
למרבה הצער והחרפה ולכאבם של המוני שומרי שבת ומסורת:

עיריית רמת גן אישרה הפעלת 
תחבורה ציבורית בשבת ר"ל

סגן השר הרב מאיר פרוש: "ההחלטה המבישה פוגעת אנושות בכל יהודי שהשבת והמסורת חשובה לו, 
ואף רומסת לחלוטין את הסטאטוס קוו. על חברי ונציגי אגודת ישראל העומדת מאז ומעולם בחוד החנית 

במערכה על שמירת שבת קודש, להתכנס מיידית ולעשות הכל למנוע את החרפה הזו"
מאת כתב 'המבשר'

שומרי  של  ליבם  למגינת 
גן,  רמת  בעיר  והמסורת  השבת 
שבת  שומרי  המוני  של  ולכאבם 

איש־ לה,  ומחוצה  ישראל  בארץ 
רמת  עיריית  מועצת  אתמול  רה 
ציבורית  תחבורה  הפעלת  גן 
בשבת  הים  ולחוף  הבילוי  למוקדי 

רח"ל. 

מועצה  חברי  עשר  חמישה 
הצביעו בעד תח"צ בשבת, ושישה 
המועצה  חברי  בפני  נגד.  הצביעו 
העיר  מרבני  נציגים  דברים  נשאו 

המוני  של  כאבם  את  שהביעו 
הפגיעה  נגד  המסורת  שומרי 
בשבת קדשנו, השייכת לכל יהודי 

טראמפ תוקף את השגריר הבריטי בוושינגטון: 
"הוא טיפש מאוד – לא ננהל אתו שום קשר"

זאת, לאחר שמסמכים פנימיים של משרד החוץ הבריטי דלפו, ומהם עולה כי השגריר העביר דו"חות שליליים על ממשל טראמפ ^
ראש ממשלת בריטניה הבהירה: "אנחנו מעניקים לשגריר את מלוא התמיכה" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

שגריר בריטניה בארה"ב נקלע 
האמ־ הנשיא  מול  חזיתי  לעימות 

שאתמול  טראמפ,  דונלד  ריקאי 
השתלח בו והבהיר כי הוא ואנשיו 

לא ינהלו אתו שום קשר. 
כתב  דרוק,  קים  השגריר, 

את  ללונדון  ששיגר  בתזכירים 
הממשל  לגבי  השונות  הערכותיו 
הממשל  כי  טען  הוא  האמריקאי. 
לפעמים  פועל  מבולבל,  מגושם, 

יודע  אינו  מוחלט,  היגיון  בחוסר 
מה הוא רוצה להשיג, ובלתי יעיל 

בעליל. 
אינו  הוא  כי  דרוק,  כתב  עוד 
יתייצב  טראמפ  שממשל  מאמין 
אי פעם, ולטענתו כל עוד טראמפ 
לצפות  ללונדון  לה  אל  בשלטון, 
ומסודרת  מקצועית  להתנהלות 

בוושינגטון. 
ברגע  ביטל  שטראמפ  לאחר 
הצבאית  התקיפה  את  האחרון 
המל"ט  הפלת  בעקבות  באיראן, 
טען  הפרסי,  במפרץ  האמריקאי 

מעו־ טראמפ  להערכתו  כי  דרוק, 
וכי  באיראן,  לתקוף  רצה  לא  לם 
גדול  בוושינגטון  השורר  הבלבול 

במיוחד. 
עם זאת, לדעת דרוק, טראמפ 

הצהרת תובע נגד 
מפגין ששרף מכונית

מאת חיים מרגליות

הצהרת  הגישה  המשטרה 
בהפגנה  הרכב  מצית  נגד  תובע 

בצומת עזריאלי.
במהלך מחאת יוצאי אתיופיה 
שהתקיימה בשבוע שעבר בצומת 
עזריאלי בתל אביב, הוצת על ידי 
כליל  שנשרף  פרטי  רכב  מפגינים 
באבנים  נרגם  לכן,  קודם  ואשר 

והושחת.
החשוד בהצתה, תושב נתניה, 
בח־ המשטרה  ידי  על  נעצר 
ומעצרו  מהאירוע  קצר  זמן  לוף 
מעת  המשפט  בית  ידי  על  הוארך 

לעת.
חקירת  סיום  עם  כאמור, 
המשפט  לבית  הוגשה  המשטרה, 
הצהרת תובע ומעצרו של החשוד 

הוארך.

דיווח: ישראל סיכלה 50 פיגועים של 
דאע"ש ואיראן ב־20 מדינות בעולם

ב־3 השנים האחרונות פעלו המוסד ואגף המודיעין כדי לסכל שורת מתקפות טרור בעשרות ארצות, בהן 12 פיגועים בטורקיה, גם 
בתקופה שבה לא ניהלה עמה ישראל יחסים רשמיים
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האח־ השנים  שלוש  במהלך 
פיגועים   50 ישראל  מנעה  רונות 
של דאע"ש ואיראן ב־20 מדינות, 
בח־ אמש  נחשף  כך  טורקיה,  בהן 
בישראל  הדיווח,  לפי   .12 דשות 
העבירו לטורקיה מסרים בנושא, 
גם בתקופה שבה שררה מתיחות 
תק־ בעקבות  המדינות,  בין  שיא 

רית המרמרה.
ואגף  המוסד  הדיווח,  לפי 
לסכל  כדי  יחד  פעלו  המודיעין 
פיגועים  של  מאוד  ארוכה  שורה 
המדינה  וארגון  איראן  שתכננו 
של  רב  במספר  האסלאמית 
מידע  העבירה  ישראל  מדינות. 
באותן  העולם  ברחבי  ביון  לגופי 
הצדדים  פעלו  וביחד  מדינות, 
שורה  ולמנוע  לסכל  מנת  על 
מהפי־  12 פיגועים.  של  ארוכה 

במהדורת  צוין  כך  האלו,  גועים 
אדמת  על  סוכלו  החדשות, 
שצוין,  כפי  חלקם,  טורקיה, 
וליש־ לטורקיה  שבה  בתקופה 

יחסים  מערכת  היתה  לא  ראל 
רשמית. 

המוסד  כי  דווח  שעבר  בקיץ 
לפריז  סמוך  בעיירה  פיגוע  סיכל 

נגד ארגון המתנגד למשטר בטה־
במקום.  כינוס  לבצע  שתכנן  רן, 
תוך  בוצע  הסיכול  הדיווח  פי  על 
שיתוף פעולה עם גורמי מודיעין 
ובגר־ בלגיה  בצרפת,  מקבילים 

של  שורה  ביצעו  הסוכנים  מניה. 

ומעקבים  האזנות  כולל  פעולות 
הטרור  תא  את  ללכוד  מנת  על 
איראני  דיפלומט  עמד  שבראשו 

שישב בווינה. 
כי  נחשף  וחצי  שנה  לפני 
שהעבי־ בלעדי  מודיעיני  מידע 

לידי  צה"ל  של   8200 יחידת  רה 
פיגוע  לסיכול  הוביל  אוסטרליה, 
דאע"ש.  שתכנן  גדול  אווירי 
שנתיים  לפני  התרחש  האירוע 
של  פעולה  שיתוף  כאשר  וחצי, 
הישראלית  המודיעין  קהילת 

לר־ המידע  העברת  את  אפשר 
וגרם  המקומיות  הבטחון  שויות 
שנמצאו  הטרור,  גורמי  למעצר 
לקראת  מאוד  גבוהה  במוכנות 
הוצאת הפיגוע אל הפועל באותה 

מדינה.

חשד: נסיון פיגוע דריסה 
בצומת גבעת אסף בבנימין
מונית פלסטינית נסעה במהירות לעבר טרמפיסטים 

שעמדו בצומת גבעת אסף, ועל פי החשד ניסתה 
לבצע פיגוע דריסה ^ המונית הצליחה להימלט
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מונית פלסטינית נסעה אתמול 
לעבר  גבוהה  במהירות  אחה"צ 
טרמפיסטים שעמדו בצומת גבעת 
פי  ועל  בבנימין,   60 בכביש  אסף 
החשד ניסתה לבצע פיגוע דריסה. 

הצליחה  המונית  נפגע.  לא  איש 
וכוחות  רמללה  לכיוון  להימלט 

צה"ל ערכו סריקות באזור. 
מש־ לוחמי  ירו  יותר  מוקדם 

ערבי  מחבל  לעבר  הגבול  מר 
לעבר  תבערה  בקבוקי  שהשליך  ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה

ש"ח  5.00 בא"י:  המחיר   | י"א  שנה   |  3202 גליון   | יולי   10  | תשע"ט  בתמוז  ז'  בלק,  פר'  רביעי  יום   | בס"ד 
(העבדות) השביעי  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | ח  חלה   - ירושלמי   | כד  ערכין   - בבלי  היומי:  דף 

אברהם מרדכי יוזביץ
בהרה"ג מאיר שליט"א 

ישיבת "עץ חיים" דבאבוב 
אשדוד 

יפה שיינדל צלר
בהרה"ג אברהם יעקב שליט"א 
סמינר ויז'ניץ ב"ב 
בני ברק 

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום אור ליום רביעי, ז' בתמוז תשע"ט

הפתרון של צה"ל: פינוי 
בניינים גבוהים בעת הסלמה

בשל חשש לירי נ"ט מעזה, במערכת הבטחון מגבשים תכנית פינוי לתושבי 
שדרות שמתגוררים בקומות העליונות בבניינים הגבוהים
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מתגבשת  הבטחון  במערכת 
תכנית פינוי אשר לפיה בעת הסל־
שדרות  תושבי  יפונו  בטחונית  מה 

עליונות  בקומות  המתגוררים 
יכולת  את  לצמצם  כדי  בבניינים, 
הנזק והפגיעה של חמאס בבניינים 

גבוהים.
בחדשות  אמש  הדיווח  פי  על 

במסגרת  התגבשה  התכנית   ,12
בש־ חדשות  שכונות  של  בנייתן 

קומות.  רבי  בניינים  ובהן  דרות 
אלה  במגדלים  העליונות  הקומות 

בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתרחשויות בגבול הרצועה

חמאס ערך תרגיל פתע המדמה פלישה 
קרקעית של כוחות צה"ל לרצועה

ארגון הטרור קיים תרגול רחב היקף לכוחותיו לקראת אפשרות של התנגשות קרקעית מול כוחות צה"ל ^
במסגרת התרגיל, הפלסטינים דיווחו כי משרד הפנים הכריז על רמת כוננות גבוהה וכל המעברים נסגרו

מאת סופרנו הצבאי

תרגיל  אתמול  ערך  חמאס 
המדמה  היקף,  רחב  צבאי  פתע 
ברצו־ צה"ל  כוחות  עם  התנגשות 
תרגלו  התרגיל,  במסגרת  עזה.  עת 
הארגון  של  הצבאית  הזרוע  פעילי 
הכוחות  עם  בטחונית  תקרית 
הישראלים שבמהלכה פונו כוחות 
אזרחית  ופעילות  בגבול  מעמדות 
של דייגים במרחב הימי – נאסרה.

כוחות  כי  דיווחו  הפלסטינים 
הגבול,  לאורך  הועברו  חמאס 
הפלסטיני  הפנים  משרד  במקביל 
הכוננות  רמת  העלאת  על  הודיע 
והמרחב  הגבול  מעברי  כל  וסגירת 
כי  מסר  הדייגים  ארגון  נציג  הימי. 
התקבלה הודעה על סגירת המרחב 

הימי מהערב ועד להודעה חדשה.
"בשל נסיון של גורמים עוינים 
הכללי  ובסדר  בבטחון  לפגוע 
בטחונית  כוננות  תרגיל  בוצע 
חי־ ועדות  הופעלו  וכן  ואזורית 
רום", נמסר בהודעת משרד הפנים 
תמרון  ביצע  "המשרד  הפלסטיני. 
של  פתע  בתרחיש  שעסק  חירום 
איום בטחוני, זאת במסגרת כוננות 

הכוחות ומערכת הבטחון".
תרגל  חמאס  כי  הן  ההערכות 
תרחיש  למנוע  כדי  כוחותיו  את 

הכוח  פעילות  לתקרית  דומה 
המיוחד בחאן יונס, במהלכה נהרג 
בטחוני  גורם  זאת,  עם  מ'.  סא"ל 
טרם  זה  "בשלב  כי  בתגובה  מסר 
הפלסטינית  הפעילות  אם  ברור 
לחשיפת  קשורה  עזה  ברצועת 
תחקיר צה"ל אודות פעילות הכוח 
לחשיפת  או  יונס,  בחאן  המיוחד 
רצועת  בגבול  אתמול  המנהרה 

עזה".
שהתגלה  לאחר  כך,  בתוך 
תוואי מנהרה בדרום רצועת עזה, 
תיעוד  צה"ל  דובר  אתמול  פרסם 
עבו־ במהלך  במקום.  מהעבודות 
התת־קרק־ המכשול  לבניית  דות 

ובצה"ל  התוואי  התגלה  בגבול  עי 

החלו לחקור את הממצאים. "מאז 
ונוטרלו  אותרו  איתן'  'צוק  מבצע 
18 מנהרות טרור שנחפרו על ידי 
ארגוני הטרור במטרה לפגוע בא־

נמסר  ובריבונותה",  ישראל  זרחי 
מדובר צה"ל.

המא־ ברקע  נחשפה  המנהרה 
הרגיעה  הסכם  על  לשמור  מצים 

חיילי  אתמול  וחמאס.  ישראל  בין 
משטח  שחדר  רחפן  הפילו  צה"ל 
לבדיקה.  נשלח  הוא  עזה.  רצועת 
זיקים  בקיבוץ  זאת,  בעקבות 
הכוננות,  הוגברה  עזה  שבעוטף 
ערנות  להגביר  נקראו  והתושבים 
ולדווח לגורמי בטחון על אירועים 

חשודים.

היום מעמד הכנסת ספר תורה להיכל 
ביהמ"ד 'שבט הלוי' אשדוד לזכרו 

הטהור של מרן בעל שבט הלוי זצוק"ל
בראשות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א – גאב"ד זכרון מאיר

בקרב  רבה  והתרגשות  תכונה 
המוני קהל תלמידי וחסידי חצה"ק 
המעמד  לקראת  הלוי'  'שבט 
האדיר של הכנסת ספר תורה אשר 
פוסק  מרן  של  הטהור  לזכרו  נכתב 
זיע"א,  הלוי'  'שבט  בעל  הדור 
אשר יוכנס ברוב פאר והדר להיכל 
ביהמ"ד 'שבט הלוי' ברובע ז' בעיר 
ז'  רביעי  יום  היום  אי"ה  אשדוד 

תמוז תשע"ט,
יתקיים  המעמד  בתחילת 
סיום כתיבת האותיות בבית משפ' 
הנס 30 בעל  מאיר  רבי  רח'  קליין 
משעה 5:00 החל  אשדוד  ז'  רובע 

אחה"צ.
התהלוכה  תצא  מכן  לאחר 

בשי־ בערב  בשעה 7:15  עם  ברוב 
רה ובזמרה והמון עם חוגג לכבודה 
של תורה וספר התורה יוכנס ברוב 
'שבט  ביהמ"ד  להיכל  והדר  פאר 

הלוי ברח' ר"א בן הורקנוס 8.
יתקיימו  ביהמ"ד  בהיכל 
התורה.  שמחת  לכבוד  ריקודים 
המעמד יתקיים בראשות כ"ק מרן 
ז"מ,  גאב"ד   – שליט"א  האדמו"ר 
במ־ להשתתף  במיוחד  יגיע  אשר 

ובהשתתפות  התורה  שמחת  עמד 
אדמור"י  הלוי',  'שבט  קהל  רבני 

ורבני העיר וקהל רב. 
לכבודה  המעמד  יהיה  גדול 
של תורה. נגיל ונשיש בזאת התו־

רה כי לנו עוז ואורה.

המעצמות האירופאיות דורשות כינוס חירום 
לנוכח הפרת הסכם הגרעין על ידי איראן  

הרמטכ"ל האיראני הצהיר אתמול כי "מעצר מכלית הנפט בגיברלטר, לא יישאר ללא מענה"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

וגרמניה  צרפת  בריטניה, 
המעצמות  לכלל  אתמול  קראו 
הגרעין  הסכם  על  החתומות 
בעקבות  חירום,  לדיון  להתכנס 
ידי  על  הגרעין  הסכם  הפרת 
איראן  שהצהירה  כפי  איראן, 
של  מדו"ח  שעולה  וכפי  עצמה 
סבא"א, שהוגש שלשום ובו מא־
שרים פקחי הסוכנות את המידע 

שפרסמה איראן. 

מצ־ האירופאיות  המעצמות 
החתומות  המדינות  מכלל  פות 
על ההסכם, לגבש תכנית פעולה 
ידי  על  ההסכם  הפרת  לנוכח 

איראן. 
המעצמות  משלושת  לבד 
הנזכרות חתומות על ההסכם גם 
וסין,  רוסיה  האירופי,  האיחוד 
לפני  ממנו  פרשה  ארה"ב  ואילו 
החלטתו  פי  על  משנה,  למעלה 

של הנשיא טראמפ. 
המתיחות  גוברת  במקביל 

סביב פרשת המעצר של מכלית 
גיברל־ בחופי  האיראנית  הנפט 
הנחרצות  דרישותיה  לאחר  טר. 
ישחררו  שהבריטים  איראן  של 
והט־ הנפט,  מכלית  את  לאלתר 

ענה כי המעצר אינו חוקי משום 
לאמברגו  כפופה  אינה  שאיראן 
האירופי  האיחוד  שהטיל  הנפט 
שלב  אתמול  הגיע  סוריה,  על 

האיומים. 
אמר  שפרסם  בהודעה 
הגנרל  איראן  צבא  רמטכ"ל 

כי "מעצר  נאמר  באקרי,  מוחמד 
יישאר  לא  בגיברלטר  המכלית 
ללא מענה, וטהרן תיתן לו תשו־

בה הולמת". 
פורסמו  האחרונים  בימים 
איראנים  בכירים  של  ציטוטים 
תש־ לא  בריטניה  שאם  שאמרו 

איראן  תנקוט  מכלית,  את  חרר 
גם  ותעצור  דומה  פעולה  בדרך 
שי־ בריטיות  נפט  מכליות  היא 

חלפו במפרץ הפרסי. 

0504166651
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בימים אלו מזינים למערכת ההגרלה
הממוחשבת את הטפסים שנאספו מכל רחבי הארץ.

ההגרלה תתקיים אי"ה ביום שני יב' תמוז 15/7/2019 בשעה 22:00
במשרדי הארגון בפיקוח עו"ד המלווה את ההגרלה ורבני הארגון.

ההגרלה תערך בשידור חי

CA.1221.ORG.IL

  המשך בעמ' ז  המשך בעמ' ז

  המשך בעמ' ז

  המשך בעמ' ז

פלורידה: פוטר מנהל ביה"ס שזלזל 
בזכר השואה ופקפק באמיתותה 

 / עמ' ה



יום רביעי, ז' בתמוז תשע"ט | המבשר | עמוד ב

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

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

מסע ציד מרושע נגד נתניהו 
האופוזיציה  והאשימה  התקשורת  הרעישה  אתמול 
הודלף  או  שנחשף  שחיתות,  במופע  נתניהו  בנימין  את 
חיל  של  במסוק  טיסה  מילצ'ן  ארנון  לידידו  אירגן  ולפיו 
האוויר לסגור עסקה פרטית בירדן. ובמיוחד התרעמו על 

תשובתו של נתניהו "יכול להיות, לא זוכר".

הגורם  מרושעת.  עלילה  זאת  כי  התברר  אמש  אבל 
הפלילי במשטרה שהדליף לתקשורת את הפרט המרשיע 
הזה  בתיק  בחקירה  כי  גילה  שלא  משום  בזדון  זאת  עשה 
מסרה העוזרת של מילצ'ן עדות שונה וסותרת לחלוטין כי 
של  את הפגישה  שארגן  הוא  דגן  מאיר  דאז  ראש המוסד 
מילצ'ן והמיליארדר ההודי ראטן טאטא עם המלך וייתכן 
לפי  המסוק  כי  מתברר  עוד  במסוק.  הטיסה  את  שגם 
העדות הוא בכלל ירדני ולא שייך לצה"ל". מילצ'ן עצמו 

הוסיף "נסענו עם טאטא – אני ומאיר דגן – למלך ירדן".

ראש  של  הפוליטי  לחיסולו  המסע  ילך  לבחירות  עד 
על  שלל  כמוצאת  עטה  התקשורת  ויתגבר.  הממשלה 
תשדיר של אהוד ברק שכל כולו התקפה גסה על נתניהו.

מה שחייב לעורר חקירה הוא שיתוף הפעולה המלא 
והיזום של גורמים במשטרה ואולי גם בפרקליטות עם כל 
מבקשי רעתו של רה"מ. ידענו כבר הרבה מסעי בחירות 
קמפיינר.  שום  עוד  ירד  לא  כזה  לתהום  אבל  מזוהמים 
הדלפות הם אמנם לחם חוקה של התקשורת. אבל המדליף 
הוא עבריין ויש להענישו. המדליפים פרטים סלקטיביים 
מרעישים,  סקופים  שחוגגים  הכתבים  החקירות,  מן 
בכל  שנאחזת  והאופוזיציה  האש  את  המלבים  הפרשנים 
הממשלה  ראש  של  בדמותו  לפגוע  כדי  השמצה  בדל 
לא  למטרה  להם  שמו  הגונה,  כחלופה  עצמה  את  ולהציג 
אלא  הבאה  הממשלה  את  להרכיב  מנתניהו  למנוע  רק 
דברים  במצב  לסורגים.  מעבר  אל  נתניהו  את  לשלוח  גם 
כזה אין לנתניהו שום סיכוי להצליח בשימוע אצל היועץ 
המשפטי. כל בית משפט בישראל יתקשה למצוא שום צד 

של זכות אצל נתניהו.

שיוכל  ממלכתי  גורם  שום  כרגע  שאין  היא  הבעיה 
מעורבים  האכיפה  גורמי  כל  השערוריה.  את  לעצור 
הרב  ההון  כי  להוכיח  מטרתם  וכל  צווארם  עד  בתיקים 
חקירות  חשבון  על  הללו  בתיקים  וההתעסקות  והזמן 
אחרות לא היו לשווא. יתכן שעל מבקר המדינה להתערב. 
והאופוזיציה  והתקשורת  בתפקיד  חדש  הוא  אבל 
לפתוח  לו  יניחו  לא  ומוטה  פוליטי  מינויו  כי  שהאשימו 
החוק  הוא  לחיקוי  ראוי  כמה  עד  מתברר  שוב  בחקירה. 
הצרפתי המונע חקירות מראש ממשלה מכהן. אילו היתה 
ישראל מדינת חוק אמתית היתה אוסרת לפרסם הדלפות 

בכלל ולבטח בתקופת בחירות. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

דוגמה אישית
שהמשטרה  דברים  יש 
בהם  מומחית  הישראלית 
לדבר  אותם  הפכה  שהיא  עד 

שבשגרה. 
חשד  למשטרה  כשיש 
אם  גם  מישהו,  על  כלשהו 
החשד הזה מתברר, תוך ימים, 
(תלוי  חודשים  או  שבועות 
עובר)  שהוא  הדין  בעינוי 
הכלים  אחד  פרח,  כעורבא 
המשט־ שבהם  האוטומטיים 

רה נוקטת הוא בקשת מעצר. 
לצרכי  ופשוט:  ברור  הנימוק 
חמור  כשהמקרה  חקירה. 
המשטרה  של  בעיניה  יותר 
אם  לבקש,  מהססת  לא  היא 
והשניה,  הראשונה  בפעם  לא 
בזו שלאחריה, מעצר עד תום 

ההליכים.
ברוב  נענים,  המשפט  בתי 
לב־ המקרים,  של  המכריע 

צריך  ואם  המשטרה.  קשת 
דבר מה נוסף כדי לשכנע את 
המידע  יישלף  תמיד  השופט, 
של  לעיניו  ורק  אך  שיונח 
היענות  בעד  ויכריע  השופט 

מוחלטת לבקשת המשטרה.
נוגעים  כשהדברים  אבל 
המשטרה  של  לאחריותה 
לבטא  אמורה  שהיא  ולמסר 
כלפי אזרחיה ברצותה לזכות 
הפעולה  ובשיתוף  באמונם 
הדב־ החוק,  באכיפת  שלהם 

אחרת  ונשמעים  נראים  רים 
לחלוטין.

על  הדיו  יבשה  טרם 
המ־ השתיקה  לנוכח  הזעקה 

בענין  המשטרה  של  חפירה 
הצרכים  בעל  הנער  הכאת 
בידי  דם,  זוב  עד  המיוחדים 
דבר,  עמו  נעשה  שלא  שוטר 
אפ־ שאי  שיא  אין  כי  מסתבר 

שר להתדרדר אליו באלימות 
מתועד  כששוטר  משטרתית. 
של  בפיאותיו  מושך  כשהוא 
מזעזע,  מחליא,  זה  יהודי, 
המשטרה  את  ומחייב  מקומם 
בראש ובראשונה להנהיג כל־

פי עצמה את הנורמה שאותה 
העצורים  כלפי  מחילה  היא 

והחשודים שלה.
של  הדרמטית  ההודעה 
הוע־ השוטר  כי  המשטרה 

עלבון  היא  מתפקידו  בר 
לאינטליגנציה וכמוה כהודעה 
שמ־ רצח,  בנסיון  חשוד  כי 

הועבר  ונחשף,  תועד  עשהו 
מתפקידו במקום להיות עצור 
עד תום ההליכים. למי שאינו 
המילולי  התרגום  זהו  יודע, 
מתפקי־ הועבר  המונח  של 

להופיע  ממשיך  השוטר  דו: 
כעובד  במשטרה  בוקר  מדי 
היחיד  הדבר  בה.  המניין  מן 
הוא  שעה,  לפי  ממנו,  שנחסך 
ומשיכה  הציבור  עם  המפגש 

בפיאותיו.
מיידית  השעיה  אין  אם 
שתסתיים  עד  כזה  שוטר  של 
החקירה הנחרצת בעניינו, עם 
שהחקירה  נמרצת  השתדלות 
בלתי  לאורך  תימשך  לא  הזו 
סביר ולא תטויח בשום צורה, 
כך  על  המשטרה  תתפלא  בל 
שואף  בה  הציבורי  שהאמון 

לאפס.

דוגמה שלילית
או  מפלגות  של  הנסיון 
ומשונות  שונות  רשימות 
המאוסה  הביצה  אל  לחזור 
חר־ נגד  הסתה  של  והדוחה 

דים, מעיד על מצוקה.
למ־ מה  אין  כשלמועמד 

כור והוא חייב בדחיפות מסר 
פני  על  אותו  שיציף  כלשהו 
הקל  בנשק  בוחר  הוא  המים, 
זמננו  בת  ובישראל  והמיידי 
יותר  וזולה  דוחה  הסתה  אין 
החרדי  בציבור  מהשתלחות 

ובנציגיו.
לי־ זאת  עשה  שלשום 

הצטרף  כבר  אתמול  ברמן, 
לעגלה המקרטעת ברק וכעת 
לבן  בכחול  גם  כי  אומרים  יש 
מחזרים אחר ראש עיר שהפ־

מוטיבציה  עודף  לאחרונה  גין 
בהתרסה כנגד הציבור החרדי 

וכל הקדוש והיקר לו.
למ־ להם  יש  שמות  אלף 

תיימרים לקושש את קולותיו 
של הבוחר בבחירות הקרבות. 
מקד־ האמביציוזית  והמטרה 
שת את כל האמצעים. לרבות 

האפלים ביותר.

דוגמה טובה
נשיא  אם  יודעים  איך 
שלא  מאוד,  מתרגש  ארה"ב 
הוא  אם  וזועם.  קוצף  לומר 
לא חדל לשגר מסרים נזעמים 
הגיגיו  את  פומבית  ולפרסם 
הכעס  מושא  כלפי  השוצפים 

שלו.
ביממה האחרונה מתרחש 
דבר מוזר. טראמפ כעס בצדק 
שצוטט  הבריטי  השגריר  על 
כאומר כי הממשל שלו כושל 
האמרי־ הנשיא  מתפקד.  ולא 
מתרג־ איננו  כי  מיד  קבע  קני 

פתח  זמנית  בו  אך  ממנו  שים 
פומביות  הודעות  במתקפת 
ההפך  את  שמסגירה  נגדו 
הגמור ואת התרגשותו העזה.

את  לנשיא  יזכיר  מי 
כי  הבחירות  ערב  הבהרתו 
לשגר  יחדל  שייבחר  לאחר 
את  הרחב  לציבור  ושוב  שוב 
שזה  משום  הפומביים  הגיגיו 
אין  בינתיים  נשיאותי".  "לא 
והצי־ זאת  שיזכיר  מי  בנמצא 

בור הרחב יכול לחכך את ידיו 
כל אות. רצוי  בהנאה למקרא 

עם פופקורן.

הידטה?
בבני ברק מודפסים מדי חודש 

אלפי קונטרסים וחוברות

רובם בדטה פרינט! 

073-7889194

בהדפסת חוברות שחור /לבן
קבלו תוספת של 10% מהחוברות!

מבצע מיוחד עד ו' אב (7.8.19)

הסכם קיבוצי בחברת קווים: 
העלאת שכר הנהגים

מאת חיים מרגליות

חברת קווים תחבורה ציבורית 
הגדולה  הפרטית  החברה  בע"מ, 
הצי־ התחבורה  בתחום  בישראל 
בורית, חתמה על הסכם קיבוצי עם 
עובדי  וועד  הלאומית  ההסתדרות 
שיהיה  ההסכם  במסגרת  קווים. 
תקף לארבע וחצי שנים מיום חתי־
העסקה  תנאי  הנהגים  יקבלו  מתו, 
להפיכת  שיתרום  מה  משופרים, 
לאטרקטיבי  תח"צ  נהג  מקצוע 

ולבחור בחברת 'קווים'.
הנהג  שכר  ההסכם  במסגרת 
לכ־13 יעלה  בחברה,  הממוצע 
כ־60 בחודש,  ברוטו  ש"ח  אלף 

כן  כמו  משוקללת.  לשעה  ש"ח 
שכר  לתשלום  יעברו  קווים  נהגי 

חודשי ובכך הופכת קווים לחברה 
המשלמת  בענף  היחידה  הפרטית 
שכר חודשי בניגוד לשכר השעתי 

הנהוג בשאר החברות. 
כי  השאר  בין  סוכם  כן  כמו 
על  יעמוד  שבתות  מוצאי  שכר 
שקלים   77.4 שהם  אחוזים,   180
הראשונה,  מהשעה  החל  לשעה, 
קרן השתלמות לאחר 12 חודשים. 
לנהג  שנתי  נופש  על  סוכם  עוד 
וכן  שקלים  כ־2,000  של  בתקציב 
על מענק חתימה של אלף שקלים 

לעובדים ותיקים מעל חצי שנה. 
מפ־ מ־2003,  פועלת  החברה 

ומסיעה  אשכולות,  ארבעה  עילה 
למעלה מ־90 מיליון נוסעים בשנה 
של  וצי  נהגים  כ־2,200  באמצעות 

כ־1,400 אוטובוסים. 

השרים פרץ וסמוטריץ' סיכמו על ריצה 
משותפת בבחירות הקרובות לכנסת

השניים קראו לבן גביר לאשרר גם כן את הסכם איחוד מפלגות הימין ^ במקביל 
קראו הרב פרץ וסמוטריץ' לבנט ושקד להיכנס למו"מ מיידי לריצה בפתק אחד 

מאת מאיר ברגר

החי־ שר  היהודי  הבית  יו"ר 
האיחוד  ויו"ר  פרץ  רפי  הרב  נוך 
בצלאל  התחבורה  שר  הלאומי 
על  אתמול  סיכמו  סמוטריץ' 
מפלגות  איחוד  הסכם  אשרור 
הבחירות  לפני  שנחתם  כפי  הימין 

הקודמות.
מטעם  המשותפת  בהודעה 
"השרים  נמסר,  המפלגות  שתי 
הבית  בין  ההסכם  את  אשררו 
וקראו  הלאומי  והאיחוד  היהודי 
באופן  להיפגש  גביר  בן  לאיתמר 
ריצה  הסכם  לסגור  כדי  מיידי 
השותפות  בסיס  על  משותפת 

הקיימת".
נדרש  שבה  בתקופה  "אנחנו 
אחדות  וגיבוש  אחריות  גילוי 
האמיתי  ובימין  הדתית  בציונות 
כדי להביא למיקסום הפוטנציאל 
האלקטורלי ולמניעת בזבוז קולות 
האפשרות  למניעת  הביא  שכבר 
ולבחירות  ימין  ממשלת  להקמת 

חדשות".
לש־ לשרה  גם  קראו  השניים 

להיכנס  בנט  ונפתלי  שקד  עבר 
לרוץ  במטרה  מיידי  ומתן  למשא 

בפתק אחד.
בעקבות  ציין  סמוטריץ'  השר 
כולו  בימין  "אחדות  החתימה, 
פרץ  רפי  הרב  השעה.  צו  היא 
ההסכם  את  עכשיו  אשררנו  ואני 
הימין  מפלגות  איחוד  של  הקיים 
בעוצמה  לחברים  קוראים  ואנחנו 
לבוא עוד היום ולחתום בדיוק על 

אותו הסכם".

"גם שקד ובנט נקראים לגלות 
אחריות ולהתחבר. ממקסמים את 
ולא  לליכוד  שמימין  האלקטורט 

מאבדים אף קול", אמר.
חתימת  על  הדיווח  לאחר 
עוצמה  מפלגת  הבהירה  ההסכם 
לאשרור  תצטרף  לא  כי  יהודית 
על  הימין  מפלגות  איחוד  הסכם 
היהודי  הבית  מפלגות  ראשי  ידי 

והאיחוד הלאומי.
בהצלחה  מאחלים  "אנחנו 
ומתפללים  ותקומה  היהודי  לבית 
ולא  החסימה,  אחוז  את  שיעברו 
עם  יחד  קולות.  אלפי  לפח  יזרקו 
קוראים  הם  לפיה  ההודעה  זאת, 
עוד  היא  אליהם  להתחבר  לנו 
בעוצמה  מסרו  תקשורתי",  ספין 

יהודית.
החודשיים  "במשך  לדבריהם, 
היהודי  בבית  העדיפו  האחרונים 
להפר את כל הסיכומים עם עוצמה 
לאפשר  סירבו  ובכללם  יהודית, 
המו"מ  בצוות  עוצמה  מטעם  נציג 
בן  לעו"ד  הודיעו  הקואליציוני, 
אוטומטית  ייכנס  לא  כי  גביר 
הודי־ גם  יום  של  ובסופו  לכנסת, 

התחייבותם  את  יקיימו  לא  כי  עו 
במסגרת החוק הנורבגי, ובמקביל 
את  ולהכפיש  לתדרך  הפסיקו  לא 
העו־ חרף  כאשר  יהודית,  עוצמה 

בדה שמספר הטלפון של עו"ד בן 
התקיימה  פרץ,  לרב  ידוע  גביר 
רק פגישה אחת בין הצדדים מאז 

הבחירות".

חברי סיעת תל"ם: "מעלה 
אדומים היא חלק מירושלים"

חברי סיעת תל"ם מ'כחול לבן' סיירו במעלה אדומים ודיברו על חשיבות העיר 
למדינה. ראש העיר כשריאל שיבח את חברי המפלגה שתומכים בעיר

מאת מאיר ברגר

וחברי  משה יעלון,  תל"ם,  יו"ר 
וא'  האוזר  צבי  הנדל,  יועז  הכנסת 
פרומן הגיעו שלשום  לסיור בעיר 

מעלה אדומים.
ח"כ יעלון, מראשי כחול לבן, 
סיפר על הקשר שלו לעיר ואמר: 
"ברור לחלוטין שמבחינת מדינת 
חלק  היא  אדומים  מעלה  ישראל 
שהיא  לכולם  וברור  מירושלים 
במע־ ראשון  אסטרטגי  ציר 

של  אקטיבית  פעולה  בלי  לה. 
הממשלה לפיתוח מעלה אדומים 
נכס  לאבד  עלולה  ישראל  מדינת 
מסיעת  אנו  חשוב.  אסטרטגי 

להמשיך  מתחייבים  לבן  כחול 
ולפעול  להתיישבות  כתף  לתת 

למענה".
אדו־ מעלה  עיריית  ראש 

"תמיד  אמר:  כשריאל  בני  מים 
תמיד  לימיננו,  עמדו  הם  תמיד 
ותמכו  אדומים  במעלה  תמכו 
מעלה  על  הריבונות  בהחלת 
שה־ מאוד  מקווה  אני  אדומים. 

טריגר  עוד  תהיה  הזו  פגישה 
שצריך  והאמיתי  הנכון  בצעד 
להיות – להחיל את הריבונות על 
בקונ־ שנמצאת  אדומים  מעלה 

לפתח  ולהמשיך   – לאומי  צנזוס 
ולחזק אותה".

הכנסת  שחברי  בטוח  "אני 
ול־ לעזור  ימשיכו  היום  שהגיעו 

סייע לעיר. בוגי היה אלוף פיקוד 
שכונות  ולבנות  לתכנן  ועזר  פה 
שחברי  ספק  אין  ולי  פה  חדשות 
הכנסת שנמצאים פה יהיו הסיוע 
הטוב ביותר לעיר מעלה אדומים 
חוקי  חלק  ולהיות  והתפתחותה 

של מדינת ישראל", הוסיף.

יעלון: "אין לנו צורך 
לחבור למפלגות חדשות"

ח"כ משה יעלון, מבכירי רשימת 'כחול לבן' סיפר כי 
"קיבלנו החלטה בכחול־לבן שאנחנו רצים באותה 

מתכונת בה רצנו בבחירות האחרונות"

שיעור הארנונה בעיר עפולה – מהנמוכים בארץ
בישיבת המועצה האחרונה הוחלט לא להעלות את תעריף הארנונה מעבר לקבוע בחוק

מאת מאיר קליין 

אישרה  עפולה  העיר  מועצת 
הכספים  לשנת  הארנונה  צו  את 
הבאה. הבשורה הגדולה עבור תו־
שבי עפולה היא שגם בשנה הבאה 
הרשויות  כאחת  עפולה  תתייצב 

הזולות בארץ בארנונה למגורים. 
הארנונה  צווי  של  מבדיקה 
בצפון  הגדולות  בערים  ל־2019 
במקום  ניצבת  עפולה  כי  עולה 
למ־ נמוך  ארנונה  בשיעור  השני 

שיעור  השוואה  לשם  רק  גורים. 
על  כיום  עומד  בעפולה  הארנונה 

ברשויות  בעוד  למטר  ש"ח   37.09
התעריף  עמקים  בגליל  אחרות 

גבוה יותר.
האחרונה  המועצה  בישיבת 
שנערכה בעפולה הוחלט, כאמור, 
שלא להעלות את הארנונה מעבר 
למה שהממשלה מחייבת את כלל 
לשם  וזכה  שנה  מדי  הרשויות 

'הטייס האוטומטי'. 
'הטייס  כי  להדגיש  חשוב 
המ־ ממדד  המושפע  האוטומטי' 

חירים לצרכן ומדד השכר הציבורי 
האוצר  שרי  של  גורפת  הנחיה  הינו 
בישראל  הרשויות  לכלל  והפנים 

ויעמוד השנה על שיעור של 2.58%.
ציין  אלקבץ  אבי  העיר  ראש 
חברי  כי  המועצה  ישיבת  במהלך 
את  לבטל  שביקשו  האופוזיציה 
היטב  יודעים  האוטומטי'  'הטייס 
לר־ גורפת  בהנחיה  מדובר  כי 

מדי  הצביעו  חלקם  שכן  שויות 
האחרונות  השנים  בחמש  שנה 
ובקשתם  כזאת  העלאה  בעד 
לא  היא  השנה  העליה  את  לדחות 
הד־ ממילא  שכן  מפופוליזם  יותר 

רג המקצועי ימליץ לשרים לדחות 
את החלטת הרשות ועדיף מראש 
לוותר על 'ההצגה', כביכול, בנסיון 

לעצור את ההעלאה השנתית.
קהילה  מתגוררת  בעפולה 
חסידים,  של  מאוחדת  חרדית 
על  המיוצגים  וספרדים,  ליטאים 
בראשות  מאוחדת  מפלגה  ידי 
וחבר  כהן  צורי  העיר  ראש  סגן 
המועצה מנחם גולד, יחד עם נציג 
תור־ תרבות  ורכז  ישראל  אגודת 

נית ר' יעקב זורגר.
בעיר  החרדית  בקהילה 
מקפיד  העיר  ראש  כי  מציינים 
לשמור על דו הקיום בעיר ומעניק 
המגיע  את  בעיר  הקהלים  לכלל 

להם והכל מתוך שלום ואחווה.

מאת מאיר ברגר

מבכירי  יעלון,  משה  ח"כ 
התייחס  לבן',  'כחול  רשימת 
עזה  ברצועת  הבטחוני  למצב 
המשבר  עם  להתמודד  ולצורך 

ההומניטרי ברצועה.
מבחינתנו  ריבונות  "הפרת 
אם  אדום.  קו  להיות  צריכה 
היורה  הכלי   – עלינו  יורים 
מיד",  מושמד  להיות  צריך 
הבהיר יעלון בראיון לרשת ב'.

להסתכל  צריך  "במקביל 
הומני־ כבעיה  עזה  רצועת  על 

יעלון,  הסביר  טרית־כלכלית", 

"בתקופתי העברת הכסף היתה 
בנק  דרך  האו"ם,  באמצעות 
נראה  זה  היום  בעזה.  הדואר 

כמו פרוטקשן".
לבחירות  להכנות  בנוגע 
'כחול  ברשימת  הקרובות 
"קיבלנו  יעלון,  מבהיר  לבן' 
שאנחנו  בכחול־לבן  החלטה 
רצים באותה מתכונת בה רצנו 

באפריל".
למ־ לחבור  צורך  לנו  "אין 

פלגות חדשות. זו שעת חירום, 
המדינה מתנהלת ולא מנוהלת. 
אלטר־ למצוא  כדי  התגייסנו 
נטיבה לשלטון", הוסיף יעלון.
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תקשורת חיובית 

ביטוי הולם | ש. תפילינסקי

הצליל המוכר המורה כי האדם שמעבר לקו פנוי לשיחה 
מעודד אותנו להמתין לו בסבלנות, אך לפעמים זו המתנה עד 

בוש.
כולנו מכירים את ההרגשה. אתה רודף אחר אדם לפעמים 
לא  'הוא  לטלפונים'...  עונה  לא  'הוא  אבל –  בדחיפות,  מאוד 

חזר אלי'... 
מיד  לאתר  יש  כי  היא  ההבנה  זמין  לא  שהוא  במקרה 
דרכים עקיפות כיצד להגיע אליו. אך אם הבן אדם פשוט לא 

עונה, אנו עומדים אובדי עצות וחסרי עשתונות.
שימת  קצת  עם  זכות.  לימוד  של  המשימה  מגיעה  וכאן 
לשלל  להגיע  ניתן  הדמיון,  קצה  על  ויצירתיות  מחשבה 
של  תשובתו  חוסר  את  לתרץ  כדי  ורעיונות  סיטואציות 
הוא  שמא  קליטה.  בלי  במקום  נמצא  הוא  אולי  המבוקש. 
להשיב.  מסוגל  ואינו  קלילה  מחלה  מפאת  למיטתו  רתוק 
שיצא  גם  יתכן  באשפוז.  משפחה  בן  עם  הוא  לחילופין  או 
לחופשה קצרה בהותירו את המכשיר זמין אך לא בהישג יד.

קצת קשה אבל אפשרי תמיד, להוגיע את הראש ולהמציא 
אכן  המקרים  ברוב  כי  גם  מה  זכות.  לכף  לדון  כיצד  רעיונות 
לפעמים  כנכונות.  בסוף  מתבררות  הנ"ל  מההצעות  אחת 

האמת נודעת בסוף כדמיוניות הרבה יותר מאשר ציפינו.
מאידך, חשוב מאוד לתזז אל מעבר לקו ולפנות בעצם אל 

המבוקש שאינו עונה לטלפונים. 
מן  הרבה  יש  הזכות,  לימודי  כל  לאחר  כי  לדעת  עליו 
האנושיות בהתייחסות למי שחיפש אותך. אמנם לא חייבים 
סדר  מנהל  נורמטיבי  אדם  דורש.  לכל  לענות  הראשון  ברגע 
ועל  המחיה  על  לחילופין  העבודה,  ועל  התורה  על  צפוף  יום 
הכלכלה, כך שלא תמיד בידו להשיב לטלפון און ליין. אולם, 

מותר ורצוי לחזור ליהודי שהתקשר ולברר מה מבוקשו.
'חשובים'  עצמם  החשים  כאלו  של  התופעה  מוכרת 
יתכן  חוזרים.  ולא  עונים  שאינם  בכך  מדופלמים'  ו'עסקנים 
שישנם יחידי סגולה שאכן עונים על ההגדרה הזו. אך אנשים 
כערכנו ברובם ממש לא עסוקים עד כדי שלא לחזור אף למי 
שחיפש אותם ומופיע כבר כמה וכמה פעמים על צג הטלפון.

וסגני  בסגנים  נעזרים  כלל  בדרך  הגדולים,  העסקנים  אף 
של  שלימה  וסוללה  מקומו,  וממלא  לעסקן  משנה  סגנים, 
של  הנכבד  התפקיד  את  עצמם  על  ליטול  שישמחו  חברים 

'לחזור לשיחות טלפון מהיממה האחרונה'.
על אחת כמה וכמה, אנשים מהשורה, בוודאי מתבקשים 
מחפש  יהודי  כאשר  כזה.  פשוט  לדבר  ליבם  תשומת  להסב 
בעצמו  הסתדר  הוא  כי  בתקוה  אחת  פעם  רק  ולא   – אותך 
איכשהו – אלא כמה פעמים, צריך להיות 'מענטש' ולהקציב 

מעט זמן וסבלנות כדי לחזור ולראות במה מדובר.
בקיצור: למצלצלים נאמר, אנא למדו זכות בכל כוחכם על 
המצולצל שאינו עונה... ולמצולצלים נמליץ, אנא עשו מאמץ 
שיהיו  אתכם.  שחיפשו  לאלו  בהקדם  חזרו  או  וענו  מתבקש 

רק בשורות טובות.  

מאת חיים מרגליות

י"א  הקרוב,  ראשון  מיום  החל 
רכבים  לתנועת  יסגרו  בתמוז, 
במקטע  שז"ר  שדרות  פרטיים 
נור־ וצומת  המיתרים  גשר  שבין 
האומה), זאת  דאו (בסמוך לבנייני 
בעבודה  ב'  שלב  תחילת  לטובת 
רובע  לעיר –  בכניסה  פרויקט  על 

העסקים החדש של ירושלים.
אלפי  יבנו  הפרויקט  במסגרת 
ושטחי  מסחר  מגורים,  של  מ"ר 
המרכז  הקמת  זה  ובכלל  ציבור, 
ביש־ הגדול  המשולב  התחבורתי 

ראל. לאורך כל תקופת העבודות 
ציבו־ תחבורה  תנועת  תתאפשר 

רית סדירה בשדרות שז"ר.
עבודות  הסתיימו  אלה  בימים 
הכריה המבוצעות מתחת לכניסה 
לטו־ שנים,  כארבע  מזה  לעיר 

בתת  פרטיים  רכבים  מעבר  בת 
וסע'  'חנה  חניון  והקמת  הקרקע 
הע־ חניה.  מקומות  כ־1,300  ובו 

תת  מנהרה  כריית  כוללות  בודות 

מטרים   250 של  באורך  קרקעית 
מתחת  מטרים   30 של  ובעומק 
מנת  על  זה,  בשלב  הקרקע.  לפני 
ולהשלים  מלאה  פתיחה  לאפשר 
כמ־  2022 סוף  עד  העבודות  את 

לעלות  העבודות  נדרשות  תוכנן, 
לטובת  הקרקע  לפני  מעל  אל 
(פורטלים)  הכניסה  שערי  ביצוע 
כי  לציין  יש  וממערב.  ממזרח 
מזה  מבוצעות  זה  לשלב  ההכנות 
רחובות  הורחבו  כך  ולשם  שנים, 
מקבילים והוקצו נתיבים ייעודיים 
התחבורתית  הזרימה  על  שיקלו 
התנועה  עיקר  זו.  בתקופה  באזור 
שדרות  אל  תוכוון  לעיר  בכניסה 

יצחק רבין שהורחבו במיוחד.
בתיאום  פועל  הפרויקט  צוות 
והגו־ ישראל  משטרת  מול  מלא 

לווסת  מנת  על  העירוניים  רמים 
מענה  ולתת  התנועה  עומסי  את 
בשעריה  והבאים  העיר  לתושבי 
להפעלת  ההסתגלות  בתקופת 

הסדר התנועה החדש.
הציבורית  התחבורה  תנועת 

תקופת  לאורך  כסדרה  תימשך 
הבא,  בשבוע  זאת,  עם  העבודות. 
יית־ הראשון,  העבודות  שבוע 

במיקום  נקודתיים  שינויים  כנו 
יעודכנו  הנוסעים  ותחנות.  קווים 

ובאמצעות  בתחנות  גם  בשינויים 
שי־ מקצועי  והכוונה  דיול  מערך 

פעל בשטח.
יואל אבן – מ"מ מנכ"ל מוריה, 
אומר כי, "העבודות על ציר שז"ר 

הן חלק הכרחי בפרויקט ענק שי־
שנה את פניה של העיר, הפרויקט 
העיר,  תושבי  עם  ייטיב  העתידי 
תחבורתי  האב  יוקם  ובמסגרתו 
 1,300 מעל  של  חניון  הכולל  ענק 

מפלסית  הפרדה  חניה,  מקומות 
רכבת  וקו  שז"ר  לרחוב  מתחת 
מרובע  חלק  וזה  מלמעלה,  קלה 
מיליון  מעל  הכולל  גדול  עסקי 
מלונאות,  של  מרובעים  מטרים 
להגיע  מנת  על  ותעסוקה.  מסחר 
עבודות  ישנן  הקצה  לנקודת 
של  סגירה  המצריכות  תשתית 
הרצל  שבין  במקטע  שז"ר  ציר 
למספר  שישי  נשיא  לנורדאו/ 
ההפרדה  לפתיחת  עד  שנים, 

המפלסית".
האחרונות  "בשנים  לדבריו, 
התנועה  צירי  של  הרחבה  בוצעה 
העוקפים ועוד פעילויות נוספות, 
ואנחנו נערכים לשינויים בהסדרי 
התנועה החל מיום ראשון הקרוב, 
האפשר  ככל  לצמצם  ומבקשים 
פרטיים  רכבים  עם  ההגעה  את 
לכניסה לעיר, להגביר ככל הניתן 
ציבורית,  בתחבורה  השימוש  את 

ולהשתמש בצירים חליפיים".
את"ן  קצין   – תבור  ארז  סנ"צ 
נע־ "אנחנו  כי  מוסיף  ירושלים, 

ליום  האחרונים  בחודשים  רכים 
הס־ של  ותחילתם  הכביש  סגירת 

מה  כאשר  החדשים,  התנועה  דרי 
כל  קודם  הם  עינינו  לנגד  שעומד 
עשרות ומאות אלפי תושבי העיר 
ומבקריה, על מנת לספק להם דר־

חפצם  למחוז  להגיע  אחרות  כים 
התנועה  עומסי  צמצום  תוך  וזאת 
להתב־ הולך  זאת  כל  שניתן.  ככל 
באמ־ העבודות  תחילת  ביום  צע 

שהוסמכו  המשטרה  נציגי  צעות 
התנועה  ניהול  במרכז  וישבו  לכך, 
לשוטרי  במקביל  ירושלים  של 

מוצבים  שיהיו  והפקחים  התנועה 
בשטח".

מנת"י: "במ־ מנהל  רז –  עופר 
רכז הבקרה אנחנו מקבלים תמונת 
על  העירונית  ברמה  אחודה  מצב 
כלל הצירים, יש לנו יכולת לווסת 
את התנועה בצמתים המרומזרים 
ממרכז  התערבות  באמצעות 
לרשותנו  עומדות  בנוסף  הבקרה. 
וגרי־ (חילוץ  שירות  ניידות  שתי 

רה) שיתנו מענה לרכבים תקועים 
מכוויני  בשטח  יוצבו  ותאונות, 
חדר  ע"י  ויופעלו  שינוהלו  תנועה 
הבקרה ובמידת הצורך נתגבר את 
בחדר  (איתנו  המפעילים  כמות 
אגף  של  נציגים  יושבים  הבקרה 
ירושלים  בירושלים).  התנועה 
זאת עיר עם מעט מאוד שגרה כך 
הסד־ בתפעול  רב  נסיון  לנו  שיש 

מתוכננים  אירועים  גדולים,  רים 
ובלתי מתוכננים".

תהפוך  לירושלים  הכניסה 
התח־ למרכז  הקרובות  בשנים 

והגדול  המתקדם  המוביל,  בורתי 
מהירה  רכבת  תחנת  ובו  בישראל 
רכבת  קווי  שני  הארץ,  למרכז  עד 
אופניים  שבילי  אוטובוסים,  קלה, 
עסקי  רובע  יוקם  זאת,  לצד  ועוד. 
בהשקעת  בישראל  מהבולטים 
יתפרס  אשר  שקלים,  מיליארדי 
על פני שטח של כ־300 דונם וצפוי 
מקומות  אלף  כ־60  עוד  להוסיף 
ישראל.  לבירת  חדשים  עבודה 
מרכזי  יכלול  החדש  הרובע 
ותרבות  פנאי  מלונאות,  עסקים, 
לצד שטחי ציבור רחבים, ירוקים 

וחכמים.

שדרות שז"ר בכניסה לירושלים 
ייחסמו לתנועת רכבים פרטיים

שינויי תנועה נרחבים בירושלים החל מהשבוע הבא:

תנועת התחבורה הציבורית תימשך כסדרה לאורך תקופת העבודות אולם בשבוע הראשון ייתכנו שינויים נקודתיים במיקום קווים ותחנות

הכניסה לירושלים | הדמיה: צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים

במהלך פגישת שר התחבורה סמוטריץ' וח"כ הרב אייכלר סוכם:

קווי התחבורה לכותל יתוגברו 24 שעות ביממה
בנוסף הצהיר השר כי סוגיית תיקון כשלי התח"צ למגזר החרדי עומדת בראש סדר היום של המשרד וכי בקרוב ייפגש עם צוותים 

מהרשויות החרדיות לבחון תכניות להסדרת התחבורה הציבורית בערים החרדיות

חברת עמיגור מבצעת מכספי קק"ל פרויקט 
'שכונה טובה' בעשרות מבני דיור ציבורי

מאת דוד שמואלי

בצלאל  הנכנס  התחבורה  שר 
סמוטריץ' וח"כ הרב ישראל אייכ־
כיו"ר  הכנסת  פיזור  עד  שכיהן  לר 
נפגשו  הציבור  לפניות  הוועדה 
במשרד  ממושכת  עבודה  לישיבת 

התחבורה בירושלים. 
הקשות  בבעיות  דנו  השניים 
ח"כ  הציבורית.  התחבורה  של 
במסגרת  כי  ביקש  אייכלר  הרב 
המשרד  של  החדשה  המדיניות 
יינתן דגש חזק יותר על התחבורה 
הציבורית ותלאות האזרח הקטן. 

רצון  הביע  סמוטריץ'  השר 
כי  ואמר  פעולה  לשיתוף  כנה 
"ח"כ הרב ישראל אייכלר מומחה 
בי־ הציבורית  התחבורה  לבעיות 

שראל", זאת בשל כהונתו הארוכה 
הציבור  לפניות  הוועדה  בראשות 
אליה הגיעו במהלך השנים מאות 
הקשורים  בנושאים  פניות  אלפי 

לתח"צ. 
לדיון:  שעלו  הנושאים  בין 
לכותל  בדרך  התחבורה  בעיות 
הקווים.  פעילות  ושעות  המערבי 
הרב  ח"כ  לבקשת  נענה  השר 
בקרוב  כבר  כי  והודיע  אייכלר 
לכל  הפעילות  שעות  יורחבו 
כגון  העומס  בזמני  הלילה  שעות 

הודיע  כן  כמו  וחגים.  הזמנים  בין 
התחבורה  בעיות  יוסדרו  כי  השר 
תיבדק  בנוסף  האשפות.  בשער 
עצמאי  באופן  לתקף  אפשרות 
הנו־ של  לחץ  למנוע  כדי  בתחנה 

סעים באוטובוסים.
הציבורית  לתחבורה  בנוגע 
אייכלר  הרב  ח"כ  הביע  הכללית 
את זעקת הנוסעים התקועים בת־

ארוכות  שעות  האוטובוסים  חנות 
את  קיבל  השר  ובשמש.  בגשם 
ח"כ  עמו  שהביא  הציבור  פניות 
יתוגברו  כי  והבטיח  אייכלר  הרב 
ובפרט  העומס  בנקודות  הקווים 
בזמנים מיוחדים כמו ערבי ומוצאי 

חגים ושבתות וימי בין הזמנים.
השר סמוטריץ' בישר על הק־
מת מרכז בקרה ממוחשב ומצולם 
שידווח  התחבורה,  משרד  בתוך 
והתחנות  הקווים  מכל  און־ליין 
יוקם  המרכז  הארץ.  רחבי  בכל 
המפעילים  עם  פעולה  בשיתוף 
בכל  לטיפול  מיידי  מענה  וייתן 
בכל  שתצוץ  תלונה  או  בעיה 

תחנה. 
התחבורה  למצוקת  בנוגע 
אמר  החרדיות  בערים  הציבורית 
השר כי יש צורך בהקמת מסופים 
המ־ בשאר  והרחבתם  ברק  בבני 
קומות. לשם כך, הודיע, יפגוש את 

ואת  הרלוונטיים  הרשויות  ראשי 
לבחון  מנת  על  שלהם  הצוותים 
ולהביא  הסוגיה,  את  יסודי  באופן 

לפתרון מהיר ויעיל.
בנוסף העלה ח"כ הרב אייכלר 
לר־ אפלייתם  כמו  נוספות  בעיות 
עה של בני הישיבות שאינם מקב־

לים הנחה ברב קו כמו סטודנטים, 
וכן העומס הרב של פניות הציבור 
בנוגע  ולוועדה  ללשכה  שמגיעות 
פניות  "מערך  התחבורה.  למשרד 
בלתי  חלק  להיות  חייב  ציבור 

נפרד מהמשרד ולא מיקור חוץ".
בסיום הפגישה בירך ח"כ הרב 
כניסתו  על  סמוטריץ'  את  אייכלר 
לתפקיד והביע תודה בשם כל הנו־
עצמו  על  שלקח  היוזמה  על  סעים 
לבעיות  ראשונה  עדיפות  להעניק 
"זו  בישראל.  הציבורית  התחבורה 
מאות  כמותה.  מאין  חשובה  יוזמה 
בתחנות  סובלים  נוסעים  ואלפי 
אני  הבעיות.  לפתרון  וממתינים 
בטוח שתטיל את כובד משקלך על 
מצוקת  את  להקל  כדי  אלו  בעיות 
האזרח הקטן. עד כה, בכל תפקיד 
מופלאה  יכולת  גילית  שמילאת, 
ואבני  בירוקרטיה  בעיות  לסקל 
בתפקידך  שגם  תפילה  כולנו  נגף. 
הת־ את  ביטוי  לידי  תביא  החדש 

כונה המיוחדת הזו שלך".

סמו־ והשר  אייכלר  הרב  ח"כ 
בקרוב  שוב  להיפגש  קבעו  טריץ' 

הנושאים  התקדמות  לבחון  כדי 
שעלו לדיון והצבת יעדים נוספים.

מאת שלמה גרין

טובה'  'שכונה  תכנית  במסגרת 
והבינוי  הסביבה  הגנת  משרדי  של 
והשיכון, מורחב ייצור חשמל מאנ־
רגיות מתחדשות – הצבת קולטים 
תנאי  שיפור  לטובת  סולאריים, 
המגורים והמחיה של האוכלוסיות 
שיפוץ  בפריפריה.  המוחלשות 
אנרגטי והקמת מתקנים סולאריים 
בשטח גגות המבנים, מייצר חסכון 

חשמלי וישדרג את המבנה כולו.
עוברים  התכנית  במסגרת 
הבנין  של  כללי  שיפוץ  המבנים 
המ־ חדרי  משופצים;  היתר  ובין 

צנרת,  חשמל,  וצבע,  טיח  דרגות, 
בנוסף  זאת,  וכניסות.  תשתיות 
משודרג:  סביבתי  שיפוץ  לביצוע 
דודי  החלפת  הגג,  ובידוד  איטום 
מערכות  התקנת  ישנים,  שמש 
 (PV) סולארית  אנרגיה  לייצור 
המ־ החשמל  בעלויות  החוסכת 

לאורך  תחזוקה  ולבסוף  שותף 
מייצור  בתקבולים  שימוש  זמן: 
מתמשך  טיפוח  לטובת  החשמל 
והגינות  הבניינים  חצרות  של 
ואספקת תאורה בחדרי המדרגות 

למשך 20 השנים הבאות.
וועדת  מלווה  הפרויקט  את 
מהשותפים;  המורכבת  היגוי 
והמשרד  והשיכון  הבינוי  משרד 
משותף  ובמימון  הסביבה  להגנת 
חברת  ע"י  מבוצע  הוא  קק"ל.  של 
עמיגור  וחברת  החדשה  עמידר 
ב־40  ומתוקצב  בניינים  ב־127 
קיימת  קרן  מתקציב  שקל  מיליון 

לישראל.
ועד  ב־2016  החל  הפרויקט 
בניינים  בכ־73  שיפוץ  בוצע  כה 
שקל.  מיליון   23 של  בתקציב 
לשיפוץ  צפויים  הקרובה  בשנה 
במימון  כולו  התהליך  בניינים.   54
ציבורי בלבד וללא כל השתתפות 

כלכלית מצד הדיירים.
פועל  טובה'  'שכונה  פרויקט 
ביישובי הפריפריה מקרית שמונה 
ועד אילת, ומבוצע בשתי פעימות 
בפעי־  .2018-2019  ,2016-2017

עבודות  התקיימו  הראשונה  מה 
במעלות תרשיחא, שלומי, נהריה, 
גת,  קרית  העמק,  מגדל  עפולה, 
רמון,  מצפה  אשקלון,  שמש,  בית 
שד־ ירוחם,  דימונה,  שבע,  באר 

ובמסגרת  ואופקים.  נתיבות  רות, 

שמונה,  קרית  שניה:  הפעימה 
מלא־ קרית  חצור הגלילית,  צפת, 

כי, בית שאן ואילת.
במקביל לשיפוץ בנייני הדיור 
טובה'  'שכונה  פרויקט  הציבורי, 
 (PV) סולאריות  מערכות  מתקין 
בתי   16 גגות  על  חשמל  לייצור 
המדינה  שבבעלות  הזהב  גיל 
אשקלון,  שבע,  באר  ביישובים: 
אשדוד,  שמש,  בית  ים,  בת  לוד, 
מעלות,  העמק,  מגדל  כרמיאל, 

נצרת עילית ועכו.
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שניים מי יודע לנצל:

נותרו יומיים למבצעי חודש 
הספר האגדי של 'אור החיים'

אוהבים לקנות מוצר טוב במחיר 
את  שתשאירו  סיבה  אין  אז  טוב? 
תזדרזו,  רק  בחנות.  האלו  המבצעים 
בעוד  יחול  למימוש  האחרון  התאריך 
יומיים – ביום שישי הקרוב. חודש הס־

פר האגדי של רשת ספרי 'אור החיים' 
העולמית מציע שפע עצום של מחירי 
מגוון  על  מעולם,  היו  שלא  הזדמנות 
המובחרות.  ההוצאות  מכל  ספרים 
תשמחו  ודאי  הספר  לעם  בנים  בתור 
לחדש את המלאי שעל המדף, וחודש 
להתרעננות  הנכון  המועד  הוא  הספר 

במחירים שווים לכל נפש.
הכ־ האפשרויות  על  הצצה  קחו 

רשימת  (אגב,  מוגבלות  בלתי  מעט 
בקטלוג  זמינה  המלאה  המבצעים 
בסניפים):  לעיון  לרשותכם  העומד 

3 ש"ח,  ב־100  כפשוטה'  'משנה  סט 
ש"ח,  ב־150  קאפ'  אידישע  'א  כרכי 
ש"ח,  ב־100  קומיקס  ספרי  עשרה 
ש"ח,  ב־99  מנויילנים  פעוטות  ספרי 
דיסק+ספרון 4 ב־100 ש"ח, ועוד אלפי 
לא  אפשר  שאי  משתלמים  מבצעים 

אוהל  על  מדבר  מי  הביתה.  לקחת 
החיים  ב'אור  שנפתח  הענק  העודפים 
סנטר' ברח' מאה שערים 2 בירושלים, 
עם אלפי ספרים במחירים הנעים בין 

30 ל־5 ש"ח בלבד!
'אור  לסניף  היכנסו  קדימה, 
מהספרים  ותיהנו  הקרוב  החיים' 
חיוך.  מעלי  במחירים  רציתם  שתמיד 
הופ!  יותר?  או  ש"ח  ב־100  רכשתם 
שתיערך  היומית  להגרלה  נכנסתם 
בסניף ב־19:00 בערב על פרס יקר ערך. 
ועכשיו קחו עט וגלו את החלום שלא 
מימשתם עד היום: באיזה ספר הייתם 
שמחים לזכות? כתבו על ספח הקניה 
ושלשלו לתיבה – אולי אתם עומדים 
האחרונה  השבועית  בהגרלה  לזכות 

במה שליבכם חפץ!

במסגרת הסיורים בשכונות של נציגי 'התנועה למען ירושלים ותושביה' 

ביקורת של משפטני התנועה בכל הקורה בקווי 
האוטובוסים ברחבי השכונות החרדיות בעיר

הדוחק והצפיפות באוטובוסים – מסוכנים ^ אי עמידה בלוח הזמנים – עוול משווע
'התנועה  משפטני  של  ביקורת 
בכל  ותושביה',  ירושלים  למען 
הציבו־ התחבורה  בקווי  הקורה 
החרדיות  השכונות  ברחבי  רית 
מנת  על  כשבועיים  זה  מתקיימת 
לעמוד מקרוב על הבעיות ולמצוא 

דרכים להאבק בהן. 
למשי־ נקראו  המשפטנים 

חיים  הרב  התנועה  יו"ר  ע"י  מה, 
אפשרות  לבדוק  שביקש  מילר, 
שכל  לאחר  משפטי,  מאבק  של 
מהעובדות  מתעלמים  הגורמים 
של  הנורא,  הסבל  למרות  בשטח. 
ומ־ שדוחקים  וטף  נשים  אנשים, 

ללא  באוטובוסים  אותם  צופפים 
רחמים.

המשפטנים  העלו  כן,  כמו 
בעיה של אי עמידה בלוח הזמנים, 
וכל התירוצים על פקקים, הפגנות 
שנערכו,  ובבדיקות  נבדקו  וכד', 

אלו לא היו הסיבות.
ירושלים  למען  'התנועה  יו"ר 
הגיב  מילר,  חיים  הרב  ותושביה' 
כי  ואמר,  מהתוצאות  חלק  על 
בע־ המשפט  בית  אל  לפנות  יש 

נותנת  שהממשלה  כך  על  תירה, 
על  הציבורית,  לתחבורה  סבסוד 
הם  כי  ידעו  שהאזרחים  מנת 
התחבורה  על  להסתמך  יכולים 
למקום  בזמן  יגיעו  וכי  הציבורית 
ומתב־ להגיע.  אמורים  הם  בו 

בתחבורה  קווים  ישנם  כי  רר 
באפשרות  אין  בהם  הציבורית 
ומי  הזמנים.  על  לסמוך  האזרחים 
בדחיסת  הנורא  העוול  על  מדבר 
יש  וכאן  לאוטובוסים  נוסעים 

שיפעלו  הכנסת  חברי  אל  לפנות 
עמידה  אין  כי  בנושא,  לחקיקה 
מקומות  מלבד  באוטובוסים 

ישיבה.
הציגו  אף  התנועה  משפטני 
הת־ במשרד  משרות  בעלי  שורת 

מדי  משכורות  שמקבלים  חבורה, 
אמורים  היו  והם  בחודשו  חודש 

המתואר.  כל  את  לראות  לרדת 
מדובר במנהל רשות, מפעיל תח־

אגף  פיקוח,  אגף  ציבורית,  בורה 
בתחבורה  שירות  ורמת  בקרה 
במ־ יושבים  אלה  אך  הציבורית, 

שרדים ממוזגים. משרדי ממשלה 
למשלם  ש"ח  מיליוני  שעלותם 
המיסים ועל כל הקורה בשטח אין 

פוצה פה ומצפצף. 
כל  השלמת  לאחר  כאמור, 
נציגי  פורום  יתכנסו  הנתונים, 
'התנועה  ומשפטני  השכונות 
למען ירושלים ותושביה' על מנת 
ישנה  המאבק.  דרכי  על  להחליט 
עדיפות גם לעתירה לבית משפט 

שיתערב בנושא.

השבת זה קורה!

סופ"ש פרשת בלק: שבת של עונג במלון 
לאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר) 

בהשתתפות החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט והפתעות נוספות • כמיטב 
המסורת מציעים ב'אפקטיב תיירות ונופש' חבילות נופש לסוף שבוע מופלא 

או לחופשת אמצ"ש נעימה ומלבבת במתכונת הכל כלול עם שפע של פינוקים 
ואטרקציות • הזדמנות: נותרו חדרים אחרונים לימים הקרובים

כמיטב המסורת, פתחה חברת הנו־
המושלמת  החופשה  את  'אפקטיב'  פש 
כבר  נופשים  מאות  החרדית.  למשפחה 
להצל־ להצטרף  מוזמנים  ואתם  נהנים, 
בסופ"ש  צרוף  שבת  מעונג  וליהנות  חה, 
הקרוב, שב"ק פרשת בלק: חבילת נופש 
מיוחדת במלון לאונרדו קלאב ים המלח 
ר'  העולמי  החזן  עם  לשעבר)  (נירוונה 
הפתעות  ושורת  הלפגוט  מאיר  יצחק 

נוספת.
בליל שישי תיהנו ממופע ליל שישי 
יצחק  העולמי  החזן  עם  ומרהיב  ענק 
לינקר,  דודי  הפלא  ילד  הלפגוט,  מאיר 
שייע  הקלידן  אוזן,  אליהו  ר'  הפייטן 
מובחרים.  מנגנים  ובעלי  מבלגיה  ברים 
ילווה  השבת  וסעודות  תפילות  את 
החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט בליווי 
מקהלה, יימסרו הרצאות מרתקות מאת 
גורמה  שבת  סעודות  שוורץ.  מאיר  הרב 
עשירות כיד המלך ברמה ובחוויה קולי־

נרית יוצאת דופן!
הנופשים  ייהנו  השבת  ואחרי  לפני 
המשפחה;  לכל  מפעילות  גם  בנירוונה 
הגברים,  עבור  למלון  וצמוד  נפרד  חוף 
דק'   3 של  במרחק  לנשים,  נפרד  וחוף 
נסיעה באמצעות שאטלים ללא תשלום, 
לאורך כל היום. בנוסף, עומדים לרשות 
ענקית  מתוקים  מים  בריכת  הנופשים 
וכניסה  נפרד  סולריום  מיוחד,  קירוי  עם 
חופשית לספא הכולל בריכת מי ים המ־

לח מקורה, ג'קוזי, סאונה רטובה ויבשה 
חדרי   32 לנירוונה  בנוסף,  כושר.  וחדר 

טיפולים במחירים אטרקטיביים.
מלון נירוונה (לאונרדו קלאב) שוכן 
לאורכה של רצועת חוף מרהיבה לחופה 
של ים המלח, במיקום נגיש ושקט. לח־
הנופש  בתחום  רב  נסיון  'אפקטיב'  ברת 
למשפחה החרדית ומתאימה עבורה את 
לצרכיה  בהתאם  המקסימלי  השירות 

וציפיותיה, תוך דגש חסר פשרות במתן 
השירות, החדרים, האוכל והתכנים.

בתקופת הנופש של 'אפקטיב' ו'תור 
פלוס' עומד המלון בפיקוח מלא וצמוד 
בהשגחתם  יר"ש  משגיחים  צוות  של 
שליט"א,  נחשוני  משה  רבי  הרה"ג  של 
והרב  שליט"א  כץ  אנשיל  אשר  הגה"צ 
מיוחד  ובפיקוח  שליט"א  לנדאו  שלמה 

על טהרת הקודש.
חבילת סופ"ש תתקיים מיום חמישי 
ח' תמוז ועד יום ראשון י"א תמוז תשע"ט 
(11-14.7.2019), לפרטים נוספים ניתן לפ־

נות למוקד ההזמנות 03-9050505.

רבה של רוסיה – אורח הכבוד במחנה הקיץ 
'האסק' לילדים בעלי צרכים מיוחדים בארה"ב

מאת א. למל

ערך  ומיוחד,  רושם  רב  ביקור 
בערל  רבי  הגאון  רוסיה  של  רבה 
הקיץ  במחנה  שליט"א,  לאזאר 
הוותיק  'האסק'  ארגון  של  הגדול 
השנה  כל  במשך  הפועל  בארה"ב, 
למען ילדים בעלי צרכים מיוחדים, 

במסירות ובהשקעה רבה. 
לארה"ב  הגיע  לאזאר  הגר"ב 
כ"ק  של  ה־25  היארצייט  לרגל 
יחד  זי"ע,  מליובאוויטש  אדמו"ר 
שלוחי  של  גדולה  קבוצה  עם 
חב"ד מרוסיה, ושהו במהלך שבת 
לאוהל  ונראה  סמוך  היארצייט, 
חסידים  אלפי  עוד  עם  יחד  ציונו, 
שיעורים  לתפילות,  ושלוחים, 

והתוועדויות גדולות. 
ועוד  'האסק',  ועסקני  הנהלת 
דיין  בראשם  חשובים,  אורחים 
בבורו־פארק  סקווירא  חסידות 
קיבלו  שליט''א  שטיינמץ  הגר"מ 
וליווהו  הדגול  האורח  פני  את 
במהלך ביקורו, בין האגפים השו־

על  מקרוב  עמד  בו  והכיתות,  נים 
בטיפולים  והמסירות  ההשקעה 
הרפואיים וכל הדרוש למען היל־

דים המיוחדים. 
אברהם  ר'  הובילו  הסיור  את 
המ־ מועצת  יו"ר   – אייזנר  'אייב' 

קאהן  שמיל  ר'  האסק,  של  נהלים 
יהודה  והרב  המחנה,  מנכ"ל   –

מישל – מנהל המחנה.
על  ועלייתו  הביקור  תום  עם 
בד־  JFK התעופה  לנמל  המסוק 

רכו חזרה למוסקבה, נשא האורח 

המשתתפים,  מאות  בפני  הדגול 
דברי חיזוק ושמחה מתוך רגש רב, 
שעודדו וחיזקו את המאזינים וה־
ללו נפרדו ממנו בשירה והערכה.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א במכתב חריף במיוחד לראשי מרכז רבני אירופה: 

"אין ולא יכולה להיות שום הצדקה 
להפרעה לשגרת התפילות בביהכנ"ס"

הדברים החריפים נכתבו בעקבות החלטה תמוהה ומקוממת של כמה מראשי הקהילה היהודית בקראקוב שבפולין לסגור את בית 
הכנסת היחיד בעיר על מנעול ובריח בשל סכסוך כספי שאף טרם נידון בין הצדדים ^ מרכז רבני אירופה דורש: לפתוח את בית 

הכנסת לאלתר ^ השר לשירותי דת, הרב יצחק וקנין פנה במכתב מיוחד לשרה הממונה על שירותי הדת בפולין בדרישה דומה ונחרצת
בדיני  סכסוך  יאומן:  לא 
הקהילה  מראשי  כמה  בין  ממונות 
בק־ הקהילה  רב  לבין  היהודית 
גור  אליעזר  ר'  הרה"ג  ראקוב, 
ראש  את  הובילה  שליט"א,  אריה 
הקהילה לנקוט בצעד חריף, חמור 
חסר  ואף  ביותר –  ומקומם  מסוגו 
כל צו מצפוני יהודי: לסגור את בית 
בקראקוב  היחיד  היהודי  הכנסת 
המשמש את יהודי המקום לתורה 
תחת  השנה  ימות  בכל  ולתפילה 
הנהגת הרה"ג ר' אליעזר גור אריה. 
הכנסת  בית  לסגירת  בתגובה 
החלטת  כל  פי  על  שלא  שאירעה 
אף ערכאה משפטית, לא בית דין 
לה־ ולא  התורה  חוקי  פי  על  הדן 

הגויים,  חוקות  פי  על  אא"ה  בדיל 
במכ־ אירופה  רבני  מועצת  קראה 
והבי־ הקהילה,  לראשי  חריף  תב 

עה דרישה תקיפה לפתוח את בית 
הכנסת ולהחזיר את הרב גור אריה 
להנהיג את הקהילה היהודית הצ־

מאה לרועה רוחני קבוע המתמסר 
באשר  ואילו  ליאות,  ללא  לעדתו 
כספי  שמקורו   – האמור  לסכסוך 
לדון  בלבד –  ממונות  לדיני  ונוגע 

אודותיו בבית דין צדק רבני.
הראש"ל  מאת  מיוחד  במכתב 
שליט"א,  יוסף  יצחק  הרב  הגאון 
שנדרש לנושא החמור של סגירת 
בית הכנסת היחיד בעיר על מנעול 
מנחם  להרב  כותב  הוא   – ובריח 
גולדברג,  אריה  ולהרב  מרגולין 
כי  אירופה,  רבני  מרכז  מראשי 
הכנסת  שבית  כך  על  להצר  "יש 
הופך להיות חלק ממאבק ונמנעת 

הכניסה למתפללים".
וכותב  מוסיף  יוסף  הגר"י 
בחריפות רבה, כי "אין ולא יכולה 
להיות שום הצדקה להפרעה לש־

בכל  הכנסת  בבתי  התפילות  גרת 

"במקום  כי  ומורה,  שהם",  מקום 
פי  על  ייקבעו  דעות  חילוקי  שיש 
שידון  רבני  בי"ד  בפני  תורה  דין 
אין  מקרה  בכל  ובינתיים  בזה... 
כנ־ לבית  כניסה  למנוע  רשאים 

סת".
שליט"א  יוסף  הגר"י  הראש"ל 
שבידו  מי  "לכל  בקריאה  מסיים 

סגירת  את  למנוע  לענין,  לסייע 
אחת  שעה  ויפה   – הכנסת  בית 

קודם". 
הגר"י  מחזק  מכתבו  בסיום 
גור  אליעזר  הרה"ג  ידי  את  יוסף 
הב־ "בפעולותיו  שליט"א,  ארי' 

היהודית  הקהילה  למען  רוכות 
בכלל",  ובפולין  בפרט  בקראקוב 

בפעולותיו  שימשיך  ומברכו 
שם  לקידוש  המביאות  הברוכות 
שמים ברבים ולקרב רחוקים תוך 

הגדלת תורה והאדרתה. 
ראשי מרכז רבני אירופה הפנו 
גם את תשומת לב השר לשירותי 
בק־ לנעשה  וקנין  יצחק  ר'  הדת 

לשרה  במכתב  פנה  וזה  ראקוב 

בפולין,  הדת  שירותי  על  הממונה 
לש־ "נדהמתי  ווייטק.  אלזביטה 

הפך  האחרונה  בתקופה  כי  מוע 
מח־ למושא  הנדון  הכנסת  בית 

הקהילה  ראשי  בין  פנימית  לוקת 
גור  אליעזר  הרה"ג  לבין  היהודית 
אריה הי"ו אשר מוסר נפשו למען 
קרא־ יהודי  ולמען  בכלל  היהדות 

לשירותי  השר  כותב  בפרט",  קוב 
דת. 

וקנין:  השר  מוסיף  במכתבו 
כי  מהעובדה  נדהמתי  יותר  "ועוד 
בערכאות  זו  מחלוקת  לבירור  עד 
על  הכנסת  בית  נסגר  המתאימות 
קראקוב  וליהודי  ובריח,  מנעול 
הבסיסית  האפשרות  ניתנת  לא 
בבית  תפילה  לשאת  ביותר... 

הכנסת".
שירותי  שרת  אל  פונה  הוא 
הדת בפולין בבקשה: "להורות על 
פתיחת בית הכנסת הנ"ל ולאפשר 
בכל  סדיר  באופן  תפילות  קיום 
ימות השבוע כפי שהיה עד כה – 
עד להכרעת בית המשפט בסכסוך 

הכספי בין הנידונים".
נמסר,  אירופה  רבני  ממרכז 
לה־ דרך  בכל  לפעול  ימשיכו  כי 

הסגור,  הכנסת  בית  לפתיחת  ביא 
ליהנות  קראקוב  ליהודי  ולאפשר 
רבי  הרה"ג  של  הברוכה  מהנהגתו 
ימים  לאורך  אריה  גור  אליעזר 
ומחלוקת  דיון  כל  כאשר  ושנים, 
דין  בית  בפני  להידון  דינם  אחת 
כל  יהודי  בקרב  כנהוג  רבני  צדק 

הקהילות מקדמת דנא.

פעילות אכיפה נגד מפעיל תחנת 
דלק פיראטית באזור דימונה

מאת חיים מרגליות

פרקליטות  ישראל,  משטרת 
רשות  בשיתוף  דרום־אזרחי,  מחוז 
המס,  רשויות  ישראל,  מקרקעי 
המש־ לאומי,  לביטוח  המוסד 
האנרגיה,  משרד  הירוקה,  טרה 
לגביית  המרכז  האוצר,  משרד 
ביצעו  והצלה,  וכבאות  קנסות 
נגד  משולבת  אכיפה  פעילות 
עסקים  מספר  שברשותו  חשוד, 

באזור  פיראטית  דלק  תחנת  וכן 
דימונה.

פורקה  הפעילות,  במסגרת 
שפעלה  הפיראטית  הדלק  תחנת 
המ־ באופן  כדין  היתרים  ללא 

ובטחונו,  הציבור  שלום  את  סכן 
הת־ בין  הסמיכות  לאור  במיוחד 
חנה לבין מתחם המגורים. כמו כן, 
נשאבו בתחנה כ־8,000 ליטר דלק 
ונתפסו 15 בלוני גז לבישול ביתי. 

הוטלו קנסות במקום.

אלף  כ־420  נתפסו  בפעילות 
רכבי  ארבעה  וכן  במזומן  ש"ח 
ליקויים  נמצאו  בנוסף,  יוקרה. 
ספרים  בניהול  רבים  מהותיים 
עבירות  לביצוע  חשד  המעלים 
תקבולים,  רישום  אי  כגון  מס, 
הפלסטינית  מהרשות  קניות 
ועוד.  מתאים,  תיעוד  ללא 
להמ־ יועברו  הממצאים  כלל 

רשויות  של  וטיפול  חקירה  שך 
האכיפה.

ביטן: "בבחירות האלו שקד לא תרוץ בליכוד"
ח"כ דוד ביטן, שהיה אחד התומכים המרכזיים בשריון שקד בליכוד, מבהיר כי 

החלטת ראש הממשלה שלא לבצע את הצעד – סופית

מאת מאיר ברגר

תשו־ לא  שקד  לשעבר  השרה 
ריין ברשימת הליכוד לכנסת ה־22
– כך הבהיר בתחילת השבוע יו"ר 
הקואליציה לשעבר, ח"כ דוד ביטן.

התומכים  אחד  שהיה  ביטן, 

שקד  של  בצירופה  המרכזיים 
הס־ הללו,  בבחירות  כבר  לליכוד 

החלטת  היא  לכך  הסיבה  כי  ביר 
ראש הממשלה.

שאין  החליט  הממשלה  "ראש 
האלו  בבחירות  בכך.  ענין  לו 
מנוי  זה   – בליכוד  תרוץ  לא  שקד 

לרשת  בראיון  ביטן  אמר  וסגור", 
לתרום  יכולה  "היא  והוסיף,  ב', 
את חלקה מימין לליכוד, אין שום 

בעיה".
גם  בראיון  התייחס  ביטן 
לשר,  מונה  לא  כה  שעד  לעובדה 
והדגיש כי הסיבה איננה החקירה 
הפלילית המתנהלת נגדו. "נתניהו 
אמר שאני הבא בתור", ציין ביטן, 
הבא  או  עכשיו  בתור  הבא  "או 
קשר  אין  הבחירות.  אחרי  בתור 
המ־ היועץ  שלי.  הפלילי  לתיק 
לא  והחוק  זה  את  מונע  לא  שפטי 
מונע את זה. אני יודע מה הסיבות 
ומה הבעיות. זה שיחה ביני לבינו 

אני לא אשתף אתכם".
שעבר  בשבוע  שיצאה  שקד 
שבה  אמריקה  בצפון  לחופשה 
השבוע לישראל לקראת ההכרעה 

בשאלת עתידה הפוליטי.
האפשרות  עומדת  שקד  בפני 
גי־ לקראת  בנט  לנפתלי  לחבור 

בוש רשימה משותפת של מפלגות 
'הימין החדש' ו'זהות' בראשה היא 
האופציה  מול  אל  לעמוד,  צפויה 
ימין  גוש  לגיבוש  לפעול  להמשיך 

רחב יותר.
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הודו: ערנות המשגיח 
עצרה את הזיוף החמור 

מאת א. למל

במזרח  הכשר  המזון  ייצור 
בע־ תאוצה  וצובר  הולך  הרחוק 
היצוא  גם  עמו  ויחד  האחרון  שור 
ברחבי  רק  לא  המערב.  למדינות 
מתפתח  הכשר  המזון  יצור  סין 
הודו  ברחבי  גם  אלא  ענק  בצעדי 
מקימים  מזון  מפעלי  ויותר  יותר 

קווי יצור כשרים. 
לצד הפיקוח השוטף, נדרשים 
ערנות  לגלות  הכשרות  משגיחי 
מפני נסיונות התחכמות של בעלי 
לחסוך  המנסים  מקומיים  עסקים 

כסף על גב המוצר הכשר. 
נחשפה  אחדים  שבועות  לפני 
גוי  ידי  על  שהונפקה  'תעודה' 
מקומי והוצגה כאותנטית במפעלי 

מזון מקומיים.  
אלו שעלו על התרמית הנפש־

עת הזו הם משגיחי SKS מהדרין 

בראשות האדמו"ר משאץ־אשדוד 
רבי דוד מוסקוביץ' שליט"א. 

התבקשו  הם  כאשר  זה  היה 
ממפעלי  לאחד  כשרות  להעניק 
מהב־ כחלק  המקומיים.  המזון 

במפעל  שביצעו  המקיפה  דיקה 
בטרם תוענק הכשרות, הם ביקשו 

להתחקות אחר מקור חומרי הגלם 
בהם נעשה שימוש לייצור המזון. 

המפעל  בעל  שלף  להפתעתם 
כי  המבהירה  כשרות'  'תעודת 
חומרי הגלם שברשותו – כשרים. 
'תעודת  כי  העלתה  קצרה  בדיקה 
הודי  ידי  על  הונפקה  הכשרות' 
מה־ להתפרנס  שהחליט  מקומי 

כשרות'.  'תעודות  וחלוקת  דפסת 
הכשרות  שמשגיחי  לציין  למותר 
לא  הזיוף  מעשי  לעצירת  הובילו 
לכל  פורסם  התרמית  שדבר  לפני 

מערכות הכשרות למען ייזהרו. 
"זו דוגמה אחת מני רבות מדוע 
במפעלי  עיניים  בשבע  לפקח  יש 
במערכת  הסבירו  במזרח",  מזון 
השוטף  "הפיקוח   .SKS הכשרות 
במפעל  ביקורים  רק  כולל  אינו 
ערנות  לכך.  מעבר  הרבה  אלא 
מתמדת ועבודה יסודית – זה סוד 

ההצלחה במזרח", אמר.  

שר החינוך לשעבר בנט: "נתחבר רק לגוש טכני"
"אני רואה את זה כמו שניים שעולים לאוטובוס, הם לא מסכימים בהכרח על העמדות, עוברים את המחסום ואז כל אחד הולך 

לדרכו", הסביר בנט

מאת מאיר ברגר

בנט,  נפתלי  לשעבר,  השר 
הפולי־ לתכניותיו  התייחס 
השני  הסבב  לקראת  טיות 
כל  כי  ואמר  הבחירות  של 
טכני  יהיה  יהיה  שלא  חיבור 

בלבד. 
המבצע  על  נשאל  בנט 
לפרסום  הותרו  שפרטיו  בעזה 
שבו־ התחקיר  מפרטי  כחלק 
אז  שהיה  בנט,  בעקבותיו.  צע 
אחד  "זה  ציין  בקבינט,  חבר 
והקשים  המורכבים  האירועים 
המובחרות  היחידות  בתולדות 

בגו־ להפריז  אפשר  אי  בצה"ל. 
הכח  בפני  שעמדה  הסכנה  דל 
שחלילה  והמשמעויות  הזה 
היו  לא  אם  להיות  יכולות  היו 
אמר  מדהימה",  בצורה  פועלים 

בראיון.
"אני לא מתעלם מהתקלות. 
היו תקלות והיה גם חוסר מזל. 
גם זה קורה. פעולות כאלה הם 
כמו שעון שוויצרי מורכב ולפ־

השעון  אחד  קפיץ  בגלל  עמים 
שקרה  מה  וזה  מתפקד,  לא 
להגיע  לא  הוא  המבחן  הפעם. 
עושים  מה  אלא  תקלות  לאפס 
כשיש תקלה. פה אני יכול לומר 

בשטח  שהלוחמים  באחריות 
פעלו בתושיה ובאומץ לב שאני 
לא זוכר שנים וחילצו את מדי־

נת ישראל ממקום שיכל להיות 
גלעד  על  תחשבו  מאוד.  רע 
וכמה",  כמה  פי  ותכפילו  שליט 

ציין בנט.
מתחרט  הוא  האם  לשאלה 
על הפיצול מהבית היהודי שה־

ולבחירות  קולות  לאובדן  ביא 
שמח  "אני  בנט:  השיב  נוספות 
הימין  של  בדרך  ומאמין  ובוטח 
ימין  ליברלי,  ימין  שזה  החדש 
מקרבת,  יהדות  של  וימין  שפוי 
ימין של תקיפות בטחונית, אבל 

פוסקות  בלתי  מריבות  תוך  לא 
עם הצד השני אלא פשוט לקדם 
חושב  אני  שלנו.  הערכים  את 
שצריך  הגדול  אולי  שהלקח 
חי־ לייצר  שצריך  הוא  להסיק 

בורים טכניים כדי לוודא כניסה 
יפה לכנסת".

החיבורים  כי  הבהיר  בנט 
רואה  "אני  טכניים:  רק  יהיו 
שעולים  שניים  כמו  זה  את 
מסכימים  לא  הם  לאוטובוס, 
עוברים  העמדות,  על  בהכרח 
וכל  יורדים  ואז  המחסום  את 

אחד הולך לדרכו".
שהשרה  האפשרות  על 

בגוש  תהיה  שקד  לשעבר 
ומ־ מאמין  "אני  אמר:  הטכני 

של  בסופו  זה  אבל  שכן  קווה 
היא  איפה  שלה  החלטה  דבר 
בבחירות  להתמקם  רוצה 

האלה".
יעמוד  מי  השאלה  לדבריו 
כך  כל  לא  הטכני  הגוש  בראש 
הבחי־ שאחרי  משום  חשובה 
רות כל מפלגה הולכת לדרכה. 
מפלגות  אילו  להגיד  סרב  בנט 
יהיו בגוש הטכני: "אני לא יודע 
הודעתי  הטכני.  בגוש  יהיה  מי 
מראש שאני עד ה־15 ביולי לא 

מתעסק בזה".
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פלורידה: פוטר מנהל ביה"ס שזלזל 
בזכר השואה ופקפק באמיתותה

בתוך כך משרד המשפטים האמריקני יכנס בשבוע הבא כנס גדול בנושא 
המאבק באנטישמיות שיפגיש בין בכירים בממשל בארה"ב לבין ראשי הקהילות 

היהודיות

מאת א. למל

ספר  בית  שמנהל  לאחר  שבוע 
השואה  באמיתות  זלזל  בפלורידה 
וגרם לסערה רבה, החליטה הנהלת 
בית הספר לפטרו מתפקידו, לאחר 
לימודי  על  הורים  לשאלת  שהגיב 
מאמינים  כולם  "לא  כי  השואה 

שהשואה קרתה".
על  שאחראית  המחוז  הנהלת 
בית־הספר פרסמה הצהרה כי היא 
מודעת לדבריו של המנהל ויליאם 
מתפקידו  הודח  הוא  וכי  לטסון, 
למשרה  להעבירו  והומלץ  כמנהל 
להיות  הפכה  "הנהגתו  אחרת. 
הסחת דעת גדולה עבור הקהילה 

הת־ לטובת  לכן,  הספר,  בית  של 
הספר,  בתי  ולקהילת  למידים 
לעבודה  לטסון  מר  את  לשבץ  יש 

משרדית", נכתב בהחלטה
בנוסף לכך הורתה לו להרחיב 
הספר  בבית  השואה  תכניות  את 
במוזיאון  לבקר  וללכת  התיכון, 

השואה בארה"ב.
המשפטים  משרד  כך  בתוך 
כנס  הבא  בשבוע  יכנס  האמריקני 
באנטיש־ המאבק  בנושא  גדול 
מיות שיפגיש בין בכירים בממשל 
הקהילות  ראשי  לבין  בארה"ב 

היהודיות
בנו־ מפגשים  יכלול  הכנס 
"המאבק  ביניהם  שונים,  שאים 

התיקון  כיבוד  תוך  באנטישמיות 
"האנטישמיות  לחוקה",  הראשון 
בקמ־ הגוברת  היהודים  ושנאת 

להגברת  לפעול  ו"כיצד  פוסים" 
פשעי  של  במקרה  לדין  העמדה 

שנאה".
אינו  האירוע  של  היום  סדר 
הדוברים,  שמות  את  עדיין  כולל 
אך מתברר שאת הכנס יובילו אלן 
מחלקת  של  המיוחד  השליח  קאר, 
באנטיש־ המאבק  לנושא  המדינה 

מפעילי  אחד  מרקוס,  וקנת'  מיות 
נגד  בארה"ב  המובילים  ההסברה 
נו־ על  האחראי  וכיום  אנטישמיות 

שא זכויות האזרח באוניברסיטאות 
מטעם ממשל טראמפ.

ארה"ב הטילה סנקציות כלכליות על שלושה בכירי 
חיזבללה שניים מהם חברי הפרלמנט הלבנוני 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האמריקאי  האוצר  משרד 
כלכ־ סנקציות  על  אתמול  הודיע 
שלושה  על  שהוטלו  חריפות  ליות 
שניים  בלבנון,  חיזבללה  בכירי 
הלבנוני  הפרלמנט  חברי  מהם 
הפו־ התנועה  מטעם  המכהנים 
והשלישי  חיזבללה,  של  ליטית 
של  הבטחון  מנגנון  ראש  הוא 
על  בפועל  שממונה  חיזבללה, 
חיזבללה  בין  הקשרים  תיאום 

הרשמיים  הבטחון  ארגוני  ובין 
של לבנון. 

בהודעה האמריקאית נאמר כי 
על אזרחי ארה"ב נאסר לקיים כל 
קשר עם שלושת אנשי החיזבללה, 
וכי כל נכסיהם בארה"ב, אם ישנם 
שתפורסם  עד  הוקפאו  כאלו, 

הודעה אחרת. 
האמריקאים,  מבהירים  עוד 
כי השלושה הללו פעלו לקדם את 
כוונותיה הזדוניות של איראן בל־
לת־ כדי  מעמדם  את  וניצלו  בנון, 

השונים,  הממשלה  גופי  את  מרן 
על מנת שחיזבללה יקבל בעקיפין 

ובמישרין סיוע ממשלתי לבנוני. 
שאר  שכל  הוא  שלנו  "המסר 
צריכים  בלבנון  הממשלה  חברי 
חיזב־ מארגון  לחלוטין  להתנתק 

צעד  "זהו  בהודעה,  נאמר  ללה", 
לבנון  לממשלת  לסייע  שנועד 
ארגון  מול  שלה  בהתמודדות 

הטרור". 
אחד  כי  בהודעה  נמסר  עוד 
בשנה  איים  אף  השלושה  מבין 
שעברה על בנקאים בלבנון, לאחר 
שאלו כיבדו את הסנקציות האמ־
ריקאיות הקודמות שהוטלו על 50

לאלץ  וניסה  בחיזבללה,  אישים 
תוך  הסנקציות,  את  להפר  אותם 
איום על חייהם ועל חיי יקיריהם. 

מאות שוטרים בצרפת יעברו 
הכשרה במלחמה באנטישמיות

המטרה – הקמת רשת ארצית של חוקרים 
ושופטים מומחים בנושא האנטישמיות

נחילי מדוזות מגיעים 
לחופי ישראל

מאת ח. אבישלום

התיכון.  בים  הרוחצים  לידיעת 
מתקרבים  ראשונים  מדוזות  נחילי 
אל חופי ישראל והם צפויים בימים 
הקרובים להגיע ממש אל החופים.

ואגמים,  ימים  לחקר  המכון 
של  נחילים  אותם  אחר  העוקב 
המדוזות  נחיל  כי  דיווח  מדוזות, 

כרגע  אך  צפון,  לכיוון  מתקדם 
הוא עדיין במרחק של כמה מאות 

מטרים מקו החוף. 
המדוזות  נחיל  כי  נמסר  עוד 
הארץ  חופי  כל  לאורך  נמצא 
צורבים.  והמים  צפון  ועד  מדרום 
בו־ מדוזות  ישנן  ובצפון  במרכז 

ניתן  עדיין  ולכן  בחופים  דדות 
לרחוץ במים.

סוג חדש של מתקפת סייבר: 
התחזות קולית לבכירים בארגון

מאת ח. מרגליות וש. גרין

הגיעו  האחרונה  בתקופה 
למרכז המבצעי של מערך הסייבר 
חדש  סוג  אודות  דיווחים  הלאומי 
שמופצת  סייבר  מתקפת  של 
בינה  בטכנולוגית  שימוש  בעולם: 
קולית  להתחזות  כדי  מלאכותית 

לבכירים בארגון.
נעשית  הקולית  ההתחזות 
למטרת הנעת עובד לביצוע פעו־

העברה  כגון  התוקף,  לטובת  לות 
זדונית  פעילות  ביצוע  או  כספית 
התקיפה  בשיטת  הארגון.  ברשת 
נגד  שימוש  כבר  נעשה  החדשה 
טרם  אך  בעולם,  חברות  מספר 
מערך  בישראל.  מקרים  נצפו 
התרעה  הוציא  הלאומי  הסייבר 
לנקיטת  הצעות  הכוללות  בנושא 
מודעות  והעלאת  זהירות  אמצעי 

בקרב ארגונים. 
מסוג   היא  החדשה  המתקפה 
באמ־ המבוצעות  הונאות   – BEC
מסח־ ארגונים  נגד  הדוא"ל  צעות 

להניע  במטרה  וממשלתיים,  ריים 
של  בשיטות  בארגון  עובדים 
פעולות  לבצע  חברתית  הנדסה 
הנפוצים  הסוגים  התוקף.  לטובת 
חשבו־ והונאה  דיוג,  הודעות  הם 

לספק,  מתחזה  התוקף  שבה  נית 
ומנסה  לארגון  חשבונית  מגיש 
לבצע  זמן  לחץ  תחת  עובד  להניע 
או  מידע  לספק  בנקאית,  העברה 

לאפשר גישה לרשת ארגונית. 
עולה  המתקפה  שיטת  כעת, 
בעולם  מזהים  באחרונה  מדרגה: 
בתוכנה  שימוש  שעושים  תוקפים 

מלא־ בינה  מבוססת  ייעודית 
מבצעים  שבאמצעותה  כותית, 
לבכירים  קוליות  התחזות  שיחות 
לעובדי  פקודות  ונותנים  בחברה, 
עבורם,  פעולות  לבצע  החברה 
העי־ החידוש  כסף.  העברת  כגון 

משתמש  התוקף  הכלי:  הוא  קרי 
קול  לחקות  שלומדת  בתוכנה 
ומבצע  עבורה  שהוגדר  אדם  של 
בשם  עובד  עם  שיחה  באמצעותה 
בשוק  קיימות  כבר  כיום  המנכ"ל. 
תוכנות שלאחר האזנה של עשרים 

דקות לקול מסוים, מדובבות בקול 
זה כל דבר שהמשתמש יקליד. 

לביא שטוקהמר, מנהל המרכז 
של  סייבר  אירועי  לניהול  הארצי 
מערך הסייבר הלאומי, מסביר כי 
חד־ טכנולוגיות  התפתחות  "עם 
מלאכותית,  בינה  מבוססות  שות 
בהת־ שימוש  העושות  תקיפות 

מתוחכמות  להיות  הופכות  חזות 
לשימוש  עדים  אנו  והפעם  יותר, 
התחזות  בטכנולוגיות  שנעשה 
קרבן  שנופל  ארגון  עבור  קולית. 

הכלכלי  הנזק  זו,  מסוג  להונאה 
תקי־ זאת,  עם  גבוה.  להיות  עשוי 

מהוות  אינן  לרוב  זה  מסוג  פות 
סיכון להמשכיות העסקית". 

תקיפות שעושות שימוש בה־
תחזות קולית טרם נצפו בישראל, 
מערך  של  המבצעי  המרכז  אך 
לאחרונה  זיהה  הלאומי  הסייבר 
עליה בהיקף הודעות הדיוג שמו־

זדוניים  קישורים  ומכילות  פצות 
המתחזים  לאתרים  קישורים  או 

לגופים פיננסיים.

מאת א. למל

שבצרפת  מרסיי  משטרת 
משטרה,  קציני  כי  הודיעה 
יעברו  ושופטים  ז'נדרמים 
במטרה  במרסיי  הכשרה 
תלונות  לקבל  אותם  להכשיר 
פשעים  של  חקירות  ולחקור 
על  ואנטישמיים,  גזעניים 
להילחם  יהיה  שניתן  מנת 
נכונה  בצורה  אלה  בפשעים 

ויעילה.
יום  שנמשכת  זו,  הכשרה 
החל  צרפת  בכל  תפעל  אחד, 
הודיע  כך  הקרוב,  מהחודש 
משט־ מפקח  גרבל,  כריסטיאן 
למא־ בטחון  לענייני  ויועץ  רה 

בק נגד גזענות.
רשת  הקמת  היא  המטרה 
ושופטים  חוקרים  של  לאומית 
הלאומית  מהתכנית  כחלק 
למאבק בגזענות ובאנטישמיות 
הממשלה  ראש  של  ביוזמתו 

אדוארד פיליפ.
המש־ הזה,  היום  במהלך 

מפי  הרצאות  ישמעו  תתפים 
 ,MILLES ממחנה  נציגים 
אחד מאתרי הזכרון העיקריים 
מקצוע  מאנשי  וכן  לשואה, 

בנושא האנטישמיות.
10% לפחות  כי  לנו  "ידוע 

השנאה  פשעי  קרבנות  של 
אמר  תלונות",  מגישים  אינם 

מר גרבל. 

ח"כ מיקי זוהר: "נתניהו 
לא מתנגד לשריון שקד"

חבר הכנסת מהליכוד טוען כי משפחת נתניהו לא עוסקת בנושא ואומר כי 
שקד מביאה שני מנדטים. "ההתנגדות מגיעה מבכירים בליכוד", אמר

מאת מאיר ברגר

מהליכוד,  זוהר  מיקי  ח"כ 
לשעבר  השרה  בשריון  שתומך 
אמר  מפלגה,  ברשימת  שקד 
ההת־ כי  הכנסת  לערוץ  בראיון 
מגיע  לא  שלה  לשריון  נגדות 
אלא  נתניהו  הממשלה  מראש 

מבכירים אחרים בליכוד.
הת־ שיש  לי  אמר  "נתניהו 

לשריין  בליכוד  בכירים  נגדות 
משפחת  בעיה.  יוצר  וזה  אותה 

הזה  בענין  מתעסקת  לא  נתניהו 
לחשוב.  שרוצים  מה  למרות 
יודע  לא  זה  את  שטוען  מי  כל 
ההתנגדות  אומר.  הוא  מה 
לא  שקד  לשריון  הנחרצת 
מבכירים  אלא  מנתניהו  מגיעה 

בליכוד".
המחיר  יהיה  מה  ציין  זוהר 
תשוריין  לא  שקד  אם  לדעתו 
המש־ שרת  כי  וטוען  בליכוד 

לתרום  יכולה  לשעבר  פטים 
מנדטים:  שני  לפחות  לליכוד 

"דמיינו לכם מצב כזה שליברמן 
ללכת  שקד  את  לשכנע  יצליח 
נת־ שלטון  סוף  אומר  זה  איתו. 

ניהו.
יודעת  ששקד  מעריך  ''אני 
מהקולות  חצי  איתה  להביא 
החדש  הימין  עם  שקיבלה 
שני  וזה  האחרונות  בבחירות 
לנצח  בין  ההבדל  זה  מנדטים. 
אותן.  להפסיד  או  את הבחירות 
במ־ לא  שליברמן  להזכיר  צריך 

חנה שלנו", הוסיף זוהר.

המשרד להגנ"ס: לא קיים 
סיכון לאוכלוסיה במפרץ חיפה

מאת חיים מרגליות

המשרד להגנת הסביבה פרסם 
להערות הציבור את תוצאות שלב 
א' של סקר הסיכונים המצרפי למ־
אלי  ד"ר  עבורו  שביצע  חיפה  פרץ 
עולמי  שם  בעל  מומחה   – שטרן 
בתחום הערכות סיכונים מחומרים 
מסוכנים. ממצאי הסקר מצביעים 
על כך שבמצב הנוכחי, ככל שמדו־
קיים  לא  תפעוליות,  בתקריות  בר 
לאוכלוסיה  סיכון  המפרץ  באזור 
למקובל  בהשוואה  קביל  שאינו 

במדינות מפותחות.
מצרפיים  סיכונים  סקרי 
בעולם  היום  עד  נעשו  אזוריים 
המשרד  בודדים.  במקרים  רק 
סקר  לבצע  בחר  הסביבה  להגנת 
לטובת  נוספת  הגנה  כשכבת  זה 
חיפה,  מפרץ  באזור  האוכלוסיה 
מפעלים  צבר  של  קיומו  נוכח 
פנה  המשרד  באזור.  משמעותי 
והמועצות  העיריות  הציבור,  אל 
הערו־ את  שיעבירו  כדי  באזור 

תיהם לענין הסקר וממצאיו. לצד 
בסקר  חלק  לקחו  שטרן,  אלי  ד"ר 
המתמחות  ייעוץ  חברות  ארבע 
בוצע  הסקר  סיכונים.  בהערכות 
הערכות  למתודולוגיות  בהתאם 
תוך  בעולם,  המקובלות  סיכונים 
מחמירים  חשיפה  ספי  קביעת 
במטרה  בעולם,  המקובל  מן  יותר 
לציבור.  יותר  טובה  הגנה  לתת 
סיכון  קיים  לא  כי  שנמצא  הגם 
בכ־ במפרץ,  קביל  שאינו  מצרפי 

תוצאות  את  ללמוד  המשרד  וונת 
דרכים,  במספר  ולפעול  הסקר 
הערות  תהליך  השלמת  לאחר 
של  נוספת  להפחתה  הציבור, 
כי  שנמצא  ממפעלים,  סיכונים 
באזורים  סיכון  לעומסי  תרומתם 

מסוימים גבוהה יחסית
מאופיין  חיפה  מפרץ  אזור 
הכרוכה  תעשייתית  בפעילות 
מסוכנים.  בחומרים  בשימוש 
מפעלי  מ־60  למעלה  כולל  האזור 
תעשיה המבצעים פעילויות ותה־

ליכים רבים שבהם נעשה שימוש 
תעשיה  אזור  מסוכנים.  בחומרים 
זה מצוי בתחומי מטרופולין עמוס 

ובקרבה לאוכלוסיה. 
פעילות  של  זה  ריכוז  נוכח 
לה־ המשרד  החליט  תעשייתית, 
סיכונים  סקר  לקדם  הסביבה  גנת 
שיע־ מסוכנים,  לחומרים  מצרפי 
הנשקף  המצרפי  הסיכון  את  ריך 
המ־ בקרבת  המצויה  לאוכלוסיה 
סיכוני  להפחית  מנת  על  פעלים, 
הכנת  במפרץ.  מסוכנים  חומרים 

הסקר אף עוגנה בהחלטת ממשלה 
שנעשה  סקר  ומעדכנת  בנושא 
TNO לפני 20 שנה על־ידי חברת

הסקר  של  א'  שלב  ההולנדית. 
תפעוליות  לתקריות  התייחס 
ובמתקנים  במפעלים  חמורות 
העוסקים בחומרים מסוכנים ובחן 

למעלה מ־1,500 מקורות סיכון. 
הערות  ושקילת  קבלת  לאחר 
הרלוונטיים  והגורמים  הציבור 
את  יפרסם  המשרד  ושקילתן, 
השלב  הסופיות.  הסקר  תוצאות 
יתמקד  ב',  שלב  הסקר,  של  הבא 
חו־ בשינוע  הכרוכות  בתקריות 

המפרץ  (בכבישי  מסוכנים  מרים 
והתת־קרקעיות),  העל  ובצנרות 
לה־ העלולות  חמורות  בתקריות 

אדמה  מרעידת  כתוצאה  תרחש 
להיגרם  העלולות  בתקריות  וכן 
כתוצאה מפגיעה עוינת – חבלנית 

או מלחמתית. 
הסקר  של  א'  שלב  מתוצאות 
אלי  ד"ר  על־ידי  למשרד  שהוגש 
שמדובר  ככל  כי  עולה,  שטרן 
במפעלים,  תפעוליות  בתקריות 
רצפטור  חיפה  מפרץ  באזור  אין 
לא  בסיכון  הנמצא  קיים  ציבורי 
לקריטריונים  בהשוואה  קביל 
הנהוגים  מחמירים  בינלאומיים 
דוגמת  אירופה,  מערב  במדינות 

הולנד ואנגליה. 
בין  משקפות,  אלה  תוצאות 
היתר, את יישום דרישות המשרד 
וגור־ מהמפעלים  הסביבה  להגנת 

מי הסיכון השונים לאורך השנים, 
מרחקי  מדיניות  יישום  ובעיקר – 
בהיתרי  שוטפים  ותנאים  הפרדה 

הרעלים של המפעלים. 
עם פרסום התוצאות, המשרד 
הציבור,  אל  פונה  הסביבה  להגנת 
לה־ באזור  והמועצות  העיריות 

והתייחסותם  הערותיהם  עברת 

לסקר ותוצאותיו, וכן כדי שיבדקו 
רצפטו־ על  מידע  בידיהם  יש  אם 
מו־ שאינם  נוספים  ציבוריים  רים 
הדוח.  עריכת  בעת  למשרד  כרים 
הערות  קבלת  לאחר  כאמור, 
הרלוונטיים  והגורמים  הציבור 
את  יפרסם  המשרד  ושקילתן, 

תוצאות הסקר הסופיות.
נבחנו  הסקר  של  א'  בשלב 
תקריות  תרחישי  של  רב  מספר 
להתרחש,  העלולים  חמורות 
במהלך  נמוכות,  בהסתברויות 
לר־ שגרתית  תפעולית  פעילות 

ופיצוצים  שריפות  דליפות,  בות 
ונפי־ דליקים  רעילים,  בחומרים 

צים בעת אחסון או פעולות ייצור. 
ד"ר אלי שטרן, שהוא מומחה 
בעל שם עולמי להערכות סיכונים 
פי  על  הסקר  את  ביצע  מורכבות, 
מתודולוגיה מקובלת במדינות ה־

ארה"ב,  אירופה,  (מערב   OECD
אוסטרליה) לביצוע סקרי סיכונים 
אינטגרציה  וערך  הסתברותיים, 
של הסקרים המפעליים בהתבסס 
המק־ והנסיון  הידע  מיטב  על 
בתחומי  בעולם  שנצברו  צועיים 
הערכות סיכונים למתקני חומרים 
מסוכנים בכלל, ובתחומי הערכות 

סיכונים מצרפיות בפרט.
בה־ נעשה  הסקר  כאמור, 
מחמירים  קצה'  ל'ערכי  תייחס 
בעוד  כך,  בעולם,  מהמקובל  יותר 
שבעולם מקובל לבחון את הסיכון 
תמותה  מדדי  לפי  לאוכלוסיה 
מוות  מקרי  (כלומר:  ודאית 
בחר  הסקר  מתקריות),  כתוצאה 
להתמקד בערכים מחמירים יותר 
לע־ מתחת  המצויים  חשיפה  של 

(הסתברויות  הללו  המדדים  רכי 
ולנזקים  לתמותה  יותר  נמוכות 
הגנה  לתת  במטרה  בריאותיים), 

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053041]

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

הנדלס"
[20053040]

 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]

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]

 38 תמא   + מ'  כ-80  אילן  בבר 
מ'   25) מתקדמים  בהליכים 
נוספים). + אפשרות ליחידה כ-40 
מ'. 2,300,000. עסקת המאה ייעוץ 

נדל"ן 052-76-5000-1.
[20052964]

מרפסת   + מ'   80 חד'   3 בהזית 
גדולה סגורה. קומה א' 2,400,000. 
052- נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 

.76-5000-1
[20052963]

כ--32 דיור  יחידות   2 בהזדמנות! 
מושכרת  במא"ש.  כ"א  מ'   35
 .1,200,000 כ"א.  ש''ח  בכ-4000 
אפשרות לקנות גם בנפרד. עסקת 
המאה ייעוץ נדל"ן -052-76-5000

.1
[20052962]

מ'   110 חדרים   4 הכהן  בעלי 
הגג  על  מ'  חדרים 27   2 + ג'  קומה 
המאה  עסקת  ש''ח.   3,300,000

ייעוץ נדל"ן 052-76-5000-1.
[20052961]

בבר אילן 3 חדרים כ-60 מ' קומה 
המאה  עסקת  ש''ח.   1,700,000 ב' 

ייעוץ נדל"ן052-76-5000-1.
[20052960]

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
דיור  יחידות   3 ישראל  בבית 
רק  7000שח  כ  חודשית  תשואה 
 052-7658-638 1580.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053094]

חד   3 ישראל  בבית  מפתח  בדמי 
(כיון  מטר   70 מרפסת   + מטר   70
לבחורים  להשכיר  ניתן  אחד)  אויר 
 052-7658-638 850.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053093]

בגובה  חד   4 מטר  כ90  שערים  מאה 
5.40 מטר, אפשרות להכפלת הדירה 
בטאבו  רישום   + יחידות,  לחלוקת  או 
052- 2280.000ש"ח  רק  דירות  כ2 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053092]

בדברי חיים (טאבו רגיל) גג 115 מטר 
 052-7658-638 ש"ח   1000.000 ק"ד 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053091]

-3חד  צבי  נווה  מזומן!  לבעלי 
בכ- מושכרת  ק"ג  כלל  טאבו  ללא 
850.000ש"ח  רק  לחודש  5000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053090]

מטר   24 דיור  יחידה  שערים  מאה 
חדשה משוכרת ב 2800 שח רשומה 
052-7658- 650.000ש"ח  רק  בטאבו 

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053089]

העיר"  "שערי  המשרדים!!  בבנין 
מחסן 10 מטר רק 200.000 שח -052

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20053088]

חזית  ק"א  מטר  כ50  חד   2.5 בגאולה 
 052-7658-638 1320.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053087]

מטר  כ-80  חד  חפץ 4  בארץ  מציאה! 
ק"ב בנין טוב רק 1640.000ש"ח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20053086]

התר   + מטר  כ95  חד   4 בסורוצקין 
מעלית  מחסן,   + מטר  כ18  לעוד 
מדהים!  נוף  היימשע,  ושכנים  חניה 
 052-7658-638 2740.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053054]

דיור  יחידות   3 ישראל  בבית 
רק  7000שח  כ  חודשית  תשואה 
 052-7658-638 1580.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053053]

חד   3 ישראל  בבית  מפתח  בדמי 
(כיון  מטר   70 מרפסת   + מטר   70
לבחורים  להשכיר  ניתן  אחד)  אויר 
 052-7658-638 850.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053052]

בגובה  חד   4 מטר  כ90  שערים  מאה 
5.40 מטר, אפשרות להכפלת הדירה 
בטאבו  רישום   + יחידות,  לחלוקת  או 
052- 2280.000ש"ח  רק  דירות  כ2 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053051]

בדברי חיים (טאבו רגיל) גג 115 מטר 
 052-7658-638 ש"ח   1000.000 ק"ד 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053050]

-3חד  צבי  נווה  מזומן!  לבעלי 
בכ- מושכרת  ק"ג,  כלל  טאבו  ללא 
850.000ש"ח  רק  לחודש  5000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053047]

מטר   24 דיור  יחידה  שערים  מאה 
חדשה משוכרת ב 2800 שח רשומה 
052-7658- 650.000ש"ח  רק  בטאבו 

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053046]

חזית  ק"א  מטר  כ50  חד   2.5 בגאולה 
 052-7658-638 1320.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053045]

 103 חד   4 גרשום  ברבינו  מציאה! 
זקוקה  מטר   22 דיור  יחידת   + מטר 
 052-7658-638 נוחה  קומה  לשיפוץ 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053044]

אופציות   + ק"ג  חד   4.5 הדר  בעץ 
רק  בגג  /בניה   38 לתמא  גדולות 
 052-7658-638 1760.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053043]

בבלעדיות  במחיר  ירדו  מציאה!! 
 115 חד   4 חדש!!  בנין  ביואל 
רק  גדולה  סוכה   + מעלית   + מטר 
 052-7658-638 2750.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20053042]

חדש  דופלקס  ישראל  בבית 
א'  קומה  מ'  כ-120  חדרים   4
המאה  עסקת  שח.   2,300,000

ייעוץ נדל"ן 052-76-5000-1.
[20052959]

 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]

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]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20052750]

 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!! 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]

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
יפהפיה,  לזו"צ  במקור-ברוך 
אב  מ-י'  קומפלט  מרוהטת  מאווררת, 

054-8442224
[20053109]

עיריית רמת גן אישרה הפעלת תחבורה ציבורית בשבת ר"ל
שאישור  הכבד  והחשש  ויהודי, 
יביא  בשבת,  הציבורית  תחבורה 

בחומת  חמורות  פרצות  ועוד  עוד 
למרמס,  חלילה  שתהפך  השבת 
לא  דבריהם  הצער  למרבה  אולם 

המהלך  דבר  של  ובסופו  נשמעו 
החמור אושר ברוב.

פרוש  מאיר  הרב  השר  סגן 
"ההחלטה  רב:  בכאב  אמש  אמר 
המבישה שקיבלה מועצת עיריית 
רמת גן, פוגעת אנושות בכל יהודי 
ויהודי שהשבת והמסורת חשובה 
אלו  והן  גן  רמת  תושבי  הן  לו, 
לא  היא  לכך,  בנוסף  לה.  מחוצה 
רק פוגעת בדבר היקר ביותר לעם 
לחלוטין  רומסת  גם  אלא  היהודי, 
כל  נהוג  שהיה  קוו  הסטאטוס  את 

שמכנה  ציבור  כשנבחר  השנים. 
מצפצף  מסורת  שומר  עצמו  את 
הדת  ערכי  את  והורס  עפעף  בניד 

והמסורת. 
העומ־ ישראל  אגודת  "תנועת 
דת מאז ומעולם בחוד החנית במ־
ערכה על שמירת שבת קודש, לא 
תאפשר זאת. ועל חבריה ונציגיה 
להתכנס מיידית כדי לעשות הכל 
את  ולמנוע  אפשרית  דרך  בכל 
בע־ לגרור  שעלולה  הזו  החרפה 

קבותיה חילול שבת המוני בערים 

נוספות רח"ל", דברי סגן השר.
הכואבים  גן  ברמת  תושבים 
את הפגיעה בשבת, אמרו כי ראש 
העיר אינו מתבייש לנפנף בכך שזו 
היתה הבטחת בחירות שלו, אותה 
כנראה  הוא  לקיים.  מבקש  הוא 
יהודי,  תינוק  כל  כמו  כי  שוכח 
תורת  את  לשמור  אותו  השביעו 
ה', בנוסף לשבועה בהר סיני, ואת 
שבועות אלה עליו לקיים לפני כל 
כפופו־ שנתן  מפוקפקת  הבטחה 

ליזם בחירות עלוב.

חשד: נסיון פיגוע דריסה 
בצומת גבעת אסף בבנימין

המש־ לבית  בכניסה  מג"ב  עמדת 
לכפר  סמוך  בשומרון,  הצבאי  פט 
סאלם. המחבל תושב ג'נין בשנות 
ונעצר.  ברגליו  נורה  לחייו,  ה־50 
כשמצבו  החולים  לבית  פונה  הוא 

מוגדר קל עד בינוני.
הוזעק  המשטרה  של  חבלן 
תב־ בקבוקי  שני  ואיתר  למקום 

שחור  ותיק  התלקחו  שלא  ערה 
המחבל  את  שימש  הנראה  שככל 

לנשיאת בקבוקי התבערה.

לש־ שני  שבין  הלילה  במהלך 
וכוחות  צה"ל  חיילי  עצרו  לישי 
מבו־ ערבים   12 והמשטרה  שב"כ 
קשים מאזור יהודה ושומרון ומב־
קעת הירדן, החשודים במעורבות 
ובהתפרעויות.  טרור  בפעילות 

החשודים הועברו לחקירה.
חיילי  של  סריקות  במהלך 
לחימה  אמצעי  למציאת  צה"ל 
החטיבה  במרחב  חוקיים  בלתי 
תפסו  ועמקים',  'בקעה  המרחבית 

הלוחמים שני נשקים ותחמושת.

טראמפ תוקף את השגריר הבריטי בוושינגטון: 
"הוא טיפש מאוד - לא ננהל אתו שום קשר"

הקרובות  בבחירות  לנצח  צפוי 
לקד־ ולהמשיך  ארה"ב,  לנשיאות 

נציית נשיאות נוספת. 
לממשלת  ממליץ  דרוק 
הנימוסים  על  לוותר  בריטניה 
להתנה־ הקשור  בכל  האירופאים 

לות מול טראמפ: "כשאתם פונים 
אליו אתם צריכים להסביר לו את 
פשוטה  בשפה  רוצים  שאתם  מה 

מאוד, אפילו בוטה", הוא כותב.
ה'דיילי  פרסם  הדברים  את 
שהמסמכים  לאחר  הבריטי,  מייל' 
ידוע.  בלתי  גורם  ידי  על  הודלפו 
בלונדון לא הגיבו באופן רשמי על 
טראמפ,  כלפי  הקשים  האזכורים 
מסרו  החוץ  במשרד  גורמים  אך 
לכלי התקשורת שלא לציטוט, כי 
בריטניה משלמת לשגרירים שלה 
במלואה,  האמת  את  שיכתבו  כדי 
לא  השגריר  של  בהתנהלותו  וכי 
נפל כל פגם. עם זאת, הם הדגישו 
הש־ של  דעתו  שזאת  העובדה  כי 

גריר אינה מלמדת בהכרח על כך 
אימצה  אכן  בריטניה  שממשלת 
מו־ כאמת  אותם  ומקבלת  אותם 

חלטת, וכי יש לקחת את הדברים 
בפרופורציה הנכונה. 

הד־ על  טראמפ  הגיב  שלשום 
הבריטי  השגריר  כי  ואמר  ברים 
אינו אהוד ממילא בוושינגטון, וכי 

אתו  קשר  שום  יהיה  לא  לממשל 
מכאן ולהבא. 

ממשלת  ראש  אמרה  בתגובה 
בריטניה הגב' מיי, כי היא מעניקה 
לשגריר את מלוא הגיבוי, וכי הוא 
היא  עוד  כל  מתפקידו  יועבר  לא 
השג־ לדבריה,  בתפקיד.  מכהנת 

ריר פעל כמצופה ממנו. מיי כינסה 
ישיבת קבינט ואמרה כי היא רואה 
של  ההדלפות  את  רבה  בחומרה 
והרגישים  המסווגים  המסמכים 
בח־ לפתוח  הורתה  ואף  כך,  כל 

הגורם  את  לאתר  במטרה  קירה 
המדליף. 

להש־ טראמפ  הוסיף  אתמול 

"טיפש  אותו  כינה  בשגריר,  תלח 
לא  אמנם  שהוא  והוסיף  מאוד", 
ממה  אך  אישי,  באופן  אותו  מכיר 
להבין  היה  ניתן  עליו  שמע  שהוא 

כי הוא "גס ונפוח". 
טראמפ הוסיף עוד, כי במקום 
והחסרונות  הפגמים  את  לחפש 
האמריקאי,  הממשל  בהתנהלות 
בכשלי  יעסקו  שהבריטים  מוטב 
הסברתי  "אני  שלהם:  הממשלה 
לגב' מיי איך צריך לנהל את הבר־
קזיט. היא לא שמעה לי וכתוצאה 
ועוד",  עוד  הסתבך  הסיפור  מכך 
כו־ ממשלה  ראש  היא  "מיי  אמר, 

שלת ומבולבלת".

הפתרון של צה"ל: פינוי 
בניינים גבוהים בעת הסלמה

ודייריהן  הירי  בטווח  נמצאות 
חשופים לכינון ישיר של טילי נ"ט 

מעזה.
בתגובה:  נמסר  צה"ל  מדובר 
לפינוי  נצורות  פקודות  "בצה"ל 
מזה  קיימות  חירום  בעת  תושבים 
לא נכתבה פקודה חדשה  רב.  זמן 
מלא  בתיאום  עובד  צה"ל  בנושא. 
וימשיך  המקומיות  הרשויות  מול 

לפעול כך".
נמסר:  שדרות  מעיריית 
ליישובי  פינוי  תכניות  "ישנן 
שד־ לעיר  כך  ובתוך  עזה  עוטף 
כמו  מיוחדות  לאוכלוסיות  רות 
מיוחדים  צרכים  בעלי  קשישים, 
דובר  לא  שלב  בשום  וילדים. 
תושבים  פינוי  על  מדובר  ולא 
בשל  בבניינים  גבוהות  מדירות 

ירי נ"ט".
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דרושה דירה לשכירות בקומת קרקע 
ברחובות  או  גאולה  באיזור  חצר  עם 
הסמוכים .תשלום הוגן. תיווך צביקה 

רוזן 052-763-4444
[20053098]

בדחיפות  דרוש  רציני  ללקוח 
להשכרה  מטר   1000 כ  גדול  בנין 
(תקציב  אלול  מזמן  החל  לישיבה 
"היימשע   052-7658-638 גדול) 

תיווך-הנדלס"
[20053095]

בדחיפות  דרוש  רציני  ללקוח 
להשכרה  מטר   1000 כ  גדול  בנין 
(תקציב  אלול  מזמן  החל  לישיבה 
"היימשע   052-7658-638 גדול) 

תיווך-הנדלס"
[20053055]

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 | מבנים ומגרשים
למוסדות  מבנים  בירושלים  התפנו 
ארץ  האזורים.  בכל  הגדלים  בכל 

הקודש 055-6777551
[20053034]

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
חדרים   4 פרמישלאן  ע"י  חדש  בבנין 
ומושכרת  (מחולקת  ק"א  מ"ר   100
כ- 6000 שח לחודש) 1,850,000 ש''ח 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053104]

חדשה   3 מגור  אדמור  באזור 
מעלית   + ק"ה  מושקעת 
03- "אפיק-נכסים"  1,630,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053103]

120מ"ר  ענקית!  ד.גג  רשב"ם  באזור 
סלון  ויפה  מטופחת  קומה!  כל 
2,950,000ש"ח  ענקים!  ומטבח 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053102]

מרפסות   + ענקית   4.5 חגי  באזור 
מעלית   + ק"ו  מושקעת  125מ"ר 
03- "אפיק-נכסים"  2,430,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053101]

ק"ג  ענקית! 120מ"ר  בית-הלל  באזור 
2,190,000ש"ח  3כ"א  חזית  אחרונה 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20053100]

חד'   3 הלוי  קוטלר/יהודה  באיזור 
משופצת  חזית  ק"א  מ"ר  כ-68 
"תיווך-ט. ש''ח   1,700,000 כחדשה 

זינגר" 03-619-0004
[20053079]

2  + ל3  מחולקת  ברמת-אלחנן 
2,000,000 ק"ב  כחדשה  משופצת 

ש''ח "תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053078]

משוקעת  מ"ר  כ-150  בזכרון-מאיר 
ש''ח   3,000,000 חזית  ק"א  וייחודית 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053077]

חד'   4-5 דירות   63 עקיבא  ר'  ברח' 
בבנין חדש - שיינפלד 03-5785777

[20052951]

בני ברק | השכרה
מרוהטת,  חד'   3 בסוקולוב  חדשה 
מטופחת + מרפסת וסוכה 3,600 ש''ח 

תיווך 054-8499438
[20053111]

220-440מ"ר  ברק  בבני  להשכרה 
וכד'  בי"ס  תעשיה,  אולם,  למשרד, 

052-7182182
[20053108]

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

לפרטים 052-7133387
[20052948]

ביתר עילית | מכירה
3 דירת   B2 גבעה  שאול  באבא 
ק"ב  הורים  יחידת   + חדשה   חדרים 
1.170.000 רק  בניה.  באמצע  לנוף. 
וייזמות -058-3214 תיווך  ברנד  ש"ח 

550 ועוד מבחר ענק של דירות...
[20053066]

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

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

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]

אשדוד | מכירה
ג'  רובע   3  +  2 להשקעה/מגורים 
באנ"ש כחדשות תשואה גבוהה לל"ת 

054-8464651
[20053035]

בז'-  חזיתית,  שמורה,  חד'   3 למכירה 
"גרינבויים-  ק"א.  בהלל,  החדשה, 

נדל"ן" 053-3176405
[20053032]

בית שמש | מכירה
מזומן  לבעלי  שמש!  בית  בלב 
 + מטר   70 חד   3 רחוב-סיני  מציאה! 
180 מטר חלל עם חלונות לנוף + 250
חלונות  עם  כניסה  בקומת  חלל  מטר 
רגילים רק 1240.000שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

בלב בית שמש! ר' סיני 3 חד 70 מטר 
עם חלונות נרמלים  + 180 מטר חלל 
כניסה  בקומת  חלל  מטר   250  +
052-7658-638 1240.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

בית חלקיה 
חדשה  נופש  וילת  שדות"  "נוף 
פרטיות  מיטות,   20 ומאובזרת, 
לזוג)  מצוינת  ה'   - (א'  ונעימות, 

050-4162290
[20053018]

קרית גת 
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]

קרית גת | מכירה
מחסנים   3  + חד'   3 בברקן 
1,050,000 תשואה,   7% מושכרים 
052- בלבד.  לרציניים  לל"ת,  ש''ח 

7151155
[20053081]

טבריה | מכירה
 + מ"ר   140 פנטהאוז  בהזדמנות! 
במחיר  מ"ר   38 עוד  של  מרפסות 
052- לל"ת.  השוק  משווי  פחות 

7162927
[20053096]

טבריה | השכרה
דירה חדשה 3 חדרים בק. צאנז -050

4147007
[20053099]

עמנואל | מכירה
דירת 4 חד' 100 מ"ר במצב מצוין, 
שרותים  מטבח,  הנוף,  לכיוון 
מעולה,  בנין  חדשים,  ואמבטיה 
שכנים אנ"ש, 630,000 ש''ח . -052

7152604
[20053062]

השקעות נדל"ן 
חדשה  דירת-סטודיו  רוממה  במרכז 
נוף  קטנה  מרפסת   + ומושקעת 
שכירות  מרוהטת-קומפלט  מדהים 
ללא-משכנתא  לחודש  3,500ש"ח 

תיווך 053-3180094
[20053076]

פרויקט  לקנות  מעוניין  גדול  משקיע 
לבנייה עם היתר/לפני היתר עדיפות 

באיזור ירושלים 053-3114437
[20053048]

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]

מודיעין עלית 
אולם,  חדרים,  לקבוצות,  אירוח 
במודיעין  על.  ברמת   - חצר  ביכ"נ, 

עילית 052-7615407
[20053027]

צפת 
חצר  יפיפיה,  ממוזגת,  ק"ק,  חד'   5
דינה  וטרמפולינה.  נדנדות  ענקית, 

052-7655262
[20053110]

נקי  מאובזר,  חדש,  יפיפיה,  צימר 
נוף.  מרפסת  מיטות,   7 ומטופח, 

0527175322/ 0527610440
[20053039]

פרטית  כ.  מיטות   +  10 כנען  בהר 
נקיה  מסחרי  למ'   - לתח'צ  סמוך 

ומאובזרת בריכה 053-3198640
[20053038]

20 חצר,    + ונעימה   גדולה  וילה 
chaya. 077-4926550 מיטות, 
1,500 מ-  החל   shp1@gmail.com

ש''ח ללילה.
[20053019]

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, 
4 12 בצה"ל  דירה  וכן   *   * ממוזגת 
לתקופה  קומפלט,  משופצת  חד' 
054- 04-6922596 ממושכת. 

8433088
[20052313]

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.052-7194198

[20040224]

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

בריכה. 0504174677
[20052366]

בית חלקיה 
מרחבי  מיטות,   15 ויפה  נקיה  וילה 
ופרטיות  בריכה  טרמפולינה,  דשה, 
052- קטנות.  למשפחות  עץ  צימר   +

7607750
[20053080]

עד  ומטופחת  נקיה  נופש  דירת 
ערסלים  נדנדות  מיטות,   12

וטרמפולינה . 052-7689144
[20032621]

מושב כלנית 
2 ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
נוף  ומוצנעות,  פרטיות  בריכות 
החרדי,  למגזר  מתאים  מדהים!! 
לילות!   2 למזמינים  מבצע 
052- הארץ.  מכל  אוטובוסים 

8741443
[20052314]

טבריה 
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]

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. 
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 

6766440
[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 
 + ממוזגת  ונקיה,  מטופחת  דירה 
קצרות,  לתקופות  לשבתות/  מרפסת 

במיקום מעולה. 058-3263141
[20053085]

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]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

7616720-1
[20040110]

אופקים 
מרווחת  ענקית  וילה  באופקים 
וממוזגת 9 חד' + בריכה + פינג פונג + 

מתקנים 054-8486564
[20053107]

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 
במיוחד!!  חדיש  מקומות   23 רכב 

053-3188842
[20040846]

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

glatjobs.co.il 073-70-55-666
[20053114]

פיננסית  לחברה  ראשית  מנה"ח   *
שעות,   7.5 חרדית,  רו"ח  תחת  בר"ג 
10,000 - 11,000ש''ח * מנה"ח לרו"ח 
 * 11,000-10,000ש''ח  במרכז,  חרדי 
בירושלים,  למאפייה  כשרות  נאמן 
www.ג'ובס גלאט  לשעה.  36ש''ח 

glatjobs.co.il 073-70-55-666
[20053113]

 * מהבית:   עבודה  דרושים/ות 
מהבית  חסד  ארגון  לניהול  מזכירה 
לעבודה  ברק  מבני  קלדן/נית   *
מהבית * אנשי/ות בדיקות אוטומציה 
20,000–27,000ש''ח.  חרדית  לחברה 
www.glatjobs.co.ilג'ובס גלאט 

073-70-55-666
[20053112]

דרוש ר"מ עיון לישיבה חסידית בבני 
ברק קו"ח לפקס 077-4701918

[20053084]

יר"ש  מלמד  בת"א  חסידי  לת"ת 
הסעה הלוך חזור מב"ב קו"ח: -1533

5181735
[20053083]

לסוכנות הביטוח "מנדי גפנר" באלעד 
תותחים  מכירות  סוכני  דרושים 

לפרטים נא להתקשר 0548420727
[20053069]

דרוש  עילית-אידיש  במודיעין  לת"ת 
קו"ח  ביינונית  לכיתה  ניסיון   + מלמד 

ל- 077-4704433
[20053068]

באשדוד  לבנות  לפנימייה 
לינה.   + רווקות  מדריכות  דרושות 
08- פקס:  טלפון:08-8556180 
ormargalit26@ מייל:   8556551

gmail.com
[20053058]

ברק  בבני  "פיתוחים"  ספר  לבית 
מרפב"ע  פיזיותרפיסטיות,  דרושות 
נסיון  עם  תקשורת  וקלינאיות 
למייל:  קו"ח  שיקומית.  בעבודה 

surilam@gmail.com
[20053037]

ברק  בבני  "פיתוחים"  ספר  לבית 
בחינוך  תעודה  בעלת  מורה  דרושה 
ילדים  עם  בעבודה  נסיון  עם  מיוחד, 
בעלי צרכים מיוחדים/ שיקומי. קו"ח 

surilam@gmail.com :למייל
[20053036]

דרוש  בירושלים  חסידי  לת"ת 
קו"ח  גבוהות  לכיתות  מלמד 
aassdd0349@gmail. למייל: 

com
[20053033]

בעל  מלמד  דרוש  שמש  בבית  לת"ת 
וקריאה  אותיות  להקניית  ניסיון 
לפקס  חיים  קורות  חיידר  לגן 

0774447985
[20053031]

באלעד,  לחברה  מכירה  נציגות 
גלאט  15,000ש''ח!!  עד  אם,  משרת 
www.glatjobs.co.il  073- ג'ובס 

70-55-666
[20053026]

במרכז,  חרדיות  נשים  לצוות  מנה"ח 
לחצי  ומנה"ח  8,500-10,000ש''ח 
גלאט  בירושלים,  לחברה  משרה 
www.glatjobs.co.il 073-70- ג'ובס

55-666
[20053025]

בב"ב  יוקרתי  פאות  לסלון  מזכירות 
www. ג'ובס  גלאט  ובירושלים, 

glatjobs.co.il  073-70-55-666
[20053024]

 + קיימים  ללקוחות  שטח  סוכן/ת 
ג'ובס  גלאט  11,000ש''ח.  צמוד,  רכב 
www.glatjobs.co.il 073-70-55-

666
[20053023]

בירושלים,  למאפייה  כשרות  נאמן 
www. ג'ובס  גלאט  לשעה.  36ש''ח 

glatjobs.co.il 073-70-55-666
[20053022]

 * מהבית:  לעבודה  דרושים/ות 
תנאים  חרדית,  לחברה  מתכנתים/ות 
למערכת  גרפיקאי/ת   * מעולים! 
ארגון  לניהול  מזכירה   * חרדי  עיתון 
www.glatjobs. ג'ובס  גלאט  חסד. 

co.il 073-70-55-666
[20053021]

לעבודה  פקיד/ה  ידועה  לחברה 
שקטה  אופיס  בק  עבודת  מהבית, 
ורגועה, 3-4 שעות ביום, לא נדרש 
ניסיון, 4,000 ש"ח. *  למשרד עו"ד 
לשעות  מזכיר/ה  בירושלים  חרדי 
הבוקר, 45 ש"ח לשעה. * למשרד 
שעות  מזכיר/ה,  ברק  בבני  עו"ד 
קריירה  ש"ח.   8,000 שכר  נוחות, 

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]

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 

באזור  כסף  סכום  עם  ארנק  נמצא 

לפרטים  בירושלים  העמודים  בנין 

0527637687
[20053097]

דף היומי בבלי: ערכין כד    דף היומי ירושלמי: חלה ח    חובות הלבבות:
חשבון הנפש השביעי (העבדות)    משנה יומית: עדויות ד, יב - ה, א    הלכה 
יומית: או"ח תקלט, ו-ח    רמב"ם יומי: סנהדרין א-ג    שו"ע הרב - רב יומי:

נה, כד - נו, ב    דף היומי - זוהר: ויקהל לט-נ    חפץ חיים: לה"ר ה, א  
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קל:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:188:198:178:218:208:14סו"ז ק"ש מג"א

9:139:149:139:169:159:10סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:479:489:469:509:499:44סוף זמן תפלה מג"א

10:2310:2510:2310:2610:2610:21סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:4412:4612:4512:4712:4712:43חצות היום

13:2013:2113:2113:2213:2213:19מנחה גדולה
19:5219:4919:5319:4919:5019:50שקיעת החמה

זמנים למחר

3:523:523:483:563:543:45עלות השחר
4:424:434:404:464:454:37זמן ציצית ותפילין

5:415:465:375:455:435:38הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-7411367 סנטר פארם 052-4167723 שד' גולדה מאיר 255 קניון רמות    בני ברק סופר פארם רמות ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור אהרונוביץ 12, ב"ב    תל אביב
077- סופר פארם אגמים 077-8881370 הברזל 23 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה סופר פארם רמת החייל
סופרפארם 077-8880770/771 שמחה גולן 54    רמת גן סופר פארם גרנד קניון 8882330 אגם כנרת 6    חיפה
6519153 הופיין 52 חולון   אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד    אשדוד

8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.3-
אתמול: 211.29-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
33-23

תל אביב
31-25

חיפה
30-24

גולן
35-21

טבריה
39-25

גליל
32-22

באר שבע
37-23

אילת
41-29

מזג האויר
עליה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית עד בהיר. 
תחול עלייה בטמפרטורות וייעשה 

חם מהרגיל בעונה בעיקר בהרים 
ובפנים הארץ.

חמישי - תחול עלייה נוספת 
בטמפרטורות. יהיה חם ויבש 

בהרים ובפנים הארץ והביל במישור 
החוף. תורגש הכבדה בעומסי 

החום.

שישי - חם ויבש בהרים ובפנים 
הארץ והביל במישור החוף. יורגשו 

עומסי חום כבדים ברוב האזורים.

שבת - מעונן חלקית וייעשה נאה. 
תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות 

והן ישובו להיות רגילות לעונה. 
תורגש הקלה בעומסי החום.

שבתשישיחמישי
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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

הלמן - אלדובי איי2פ1, שותפות מוגבלת

("השותפות")

הודעה בדבר תוצאות הצעה על פי דוח הצעת מדף מיום 16 במאי, 2019

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות 

בזאת  ניתנת  התש"ל-1969,  שבתשקיף),  ההצעה  תוצאות  על  (הודעה  ערך 

הודעה על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף שפרסמה השותפות ביום 

16 במאי 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-047119) ("דוח הצעת המדף").

 1 ביום  שחל  החתימות,  סגירת  למועד  עד  כי  להודיע  מתכבדת  השותפות 

יחידות   194 לרכישת  הזמנות  השותפות  בידי  ונענו  התקבלו  ביולי,2019 

על  רשומות  פדיון  בנות  השתתפות  יחידות   17,329.53 וכן  רגילות  השתתפות 

התמורה  בשותפות.  המוגבל  השותף  בזכויות  השתתפות  זכות  המקנות  שם, 

המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי השותפות במסגרת ההצעה על פי דוח הצעת 

המדף, מסתכמת בסך של כ-19,796 אלפי דולר ארה"ב.

לפרטים נוספים אודות תוצאות ההנפקה ראו דיווח מיידי של השותפות בדבר 

תוצאות ההצעה על פי דוח הצעת המדף, אשר פורסם ביום 9 ביולי 2019 (מס' 

אסמכתא:2019-01-070027), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו 

.www.magna.isa.gov.il

הנהלת השותף הכללי מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח 

הצעת המדף.

בכבוד רב,

הלמן-אלדובי הלוואות חברתיות בע"מ,

השותף הכללי בהלמן-אלדובי איי2פ1, שותפות מוגבלת.
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בני גנץ גייס את היועץ של ברק אובאמה
ג'ואל בננסון, יהודי מניו יורק, היה גם אחד האסטרטגים בקמפיין של הגב' קלינטון לנשיאות ב־2016, מירוץ 

שהסתיים בהפסד לדונלד טראמפ
מאת מאיר ברגר

אסטרטגי  יועץ  בננסון,  ג'ואל 
נצחונותיו  שני  מאחורי  שעמד 
אובאמה  ברק  של  הסוחפים 
יעניק  ארה"ב,  לנשיאות  בבחירות 
ומפלגת  גנץ  לבני  יעוץ  שירותי 
לכ־ הבחירות  בקמפיין  לבן  כחול 

נסת.
אתמול  דווח  'מעריב'  בעיתון 
פירמת  בראש  עומד  בננסון  כי 
ייעוץ אסטרטגי וסקרים הנושאת 
מייעץ  הוא  יורק.  בניו  שמו  את 
ומזוהה  אמריקאיות  ענק  לחברות 
בעיקר עם המפלגה הדמוקרטית.
האסטר־ אחד  גם  היה  בנסון 

לנ־ קלינטון  של  בקמפיין  טגים 
שהסתיים  מירוץ  ב־2016,  שיאות 
דונלד  הנוכחי  לנשיא  בהפסד 
המת־ יהודי  הוא  בננסון  טראמפ. 
יגיע  הנראה  וככל  יורק  בניו  גורר 

לישראל בחודש הבא.

לבן  כחול  בצמרת  גורמים 
אמרו לעיתון 'מעריב' כי "שכירת 
סקרים  מומחי  של  שירותיהם 
וייעוץ אסטרטגי אמריקאים אינה 
לנ־ כדי  בעיקר  ונעשית  דרמטית, 

צל את מאגר הידע העצום שלהם 

בניתוח סקרים וממצאי שטח".
"הבוחר  הדגישו:  הגורמים 
שונים  מאפיינים  בעל  הישראלי 
של  ובסופו  האמריקאי,  מהבוחר 
דבר, את העבודה האמיתית נצט־

רך לעשות כאן, בשטח".

דו"ח חריגות השכר: ירידה בשיעור חריגות השכר בגופים הציבוריים
מאת שלמה גרין

והסכמי  השכר  על  הממונה 
קובי  האוצר,  במשרד  עבודה 
חריגות  דו"ח  את  הגיש  בר־נתן, 
המתוקצ־ בגופים  לכאורה  השכר 
ופעילות  ל־2017  והנתמכים  בים 
יחידת האכיפה ב־2018 ליו"ר הכ־
הדו"ח  אדלשטיין.  יולי  ח"כ  נסת, 
חריגות  של  וניתוח  פירוט  כולל 
בגופים  שנמצאו  לכאורה  השכר 
יחידת  פעולות  ופירוט  ב־2017, 
האכיפה ויחידת החקירות במהלך 

משמעו־ דין  פסקי  לרבות   ,2018
אכיפת  בנושא  שהתקבלו  תיים 

נהלי השכר.
"ב־-2016 כי  ציין  הממונה 

יחידת  פעילות  חסכה   2018
כ־1.9  הציבורית  לקופה  האכיפה 
של  פעילותן  ש"ח.  מיליארד 
יחידת האכיפה ויחידת החקירות 
מובילה לחסכון משמעותי בכספי 
ציבור ומאפשרת לממשלה לייעד 
הציבור.  לרווחת  הכספים  את 
קופת  על  שומרת  מכך,  חשוב  אך 

המדינה".
מהוות  השכר  על  ההוצאות 
הציבורית.  מההוצאה  ניכר  חלק 
של  הרבה  חשיבותה  נובעת  מכאן 
יחידת האכיפה, המשמשת כאחת 

הציבו־ הקופה  של  הסף  משומרי 
היחידה  הביאה  בפעולותיה  רית. 
מיליארדי  של  מצטבר  לחסכון 
ש"ח, כשרק השנה חסכה היחידה 
ש"ח  מיליון  כ־275  בפעולותיה 

לקופה הציבורית. 
מהתערבות  כתוצאה  בנוסף, 
האכיפה בתיקים משפטיים בבתי 
הדין, נמנעות הוצאות נוספות של 
הצי־ מקופת  שקלים  אלפי  מאות 
הבעיה,  לשורש  לרדת  כדי  בור. 
חריגות  אירועי  למנוע  ולנסות 
מת־ החקירות  עיקר  עתידיים, 

השכר.  חריגות  במאשרי  מקדות 
יחידת  ידי  על  נפתחו  ב־2018 
החקירות 22 תיקי חקירה כנגדם.

ביחידת  בכיר  תחום  מנהל 

כי  אמר  עאזם  שאדי  האכיפה, 
משקיעה  האחרונות  "בשנים 
רבים  משאבים  האכיפה  יחידת 
האכי־ עבודת  את  לשפר  שנועדו 
פה, על ידי זיהוי ועצירת תשלומי 
למהלך  החוק.  את  הנוגדים  שכר 
הג־ וביניהן  רבות,  משמעויות  זה 

החסכון  והגדלת  ההרתעה  ברת 
האכי־ יחידת  השנה,  גם  לציבור. 
פה ממשיכה לשים דגש בביקורות 
בגופים  האכיפה  ופעילות  העומק 
גו־ כגון  ומשמעותיים,  גדולים 
ותאגידים  חברות  נתמכים,  פים 
לשמור  במטרה  זאת  ממשלתיים. 
ולהשיב את הכסף שהתקבל שלא 
כדין חזרה לקופה הציבורית ולכ־

לל אזרחי ישראל".

טבריה: הרוג בתאונת דרכים

תושב אום אל פאחם נעצר בחשד לשיווק גז פיראטי
מאת חיים מרגליות

לחקירה  עיכבה  המשטרה 
תושב אום אל פאחם בחשד לס־
חר לא חוקי בגז תוך סיכון שלום 

הציבור ותפסה 48 בלוני גז.
ממוקדת  אכיפה  במסגרת 
נגד  ישראל  משטרת  של  ויזומה 
שלום  את  המסכנות  עבירות 
יחד  המשטרה  ערכה  הציבור, 
תשתיות  אכיפת  חוליית  עם 
במשרד האנרגיה, מבצע משולב 
המחזיקים  עסקים  בעלי  נגד 
וסוחרים באופן לא חוקי בבלוני 
סיכון  תוך  כדין  אישור  ללא  גז 

שלום הציבור.
למ־ הגיעו  משטרה  כוחות 

במסגרת  פאחם  אל  באום  תחם 
מודל אכיפה משולב המאגד את 
של  והרישוי  התביעות  מערך 

פרקליטות  עם  יחד  המשטרה 
האנרגיה,  ומשרד  חיפה  מחוז 
וס־ האחריות  לתחומי  בהתאם 

מכויות האכיפה.
נתפסו  המבצע  בתום 
גז.  בלוני   48 כאמור  והוחרמו 

בתחנת  לחקירה  עוכב  האחראי 
בנוסף  ונחקר  בעיר  המשטרה 
האנרגיה  ממשרד  חוקר  ידי  על 
רשיון  ללא  עסק  ניהול  בגין 
את  המסכן  בחומר  ושימוש 

הציבור.

מאת חיים מרגליות

הת־ קטלנית  דרכים  תאונת 
רחשה בעיר טבריה. מהמשטרה 
דרכים  בתאונת  מדובר  כי  נמסר 

עצמית, שהתרחשה על ידי רוכב 
אופנוע שהחליק. 

קשה,  באורח  נפצע  הרוכב 
שפינו  רפואה  גורמי  פי  על  כך 
אותו לבית החולים פוריה בעיר. 

הרופאים  נאלצו  החולים  בבית 
לקבוע את מותו.

למ־ הגיעו  משטרה  כוחות 
נסיבות  בחקירת  ופתחו  קום 

התאונה הקשה.


