־  .3 לדרגה  בקלן  המסלול  על 
ברמון  התעופה  נמל  נערך  קביל 

לקליטת נחיתות במקום נתב"ג.
במקום  כי  הוחלט  זה  בשלב 
התעופה,  שדה  מעל  יעף  לבצע 
שי־ אלה  יהיו  האוויר  חיל  מטוסי 
דיווח  ויעבירו  המטוס  את  בדקו 
למנהל נמל התעופה בן גוריון דרך 
לנחי־ כוון  המטוס  הפיקוח.  מגדל 

תה על מסלול 30 ממזרח למערב. 
זאת כמחצית השעה לפני הנחיתה 

המיועדת.
'סופה'  מסוג  קרב  מטוסי  זוג 
את  ליוו  והם  לאוויר,  הוזנקו 
למרחב  מכניסתו  החל  המטוס 
הטייסים  ישראל.  של  האווירי 
וזיהו  הגלגלים  מצב  את  בחנו 
קרע בגלגל השמאלי האחורי של 
כוננויות  קוצרו  במקביל  המטוס. 
התעו־ נמל  לשטח  חילוץ.  מסוקי 

והצלה  חילוץ  צוותי  הוקפצו  פה 
ורפואה של צה"ל.

12 דקות לפני הנחיתה עדכנו 
לאור  כי  התעופה  שדות  ברשות 
בצמיג  בקרע  שמדובר  העובדה 
אמורה  שהנחיתה  הרי  השמאלי, 
ישנו  למטוס  כי  נוחה  יותר  להיות 

צמיג נוסף צמוד. 
המטוס  נחת  באיחור  מעט 
הוזנקו  הקרקע  וצוותי  בשלום, 
מכו־ עם  יחד  הקרוע,  הצמיג  אל 

את  למנוע  מנת  על  לקירור  נות 
עליו  הלוהט  הברזל  התלקחות 
נחת המטוס. תוך כדי כך, חזר נמל 
שבו  והנחיתות  לשגרה  התעופה 

אל מסלול 21 מצפון לדרום.
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
" בשו־ הנחיתה  לאחר  מיד  מסר 
מצדיע אני  מנתב"ג.  טובות  רות 
ולחיל וההצלה  החירום  לכוחות 
מן יוצאת  היערכות  על  האוויר 

הכלל".
הנוס־ שחזרו  הנחיתה  לאחר 

האימה,  מלאת  הנסיעה  את  עים 
הנוס־ את  עדכן  הקברניט  כאשר 

במצב  לנחות  עומדים  הם  כי  עים 
חירום בעקבות תקלה. הם סיפרו 
המטוס  ההמראה  במהלך  כי  גם 
אחד  שגרתית.  בלתי  בצורה  רעד 
בשלב  כי  הוסיף  אף  הנוסעים 
המטוס  כי  נראה  היה  מסוים 
אלא  לגורמים.  להתפרק  עומד 
הטייס  אותם  שיתף  שבהמשך 
בתקלה ובכך שישנו קשר עם חיל 
מצב  את  שבדק  הישראלי  האוויר 

המטוס.
הנחי־ הגדול,  הפחד  למרות 

פי  על  ברגיעה  עברה  דווקא  תה 
לא  לדבריהם  כאשר  הנוסעים, 
ניתן היה לחוש כי ישנו צמיג אחד 

קרוע.

בעקבות הנתונים החמורים שנחשפו אודות ההשתלטות הפלסטינית

ח"כ יוגב יוזם: דיון חירום בוועדת החוץ 
C והבטחון בהשתלטות על שטחי

במהלך סוף השבוע חשפו רגבים ועוזר שר הבטחון לשעבר לענייני התיישבות קובי אלירז את הנתונים מאחורי תכנית פיאד

מאת דוד שמואלי

בווע־ דיון  יוזם  יוגב  מוטי  ח"כ 
הכנסת  של  והבטחון  החוץ  דת 
בנוגע להשתלטות הפלסטינית על 

שטחי C ביהודה ושומרון.
המשנה  ועדת  יו"ר  לדברי 
לשעבר,  ושומרון  יהודה  לענייני 
ממש  של  חירום  במצב  מדובר 
נק־ "העובדות  מדינית:  מבחינה 

לשולחן  נגיע  ואם  בשטח  בעות 
מה  על  יהיה  לא  המדיני,  המו"מ 

לדון עוד".
מעל  כי  נחשף  'רגבים'  בדו"ח 
חדשים  פלסטינים  מבנים   28,000

לא חוקיים הוקמו בעשור האחרון 
ביהודה  הישראליים  באזורים 
עוב־ בקביעת  מדובר  ושומרון. 

פיאד  תכנית  פי  על  בשטח  דות 
לתפיסת רצף טריטוריאלי בשטח 
פלסטינית  מדינה  הקמת  לקראת 

עתידית.
המ־ מספר  עמדו  ב־2009 
c בשטחי  חוקיים  הבלתי  בנים 

על  ב־2018  כאשר   29,784  – על 
המדאיג  שהנתון  אלא   58,435  –
הבנוי  השטח  תפיסת  הנו  יותר 
עמד  זה  ב־2009  כאשר  בדונמים, 
78,626 לעומת  דונם   44,538 על 

דונם ב־2018.

אל  יוגב  התייחס  במכתבו 
דיוני ועדת המשנה וסיפר, "במה־

נחשפנו  המשנה  ועדת  דיוני  לך 
פועלת  לפיה  מדינית  לתכנית 
להשתלטות  הפלסטינית,  הרשות 
באמצעות  סי  שטחי  קרקעות  על 
מבנים,  הכשרת  חקלאי,  עיבוד 
אב  תכניות  יצירת  מבנים,  בניית 

ויצירת מוקדי חיכוך מכוונים".
לדבריו, "רובה ככולה של הב־

ניה הבלתי חוקית נמצאת בשטחי 
אוסלו  הסכמי  לפי  שהוגדרו   ,C
ישראלית  בריבונות  כשטחים 

ובשליטתה הבטחונית".
על  לטענות  התייחס  גם  יוגב 

האז־ במינהל  האדם  כוח  מיעוט 
עתירת  התופעה  "מול  וכתב:  רחי 
נמוכה  אכיפה  ישנה  המימדים 

הק־ האזרחי,  המנהל  של  מצדו 
שורה במחסור בכוח אדם, אך גם 

בהיעדר מדיניות ברורה".

קנסות בהיקף גבוה 
לנאשמים בזיהום נחל צין

מאת חיים מרגליות

בית משפט השלום בבאר שבע 
אלף  כ־700  של  בסך  קנסות  הטיל 
לתועלת  שירות  של  ועונש  ש"ח 
נא־ ארבעה  על  (של"צ)  הציבור 
נחל  זיהום  בפרשת  נוספים  שמים 

צין, כל אחד לפי חלקו.
אישום  לכתב  בהמשך  זאת 
שהוגש נגד חברת קו צינור אילת 
חברת  (קצא"א),  בע"מ  אשקלון 
הר  מובילי  חברת  בע"מ,  רולידר 
משרה  נושאי  ו־12  בע"מ  הנגב 
בתקופה  אלה  בחברות  נוספים 
אירועים  שני  בגין  הרלוונטית, 
הדלק  הובלת  צינור  נפגע  בהם 
עבו־ במהלך  קצא"א  של  הסילוני 
מפגיעות  כתוצאה  שיפוץ.  דות 
נחל  של  כבד  זיהום  נגרם  אלה, 
צין וסביבותיו. החקירה נוהלה על 
ידי המשטרה הירוקה של המשרד 

להגנת הסביבה. 
ומנה־ הנגב  הר  מובילי  חברת 

שהוגש  האישום  בכתב  הודו  ליה 
סביבתיות  עבירות  בביצוע  נגדם, 
בנסיבות  מים  זיהום  של  ובהן 
המ־ פסולת  השלכת  מחמירות, 

רשות  ולכלוך  מסוכן  חומר  כילה 
משרה  נושא  חובת  הפרת  הרבים, 
חוק  על  עבירות  ולמנוע  לפקח 
שמירת הניקיון, פגיעה בגן לאומי 
ועבירות  מחמירות,  בנסיבות 

סביבתיות נוספות.
דין  גזר  ניתן  כאמור  עתה 
הר  מובילי  חברת  של  בעניינם 
הנגב ונושאי משרה בה. על חברת 
(נאשמת  בע"מ  הנגב  הר  מובילי 
אלף  של 600  בסך  קנס  הוטל   (12
החברה,  ומנהל  הבעלים  ש"ח. 
עליו  והוטל  של"צ  לעונש  נידון 
קנס בסך של 75 אלף ש"ח. גם על 
החברה  של  נוספים  עובדים  שני 
קנסות  הוטלו   (14-15 (נאשמים 

ועונש של"צ. 
בהחז־ האישום,  כתב  פי  על 

קצא"א  חברת  של  ובניהולה  קתה 
צינור, אשר מחבר בין אילת ואש־
כ־153 הצינור,  של  חלקו  קלון. 

ק"מ המשתרעים בין אשל הנשיא 
ובין שיזפון, משמש לצורך הובלת 
שנערכה  בבדיקה  סילוני.  דלק 
לצינור מטעם קצא"א בסוף 2007

נמצא, כי בעטיפת הצינור קיימים 
שמשמעו־ ליקויים  של  רב  מספר 

תם היא כי לאורך חלקים נרחבים 
מפני  מוגן  הוא  אין  הצינור  של 
בחלקים  כי  נמצא,  עוד  דליפות. 
מסוימים הצינור חשוף ואינו טמון 
ב־2008 כך,  בעקבות  באדמה. 

הפסיקה קצא"א את הזרמת הדלק 
הסילוני בצינור. 

שיפוץ  על  הוחלט  בהמשך 
משנה.  קבלני  באמצעות  הצינור 
הנדסה  חברת  היא  רולידר  חברת 
קצא"א  ידי  על  שנבחרה  אזרחית 
עבודות  ביצוע  את  לנהל  במכרז 
הנגב  הר  מובילי  חברת  השיפוץ. 
שהתקשרה  קבלנית  חברה  היא 
שירותי  למתן  רולידר  חברת  עם 
השיפוץ.  במהלך  עפר  עבודות 
לשי־ שנועד  הצינור  מתוואי  חלק 

פוץ, עובר בגן לאומי 'גן הפסלים', 
והח־ מהגדולים  צין,  לנחל  סמוך 
120 שאורכו  הנגב,  בנחלי  שובים 

ק"מ.
במ־ האישום,  מכתב  כעולה 

במקום  שבוצעו  עבודות  סגרת 
בתוואי  שעמד  עץ  להעתקת 
שבוצע  הצינור  לחשיפת  חפירה 
נפגע  הנגב,  הר  מובילי  חברת  ע"י 
הצינור מכלי צמ"ה – באגר. כתו־

צאה מכך, פרצו כ־722 אלף ליטר 
גבוהה  בעוצמה  סילוני  דלק  של 
והתיז על נחל צין וסביבותיו. חלק 
מהדלק זרם במורד אפיק נחל צין 
ועל  הנחל  במעלה  הותז  וחלקו 
מה־ כתוצאה  לו.  שסביב  הגבעות 

פגיעה, זוהם שטח של כ־60 דונם 
ביצוע  במהלך  ובסביבותיו.  בנחל 
מהנחל  פונו  השיקום  עבודות 
קרקע  טון  כ־26,500  וסביבותיו 

מזוהמת. 
המסיבי,  הקרקע  פינוי  אף  על 
הסילוני  הדלק  של  נכבד  חלק 
גם  הנחל  ובגדות  בערוץ  נשאר 
השיקום.  עבודות  סיום  לאחר 
העמידה  הסילוני  הדלק  פריצת 
מתחת  המצויים  האקוויפרים  את 
בנו־ זיהום.  של  בסיכון  צין  לנחל 

סף, שרר באפיק נחל צין וסמוך לו 
ריח חריף של דלק במשך תקופה 
ארוכה של מספר חודשים לפחות 

לאחר האירוע.
כמו כן, נגרם אובדן בית גידול 
סכנה  ונשקפה  הנחל  ערוץ  של 
במגע,  עמו  שבאו  חיים  לבעלי 
מצמחיה  שניזונים  חיים  ולבעלי 
מבי־ כתוצאה  מהדלק.  שנפגעה 
צוע עבודות השיקום נחסמה הד־
מאזור  למטיילים  צין  למעלה  רך 

מדרשת שדה בוקר למשך שלושה 
חודשים. 

האירועים  התרחשות  בשל 
להגנת  המשרד  הורה  הנ"ל, 
עבודות  הפסקת  על  הסביבה 
המשרד  אישר  בהמשך  השיפוץ. 
בתנאים  העבודות,  המשך  את 
הבטחת  היתה  שמטרתם  שונים, 
בפרי־ לטיפול  הולמת  היערכות 
עבודות  במהלך  סילוני  דלק  צת 

השיפוץ.
שבוצעו  עבודות  במסגרת 
צמ"ה  כלי  עם  הפרויקט  במהלך 
ושוב  הצינור,  נפגע  שוב  שופל,   –
של  מ"ק  מאות  כמה  ממנו  פרצו 
לנזק  גרמו  אשר  סילוני  דלק 
סביבתי. במהלך עבודות השיקום 
הוצאה מהאזור כ־7200 טון אדמה 

מזוהמת בדלק סילוני. 

בעקבות גל מחאות נזעמות

אוקראינה: עיריית פולטבה החליטה להשהות 
את פרויקט הנדל"ן באתר בו נרצחו אלפי יהודים
העיריה החליטה להשהות את הליך שינוי ייעודו של אתר בו נרצחו 5,000 יהודים. במקום תיערך בדיקה 

ואם יימצאו שם קברים, התכנית תבוטל

מאת א. למל

פולטבה  עיריית  מועצת 
החליטה  אוקראינה,  שבמזרח 
לשינוי  ההליכים  את  להקפיא 
אלפי  נרצחו  שבו  אתר  של  ייעודו 
יהודים בשואה, ולעכב את אישור 
לבניה  והפשרתו  השטח  מכירת 

למגורים.
בעקבות  התקבלה  ההחלטה 
היהודית  הקהילה  שניהלו  מאבק 
באוקראינה.  ישראל  ושגרירות 
העיריה הודיעה שתמתין שחברה 
ואת  השטח  את  תבדוק  מומחית 
יעלו  הבדיקות  ואם  שם,  העצמות 
תכנית  קברות,  בבית  שמדובר 

הבניה באתר תבוטל.
זכתה  בשטח  לבנות  ההחלטה 
הקהילה  מצד  הן  רבים  לגינויים 
מכון  מצד  והן  במדינה  היהודית 
יש־ שגריר  האוקראיני.  הזכרון 
ליאון,  יואל  ר'  באוקראינה,  ראל 
במכתב  כשבועיים  לפני  פנה 
אולקסנדר  פולטבה,  העיר  לראש 
את  "לעצור  ביקש  ובו  שאמוטה, 
הנרצ־ בשם  ההיסטורי  הצדק  אי 

חים". אחרי שנודע לו על הקפאת 
ההליכים, הוא בירך על ההחלטה.

במכתבו  כתב  ליאון  השגריר 

אולק־ פולטבה,  עיריית  לראש 
מדינת  "כנציג  שאמוטה:  סנדר 
ישראל, מדינת העם היהודי, וכבן 

בשם  מדבר  אני  שואה  לניצולי 
עוד  לדבר  יכולים  שאינם  אלה 
מועצת  ולחברי  למצפונך  וקורא 
הצדק  אי  את  לעצור  שלך  העיר 

ההיסטורי הזה".
הקרבנות,  לקולות  "הקשב 
בבראשית  בתנ"ך,  שנכתב  כפי 
אליי  צועקים  אחיך  דמי  'קול  ד,י: 
לפעולה  מצפה  אני  האדמה'.  מן 
מיידית. בסמכותך לבחור בין צדק 

לאי צדק", קרא ליאון במכתב.
ממנו  שההעתק  במכתב, 
אוקראינה,  ממשלת  לראש  שוגר 
וראשי  האוקראיני  התרבות  שר 
מד־ המקומית,  היהודית  הקהילה 

עדויות  שלפי  ליאון  השגריר  גיש 
רבות שנאספו בין היתר על ידי 'יד 
לזכרון  האוקראיני  והמכון  ושם' 
לאומי, אלפי יהודים ולא-יהודים 
באתר  הגרמנים  ידי  על  נרצחו 
המיועד כעת לבניית מיזם מגורים 

חדש.

מצווה 
לתרום 
ממעשר

 ₪240,000
ב-150 

תשלומים
רו"ח 

זיו האפט 
BDO

בהכוונת 
גדולי הדור 

שליט"א
ייעוץ משפטי 

יגאל ארנון 
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מרגיע לך נופש

אין מה לאמר, מרגיע לך רילקס...
רילקס מפתיעה: נופש נשים שלא חוזרים ממנו עייפים...

נופש הקיץ של רילקס מושלם בשבילך
מפנק, מלא הווי וחוויה, במלון היוקרתי ’גלי צאנז’ החדש

- תוכניות מובילות רק מהשורה הראשונה -

רילקס. מרגיע לך נופש

בס"ד

פנסיון מלא
 כולל א. צהרים
בהגעה ובעזיבה

מתחם שופינג
מושקע

קפה ומאפה
חופשי

הגרלות
ופינוקים אישיים

היחיד
ללא ימי שיא

ארוחות
שף גורמה

office@relax-il.com    073.382.7737 :לקבלת תוכניה, מידע והרשמה

< סוגרים רישום! נותרו חדרים אחרונים >
מסלול אקסטרה

שני-שלישי > 2 ימים ולילה
ה'-ו' תמוז (8-9/07)

שני-רביעי > 3 ימים ו-2 לילות
ה'-ז' תמוז (8-10/07)

XLמסלול מסלולי מדיום יום ולילה
שני-שלישי
ה'-ו' תמוז
(8-9/07)

שלישי-רביעי
ו'-ז' תמוז

(9-10/07)

לים
לגמו מוכר הנופש

והבי“ח: קופ“ח מול דרים
הס

- מרילוס בשיטת -

מסלול מיוחד!
מותאם כהכנה

לנשים לפני לידה
עם החזרים

לזכאיות

מותאם במיוחד לרכזות חברתיות!

המלון בהכשר ועד הכשרות
- קרית צאנז נתניה -

נעצרו שלושה ערבים שיידו 
אבנים על הרכבת הקלה

מאת חיים מרגליות

המשטרה  בלשי  של  פעילות 
למעצרם  הביאה  ירושלים  במזרח 
שידו  חשודים  שלושה  של  חם  על 

אבנים לעבר הרכבת הקלה.
פנים  רעולי  שהיו  החשודים 
סמוי  משטרה  כוח  ידי  על  זוהו 

הערבית  שועפט  באזור  שפעל 
אבנים  מיידים  כשהם  בירושלים 
לה  וגורמים  הקלה  הרכבת  לעבר 

נזק קל.
של  קצר  רגלי  מרדף  לאחר 
השוטרים אחר החשודים, צעירים 
הם  סמוכות,  בסמטאות   ,14 כבני 
נעצרו והובאו לחקירה במשטרה.



המבשר | יום שלישי, כ"ט בסיון תשע"ט | עמוד ז

מים בשנים האחרונות. לפי גורמי 
מודיעין מערביים, המשטר מפתח 
דיווח  עוד  כימי.  נשק  במקום 
הארגון, שמקום מושבו בבריטניה, 
שגרמו  נשק  מחסני  תקיפת  על 
מח־ מרכז  וכן  גדולות,  לשריפות 

ובסיס  חומס,  בפרברי  מדעי  קר 
מוצבים  שם  חומס,  בדרום  אווירי 

כוחות איראניים ושל חיזבללה.
נפ־ בתקיפה  ההודעה,  לפי 

חיזבללה  של  אתרים  גם  געו 
הסמו־ קלמון  בהרי  שממוקמים 

משרד  לבנון־סוריה.  לגבול  כים 
מערכות  כי  דיווח  הסורי  ההגנה 
ההגנה האווירית פעלו נגד טילים 
צבאיים  אתרים  לעבר  ששוגרו 
על־ידי  דמשק  ובפרברי  בחומס 
בתקשו־ ישראליים.  קרב  מטוסי 

דווח  סוריה  של  הממלכתית  רת 
הפיצוצים  מהדף  כתוצאה  כי 
לכמה  נזק  נגרם  דמשק,  בשמי 
גדו־ שריפות  אזרחיים.  בניינים 

של  מתקיפות  כתוצאה  פרצו  לות 
הלבנוני  בערוץ  אמל"ח.  מחסני 
'אל־מיאדין' דווח כי אחד היעדים 
אתר  כיסווה,  באל  היה  שהותקפו 
ממוקמים  זרים  דיווחים  לפי  שבו 
מחסנים איראניים וישראל תקפה 

בעבר כמה פעמים.
הסורית  הידיעות  סוכנות 
הרשמית סאנ"א דיווחה בלילה כי 
פעלו  האוויריות  ההגנה  מערכות 
נגד המתקפה, שנפתחה מהמרחב 
האווירי של לבנון, ועל פי סוכנות 
הידיעות הסורית סאנ"א מערכות 
באזור  טילים  כמה  יירטו  הנ"מ 

דמשק. 
בלתי  עצם  כי  דווח  במקביל, 
גור־ בקפריסין.  התפוצץ  מזוהה 

במדינה  רשמיים  טורקיים  מים 
טיל  להיות  שעשוי  עצם  כי  טענו 
ניקוסיה.  הבירה  בצפון  התרסק 
הטו־ בממשל  החוץ  שר  לפי 

טיל  הנראה  ככל  זה  היה  רקי, 
לפני  באוויר  שהתפוצץ  רוסי, 
נפגעים  היו  לא  בקרקע.  שפגע 

באירוע.
בתקשורת  סיפרו  תושבים 
בקפריסין כי הם ראו אור בשמים 
עזים  פיצוצים  שלושה  ושמעו 
שר  קילומטרים.  של  ממרחקים 
קורדט  קפריסין,  צפון  של  החוץ 

רש־ גורמים  כי  אמר  אוזרסאי, 
"על  השרידים.  את  בודקים  מיים 
מהמקורות  שקיבלתי  המידע  פי 
לתקרית  הגורם  שלנו,  הצבאיים 
מטוס  היה  לא  הלילה  שאירעה 
הוא  הצבאיים",  מרכבינו  אחד  או 
וכבאים  שוטרים  "חיילינו,  כתב. 
ומגיבים  בדיקות  עושים  שלנו 

בזירה".
התקיפה  על  הדיווחים  ברקע 
ראש  אתמול  אמר  הישראלית, 
פע־ ישראל  כי  כהן  יוסי  המוסד 
האחרונות  השנים  בארבע  לה 
וח־ גלויים  אמצעים  ב"שורת 
האירא־ ההתבססות  נגד  שאיים" 

מהן  קטן  חלק  ש"רק  בסוריה  נית 
שנים  "לאחר  לדבריו,  פורסם". 
מתק־ סוריה  כי  נראה  ארוכות 

לנו  אין  פנימית.  להסדרה  רבת 
לא  אבל  סוריה,  עם  בעימות  ענין 
תהיה  שסוריה  לכך  להסכים  נוכל 
איראנים  כוחות  יתבססו  בה  זירה 
תהיה  שסוריה  נסכים  לא  כנגדנו. 
אמצעי  להעברת  לוגיסטי  בסיס 
לחימה לחיזבללה ולבנון", הצהיר 

כהן בכנס הרצליה.
מתצלו־ כי  פורסם  שלשום 

חברת  של  הישראלי  הלוויין  מי 
טילי  סוללת  כי  עולה  אימג'סאט 
מתוצרת  מתקדמת   S-300 נ"מ 
באזור  מלא  באופן  נפרסה  רוסיה 
במרחב  מדובר  שבסוריה.  מסיאף 
פעמים  כמה  תקפה  ישראל  שבו 
פרסומים  לפי  האחרונות,  בשנים 
גדול  בסיס  יש  מסיאף  ליד  זרים. 
קר־ טילי  ובו  הסורי  הצבא  של 
זרים,  פרסומים  שלפי  קע־קרקע 
כמה  ישראל  על־ידי  הותקפו 
באזור  האחרונות.  בשנים  פעמים 
ישנם שני אתרים צבאיים סוריים 
נוספים שהותקפו על־ידי ישראל, 

לפי דיווחים זרים.

קפריסין נחרדה מנפילת טיל 
נ"מ סורי מתוצרת רוסית 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לשתי  המפולג  האי  תושבי 
לאחר  שעה  נחרדו  מדינות 
כשפיצוץ  הקודם,  הלילה  חצות 
האי,  רחבי  כל  את  החריד  עז 
מרחק  בשמים,  נראתה  ואש 
מהבירה  קילומטרים   50 של 
על  דווח  בהמשך  ניקוסיה. 
לכפר  בסמוך  שפרצה  שריפה 
קפריסין  שבשטחי  טשקנט 

שפונו  תושבי  ועל  הטורקית, 
תאחז  שהאש  מחשש  מבתיהם 

בהם. 
הבוקר  שהאיר  לאחר  רק 
בה  רשמית  הודעה  התפרסמה 
נמסר כי מדובר בטיל נ"מ סורי 
לעבר  שנורה  רוסית,  מתוצרת 
שעה  באותה  שתקפו  טיס  כלי 
בסוריה.  חומס  העיר  באזור 
הת־ בכלי  הרווחת  ההערכה 

מדובר  כי  היא  בעולם  קשורת 

חיל  ידי  על  שבוצעה  בתקיפה 
ניתן  לא  אך  הישראלי,  האוויר 
רש־ מגורם  כלשהו  אישור  לכך 

מי ישראלי. 
שהטיל  בטוחים  בקפריסין 
וכי  לעברם,  בכוונה  נורה  לא 
המ־ של  בשוגג  בזליגה  מדובר 
כי  הבהירו  הם  בסוריה.  לחמה 
הנו  בשטחם  ונפל  שנורה  הטיל 
אווירית  הגנה  מערכת  של  טיל 
הטי־ טווח  אשר   ,200-S מדגם 

קילומ־  400 עד  הוא  שלה  לים 
טרים. 

עוד נמסר, כי הטיל התפוצץ 
בקר־ שפגע  לפני  עוד  באוויר, 
קע, וכי חלקים ממנו אותרו בנ־

מזו.  זו  יחסית  מרוחקות  קודות 
בנפש,  נפגעים  היו  לא  בנפילה 
לרכוש,  כבד  נזק  נגרם  לא  וגם 
למרות השרפה שפרצה כאמור 
בזירת הנפילה של אחד מחלקי 

הטיל. 

תקיפות נרחבות בשטח סוריה: 
"16 הרוגים בהפצצות ישראל"

קידוש ה' והרמת קרן החסידות

ההזדמנות של כל יחיד לבנות היום ב־28 שעות את ביהמ"ד סטריקוב
מרן האדמו"ר שליט"א בהבטחה נדירה לכל משתתף

דיים של כל אחד ואחד, כשבטלפון 
אחד ניתן לגרום לבית ה' להתייצב 
על מכונו כבר היום בלילה בחצות, 
שמים  שם  לקידוש  בכך  ולגרום 
החסידות,  קרן  ולהרמת  עצום, 
שחצר הקודש סטריקוב היא אחד 

ממבצריה הבולטים.
מרן  של  המיוחדת  ברכתו 
כהן,  שהינו  שליט"א  האדמו"ר 
שם  כל  על  כהנים  בברכת  לכוון 
ולפרנסה  דשמיא  לסייעתא  ושם 

והנפש,  הגוף  ולבריאות  בריווח 
על  להימנות  אדיר  ביקוש  יוצרת 
ולהיעשות  זו,  יקרה  מצוה  דבר 
שותף נצח בבית זה שכל כולו תו־
רה ועבודה וגמילות חסידם במובן 

הכי נעלה של המושג.
הזכות  גם  מתפרסמת  כן,  כמו 
המיוחדת והתקדימית, לטמון את 
בתוך  התורם  משפחת  בני  שמות 
ולהיחקק  הקדוש,  הבנין  אמות 
קדושים,  בקרב  לנצח  זו  בדרך 
מגאונים  זו  סגולה  כוח  כמפורסם 

וצדיקי קמאי.
הנרגשת  הקריאה  מאחורי 
סטריקוב  המדרש  בית  לבנין 
שליט"א,  האדמו"ר  מרן  בראשות 
משפחות  ל־300  קרוב  עומדות 
אחר  כפשוטו,  לעזרה  המשוועות 
בנו  ממש,  לחמם  פת  שבאמצעות 
הכ־ בית  של  המרתף  קומת  את 
אונים  חסרי  כעת  וניצבים  נסת, 
אתם  ואין  הגדלות,  ההוצאות  מול 
יודע עד מה, מנין יביאו את הכסף 
חייהם  בית  לבנין  להם  הדרוש 
מצ־ כמה  פי  להם  הנחוץ  הרוחני, 

רכיהם הגשמיים.
בימים האחרונים פנה אדמו"ר 
במכתב  שליט"א  מסטריקוב 
הוא  בו  דופן,  ויוצא  נרגש  קריאה 
השתל־ את  בפרוטרוט  מתאר 

כשהוא  הבניה,  מסכת  שלויות 
מזבח  את  לבנות  בקריאה  מסיים 
והנפ־ הגדולה  במצוה  ולזכות  ה' 

אשר  הכנסת,  בית  בנין  של  לאה 
בספר 'כד הקמח' מפליג במעלתה 
גם  ציין  כן,  כמו  נפלאה.  באריכות 
על  כי  פה,  ובעל  בכתב  בדבריו 
הקדושים,  בספרים  המבואר  פי 
נבנה  מעלה  של  המקדש  בית 
הטובים  ומעשיהם  ממצוותיהם 
של ישראל קדושים. אמנם, כותב 

האלשיך הקדוש, כי ישנם יהודים 
שמחמת מעשיהם, אין מצוותיהם 
זוכות להיכלל בבנין בית המקדש 
בנין  מצוות  זכות  ידי  ועל  ר"ל, 
האבנים  כל  זוכות  הכנסת,  בית 
בבנין  אחת  בבת  להיכלל  שלהם 
ועי"ז  שלמעלה,  המקדש  בית 
נפתחים להם שערי שפע והצלחה 
הנל־ ולכל  להם  דשמיא  וסייעתא 

ווים אליהם.
החסי־ מאורי  ישראל  גדולי 
לעו־ האחרונים  בימים  פנו  דות, 

וביקשו  הקודש,  במלאכת  סקים 
עם  הכנסת  בית  מיסודות  להיות 
למען  הגונות  תרומות  הרמת 
החסידות.  כבוד  ולמען  השי"ת 
סייעתא  שערי  ב"ה  נפתחו  בכך 
מארץ  יהודים  וזרם  דשמיא, 
הקודש ומחוץ לארץ, מביע רצונו 
למיזם  שכם  להטות  והתעניינותו 
בנין  להשלמת  ולגרום  האדיר 
היום  כבר  סטריקוב,  הכנסת  בית 
על  כי  דומה  חצות.  בשעת  בלילה 
שעה כזו נאמר "מצוה הבאה לידך 
את  יקח  לב  וחכם  תחמיצנה",  אל 
לקי־ ויגרום  לידו  הבאה  המצוה 
שיתפרסם  אדיר  שמים  שם  דוש 

אי"ה היום בחצות הלילה.
על  המופעל  המערכה  קו 

מרבים  שמים  יראי  אברכים  ידי 
למכשירי  שייכות  כל  להם  שאין 
הטכנולוגיה המתקדמים ופועלים 
על פי הדרכתו של מרן האדמו"ר 
מכל  מוחלטת  בהינזרות  שליט"א, 
דבר שאין רוח חכמים נוחה הימ־
פנים  בהארת  פניה  לכל  משיב  נו, 
מיידי  באופן  ומעביר  ובשמחה, 
מרן  לידי  התורמים  שמות  את 
עליהם  הנושא  שליט"א  האדמו"ר 
הטלפון  מספר  מיוחדת.  תפילה 

הפועל רצוף: 0723940444.

שר החוץ האיראני: איראן 
הפרה את הסכם הגרעין

החוץ  משרד  דובר  פרסם  זריף 
בטהראן הודעה בה נאמר כי מדו־

תוכל  איראן  וכי  הפיך,  בצעד  בר 
להוציא מחזקתה חלק מהאורניום 
ובכך  נתון,  רגע  בכל  המועשר 
בהסכם  שנקבעו  לקווים  לחזור 

הגרעין. 
תעשה  שאיראן  כדי  לדבריו, 
לציות  ותחזור  עליה  המוטל  את 
אירופה  גם  ההסכם,  לכללי  מלא 
ולדאוג  מעשה,  לעשות  נדרשת 
ארה"ב  של  שהפרישה  לכך 
מההסכם לא תגרום לקריסתה של 
משטר  תחת  האיראנית  הכלכלה 
ארה"ב,  של  הכבד  הסנקציות 

לט־ אותו.  מכבדת  אירופה  שגם 
עושה  אינה  אירופה  איראן,  ענת 
מספיק כדי לעקוף את הסנקציות 
לה־ פועלת  ואינה  האמריקאיות, 

אירופה  ארצות  בין  הסחר  חזרת 
של  האסלאמית  והרפובליקה 

איראן. 
האיראנית  להכרזה  בתגובה 
הברי־ החוץ  שר  אתמול  מסר 

על  כי  הבהיר  בה  הצהרה,  טי 
של  ולעמדתה  שלדעתו  אף 
הס־ את  לשמר  יש  בריטניה 

אם  אך  שהוא,  כפי  הגרעין  כם 
בריטניה  גם  אותו,  תפר  איראן 
מחויבת  תהיה  ולא  ממנו  תפרוש 

אליו. 

ראה"מ נתניהו: "בקרוב ייחשפו עוד 
הוכחות שאיראן שיקרה כל הזמן"

ראש הממשלה במסר למדינות אירופה: "התחייבתן לפעול ברגע שאיראן תפר את הסכם הגרעין, אז אני אומר לכן – עשו זאת"

מאת מרדכי גולדמן

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
במ־ מצטיינות  יחידות  בטקס  נאם 
ערך המילואים, והבטיח כי בקרוב 
שאיראן  לכך  הוכחות  ייחשפו 
הסתירה את פרויקט הגרעין שלה. 
מפרה  שהיא  הודיעה  "איראן 

התחייבות מפורשת שלה, כשהיא 
בהעשרת  ק"ג   300 רף  את  חצתה 
בצעד  מתקדמת  איראן  אורניום. 
גרעיני",  נשק  לייצור  משמעותי 
אמר נתניהו באירוע בבית הנשיא.

"כשחשפנו את ארכיון הגרעין 
שכל  הוכחנו  איראן,  של  הסודי 
על  בנוי  איראן  עם  הגרעין  הסכם 

אפילו  עכשיו  גדול.  אחד  שקר 
ייחשפו  בקרוב  בכך.  מודה  איראן 
כל  שיקרה  שאיראן  הוכחות  עוד 

הזמן".
מסר  הפנה  הממשלה  ראש 
תקיף למדינות אירופה ודרש מהן 
ישראל  ואומר:  חוזר  לפעול. "אני 
נשק  לפתח  לאיראן  תאפשר  לא 

קורא  גם  אני  הזה,  ביום  גרעיני. 
בה־ עמדו  אירופה:  מדינות  לכל 

תחייבות שלכן. התחייבתן לפעול 
הסכם  את  תפר  שאיראן  ברגע 
את  שתפעילו  התחייבתן  הגרעין, 
האוטומטיות  הסנקציות  מנגנון 
אני  אז  הבטחון.  במועצת  שנקבע 
אומר לכן: עשו זאת, פשוט תעשו 

זאת".
למותו  גם  התייחס  נתניהו 
טקה  סלמון  האתיופי  הצעיר  של 
תנחומיו  את  ושלח  חיים,  בקרית 
למשפחה. "הלכידות שלנו ברגעי 
מבחן וברגעדים שמובילים לרגעי 

של  בסופו  המפתח  היא  המבחן – 
על  מצר  אני  שלנו.  לעוצמה  דבר 
סלמון  של  הטרגי  החיים  אובדן 
טקה אמש בחיפה. כולנו שולחים 

תנחומים למשפחתו.
מ"מ  עם  כך  על  "שוחחתי 
המפכ"ל שהבטיח לי שנעשה מא־

במהירות  לאמת  להגיע  גדול  מץ 
האתיופית  העדה  האפשרית. 
גדול  מאמץ  עשינו  לכולנו.  יקרה 
לשלב  כדי  האחרונות  בשנים 
הישראלית,  בחברה  היטב  אותה 
לע־ עבודה  הרבה  עוד  לנו  ויש 

שות", הדגיש ראש הממשלה.

יעלון: "ברק עשוי 
לשרת את נתניהו"

ח"כ משה יעלון, מבכירי כחול לבן, תקף את ראש 
הממשלה נתניהו על המדיניות בדרום והביע חשש 

מהשלכות הקמת מפלגתו של ברק 

מאת מאיר ברגר

ח"כ  לבן,  כחול  מפלגת  בכיר 
מפ־ הקמת  כי  טען  יעלון,  משה 
ברק  אהוד  של  החדשה  לגתו 
להחלפת  במאמצים  לפגוע  עלולה 

נתניהו.
בראיון לגלי צה"ל תהה יעלון, 
מנדטים  ל־20  נגיע  אנחנו  "אם 
ואהוד ברק גם שואף למשהו כזה, 
הרכבת  את  הנשיא  יטיל  מי  על 
הממשלה? שהוא יתעסק באיחוד 

מפלגות השמאל".
את  לשרת  עשוי  ברק  "אהוד 

שחוש־ האנשים  את  ולא  נתניהו 
ישראל  את  להחזיר  שצריך  בים 

למסילה", הוסיף יעלון.
התנהלותו  את  גם  תקף  יעלון 
בסו־ נתניהו  הממשלה  ראש  של 
"חמאס  בדרום,  ההסדרה  גיית 
מקבלים את התמונה שנתניהו לא 
הבחירות  לפני  הסלמה   – רוצה 

מסיבות פוליטיות".
כשר  להסדרה  שואף  "הייתי 
נחיתות  מעמדת  לא  אבל  בטחון 
יש־ שהחמאס  במקום  ישראלית. 

דמי  לו  משלמים  אנחנו  מחיר  לם 
חסות", הסביר יעלון.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

ראש המוסד: "הזדמנות פז 
לשלום במזרח התיכון"

"המוסד מזהה היום הזדמנות נדירה להגיע להבנה אזורית שתביא להסכם שלום 
כולל ^ "חלון הזדמנויות אולי חד־פעמי", אמר ראש המוסד

מאת כתב 'המבשר'

נשא  כהן  יוסי  המוסד  ראש 
הרצליה,  בכנס  אתמול  דברים 
במזרח  הבטחוני  למצב  והתייחס 
על  להגן  נועד  "המוסד  התיכון. 
המלח־ מסכנות  ישראל  מדינת 
בעיניי  לו  יש  "אך  כהן.  אמר  מה", 
לזהות  חשוב:  פחות  לא  תפקיד 
 – מכך  ויותר  לשלום  הזדמנויות 
לקדם  היכולים  מהלכים  ליזום 
ואת  נעלה  ערך  הוא  שלום  שלום. 
הכוללים  שלנו,  הלחימה  עקרונות 

למגע  וחתירה  יצירתיות  תעוזה, 
– אנחנו מיישמים גם במערכה על 

השלום".
שכ־ לכם  לגלות  יכול  "אני 

שלנו  היכולות  את  להעצים  די 
איתור  של  החשובה  במשימה 
מנו־ וניצול  לשלום  הזדמנויות 

הקמנו  מדיניים,  השפעה  פי 
בתחום  המתמקדת  מנהלת 
ראש  הוסיף  אסטרטגי",  המדיני 

המוסד.
הזדמנות  כיום  מאתר  "המוסד 
נדירה, אולי הראשונה בהיסטוריה 
אזורית  להבנה  להגיע  במזה"ת, 

שתוביל להסכם שלום כולל".
השלום  מדינות  של  "למעגל 
באזור  נוספות  מדינות  הצטרפו 
העין",  מן  הסמוי  באופן  חלקן   –
יח־ עמן  אין  "עדיין  כהן.  הסביר 

יש  כבר  אך  רשמיים,  שלום  סי 
שיתופי  אינטרסים,  שותפות 
תקשו־ וערוצי  מגוונים  פעולה 

הנסיבות  לדבריו,  פתוחים".  רת 

פז  הזדמנות  מייצרות  הנוכחיות 
"האינ־ התיכון,  במזרח  לשלום 

גיסא,  מחד  המשותפים  טרסים 
איראן  כמו  יריבים  נגד  והמאבק 
מאידך  הג'יהאדיסטי  והטרור 
עם  הקרובים  היחסים  גיסא, 
מול  הקשר  וערוצי  הלבן  הבית 
מייצרים  ביחד  כולם   – הקרמלין 
חד  אולי  שהוא  הזדמנויות  חלון 

פעמי".
ששואפות  באזור  "המדינות 
לא  ופתוח  מתקדם  תיכון  למזרח 
ההתנהגות  את  לסבול  מוכנות 
אמר.  איראן",  של  הבריונית 
מתנגש  תהליך  מובילה  "איראן 
וסותר לתהליך של הידברות ושי־

בדיוק  מושכת  היא  פעולה.  תוף 
שנה   40 במשך   – ההפוך  לכיוון 
המזרח  את  לערער  חותרת  היא 
הג־ של  לעמדה  להגיע  התיכון. 

ישראל  את  להציב  אזורית,  מוניה 
במוקד של עוינות ושנאה ולשאוף 

להשמדתנו".

ראש הממשלה נתניהו: ישראל תקים 
מטה פעולה למאבק באנטישמיות

ישראל  ממשלת  "על  נטישמיות. 
מטה  הקמת  על  בהקדם  להורות 
אחר  צמוד  מעקב  שיבצע  פעולה 
ממדי האנטישמיות, יבצע הערכת 
לכך  ובהתאם  וסיכונים  איומים 
יניע יוזמות פעולה מול ממשלות, 
רלוונטיים  וגורמים  קהילות 
השעה  צו  זהו  השונים.  בתחומים 

האסטרטגי".
נתניהו  הממשלה  ראש  ואכן, 
להקמת  המכון  המלצת  את  קיבל 
באנטיש־ למאבק  פעולה  מטה 

מיות.
כי  הוסיף  הממשלה  ראש 
את  מחייב  באנטישמיות  הגידול 
נכו־ בהיערכות  ישראל  ממשלת 

לקליטת  הזדמנויות  למימוש  נה 

עליה, בעיקר ממדינות אירופה.
להתמ־ המליצו  המכון  ראשי 
לעולים  תעסוקתית  בהכוונה  קד 
על ידי הכרה בתארים מתקדמים 
והש־ הכשרה  תכניות  והקמת 
את  עליהם  שיקלו  לעולים  מה 
הישראלית.  בחברה  ההשתלבות 
הע־ בשוק  העולים  של  שילובם 
בודה בצורה חלקה תשרת גם את 
תועלת  ותישא  הישראלי  המשק 

כלכלית.
המכון  ראשי  התריעו  גם  כך 
האנטי־ תופעת  התפשטות  כי 
השלטונות  כי  והעובדה  שמיות 
עושים  אינם  באירופה  המקומיים 
בטחון  את  לחזק  מנת  על  מספיק 
היהודים עשויות להוביל לפגיעה 
היהודיות  בקהילות  משמעותית 

שוקלים  מהיהודים  חלק   –
בעוד  לישראל,  עליה  או  הגירה 
זהותם  על  לוותר  עשויים  אחרים 

היהודית.
ההתפתחויות  מסגרת 
בשנה  שהתרחשו  הגיאופוליטיות 
הברית  העמקת  הוצגו  החולפת 
טראמפ  והנשיא  ארה"ב  עם 
הש־ בהעברת  ביטוי  לידי  שבאה 

לירושלים  האמריקאית  גרירות 
הישראלית  בריבונות  וההכרה 
ברמת הגולן. עוד במישור הגיאו־

רוס  השגריר  התריע  פוליטי 
מפני התחזקות מעמדה של רוסיה 
ששיבח  אף  על  וזאת  במזה"ת 
עם  הטקטי  הפעולה  שיתוף  את 
איראן  עם  הזירה  מול  רוסיה 

וסוריה.

"שנאת יהודים מתפשטת כמו אש. חשוב 
שנקרא לזה כמו שזה – אנטישמיות"

תלמידים  על  משפיעות  ראליות 
פחות  יהודים  הקולג'ים,  ברחבי 
יהודים  סטודנטים  היום,  נתמכים 

מאשר  היום  נתמכים,  פחות 
פחות  האוונגליסטים  וגם  מעולם, 

תומכים בישראל וביהודים.
מטרידה  הכי  "הפגישה 
פרל־ חברת  עם  היתה  לי  שהיתה 

הבריטית,  הלייבור  במפלגת  מנט 
אמרה  כי  לתנועה,  מחוץ  שיצאה 
שלא תשב עם אנטישמים. האסון 
ואז  בקמפוסים,  החל  בבריטניה 

הוא הגיע למפלגות הלייבור. 
אנחנו  טובות,  חדשות  גם  "יש 
אנחנו   – הזה  בקרב  לנצח  יכולים 
ולת־ יהודים  על  להגן  נלחמים 

הממשל   – ישראל   במדינת  מוך 
ברור  מאוד  טראמפ  האמריקאי, 
ילחם  שהוא  אומר  הוא  זה.  לגבי 
מתכוון  והוא  אנטישמיות  נגד 
לזה. אחרי הטבח בפיטסבורג של 
יהודים בשבת, הוא אמר בבירור: 
של  השמדה  מחפשים  אתם  אם 
בה־ נרצה  אנחנו  היהודי,  העם 

לא  ישראל  מדינת  שמדתכם. 
יותר.  טובים  חברים  לבקש  יכלה 
מחויבת  ספק,  ללא  עדיין  ארה"ב 
נאהבים  יהודים  ליהודים,  ביותר 
נערכים,  מאומצים,  בארה"ב, 
יש־ אנטי  הרבה  כך  כל  כשיש 
בארה"ב  לנסוע  אפשר  ראליות, 
בכל  אמריקאים  עם  ולדבר 
לאמריקאי  שיש  האהדה  מקום. 
וישראל,  יהודים  כלפי  הממוצע 
חלק  במקרה,  לא  וזה  גדולה.  היא 
יגידו  חלק  תנ"כי,  שזה  יגידו 
שעליהם  עקרונות  של  ענין  שזה 
אותה  שהופך  ארה"ב,  נסמכת 
לתמוך  אותה  שמחייב  למעצמה, 

ביהודים. 
"וחדשות טובות שלישיות: יש 
שמבינים  בעולם  מנהיגים  הרבה 
את זה, אולי בגלל שהאנטישמיות 
הדרגים,  בכל  מנהיגים  עולה. 
חייבים  אנחנו  ואומרים  עומדים 

ששנים  זה  ואיך  בזה,  להילחם 
לקר,  הפך  שהקרמטוריום  אחרי 
הם  האנטישמיות,  את  רואים 
נלחמים על עתיד החברה שלהם, 
לילדים  שתהיה  שרוצים  חברה 

שלהם". הודעות חוק תכנון ובניה - 02/07/19

  המשך מעמוד ג

  המשך מעמוד ג

מפעל 'שמן תעשיות' בחיפה 
חובר לרשת חלוקת הגז הטבעי

מאת שלמה גרין

במשרד  הטבעי  הגז  רשות 
המפ־ חיבור  את  אישרה  האנרגיה 
על 'שמן תעשיות' לרשת החלוקה 
של הגז הטבעי באזור חיפה, והש־
בוע הוא החל לצרוך גז טבעי. זאת, 
להפח־ הממשלה  מהחלטת  כחלק 

תת השימוש בדלקים מזהמים.
בייצור  עוסק  תעשיות'  'שמן 

לבע־ למאכל  צמחיים  שמנים 
לצרוך  צפוי  המפעל  חיים.  לי 
בשנה,  טבעי  גז  מ"ק  כ־8,000,000 
שיחליף את השימוש בכ־500 טון 
שהיווה  מזוט,  טון  וכ־7,300  גפ"מ 
המזוט  צריכת  מסה"כ  אחוז  כ־30 
באזור חיפה. תשתית הגז שמחב־
משתי  אחת  הינה  המפעל  את  רת 
העיקריות  הטבעי  הגז  תשתיות 

שיזינו את העיר חיפה מצפון.
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בלעדי! 3 חדרים ברחוב עזרא קומה ֳ
6,500 ש''ח תיווך 02-6637474 2.5

[20052950]

טל:  מנוי  דמי  ללא  ונופש  נדלן  מידע 
@8030444 דוא"ל   028030444
co.il.8030444:אתר  gmail.com

ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

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

הנדלס"
[20052996]

4 דושנסקי   - הנביא  שמואל 
נמוכה,  קומה  מטר  כ-100  חד 
רק  גדולה,  מרפסת  משופצת, 
052-7658-638 2530.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052995]

חדשה!  ירמיהו,  ברח'  בבלעדיות! 
כ130 מ''ר, מחסן גדול! חזית! ק''ה. 
0548-456- נכסים''  ''אברמצי'ק 

212 או 02-9966522
[20052984]

בבלעדיות! בפנינת חמד, כ50 מ''ר, 
1,450,000שח  בקלות.  מושכרת 
0548- נכסים''  ''אברמצי'ק  גמיש. 

456-212 או 02-9966522
[20052983]

במחיר!  ירידה  נדירה!  הזדמנות! 
קומה  חד',   3 [שמגר]  בכדורי, 
0548- נכסים''  ''אברמצ'יק  שניה! 

456-212 או 02-9966522
[20052982]

דירות  מבחר  וברוממה,  ברוך  במקור 
הקומות  ובכל  הגדלים  כל  למכירה 
קומות  ודירות  פנטהוזים,  כולל 
קרקע עם חצר. חדש ויד שניה, תיווך 

צביקה רוזן 052-763-4444
[20052981]

ענקית  דירה  בתנובה,  למבינים! 
פנימית  חלוקה  ללא  מ"ר,  כ-200 
כלל, נוף מיוחד, שוורץ נדל"ן -052

765-6888
[20052979]

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

6888
[20052978]

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

[20052977]

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

6888
[20052976]

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

765-6888
[20052975]

דירה  ירושלים)  (פסגות  בכדורי 
מיוחדת 4 חדרים, 114 מ"ר, קומה 
במחיר  וחניה,  מחסן   + גבוהה, 
052- נדל''ן  שוורץ  ביותר.  מיוחד 

765-6888
[20052974]

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

6888
[20052973]

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

6888
[20052972]

מרווחת,  חדרים   4 מאיר  בגולדה 
כניסה  גדולה,  סוכה  מרפסת 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מיידית, 

6888
[20052971]

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
[20052969]

מיוחדת! בגוש 80, דירת 4 חדרים, 
מרפסת  גבוהה,  ברמה  משופצת 
קומה  מעלית,  חזית,  גדולה,  סוכה 
נוחה, שוורץ נדל''ן 052-765-6888

[20052968]

4 משה,  זכרון   - ברוך  במקור 
ק"א,  מרפסות,   2 כ"א,   4 חדרים, 
2,800,000 מיידית,  כניסה  מעלית, 
ש"ח שוורץ נדל''ן 052-765-6888

[20052967]

2  + (כ-3)  חדרים,   2.5 אילן  בבר 
ק"ב,  משופצת,  מקורות,  מרפסות 
חזית, שוורץ נדל''ן 052-765-6888

[20052966]

2.5 יח"ד  מציאה!  יעקב,  בנווה 
הריהוט  כל  כולל  מ"ר   45 חדרים 
ב2600ש"ח  מושכרת  חשמל  ומוצרי 

ב-415,0000 שקלים 054-8429749
[20052953]

6 מטר   180 כ  פנטהוז  בסנהדריה!! 
מעלית   + ענק  וגג  דיור  יחידת   + חד 
מדהים  נוף  חניה,   + גדול  מחסן   +
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052916]

במקור  בבלעדיות!  בשוק  חדשה 
כ82 חד   4 טוב,  הכי  מקום  ברוך 
בניה  להתר  התחיבות   + מטר 
לממד ומרפסת ק"א 3 כיווני אוויר, 
052-7658-638 2290.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052890]

מחולקת  מ"ר,   130 כ-  דירה  בתנובה 
נוף,  גבוהה,  קומה  יחידה,   + חד'   4 ל 
תיווך  בבלעדיות  ש''ח   3,400,000

058-3269915
[20052887]

ק"ד  מ"ר,   70 כ-  חד'   3 דירת  בדוד, 
ש''ח   2,050,000 נוף,  מעלית,   +

בבלעדיות תיווך 058-3269915
[20052886]

בנין  ביואל  בבלעדיות  מציאה!! 
 + 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]

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]

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]

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]

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]

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
2 קרקע!  קומת  אהרן,  בקדושת 
מרפסת   + מטר,   45 דירת  חדרים, 
קומפלט!  מרוהטת  מטר,  כ12 
אברמצ'יק  גמיש.  ש''ח   4800
02- או   0504-165-775 נכסים'' 

9966522
[20052986]

האיזורים  בכל  לזוצ  יחידות  מגוון 
שח   3500-5000 האיכותיים 
0504-165- נכסים''  ''אברמצ'יק 

775 או 02-9966522
[20052985]

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 
מיוחדת!   * גמיש  ש''ח   8,000 מעלית 
פינתי  120מ"ר,  חד'   4 מרדכי!  תכלת 
ק"ב  שירותים   3 מרפסות   2 וחדשה 
גמיש תיווך 02-5379474,  2500דולר 

053-3179474
[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]

ירושלים | משרדים
מ"ר,   200 ליחזקאל,  קרוב 
עם  עמדות  כולל  וממוזג,  מרוהט 
כניסה  ש"ח,   20,000 מחשבים, 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מיידית. 

6888
[20052980]

בני ברק | מכירה
גדולה   3 חזית  ק"א  בית-הלל  באזור 
"אפיק- 2,030,000ש"ח  מיידית 

נכסים" 03-5791514
[20053005]

דירות 4 ו-5 חד' בבניה מקבלן במרכז 
בני ברק 03-5785777

[20052951]

בני ברק | השכרה
יוקרתית  בוטיק  חד'   3 דירת 
גבוהה!  ברמה  מרוהטת  ומעוצבת, 
נדבורנא  א.  מרפסת  סוכה  חדשה 

בנין חדש 055-6843316
[20052952]

יחידת דיור מרווחת חדשה ומפוארת 
ק"ג + מעלית במעונות ויזניץ / עזרא 

052-7624906
[20052941]

בקוטלר 4 חד', ק"ב מושקעת בעיצוב 
052- חזיתית.  ממוזגת,  אדריכלי, 

7171037 לל"ת
[20052889]

ק"ג,  כהנמן  ברח'  לזו"צ  יח"ד 
2,600 מיידית,  קומפלט,  מרוהטת 

ש''ח. 052-7637730
[20052814]

בני ברק | משרדים
בגדלים  מבוקש,  באזור  משרדים 
מיידית,  מצוינים,  במחירים  שונים, 

לפרטים 052-7133387
[20052948]

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]

חיפה | מכירה
בהדר-בר גיורא 4 חד' 2 מרפסות נוף 
תכלס  ש"ח  מר 920000  מדהים 100 

נדלן 0533169988
[20053004]

בית שמש | מכירה
בפחות  מוכן  ב'אצולה'  חד'   4
052- לל"ת.  עלות,  במחיר  משנתיים, 

7681822
[20052970]

באזור  להמכר  חייבת  בהזדמנות 
רמה  שמש,  בבית  מבוקש  הכי 
דירות   -5 ל  מחולק  מ"ר,   380 ב', 
רווח  כ- 6%  כיום  מניב  מושכרות, 
לשנה + אופציות, 4 כ"א + מחסנים. 

054-8528201 054-8529816
[20052958]

3 סלונים  בשכונת  דירה  מציאה! 
תיווך  מרפסות   2 ק"ג  כ"א,   3 חדרים, 

052-7607174
[20052937]

6 דופלקס  לנוף  בריב"ז  בבלעדיות! 
חד' + חלל בנוי 80 מטר + חצר ענקית 

אריאלי נכסים 0533150400
[20052834]

 + לפארק  נוף  ח'   4 הירדן  בנהר 
נכסים  אריאלי  בבלעדיות  אופציות 

0533150400
[20052833]

 + עורפית  גדולה  חד'   5 בריב"ל 
בלעדי  מצויין  במחיר  תוספות 

אריאלי נכסים 0533150400
[20052832]

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]

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 
 *  ,740,000  - חדרים   3 במתחרדים, 
להשקעה,  בעיר  חדרים-750,000,   4
הזדמנויות! החל מ470,000. (דרושות 
''פסגות''  וניהול!)  מכירה  דירות! 

מאיר ינקלביץ 0533-199-102.
[20052998]

בקריה  ק"ב  מרפסות   2  + חד'   3
מושקעת  חד'   4 החדשה 970.000
החדשה  בקריה  ק"ג  גבוהה  ברמה 
לקריה  קרוב  חד'   2 1.290.000
למשקיעים  חד'   3 600.000
 + הותיקה  בקריה  חד'   3 550.000
מגוון  ועוד   800.000 ואופציות  גג 

נכסים 0533161345
[20052885]

בקריה   * למכירה:  הבית"  "תיווך 
מרפסת   ,2 קומה  חד'   3 החדשה 
החדשה  בקריה   * ענקית. 
חד'   2 לקריה  צמוד   *  4 קומה 
לקריה  צמוד   * ש''ח   600,000 ב- 
מבחר  ועוד   * מרפסת   + חד'   2
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

צפת | מכירה
800000 סוכה  מרפסת  חד'   5 האצל 
הדר  גני   *  650000 חד   4 נוף  יפה   *
3חד 650000 * הנשיא 3 חד 700000
* הרצל 3 חד 670000 ש"ח  * האצל 
נדלן  תכלס  ש''ח   520000 חד'   3

0533169988
[20053002]

משופצת,  חיים  במאור  חד'   4 דירה 
1,280,000 למירון,  נוף  גדולה,  חצר 

ש''ח לבירורים: 052-7616823
[20053001]

צפת | השכרה
3 חד' ברחוב קרן היסוד ק"כ שמורה 

וממוזגת 052-7680349
[20052935]

3 בצפת  עשר  האחד  ברחוב 
נוף  ושמורה.  משופצת  חדרים, 
058- מיידית.  כניסה  ואויר. 

7663059
[20042250]

טבריה | מכירה
קד  חד'   4 עי"השטיבל  זבוטינסקי 
פנטאוז 5 שזר  זלמן   * ש''ח   650000
נדלן  תכלס   14200000 מר   160 חד 

0533169988
[20053003]

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. 
דירות להשכרה 

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

הפרסום חינם
[20041264]

השקעות נדל"ן 
משרדים  דירות,  השקעות  ברשותינו 
פוטנציאל  הארץ,  ברחבי  וחנויות 

גבוהה. 052-7656752
[20052999]

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 
לביה"ז בקרית ברסלב דירה מרווחת, 
לאר"י  גדולה  מרפסת  חדשה, 

ולרשב"י. 055-6788862
[20052884]

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, 
04-6922596 ממוזגת 054-8433088
[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]

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]

מרום כנען צפת 
חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052366]

בית חלקיה 
ומטופחת  נקיה  נופש  יחידת 
וערסלים  עץ  נדנדת  מיטות,   9-10
052- ג'קוזי.  כולל  לזוג  צימר   +

7689144
[20032621]

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 

7090354
[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]

ירושלים 
בכל  להשכרה  דירות  דרושות 
והחגים,  הקיץ  לתקופת  האיזורים 
 - מייל   026249468  - מהיר  תיווך 

T026249468@gmail.com
[20052987]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

4109434
[20041631]

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

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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]

בסיכון ַ לנערות  חרדית  לפנימייה 
אם   * אמהות-בית   * דרושות:  בצפון 
למייל  קו"ח  ומדריכות.  מרכזית.  בית 

ol77777@gmail.com
[20053000]

גברים-  לשמחות  טיילערס  היימישע 
052-7680234 נשים-   052-7680243

באיזור ירושלים והסביבה.
[20052997]

אדם  עם  לישון  אחראי  אדם  דרוש 
077- תשלום.  תמורת  מבוגר, 

7010069
[20052957]

לת"ת  גבוהות  לכיתות  מחנך  דרוש 
02-9665841 פקס  קו"ח  בירושלים 

a9665841@gmail.com
[20052955]

מלמד  דרוש  בי-ם  חסידי  לת"ת 
02-9665841 פקס  קו"ח  הרך  לגיל 

a9665841@gmail.com
[20052954]

בב"ב  למנכ"ל  אישית  עוזרת 
13,000 ש''ח * סוכן/ת שטח  11,000-
ללקוחות קיימים + רכב צמוד, 11,000
בתרגום,  מהבית  עבודה   * ש''ח 
www. ג'ובס  גלאט  ועריכה,  כתיבה 

glatjobs.co.il 073-70-55-666
[20052940]

מזכירה לארגון חסד מהבית * מנהל 
8,000 בירושלים,  למאפייה  משמרת 
מאפה  לבית  ב'  נהג   * ש''ח   10,000 –
גלאט  לשעה,  ש''ח   40 בירושלים, 
www.glatjobs.co.il 073-70- ג'ובס

55-666
[20052939]

 * בירושלים   פאות  לחברת  מזכירה 
שיער  עיצוב  לחנות  ופאנית  מזכירה 
במרכז,  חרדי  לרו"ח  מנה"ח   * בב"ב  
לישיבה  מנה"ח   + ש''ח   10,000
יצירתית  גרפיקאי/ת    * בירושלים 
ג'ובס  גלאט  חרדי,  למוסד  מהבית 
www.glatjobs.co.il 073-70-55-

666
[20052938]

מהבית,  לעבודה  פקיד/ה  לחברה 
משרדית,  ועבודה  טלפוני,  למענה 
ניסיון,  נדרש  לא  ביום,  שעות   3-4
בי-ם  למשרד   * ש''ח   3,600
מזכיר/ה  החרדיות  בשכונות 
יומן,  לניהול  מנכ"ל,  ללשכת 
 * ש''ח   6,000 ועוד.  הקלדות, 
פקיד/ה  לב"ב  סמוכה  לחברה 
לתחום הרכש, 9,000 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]

אולמות 

"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 

מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 

צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 

058- להזמנות:  השומר  עזרא 

3215030
[20051559]

תמלול 

רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 

052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051562]

גמ"חים 

ולקבל  למסור  ניתן  ילקוטים,  גמ"ח 

ארנקים,  גן,  תיקי  תיקים,  חינם 

קלמרים ועוד בב"ב 073-3835398
[20052956]

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]

אומנות 
פותחים!  אומנות  חיל  באשת 
תכשיטנות מתכתית, מעוף ויצירתיות 
ללא גבולות, מינימום 4 מפגשים. טל. 

0504154152
[20052802]

השבת אבידה 
מאוד  חשוב  מפתחות  צרור  אבד 
054- תורה.  זרת  באזור  לבעליו 

8415002
[20053007]

תפילין  נמצאו  חודשים  כמה  לפני 
054-  .26 תורה  עזרת  ברח'  רש"י 

8415002
[20053006]
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נד, ב-ד    דף היומי - זוהר: כי תשא, סז-עה    חפץ חיים: לה"ר ג, ז-ח  
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קכו:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:158:168:138:188:178:11סו"ז ק"ש מג"א

9:109:129:109:139:139:08סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:449:459:439:479:469:41סוף זמן תפלה מג"א

10:2110:2310:2110:2410:2310:19סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:4312:4512:4412:4512:4512:42חצות היום

13:1813:2013:2013:2113:2113:18מנחה גדולה
19:5319:5019:5419:5119:5119:52שקיעת החמה

זמנים למחר

3:473:473:423:513:493:40עלות השחר
4:384:384:354:424:404:33זמן ציצית ותפילין

5:375:425:335:415:405:36הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
סנטר פארם רוקח כונן- 0545666637 יד חרוצים 18 קניון האחים  052-5583367 חנניה 8 מרפאת המושבה ירושלים
שאול  שד'   077-8880390 מיניסטור פארם  סופר  אביב תל      2 נחמיה   03-6189567 נחמיה ברק בני  ישראל    
077-882590 רח' אלנבי 65 מהשעה 19:00 עד 24:00 המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 למחרת סופר פארם בלפור
8605204 מכבי 077-8881070 רח' ויצמן 14 מהשעה 19:00 עד 24:00 בלילה    נתניה בלילה סופר פארם איכילוב
077-8880100 סופרפארם 077-8881110 הנשיא 134    רמת גן סופר פארם האודיטוריום שד' בנימין 21    חיפה
סופר  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
פארם בקניון אשדוד רח' 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: 211.26-
אתמול: 211.26-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-20

תל אביב
30-22

חיפה
29-22

גולן
33-19

טבריה
37-24

גליל
29-19

באר שבע
35-21

אילת
40-28

מזג האויר
ללא שינוי ניכר בטמפ'

היום - נאה, ללא שינוי ניכר 
בטמפרטורות.

רביעי - נאה. תחול ירידה קלה 
בטמפרטורות.

חמישי - נאה. תחול עלייה קלה 
בטמפרטורות בעיקר בהרים 

ובפנים הארץ.

שישי - נאה. הטמפרטורות יהיו 
ללא שינוי ניכר.

שישיחמישירביעי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466

דרוש
ר"מ לנהל מכינה

לישיבה בירושלים
קו"ח לפקס: 073-2206702
ba2206702@gmail.com :מייל



ערבים התפרעו בהלווית המחבל בעיסאוויה
רעולי פנים הגיעו לפאתי הכפר ויידו אבנים וזיקוקים לעבר כוחות המשטרה

עשרות ערבים התפרעו אתמול 
בעת  בירושלים,  עיסאוויה  בכפר 
כאשר  שנורה  המחבל  של  הלוויתו 
משטרה  כוחות  לעבר  זיקוקים  ירה 
אומרים  במשטרה  שעבר.  בשבוע 
בתנאים  עמדה  המחבל  משפחת  כי 

שהוצבו לו על מנת לקיים את ההל־
ניסו  מהמשתתפים  כמה  אך  וויה, 

להתסיס את האווירה.
עם סיום ההלוויה בכפר, החלו 
ולה־ הכפר  לפאתי  להגיע  ערבים 
תוך  המשטרה,  כוחות  עם  תעמת 

ושיגור  בקבוקים  אבנים,  יידוי 
זיקוקים לעברם.

במשטרה מציינים כי במקביל 
מול  אל  בשטח  הגלויה  לפעילות 
מפרי הסדר, פעל מערך סמוי תוך 
לאיתור  אמצעים  במגוון  שימוש 

לפגוע  המנסים  המתפרעים 
הכוחות  פועלו  בהמשך  בכוחות. 

למעצר  המתפרעים  את  להביא 
כדי למצות עמם את הדין.

היום יתקיימו הפריימריז לראשות מפלגת העבודה 
מאת מאיר ברגר

מפלגת  חברי  כ־65,000 
להשתתף  היום  ייצאו  העבודה 
העבודה  לראשות  בפריימריז 
העבודה.  מפלגת  יו"ר  את  ולבחור 
עמיר  ח“כ  לתפקיד:  המועמדים 
פרץ, ח“כ איציק שמולי, ח“כ שפיר 

ודוד לנדסמן. 
בר־ המפוזרות  הקלפיות   105

חבי הארץ ייפתחו ב־10:00 בבקר 
הכרזת  אירוע  ב־21:00.  וייסגרו 
באוניברסיטת  יתקיים  התוצאות 
בערך.   22:30 בשעה  אביב  תל 
שני,  סיבוב  ויתקיים  במידה 
ביום  ייערכו  הנוספות  הבחירות 

שלישי הבא באותן השעות.
שוחח  אתמול  יותר  מוקדם 
העבו־ מפלגת  לראשות  המועמד 
המוע־ עם  שמולי  איציק  ח"כ  דה 

מדת ח"כ שפיר בטלפון והציע לה 
ראשות  על  במאבק  כוחות  ללכד 
יבצעו  ההצעה  לפי  המפלגה. 
במהלך  מקיף  עומק  סקר  השניים 
מי  יקבעו  תוצאותיו  כאשר  היום 

ירוץ כמנהיג מחנה השינוי.
פי  שעל  לשפיר  אמר  שמולי 
הנתונים שבידיו משני סקרי עומק 
קודמים מראים כי הקרב בינו ובין 
הפיצול  והמשך  צמוד  פרץ  עמיר 
במחנה השינוי מסכן באופן אמיתי 
במפלגה,  להתחדשות  הסיכוי  את 
ויחד עם זאת הוא מתחייב מראש 

לקבל כל תוצאה גם כאן.
הקמפיין  כל  "לאורך  לדבריו, 
העבודה  מפלגת  כי  אמרתי  הזה 
חייבת שמחנה השינוי ינצח ויביא 
חייבת  המפלגה  חדשים.  קהלים 

ריסטרט והיא חייבת חיבורים".
בימים  שראיתי  "מנתונים 
ביני  הפיצול  כי  נראה  האחרונים 
לבין שפיר עלול לחסום את האפ־

לעשות  נכון  ואני  לשינוי  שרות 
להסכמה",  להגיע  כדי  מאמץ  כל 

הצהיר שמולי.
ההצעה  את  הדפה  שפיר 
בספין. "איציק,  מדובר  כי  ואמרה 
ההוב־ ואת  הנתונים  את  שמכיר 

האמיתיים,  בסקרים  שלי  לה 
לייצר  החליט  אז   – הבוקר  נבהל 
שותפות  לו  הצעתי  כבר  ספין. 
לה",  סרב  והוא  שווים,  בין  מלאה 

אמרה. 


