
מאת מאיר ברגר

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
יעקור  לא  כי  אמש  התחייב  ניהו 
תכנית  של  מסגרת  בשום  יישובים 

מדינית בעתיד.
באירוע לציון 40 שנים למוע־

צה האזורית שומרון אמר נתניהו, 
"קחו התחייבות – לא מוגבלת בז־
מן, לא ניתן לעקור אף יישוב מא־

מדינית.  תכנית  בשום  ישראל  רץ 
לא יעקרו יישובים, לא של יהודים 
שאנחנו  העובדה  ערבים.  של  ולא 
לנו  מאפשרת  האלה,  הרכסים  על 
ולהבטיח  כולה  המדינה  על  להגן 

את הבטחון והיציבות באזור".
השומרון  כי "אילו  הוסיף  הוא 
היה  מקום  כל  בידינו,  היה  לא 
נתון בסכנה ברורה ומיידית. אלה 
זו  שלנו:  המרכזיים  העקרונות 
לפתחה  נמשיך  וארצנו.  מולדתנו 
לא  מדינית  תכנית  בכל  ולבנותה. 
אאפשר עקירה של אף יישוב ואף 
לשלוט  ימשיך  צה"ל  מתיישב. 
בכל השטח מערבית לירדן בקעת 
הירדן. אני פועל בימים אלו להכ־

רה בין לאומית בעקרונות הללו", 
דברי נתניהו.

להבט־ מלהתייחס  נמנע  הוא 
לקדם  הקודמות  מהבחירות  חתו 

ביהודה  הריבונות  החלת  את 
ושומרון.

כ־6,000  חלק  נטלו  באירוע 
וח־ שרים  בו  והשתתפו  אדם  בני 

הקואליציה  ממפלגות  כנסת  ברי 
והאופוזיציה.

שומ־ האזורית  המועצה  ראש 
רון, יוסי דגן, קרא בפתח האירוע 
ריבו־ במהירות  להחיל  לנתניהו 

נות. "זה הזמן להחיל ריבונות, לא 
רק על הישובים המהווים רק 3% 
מהשטח אלא על כל השטח. אנחנו 
סומכים עליך ראש הממשלה, ועל 

כן נפעל שתיבחר".

המאה  לתכנית  התייחס  הוא 
ואמר,  האמריקני  הממשל  של 
"בכל תכנית מדינית ברור וזו דרי־

תישאר  ושומרון  שיהודה  שתנו, 
הוא  ישראל".  מדינת  בידי  לנצח 
גם קרא לראש הממשלה להעביר 
לאחר הבחירות את החוק לביטול 

ההתנתקות בצפון השומרון.
לראשי  דגן  פנה  דבריו  בסיום 
יש  "אמנם  ואמר:  הימין  מפלגות 
זה  אבל  טוב.  ממשלה  ראש  לנו 
לא מספיק. ללא אחדות במפלגות 
וזה  ימין  ממשלת  תהיה  לא  הימין 

תלוי בכם".

בתמוז,  ט'  שישי,  יום  מחר, 
לה־ שנים  וחמש  עשרים  ימלאו 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  סתלקותו 
חיים'  'שפע  בעל  זי"ע,  מצאנז 
ההמונית  והעליה  יציב',  ו'דברי 
כבוד  מנוחתו  במקום  קדשו,  לציון 
בחלקת קרית צאנז שבבית־החיים 
עד  ותימשך  הערב  תחל  בנתניה, 
האהל  אל  הצהריים.  אחר  שעות 
תלפיות,  לתל  שהפך  קברו,  שעל 
יעלו ביום רצון זה רבבות להעתיר 
הכ־ לישועות  ובתחנונים  בתפלות 
לל והפרט, בזכותו של גאון ישראל 
וקדושו, אשר האיר לארץ ולדרים 

עליה והשפעתו נצחית לעד.
מחר יום שישי, לאחר תפילת 
המתיב־ בהיכל  עם  ברוב  שחרית 

יסיים  נתניה,  צאנז  שבקרית  תא 
שליט"א  מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
ע"י  שנלמדו  ומשניות  הש"ס  את 
חסידי צאנז במסגרת חברת ש"ס, 
קלה  שעה  'לחיים'.  שלחן  ויערוך 
לאחר מכן יעלה בראש קהל עדת 
של  מיוחד  למעמד  מרעיתו,  צאן 
ציון  ליד  רחמים  ובקשת  תפילה 
ההילולא  בעל  אביו  של  קדשו 

זי"ע.

מערכת  הותקנה  שנמסר,  כפי 
הלילה.  שעות  לכל  באזור  תאורה 
כן תפעל מערכת מיזוג אויר רבת־

הלילה  שעות  בכל  באהל,  עוצמה 
קרה  שתיה  מתקני  ויוצבו  והיום, 
להרוות צמאונו של הציבור הרחב 
כן  כמו  החום.  מעומס  ולהקלה 
ללימוד  מיוחדים  אוהלים  הוקמו 
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מחריף המשבר בין טורקיה לאיחוד: 

האיחוד האירופי: "נטיל סנקציות על טורקיה"
אנקרה: "עומדים על זכותנו לבצע קידוחים לחופי קפריסין" ^ כלכלן בכיר: "טורקיה בדרך להתרסקות 

כלכלית ועלולה להפוך לוונצואלה"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טורקיה  בין  המשבר  מחריף 
האירו־ האיחוד  האירופי:  לאיחוד 
פי הזהיר אתמול כי יטיל סנקציות 
את  תעצור  לא  זו  אם  טורקיה,  על 
מבצ־ שהיא  הנפט  קידוח  פעולות 
עת לחופי קפריסין. ההודעה באה 
של  שניה  קידוח  שספינת  לאחר 
קפריסין,  לחופי  הגיעה  טורקיה 
טורקיה  של  נסיונותיה  במסגרת 

שהיא  באזור  נפט  למאגרי  להגיע 
הטריטו־ בתחום  כנתון  בו  רואה 

ריאלי שלה. 
מנהיגי  הציבו  שעבר  בחודש 
טורקיה  בפני  האירופי  האיחוד 
הגז  קידוחי  את  להפסיק  דרישה 
אם  כי  ואיימו   – קפריסין  באזור 
יינקטו  ייפסקו  לא  הקידוחים 
צעדי ענישה נגד טורקיה. אתמול 
נפגשו בבריסל דיפלומטים אירו־

להטלת  באפשרות  לדון  כדי  פים 

לקראת  טורקיה,  על  סנקציות 
האיחוד  של  החוץ  שרי  פגישת 

בשבוע הבא.
האיחוד  לאיומי  בתגובה 
בתגובה  טורקיה  מסרה  האירופי 
זכותה  על  בתוקף  עומדת  היא  כי 
נפט  ולשאוב  לקדוח  החוקית 
הטרי־ בשטחה  הים  מקרקעית 

החוץ  במשרד  שלה.  טוריאלי 
דוחים  "אנחנו  כי  אמרו  הטורקי 
החוץ  משרד  של  ההצהרות  את 

האירו־ באיחוד  והגורמים  היווני 
של  הפעולות  את  שמתארים  פי 
לגיטימיות.  כבלתי  שלנו  המדינה 
לא  האירופי  שהאיחוד  ברור 
מסוגל לתפקד כמתווך ללא משוא 
הקפ־ הבעיה  לפתרון  בנוגע  פנים 
באיחוד  חברה  להיות  ריסאית. 
הזכות  את  מקנה  לא  האירופי 
הלגיטימיות  הזכויות  את  לגזול 
ואת האינטרסים של הקפריסאים 

טראמפ: "הסנקציות על איראן יוחרפו 
משמעותית בתקופה הקרובה"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טרא־ דונלד  ארה"ב  נשיא 
בתקופה  כי  אתמול  הצהיר  מפ 
איראן  על  יטיל  הוא  הקרובה 
סנקציות חריפות עוד יותר מאלו 

שהוטלו עליה עד כה. 
תקופה  "במשך  לדבריו: 
ארוכה איראן העשירה אורניום 
תוך  חשאי,  באופן  גבוהה  לרמה 
שנח־ ההסכם  של  בוטה  הפרה 

אובאמה.  ממשל  בתקופת  תם 
את  משמעותית  נחריף  בקרוב 

הסנקציות". 
איימה  השבוע  יותר  מוקדם 
חודשיים  מדי  תפר  כי  איראן 
הגרעין.  בהסכם  נוסף  סעיף 
המובילות  המדינות  מנהיגי 
הצעד  את  גינו  באירופה 
בה־ מדובר  כי  ומסרו  האיראני, 
הגרעין.  הסכם  של  חמורה  פרה 
להביא  יפעלו  כי  הבהירו  הם 
לכך שאיראן תחזור בה מצעדים 
הגרעין  הסכם  את  ותיישם  אלו, 

במלואו. 
בשבוע שעבר הזהיר רוחאני 

"תעשיר  שאיראן  אירופה  את 
לכל  שנרצה,  רמה  לכל  אורניום 
נעבור  אנחנו  לה,  שנזדקק  רמה 
הוא  אחוז".  של 3.67  הרמה  את 
הוסיף כי "איראן תהיה מחויבת 
שהצד  זמן  כל  הגרעין  להסכם 
אנו  להסכם.  מחויב  יהיה  השני 
ולאירופה  לאמריקה  מציעים 
ומתן,  המשא  לשולחן  לחזור 
את  ולקיים  החוק  את  לכבד 
הגרעין.  הסכם  של  התנאים 
בצורה  פעלה  לא  מעולם  איראן 

רגשנית ביחס להסכם הגרעין".

היום הילולת כ"ק מרן אדמו"ר 
מנדבורנא חדרה זצוק"ל

עליה לציונו בהר הזיתים בתחבורה מאורגנת ומאובטחת

מאת אהרן פקשר

היום ה' ח' תמוז יום היארצייט 
אשר  רבי  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
האדמו"ר  זצוק"ל,  רוזנבוים  ישעי' 
לגנזי  שהסתלק  חדרה,  מנדבורנא 

מרומים בשנת תשע"ב.
זכרו הנערץ של כ"ק האדמו"ר 

אוהדיו  חסידיו,  בלב  חקוק  זצ"ל 
הד־ ברק,  בבני  מדרשו  בית  ובאי 

בקים ברוחו הטהורה, ומתרפקים 
והטהורה  הרוחנית  מורשתו  על 
אשר השריש עשרות בשנים בלב 

מעריציו ושומעי לקחו.
האדמו"ר זצ"ל היה צעיר בניו 

מחר יום ההילולא של כ"ק 
מרן אדמו"ר מצאנז זי"ע
החל מהערב העליה לציון קדשו בבית החיים 

בנתניה ^ כינוסים והתוועדויות חסידים יתקיימו 
הערב בכל רחבי תבל

נתניהו בשומרון: "לא נעקור 
אף יישוב, יהודי או ערבי"
ראש הממשלה השתתף באירוע לציון 40 שנים למועצה אזורית שומרון 
והתחייב כי לא יעקור יישובים בשום מסגרת של תכנית מדינית בעתיד

  המשך בעמ' ו  המשך בעמ' ו  המשך בעמ' ו
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משטרה אלימה
והתפרצות  משטרה  קצין  בידי  טקה  סלומון  של  הריגתו 
הזעם האלימה של יוצאי אתיופיה העלו שוב על סדר היום 
הציבורי את אלימות המשטרה והראו כי היא מונעת מרגשות 
צעיר  כל  כאילו  מהם,  הנובעת  מרושעת  ומתפיסה  גזעניים 
ההיבט  על  הדגש  שימת  אולם  עבריין.  הוא  אתיופי  ממוצא 
כאילו  להטעות  כדי  בה  יש  המשטרה  אלימות  של  הגזעני 
באלימות  חוטאת  ישראל  משטרת  אין  אחרים  בעניינים 
עבודת  של  מקובלים  סטנדרטים  לבין  שביניהם  ובאכזריות 

שיטור אין ולא כלום.

הרי  מכלילות  טענות  לטעון  ראוי  זה  שאין  אף  היא.  ולא 
בירושלים  השבת  הפגנות  מאז  לפחות  הוא,  החרדי  הציבור 
של  במקרה  ואם  המשטרה.  לאלימות  קרבן  התש"י,  בשנות 
המניעה  היא  עור  שחורי  אנשים  כלפי  הגזענות  האתיופים 
את השוטרים, הרי כלפי הציבור המניע הוא לפעמים שנאת 
המקרה  אילו  אנטישמיים.  סממנים  אפילו  הנושאת  ישראל 
המזעזע של משיכה בפאותיו של יהודי היה מתרחש במדינה 
וחלף  עבר  המקרה  נסערת.  בארץ  הקהל  דעת  היתה  זרה 
עתה  שמנסים  כפי  טלטלה,  תעבור  כולה  שהמשטרה  בלי 
לטלטלה. קרבן אחר של שנאה ליהודי חרדי ארע, לאחרונה, 
כאשר צעיר הוכה והושפל ונעצר בלי שעשה דבר אלא עבר 
של  התמים  מראהו  אפילו  ישיבות.  בני  של  להפגנה  בסמוך 

הנער בעל הצרכים המיוחדים לא עמד לו במקרה הזה.

גם הפגיעה ביוצאי אתיופיה וכמובן ההתעללות בחרדים 
מי  בישראל.  המשטרה  בממלכת  רקוב  משהו  כי  מלמדות 
שעוקב אחרי החדשות יכול להוסיף כהנה וכהנה על סחיטת 
ווידויים בדרכי מרמה, על פגיעה שיטתית בזכויות עצורים, 
על העלמת ראיות ועל הגשה מוגזמת של כתבי אישום בידי 
הפרקליטות  את  לפטור  אפשר  אי  המשטרתית.  התביעה 
פועלות  והפרקליטות  המשטרה  לשערוריות.  מאחריותה 
האדם  כבוד  רמיסת  כדי  תוך  מלא  בתיאום  אחת  לא 
יקים  כי  השבוע  הודיע  המשפטים  שר  בזכויותיו.  ופגיעה 
לחקירות  המחלקה   – במח"ש  האמון  חוסר  לבדיקת  ועדה 
שוטרים במשרד המשפטים שאמורה להיות הגורם החוקר 
שנתן  במנדט  טעה  המשפטים  ששר  אלא  שסרחו.  שוטרים 
המחלקה  פשוט.  הסבר  יש  במח"ש  האמון  לאובדן  לוועדה. 
אינן  והמסקנות  מתמשכות.  החקירות  מתפקדת.  אינה 
השוטרים  על  אימה  מטילה  אינה  מח"ש  משמעויות.  חד 
כי  שמתקבל  והרושם  הברית  בארצות  למשל  שקורה  כפי 

המשטרה ומח"ש פועלים למסמס את החקירות.

פנים  בטחון  של  קשות  משימות  מוטלות  המשטרה  על 
אנשי  לחקור  נשלחים  המצטיינים  הקצינים  שכל  ונראה 
ממשל ושם הם מפעילים אלימות מסוג הדלפות מרושעות. 
סדרי  שינוי  בית,  בדק  מחייב  המשטרה  של  פגמיה  תיקון 
נגד  קשה  ויד  השוטרים  לחינוך  מבצעים  העדיפויות, 

השוטרים הרעים.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

תפנית בעלילה
התרחשה  גדולה  דרמה 
כשדלף  בתקשורת  השבוע 
מתוך  במיוחד  עסיסי  פרט 

חקירות ראש הממשלה.
של  ציטוט  היה  הפריט 
נתניהו  בין  דברים  חילופי 
החוקר  שלו.  החוקר  לבין 
מנסה לדעת אם אחד מאילי 
שהטיב  כמי  שנחשד  ההון 
וראש  הממשלה  ראש  עם 
קיבל  לו,  גמל  הממשלה 
מראש הממשלה מסוק שה־

מלך  עם  לפגישה  אותו  טיס 
ראש  גרוע.  הציטוט  ירדן. 
ושוב  שוב  נשאל  הממשלה 
הע־ מי  זוכר  שאינו  ואומר 

המדובר  הגביר  לרשות  מיד 
נראה  החוקר  המסוק.  את 
ראש  על  ולוחץ  כחושד 
הממשלה לרענן את זכרונו.

טובה  סיבה  בקיצור, 
העיתון  בתקשורת.  לחגיגה 
התמ־ את  מרח  המדינה  של 

ליל המדובר לאורך העמוד. 
הממשלה  ראש  אוהבי  וכל 
המו־ נגד  בחצוצרות  תקעו 

שחת.
יממה  אלא  חלפה  לא 
כי  מתברר  ופתאום  אחת 
לרשות  העמיד  המסוק  את 
מארמון  אחר  לא  העשיר 
שתיווך  ומי  בירדן.  המלוכה 
לא  היה  האיש  לבין  בינה 
המנוח,  המוסד  מראש  אחר 
הפרות  אחת  דגן,  מאיר 
התק־ של  קדושות  היותר 

שורת בכלל והשמאל בפרט, 
מאז העז לקרוא תגר על נת־

האריך  לא  שזה  לאחר  ניהו, 
את כהונתו, שהוארכה קודם 

לכן פעמיים.
יער  ולא  דובים  לא 
להקה  ועננים.  נשרים  אלא 
כוססת  תקשורת  אנשי  של 
עטים,  משחיזה  ציפורניים, 
מח־ ובעיקר  גרון  מכחכחת 

לנוכח  בהנאה  ידיים  ככת 
הממשלה  ראש  של  משבתו 
השיח  כי  מתברר  ופתאום 
מפנה  מקבל  חקירה  באותה 
מעלות.  ושמונים  מאה  של 
ראש  אותנטי.  היה  הוא 
לא  אכן  מסתבר,  הממשלה, 
זכר או לא ידע בדיוק מי הוא 
לו  לגמול  שרצה  הוא  ואיזה 
המחווה  את  העסקים  לאיש 
הגדולה בדמות מפגש אישי 
פלוס  הירדני  המלך  עם 

הטסה.
באורח ברור וצפוי למדי 
קיבלה  החדשה  התגלית 
של  לחלוטין  צנוע  סיקור 
כותרות  בלי  אגב.  הערת 
סנסציוניות, בלי דרמה, בלי 

צבעים ובלי צעקות. 

תסריט בחזרה
לא נוח לו לבני גנץ.

יותר מדי אנשים גונבים 
הכותרות  את  לאחרונה  לו 
עו־ אחד  יום  ההילה.  ואת 

בעצם  פרץ  עמיר  זאת  שה 
לראשות  שלו  הבחירה 
מפלגת העבודה. לא סיכמנו 
שהמפלגה הזו הופכת לעלה 
וחבורתו  שגנץ  אחרי  נידף 
ולא  לא  להם  לומר  הסכימו 
שלהם  לחבירה  להסכים 
פתאום  מה  אז  למפלגתם. 
אדם  ונבחר  בחירות  שם  יש 
עוד  לקיים  טורח  יום  שכל 
מפגש עם עוד אדם רק כדי 

לזכות בעוד כותרת.
כמובן  הוא  בתור  הבא 
אהוד ברק שאם יעבור עליו 
שאלה  זו  כותרת,  בלי  יום 
במונחים  ומוות  חיים  של 
צהלו  אתמול  הפוליטיים. 
ברק.  אנשי  בקרב  הרוחות 
שבו  סקר  פורסם  לראשונה 
הח־ אחוז  את  עובר  כן  הוא 

סימה. איזה אושר עלוב למי 
לראשות  פה  נבחר  שפעם 
מתיימר  הוא  והיום  ממשלה 
להתמודד לא כגלגל שלישי 

אלא כמחולל המהפך.
הכו־ נשאר.  לא  ולגנץ 

הבוקעות  היחידות  תרות 
המ־ על  מדברות  מסיעתו 

האחידות  חוסר  ועל  רמור 
מרגיזים.  מוטיבים  ועוד 
המלצה  גנץ  מקבל  לו,  בצר 
הממשלה.  ראש  את  לתקוף 
כח־ נתפס  הוא  אם  מה  אז 

מכלום.  טוב  יותר  זה  קיין. 
אתמול הוא אמר על נתניהו 
השרי־ את  לכבות  שבמקום 

השנאה  אש  את  מלבה  פות, 
והפלגנות.

בין  שהקשר  לכך  מעבר 
כקשר  כמוהו  הדברים  שני 
שבין קרחת לקדחת, יש כאן 
בסי־ עובדה  עם  התנגשות 

וברק  לפיד  גנץ,  אחת.  סית 
עסוקים  הסדר  משנה  ולא 
כיום בדבר אחד בלבד: לה־

סית נגד נתניהו. אז מי בדיוק 
מצית אש.

תסביך בפעולה
מהארכיון  שלף  מישהו 
שהשמיע  כדורבנות  דברים 
כשהיה  הכהן,  שאמה  כרמל 
ראש  להיות  חלם  ולא  ח"כ 

עיר.
הוא דיבר שם חוצץ נגד 
ציבורית  תחבורה  הפעלת 
בשבת. היום הוא פועל אח־

רת למרבה הבושה.
כשהעמדות  זה  ככה 
אינן נובעות מאמונה טהורה 
בה־ מתבקש  חיים  ואורח 

תאם אלא נעות בין עממיות 
לפופוליזם.

ירושלים: נהרסה 
האנדרטה לזכר המחבל
המשטרה, בשיתוף עיריית ירושלים, הרסה את לוח 

הזכרון שהוצב לזכר מוחמד עביד שמת במהלך נסיון 
לפגוע בשוטרים
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של  והפיקוח  השיטור  אגף 
יש־ ומשטרת  ירושלים  עיריית 
האנדרטה  את  אתמול  הרסו  ראל 
עיסאוויה  בכפר  אתמול  שהוקמה 
המחבל  עביד,  מוחמד  של  לזכרו 
שמת בחודש שעבר לאחר שניסה 

לפגוע בכוח משטרה.
הט־ ארגון  עם  המזוהה  עביד, 

בעבר  ישב  העממית',  'החזית  רור 
כ־4 שנים בכלא בעקבות השלכת 

בקבוקי תבערה.

בהוראת  התבצעה  ההריסה 
ליאון  משה  ירושלים,  העיר  ראש 
הציבורי  הסדר  "שמירת  שאמר: 
הבסיס  היא  בחוקים  ועמידה 
להפרת  יד  ניתן  לא  להתנהלותנו. 
בלתי  אנדרטאות  והקמת  החוק 

מאושרות, בכל רחבי העיר".
הממשלה  ראש  של  דוברו 
הממשלה  ראש  "לבקשת  כי  מסר 
ראש עיריית  עם  נתניהו ובתיאום 
הב־ וגורמי  ליאון  משה  ירושלים 
אנדרטה  הוסרה  והאכיפה,  טחון 
שהוקמה בעיסאוויה לזכר מחבל".

המלחמה הקריטית עולה שלב: 'יד לאחים' 
חושף את פניהם האמיתיות של המיסיונרים

תיעוד חדש של 'יד לאחים' שיצא לאור ממחיש את דרך הפעולה של המיסיון הנוצרי, 
במטרה להזהיר את הציבור הרחב מפני דרכי הפעולה של המיסיון ברשת המקוונת 
^ ב'יד לאחים' אומרים כי המיסיונרים מנצלים זאת גם כדי לפעול בקרב ילדים ובני 

נוער – דבר האסור לפי חוק ^ וגם: מה אמר עובר האורח הלא־דתי שנחשף לצילומים 
^ כל הפרטים על המיזם החדש שנועד לתלוש את המסכה מפני המיסיונרים

מה־ ניכר  שחלק  רב  זמן  זה 
כתות  לבין  לאחים'  'יד  בין  מאבק 
באמצ־ מתמקד  הנוצרי  המיסיון 
עים טכנולוגיים. המיסיונרים גילו 
שבה  ברחוב,  לפעילותם  שבניגוד 
אחר  פעם  פניהם  את  מקדמים 
לאחים'  'יד  של  השטח  אנשי  פעם 
ומתריעים  צעדיהם  את  המצרים 
ברשת  הסכנה,  מפני  הציבור  בפני 

הם יכולים לפעול בקלות יתירה. 
בתופעה  נאבק  לאחים'  'יד 
בכל הכוח וגייס את כישרונותיהם 
מל־ שישיבו  בתחום  מומחים  של 

מול  נאבק  בבד  ובד  שערה  חמה 
שלא  המקוונת  הרשת  חברות 
וגרו־ למיסיון  רגל  דריסת  יעניקו 

רותיו. השבוע חלה עליית מדרגה 
לאחים'  ב'יד  כאשר  הזה,  במאבק 
הפקה  המקוונת  ברשת  הפיצו 
הציבור  בפני  החושפת  ויזואלית 
את דרך הפעולה של המיסיונרים. 
נועדה  הוויזואלית  ההפקה 
מתי־ הרחב  הציבור  את  להזהיר 

באמצעים  ברשת  שהופץ  עוד 
מיסיונרים  נראים  בהם  שונים, 
מתחזים לאנשים תמימים ומנסים 
לשדלם נגד היהדות, נגד "הרבנים 
מעבירים  שהם  תוך  החשוכים", 
מסרים נוצריים בולטים ומסלפים 
את התנ"ך והגמרא ומתבלים במ־
סרים אנטישמיים ומסיתים. העו־

לבושים  אינם  שהמיסיונרים  בדה 
זהותם  את  שמסגיר  נוצרי  בסממן 
הצלי־ האמתיות,  כוונותיהם  ואת 

חה למרבה הצער לגרום לאנשים 
שיבחינו  מבלי  ברשתם,  ליפול 

במה באמת מדובר. 
ב'יד לאחים' מזכירים כי המי־

כדי  הרשת  את  מנצלים  סיונרים 
הקובע  החוק  על  במודע  לעבור 
עונש מאסר למי שמשדל קטינים 
זאת  עושים  הם  דתם.  את  להמיר 
שהמשטרה  ביודעם  הן  במכוון, 
הע־ אחרי  בפיקוח  רגליים  גוררת 

והן  בנושא,  מבצעים  שהם  בירות 
בשל העובדה שיותר קשה לתפוס 
מאחורי  נצבים  הם  כאשר  אותם 

המחשב ולא בפומבי. 
במהלך ההפקה נתקלו אנשי 'יד 

לסיאוב  מוחשית  בעדות  לאחים' 
מול  אל  הציבור  קצוות  בכל  שיש 
הפעילות המיסיונרית ברשת. אדם 
שמגדיר את עצמו כלא דתי שנחשף 
לצילומים אמר לאנשי הצוות: "טוב 
חייבים  זאת.  עושים  שאתם  מאוד 
להכות את המיסיונרים ברשת. הם 
מציקים לציבור ומנסים להגיע אליו 
חייבים  תמים.  ובמסווה  בתרמית 
בתרמית  שמדובר  יבין  שהציבור 

נוצרית".

תופעה: מרכזי קניות 
פיראטיים ביו"ש

תנועת רגבים עותרת נגד מתחם עסקים בלתי חוקי 
המסכן את חיי תושבי גבעון החדשה ^ "ההפקרות 

בבניה הבלתי חוקית גורמת סכנה"
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המוע־ עם  יחד  רגבים,  תנועת 
עתרה  בנימין,  מטה  האזורית  צה 
בי־ המחוזי  המשפט  לבית  השבוע 
רושלים בדרישה לפנות את מתחם 
על  הנמצא  חוקי  הבלתי  העסקים 

כביש הגישה לגבעון החדשה.
המתחם, כולל חנויות, מוסכים 
הכ־ את  החונקים  קטנים  ועסקים 

התושבים  חיי  את  ומסכנים  ביש 
אכיפות  מלבד  עליו.  הנוסעים 
מבנים  של  והריסות  נקודתיות 
מסרב  האזרחי  המנהל  בודדים 

מקיף  באופן  בנושא  להתעסק 
ושיטתי.

החד־ גבעון  אל  הגישה  כביש 
שה איננו הכביש היחידי בו קיימת 
ליישובים  בכניסה  גם  התופעה. 
א־שרקיה  לובן  בכפר  אריה,  בית 
ומעלה  עלי  ליישובים  הסמוך 
בצומת  גם  וכן  בבנימין,  לבונה 
חו־ בכביש  אריאל,  לעיר  הכניסה 

צה שומרון ליד יקיר ועוד.
ישראל  בנימין,  מועצת  ראש 
שהמו־ שנים  "מזה  כי  אומר  גנץ, 

התחבורה  קידום  על  עמלה  עצה 
נתקלים  ואנו  בנימין  ברחבי 
שמעכבים  משפטיים  בקשיים 
מרכזים  בעוד  התקדמותנו,  את 
בטיחות  מחדלי  עם  חוקיים  לא 
בחיי  לפגוע  שעלולים  חמורים 
פועל  לא  ואיש  קמים  התושבים, 
מגורמי  דורשים  אנו  לסגירתם. 
עד  הדין  את  למצות  האכיפה 
פו־ אשר  הקניות  מרכזי  עם  תום 
געים בבטיחות תושבי האזור כדי 
ככל  טובה  חיים  שגרת  להבטיח 

האפשר לכולנו".
בתנועת  יו"ש  רכז  חמו,  ישי 
התופעה.  היקף  על  מסביר  רגבים 
ושו־ ביהודה  רבים  גישה  "כבישי 
הכבישים  מחניקת  סובלים  מרון 
בצידי  אדמות  על  ומהשתלטות 
הדרך. מעבר לבניה הבלתי חוקית 
לטובת  שהופקעו  שטחים  על 
שם  והבניה  ההפקעה  בצו  הכביש 
מוכחת  עליה  גם  קיימת  אסורה, 
במספר תאונות הדרכים הנגרמות 
שנ־ מעסקים  שנוצר  העומס  בשל 

לטווח  תכנון  בלי  כחוק,  לא  בנים 
קודם  מסוכנת  שם  הבניה  ארוך. 
הז־ הגיע  תחבורתית.  מבחינה  כל 
הנו־ התושבים  חיי  על  לשמור  מן 

סעים על הכבישים הללו, יהודים 
וערבים כאחד".

נתניהו מצטדק לגבי הפנייה למפלגת העבודה: "שמרתי על הימין"
ראש הממשלה הסביר את הסתירה בין הפנייה למפלגת העבודה בנסיון להקים ממשלה לבין שאיפה להרכיב ממשלת ימין
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נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
לראשי  לפנייתו  אתמול  התייחס 

את  להקים  כדי  העבודה  מפלגת 
לפזר  ההחלטה  לפני  הממשלה, 

את הכנסת.
הכ־ לחברי  פנה  הוא  לדבריו, 

לאחר  רוסו,  וטל  גבאי  אבי  נסת 
שאביגדור ליברמן מנע את הקמת 

ממשלה.
בכל  להקים  היתה  "התכנית 

על  שמרתי  כי  ימין  ממשלת  אופן 
בקואליציה",  הימין  מפלגות  כל 

דברי נתניהו.
הוא גם בירך את נשיא ארה"ב 

יג־ כי  הצהרתו  בעקבות  טראמפ 
ביר את הסנקציות על איראן. "זה 
נגד  פועלת  ארה"ב  מאוד.  חשוב 

איראן כפי שאנחנו פועלים".
גם  התייחס  הממשלה  ראש 
הכנות  "עשינו  עזה.  בגבול  למצב 
אני  היקף,  רחבת  צבאית  לפעולה 
אם  אך  לה,  נידרש  שלא  מקווה 

נידרש נממש אותה".
פורסם  הכנסת  פיזור  לאחר 
הפיזור  ערב  כי   11 כאן  בחדשות 
ניסה נתניהו לא רק לצרף את אבי 
למנוע  הנסיונות  אחד  אלא  גבאי, 
הק־ בדמות  היה  חוזרות  בחירות 

'כחול  עם  חלופית  קואליציה  מת 
וראשה  ביתנו  ישראל  וללא  לבן' 
בכירים  פי  על  ליברמן.  אביגדור 
נעשתה  אליהם  גם  לבן,  בכחול 
פנייה במטרה למנוע בחירות, אך 

היא נדחתה.
מטע־ שליחים  הדיווח,  פי  על 

מו של ראש הממשלה פנו לנציגי 
להקים  להם  והציעו  לבן,  כחול 
את  שתכלול  אחדות  ממשלת 
רק  ולא  לבן –  כחול  ואת  הליכוד 
זאת, על פי הדיווח בהצעה נכללה 
הממשלה  ראש  בין  רוטציה  גם 
יישאר  נתניהו  ולפיה  גנץ,  לבין 
בתפקידו לשנתיים ואז יוחלף על 

ידי בני גנץ. 
הבכירים  אותם  אמרו  עוד 
הצעתו  את  דחה  גנץ  כי  במפלגה 
שלא  מכיוון  וזאת  נתניהו,  של 
לקיים  בכוונתו  היתה  כי  האמין 
בשעתו  נמסר  מהליכוד  אותה. 
בשקר  מדובר  כי  לכתבה  בתגובה 

מוחלט.

דיווח: פייגלין יעניק לבנט את המקום 
הראשון לטובת רשימה משותפת 

יו"ר זהות מוכן לוותר על הובלת הבלוק הטכני בין רשימתו לרשימת הימין החדש ודורש בתמורה את 
המקום השני והשלישי

מאת מאיר ברגר 

ריצה  לטובת  פערים  סוגרים 
'זהות'  מפלגת  יו"ר  משותפת? 
על  לוותר  מסכים  פייגלין  משה 
המקום הראשון לטובת נפתלי בנט 
המקומות  את  בתמורה  ומבקש 

השני והשלישי.
ב',  רשת  בכאן  דיווח  פי  על 
במסגרת  לוותר  הסכים  פייגלין 
טכני  בבלוק  משותפת  ריצה 
לתת  ואף  הראשון  המקום  על 
תיכנס  ומפלגתם  במידה  לבנט, 
רא־ לבחור  הזכות  את  לממשלה, 

שון את תפקיד השר.

את  בתמורה  דורשת  'זהות' 
המקום השני והשלישי. על פי חלק 
סביב  המחלוקת  סלע  מהדיווחים, 
איחוד כזה או אחר בין בנט לפייגלין 

היה השאלה מי יוביל איחוד כזה.

החדש  הימין  רשימת  כי  נציין 
לא  ואף  חיבורים  ביצעה  טרם 
לשעבר  השרה  האם  עדיין  ברור 

שקד תצטרף אליהם או לא.
השבוע  בתחילת  זאת,  עם 

והשניים  בנט  עם  שקד  נפגשה 
דנו בעתידם הפוליטי. ככל הידוע 
חיבור  לקראת  התקדמות  הושגה 
במסגרת  שקד  של  וריצה  ביניהם 

מפלגת הימין החדש.

השר אמסלם: "השמאל השתלט על 
התקשורת בישראל, צריך לתקן את זה"

עד מחר עוד תספיקו:

חגיגות חודש הספר האגדי של 
'אור החיים' מסתיימות ביום שישי

האח־ השניה  אנשי  לכל  הודעה 
רונה: היא כאן. נכון תכננתם להספיק 
של  התקדים  חסרי  המבצעים  את 
וצאו  ארנק  קחו  האגדי?  הספר  חודש 
עכשיו, כי הם בתוקף עד מחר – וממש 
חבל שרק אתם לא תיהנו ממגוון ספ־
רים עצום במחירים שלא היו מעולם.

המ־ קטלוג  מתוך  מידע  קצת 
האגדי  הספר  חודש  המלא:  בצעים 
כולל מבחר של מבצעים אטרקטיביים 
במיוחד, החל מסטים של ספרי קודש, 
פופו־ קריאה  ספרי  סדרות  דרך  עבור 

לריות וכלה בספרות נוער וילדים, עד 
הקטלוג  לפעוטות.  מנויילנים  ספרים 
מכיל שורת עמודים של 'מבצעי מאה' 
אנציקלופדיית  כמו  ספרים  סדרות   –
קופל'ה  סיפורי  סדרת  ומלואו',  'עולם 
'ונפ־ סדרת  וקסברגר',  'מלכות  מבית 

לאותיו לבני אדם', סט 'רש"י כפשוטו' 
'פאר  חבילות  כפשוטה',  'משנה  וגם 
ש"ח  ב־100  הכל   – ועוד  מקדושים' 

בלבד!
עמוד מעניין בקטלוג הוא ספרים 
מהסופרים המובילים, המעניקים אחת 
מיצירותיהם הנבחרות ב־39 ש"ח בתו־
ספת הקדשה אישית לקהל הקוראים.

חודש הספר האגדי מדבר אתכם 
באידיש, באנגלית ובכל שפה אפשרית 
בדגש  החיים',  ב'אור  יודעים.  שאתם 
הדגל  סניף   – סנטר'  החיים  'אור  על 
רח־ מחלקות  קיימות  שערים,  במאה 

החוצניקים  את  המשרתות  ידיים  בות 
במאור פנים.

ל'אור  יצאתם  זה?  את  עשיתם 
הרוכשים  הבונוס:  את  קבלו  החיים'? 
חודש  ממבצעי  ומעלה  ש"ח  ב־100 
היומית  בהגרלה  משתתפים  הספר 
הנערכת בסניפים על פרסים יקרי ערך. 
תורכם...  עכשיו  אולי  זכו,  כבר  מאות 

ואל תשכחו לתכנן מה לרשום בספח 
העולה  השבועית  בהגרלה   – הקניה 
בגורל זוכה במה שבחר לעצמו, בסדר 
בשבועות  ש"ח.   5500 עד  של  גודל 
ש"ס  על  ההכרעה  נפלה  הראשונים 
מקורי  רעיון  לכם  יש  אם  שוטנשטיין. 
יותר, אתם מוזמנים לכתוב אותו – וגם 

לזכות!

מאת דוד שמואלי

שר התקשורת הנכנס, ח"כ דו־
ללשכתו  אתמול  נכנס  אמסלם,  די 

החדשה במשרד התקשורת. 
צריך  תקשורת  גוף  "כל 
להיות מאוזן", פתח השר אמסלם 
את  והסביר  כתבים,  עם  בשיחה 
התקשורת:  של  ותפקידה  כוחה 
"צריך להבין שתקשורת זה רשות 

ויש  הדמוקרטי  בעולם  רביעית 
יש  ולכן  עצומה  משמעות  לה 
ליושר  להגינות,  עצומה  חשיבות 

ולפרופורציות".
ליחסי  התייחס  בהמשך 
בכ־ ושמאל  ימין  בין  הכוחות 
יודע  אחד  "כל  התקשורת:  לי 
לא  שהוא  דבר  זה  שהתקשורת 
מגיע  שאני  ראיון  כל  היום.  מאוזן 
מהשמאל  שלושה  שניים  יש 

קורה.  זה  תמיד  לבד.  כמעט  ואני 
כרגע  זה.  את  לאזן  צריך  לכן  אז 
לנקודה  זה  את  ולהביא  לפעול 

הזאת".
יודע  אינו  כי  ציין  אמסלם 
של  ליעד  להגיע  כיצד  בדיוק 
איך  הפתרון  את  לי  "אין  האיזון: 
אחריות  יש  אבל  זה  את  עושים 
עצומה למנהלי כל הרשתות שזה 

יגיע באופן טבעי לאיזון". 

היום העליה לציונו של הרה"ק רבי 
יוסף אלטר מראדוביץ זי"ע בחיפה

יפקדו  מעשה  ואנשי  חסידים 
רבי  הרה"ק  של  ציונו  את  היום 
יוסף אלטר מראדוביץ זי"ע, בבית 
ציונו  באהל  בחיפה,  הישן  החיים 
דמן  אבדימי  רבי  האמורא  של 

חיפה זי"ע.
של  בנו  היה  מראדוביץ  הרבי 
זי"ע  מקאסוב  חיים  רבי  הרה"ק 
ברכי  על  וגדל  חיים'  'תורת  בעל 
זקנו הרה"ק ה'אהבת שלום' מקא־

הרה"צ  של  חתנו  היה  זי"ע.  סוב 
רבי ישראל חתן הרה"ק רבי משה 

צבי מסאווראן זי"ע.
עדה  הנהיג  תרי"ד  משנת 
בבוקובינה,  אשר  ראדוביץ  בעיר 
היה  לחצרו.  נהרו  רבים  וחסידים 
צדיק  בתורה,  כגדול  מפורסם 
וקדוש, ובעל מופת. רבים אף באו 
לבקש ממנו עצה ותושיה, בהיותו 

נודע בחכמתו כי רבה.
השתוקקות  את  מימש  הוא 

ולחונן  לעלות  זי"ע  הק'  אבותיו 
את עפר ארץ הקודש. כדי להוציא 
לפועל את הכמיהה לארה"ק, ויתר 
עליו  שהושפעו  והיקר  הכבוד  על 
תרל"ג  ובשנת  מולדתו,  בארץ 
שאלו  כאשר  ישראל.  לארץ  עלה 
בנו הרה"ק רבי משה על מי נוטש 
כי  נענה  מרעיתו,  צאן  את  הוא 
ויבקשו  אליו  שיכתבו  עת  בכל 
הוא  בטוח  הנחוצה,  הישועה  את 
שלא יושבו פניהם ריקם, ובוודאי 

יוושעו!
הקודש  בעיר  התיישב  כאן 
מדרשו.  בית  את  בה  ויסד  צפת, 
הקיים   – ראדוביץ  המדרש  בית 
חסי־ מלא  תמיד  היה   – היום  עד 

דים. היו אלה שנות פריחה לעדת 
והרבי  הגליל,  בעיר  החסידים 
העדה  מראשי  היה  מראדוביץ 

ונערץ על כולם.
שנה,   140 לפני  תרל"ט  בקיץ 

לחיפה,  הרופאים  בעצת  נסע 
התד־ שם  אולם  ריפוי,  לצורכי 

בתמוז  ובח'  בריאותו  מצב  רדר 
מעלה.  של  לישיבה  נקרא  תרל"ט 
לה־ ניסו  פעמים  שכמה  אף  על 
ציון  ע"י  חשובים  אנשים  טמין 
חיפה,  ְדִמן  אבדימי  רבי  האמורא 
שם  אירעה  תמיד  כי  הצליחו,  לא 
מפולת. אולם הפעם כשחפרו את 
הקבר התנהל הכל כשורה ללא כל 
מניעות, והרבי נטמן ליד האמורא 
גלים  והיכה  שהתפרסם  דבר   –

בקרב הציבור.
חיפה  שבעיר  הק'  האהל 
ור־ היום,  עד  תלפיות  תל  מהווה 

בים באים להתפלל במקום, בפרט 
מרא־ הצדיק  של  הבטחתו  לאור 

הימנו  שיבקשו  עת  שבכל  דוביץ, 
יושבו  שלא  הוא  בטוח  ישועה 
ובוודאי  ריקם,  המבקשים  פני 

יוושעו.
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תושבים בכרמיאל הונחו 
להסתגר בבתיהם בשל שריפה

מאת חיים מרגליות

ברח־ ששרר  החם  האוויר  מזג 
גדולות.  לשריפות  גרם  הארץ,  בי 
בעיר כרמיאל פרצה שריפת חורש 

גדולה ברחוב עציוני.
שוטרי משטרת ישראל הוזנקו 
הסמיך  העשן  ובעקבות  למקום 
ובמטרה למנוע סכנה, הוחלט יחד 
קו  פינוי  על  הכיבוי,  כוחות  עם 
הבתים הראשון בסמוך לשריפה. 

השכונה  תושבי  כלל  כן,  כמו 
לאירוע,  בסמוך  המתגוררים 

חלונותיהם  את  להגיף  התבקשו 
לכיבוי  עד  בבתיהם  ולהסתגר 
השריפה ופיזור העשן הרב. שאר 
להגיע  שלא  התבקשו  האזרחים 

לאזור השריפה.
באש  עלה  אחר,  באירוע 
סמוך   ,6 בכביש  נוסעים  אוטובוס 
ארוך  זמן  במשך  שורק.  למחלף 
לאחר  כיבוי,  כוחות  במקום  פעלו 
קוצים  לשטחי  התפשטה  שהאש 
במקום,  נוצר  ארוך  פקק  סמוכים. 
כש־ למשך  בכביש  נתקעו  ונהגים 

עתיים וחצי.

מאת כתב 'המבשר'

ביהודה  הצבאי  המשפט  בית 
שנות   35 של  מאסר  עונשי  גזר 
וכן פיצוי  ו־32 שנות מאסר  מאסר 
שני  על  ש"ח  מיליון   2.5 של  כולל 
מחבלים שאחראים לפיגוע בו נפל 
חייל צה"ל טוביה ינאי ויסמן הי"ד 
ונפצע אזרח נוסף, במתחם רמי לוי 

בשער בנימין.
כי  עולה  בעניינם  הדין  מפסק 
עם  מועד,  מבעוד  תכננו  השניים 
דקירה  פיגוע  לבצע  נוסף,  מחבל 
נגד יהודים במתחם המסחרי בש־

ער בנימין.
בסכי־ הצטיידו  החוליה  חברי 

לבצע  במטרה  למקום  והגיעו  נים 
תחילה  פצעו  הם  הפיגוע.  את 
באורח קשה אזרח ישראלי ששהה 
למוות  דקרו  מכן  ולאחר  במתחם, 

את החייל טוביה ינאי ויסמן הי"ד, 
אשר נאבק בגבורה עם המחבלים 
נאמר  הפיגוע,  המשך  את  וסיכל 
לא  המחבלים  שמות  הדין.  בפסק 

פורסמו נוכח היותם קטינים.

ביקשה  הצבאית  התביעה 
עונש  המחבלים  על  ייגזר  כי 
המשפט  בית  עולם.  מאסר  של 
לאור  בעיקר  כן,  מלעשות  נמנע 
התביעה  המחבלים.  של  גילם 

על  לערער  צפויה  הצבאית 
ההחלטה.

אשר  השלישי,  המחבל  על 
בכ־ מוות  בגרימת  כן  גם  הורשע 

לעבירת  המקבילה  (עבירה  וונה 

בפו־ מאסר  שנות  נגזרו 35  רצח), 
על. התביעה הצבאית ערערה על 
עליו  ייגזר  כי  וביקשה  ההחלטה 

מאסר עולם.
פיקוד  מפקד  צל"ש  כי  נציין 
לסמל־ראשון  הוענק  המרכז 
והדו־ ליבו  אומץ  על  הי"ד  ויסמן 

במהלך  שהפגין  האישית  גמה 
הפיגוע.

עשרות שנות מאסר 
לרוצחי החייל בשער בנימין

למרות הבקשה למאסר עולם

בשל גילם הצעיר בית המשפט הצבאי לא הטיל על המחבלים מאסר עולם ^ הם יחויבו במתן 
פיצוי כולל של 2.5 מיליון ש"ח 

שיח מחותנים 

ביטוי הולם | הרב י. טוורסקי

'מחותן,  הקודם  הטור  בעקבות  והתעוררו  עוררו  רבים 
שים לב!' על חשיבות קבלת האורחים בשמחות.

מחותנים  אומרים  מאליו,  ומובן  פשוט  שהדבר  למרות 
רבים, בכל זאת יש מקום לחדד את הענין ולעורר עליו שוב. 
בכל זאת, יהודי העומד ביום חתונת צאצאיו וביום שמחת 
ליבו עשוי לרחף מעט ולאבד שליטה על מה שקורה. מצוי 
מאוד שהוא לא יאחז ראש בעת קבלת אורחיו ולא ישים לב 

אליהם בצורה מספקת.
מחותן אחד מספר שהחליט לעבוד בצורה כזו. הוא אינו 
עוזב את היד, המושטת אליו לברכת 'מזל טוב', טרם יוודא 
היטב בעצמו שאכן הוא מעכל מי העומד לפניו. מהיכן הגיע 
ומה הקשר שלו לכאן. לפעמים זה לוקח כמה שניות טובות. 
הוא  אך  האחיזה  את  להרפות  מנסה  כבר  בעצמו  המאחל 
מחייך בסלחנות ומבין את המחותן שרוצה להעניק לו את 

ההרגשה הטובה ואת הערכתו הנכונה עבור טרחתו.
מפליא לראות כי אף גדולי ישראל בעבר ובהווה ייחסו 

חשיבות רבה לענין זה.
השבוע  פורסם  הכלכלי  שבגליון  קוראים'  'קול  במדור 

מכתבו של א. נ. מ. הכותב כדלהלן:
הכותב...  כתב  השבוע  ב'המבשר'   ... לב!  שים  "מחותן, 
לב  שם  בקושי  השמחה  ובעל  לשמחה  באים  שלפעמים 

לאורחיו שבאו לשמחו.
"זכורני, כשעשיתי לפני שנים רבות את הבר מצוה לבני 
הוא  מו"ר שליט"א,  ברכת  את  ונכנסתי לקבל  הגדול שיחי' 
אמר לי: דע, יבואו רבים להשתתף בשמחתך ולא יהיה לך 
פנאי לשבת ולקרב כל אחד ואחד כדבעי. מכל מקום שים 
לב כשאורח ניגש אליך לברכך בברכת מזל־טוב הבט בעיניו 

והאזן לכל מילה שיוצאת מפיו, וברכהו גם אתה.
"בברכת שירבו שמחות בישראל ונזכה לשמוח ולשמח".

כך גם מספר לנו הרב ש. ה. מביתר כדברים האלו: 
שההתרגשות  כמובן  הבכורה,  בתי  את  שחיתנתי  "לפני 
לכמה  אפוא  הלכתי  ראשונה.  לחתונה  כיאה  עצומה  היתה 
צריך  הכנה  איזו  לשאול  אידן,  חסידישע  טובים,  יהודים 
אלו  אי  מהם  וקיבלתי  לחופה  בתי  הובלת  לקראת  לעשות 

תשובות ועניינים המסוגלים ליום נשגב שכזה. 
שהיה  לי  סיפר  ששאלתי  החשובים  מהיהודים  "אחד 
זצוק"ל  מבעלזא  מהר"א  מרן  לכ"ק  שנכנס  יהודי  פעם 
תשובת  מצאצאיו.  אחד  חתונת  טרם  דומה  בשאלה 
הבעלזער רב היתה מפתיעה בפשטותה. הרבי התבטא כך: 
אויף  קענען  זאלסט  רוהען,  אויס  גוט  זיך  זהען  זאלסט  "דו 
לנוח  [תראה  זיין"...  צו  דארף  ס'איז  ווי  עולם  דעם  נעמען 

היטב, כדי שתוכל לקבל את הציבור כראוי!] - - -

הרגולטורים הפיננסים בניו יורק ובישראל 
חתמו על מזכר הבנות בנושא שיתוף פעולה 

מאת שלמה גרין

מושל ניו יורק, אנדרו קואמו 
היש־ הרגולטורים  ושלושת 
הבנקים  על  המפקחת  ראליים: 
הממונה  בר,  ד"ר  ישראל,  בבנק 
וח־ ביטוח  ההון  שוק  רשות  על 
ויושבת  ברקת,  משה  ד"ר  סכון, 
ראש רשות ניירות ערך בישראל, 
חתימת  על  הודיעו  גואטה,  הגב' 
על  הפיקוח  עם  הבנות  מזכר 
במדינת  הפיננסיים  השירותים 
נועד  ההבנות  מזכר  יורק.  ניו 
פיננסית  חדשנות  ולעודד  לפתח 
בין  חוצת־גבולות  טכנולוגית 
שיתוף  ידי  על  וישראל,  יורק  ניו 
לחברות  אפשרות  ומתן  מידע 
המדינות  בשתי  לפעול  פינטק 

ביתר קלות..
מעו־ שנחתם  ההבנות  מזכר 

פיננסית  חדשנות  יוזמות  דד 
של  הפניה  מנגנון  באמצעות 
הרגולטו־  – פיננסיים  חדשנים 

יפנו  ובישראל  יורק  בניו  רים 
לשני,  האחד  פיננסיים  חדשנים 
הטמ־ את  לשפר  שעשוי  מנגנון 

שיתוף  בשווקים.  החדשנות  עת 
במידע – הרגולטורים בניו יורק 
חד־ על  מידע  יחליפו  ובישראל 

נושאים  לרבות  פיננסית,  שנות 
מדיניות  ונושאי  רגולטוריים 

בשירותים פיננסיים חדשניים.

תמיכה  ההסכם  כולל  עוד 
הרגולטו־  – פיננסית  בחדשנות 

יפעלו  ובישראל  יורק  בניו  רים 
פיננסיים  שחדשנים  להבטיח 
את  יקבלו  מדינה  כל  בתחומי 
כל  תמיכה.  של  רמה  אותה 
הפי־ בחדשנים  תתמוך  מדינה 
ננסיים הפועלים במדינה השניה 
באותה רמה, לרבות דו־שיח על 
שירותים פיננסיים ועל חדשנים 
בניו  הרגולטורים   – פיננסיים 
שיח  יתאמו  ובישראל  יורק 
בנוגע  משותפים  ענין  בתחומי 
בנ־ ישתפו  פיננסיים,  לחדשנים 
הכשרות  ויתאמו  המקצועי  סיון 

מקצועיות.
שנחתם  ההבנות  מזכר 
ניו  של  המחויבות  את  מדגים 
בצמיחת  לתמוך  וישראל  יורק 
ומכיר  הפיננסית,  החדשנות 
המו־ עם  השותפות  בחשיבות 

חדשנים  על  ברגולציה  בילים 
פיננסיים.

הפיננסית  הבירה  יורק,  "ניו 
להוביל  ממשיכה  העולם,  של 
של  הצמיחה  ובעידוד  בקידום 
פיננסיים  ומוצרים  שירותים 
בעול־ להם  שהביקוש  חדשניים, 

המושל  אומר  גובר",  הנוכחי  מנו 
קואומו. "ניו יורק וישראל, שתיהן 
קשרי  ובהינתן  חדשנות,  מרכזי 
יתרונות  קיימים  ביניהן  החברות 

בענף  הפעולה  לשיתוף  רבים 
המתפתח.  הפיננסית  החדשנות 
עם  שותפה  להיות  גאה  יורק  ניו 
הבנות  מזכר  באמצעות  ישראל 
מנת  על  יחד  עמה  ולעבוד  זה 
מיותרים  חסמים  הסרת  להבטיח 
להתפתחות חדשנות פיננסית, על 
מנת לתמוך בחדשנות העכשווית 
יורק  ניו  בין  הקשרים  והעתידית. 
וישראל יוגברו ויורחבו באמצעות 
מזכר הבנות זה ויקלו על היכולת 
של יזמים וחדשנים לפעול בשתי 

המדינות".
ד"ר  הבנקים,  על  המפקחת 
חדשנות  "קידום  כי  אמרה  בר 
במערכת  פיננסית  טכנולוגית 
אחד  הוא  בישראל  הבנקאית 
בנק  של  האסטרטגיים  היעדים 
לעמיתיי  מודה  אני  ישראל. 
ובישראל  יורק  בניו  ולשותפיי 
שיתמוך  הפעולה,  שיתוף  על 
בחזית  להיות  שלנו  ביכולת 
הטכנולוגיה, תוך הבטחת טיפול 
נאות בסיכונים השונים בהתאם 
הבינלאומיות  לפרקטיקות 

הטובות ביותר".
הממונה על רשות שוק ההון 
ברקת  משה  ד"ר  וחסכון,  ביטוח 
אמר כי "כרגולטור האחראי על 
בנקאית  החוץ  הפינטק  פעילות 
ניירות  בתחום  שאינה  בישראל 
ביטוח  ההון,  שוק  רשות  ערך, 

את  בברכה  מקדמת  וחסכון 
המ־ והעבודה  הפעולה  שיתוף 

אחרים  רגולטורים  עם  שותפת 
משוכנע  אני  ומהעולם.  מהארץ 
פו־ ידע  מחילופי  שניהנה  בכך 

הפינטק  בתחום  ומועילים  ריים 
יורק,  מניו  עמיתינו  עם  ביחד 

שמהם יהנו כל הצדדים".
יו"ר רשות ניירות ערך, הגב' 
גואטה הוסיפה כי "רשות ניירות 
אסטרטגי  כיעד  הגדירה  ערך 
את קידום החדשנות הפיננסית, 
וש־ פיתוח  את  בתוכו  שכולל 

בישראל.  הפינטק  תחום  כלול 
פיננסית  חדשנות  מרכז  הקמנו 
ברשות, שמעניק ליווי רגולטורי 
לנו  ומאפשר  פינטק  לחברות 
והאסדרה  הפיקוח  על  ללמוד 
על  שמירה  לצורך  הנדרשים 
ולצד  המשקיעים  של  עניינם 
זאת, לאפשר את המרחב החיוני 
הט־ פיתוח  של  מואץ  להמשך 
מתווסף  זה,  מזכר  כנולוגיות. 
נוספים  בילטרליים  להסכמים 
עם  לאחרונה  חתמנו  עליהם 
והצטרפותנו  ושוויץ  צרפת 
 .GFIN  – הבינלאומית  לרשת 
הסכמים אלו, מעניקים לחברות 
ליווי  לקבל  אפשרות  פינטק 
מנת  על  להן  הנדרש  רגולטורי, 
וב־ בישראל  ברגולציה  לעמוד 

שוקי העולם".

צילום: חיים לוריא

שוב: ליקויים רבים ברכבי 
הסעות תלמידים

מאת חיים מרגליות

רבים  ליקויים  נמצאו  שוב 
אגף  ילדים.  של  הסעות  ברכבי 
השנה  ימות  בכל  הפועל  התנועה 
ומסכנות  הבריונות  עבירות  נגד 
בימים  פעילותו  את  ממקד  חיים, 
וחברות  נהגים  נגד  האחרונים 
עם  נוסעים  המובילות  ההסעות 
בכלי  ותקינות  בטיחות  ליקוי 

הרכב.
במהלך הפעילות, לאורך כביש 
מעל  נבדקו  נוספים,  ואזורים  שש 
'דרך  חברת  בשיתוף  רכב  כלי   100
רכב  כלי  בשקילת  המסייעת  ארץ' 
חורגים.  מטענים  המובילים  כבדים 
כגון:  ליקויים  נמצאו  בבדיקות 
דלתות  מנגנון  שחוקים,  צמיגים 
מנות־ מושבים  תקולות,  אוטובוס 

קים ממרכב הרכב, חגורות בטיחות 
בלמים,  במערכת  תקלות  קרועות, 

תקלות במערכת ההיגוי ועוד.

 84 נרשמו  הפעילות  במהלך 
דו"חות תנועה לאוטובוסים, רכבי 

הסעות ומשאיות. 

אזור התעשיה שער בנימין

ח"כ כסיף הגיש תלונה 
על תקיפה נגד שוטרים

מאת מאיר ברגר

חד"ש  מסיעת  כסיף  עופר  ח"כ 
הגיש תלונה למחלקה לחקירות שו־
טרים, בה טען שנדחף ונגרר על ידי 

שוטרים במחאת יוצאי אתיופיה.
מכ־ ממנו  שנלקח  טען  כסיף 

וקיים  הסלולארי  הטלפון  שיר 
בו  שהיו  חומרים  כי  כבד  חשש 
נע־ בו  הפגיעה  לדבריו,  נמחקו. 
שתה לאחר שהזדהה כחבר כנסת 

מול מפקד הכוח במקום.

בעברית  שפרסם  בהודעה 
"הגשתי  כתב:  הוא  ובערבית 
לחקירות  במחלקה  תלונה  היום 
תקפו  אשר  שוטרים  נגד  שוטרים 
אותי, חיפשו במכשיר הנייד שלי, 
ויתכן כי גם מחקו ממנו חומרים".

התרחש  "האירוע  לדבריו, 
במהלך הפגנת יוצאי אתיופיה נגד 
המשטרתית,  והאלימות  הגזענות 
ביום רביעי בשבוע שעבר, כאשר 
בו  המקום  אל  עצורים  ליוויתי 

הוחזקו בקרית הממשלה".



עמוד ד | יום חמישי, ח' בתמוז תשע"ט | המבשר

נעצר חשוד שאיים על עורך 
דינו של השוטר שירה בטקה

מאת חיים מרגליות

פתח  תושב  עצרה  המשטרה 
על  הודעות,  ששלח  בחשד  תקוה 
לעו־ מאיים  תוכן  בעלי  החשד,  פי 
רך דין המייצג את קצין המשטרה 
שירה בצעיר בן העדה האתיופית, 

סלמון טקה.
עורך הדין קיבל מספר שיחות 
זיהה.  שלא  ממספר  שלו  למכשיר 
המתקשר  את  כששאל  בהמשך 
בהודעות  נענה  הוא  לזהותו, 
השאר  בין  נכתב  בהן  מאיימות, 
"סנגורו של הרוצח", "זמנך קצוב", 

וכן "יום הדין קרב".
בח־ ונחקר  נעצר  החשוד 
באמ־ והטרדה  לאיומים  שד 

יועבר  והיום  בזק,  מתקן  צעות 
והחלטת  לעיון  בעניינו  התיק 
משטרת  של  התביעות  יחידת 

ישראל.

רבני טוהר המחנה מעוררים לקראת ימי 
הקיץ: חופי הים טומנים סכנה רוחנית

פורסמה רשימת החופים הכשרים והנפרדים, לעומת רשימת החופים הפסולים 
לעת עתה, שנבדקו ואין לנסוע אליהם כלל ^ מיליוני מדוזות הגיעו לחופי 

ישראל, המים רעילים, וחופי הרחצה ריקים מאדם

שמפרסם  מיוחדת  במודעה 
עולה  המחנה  טוהר  למען  האגודה 
כי רבים מהחופים הנחשבים 'נפר־
ראויים  אינם  השונות  בערים  דים' 
שלוחי  ד'.  יראי  ע"י  לשימוש  כלל 
לב־ כדי  השטח  אל  שירדו  הוועד 
בלתי  באופן  הדברים  פני  את  חון 
פרצות  כי  לגלות  נחרדו  אמצעי, 
שנס־ שונים  בחופים  נוספו  רבות 
וגם   – בעבר  ידם  על  ונסקרו  רקו 
טרם  בעבר  עליהם  שהצביעו  אלה 

תוקנו ואף החמירו.
לעת  הפסולים  החופים  בין 
בת"א,  שרתון  חוף  נמנים  עתה 
קרית  חוף  לציון,  בראשון  החוף 
והר־ אשקלון  ים,  בת  חוף  חיים, 

חריגות  נמצאו  שבכולם   – צליה 
ובלתי  הצניעות,  מגדרי  רבות 
בלבבו  ד'  שיראת  מי  לכל  אפשרי 

לרחוץ בהם.
בוועד לטוהר המחנה ציינו את 
הפנים  שר  של  הברוכה  פעילותו 
החופים  למען  דרעי  אריה  הרב 
עם  יחד  הוא,  כאשר  הנפרדים, 
ול־ לסייע  נרתמים  לשכתו,  צוות 

והגופים  הרשויות  מול  אל  עמוד 
האישו־ להשגת  עד  הרלוונטיים 

הליקויים  ותיקון  המתאימים  רים 
נפרדים  חופים  של  רב  במספר 

כשרים ברחבי הארץ.
בין חופי הים הכשרים נמנים: 
החוף השקט בחיפה, החוף הנפרד 
בנתניה,  הנפרד  החוף  באשדוד, 
הנפרד  העירוני  החוף  כינר,  חוף 
בים  זוהר'  'חמי  חוף  בטבריה, 

המלח. 
מיליוני  אלו  בימים  כי  יצוין, 
הים  חופי  את  מציפים  מדוזות 
התיכון וגורמים לכוויות רבות לא 
רק המדוזה עצמה, אלא כל המים 
מבקשים  רבים  זאת,  עם  רעילים, 
לחו־ הקרובים  בשבועות  לנסוע 

פים הנפרדים הכשרים, בתקוה כי 
גל המדוזות יתפנה.

כי  מדגישים  בוועד  זאת  עם 
ישראל  שחופי  לדעת  הציבור  על 
עד  בבוקר   7 מהשעה  פתוחים 
השעה 7 בערב – למעט חוף חיפה 
שפתוח מהשעה 8 בבוקר עד הש־

החופים,  בכל  כאשר  בערב,  עה 6 
בערב,  השעה 07.00  מאחרי  החל 
לכל  מעורבים  כחופים  הם  הרי 

דבר. 
בחוף  גם  הדגישו,  כן  כמו 
נתניה שהשעות בו מתחלקות בין 
אחה"צ   – לפנה"צ  לנשים  גברים 
בשעה  מהחוף  לצאת  להקפיד  יש 

לר־ להגיע  ולא  בצהריים,   13:00
חצת אחה"צ לפני השעה 14:00.

שבים  המחנה  לטוהר  בוועד 
במכתבם,  הציבור  את  ומזהירים 
ילדים  לשלוח  אין  בשופו"א  כי 
בהשגחה  אלא  הים  לחופי  לבדם 
ואחראי,  מבוגר  אדם  של  צמודה 
חופי  גם  בדעת.  יעשה  נבון  וכל 
למשנה  זקוקים  הכשרים,  הים 
וב־ הוא  באשר  אדם  לכל  זהירות 

פרט לצעירי הצאן.
הוועד  של  הטלפון  מספר 
ולמשוב  למידע  המחנה  לטוהר 
0-72-27- הים:  חופי  נושא  בכל 
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לכבוד שבת ב'נתיב החסד'!

מבצעים מיוחדים לימי 
חמישי שישי

לקוחות 'נתיב החסד' נהנים ממבצעים מיוחדים לכבוד שבת, אנחנו ברשת 'נתיב 
החסד' מחויבים להתאמת סל משתלם למשפחות ויוזמים מידי שבוע מבצעים 
אמיתיים שנועדו לחסוך לכם בהוצאות. כי ככה זה כשאתה מבין את הציבור!

מגוון מבצעים שווים ביותר היום 
שבת:  לכבוד  ושישי  חמישי   – ומחר 
בכשרות  בלדי  של  חזה  כרעיים  ק"ג 
בד"צ עדה החרדית ב־35.9 ש"ח. מיקס 
תרסיס  ש"ח.  ב־17.9  עלית  שוקולד 
 / ספרינג  ש"ח.  ב־10.9  קנולה  שמן 
ב־20   4 ווטר,  שוופס   / תה  ספרינג 

ב־10  מעולה  להבונים  אריזת   2 ש"ח. 
ש"ח. זוג רדיד אלומיניום ארוך מעולה 

ב־7.9 ש"ח.  
מועדון  לחברי  במיוחד  כן,  כמו 
 5 אסם  קוסקוס  פתיתים  הלקוחות: 
מוקה   / רגיל  עלית  נמס  קפה  ב־20. 
קנולה  שמן   4 ליחי'.  ש"ח   18.9 וניל   /

ב־20 ש"ח. חמישיית טישו ב־10 ש"ח. 
ב־100  ק"ג   5 אריאל  כביסה  אבקת   3

ש"ח בלבד.
מסניפי  לאחד  היום  עוד  היכנסו 
הארץ,  ברחבי  החסד'  'נתיב  רשת 
למש־ ביותר  שווים  ותיהנו ממבצעים 

פחה החרדית.

מחקר: תוחלת החיים הארוכה 
ביותר בברוקלין – בבורו פארק

עפ"י הנתונים שהציגה מחלקת הבריאות של עיריית ניו יורק, לתושבי בורו 
פארק יש תוחלת חיים של 84.6 שנים בלעה"ר 

מאת א. למל

ברוק־ את  מובילה  פארק  בורו 
לין בתוחלת החיים מכלל השכונות 
ברובע, כך דיווחה השבוע מחלקת 

הבריאות של ניו יורק. 
הדו"ח הוסיף כי בבורו פארק יש 
את המספר הגבוה ביותר של ילדים 

חדשים, ובמקביל, את האחוז הנמוך 
ביותר של מקרי מוות מוקדמים.

מחל־ שהציגה  הנתונים  עפ"י 
קת הבריאות של עיריית ניו יורק, 
תוחלת  יש  פארק  בורו  לתושבי 
חיים של 84.6 שנים בלעה"ר, נתון 
אחרת  שכונה  מכל  יותר  שהוא 
בברוקלין. לדוגמה, הסטטיסטיקה 

של תושבי ויליאמסבורג היא קצת 
יותר מ־82 שנים.

תוחלת  כי  בדו"ח  נכתב  עד 
 8,622,698 של  הכוללת  החיים 
תושבי ניו יורק היא 81 שנים ו־10 
והת־ הסרטן  כשמחלת  שבועות, 

השכיחים  הגורמים  הם  לב  קפי 
ביותר למוות רח"ל.

האוצר: גידול של 08 אחוז 
במכירות 'מחיר למשתכן' במאי

מאת שלמה גרין

סך הדירות שנמכרו במאי, כו־
עמד  ממשלתי,  בסבסוד  דירות  לל 
למאי  בדומה  אלפים,  תשעת  על 
אשתקד. אלא שיציבות זו במספר 
גידול  רקע  על  נרשמה  העסקאות 
הדירות  במספר  אחוז   80 של  חד 
שמ־ ממשלתי,  בסבסוד  שנמכרו 
ל־1.2  הגיע  האחרון  במאי  ספרן 
אלו  עסקאות  בניכוי  דירות.  אלף 
במספר  אחוז  של 5  ירידה  נרשמה 
בה־ החופשי  בשוק  העסקאות 

עולה  כך  אשתקד.  למאי  שוואה 
מנתוני האוצר. 

העסקאות  במספר  הירידה 
בפלח  התרכזה  החופשי  בשוק 
כך,  שניה.  יד  דירות  של  השוק 
על  במאי  עמד  אלו  עסקאות  סך 
של  ירידה  בלבד,  דירות  אלף   5.8
אשתקד.  למאי  בהשוואה  אחוז   9
הנמוכות  הרמות  אחת  גם  זוהי 
בעשרים  במאי  שנרשמה  ביותר 
רק  כאשר  האחרונות,  השנים 
העשור  של  הראשונה  במחצית 
בצל  בחלקה  עמדה  (אשר  הקודם 
והמיתון  השניה  האינתיפאדה 
יותר  נמוכה  רמה  נרשמה  במשק) 

של עסקאות.
נמצא  גיאוגרפי  בפילוח 
העסקאות  במספר  הירידה  כי 
כל  את  הקיפה  שניה  יד  בדירות 
המרכז  אזור  למעט  האזורים, 
ואזור  אחוז   7 של  גידול  שרשם 
ירידות  יציבות.  על  ששמר  חדרה 
העסקאות  במספר  במיוחד  חדות 
בירוש־ נרשמו  שניה  יד  בדירות 

ובאזור  אחוז)   23 של  (ירידה  לים 
טבריה (25 אחוז)

בפלח  לממצאים  בניגוד 
בפ־ שניה,  יד  דירות  של  השוק 
החדשות  הדירות  של  השוק  לח 
נרשמה  החופשי  בשוק  שנמכרו 
בשיעור  במאי,  במכירות  עליה 
של 12 אחוז, זאת בהמשך לעליה 
באפ־  48% של  בשיעור  חריגה 

שבאפריל  בעוד  זאת,  עם  ריל. 
הקיף  במכירות  החד  הגידול 
בולטת  במאי  האזורים,  כל  את 
כך,  האזורים.  בין  גבוהה  שונות 
שרש־ ות"א  רחובות  אזורי  לצד 

נרשמו  חדים,  גידול  שיעורי  מו 
ירושלים  באזורי  חדות  ירידות 

והצפון.
שנמ־ החדשות  הדירות  סך 

כולל  במאי,  הארצית  ברמה  כרו 
מכירות בסבסוד ממשלתי ('מחיר 
למשתכן' ו'מחיר מטרה') עמד על 
3.2 אלף דירות, גידול של 29 אחוז 
הגבוה  אשתקד,  למאי  בהשוואה 
הגידול  משיעור  משמעותית 
חדשות  דירות  במכירת  שנרשם 
גידול  שצוין  כפי  החופשי..  בשוק 
חד זה נרשם על רקע גידול חד של 
80 אחוז במספר הדירות שנמכרו 
 1.2) למשתכן'  'מחיר  במסגרת 
לעומת  השנה  במאי  דירות  אלף 
שנמכרו  מסובסדות  דירות   660

במאי אשתקד).
תזרים המזומנים הפוטנציאלי 
דירות  ממכירת  הקבלנים  של 
בסבסוד  דירות  (כולל  חדשות 
 5.4 על  במאי  עמד  ממשלתי) 
מיליארד שקל, עליה ריאלית של 
20 אחוז בהשוואה למאי אשתקד. 
מהגידול  נמוך  זה  גידול  שיעור 
דירות  במכירת  שנרשם  הכמותי 
בסבסוד  דירות  (כולל  חדשות 
לכך  ההסבר  כאשר  ממשלתי) 
בשווי  משמעותי  בגידול  נעוץ 
בסך  ממשלתי  בסבסוד  המכירות 
הקבלנים  של  המזומנים  תזרים 
ממכירת דירות. כך, בעוד שבמאי 
אשתקד ריכזו מכירות מסובסדות 
אלו 18 אחוז בלבד מסך תזרים זה, 
במאי השנה הגיע שיעור זה ל־29 

אחוז.

בעקבות העימות עם טראמפ: שגריר 
בריטניה בוושינגטון התפטר מתפקידו

בהודעה שפרסם אמר קים דרוק כי הגיע למסקנה שהוא לא יכול להמשיך 
ולמלא את תפקידו

מאת יעקב א. לוסטיגמן

קים  בארה"ב,  בריטניה  שגריר 
מתפקידו,  אתמול  התפטר  דרוק, 
בינו  המתוקשר  העימות  בעקבות 

ובין הנשיא דונלד טראמפ. 
טראמפ  עם  הסתבך  דרוק 
למשרד  ששיגר  שתזכירים  לאחר 

לתקשורת,  דלפו  בלונדון  החוץ 
ובהם ביקורת נוקבת על התנהלו־
טראמפ. בתזכירים  ממשל  של  תו 
טראמפ  ממשל  כי  דרוק  כתב 
כושל, אינו מתפקד, לא יציב והוא 
בה־ יתייצב  שהממשל  צופה  אינו 

משך. לדבריו, כשהבריטים פונים 
לטראמפ עליהם לדבר אתו בשפה 

פשוטה, ואפילו בוטה. 
כי  טראמפ  אמר  בתגובה 
"טיפש  הנו  דרוק  השגריר 
ואנשיו  הוא  כי  והדגיש  מאוד", 
השגריר  עם  קשר  שום  ינהלו  לא 

הבריטי. 
בריטניה  ממשלת  ראש 
שלשום  אמרה  מיי  הגב'  היוצאת 
כי היא מגבה את דרוק גיבוי מלא, 
וכי הוא לא עשה כל רע כשהעביר 
ללונדון.  האישית  התרשמותו  את 
מש־ בריטניה  ממשלת  לדבריה, 
כנים  שיהיו  כדי  לשגרירים  למת 
עמה, ויעבירו לה את התרשמותם 

המלאה. 
דרוק  הודיע  שאתמול  אלא 
אף  על  מיוזמתו,  מתפטר  הוא  כי 
שלא התבקש לעשות זאת, משום 
לו  שאין  מרגיש  הוא  שלדבריו 
ולמלא  להמשיך  אפשרות  שום 

את תפקידו. 
אתמול, לאחר שדרוק התפטר 
עמו  שוחחה  היא  כי  מיי  אמרה 
עמוק  צער  בפניו  בטלפון והביעה 
לא  שהוא  מרגיש  שהוא  כך  על 

יוכל עוד למלא את תפקידו. 
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נתפס חשוד בגניבת פריטי 
לבוש והנעלה יוקרתיים

מאת חיים מרגליות

בת  תושב  עצרה  המשטרה 
לבוש  פריטי  לגניבת  בחשד  ים 
והנעלה יוקרתיים מעסקים ברחבי 

הארץ.
המשטרה  מפעילה  לאחרונה 
והסמוי  הגלוי  במישור  אמצעים 
עבירות  צמצום  לשם  כאחד, 
עב־ אותם  של  ותפיסתם  הרכוש 

של  ברכושו  פוגעים  אשר  ריינים 

האזרח הנורמטיבי.
חשוד  נעצר  הפעילות  במהלך 
והנעלה  לבוש  פריטי  בגניבת 
בשווי  יוקרתיים  מותגים  של 
במס־ ש"ח.  אלף  של 150  משוער 

גרת הפעילות נתפס רכוש רב וכן 
החשד,  פי  על  ששימשו,  אמצעים 
במהלך  אלו.  עבירות  לביצוע 
חקירתו הוא הובא בפני שופט בית 
משפט השלום בתל אביב ומעצרו 

הוארך.
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גרמניה: מאסר עולם למוסלמי 
שרצח נערה יהודיה בוויסבאדן

מאת א. למל

המזעזע  הרצח  לאחר  שנה 
המשפט  בית  גזר  בגרמניה, 
למוסלמי  עולם  מאסר  בגרמניה 
סו־ היהודיה  הנערה  את  שרצח 

זאנה פלדמן הי"ד. 
עיראקי  מהגר  בשאר,  עלי 
עולם  למאסר  נשלח   ,22 בן 
המשפט  בבית  שהשופט  לאחר 
גרמניה  במערב  וויסבאדן  בעיר 

הרשיע אותו ברצח הנורא.

קבע  בורק  יורגן  השופט 
מרושע  במעשה  "מדובר  כי 
במיוחד. הנאשם לא הראה שום 
והתנ־ אמיתית,  חרטה  סימני 

לא  הנרצחת  של  לאמה  צלותו 
המילים  רצינית.  או  כנה  היתה 
שלו לא שיכנעו אף אחד בצוות 
המשפט  בבית  או  השופטים 

הזה", אמר השופט בורק.
לא  בשאר  כי  קבע  גם  הוא 
 15 לאחר  מהכלא  ישוחרר 
עולם  במאסרי  כמקובל  שנים, 

בגרמניה.
נעלמה  הי"ד  פלדמן  סוזאנה 
לפני שנה. מספר שבועות לאחר 
במ־ קבורה  פלדמן  נמצאה  מכן 

עבה אדמה ליד פסי רכבת בעיר 
הולדתה מיינץ. 

נע־ הגילוי,  לאחר  קצר  זמן 
צר עלי בשאר, שהיגר לגרמניה 
בשנת  מעיראק  משפחתו  עם 
תשע"ו, אך נמלט חזרה לעיראק 
בחזרה  והוסגר  הרצח,  לאחר 

לגרמניה.

נצבעו ושופצו מחדש קברי גדולים וצדיקים בבולגריה 
חודש השלט שעל ביתו של רבינו יוסף קארו בעיר ניקופול שם כתב את חיבורו המפורסם 'בית יוסף' על ארבעה טורים

זרועותיה הארוכות של אגודת 
יש־ הרב  בראשות  צדיקים  אהלי 
מזמן  כבר  חרגה  גבאי,  מאיר  ראל 
ופולין,  אוקראינה  גבולות  את 
רומניה  הונגריה,  עד  כבר  ומגיעה 
בולגריה  עד  כן,  בולגריה.  ואפילו 
הרחוקה הגיע הרב גבאי כבר לפני 
שלושים שנים תחת השלטון הקו־
מוניסטי במטרה דחופה לחפש את 
מקום קברו של הגה"ק רבי אליעזר 
ספרו  שם  על  הנודע  זי"ע  פאפו 
האחרונה  שבתקופה  יועץ',  'פלא 
לישו־ המסוגל  כמקום  התפרסם 
עות והאדמו"ר רבי יאשיהו פינטו 
תכופות  נסיעות  מארגן  שליט"א 

למקום קדוש זה.
הרב  ביקר  האחרון  בשבוע 
את  לבדוק  והגיע  בבולגריה  גבאי 
מצבם של הקברים שהקים בערים 
שנים  לפני  וניקופול  סיליסטרה 
הענפה  ופעילותו  היות  רבות. 
נאות  כלל,  ידועה  אינה  בבולגריה 
הרב גבאי לחשוף את סיפורו של 
ה'פלא  הגה"ק  מנוחת  מקום  גילוי 
הבו־ סיליסטרה  בעיר  זי"ע  יועץ' 

לגרית:
הת־ עשורים  כשלשה  "לפני 

אחרי  בהתחקות  להתעסק  פניתי 
ה'פלא  הגה"ק  של  מנוחתו  מקום 
טמון  היה  הידוע  פי  שעל  יועץ' 
בסיליסטרה יחד עם מאות יהודים 
בצוק  אך  הקברות,  בבית  נוספים 
בית  את  הערלים  החריבו  העתים 
ברשעות  ועקרו  לגמרי  העלמין 
זכר  להותיר  בלי  המצבות  כל  את 
היהודים  של  מנוחתם  למקום 
לסיליסטרה  הגעתי  עברו.  בשנים 
בית  מקום  את  לחפש  והתחלתי 
נאמר  להפתעתי  החרוב,  הקברות 
יהודית  משפחה  עוד  כאן  שיש  לי 
אחת אחרונה ומתגוררת שם אשה 
את  היטב  שזוכרת  מופלגת  זקנה 

בית הקברות לפני חורבנו. 
רב  זמן  הקשישה  עם  "ישבתי 
היו  שנה  שבכל  לי  סיפרה  והיא 
כל בני הקהילה עולים לקברו של 

ה'פלא יועץ' בערב ראש השנה או 
ידעו  וכולם  הכיפורים,  יום  בערב 
גדו־ ישועות  שם  לפעול  שאפשר 

לות בזכותו של הצדיק המפורסם. 
הישישה  את  לשכנע  קל  היה  לא 
יחד  לבוא  למאה,  התקרב  שגילה 
עמי למקום אותו היא זוכרת בימי 
דשמיא  בסייעתא  אבל  צעירותה, 
והיא  ליבה  על  הדברים  התקבלו 
יצאה בליווי בנה אל המקום והצ־

ביעה עליו בבירור. 
המקום  את  שצילמתי  "כמובן 
למפ־ שהתברר  מה  צדדיו,  מכל 

בבואי  כי  ממש,  של  כהצלה  רע 
כדי  מכן  לאחר  שנה  לסיליסטרה 
המקום  בגידור  לטפל  להתחיל 
הזק־ שבקה  כבר  מחדש,  והקמתו 

נה חיים ועברה לעולם שכולו טוב. 
למזלי הועילו הצילומים הברורים 
וגם  הנכון  המקום  את  להוכיח 
אלינו.  שהתלווה  הבן  של  זכרונו 
לק־ העיריה  מול  לפעול  התחלנו 

בל אישורים לבנות קבר חדש על 
אותם  יועץ',  ה'פלא  מנוחת  מקום 
פעי־ של  שנתיים  בחלוף  קיבלנו 

בעיריה  הגורמים  עם  נמרצת  לות 
המקומית". 

החדשה  המצבה  הוקמה  כך 
טמון  היה  בו  המדויק  המקום  על 
זי"ע  פאפו  אליעזר  רבי  הגה"ק 

ה'פלא יועץ', ושוב נוהרים יהודים 
להיוושע  קברו  מקום  אל  רבים 
בד־ ולהיפקד  דמיטב  מילי  בכל 

בזכות  הכל  ורחמים.  ישועה  בר 
הישישה  של  האחרונה  עדותה 
מקום  את  היטב  שזכרה  היהודיה 
יהודי  כל  הגיעו  אליו  זה  תפילה 
תמידים  להתפלל  והסביבה  העיר 
לעדנה  המקום  זכה  כך  כסדרם. 
המצבה  הקמת  בעקבות  מחודשת 
פעילותו  לכך  שמתווספת  וכמובן 
פינטו  יאשיהו  רבי  האדמו"ר  של 
המקום  את  שמפרסם  שליט"א, 
מפעם  לשם  ונוסע  בדרשותיו 

לפעם בראש עשרות משתתפים.
שלט  שהניח  מציין  גבאי  הרב 
ה'פלא  של  לקברו  צמוד  מיוחד 
פנקס  מתוך  ציטט  בו  יועץ', 
שהביאו  סיליסטרה  של  הקהילה 
מהס' 'מליצי אש', שלפני פטירתו 
והודי־ בעיר  גדולה  מגפה  היתה 

לבחור  שיוכל  השמים  מן  עוהו 
לעצמו שתי ברירות: או שחלילה 
חללים  ותפיל  המגפה  תתגבר 
העולם,  מן  שייפטר  או  נוספים 
לה־ לעצמו  בחר  יועץ'  וה'פלא 

שתעמוד  ובלבד  מהעולם  סתלק 
שילך  שמי  אז  "ואמר  המגפה. 
במקווה  טבול  כשהוא  קברו  על 
בדבר  ערב  נשבר,  בלב  ומתפלל 

ישועות  ובאמת  תפילתו,  שיקובל 
שעושין  אדם  לבני  נעשו  גדולות 

כן". 
הרב  ביקר  בה  הזו  בהזדמנות 
שלשה  לפני  בבולגריה  גבאי 
הסמוכה  לעיר  גם  נסע  עשורים, 
בית  עמד  היכן  לברר  ניקופול, 
חורבנו  לפני  העיר  של  הקברות 
בפרט  המקומיים,  הנכרים  בידי 

לאור העובדה שבין הנטמנים שם 
עזוז  בן  אברהם  רבי  הגה"ק  היה 
אבירים'  'לחם  הספר  מחבר  זי"ע 
על הש"ס, מגדולי יהדות בולגריה 
המפורסמים. גם שם ליוותה אותו 
ועל  מיוחדת  דשמיא  סייעתא 
גויים  של  מוצלבות  עדויות  פי 
מבוגרים הצליח הרב גבאי לאתר 
זכרון  מצבת  והעמיד  המקום  את 

שנטמנו  ישראל  גדולי  של  לזכרם 
בשטח זה במשך מאות שנים ובהם 
גם הגה"ק ה'לחם אבירים' זצוק"ל. 
מרן  גם  התגורר  בניקופול 
ה'בית יוסף' זי"ע בימי חורפו לפני 
שעלה לארץ הקודש וקבע משכנו 
המקובל  פי  ועל  צפת,  בעיה"ק 
ישב  בניקופול  מגוריו  בתקופת 
'בית  המפורסם  חיבורו  את  וכתב 
כאן  גם  טורים.  ארבעה  על  יוסף' 
מאמץ  כל  גבאי  הרב  חסך  לא 
ובמס־ שונים  ברישומים  ובדק 

העיריה  בארכיב  עתיקים  מכים 
למצוא  שהצליח  עד  המקומית, 
ה'בית  מרן  התגורר  בו  הבית  את 
יוסף' והניח עליו שלט לאות זכרון 
כת־ בין  שהתגורר  החשוב  לדייר 

את  וקידש  שנים  מאות  לפני  ליו 
המקום עד היום הזה. 

בביקורו של הרב גבאי בשבוע 
וחידש  שיפץ  בבולגריה,  האחרון 
את המצבות שהניח לפני 30 שנה, 
בניקופול,  והן  בסיליסטרה  הן 
שנים  הרבה  כך  כל  שעברו  לאחר 

ושיני הזמן נגסו בהם. 

המצבה החדשה על קבר ה'לחם אבירים' בניקופולהשלט על ביתו של מרן ה'בית יוסף' בניקופול

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

כשמחאה הופכת לאנרכיה
ישראל  את  שהפכה  אתיופיה  יוצאי  מחאת 
בשבוע שעבר, עוד תגרום לשיח רב בקרב מתווי 
הדעה במדינה. על דבר אחד כמעט כולם מסכי־
אמ־ הרבה  הפסידה  אתיופיה  יוצאי  קהילת  מים, 

פתיה ציבורית באותן שעות שכבישי הארץ עמדו 
ועשרות אלפי נוסעים לא מצאו לעצמם מקום. אי 
שליוו  האלימים  מהאירועים  להתעלם  גם  אפשר 

את אותן הפגנות. 
אחראים  אתיופיה  יוצאי  באמת  האם  אך 
בו  ב'מידה'  טור  כתב  לוי  אמיר  אנרכיה?  לאותה 
הוא מתייחס למסבסדי ותומכי המחאות בישראל.
"הקרן החדשה וקרן רוזה לוקסמבורג הגרמ־

ביחד‘,  ’עומדים  בארגון  מהתומכים  חלק  הם  נית 
שהיה הרוח החיה מאחורי מחאת יוצאי אתיופיה 
שהתעוררה בעקבות מותו של סולומון טקה מירי 
עשרות  נפצעו  ההפגנות  במהלך  בקריות.  שוטר 
נחסמו  הארץ  ברחבי  מרכזיים  וצירים  שוטרים, 
המחאה  את  שתיעדו  צילומים  ארוכות.  לשעות 
המפ־ מצד  קשה  אלימות  הראו  שונים  במקומות 

גינים, בין השאר באמצעות יידויי אבנים, שריפת 
מהמפגינים  עשרות  אזרחים.  ותקיפת  רכבים 

נעצרו על ידי המשטרה.
המחאה  של  הקשות  התוצאות  "למרות 
הפ־ בעקבות  שהתעורר  הרב  הציבורי  והכעס 

’עומדים  בארגון  הן  הקשה,  האלימות  גנות 
במחאה.  תמיכה  הביעו  החדשה  בקרן  והן  ביחד‘ 
לישראל  החדשה  'הקרן  כי  נכתב  למשל  כך 
הוסיפו  ובהמשך  המפגינים',  לצד  עומדת  אכן 
שוט־ כלפי  אלימות  מצדיקים  אנו  'אין  כי 

היא  מהיכן  מבינים  'אנו  אך  אזרחים',  או  רים 
מגיעה'.

של  ארוכה  היסטוריה  כמובן  החדשה  "לקרן 
למען  לרוב  שונים,  אזרחיים  במאבקים  תמיכה 
במס־ תמיכה  כמו  רדיקליות  פוליטיות  מטרות 

ארגוני  ושלל  בנגב  בלתי־חוקיים  ישובים  תננים, 
לארגוני  קשרים  לחלקם  שונים,  קיצוני  שמאל 
חרם וארגונים הקוראים לשינוי דמותה של מדי־

נת ישראל.
החדשה  הקרן  ביחד‘,  ’עומדים  של  "במקרה 
בהקמה,  וליווי  כספית  מעטפת  לארגון  סיפקה 
דולרים,   91,021 של  סכום  ב־2017  לו  והעבירה 
לא  'זה  דולר.   102,528 של  נוסף  סכום  וב־2018 
לחפש  מתחילים  ואז  שקמים  הארגונים  מסוג 
כסף, הם מקבלים כסף כדי להיות מוקמים', אמר 
במכון  ישראל  דסק  ראש  ראובני,  איתי  ל‘מידה‘ 
לא־ ארגונים  פעילות  אחר  העוקב  מוניטור'  'נגו 

ממשלתיים בישראל.
למען  שקמים  אחרים  לארגונים  "בניגוד 
מוגדר,  תחום  בתוך  פועלים  או  מסוימת  מטרה 
מוגדר  יעד  למען  פועל  אינו  ביחד‘  ’עומדים 
מדובר  מאבקים'.  ב'תיאום  בעיקר  מתעסק  אלא 
במ־ חברים  שחלקם  פעילים  של  מצומצם  בחוג 

רשת  שיוצרים  דומים,  קיצוניים  ארגונים  ספר 
או  אירוע  בכל  להשתלב  ומנסים  קשרים  של 

מחאה שמתפרצת.
"כמו במקרה של מחאת יוצאי אתיופיה וכמו 
במאבקים אחרים בעבר, ברגע שקיים ואקום של 
מנהיגות בתנועת המחאה, ארגונים שכבר יש להם 
את התשתית ואת המשאבים פשוט נכנסים לעובי 
הקורה ומארגנים את כל מה שדרוש להפגנה תוך 

כמה שעות.
מטרו־ לקידום  הקרן  של  הפעולה  "שיטות 
במח־ ושנויות  מוכרות  כאמור  הפוליטיות  תיה 

ארוכות,  שנים  במשך  הישראלי  בציבור  לוקת 
בעוצמת  חריג  כה  אירוע  מתרחש  כאשר  אך 
מארגון  לצפות  ניתן  שראינו,  כפי  האלימות 
בישראל  והמשפיע  הגדול  האזרחית  החברה 
ללא  ההתפרעות,  את  ולעצור  אחריות  לקחת 
זאת,  במקום  הרעיונית.  לאי־ההסכמה  קשר 
וקראה  תמיכה  הודעות  פרסמה  החדשה  הקרן 

להגיע להפגנות".

היסטוריה של אלימות

נאבקת  התנועה  כי  פרסמו  ביחד‘  "’עומדים 
נגד 'הקשר שבין הכיבוש של פלסטין לייאוש הכ־
הזכויות  על  ולהתקפות  בישראל  והחברתי  לכלי 
הערבים־פלסטינים'  האזרחים  של  הדמוקרטיות 
הנוכחי  לשלטון  חלופה  'להציב  היא  ומטרתה 
לפני  הישראלית'.  בחברה  מהותי  שינוי  ולהבאת 
הארגון  להנהגת  בחירות  נערכו  שבועות  מספר 

בה חברים בין השאר חברי הכנסת לשעבר מוסי 
רז ממרצ ודב חנין מחד“ש, איש מרצ אבי דבוש, 
גרין  אלון־לי  השמאל  ופעיל  גולן  א'  העיתונאית 

שהיה בעבר עוזרו הפרלמנטרי של דב חנין.
רענן  י'  ד“ר  היא  הארגון  ממייסדות  "אחת 
ממכללת ספיר, לגביה דיווח גלעד צוויק כי הש־
תתפה בהפגנת התמיכה בחמאס שנערכה בסכנין 
לפני כשנה, בזמן שיא התפרעות הטרור ברצועת 
את  'לשחרר  רענן  קראה  ההפגנה  במהלך  עזה. 
שו־ 'כולנו  כי  המפגינים  לקהל  ואמרה  פלסטין' 
בישראל'.  הפשיסטי  השלטון  את  בלמחוק  תפים 
בשנה  שתועד  לוזון,  שרון  הוא  בארגון  נוסף  חבר 
שעברה תוקף בקללות קשות את פעילי השכונות 
בדרום תל־אביב, והוא בעל היסטוריה עשירה של 

מקרי אלימות.
בשלל  בהפגנות  חלק  נטלו  ביחד‘  "’עומדים 
הפגנות בשנתיים האחרונות, בין השאר בהפגנות 
נגד  ובמחאה  הנכים  בהפגנות  הלאום,  חוק  נגד 
המש־ היועץ  נגד  ההפגנות  במהלך  המחיה.  יוקר 
פטי מנדלבליט בפתח־תקוה הארגון קרא לחבריו 
ותל־אביב,  חיפה  בירושלים,  'להפגין  להגיע 
ולהיאבק נגד הממשלה המושחתת, שכדי לשמור 
על השלטון והאינטרסים של אדוני הארץ, מוכנה 

להקריב את העתיד שלנו'.
קראו  אתיופיה,  יוצאי  של  ההפגנה  לקראת 
להפגנות,  להצטרף  לפעילים  ביחד‘  ב‘עומדים 
ובפרסום רשמי שלהם כתבו: 'לזכרם של סלומון 
נפסיק  לא  אחריהם –  ורבים  עביד  ומוחמד  טקה 
הוא  עביד  מוחמד  ושוויון'.  כבוד  על  להילחם 
לאחר  שוטרים  מירי  שנפצע  עיסאוויה  תושב 
נפטר  ובהמשך  המונית,  סדר  בהפרת  שהשתתף 

מפצעיו.
"עביד נעצר בעבר בגין כוונה לבצע פיגוע ירי, 
הודעה  חמאס  הטרור  ארגון  פרסם  מותו  ולאחר 
בה נאמר כי 'דמו של השהיד מוחמד עביד, שנפל 
את  יקבע  אשר  הוא  הכבושה,  בירושלים  הלילה 
ב‘עומדים  פרסמו  בהמשך  הקדושה'.  העיר  גורל 
ביחד‘ עוד מספר רב של פרסומים התומכים במ־

חאת הקהילה האתיופית.
"ארגון ’בצלמו‘ פנה ליועץ המשפטי לממשלה 
בדרישה לפתוח בחקירה נגד הארגון בחשד לה־
מרדה. במכתב שנשלח ליועמ“ש מנדלבליט נטען 
כי 'לא יתכן שמי שעומד מאחורי כל הנזק בימים 

האחרונים לא ישלם על כך מחיר'.

נורות אדומות

"מקור זר נוסף שתומך בארגון ’עומדים ביחד‘ 
למפלגת  המקושרת  לוקסמבורג  רוזה  קרן  היא 
בתיאור  ’די־לינקה‘.  הגרמנית  הקיצוני  השמאל 
'החברה  נכתב:  הקרן  של  הישראלית  הנציגות 
מהכיבוש  כיום  מושפעות  בישראל  והפוליטיקה 
הר־ ועמו  הפלסטיניים  השטחים  של  המתמשך 

חבת ההתנחלויות היהודיות בשטחים הכבושים, 
המנוגדים שניהם לאמנת ז‘נבה; מדיניות כלכלית 
התנ־ היא  שתוצאתה  ניאו־ליברלית,  וחברתית 
דה־ של  מתמשך  ותהליך  הרווחה;  מדינת  וונות 

בסיס דמוקרטיים  ערכי  המערער  דמוקרטיזציה, 
וזכויות אזרח וגורם להחרפת הניגודים הפנימיים, 
בייחוד בין הרוב היהודי ובין המיעוט הערבי־פל־

סטיני'.
שונות  שמאל  פעילויות  הקרן  מימנה  "בעבר 
בישראל כמו הנסיעה לרואנדה ואוגנדה של חברי 
הכנסת רוזין ומוסי רז כדי למנוע את גירוש המס־

תננים, תמכה כספית בארגון ’זוכרות‘ המקדם את 
 BDS ופעילי  ארגוני  שלל  ובעוד  השיבה“  ”זכות 

וכנסים אנטי־ישראלים.
"קרן רוזה לוקסמבורג העבירה לארגון ’עומ־

דים ביחד‘ סכום של 74,190 שקלים ב־2017, ועוד 
למטרות  הועברו  הכספים  ב־2018.  ש“ח   83,430
כנסים  ו'ארגון  כללית'  'תמיכה  הארגון',  'חיזוק 

ציבוריים'.
עצם  מוניטור',  מ'נגו  ראובני  איתי  "לדברי 
לוקחת  זרה  לממשלה  הקשורה  שקרן  העובדה 
צריכה  אלים  להיות  שהפך  במאבק  פעיל  חלק 
האוטובוסים,  'השלטים,  אדומות:  נורות  להדליק 
שנבחרי  בעיה  זאת  כסף.  עולה  זה  כל  הארגון: 
הוא  לב',  תשומת  אליה  להפנות  צריכים  הציבור 
אומר ומסכם: 'רק תחשוב מה היה קורה אם ארגון 
אלי־ הפגנות  מלבה  היה  ישראל  ממשלת  במימון 

מות בחו"ל".

משרד המשפטים בוחן מחדש 
את הליך הסמכת רואי חשבון

מאת חיים מרגליות

הר־ טיוב  לתהליך  בהמשך 
שנת  בוטלה  במסגרתו  גולציה 
ההשלמה וגובשה תכנית לימודים 
שבעה  בת  חשבון  לראיית  חדשה 
רואי  מועצת  יוצאת  סמסטרים, 
לקחת  לציבור  בקריאה  החשבון 
שנערך  החשיבה  בתהליך  חלק 
ההתמחות  תקופת  למשך  בנוגע 

הנכונה בראיית חשבון ומהותה.
החשבון  רואי  מועצת  יו״ר 
ומנכ"לית משרד המשפטים, הגב' 

רו״ח  לשכת  בכנס  פנתה  פלמור, 
בק־ העניין  בעלי  לציבור  באילת 

בתהליך  פעיל  חלק  לקחת  ריאה 
לדברי  תוצאותיו.  על  ולהשפיע 
מש־ שגם  מצפים  "אנחנו  פלמור, 

מאות  שמעסיקים  ה'ביג-4'  רדי 
משרדים  וגם  אחד  כל  מתמחים 
קטנים ישמיעו עמדתם; זהו מהלך 
ול־ ההכשרה,  תהליך  לטיוב  נוסף 

שיחזיר  במהלך  מדובר  תפיסתנו 
אחד  להיות  ההכשרה  מסלול  את 
לס־ והאטרקטיביים  המעניינים 

טודנטים המוכשרים ביותר".

ייב־ החשיבה  הליך  במסגרת 
האם  בהם  נושאים  של  שורה  חנו 
הוא  כיום  ההתמחות  זמן  משך 
אפקטיבי, האם תקופת ההתמחות 
התמקצעות  מאפשרת  הנוכחית 
בביקורת, האם יש לבחון נושאים 
שמתמחה  נוספים  מקצועיים 
ההתמחות  בתקופת  לרכוש  צריך 
חש־ כרואה  לתפקודו  כהיערכות 

המהלך  שפורסם,  כפי  ועוד.  בון 
נעשה בברכתו של שר המשפטים, 
לשכת  ונשיאת  אוחנה  אמיר  ח״כ 

רואי החשבון, רו״ח שטרק.
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משניות ואמירת תהלים.
אבטחתה  תתגבר  המשטרה 
להגיע  מתבקש  והציבור  באזור, 
תותר  לא  הציבורית.  בתחבורה 
כניסת כלי רכב למתחם בית־החיים.

מתארגנות  הארץ  חלקי  מכל 
ומחר,  הערב  מסודרות  הסעות 
הסמוכות  לחניות  עד  שיגיעו 
התחבורה  חברות  העלמין.  לבית 
ואת  האוטובוסים,  את  מתגברים 
בט־ לקבל  ניתן  הנסיעות  מועדי 
צאנז)  (קול   072-3152000 לפון 

ובבתי המדרש של חסידי צאנז.
ייצאו  שבנתניה  צאנז  מקרית 
יום  מחר  מיוחדים  אוטובוסים 
שישי, החל מהשעה 7 בבוקר עד 5 
אחה"צ, כל רבע שעה, הלוך ושוב. 
ללא  הן  צאנז  מקרית  ההסעות 
המועצה  של  באדיבותה  תשלום 
הרב  בראשות  בנתניה,  הדתית 
הרב  ובהשתדלות  אוחנה,  אשר 
שמעון שר, סגן ראש העיר נתניה.
הצדקה  גבאי  כי  נמסר,  עוד 

יעמדו  צאנז  מוסדות  רשת  מטעם 
בדוכנים  היממה  שעות  כל  במשך 
הקודש,  לאהל  סמוך  מיוחדים, 
המוס־ בהחזקת  הקהל  את  לזכות 

דות כציווי וכרצון צדיק בצוואתו 
לטו־ עבורכם  "אמליץ  הקדושה: 

שתצטרכו  עת  ובכל  ולברכה,  בה 
דבר  איזה  תנדרו  ישועה  לאיזה 
עבורן  שפעלתי  הצדקות  לאותן 
כל  היארצייט  יום  בכל  בעוה"ז. 
הצדקה  לזה  סך  איזה  ינדב  אחד 
למוסדות הקדושים, ומה שיתקבץ 
להח־ שיוכלו  כדי  להנהלה  ימסר 
להגדיל  הקדושים  המוסדות  זיק 

תורה ולהאדירה".
הערב, ייערכו בכל רחבי הארץ 
והתווע־ הילולא  סעודות  והעולם 
של  המדרש  בבתי  חסידים  דויות 
הקדושות,  ובישיבות  צאנז  חסידי 
ור־ אדמו"רים  של  בהשתתפותם 
בדברי־ יעסקו  יחדיו  אשר  בנים, 

תורתו של כ"ק מרן האדמו"ר זי"ע 
ומורשתו  הטהור  זכרו  את  ויעלו 
ברכה  אחריו  שהותיר  הרוחנית 

לדורי דורות.
מחר  יום  כל  במשך  כי  יצויין, 
צאנז  ובכוללי  בישיבות  הונהגו 
יחלו  אשר  מיוחדים,  לימוד  סדרי 
במשך  ויימשכו  בוקר  לפנות  כבר 
והאב־ הבחורים  אל  כולו.  היום 
בעלי־ המוני  מצטרפים  גם  רכים 

היום  את  מקדישים  אשר  בתים 
כולו ללימוד התורה.

היום הילולת כ"ק מרן אדמו"ר מנדבורנא חדרה זצוק"ל

הטורקים".
מסכסוך  כחלק  נגזר  העימות 
על  ויוון  טורקיה  בין  היסטורי 
הריבונות והשליטה באי קפריסין. 
האי  התחלק  מהסכסוך  כתוצאה 
לשתי מדינות נפרדות, האחת מהן 
טורקית  השפעה  תחת  מתנהלת 

והאחרת תחת השפעה יוונית. 
אתמול  פרסמה  כך,  בתוך 
פסימית  תחזית  בלומברג  רשת 

מפי  טורקיה,  לגבי  במיוחד 
חברת  של  המחקר  חטיבת  ראש 
אשמור,  הבינלאומית  ההשקעות 
טורקיה  כי  שמעריך  דאן,  יאן 
כלכלית  לקטסטרופה  בדרך 
שהמשק  אף  "על  תקדים.  חסרת 
של  מזה  בהרבה  מגוון  הטורקי 
יצוא  על  כולה  הנסמכת  ונצואלה, 
מסלול  על  נמצאת  טורקיה  נפט, 
שע־ מדיניות,  של  מאוד  דומה 

אמר  כלכלי",  להרס  להביא  לול 

דהאן.
דאן  הוסיף  לבלומברג  בראיון 
פרסה  שסיבוב  היא  "הבעיה  כי 
טומנת  טובה,  למדיניות  בחזרה 
בחובה עלויות פוליטיות גבוהות. 
בק־ יותר  מתעכב  שארדואן  ככל 

גדלה,  העלות  כך  ההחלטות  בלת 
ומסיבה זו פוליטיקאים שבוחרים 
במדיניות לא שמרנית כמעט ולא 
תמיד  שכמעט  מה  כיוון,  משנים 

מוביל למשבר".

האיחוד האירופי: "נטיל סנקציות על טורקיה" מחר יום ההילולא של כ"ק 
מרן אדמו"ר מצאנז זי"ע
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מרן  כ"ק  הק'  אביו  בית  במשפחת 
מנדבורנא  איתמר  רבי  אדמו"ר 
זצוק"ל, אשר שמר עליו כעל בבת 
אוצרות  את  בפניו  ופתח  עינו, 
נדלים  הבלתי  החכמה  מעיינות 
בעניני  ולחכמו  לחנכו  ועמד  שלו, 
גודל  על  בהעידו  ועבודה.  תורה 
במ־ להקיפו  דאג  נשמתו,  קדושת 
מופ־ חסידים  אמת  אנשי  למדים 

השקיעו  אשר  אלוקים  יראי  לגים 

שאינו  סוד  בור  בהיותו  רבות,  בו 
מחזיק  כלי  הוא  וכי  טיפה  מאבד 
הקודמת  הטהורה  ביראתו  ברכה 
ונשמתו  לבו  וכיסופי  לחכמתו 
בהשליכו  התורה.  באור  להתדבק 
הזה,  העולם  עניני  כל  את  מנגד 
צלל לים התלמוד בכל לבו ונפשו, 
ובה  מחמדים  מכל  אהב  כשאותה 
השקיע את כל כוחו ומהותו. דברי 
התורה היו לו כמים קרים על נפש 

עייפה.
היה קשור ודבוק עד מאד באביו 
בגעגועים  שח  היה  השנים  וכל  הק' 
אודותיו ונפשו יצאה בדברו בכיסופי 
במחיצת  מהשהות  הומים  ונפש  לב 
לנפש  קרים  כמים  שהיתה  קדשו, 
והנכספת  המשתוקקת  לנפשו  עייפה 
והלכה  פרק  מהם  ללמוד  לבוראו 
בעניני עבודת הבורא, בדרכי נתיבות 
את  להרוות  הנשגבים,  ההתעלות 
החכמה,  מבאר  חיים  במים  צמאונו 
ולהתחמם לאורו הק' באש המתלהטת 

בשלהבת הקודש של בית אבותיו הק'.
עמל  צעירותו  משנות  החל 
מתוך  הבורא  בעבודת  והתייגע 
בסילו־ עצומה,  ויגיעה  התלהבות 

אש  בשלהבת  ובמורא,  ביראה  דין 
קמאי  וצדיקי  מתקיפי  כחד  קודש 
בהתפשטות הגשמיות. את כל רמ"ח 
איבריו ושס"ה גידיו מסר לעבודתו 
ובנפ־ בגדולות  בהתהלכו  יתברך, 

לאות בעומק העבודה ביחוד הבורא 
ביראה ואהבה עילאית.

לאחר שאחיו הק' נישאו והוא 
הסכים  אביו,  בבית  לבדו  נשאר 
ויגלה  הבית  את  שיעזוב  אביו 
הסבא  אצל  ללמוד  תורה  למקום 
ישראל'  'אהבת  בעל  קדישא 
שם  בגרוסוורדיין,  זי"ע  מויז'ניץ 
וזכה לקירוב  חיל בלימודיו,  עשה 
שחי־ זי"ע  האדמו"ר  ממרן  מיוחד 

עליו  והאציל  למאד  והעריכו  בבו 
ולחכמו  לחנכו  קדושתו,  זיו  מהוד 

בתורת ה' ובחסידות הצרופה.

בסילודין  שוחח  חייו  ימי  כל 
של  קדשו  בצל  שהותו  מתקופת 
ה'אהבת ישראל' בויז'ניץ, בה הרבה 
להתרועע עם נכדו הגדול כ"ק מרן 
משה'  ה'ישועות  בעל  האדמו"ר 
מויז'ניץ זי"ע, כאשר הגו יחדיו בתו־

רת ה' יומם ולילה, ואף חברו יחדיו 
להתעלות בעבודת הבורא בקבלות 

מיוחדות בדרכי העבודה.
השואה  מאימי  להינצל  זכה 
בבית  המלחמה  בימי  שהה  כאשר 
אביו בטשרנוביץ, כשבחסדי הבו־

רא הגרמנים ימ"ש הרגו וחמסו רק 
קדשו  חצר  כאשר  העיר,  מחצית 
של אביו נשארה לפליטה. וכך זכו 
כשהיגר  מבטחים,  לחוף  להגיע 
מד־ בית  את  הקים  שם  לארה"ב, 

רשו בפלטבוש שבניו יורק, שהיה 
מב־ לכל  שואבת  לאבן  מהרה  עד 

קשי ודורשי השם.
מופלא  ה'  כעובד  ידוע  בהיותו 
וכאיש מופת וחכם ונבון, רבים שי־

חרו לפתחו ובקשו לקבל את ברכתו 
ועצתו הק', ושמו יצא לתהילה בסי־
לר־ בהמשיכו  הרבים  המופת  פורי 

בים ישועות למעלה מדרך הטבע.
את  למלא  זכה  תשכ"ו  בשנת 
משאת נפשו הק', כשהביע כל העת 
ולהשתקע  לבוא  לבו  כיסופי  את 
מד־ בית  את  והקים  הקודש,  בארץ 

למגדלור  שהיה  חדרה  בעיר  רשו 
הסביבה  בכל  התורה  אור  להפצת 
וכך זכה לקרב רבים לדרכי התורה 

והיראה, ורבים השיב מעוון.
עמד לימין אביו הק' האדמו"ר 
השנים,  כל  רבה  במסירות  הזקן 
ארץ  עפר  את  לחון  ובעלותו 
הקודש בשנת תשכ"ח פעל עבורו 
במסירות רבה ביחד עם אחיו הק' 
להקים את בית מדרשו ביד אליהו 
בתל אביב, והיה דבוק ומסור אליו 

כל הימים באופן נפלא עד מאד.
בשנת תשד"מ עבר לגור בעיר 
ולא־ ברק,  בני  והחסידות  התורה 

את  להקים  זכה  רבים  נדודים  חר 
לתפארה  המתנוסס  מדרשו  בית 
כפינת  המהווה  עוזיאל,  ברח' 
וחסידות  תורה  לשוחרי  יקרת 

שדבקו לאורו הגדול.
קדשו  בעבודת  ידוע  היה 
רמ"ח  בכל  הנלהבות  בתפילותיו 
מגיעים  היו  רבים  כאשר  איבריו, 
לבית מדרשו לחזות בנועם עבודת 
תפי־ אמירת  בעת  במיוחד  קדשו 
מז־ באמירת  או  שמיה',  'בריך  לת 

שהיה  וישעי',  אורי  ה'  'לדוד  מור 
אביו  אצל  כבן  ומתחנן  מתחטא 
ארוכה,  שעה  במשך  נורא  בבכי 
להת־ הביאה  הקודש  כשעבודת 

המסתופפים  בקרב  רבה  עוררות 
בצל קדשו.

היה מתמיד עצום כל ימיו. יגע 
בתורה לילות כימים בלימוד ושי־

חברותות  עם  רב,  בעיון  גמרא  נון 
בעת  ביום.  רבות  שעות  במשך 
מחלתו  עליו  כשתקפה  חולשתו 
לחברותא  שיקראו  מבקש  היה 
התורה  שלימוד  באמרו  ללמוד, 

מחיה את נפשו.
לאדמו"ר  היה  קבע  של  מנהג 
לאכול  מתיישב  היה  שלא  זצ"ל, 
לעניים,  לאכול  קודם  שיתן  מבלי 
פעמים  יום.  לקשי  או  לנזקקים, 
לאתר  זקוקים  ביתו  בני  היו  רבות 
מהנזקקים  מי  אי  רב  זמן  במשך 
שייעתר לבוא לאכול על שלחנו של 
הקטנות  בשעות  זה  היה  אם  רבנו, 
כמו  אומר  והיה  וכדו',  הלילה  של 
הדם"  על  תאכלו  "לא  מצוה  שיש 
שאסור לאכול קודם התפילה, כמו 
לא  אם  לאכול,  מסוגל  אינו  הוא  כן 

האכיל קודם לאותם קשיי יום.
 12 בשעה  חמישי  יום  היום 
לציונו  העליה  תתקיים  בצהריים 
נדבורנה  אדמו"רי  באהל  הק' 
בראשות  בירושלים,  הזיתים  בהר 
האדמו"ר  כ"ק  מקומו  ממלא  בנו 
תחבו־ חסידיו.  וקהל  שליט"א, 

תצא  ומאובטחת  מאורגנת  רה 
מביהמ"ד בבני ברק. ניתן להירשם 
מזכירות  אצל  לציון  לתחבורה 

המוסדות – 054/8405741
לפנות ערב בשעה 7.00 יתקיים 
בבית מדרשו שולחן הטהור לכבוד 
הש"ס  סיום  וסעודת  ההילולא,  יום 
שנלמדה ע"י מתפללי ביהמ"ד אב־
רכי הכוללים, לזכרו הטהור, זי"ע.

הקרובה  בשבת  כי  יצויין, 
שליט"א  האדמו"ר  כ"ק  בנו  יערוך 
בבית  והשולחנות  התפילות  את 

מדרשו רחוב עוזיאל בני ברק.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הודעות חוק תכנון ובניה - 11/07/19
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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]

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]

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]

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]

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

[20052951]

ללא  ק"ג   21 שך  הרב  ברח' 
מ"ר,   130 כ-  מפלסים,   2 מעלית 
03- לל"ת.  ש''ח   1,890,000 חזית, 

5705988
[20051245]

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]

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]

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]

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]

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. 

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

טלזסטון 
הזמנים  ובין  לשבת  דירות  תיווך 
054- 054-8405606 בטלזסטון 

8499328
[20053117]

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]

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]

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]

דרוש ַ בירושלים  גרפצ'יק  לדפוס 
שליטה  מלאה,  למשרה  עובד 
למייל:  קו"ח  באנגלית,  במחשבים 

ak@gck.co.il
[20053116]

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

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]

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 

פרקש  לבטוב  בחתונת  צמיד  נמצא 

ארמונות חן ד' תמוז 053-3197244

[20053115]

באזור  כסף  סכום  עם  ארנק  נמצא 

לפרטים  בירושלים  העמודים  בנין 

0527637687

[20053097]

דף היומי בבלי: ערכין כה    דף היומי ירושלמי: חלה ט    חובות הלבבות:
חשבון הנפש השמיני (היחוד)    משנה יומית: עדויות ה, ב-ג    הלכה יומית:
או"ח תקלט, ט-יא    רמב"ם יומי: סנהדרין ד-ו    שו"ע הרב - רב יומי: ננו, 
ג-ה    דף היומי - זוהר: ויקהל נא-סה    חפץ חיים: לה"ר ה, ב    העמוד 

היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קלא.
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:188:198:178:228:218:15סו"ז ק"ש מג"א
9:139:149:139:169:159:11סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:479:489:469:509:499:44סוף זמן תפלה מג"א
10:2410:2510:2410:2610:2610:22סו"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

3:533:533:493:573:553:46עלות השחר
4:434:444:404:474:454:38זמן ציצית ותפילין

5:415:465:375:455:445:39הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-7411367 אהרונוביץ 12, ב"ב    תל  סנטר פארם 054-4426755 הפלמ"ח 28    בני ברק הפלמ"ח ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופר פארם רמת החייל  סופרפארם מינסטור אביב
7893383 המחקר 3    חיפה סופר  שופר סל דיל 077-8881370 הברזל 23 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל  סופרפארם 077-8880440 טרומפלדור 56    רמת גן פארם נווה שאנן
סופר פארם בקניון אשדוד  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
ביפר 03-6610666 למחרת,  עד 8:00  משעה 22:30  לילה  מידי  כונן:  רוקח  עד 22:30  משעה 10:00  נורדאו  רח' 

מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.3-
אתמול: 211.3-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
33-24

תל אביב
31-25

חיפה
30-24

גולן
35-22

טבריה
39-25

גליל
33-23

באר שבע
37-22

אילת
43-28

מזג האויר
עומס חום בכל הארץ

היום - חם ויבש בהרים ובפנים 
הארץ והביל במישור החוף. 

ישררו עומסי חום כבדים ברוב 
האזורים.

שישי - יוסיף להיות חם ויבש 
בהרים ובפנים הארץ והביל 

במישור החוף. ישררו עומסי 
חום כבדים ברוב האזורים.

שבת - מעונן חלקית וייעשה 
נאה. תחול ירידה ניכרת 

בטמפרטורות והן ישובו להיות 
רגילות לעונה. תחול הקלה 

בעומסי החום.

ראשון - מעונן חלקית עד בהיר 
עם עליה קלה בטמפרטורות.

ראשוןשבתשישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



מאת א. למל

היהודית  בקהילה  תדהמה 
ברחבי  יהודיים  ובארגונים  ביוון 
העולם, לאחר שראש ממשלת יוון 
בחר  מיצוטקיס  קיריאקוס  הנבחר 
לתפקיד  וורידיס  מקיס  את  למנות 
האנטי־ עברו  חרף  החקלאות,  שר 

שמי והניאו נאצי המובהק.
ניאו  כגזען,  מוגדר  וורידיס 
מגיל  שכבר  ואנטישמי,  נאצי 
ספר,  בית  תלמיד  בהיותו  צעיר, 
שהיו  נאצי  ארגון  הקים  הוא 
לרסס  יד  במועל  להצדיע  נוהגים 
ולאיים  קירות  על  קרס  צלבי 
אף  בהמשך  יהודים.  צעירים  על 
ניאו־נאצים  קבוצת  למנהיג  הפך 

צעירים.
וורידיס למד בצרפת והתקרב 
מנהיג  פן,  לה  מרי  לז'אן  מאוד 
ממקורביו.  והיה  הקיצוני,  הימין 
אף התבטא קשות ותמך במכחישי 

שואה.

ההערכה, כי אם וורידיס יבוא 
לה־ עלול  הוא  לישראל  בעתיד 

להיכנס  לו  יתנו  שלא  בכך  סתכן 
בשל עברו. ישראל ויוון משתפות 
ועכשיו  החקלאות  בתחום  פעולה 

יהיה קושי רב להמשיך בזה.
נמסר:  החוץ  ממשרד 
"ממשלת ישראל מברכת את ראש 
קי־ יוון,  של  החדש  ממשלתה 

ריאקוס מיצוטקיס, ואת ממשלתו 
נתניהו  הממשלה  ראש  החדשה. 

ראשון  ביום  טלפון  בשיחת  בירך 
הנכנס  יוון  ממשלת  ראש  את 
קידום  המשך  על  סיכמו  והשניים 
המדינות.  בין  המצוינים  היחסים 
ישראל  מדינת  של  עמדותיה 
ידועות.  האנטישמיות  בנושא 
הממשלה  הרכב  את  לומדים  אנו 
מינויו  את  ובמיוחד  ביוון,  החדש 
של אחד השרים הידוע בעמדותיו 
ובוחנים  והאנטישמיות,  הגזעניות 

המשמעויות של מינוי זה".

בית משפט בהולנד: אנדרטת 
השואה תוקם באמסטרדם

התושבים טענו בפני בית המשפט כי האנדרטה גדולה מדי ומיקומה יכול לגרום 
לפקקים ולבעיות תחבורתיות ^ בית המשפט קבע כי העיריה שקלה את שני 

הצדדים וכי מותר לה לאשר את הבניה

מאת א. למל

מאבק משפטי של מספר שנים 
שבית  לאחר  השבוע  הסתיים 
את  סופית  אישר  בהאג  המשפט 
השואה  לקרבנות  אנדרטה  הקמת 

באמסטרדם.
משפטי  למאבק  בסוף  מדובר 
המקומיים  התושבים  של  ארוך 
האנדר־ בניית  את  לחסום  שניסו 

אלף   102 שמות  את  שתכיל  טה, 
היהודים שנרצחו על ידי הנאצים 

ימ"ש במהלך השואה בהולנד.
עיריית אמסטרדם אישרה את 
אולם  תשע"ז,  בשנת  כבר  ההקמה 
התושבים טענו בפני בית המשפט 
כי האנדרטה גדולה מדי ומיקומה 
ולבעיות  לפקקים  לגרום  יכול 
מבקשים  הם  ולכן  תחבורתיות. 

להעבירה למקום אחר בעיר.

רשויות העיר מסרו כי "באופן 
הרבה  הכי  נשלחו  מהולנד  יחסי, 
אין  אבל  הריכוז,  למחנות  אנשים 
בעיר אנדרטה שתכבד את זכרם". 
בין שמות הקרבנות יצוין גם שמה 
של אנה פרנק. עלות הקמת האנ־

דרטה מוערכת ב־5 מיליון יורו.
העיריה  כי  קבע  המשפט  בית 
שקלה את שני הצדדים וכי מותר 

לה לאשר את הבניה.

כריש לוויתן נצפה 
בשמורת האלמוגים באילת

מאת ח. אבישלום

השבוע  נצפה  לוויתן  כריש 
באילת.  האלמוגים  בשמורת 
ביותר  הגדול  הדג  בסוג  מדובר 
ביותר  הגדול  הפרט  בעולם. 
מגיע לאורך של 12 מטר שמש־

קלו עד 20 טון.
חינוך  מרכז  מנהל  חמו  יורם 

והגנים,  הטבע  ברשות  והסברה 
במפרץ  שנצפה  "הפרט  כי  אומר 
יחסית  צעירה  כרישה  היא  אילת 
הכ־ מטרים.  שלושה  של  בגודל 

רישים לא מסוכנים לאדם מכיוון 
שהם לא אוכלים בשר. הכרישים 
מהם  לשמור  ויש  מאד  עדינים 
מרחק ולא להטריד אותם בנגיעה 

או בהפרעה באיסוף מזון".

ברשות  מבהירים  כך  בתוך 
בערך  מדובר  כי  והגנים,  הטבע 
טבע מוגן. כריש הלוויתן הוגדר 
 IUCN של  האדום  בספר  גם 
לשימור  הבינלאומי  האיגוד   –
כמין  הטבע,  ומשאבי  הטבע 
בסיכון  כלומר  הכחדה,  בסכנת 
מה־ המין  להכחדת  משמעותי 

טבע.

סערה בקהילה היהודית ביוון: ניאו־
נאצי אנטישמי מונה לשר החקלאות
השר החדש מוגדר ניאו נאצי ואנטישמי, שכבר מגיל צעיר הקים ארגון נאצי 

ובהמשך היה ממקורביו של ז'אן מרי לה פן, מנהיג הימין הקיצוני

חוקרים משוכנעים כי נמצאה 
העיר צקלג בחפירות ליד קרית גת

מאת ח. אבישלום

המוז־ צקלג  נמצאה  האם 
חוקרים  שמואל?  בספר  כרת 
בירו־ העברית  מהאוניברסיטה 
ואוני־ העתיקות  רשות  שלים, 
בסידני  מק־קווארי  ברסיטת 
שגילו  מאמינים  שבאוסטרליה, 
ליד קרית גת את העיר הפלישתית 
הנודעת המוזכרת בתנ"ך מספר רב 
של פעמים (בספרי שמואל א' וש־
מואל ב'). אכיש מלך גת נתן לדוד 
להתגורר בצקלג כשנמלט משאול 
להימשח  דוד  יצא  ומצקלג  המלך, 
למלך בחברון. בצקלג אף התרחש 
פשטו  במהלכו  דרמטי,  אירוע 
שהם  תוך  העיר,  על  העמלקים 

לוקחים בשבי את תושביה.
אל־ חורבת  באתר  החפירה 

בין   – יהודה  שבשפלת  ראעי 
בשיתוף  נערכה  ללכיש,  גת  קרית 
גרפינקל,  יוסף  פרופ'  של  פעולה 
של  לארכיאולוגיה  המכון  ראש 
בירוש־ העברית  האוניברסיטה 

העתיקות  מרשות  גנור  סער  לים, 
ופרופ' קייל קיימר מאוניברסיטת 
מק־קווארי בסידני שבאוסטרליה. 
ג'ואי  השתתפו  החפירה  במימון 
מניו  לוי  אהרן  מירושלים,  סילבר 
ג'רסי, ומשפחת רוט ויצחק ואקיל 
ועד  החפירה  החלה  מאז  מסידני. 
חפירה,  עונות  שבע  נערכו  היום 
ונחפרו שטחים גדולים – כ־1,000 
החדשה  התגלית  עולה  מהם  מ"ר, 

מימי דוד. 
עד היום, הועלו הצעות לזיהוי 

בתל  כגון  אתרים,  במספר  צקלג 
שרע  בתל  להב,  קיבוץ  ליד  חליף 
ועוד.  שבע,  בתל  המערבי,  בנגב 
"בכל  החוקרים,  לדברי  אולם, 
רצף  נמצא  לא  הללו  האתרים 
פלישתי  ישוב  גם  הכולל  יישובי, 
בחורבת  דוד.  מימי  ישוב  וגם 
נמצאו  זאת,  לעומת  אל־ראעי, 
האוכלוסיות  שתי  של  מאפיינים 

גם יחד". 
לה־ עדויות  נמצאו  באתר 

הפלישתים,  מימי  תיישבות 
נחשפו  לפנה"ס:   11-12 מהמאות 
ומאסי־ ידיים  רחבי  אבן  מבני 

האופייניים  ממצאים  ובהם  ביים, 
כלי  נמצאו  הפלישתית.  לתרבות 
דומים  ממצאים  מתכת.  וכלי  אבן 
בחפי־ בעבר  התגלו  זו,  מתקופה 

רות אשדוד, אשקלון, עקרון וגת, 
הערים של סרני הפלישתים. 

הפלי־ היישוב  לשרידי  מעל 
שתי התגלה יישוב כפרי מתקופת 
לקיצו  בא  היישוב  דוד.  המלך 
את  שהחריבה  עזה,  בשריפה 

המבנים. עשרות כלי חרס שלמים 
כלים  השונים.  בחדרים  נמצאו 
בעיר  שנמצאו  לאלו  זהים  אלה, 
חורבת  של  המבוצרת  היהודית 
קיאפה שהתגלתה בשפלת יהודה 
ומזוהה עם שעריים המוזכרת אף 
שנ־ בדיקות  שמואל.  בספר  היא 

חורבת  אתר  את  מתארכות  ערכו 
אל־ראעי לתקופת דוד המלך. 

החרס  כלי  של  הגדול  המגוון 
בתקופה  היום־יום  חיי  על  מעיד 
זו. במהלך החפירה התגלו כמויות 
וג־ בינוניים  קנקנים,  של  גדולות 

דולים, אשר שימשו לאגירת שמן 
ויין. כן נמצאו כלים להגשת מזון, 
פכים וקערות, אשר היו מעוטרים 
'מי־ שנקרא  ובסגנון  אדום,  בצבע 

רוק פרוע', האופייני לימי מלכות 
דוד המלך. 

צילום: ש. אלוש, רט"ג

צילום: משלחת חפירות 
חורבת אל ראעי

צילום אווירי: אמיל אלג'ם, רשות העתיקות 
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