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איראן הודיעה כי השתלטה 
על מכלית נפט שלישית

בשלב זה לא התקבל אישור מגורמים נוספים לטענות איראן, ולא ידוע למי 
שייכת המכלית שנעצרה

ארה"ב: 29 הרוגים בשני מסעות ירי 
חסרי אבחנה במדינות טקסס ואוהיו 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לפחות 29 בני אדם נהרגו בשני 
מסעות ירי חסרי אבחנה שהתבצ־
עו בפער של 12 שעות בלבד. מסע 
בוצע  השניים  מבין  הראשון  הירי 
בני   20 נרצחו  ובמהלכו  בטקסס, 
דומה  אירוע  הכה  בהמשך  אדם. 
נוס־ תשעה  נרצחו  שם  באוהיו, 

הלועזית  השנה  תחילת  מאז  פים. 
ירי  של  מקרים  בארה"ב 22  בוצעו 
נהרגו  ובהם  המוני,  להרג  שהוביל 

בסך הכל 125 בני אדם. 
האירוע בטקסס אירע בשעות 
פרץ  חמוש  כשאדם  הצהרים, 
לתוך סניף של רשת החנויות וול־

לכל  וירה  פאסו,  אל  בעיר  מארט 
חי,  נלכד  הוא  הבחנה.  ללא  עבר, 

וסיפר לשוטרים כי התכוון לירות 
קודם  מקסיקנים".  שיותר  ב"כמה 
לכן פרסם מניפסט גזעני בו ביטא 
העמים  לבני  העמוקה  שנאתו  את 

ההיספאנים. 
התרחש  השני,  הירי  מסע 
אוהיו.  שבמדינת  דייטון  בעיירה 
נמ־ הירי  כי  סיפרו  ראיה  עדי 

בזמן  אך  בלבד,  דקה  כחצי  שך 
לפ־ לרצוח  היורה  הספיק  זה 

על  נוסף  אדם,  בני  שבעה  חות 
ככל  למוות  ירה  שבהם  שניים 
לפי  לכן.  קודם  קצר  זמן  הנראה 
להיכנס  ניסה  האיש  הדיווחים 
ברו־ חמוש  כשהוא  בילוי  למוקד 

לאפשר  סירב  וכשהשומר  בה, 
חסר  בירי  פתח  הוא  כניסה,  לו 
היורה  נוטרל  זה  במקרה  אבחנה. 

שהיו  שוטרים  בידי  למוות  ונורה 
בקרבת מקום. 

היום עליה לציון כ"ק מרן 
אדמו"ר מאשלג זצוק"ל

בראשות בנו כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א
היום, ד' מנחם־אב ימלאו שלש 
שנים להסתלקותו לשמי מרום של 
כ"ק מרן אדמו"ר רבי יחזקאל יוסף 
ממשיך  בנו  זצוק"ל  אשלג  הלוי 
אדמו"ר  כ"ק  אביו  של  דרכו 
בעל  זצוק"ל  בנימין  שלמה  רבי 
של  חביבו  ונכדו  שלמה'  ה'עטרת 

מרן  הרה"ק בעל הסולם זיע"א.
הקד'  ציונו  על  יעלו  המונים 
המנוחות  בהר  אשלג  בחלקת 
סמוך לציוני אביו וזקנו הקד' לש־

לכלל  ישועות  ולפעול  שיח  פוך 
ולפרט. עקב מזג האוויר ולרווחת 
ומתקני  הצללות  הוקמו  הציבור 
המרכזית  העליה  במקום.  שתיה 
מרן  כ"ק  בראשות  רבים  ותפילת 
האדמו"ר שליט"א תתקיים בשעה 

4 בצהריים.
בית  להיכל  ישובו  מכן  לאחר 
שלמה'  'עטרת  הגדול  המדרש 
חסי־ קהל  יתאספו  שם  בב"ב, 

לסעודת  אשלג  בית  ואוהדי  די 
סיום  בשילוב  המרכזית  ההילולא 
הזהר  סיום  וגמרא,  משנה  הש"ס 
עשר  ותלמוד  הסולם  ע"פ  הקד' 
ממשיך  בנו  בראשות  הספירות 
שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק  דרכו 
רבנים  אדמו"רים,  ובהשתתפות 

ואישי ציבור.
מרן  כ"ק  יערוך  בהמשך 
שולחנו  את  שליט"א  האדמו"ר 
של  ההילולא  לכבוד  גם  הטהור 

שנהג  כפי  הקדוש  האר"י  מרן 
בעל  האדמו"ר  מרן  כ"ק  לערוך 

ההילולא בחיי חיותו.
שעעל"ט  ובמוצש"ק  בשב"ק 
בית  ותלמידי  חסידי  התאחדו  בה 
אשלג בחצר הקודש בצל כ"ק מרן 
הת־ התקיימו  שליט"א,  האדמו"ר 
ההילו־ לקראת  כהכנה  וועדויות 

האדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות  לא 
שליט"א ובה שמעו והשמיעו מח־

הוסיף  ועליהם  התלמידים  שובי 
נופך כ"ק מרן האד"ש בגודל קדו־

אלו  צדיק  ומעשי  הליכותיו  שתו, 
אחרון  דור  ידעו  למען  תולדותיו 
בדרכיו  וללכת  להדבק  וימשיכו 

הקד' שהנחיל למורשה.
רבינו זיע"א הפציע אורו בבית 
אביו הגדול בכ"ו ניסן תרצ"ו. עוד 
הלך  שנה  י"ג  לו  שמלאו  קודם 
דח־ אמת'  'שפת  בישיבת  ללמוד 

לאדמור"י  נקשר  ושם  גור  סידי 
אמת'  ה'אמרי  בעל  מרן  גור  בית 
ובעל ה'בית ישראל' זיע"א. לימים 
שאל מרן ה'בית ישראל' שני בחו־

רים מהישיבה, עם מי הם לומדים 
שהחברותא  וכשנענה  בחברותא? 
שלהם הוא רבינו זיע"א, אמר להם 

"זהו חברותא של יראת שמים"! 
לע־ זיע"א  רבינו  נמשך  תמיד 

נייני הכתיבה והחידושים בתורה. 
עוד בהיותו בחור רך בשנים, נטל 

סקר: 54 מנדטים בלבד לימין 
לכחול לבן 30 מנדטים, לעומת 29 של הליכוד. סיעת הימין המאוחד היא 

השלישית בגודלה עם 11 מנדטים

מועמדי הליכוד חתמו על עצומה שלא 
להחליף את נתניהו בתפקיד ראש הממשלה 

חברי רשימת הליכוד חתמו על עצומה הקובעת כי רק בנימין נתניהו יכהן 
בתפקיד ראש הממשלה ולא אף חבר ליכוד אחר

מאת מאיר ברגר

'כחול לבן' היא המפלגה הגדו־

מנדטים,  שלושים  עם  ביותר,  לה 
כך עולה בסקר 'כאן חדשות' שפו־

רסם אתמול ברשת ב'.
קאנטאר  מכון  של  הסקר 
העלה גם כי מפלגת הליכוד זוכה 
ב־29 מנדטים. הימין המאוחד בלי 
השרה  בראשות  יהודית,  עוצמה 
לשעבר שקד, מגיע לנתון דו־ספ־

רתי של 11 מנדטים.

גם ישראל ביתנו של אביגדור 
וגם  מנדטים  ל־11  עולה  ליברמן 
הרשימה המשותפת של המפלגות 

הערביות.
הדמוק־ מרצ־המחנה  רשימת 

ליהדות  מושבים,  שמונה  עם  רטי 
כל  מנדטים  שבעה  וש"ס  התורה 
אחת, והעבודה־גשר עולה במנדט 

לששה מושבים.
מפלגת עוצמה יהודית לא עו־

ברת את אחוז החסימה (2.8%) וגם 
זהות לא עוברת את אחוז החסימה 

.(1.9%)
מגיע,  והערבים  השמאל  גוש 
לפי הסקר, ל־44 מושבים בכנסת. 
גוש הימין בלי ליברמן מגיע ל־54

מנדטים ואיתו – 65.
מכון  ידי  על  נערך  הסקר 
סטטיסטיות  בשיטות  קנטאר 
בקרב  סקרים  לעריכת  מוכרות 
מדגם מייצג של האוכלוסיה הבו־
ענו 553 הסקר  על  בישראל.  גרת 

טעות   .1,657 מתוך  משתתפים 
הדגימה 4.3% +/-. 

מאת מאיר ברגר

הליכוד  רשימת  חברי  כל 
ועד  השני  מהמקום  ה־22,  לכנסת 
על  אתמול  חתמו  ארבעים,  מקום 
דוד  ח"כ  שיזם  האחדות'  'עצומת 

ביטן.
ראש  רק  כי  קובעת  העצומה 
בתפקיד  יכהן  נתניהו  הממשלה 
חבר  אף  ולא  הממשלה,  כראש 
לתוצאות  קשר  בלי  אחר,  ליכוד 

הבחירות הקרובות.
כי  גם  נכתב  ההצהרה  בנוסח 
מפ־ בראש  שעומדים  ולפיד  "גנץ 

בעצמם  ושבחרו  לגה דיקטטורית 
הרשימה  חברי  ואת  עצמם  את 
להטיף  האחרונים  הם  שלהם, 
הדמו־ המפלגה   – לליכוד  מוסר 
קרטית הגדולה והחזקה בישראל.

ללא  שפועלים  וגנץ,  "לפיד 
מפ־ וחברי  השני,  נגד  אחד  הרף 

כל  יו"ר  שמחליפים  העבודה  לגת 
שבועיים, יכולים רק לקנא בחברי 
הליכוד שמתייצבים מאחורי יו"ר 
מובן:  שלהם  התסכול  המפלגה. 
אחרי  נתניהו  להחלפת  המזימה 
סו־ באופן  היום  קרסה  הבחירות 

פי", נכתב.
התב־ לאחר  נולדה  העצומה 

יו"ר  ליברמן,  אביגדור  של  טאות 
נתניהו  אם  ולפיה  ביתנו,  ישראל 
לא יצליח להרכיב ממשלה לאחר 
לחפש  בליכוד  יצטרכו  הבחירות 
מועמד אחר שיעשה זאת במקומו.

לבן'  מ'כחול  יעלון  משה  ח"כ 
תקף את היוזמה בליכוד המחייבת 
נתניהו  לבנימין  מוחלטת  נאמנות 
על  "הידיעה  הבחירות.  לאחר 
היוזמה להחתמת ח"כים מהליכוד 

מז־ בנתניהו,  ותמיכה  נאמנות  על 
כירה את הדרישה בצפון קוריאה 
קידה  לקוד  ותייר  אזרח  מכל 
המנהיג.  של  פסל  לכל  עמוקה 
אלה שלא נוהגים כך נעצרים, ואף 
לחינוך  עבודה  למחנה  נשלחים 

מחדש.
הגענו?  לאן  הליכוד,  "חברי 
למה אינכם אומרים בקול רם את 
נתניהו,  על  חושבים  שאתם  מה 
הוא  שאליו  המוסרי  השפל  ועל 

והליכוד?  המדינה  את  הוריד 
ב־17.9 חייבים להחליף אותו, כדי 
להחזיר את המדינה אל המסילה!" 

כך יעלון.
עמיר  העבודה  מפלגת  יו"ר 
נת־ של  "הפראנויה  כי  אמר  פרץ 

ניהו חצתה כל גבול הגיוני, כנראה 
שגם הוא מבין שתמו ימי שלטונו, 
לאומית  ממפלגה  הפך  הליכוד 
לאיש  סגידה  למפלגת  ליברלית 

אחד".

ראה"מ נתניהו: "לפיד 
וליברמן מתכננים קומבינה"
נתניהו תקף במפגש עם חברי ליכוד את לפיד וליברמן וטען כי 
ישנם גורמים בימין שמשתפים אתם פעולה בנסיון להחליף את 

̂ דיווח: אדלשטיין נערך ליום שאחרי נתניהו השלטון 

מאת מאיר ברגר

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
תקף אמש בחריפות את חברי הכ־
ליברמן,  ואביגדור  לפיד  יאיר  נסת 
ליכוד  חברי  עם  במפגש  במהלך 

באילת.
לנו  מסביר  לפיד  "יאיר 
עכ־ קוריאה',  צפון  זה  ש'הליכוד 

שיו תנו לי לשאול אתכם, בליכוד 
יש פריימריז? יש. בצפון קוריאה 
יש פריימריז? אין. איפה עוד אין? 
ביש עתיד יש פריימריז? אולי בי־

שראל ביתנו יש פריימריז? מה עם 
המפלגות האחרות? אתם יודעים 

כבר את התשובה", אמר נתניהו.
המפל־ היא  "הליכוד  לדבריו, 

הר־ כל  היחידה.  הדמוקרטית  גה 
שימה שלנו, כולל ראש הרשימה, 
ידיכם.  על  מי?  ידי  על  נבחרים. 
גם  חופשיים  ואתם  בוחרים,  אתם 
וגם  להעיר  וגם  לדבר  וגם  לבחור 
לבקר, אבל שם אצל הדמוקרטור 
מעיזה  חה"כ,  קול,  עדי  אם  לפיד, 
אותה.  זורקים  משהו…  להגיד 
עוטף  כנציג  שהובא  ילין,  חיים 
ליברמן?  אצל  אותו.  זרקו  עזה, 
טוב נו, בכלל, אתם מכירים את זה. 
דמוק־ על  מדברים  אלה  בדיחה! 

רטיה? הם צבועים. טוב שהם לא 
החמאה…  עם  כי  לאילת,  באים 
נשטף  היה  הכל  החמאה…  גוש 
איזו  בחמאה!  מכוסים  למטה.  עד 
האמיתית  הדמוקרטיה  צביעות! 
יש  ואצלם  בליכוד  היא  היחידה 

דיקטטורה".
הם  לצביעות  בנוסף  "אבל 
הד־ את  להרוס  באמת  רוצים 

קומבינה.  להם  יש  כי  מוקרטיה, 
ליברמן,  לפיד,  הקומבינה?  מה 
קומבינה.  להם  יש  כמה,  עוד 
מהצד  כמה  גם  שזה  אתפלא  לא 
התכנית?  מה  כן.  גם  אצלנו  הימני 
האמביציה  את  לממש  רוצים  הם 
שלהם להיות ראשי ממשלה, אבל 
בוחר  הציבור  כי  בעיה  להם  יש 
רק  ולא  הליכוד,  ואנשי  בליכוד, 
אני  רוצים?  הם  מה  רוצים…  הם, 
לא יודע, אני הולך ברחוב. מה הם 
צועקים? אני שומע את זה, מאוד 
דמוק־ בחירה  ויש  זה.  את  מעריך 
דמו־ בחירה  עכשיו  היתה  רטית. 

קרטית שרוב מכריע בציבור רצה 
והוליכו  בהנהגתי  ליכוד  ממשלת 
את  זורקים  הבוחרים,  את  שולל 
הבחירה של הבוחרים לפח והיום 
פעם",  עוד  זה  את  לעשות  רוצים 

תקף נתניהו.
הכנסת  יו"ר  כי  דווח  במקביל 
ברשימת   2 מס'  אדלשטיין,  יולי 
לא־ נפגש  ה־22,  לכנסת  הליכוד 

וחברי  שרים  עם  ושוחח  חרונה 
שבחלק  פגישות  מהליכוד,  כנסת 
מהן עלתה השאלה מה יהיה בלי־

כוד ביום שאחרי נתניהו.
 ,13 בחדשות  דיווח  פי  על 
שיחו  בני  בפני  הציג  אדלשטיין 
הפופו־ על  הן  המעידים  סקרים 

בוחרי  בקרב  שלו  הגבוהה  לריות 
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פרסמה  באיראן  התקשורת 
מש־ של  רשמית  הודעה  אתמול 
מכלית  ולפיה  המהפכה,  מרות 
בשבוע  נעצרה  שלישית  נפט 
שעבר על ידי חיל הים האיראני, 
לאחר שהתברר כי הבריחה 700

קוב של דלק באופן לא חוקי. 
נאמר  האיראנית  בהודעה 
דרכה  את  עשתה  המכלית  כי 
לטענת  באזור.  ערבית  למדינה 

שבעה  היו  המכלית  על  איראן 
ספנים בני לאומים שונים, שלא 

פורטו בהודעה. 
מכלית  איראן  עצרה  כה  עד 
האמי־ איחוד  של  אחת  נפט 

השייכת  נוספת  ואחת  רויות, 
בכל  בריטית.  ספנות  לחברת 
המ־ כי  איראן  טענה  המקרים 
השיט  חוקי  את  הפרו  כליות 
חוקיות  לא  הברחות  ביצעו  או 
הד־ ברור  זאת,  עם  נפט.  של 

תגמול  בפעולות  שמדובר  בר 

מעצר  לנוכח  איראן  שמבצעת 
שעשתה  איראנית,  נפט  מכלית 
על  ונעצרה  לסוריה  דרכה  את 
בחופי  הבריטי  הים  חיל  ידי 

גיברלטר. 
איראן  שלטענת  למרות 
נעצרה  השלישית  הנפט  מכלית 
אף  ועל  שעבר,  בשבוע  כבר 
בכלי  הדיווח  פורסם  שאתמול 
תקשורת בכל העולם, טרם הת־

קבל אישור כלשהו מגורם נוסף, 
לבד מהמקורות האיראניים.

היועמ"ש מנדלבליט יתנגד 
להצבת מצלמות בקלפי

היועמ"ש צפוי להתנגד להחדרת מצלמות לאולמות ההצבעה כדי למנוע זיופים 
במגזר הערבי. הוא לא יתנגד לצילום ספירת הקולות

מאת דוד שמואלי

בחירות 2019 מועד ב': היועץ 
מנדל־ אביחי  לממשלה  המשפטי 
מצ־ להחדרת  להתנגד  צפוי  בליט 
ההצבעה  לאולמות  נסתרות  למות 
המיזם  במסגרת  הערבי,  במגזר 

שנועד למנוע זיופים.
צוטטו  משפטיים  גורמים 
שהיועץ  'ידיעות'  בעיתון  אתמול 
יתנגד  לא  לממשלה  המשפטי 
להפעלת מצלמות במהלך ספירת 

הקולות.
הקודמות  בבחירות  כזכור, 
ל־1,300 נסתרות  מצלמות  חולקו 

חברי ועדות קלפי מטעם הליכוד, 
הגי־ איתם  הקלטה,  מכשירי  לצד 

הערביים  ביישובים  לקלפיות  עו 
בבחירות  זיופים  לתעד  במטרה 

לכנסת.
המצלמות לא תיעדו עבור מי 
האדם המצולם הצביע אלא תיע־

דו את זהותו של המצביע המופיע 
הקלפי  ועדת  חברי  שלושת  לפני 
בעת הגשת תעודת הזהות וקבלת 

מעטפת ההצבעה.
עמדתו  את  יגבש  מנדלבליט 
לקראת השימוע הפומבי שיערוך 
בסוף השבוע יו"ר ועדת הבחירות 
בתום  בכנסת.  מלצר  חנן  השופט 
כל  את  שישמע  ולאחר  השימוע, 

הצדדים – יקבל מלצר החלטה. 
הקודמות  הבחירות  לאחר 

הגיש ח"כ דוד ביטן תלונה ובה פי־
רט שורת מעשים פליליים ואי סד־

המגזר  בקלפיות  בוצעו  אשר  רים 
הערבי. כך למשל אנשים שהצביעו 
ופעם  בשמם  אחת  פעם  פעמיים, 
הוצגו  עוד  משפחתם.  עבור  אחת 
הקלטות המתעדות איומים על אז־
רחים ערבים כיצד עליהם להצביע.

סגן שר החינוך הרב פרוש לעסקנים בברסלב: 

"יהדות התורה תדרוש להחיל את הסכם 
שמים פתוחים בין ישראל לאוקראינה" 

זאת כדי למנוע את קרטל הפקעת מחירי הטיסות לאומן לקראת החגים 
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מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
לפ־ הלשכה  יו"ר  עם  נועד  פרוש 
ניות הציבור דחסידי ברסלב שע"י 
המזכירות הארצית ר' נחמן הרמן.

משפטנים  נכחו  באסיפה 
במא־ הציבור  נציגי  מהחסידות, 

בפניו  כאבם  את  שהביעו  בק, 
לאומן  הטיסות  מחירי  קרטל  על 
התעופה,  חברות  בידי  ר"ה,  לפני 
במיוחד  ביטוי  לידי  שבא  דבר 

הע־ הציבור  על  ומקשה  השנה, 
כרטיסי  לרכוש  המעוניין  צום 
טיסה לציון הקדוש של רבי נחמן 

זיע"א.
סגן  את  שיבחו  העסקנים 
השנה  במשך  עמידתו  על  השר 

כולה, בפעילות רבה עבור חסידי 
שטסים  ולאלה  בארץ  ברסלב 
רבי  של  הקדוש  ציונו  את  לפקוד 
נחמן באומן, כולל פעילויות רבות 
הויזה  ביטול  ובהן  השנים  במהלך 
טיסה  שעות  הסדרת  לאוקראינה, 

בלילה, נושאי בטחון ועוד. 
המור־ הנושאים  אחד  כאמור, 

הפקעת  קרטל  הינו  ביותר,  כבים 
התעופה,  חברות  של  המחירים 
'שמים  הסכם  היעדר  בעקבות 
לאוקראינה,  ישראל  בין  פתוחים' 
 – השנה  ראש  בערב  ובמיוחד 
ישראל  עמך  אלפי  עשרות  כאשר 
נחמן  רבי  של  ציונו  את  פוקדים 

והמחיר מרקיע שחקים. 
אמר  פרוש  הרב  השר  סגן 
פתוחה  תמיד  כי "דלתי  לעסקנים 
תעשה  התורה  ויהדות  בפניהם, 
הכל בכדי להחיל את הסכם שמים 
לאוקראינה,  ישראל  בין  פתוחים 
בהסכם  זאת  תדרוש  ואף 

הקואליציוני העתידי".

הג'יהאד האסלאמי מציג 
פיתוח רקטות עם טווח מוגדל
ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הנתמך ע"י איראן מציג לראווה את הישגיו 

בפיתוח רקטות המסוגלות לפגוע בישובים מצפון לנתניה

מאת סופרנו הצבאי

האסלאמי  הג'יהאד  ארגון 
את  המתעד  וידאו  סרטון  הפיק 

שברשותו  הרקטות  משגרי  פיתוח 
למרכזה  מגיע  שלהם  הטווח  אשר 

וצפונה של מדינת ישראל.
הודיעו  שנה  מ־12  יותר  לפני 
על  לראשונה  אל־קודס  גדודי 
רקטות  משגרי  של  מבצעיותן 
משגרים  רכב.  כלי  על  המורכבות 
הג'יהאד  ארגון  ע"י  פותחו  אלה 

האסלאמי.
לראשו־ נעשה  שנים   8 לפני 

ושנה  גראד  ברקטות  שימוש  נה 

הרקטות  שודרגו  מכן  לאחר 
בטווח ובעוצמה, וכן בוצע שדרוג 
C8K בטילי  שימוש  שכלל  נוסף 

עזה,  עוטף  ישובי  לעבר  ששוגרו 
משגרי  מבצעי  לשימוש  והוכנסו 
רקטות החפורים בקרקע שהפגיזו 

את באר שבע.
לפני 5 שנים בוצע פיתוח נוסף 
המוסת־ מונחים   107 רקטות  של 

לשימוש  והוכנסו  בקרקע  רות 
כלי  על  נישאים  רקטות  משגרי 
רכב והמסוגלים לשגר 20 רקטות 
רקטות  משגרי  וכן  אחד,  במטח 
מוסתרים בקרקע המשגרים טילי 
בפעם  נתניה  את  שהפגיזו  בוראק 
חודשים  כמה  לפני  הראשונה. 
עם  חדשים  רקטות  משגרי  הציגו 

טווח מוגדל.
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החל מהערב העליה ההמונית לציון 
האר"י הק' בצפת לרגל יומא דהילולא
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מנחם  לה'  אור  מהערב,  החל 
לציונו  ההמונית  הנהירה  תחל  אב, 
לרגל  בצפת  הקדוש  האר"י  של 
לחודש  ה'  דיליה,  דהילולא  יומא 

מנחם אב.
הציון  על  מעתירים  המונים 
האלוקי  הצדיק  של  בזכותו  הק' 
את  שירפא  ה'  עם  על  ויתפללו 
וצוקה  צרה  מכל  ויגאלם  רחומיו 
בקרוב  משיחו  את  לנו  וישלח 
שכינתא  בהקמת  לראות  ונזכה 

מעפרא במהרה.
מועד  מבעוד  דאגו  העסקנים 
הדרך  כל  מהדרין  דרכי  להסדיר 
המקום  קדושת  על  לשמור  כדי 
עולים  ישראל  בית  רבבות  כאשר 

שיח  לשפוך  הציון  על  להשתטח 
לישועתן  עולם  לבורא  ותחינה 
של ישראל בכלל ובפרט. כמו כן, 
אף  הצבור  ועסקני  החסד  ארגוני 
הסדירו אהלי הכנסת אורחים ומ־

ערך ענק של אספקת קרה להמוני 
החום  לנוכח  הציון  על  העולים 

הרב השורר בימים אלו. 
נחמן  הרב  צפת  עיריית  חבר 
גלבך אמר כי הושלמה ההיערכות 
הרבה לקליטת המוני בית ישראל 
חניה  מתחמי  הוכשרו  בהילולא. 
נוספים, נוספו תאורה בכל מתחם 
פונו  הדרכים  וכל  החיים,  בית 

ונוקו. 
הרב גלבך מודה למועצה הד־

הג"ר  צפת  של  לרבה  בצפת,  תית 

המתיחות בקשמיר: ממשלת הודו 
חסמה את התקשורת בכל רחבי החבל 

מנהיגי הארגונים האסלאמיים הושמו במעצר בית ^ כוחות צבא גדולים 
משונעים לאזור ^ דיווחים על היערכות לעוצר מלא שיוטל בכל רחבי קשמיר 

^ הודו הפציצה כפרים פקיסטניים בסמוך לגבול, חמישה נהרגו
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שפ־ החמות  ההתרעות  לאחר 
מת־ לקראת  הודו  ממשלת  רסמה 

להכות  הצפויה  גדולה  טרור  קפת 
שלמעלה  ואחרי  קשמיר,  בחבל 
ותיירים  עובדים  אלף  מ־200 
מיהרו  בחבל  מתגוררים  שאינם 

במהלך  עוד  מקשמיר  להימלט 
ממשלת  כי  אתמול  דווח  השבת, 
כל  את  מוחלט  באופן  חסמה  הודו 
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עמלים  ישראל  בבתי  כאשר 
ומתאמצים בחודש אדר על ההכנות 
הקרב,  הפסח  ולחג  לפורים  הרבות 
טירת  בקיבוץ  המטעים  בעלי  אצל 
כבר  סמט  מבית  ה'לולב'  של  צבי 
ה...סוכות.  חג  של  בעיצומו  נמצאים 
הסוכה  תחת  שוהים  לא  אמנם  הם 
השואבה,  בית  בשמחות  ורוקדים 
אבל הלולבים כבר בידיהם, וההכנות 
ככל  תאוצה  צוברות  החג  לקראת 
שמתקרב חודש תשרי, ובפרט בימים 

אלו של חודש אב.
הזמנים  בין  בימי  יקלע  כי  זר 
יתג־ צבי,  טירת  לקיבוץ  אב  בחודש 

לה לנגד עיניו מחזה מרהיב. קבוצה 
של למעלה ממניין אברכים תלמידי 
מהשורה  מומחים  מופלגים,  חכמים 
ובהלכו־ הלולב  בכשרות  הראשונה 

ומקורר  ממוזג  באולם  עומדים  תיו, 
החום  למרות  סוודרים,  גופם  כשעל 
בימים  הבקעה  באזור  השורר  הנורא 
שי־ הגבוהה  והטמפ'  אב  חודש  של 

כולה להגיע לארבעים מעלות ויותר 
על  ו'עוברים'  הקירור,  לחדר  מחוץ 
עשרות אלפי לולבים, ומדורגים אחד 
כאשר  וכשרותו.  טיבו  פי  על  לאחד 
דוד  רבי  הגאונים  מופקדים  עליהם 
ביתר  בעיר  מו"צ  שליט"א  בטלמן 
ברנדסדורפער  נתנאל  ורבי  עילית, 
בושם  קנה  בשכונת  מו"צ  שליט"א 

בעיר בית שמש.
במ־ שוהים  החשובים  הרבנים 

ראשיהם  וכל  שבועות  כשישה  קום 
ובכשרותו.  בלולב  ורק  אך  'מונחים' 

ממרכזי  המרוחק  לקיבוץ  באים  הם 
הערים החרדיות ביום א' ושבים לבי־

שם  שבת.  לקראת  ה'  ביום  רק  תם 
– בטירת צבי – הם לנים ואוכלים, שם 
לומדים ומתפללים ושם גם מטהרים 
התפילה  קודם  יום  יום  עצמם  את 
המר־ עקב  זאת  כל  טהרה.  במקווה 

שיבה  מאפשר  שאינו  הגאוגרפי  חק 
הביתה מידי יום, אך הניתוק המוחלט 
את  להם  מאפשר  הגועש  מהעולם 
התמרים,  לכפות  נחוץ  הכה  החיבור 
היטב  להבחין  הדרוש  הריכוז  ואת 
ואלו  הידורו,  רמת  מהי  לולב  כל  על 

בעיות יתכן והוא נושא בחובו.
אך עוד טרם ייגשו רבני ה'לולב' 
לבחון את רמת ההידור של כל לולב 
כדי לקטלגו האם הוא שייך ל'מובחר' 
ל'מהודר' או למיוחד וכו', יורידו רבני 
המכסה  הקורא  את  בדחילו  ה'לולב' 
מרבית  בזהירות  הלולב  ראש  את 
יגיעו  שלא  כדי  ייחודית  ובשיטה 
חלילה למצב של 'נקטם' ויהא הלולב 
יידרשו  הממיינים  פסול...לכתחילה. 
בשבוע,  פעמיים  ציפורניהם  לקצוץ 
והורדת הקורא תהא אך ורק בנוכחות 
המו"ץ ללא כל גורם חיצוני כדוגמת 
את  להפסיד  לא  כדי  וכדו',  חד  סכין 
שימושו  והעברת  המהודר  הלולב 

לצורך קוישיקלאך... 
דין ה'נקטם' אשר פוסל את הלו־

של  הרבנים  אצל  מקבל  כאמור,  לב 
לולבי סמט את מרבית תשומת הלב 
בציבור,  השוררת  הידיעה  אי  מחמת 
זה  פסול  לידי  להגיע  וההיתכנות 
בקלות יחסית, כאשר כל אחד שאינו 
יודע מספיק כיצד בודקים את הלולב 
כראוי, יכול להביאו חלילה למצב של 

פסול וודאי. 
המיוחד  העיון  ביום  גם  כזכור, 
שנערך בטוב טעם ע"י בעלי ה'לולב', 
הפסח  חג  לאחר  הזמנים  בין  בימי 
השתתפו  בו   – צבי  טירת  בקיבוץ 
שבאו  הוראה  ומורי  רבנים  עשרות 
האין  המטעים  את  מקרוב  לראות 
עיניהם,  לנגד  פרוסים  שהיו  סופיים 
הקירור  בבתי  והאריזה  המיון  וסדר 
די־ על  מקיף  הסבר  תוך  המיוחדים, 

רוגו ההלכתי של כל לולב – הדגישו 
הרבנים על מהות הפסול של 'נקטם' 

כיצד  המשיבים,  לרבנים  והבהירו 
'מטפ־ ואיך  הבעיה,  עם  מתמודדים 
יישאר  שהראש  באופן  בלולב  לים' 
והניקיון  ה'טיפול'  למרות  בשלמותו, 
הקורא,  הורדת  עם  יחד  שעובר 
ובאופן כללי – חשיפה טוטאלית של 
ראש הלולב, כדי שיהיה ניתן להבחין 
עפ"י  כראוי  ולדרגו  טיבו  מה  היטב 
הרבנים  של  ההלכתית  המידה  אמת 

שליט"א.
אגב ייאמר, וזאת מדגיש לנו זאת 
וכמה  כמה  שיחי'  סמט  יודל  הרב 
הלולבים  על  לנו  כשסיפר  פעמים 
השנה  ימי  כל  ונושם  חי  הוא  אותם 
כולה ללא כל גוזמה, "ישנם שמחמת 
לר־ נזהרים  במצוות  מהדרים  היותם 
כוש לולב רק אם הוא פתוח ללא כל 
אריזה כלשהי. אך אנו סוברים שאם 
הרב בטלמן או הרב ברנדסדארפער 
קבעו כי זהו הוא לולב מהודר, אין כל 
מקום לחשש. ההיפך הוא הנכון, אם 
הלולב הוא פתוח, ואותו יהודי יר"ש 
בא לקחתו למצוה ואינו בקיא מספיק 
הלולב  שאין  להיות  יכול  בהלכות, 
יותר,  ועוד  שחושב.  כפי  מהודר  אכן 
כשיהודי קונה לולב כשהוא ארוז עם 
הוא  שלנו,  הרבנים  של  ידם  חתימת 
עבר  לא  שהלולב  בטוח  להיות  יכול 
בוחנים  כיצד  בקיאות  שאינם  ידיים 
שנז־ העדינה  והתיומת  כראוי,  לולב 
קפת למעלה וודאי לא עברה 'טיפול' 
סמט,  הרב  לנו  אומר  לכן  ראוי",  לא 
"ללולבים הארוזים ישנם תרתי לטי־
בדק  ללולבים  מומחה  רב  א.  בותא, 
מאחר  ב.  פסקו.  את  ופסק  אותם 
סימן  זהו  באריזתו,  נמצא  שהלולב 
מובהק שאף יד שאינה מומחית לא 
אותו,  ארז  שהרב  מעת  בלולב  נגעה 
עד שהגיע לידי היהודי שבא לרכוש 

את הלולב לכבוד החג".
מהנהלת  לנו  אומרים  השנה, 
הלולב מבית סמט, ישנו חידוש מה־
פכני וחסר תקדים. כל אחד הבא לר־

כוש לולב, יקבל יחד עם הלולב אותו 
הוא רכש, חוברת מיוחדת ומושקעת, 
של  גדילתו  על  מקיף  הסבר  ובה 
הלולב מעת היותו בתוך גזע העץ עד 
ההידור  על  מפורט  והסבר  קטיפתו. 
כאשר  נקנה,  עתה  שזה  הלולב  של 
תמונות ברורות מלוות את ההסברים, 
הנותנות מענה מקסימאלי לכל מעיין 
והבנה מושלמת ללא צורך לאמץ את 
המחשבה על מה מדובר וכו'. הסבר 
נוסף המובא בחוברת המהודרת הינו 
על כל י"ז החששות המובאים בחז"ל 
הח־ לולב.  כל  על  ויהיו  יכול  אשר 
לפי  תחומים  כשהם  מובאים  ששות 
כגון  למגדל  חששות ששייכים  סדר: 
גזול וכדו', חששות בלולב עצמו כגון 
נפרדו עליו, כשרות התיומת שבראש 

הלולב וכו'.
האמת היא, אומר לנו הרב סמט, 

שכל הכינוס ויום העיון בקיבוץ טירת 
צבי שהיה בסוף חודש ניסן, ובו נתנו 
לרבנים את האפשרות לראות מקרוב 
את שרשם של אותם ההלכות, שעד 
מלו־ ורק  אך  להם  ידועים  היו  כעת 

ראו  הם  ועתה  ההלכה,  בספרי  מדם 
והוא  הסתיים,  לא  במוחש,  הכל  את 
מה  אלו.  בימים  גם  בעצם  ממשיך 
ומיד  סמט,  הרב  את  שאלנו  פירוש? 
עונה תשובה המניחה את הדעת. אכן 
אבל  היום,  באותו  הסתיים  הכינוס 
המ־ לרבנים  האפשרות  ניתנת  עדיין 
סמוך  הוראה  בבתי  לשבת  תעתדים 
לחג, כדי לענות דבר ה' זו הלכה בדי־

ני לולב, לבוא לקיבוץ, לראות מקרוב 
כיצד מדרגים כל לולב עפ"י הלכותיו, 
חמורות  בהלכות  'שימוש'  ולעשות 
אלו אצל הרב בטלמן והרב ברנדס־
דארפער, ואצל הג"ר דוד ובר שמזה 
בתחום.  כמומחה  נחשב  רבות  שנים 
"אנו מזמינים בחום ומקבלים בברכה 

כל רב שיגיע למקום כדי לשדרג את 
ומיד  יודל,  ר'  ואומר  שב  ידיעותיו", 
כדי  הלולבים,  את  לטפח  שוב  ניגש 
שכל יהודי יקבל את המהודר ביותר.  
לבוא  החפצים  ההוראה  מורי 
לטירת צבי, ולראות מקרוב את מיון 
מתב־ ולשמש',  'לעמוד  הלולבים 

יוסף  הר"ר  עם  קשר  ליצור  קשים 
סטאריק בפלא: 0527123150.

בהשתתפות עשרות מנהלי סמינרים מכל רחבי הארץ:

היום ייערך ע"י איגוד הסמינרים יום העיון 
השנתי למנהלי הסמינרים 'בית יעקב'

השנתי  העיון  יום  ייערך  היום 
איגוד  חברי  הסמינרים  למנהלי 
אשר  הארץ,  רחבי  מכל  הסמינרים 
'צי־ האירועים  במרכז  יחדיו  יתכנסו 

פורי בכפר – חפץ חיים', ליום העיון 
השנתי במשנת החינוך הטהור לבנות 
ראשי  ורבנן  מרנן  בראשות  ישראל, 

הישיבות שליט"א.
במסורת  הנערך  העיון  יום  את 
רבת שנים, ינחה מזכ"ל האיגוד, הרב 
יצחק אוסטרליץ שליט"א, אשר יס־
קור את הנושאים אשר יידונו לאורך 
היום, וילווה את הדיונים השונים. את 
שליט"א  וולף  זאב  הרב  יפתח  היום 
– מנהל סמינר 'הרב וולף' בבני ברק 

ויו"ר האיגוד, ולאחר מכן ישא דברים 
הרב מנחם גרינבוים שליט"א – מנהל 
סמינר ויז'ניץ, לזכרם של מנהלי הס־
מינרים שנפטרו בשנה החולפת, ה"ה 
הרב אברהם יהודה פיינר זצ"ל והרב 

בנימין שצ'רנסקי זצ"ל.
במסגרת  הצהריים  לפני  מושבי 
יום העיון יוקדשו לנושא ה'דרך ארץ', 
במסגרת  לערכיה  וחינוך  הקנייתה 
ישאו  הראשון  במושב  הסמינרים. 

דברים הגאון רבי יהושע אייכנשטיין 
אהרן  'יד  ישיבת  ראש   – שליט"א 
טויסיג  אהרן  רבי  והגאון  ירושלים, 
שליט"א – מנהל רוחני דישיבת אל־
של  'כבודם  ומח"ס  ברק  בני  כסנדר 
ישראל'. כמו כן, יתקיים שו"ת מיוחד 
התמודדויות  בנושא  הרבנים  עם 
בדרך ארץ ומשמעת בסמינרים, בה־

נחיית הרב ישראל ארנטרוי שליט"א 
מנהל סמינר לדעת חכמה אלעד.

פאנל מיוחד יתקיים עם מנהלים 
בסמינר  התמודדויות  על  שמספרים 
ישתתפו:  בפאנל  ארץ,  דרך  בנושא 
מנהל  שליט"א  רוטנברג  אריה  הרב 
סמינר גור ערד, הרב משה איינהורן 
שליט"א מנהל סמינר בית בינה ירו־
שלים והרב אריה רוב שליט"א מנהל 

סמינר מעלות בית יעקב ירושלים.
ישאו  העיון  ליום  חסות  נותני 
מר  שוטפים,  ועדכונים  ברכה  דברי 
שמואל סילמן – מנהל שיווק למגזר 
החרדי בבנק מרכנתיל, ומר מוטי לוי 

– סמנכ"ל 'הראל פנסיה וגמל'.

הרצאה  תיערך  למנהלות, 
מיוחדת מפי הגב' א. גנץ תחי', בנושא 

'והערב נא'.
מושב מיוחד יעסוק בנושא תקנון 
ישתתפו  בו  התורה'  'משמר  דין  בית 
הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א 
– רבה של רכסים וראש ישיבת 'כנסת 
יהושע  רבי  והגאון  לצעירים',  חזקיהו 
רשת  רוחני  מנהל   – שליט"א  פינק 
סמינרי 'בית מלכה' בעלזא בא"י, וחבר 
הנהלת האיגוד, ויערכו שו"ת בהנחיית 
הרב בן ציון קוק שליט"א מנהל סמינר 

עלי באר ירושלים.
כמו כן, ישא דברים הרב ישראל 
מח"ס   – שליט"א  מורגנשטרן  מאיר 
'החשמל בשבת', בנושא הכוונת מכו־

ני כושר ברוח היהדות.
הרב  אומר  העיון,  יום  לקראת 
מזכ"ל   – שליט"א  אוסטרליץ  יצחק 
האיגוד: "אין ספק כי יום העיון הזה 
היו  אשר  קודמיו,  למסורת  יצטרף 
ופורה  ער  לדיון  ופלטפורמה  במה 
של  הפרק  על  העומדות  בסוגיות 
ממנו  יפיקו  אשר  הסמינרים,  מנהלי 
תועלת רבה להמשך מלאכת הקודש 
שלהם, בחינוך בנות ישראל להקמת 

בתים בדרך ישראל סבא".

היום עליה לציון כ"ק מרן אדמו"ר מאשלג זצוק"ל
על עצמו את מלאכת כתיבת מסו־
רת הזוהר אשר מביא את כל פסו־

הזוה"ק,  בכל  והופעתם  התנ"ך  קי 
הסולם  בעל  הרה"ק  זקנו  כבקשת 
זיע"א שהיה מייקר עד מאוד ידי־

עת מקורות וציוני פסוקים. רבינו 
כתיבה  מלאכת  את  להשלים  זכה 
ויום  זיע"א  זקנו  פטירת  לאחר  זו 
את  להשלים  כשזכה  היה  גדול 
מבו־ עשיה  בזכות  המקיף.  הספר 
מהמקו־ להיות  רבינו  זכה  זו  רכת 

למרות  הגדול  לזקנו  ביותר  רבים 
ממנו  לקבל  זכה  ואף  הצעיר  גילו 
במכתבים  אף  ותשובות  רשימות 
'אל  התבטאותו  לשון  ומפורסמת 

נכדי חביבי ר' יחזקאל'. 
רבינו  כתב  השנים  במשך 
את  ערך  בצעירותו  רבים.  ספרים 
של  שמאי"  "אמרי  ספרי  סדרת 
שמאי  רבי  החסיד  הגאון  חמיו 
התורה  ובפנימיות  זצ"ל  גינזבורג 
הוציא לאור ספרים רבים ליקוטי 
על  הסולם  ע"פ  הקד'  הזהר  דברי 
המועדים, עניני שבת, ברית מילה, 

התנ"ך:  ועל  שירה  פרק  נישואין, 
השירים,  שיר  משלי,  תהילים, 
עסק  כן  ואיוב.כמו  דניאל  קהלת, 
האר"י  כתבי  של  לאור  בהוצאתם 
יד  כתבי  וכן  הסולם  וביאור  ז"ל 
פתח  הספר  כמו  אור  ראו  שלא 
השער, אדרא זוטא, שער הכוונות 
בעל  אדמו"ר  כ"ק  ועוד.  לפסח 
ה'נחלת דן' ממודזי'ץ זצוק"ל אמר 
לו מס' פעמים: אתם זכיתם לקיים 
'עשות  אדם  מכל  החכם  דבר  את 

ספרים הרבה'. 
השתית  עליו  המרכזי  היסוד 
הקדוש  הזוהר  עניני  היה  חייו  את 
האר"י  כתבי  התורה,  ופנימיות 
זקנו  שהנחיל  הדרך  ובראשם 
והמשיך  הסולם  בעל  מרן  הרה"ק 
העטרת  בעל  מרן  כ"ק  בנו  זאת 
יום  עליו  עבר  לא  זיע"א.  שלמה 
מז־ פעמים  מס'  דיבר  שלא  בחייו 

קנו זיע"א ואף חינך לבני משפחתו 
ותלמידיו את החיבור למשנת מרן 
התלמי־ זקני  זיע"א.  הסולם  בעל 

דים העידו על המסירות נפש של 
רבינו לס"ק ולאביו זצוק"ל.

לעולם, לא שמעו ממנו דברים 
דיבורו  כח  כל  ואת  ח"ו  בטלים 
הקד' ניצל רק עבור תורה ותפילה. 
מאוד.  לכת־עד  הצניע  רבינו 
מאום!  האמת  מן  לשנות  ההין  ולא 
וממש  שמים  בלשון  מדבר  והיה 
מדבר על צדיקים שנמצאים לצידו 
מעת לעת. מפעלו העצום של מכון 
על  שקד  שלמה'  'עטרת  הספרים 
הוצאת ספרים רבים לאור בלימוד 
בית  ודרך  הסולם  בעל  של  הנשגב 
יצא  ההילולא,  לקראת  אשלג, 
מתוך  ראשון  כרך  לראשונה  לאור 
הקדושה  היצירה  של  חמשה 
הלי־ "ספר  הנקראת  והמופלאה 

סעיפים  מאות  חמש  ובו  קוטים" 
שזפתם  שלא  כאלפיים)  (מתוך 
העין מכתבי ידיו של מרן שר בית 
זיע"א  הסולם  בעל  הרה"ק  הזהר 
תר"צ־תש"ג  השנים  בין  שכתב 
ותכנם הסברים על פי כללי חכמת 
התורה ובדרכי העבודה והחסידות 
זכה  רבים.  ועניינים  רעיונות  ועוד 
בעל   – זצוק"ל  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

הסעי־ כל  על  לעבור   – ההילולא 
פים בכתב ידו של מרן בעל הסולם 
ההקלדה  לאחר  הכל  להגיה  וכן 
הסעיף  שאת  הוא  ופלא  והעריכה. 
אב,  מנחם  בער"ח  הגיה  האחרון 
הרפואה  לבית  שנלקח  לפני  יום 
היה  לב.  כל  למגינת  הסתלק  ושם 
זה כעין השלמה לתפקיד חייו של 
צדיק  רצון  לעשות  ההילולא,  בעל 
– רצון קדשו של זקנו בעל הסולם 
פנימיות  לימוד  והגברת  להפצת 
כדברי  לגאולה  יצאו  שבו  התורה 
זה  ספר  הקדוש.  בזוהר  רשב"י 
ושאר ספרי המכון יהא ניתן לרכוש 

ביום ההילולא במחירי מבצע.
אמרו חז"ל: "צדיקים במיתתם 
קרויים חיים". וכמו שבחייו האיר 
להאיר  ימשיך  כך  ולפרט,  לכלל 
ולהשפיע מעולם שכולו טוב. זכו־

תו תגן עלינו ועל כל ישראל, הוא 
ימליץ טוב בעדנו לזכות להמשיך 
רבותינו  בדרכי  מפעליו  בדרכיו, 
בכל  ולהתברך  זיע"א  זצוקללה"ה 

מילי דמיטב, אכי"ר.
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מלחמה אישית מכוערת
המצב שבו שרויה עתה המדינה, המתיחות בכל החזיתות, 
המאה  תכנית  בעיראק,  להתבסס  איראן  של  הנסיונות 
הבחירות.  מלחמת  בלב  לעמוד  שצריכים  הם  טראמפ  של 
שבימים  אלא  אמונו.  את  ייתן  במי  להחליט  יצטרך  הציבור 
האחרונים עלה בידם של יריביו של נתניהו להסיח את הדעת 
מן הנושאים הללו. הוא חייב למצוא את הדרך הנכונה לחזור 
של  האחרונים  השבועות  כן  לא  שאם  היום  בסדר  ולשלוט 
כלכלה,  בטחון,  נושאי  על  יהיו  לא  כבר  הבחירות  מערכת 
או חברה אלא על אישיותו של בנימין נתניהו. מי שמתברר 
כאויב הגדול של נתניהו וכמי ששנאתו לנתניהו אינה פחותה 
משנאתו לתורה ומצוות הוא אביגדור ליברמן, והוא שמוביל 
של  שהתגובה  לומר  קשה  נתניהו.  בבנימין  ההתמקדות  את 
על  ברשימה  הראשונים  המועמדים   40 בהחתמת  הליכוד 
לקואליציה  להצעות  יתפתו  שלא  כך  ועל  לנתניהו  נאמנות 
תמורת ראשו של נתניהו הוסיפה כבוד לרשימה ולעומדים 
ושל  בתקשורת  המשולהב  למסע  ועד  מכאן  אבל  בראשה. 

כחול ולבן וליברמן הדרך רחוקה. 

יתכן כי המהלך של ליברמן לתקוע טריז בליכוד הכעיס 
ולמערכת  לכך  מה  אבל  אותו,  הדאיג  ואולי  רה"מ  את 
הבחירות. האם זה הנושא החשוב ביותר או תעלול להסחת 
שותק?  לפיד  יאיר  למה  שואלת  העיתונות  אין  מדוע  דעת? 
האם גנץ וחבריו נמצאים בפניקה שמא הוא יקומם את אנשי 
הימין ואת המצביעים הדתיים שהם כל כך מבקשים להעביר 
אליהם? ומדוע אין התקשורת מודאגת מכך שכל פעם שגנץ 
מתקנות?  הודעות  פרסום  ומצריך  שוגה  הוא  פיו  את  פותח 
איש גם לא מנסה להתעמת עם אישיותו של ליברמן כעסקן 

שמרמה את בוחריו וגונב את דעת הבריות.

הבחירות  מערכת  הללו.  השאלות  על  להשיב  מיותר 
לבן  כחול  של  המסרים  דף  ומופקרת.  צינית  להיות  הפכה 
צביעות.  של  מחשבת  מלאכת  הוא  בתקשורת  שהופץ 
ובמיוחד הטענה כי נתניהו בהחתמת חברי הכנסת הורס את 
מעולם  היתה  לא  לבן  שבכחול  משום  צביעות  הדמוקרטיה. 
דמוקרטיה. גם לא ביש עתיד ולבטח לא בישראל ביתנו. למי 
שמאשים את נתניהו כי כמוהו כפוטין או כי הוא מנהל מפלגה 
עיניכם.  מבין  קורה  טלו  לומר  יש  רודניים,  במשטרים  כמו 
המפלגות  של  האדונים  בידי  שנפסלו  המועמדים  רשימת 
הללו גדול לאין שיעור מאלה שמתמודדים עתה ברשימות 
לכנסת. והרי בכל המפלגות הללו נאסר על החיילים הזוטרים 
על  האישית  המתקפה  לצורך  אתמול  פיותיהם.  את  לפתוח 
והאוזר  הנדל  האישיים  יריביו  לשני  סוף  סוף  התירו  נתניהו 

להופיע בשידורים ולתקוף את נתניהו.

פיה.  על  הקערה  את  להפוך  לעיל,  כאמור  חייב,  נתניהו 
ואת  ושמאל  ימין  בין  ההבדלים  את  לחדד  הכל  לעשות  יש 

הסכנות הנשקפות לנו אם השמאל ינצח.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

היסטרי
ביותר  המביכים  הרגעים 
הרג־ הם  נתניהו  מלוך  בימי 
הפו־ האסטרטג  שבהם  עים 
הווירטואוז  המחושב,  ליטי 
נופל  המלהטט,  התקשורתי 

שבי לפרנויה אימתנית.
או אז הכל קורס כמו מג־
לאויב  הופך  והוא  קלפים  דל 
בשלהי  קרה  כך  עצמו.  של 
כשהוא  הראשונה  כהונתו 
את  נאמניו  אחרוני  עם  שינן 
מ־פ־ח־ד־י־ם"  "הם  המנטרה 
על  יותר  עצמו  המאיס  וכך 
אחר  שבי  שהלך  העם  המון 
לא  במקום  (לימים  ברק 
ברשימת   10 כמספר  ריאלי 
ורשם  מאמין)  היה  מי  מרצ, 
הסיום  אקורד  את  ידיו  במו 

של שלטונו.
אחרות  פעמים  אירע  כך 
לפני  לא  שרים  כשפיטר 
שחשד בהם פומבית כי רקחו 
היה  לעתים  להדיחו.  מזימה 
כמו  בשר,  בעיני  גם  הדבר, 
זו  היתה  משל  משמים  אות 
אחשוורוש  המלך  של  שנתו 
את  והביאה  עליו  שנדדה 
מרדכי  ועליית  המן  מפלת 
לגדולה. כך בדיוק אירע כש־

ימים  שנתיים  פתאום,  לפתע 
ממשלת  עלינו  קום  לאחר 
הזדון בניצוחו של יהיר לפיד, 
לא  שלטונה,  על  הקץ  הקיץ 
כי  השתכנע  שנתניהו  לפני 
להדיחו  זממו  ופירון  לפיד 
באמצעות קשירת קשר נגדו.

יכול  לא  אתמול  יום 
שע־ הימים  עם  להימנות 

להתרפק  נתניהו  יאהב  ליהם 
שאותה  באוטוביוגרפיה 
ככל  עצמו,  על  לחבר  יבקש 
שהדבר תלוי בו בלבד אי שם 
לחייו.  פלוס  המאה  בשנות 
דו־ בישרה  הבוקר  בשעות 
כי  לעיתונות  הליכוד  ברות 
לא פחות מארבעים החברים 
הלי־ ברשימת  הראשונים 

שבה  עצומה  על  חתמו  כוד 
לדון  יהינו  לא  כי  התחייבו 

בהחלפתו בראשות הליכוד.
הדקלרטי־ לחתימה  אין 

שיניים  הזו  קולקטיבית  בית 
לשמש  אלא  נועדה  לא  והיא 
שמי־ הידד  לשיר  מגאפון 

אך  בחטף  חוברו  אולי  לותיו 
נכתבו.  טרם  שלו  הלחן  תווי 
כדי  מאמין  פתי  להיות  צריך 
הח"כים  שעשרות  לחשוב 
בפעם  בלוטו,  יזכו  ששוב 
השניה בתוך מספר חודשים, 
אל  יזנקו  לכנסת  בהיבחרם 
וכאשר  אם  הפוליטי  מותם 
שבה  הסיטואציה  תיווצר 
אינו  שוב  בראשם  העומד 
מסוגל להרכיב ממשלה. איך 
אמר שמיר: הבטחתי אבל לא 
הבטחתי לקיים. ולמי שתהה 
ועיניים  שמוטה  בלסת  כנגדו 
זו  סינן:  מתדהמה,  קרועות 
לה־ תלמד  ואתה  פוליטיקה 

כיר אותה.
את־ יום  לעוועי  בחזרה 

מול. בשלב מסוים הספיק בנו 
להאשים  הממשלה  ראש  של 
בשיתוף  הכנסת  יו"ר  את 
כדי  ותוך  נגדו  אפל  פעולה 
בש־ לכך.  להתכחש  דיבור 

ראש  צוטט  שוב  הערב  עות 
את  שמאשים  כמי  הממשלה 
בי־ ו"גורמים  ליברמן  לפיד, 

מין" בנסיון להדיחו.
לאחר יום כזה אפשר רק 
בראיון  בעגמומיות  להיזכר 
אביו  פעם  שהעניק  לב  גלוי 
הממשלה,  ראש  של  המנוח 
עת נשאל האם לפעמים ביבי 
פרופ'  בנימין.  של  אויב  הוא 
ואחר  שתק  נתניהו  ציון  בן 

אמר: יכול להיות.

ַהְסטֹוִרי
במונחים  וחצי  חודש 
כמו  הוא  ישראלים  פוליטיים 

נצח. 
הבחי־ מערכת  באמריקה 

שנתיים  פני  על  נמשכת  רות 
שבו־ בתוך  בישראל  ימים. 

ממשלה,  ליפול  יכולה  עיים 
וליפול  אחרת  ממשלה  לקום 
מעו־ דברים  היו  וכבר  שוב. 

לם.
מהתמ־ שמתוסכל  מי 

כלל  בדרך  זו  כזה  זמן  שכות 
לייצר  שחייבת  האופוזיציה 
סדר יום, יש מאין, כי יש גבול 
לכמות הזמן שבה אפשר לצ־

לא  אפשרית:  דרך  בכל  עוק 
למ־ ליברמן  יבוא.  ולא  יעלה 

בזק  מערכת  מעדיף  היה  של 
של בחירות שבה הוא ממריא 
על זרי השנאת נתניהו, קוטף 
ומסיים  לבן  מכחול  קצת 
מתארך,  כשהזמן  בעשיריה. 

החיצים הופכים לבומרנג. 
כי  אומרים  דבר  יודעי 
מסלול  לחשב  מנסה  ליברמן 
הפוט־ בוחריו  כי  מחדש 

לנקודת  הגיעו  נציאליים 
אנטיביביוטיקה  מרוב  רוויה 
לוי  לדוד  שמורות  (הזכויות 
שהמציא את המונח, אי פעם, 
אותם  מלעיט  שהוא  שם)  אי 

בה.
יוכרז  הסתם  מן  בקרוב 
לליברמן  שימציא  למי  פרס 
לנופף  פוזיטיביים  נושאים 

בהם.

היסטורי
חצי מיליארד שקל תקבל 
אתמול  החליטה  כך  אילת. 

הממשלה בישיבתה שם.
סגירת  על  הבכי  האם 

שדה דב היה מבוים.

ראה"מ נתניהו: "לפיד וליברמן מתכננים קומבינה"
הפופולריות  על  והן  חילונים  ימין 

שלו בקרב בוחרי ימין דתיים.
בשיחות  הדגיש  אדלשטיין 
הללו  בשטויות  עוסק  הוא "לא  כי 
רואה  הוא  כי  הבהיר  אבל  בכלל" 

את עצמו מועמד לראשות הליכוד 
ביום שאחרי נתניהו.

נמסר  אדלשטיין  מטעם 
"מדו־ כי   13 לחדשות  בתגובה 

מתחילתה  מופרכת  בידיעה  בר 
הבהיר  אדלשטיין  סופה,  ועד 

היחיד  המועמד  הוא  שנתניהו 
הממשלה,  לראשות  הליכוד  של 
בליכוד  טריז  לתקוע  הנסיון 
בין  החמים  ביחסים  ולפגוע 
לא  הממשלה  לראש  אדלשטיין 

יצלח".

החל מהערב העליה ההמונית לציון 
האר"י הק' בצפת לרגל יומא דהילולא

ר'  המועצה  ליו"ר  אליהו,  שמואל 
בני לגזיאל, שנענו לכל פניה ועשו 
שהעיר  בכדי  כבירים  מאמצים 
צפת תהיה ערוכה ומוכנה לקראת 

ההילולא.
כפי שנמסר מהמועצה הדתית 
הופקו כל הלקחים משנה שעברה 
הגדילו  במקום,  שריפות  למניעת 
והתאורה  החשמל  אספקת  את 
בכל האזור, וכן לכל ארגוני החסד 
אוהל  בראשם  במקום,  הפועלים 
הכנסת אורחים הגדול של אגודת 
הרב  בראשות  בצפת  חב"ד  קרית 

חיים קפלן. 
היום  יערכו  ישראל  בקהילות 
ושיעורים  הילולא  סעודות  ומחר 
של  ובמשנתו  הנסתר  בתורת 

האר"י הק' וגוריו זי"ע.

המתיחות בקשמיר: ממשלת הודו חסמה את התקשורת בכל רחבי החבל 
קווי ורשתות התקשורת בקשמיר. 
פתחו  ההודים  כי  דווח,  עוד 
פעילים  של  מעצרים  במבצע 

בקשר  המואשמים  פוליטיים 
הפקיסטניים.  הטרור  ארגוני  עם 
מדובר בפעילים שדורשים מהודו 
בקשמיר  אחיזתה  על  שתוותר 

בשטח  הריבונות  את  ותעניק 
לממשלת פקיסטן. לפי הדיווחים, 
האסלאמיים  המנהיגים  בכירי 
צבא  וכחות  בית,  במעצר  הושמו 

מקיפים את בתיהם. 
ההודיים  התקשורת  בכלי 
מאסיבית  תנועה  על  מדווחים 
קשמיר,  לכיוון  צבא  כוחות  של 
מדובר  מאומתות  לא  טענות  ולפי 
עשרות  המונות  שלמות  באוגדות 
לצד  חיילים,  אלפי  מאות  ואף 
טנקים וכוחות ארטילריה גדולים 

המשונעים לאזור. 
אתמול  הודו  החלה  במקביל 
הס־ פקיסטניים  כפרים  להפציץ 

שארגוני  בטענה  לגבול,  מוכים 
ונערכים  בהם  פועלים  הטרור 
מתוכם לקראת יציאתם למתקפת 
פקיס־ ממשלת  בפקיסטן.  הטרור 

בין  השתמשה  הודו  כי  טוענת  טן 
שהשימוש  מצרר,  בפצצות  היתר 
בהם אסור על פי החוק הבינלאומי 
באחת  הטענה,  לפי  בנוי.  בשטח 

הפצצות נהרגו חמישה בני אדם. 
מדווחים  ההודית  בתקשורת 
עוד, כי לצד שיתוק מוחלט של כל 
הסלולארית  התקשורת,  רשתות 
הצבא  כוחות  חילקו  והמקוונת, 
במ־ לקצינים  לווייניים  טלפונים 
כדי  בקשמיר,  ולשופטים  שטרה 
של  בתנאים  לתפקד  יוכלו  שאלו 

שיתוק כל מערכות התקשורת. 
קשמיר  בחבל  כי  נמסר,  עוד 
שצפויה  מלא  לעוצר  נערכים 
החבל  על  להטיל  הודו  ממשלת 
כי  אמרו  מקומיים  מנהיגים  כולו. 
להערכתם העוצר יוטל עוד במה־

לך הלילה. 
כבר  מיהרו  קשמיר  תושבי 
ביתר  ואתמול  השבת,  במהלך 
לימים  במזון  להצטייד  שאת, 
לא  בו  חירום  מצב  של  ארוכים 
תהיה אפשרות לקנות מזון ולהלך 
בתורים  המתינו  רבים  ברחובות. 
ארוכים שהשתרכו על ידי מכשי־

רב  למשוך  בנסיון  הכספומט,  רי 
כולו  שהאזור  לפני  האפשר  ככל 
אינו  שאיש  תקופה  למשך  ישותק 

יודע כמה זמן תימשך. 
גם מפקיסטן התקבלו דיווחים 
הכספו־ יד  על  ארוכים  תורים  על 
מאסיבית  הצטיידות  ועל  מטים, 
יבשים,  מזון  במוצרי  אזרחים  של 
עם  לגבול  הסמוך  באזור  במיוחד 

הודו. 

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ

מכרז 39/2019

תשתיות למצלמות בעיר שדרות
רשאים להשתתף: מציעים בסיווג ג-1 ענף 200.  .1

עד  בתוקף  ש"ח,   40,000 סך  על  הצעה  ערבות   .2
.29/11/2019

עלות רכישת מסמכי המכרז: 1,000 ש"ח (כולל מע"מ)   .3
שלא יוחזרו בכל מקרה.

 ,15:00 שעה   26/8/2019 הצעות:  להגשת  אחרון  מועד   .4
במסירה ידנית בלבד במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר 

לב 6 שדרות (לתיבת המכרזים).
בשעה  ב-7/8/2019  יתקיים  (רשות)  מציעים  סיור   .5
12:30, במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר לב 6 שדרות.

באתר  תשלום,  ללא  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן   .6
האינטרנט של עיריית שדרות, תחת הכותרת "מכרזים".
אמנון קוזניץ - מנכ"ל החברה      אלעד קלימי - מ"מ יו"ר החברה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ

מכרז 28/2019

קולנוע חן בינוי - שדרות
רשאים להשתתף: מציעים בסיווג ג-2 ענף 100.  .1

עד  בתוקף  ש"ח,   250,000 סך  על  הצעה  ערבות   .2
.29/11/2019

עלות רכישת מסמכי המכרז: 3,500 ש"ח (כולל מע"מ)   .3
שלא יוחזרו בכל מקרה.

 ,15:00 שעה   26/8/2019 הצעות:  להגשת  אחרון  מועד   .4
במסירה ידנית בלבד במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר 

לב 6 שדרות (לתיבת המכרזים).
בשעה  ב-7/8/2019  יתקיים  (רשות)  מציעים  סיור   .5
12:00, במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר לב 6 שדרות.

באתר  תשלום,  ללא  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן   .6
האינטרנט של עיריית שדרות, תחת הכותרת "מכרזים".
אמנון קוזניץ - מנכ"ל החברה      אלעד קלימי - מ"מ יו"ר החברה

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

השר אמסלם: "ההתנגדות של ליברמן 
לחרדים ולדתיים מריחה כמו אנטישמיות"
שר התקשורת תקף בחריפות את יו"ר ישראל ביתנו: "הוא פוסל את החרדים 

והדתיים־לאומיים כי הם יהודים"

מאת מאיר ברגר

אמסלם  דוד  התקשורת  שר 
יו"ר  את  בחריפות  תקף  מהליכוד 
ישראל ביתנו אביגדור ליברמן על 
החרדיות  הסיעות  נגד  אמירותיו 

והדתיות.
מה־  30% כמעט  לוקח  "הוא 

אם  אותם.  ופוסל  היהודי  ציבור 
לא הייתי מכיר אותו הייתי בטוח 
פוסל  הוא  באנטישמי.  שמדובר 
את החרדים והדתיים לאומיים כי 
ל'בכאן  בראיון  אמר  יהודים",  הם 

רשת ב'.

מב־ "הוא  המשיך:  אמסלם 
מצב  אין   – המצביעים  את  לבל 
רוצה  הוא  אחדות.  לממשלת 
השמאל.  עם  הליכוד  את  לקחת 
שום  בה  שאין  מילה  זו  אחדות 
משמעות במישור הפוליטי, בסוף 

יש לך עמדות.
השמאל,  את  פוסל  לא  ''אני 
במערכת  נמצאים  ואנחנו  היות 
והיות  דרמטית,  מאוד  בחירות 
הבלופים  וכל  בעזה  שקורה  מה 
לנו  אסור  אותנו,  הביא  שהשמאל 

להפסיד".
השר אמסלם תקף עוד את ליב־

רמן: "הוא אומר שהוא רוצה ממשלת 
דתיים  ובלי  חרדים  בלי  אחדות 
בנוי  הלאומי  המחנה  כל  לאומיים. 
על החרדים והדתיים הלאומיים, עד 
הוא  אליו.  שייך  היה  הוא  גם  היום 

מוציא את עצמו מהכלל".
לפי שר התקשורת, "המערכת 
לאיזשהו  מתכנסת  הפוליטית 
הלאומי  במחנה  אנחנו   – מקום 
הרוב  אנחנו  אם  קולות.  סופרים 
אז אנחנו מרכיבים ממשלה. בסוף 
לשנות  החליט  ליברמן  המשחק 
הפוך  החליט  הוא   – הכללים  את 

והכניס את המדינה לכאוס".

בבית האריזה של ה'לולב' מבית סמט 
החל מיון הסחורה ע"י הרבנים שליט"א

מורי ההוראה יחד עם כמנין אברכים מומחים בתחום מעבירים את ימי בין הזמנים 
ב...קיבוץ טירת צבי



המבשר | יום שני , ד' באב תשע"ט | עמוד ג

מאת סופרנו הצבאי

המנהל למחקר ופיתוח אמצעי 
עם  יחד  הבטחון,  במשרד  לחימה 
מפקדת קצין שריון ראשי בצה"ל, 
 – 'הכרמל'  פלטפורמת  את  חשפו 
רכב קרבי משוריין המדגים יכולות 
על  בדגש  מתקדמות  טכנולוגיות 
מלא־ בינה  מבוססת  אוטונומיות, 

כותית ורובוטיקה מתקדמת.
הת־ אתמול  ההדגמה  אירוע 
במ־ מפא"ת  ראש  במעמד  קיים 

שרד הבטחון, מפקד זרוע היבשה 
בצה"ל ובכירי מערכת הבטחון.

לדרך  יצאה  הכרמל  תכנית 
לפני כשלוש שנים במטרה לקחת 
שדה  של  הטכנולוגיה  את  לקצה 
קונספט  ולפתח  העתידי  הקרב 
המבו־ לחלוטין,  חדש  לחימה 

ותמרון  תפעול  יכולות  על  סס 
בינה  ואוטומטיות,  אוטונומיות 
הנעה  חישה,  יכולות  מלאכותית, 

היברידית ועוד.
שלב א' של תכנית כרמל הציב 
משמעותי  אתגר  המפתחים  בפני 
לתפעול  היתכנות  הוכחת  ביותר: 
רק"מ (רכב קרבי משוריין) ע"י שני 
משרד  סגורים.  במדפים  חיילים 
בחינה  הליך  בתום  בחר  הבטחון 
רפאל,  תעשיות:  בשלוש  ממושך 
מע־ ואלביט  האווירית  התעשיה 

רכות.
לפתח  התבקשה  חברה  כל 
קונ־ על  המבוסס  מדגים,  בנפרד 

תאי  את  שיהפוך  טכנולוגי,  ספט 
והנגמ"שים  בטנקים  הלחימה 
הקיימים והעתידיים בצה"ל, לתא 
שבו  ('קוקפיט'),  מתקדם  לחימה 
מרבית הפעילות מתבצעת באופן 
איומים,  איתור  (נסיעה,  אוטונומי 

הרכשת מטרות, הגנה וירי).
רואה  הלחימה  בתא  החייל 
המודיעין,  הקרב,  תמונת  כל  את 
מעלות,   360 והמטרות,  האיומים 
לק־ רק  ונדרש  סגורים  במדפים 
המערכת  שאותן  החלטות,  בל 
בעצמה.  לקבל  (עדיין)  יודעת  לא 
התעשיות הבטחוניות נרתמו לת־

האנשים  מיטב  את  והעמידו  כנית 
לתהליך  הטכנולוגית  והתשתית 
מד־ הנובעים  ולאתגרים  הפתוח 

רישות התכנית.
פיתחה  מערכות  אלביט 
המופעל  ללוחם  טכנולוגי  מדגים 
 Iron הראש  מערכת  באמצעות 
טכנולו־ על  המבוססת   ,Vision
גיה שהחברה פיתחה עבור מטוס 
תפי־ מציג  הרק"מ  אף־35.  הקרב 

שבליבה  דרך,  פורצת  לחימה  סת 
ביישומי  ושימוש  אוטונומי  ניהוג 
תהלי־ לביצוע  מלאכותית  בינה 

החלטות  קבלת  של  מהירים  כים 
מופעל  הרק"מ  מטרות.  והשמדת 
שמצוידים  חיילים  שני  על־ידי 
החדשנית,  הראש  במערכת 
מאפשרת  קרב,  למטוס  שבדומה 
בא־ ולנווט  לנהג  מטרות,  לרכוש 

לשעבד  וכן  המבט,  כיוון  מצעות 
הראיה  לקו  הנשק  מערכות  את 

של הצוות.
תקיפה  כתא  מתפקד  הרק"מ 
גבוהה,  אש  עוצמת  בעל  עצמאי 
משמש כתחנה ברשת לחישה מו־

לטי־ספקטרלית והיתוך מידע, וכן 
מערכות  להפעלת  כפלטפורמה 
לא מאוישות חיצוניות כגון: רחפן 
או  אינפורמציה,  ומזרים  שמצלם 
משימות  שמבצע  רובוטי  חלוץ 

בפרופיל סיכון גבוה.
'הקוקפיט  את  פיתחה  רפאל 

הצ־ לאנשי  המאפשר  השקוף', 
מלא,  ושיקוף  היקפית  ראיה  וות 
מחוץ  המתרחש  על  מעלות,   360
לנגמ"ש בשדה הקרב, ללא קסדות 
הש־ הקוקפיט  ראיה.  אמצעי  או 

קוף הוא בעצם שילוב חדשני של 
הנמצאים  מתקדמים,  מגע  מסכי 
ומקיפים  השני,  עם  אחד  בממשק 
כאשר  מבפנים,  הצוות  אנשי  את 
בעלי  ייחודיים  סנסורים  מגוון 
מש־ אלקטרו־אופטיות,  יכולות 

מצב  תמונת  הצוות  לאנשי  קפים 
אמיתית ומתעדכנת של המתרחש 

מחוץ לנגמ"ש.
על גבי הכלי הממוגן מותקנות 
של  המתקדמות  המערכות  כלל 
וניטור,  חישה  רפאל־מערכות 
אלקטרו־אופטיות,  מערכות 
לטילי  משגרים  נשק,  עמדות 
מערכת  חכם,  הדק  (ספייק),  גיל 
מע־ וכמובן   BNET התקשורת 

מעיל   – האקטיבית  ההגנה  רכת 
המשולבות  הללו,  המערכות  רוח. 

באלגוריתמים מבצעיים של בינה 
מלאכותית ואוטונומיות, מסוגלות 
מספר  זמנית,  בו  ולנטרל,  לאתר 
ובמהירות  בדיוק  מטרות,  של  רב 

יוצאי דופן.
פיתחה  האווירית  התעשיה 
מדגים טכנולוגי המבוסס על מש־

והבלתי  הרובוטיים  הכלים  פחת 
הנמצאים  החברה,  של  מאוישים 
ובעו־ בארץ  נרחב  צבאי  בשימוש 
התע־ מבית  הכרמל  מערכת  לם. 

שיה האווירית משלבת בין תצוגה 
באמצעות  לתפעול  פנורמית 
(ג'ויסטיק)  ובקר  אישיים  מסכים 
המער־ מחשב.  למשחקי  בדומה 

כות האוטונומיות ברק"מ נשלטות 
מרכזית  לחימה  מערכת  ידי  על 
המסנכרנת  היא,  גם  ואוטונומית 
למפ־ ועוזרת  המערכות  תתי  את 

עיל האנושי לסנן את המידע הלא 

באיומים  להתמקד  ובכך  רלוונטי 
שע־ החלטות  ובקבלת  הקריטיים 

ליו לקבל בזמן אמת.
בינה  על  מבוסס  הפיתוח 
השמדה  המאפשרת  מלאכותית 
ניהול  תוך  ואיומים,  מטרות  של 
מערך תחמושת יעיל, ניהוג עצמי 
בשטחים מורכבים לתנועה וניהול 
על  בדגש  יעיל,  תחמושת  מערך 
יכולות תקיפה וירי קטלני מדויק.

נבחנו  אלה  תפעול  פתרונות 
בשורת  האחרונים  בשבועות 
תרחישים מבצעיים מורכבים, ע"י 
מפא"ת  של  מיוחד  נסיינים  צוות 
הפתרונות  הבטחון.  במשרד 
הרק"מ,  לתפעול  הטכנולוגיים 
ומשלבים  תחומיים  רב  הינם 
למודעות  מתקדמים  סנסורים 
מצב, בינה מלאכותית המאפשרת 
'וירטואליים',  במפעילים  שימוש 

החלטות  לקבלת  חדשני  מנוע 
ועוד.

הפיתוח  למאמץ  במקביל 
מח־ מובילה  התעשיות,  בשלוש 

שבמשרד  במפא"ת  מח"ר  לקת 
לפיתוח  משולב  מאמץ  הבטחון 
טכנולוגיות תומכות נוספות, שלא 
הנוכחי,  במדגים  ביטוי  לידי  באו 
זח־ לרק"מ  היברידית  הנעה  בהן: 

מהפכנית,  אקטיבית  הסוואה  לי, 
רב  מכ"ם  לרק"מ,  סייבר  הגנת 
עמית,  לזיהוי  מערכת  משימתי, 
פתרונות מיגון ועוד. חלק מהטכ־

נולוגיות שהבשילו כבר משולבות 
ומייצרת  שמפתחת  הרק"מ  בצי 
הבטחון  במשרד  הרק"מ  מנהלת 

(מנת"ק) – מרכבה, נמר ואיתן.
הכרמל מבוסס על טכנולוגיות 
בקנה  וחדשניות  דרך  פורצות 
פלט־ מהווה  הוא  עולמי.  מידה 

יכולות  והדגמת  לבחינת  פורמה 
הישראלית  בתעשיה  שפותחו 
ומהוות מוקד התעניינות בצבאות 
ובתעשיות רבות בעולם. היכולות 
טרם  חלקן  בכרמל  הממומשות 
ונוסו  מומשו  טרם  וברובן  נראו 

מעולם בכלי לחימה.
תכנית כרמל במשרד הבטחון 
בחוד  ישראל  מדינת  את  מציבה 
מתק־ לרק"מ  תכניות  של  החנית 

להתאמת  הודות  זאת  בעולם.  דם 
העתידי  הקרב  לשדה  הדרישות 
התעשיות  של  היצירתיות  וכושר 
הפיתוח  תוצר  בארץ.  הבטחוניות 
והנד־ טכנולוגית  תשתית  יהווה 

יבשתיים  לחימה  כלי  עבור  סית 
עתידיים, מאוישים ואוטונומיים.

הכרמל נחשף: רכב הלחימה העתידי של 
צה"ל מציג קונספט לחימה חדש לחלוטין

משרד הבטחון הציג את הדור הבא של רכבי הלחימה 

משרד הבטחון חושף את טכנולוגיות העתיד לרכב הקרב של צה"ל – מופעל בידי שני אנשי צוות ומבוסס על יכולות 
אוטונומיות ובינה מלאכותית

המשימה: אהבת חינם 

ביטוי הולם | אהרן ברגמן

שימו לב לדבר מעניין. אם מקשיבים לסוג 
מוזרה.  בתופעה  להבחין  ניתן  המצוי  השיח 
למען  עולמות  הפך  'פלוני  יספר:  האחד 
הוא  פתאום  'מה  תהיה:  התגובה  אלמוני'. 

עשה זאת? מה יש לו מכך?'.
לאלמוני  התקשר  'פלוני  ידווח:  השני 

שיסייע  ממנו  וביקש 
התגובה:  ומיד  לפלמוני'. 
האינטרס  מה  'מעניין 

חושב  הוא  מה  שלו? 
הוא  מי  אצל  להרוויח? 

עובד?'...
הפכנו  משים  מבלי 
דיבידנדים  לאנשי 
אם  בלבד.  וקרדיטים 
אתה לא כאן – אתה לא 
קיים. אם אינך גוזר קופון 
פיננסי,  כלשהו  ריווח  או 
שיווקי או פרסומי, אין לך 
מה לחפש בין באי העולם 

הנורמטיביים.
באי  ונתקלים  במידה 
שעות  המתרוצץ  מי 
רבות למען הזולת, מרים 
מתייעץ  מברר,  טלפונים, 
ועושה  פועל  ומקשיב, 
השרויים  אחרים  למען 
שהוא  סוג  מכל  במצוקה 
אחת  תהיה,  המסקנה   –

שהוא  או  מהשתיים. 
'מרוויח' משהו כאן, רוצה 

לעשות סיבוב על חשבון 
לעצמו  ולגרוף  מישהו 
או  אישיות,  מטרות 
לשלוח  צריכים  לחילופין 
ולבחון  להסתכלות  אותו 
שלו  המשכל  רמת  את 

ובריאותו בגוף ובנפש.
יהודים  על  הסיפורים 

שעסקו בחסד שלא על מנת לקבל פרס, נותרו 
בסיפורים... מתאימים מאוד למסיבת מרעים 
משתמרים  שם  חסידית,  מלכה'  'מלוה  של 
של  ימיהם  ודברי  המרגשים  זכרונותיהם 
יהודים מורמים מעם שמסרו את עצמם עבור 

הזולת.
הבה נעצור כאן. חלילה לקטרג על יהודים 

בימי האבלות על חורבן בית המקדש. אדרבה, 
שכולם  ולהסיק  יהודים  על  זכות  ללמד  עדיף 
כן עוסקים לשם שמים, כפי שאמנם מסתבר 
לשם  באמת  הפועלים  וטובים  רבים  שישנם 

שמים ומתוך 'אהבת חסד' אמיתית.
נחרב  בהם  אלו  בימים  שבטוח,  מה 
ותפארתנו  קדשנו  בית 
'שנאת  עוון  בעקבות 
היא  המשימה   – חינם' 

להרבות ב'אהבת חינם'.
עצמנו  על  נקבל  אולי 
ולחשוב  בוקר  בכל  לקום 
אני  מה  רגעים.  כמה 
כדי  לעשות  היום  יכול 
חינם'?...  'אהבת  להרבות 
חינם.  ממש  ושיהיה 
סיבה  כל  ללא  כך,  סתם 

הנראית לעין.
טלפון  להרים  סתם 
לשוחח  לב,  שבור  לאדם 
 – למה?  הא.  ועל  דא  על 

ככה. אהבת חינם.
'בוקר  לאחל  סתם 
רם  בקול  לבבי  טוב' 
דהו  למאן  רחב  ובחיוך 
למה?  לסביבתנו.  שנקלע 

– ככה. אהבת חינם.

נדובב  הדרך,  על 
אדם  נחזק  מופנם,  חבר 
למי  עזרה  נציע  נדכא. 
נתעניין  לה.  שזקוק 
של  ובריאותו  בשלומו 
החבר  ממול,  השכן 
לספסל הלימודים, האיש 
שבתור בסופרמרקט, נהג 
הסבר,  חמור  האוטובוס 
קרוב,  משפחה  בן  אף  או 
קרבה  מרוב  מה  שמשום 
לנו  יוצא  לא  ביולוגית 

כמעט לדבר...
'אהבת  הוא  חינם'  'שנאת  של  התיקון 
הסבוכה  מהגלות  להיחלץ  הפתרון  זה  חינם'. 
והמרה. ככל שהאהבה והמחשבה לזולת היא 
כך  אישיים,  אינטרסים  ונטולת  חינמית  יותר 
השנאת  פצעי  את  ומאחה  מתקנת  יותר  היא 

חינם אותם אנו מלקקים עד היום הזה.   

הסיפורים על 
יהודים שעסקו 
בחסד שלא על 
מנת לקבל פרס, 

נותרו בסיפורים... 
מתאימים מאוד 
למסיבת מרעים 
של 'מלוה מלכה' 

חסידית, שם 
משתמרים 
זכרונותיהם 

המרגשים ודברי 
ימיהם של יהודים 

מורמים מעם 
שמסרו את עצמם 

עבור הזולת



יום שני , ד' באב תשע"ט | המבשר | עמוד ד

בני ברק | מכירה
 + ק"ה  חדשה  4חד'  בקרית-הרצוג 
ש''ח "תיווך-ט. חניה 1,850,000  נוף + 

זינגר" 03-619-0004
[20053433]

בני ברק | השכרה
ק"א  ברק.  בני  במערב  מ"ר  כ- 50   2.5

סוכה3,400 ש''ח . 054-8487956
[20053403]

מטופחת,  דיור  יחידת  ב"ב,  במרכז 
מרפסת  כולל  ומושקעת,  מרוהטת 
באב.  בט"ו  מתפנה  גנרטור.   + ענקית 

לפרטים: 052-7640407
[20053364]

בני ברק | משרדים
מפוארת  משרד!  יחידת  להשכרה 
ב.ס.ר  מתחם  נועה/  בבית  ביותר! 
מטבח  הכולללת  מושקעת  בקומה 
סביבת  ועוד,  כפול  שרותים  מרווח 
ההשכרה  חרדית  נשית  עבודה 
שח   3,500  /2,000 בלבד  לנשים 

הקודם זוכה! 0527674262
[20053361]

ביתר עילית | מכירה
5 בחבד  משותף  בטאבו  מציאה!! 
1320.000ש"ח  רק  ק"ג  מטר   130 חד 
מלא  ולרישום  למשכנתא  אפשרות 
"היימשע   052-7658-638 בטאבו 

תיווך-הנדלס"
[20053337]

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]

ביתר עילית | השכרה
B2 4 עילית  בביתר  להשכרה 
מרוהטת  ק"כ  מרפסות   2 חדרים 
קומפלט לתקופה קצרה - עד החגים 

0533177707
[20053421]

ק"כ  מרפסות   2 חדרים   B2 4
מרוהטת קומפלט * לתקופה קצרה- 

עד לחגים * 0533177707
[20053412]

אשדוד 
באשדוד  דירה  לקנות  מעוניין 
מחולקת)  (גם  למגורים/להשקעה 

לל"ת 052/7120124
[20053394]

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]

מפוארת  חד'   4 תורה!  עזרת 
יחידת   + חדש  הכל  ומשקעת, 
מדהים,  נוף  ק"ג  מוכנה,  דיור 
שכנים היימשע רק 3585.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

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]

מיוחדת! סורוצקין חדשה ק"א 6 חד' 
 * לבעלז  ק.  מרפסות,   2  + מ"ר   160
תיווך  מחולקת.  ק"ב  חד'   6 אוהליהב 

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,700,000
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]

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]

ירושלים | מכירהֳ
המרכז  מלון  מול  בפינס  בבלעדיות!! 
ברמה  משופצת  מטר  כ-100  חד   4
לתיירים  מושכרת  חזית,  ק"ב  גבוהה 
רק  לחודש  בכ15000שח  מחול 
052-7658-638 2500.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053422]

ביותר  הגדול  הדירות  מבחר  אצלנו 
בכדורי (פסגות ירושלים), 3-4-5 חד', 

יעד נדל"ן - 072-3969911
[20053406]

מ''ר   180 מדהים,  פנטהאוז  בכדורי, 
נוף  אופציות,   + מ''ר   100 מרפסת   +

מרהיב. יעד נדל"ן 072-3969911-
[20053405]

5 אלחנן)  (אור  באחוזה  למבינים! 
קומה  ומושקעת,  מפוארת  חדרים 
גדולה,  סוכה  מדהים!  נוף  ראשונה, 
-072- נדל''ן  יעד  וחנייה,  מחסן 

3969911
[20053404]

מטר   95 חד   4 בסורצקין  המציאה!! 
נוף  מטר,   27 לעוד   38 תמא  התר   +
052- 2510.00ש"ח  רק  ק"ב  מדהים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053401]

ליד  צבי  בנווה   ! מזומן  לבעלי 
חניה  שטח  המרכזי,  השטיבלעך 
מטר   10 חצר   + מטר  כ12  מקורה 
מוצעת  שכירות  לחנות,  מאד  מתאים 
052- 520.000ש"ח  רק   4000 לפחות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053400]

משה- בזכרון  החלטה!  למהירי 
מפואר  מטר   95 חד   4 חיים,  חפץ 
והיימשע  חדיש  בנין  ק"א  ביותר 
052-7658-638 2380.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053399]

הנביא  בשמואל  בוטיק!!  בפרוקיט 
כל  מטר   115 חד   5 דירות  דושנסקי, 
דירה בקומה, רמת בניה גבוהה מאד!! 
2890.000ש"ח  רק  חודש   18 כניסה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053398]

חד   4 שמונים  -גוש  גרוסברג  באיזור 
לחזית,  גדולה  מרפסת   + מטר   95
שכנים  מעלית  ביותר  מושקעת 
052-7658- 3050.000ש"ח  היימשע 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053397]

בסורצקין!! 4 חד 95 מטר + שלד בנוי 
ק"ג  מדהים  נוף  אופציות,   + מטר   32
052-7658-638 2820.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053396]

זכרון- שטיבלעך  ליד  בבלעדיות! 
 + מטר  כ75  חד   3 ק"ק  משה 
רק  לעסק  מאד  מתאים  אופציות 
052-7658-638 1890.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053395]

צפניה  באזור  החלטה!  למהירי 
מושכרת  יחידה   + מטר   75 חד   3
סוכה  יפה  נוף  ק"ד  שח  ב-2500 
052- 2510.000ש"ח  רק  ומעלית 
7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס

[20053362]

מדהים  נוף  מטר   88 חד   3 שפע  רב 
052-7658-638 2370.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053299]

לבעלי מזומן בנווה צבי יחידה חדשה 
שח   3150.000 ב  מושכרת  מטר  כ24 
הזהרה)  (הערת  540.000ש"ח  רק 
תיווך- "הימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053298]

מטר   130 ענקית  חנות  גאולה  בלב 
33000 ב  חודשית  השכרה  אפשרות 
052-7658- 3950.000ש"ח  רק  שח 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053221]

הנביא  בשמואל  ביותר!  מיוחדת 
מפואר  דופלקס  ההימשע  הבנינים 
052-7658- מטר   200 כ  יחידה  עם 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053220]

3.5 מטר   82 דירת  חמד  פנינת 
מרפסות   2 נוחה  קומה  חד 
052-7658-638 רק2430.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053219]

אשדוד | מכירה

פנטהוז למכירה 7 חד' 3 אמבטיות 
165 מ"ר * 2 מפלסים ק"4 + מעלית 

2,900,000 ש''ח. 077-2060909
[20053198]

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

בקריה  3חדרים  במחיר!  ירדה 
משטפנשט  בהצדיק  ק"ג  החרדית 

058-6712770 780,000
[20053358]

קרית גת | השכרה

דיור  ויחידות  חדרים   3 דירת 
בקריה  מיידית  להשכרה  פנויים 
0533161345 לשרותכם  החרדית 

תיווך נכסים והשקעות
[20053428]

צפת | השכרה

חדרים   3 דירת  חיים  מאור  בקריית 
משופצת 050-4149217

[20053440]

עמנואל | מכירה

3-5 אופציה  עם  מרווחות  דירות 
הון עצמי 30 אחוז שכונה חסידית 
073-706- אש״ח.  מ-690  החל 

9406
[20053175]

ישירות  חדרים   3-5 דירות 
עוצר  נוף  בנקאי  ליווי  מהקבלן 
החל  נדירה  הזדמנות  נשימה. 

מ-670 אש״ח. 073-706-9396
[20053174]

עמנואל | השכרה

חדשה  ממוזגת,  מרווחת,  דירה 
ב-  מרהיב  נוף  זהב  הרי  בפרוייקט 

1,900 ש''ח. 052-7127109
[20053365]

מכירה 

יישוב מעלה עמוס 3 חד' + גג חדשה 
052- בלבד.  לרציניים  מהקבלן 

7159961
[20053339]

השקעות נדל"ן 

מול  21חד'  בצפת  מלון  למכירה 
השקעות  מאגר  ברשותינו   * הכינרת 
תוכנית  בסין  לייצור  משקיע  דרוש   *

מפורטת + ליווי עו"ד 052-7656752
[20053355]

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]

ירושלים | השכרה
60 פון  דירה  נייע  א  פארדינגען  דו 
 + צימערן  דריי  ילין  דוד  רח'  און  מ"ר 
א סלון מטבח מיט מזגנים פאר בלויז 
 -  0533149101 תיווך  ש"ח   6000

0527692317
[20053410]

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]

המ"ג 3 חד' ק"ב 85 מ"ר ברמה גבוהה 
ק"ג 80 חד'  סורוצקן 4  ש''ח  *   6,500
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]

תכלת  מיוחדת!   * חד'    5 סורוצקין 
פינתי  120מ"ר,  חד'   4 מרדכי! 
ק"ב  שירותים   3 מרפסות   2 וחדשה 
גמיש תיווך 02-5379474,  2500דולר 

053-3179474
[20052387]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

ק"ב  חזית  מטר   103 חד'   4 באבינדב 
052-7658-638 2430.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053218]

פנטהוז  דירת  בסנהדריה  מציאה! 
 + מושכרת  יחידת   + מטר   170
ענקית  גג  מרפסת   + גדול  מחסן 
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053217]

מצוין/ בתורה  החלטה!  למהירי 
מחולק  מטר  כ-130  אריאל 
דיור  יחידת   + חדשה  -4חד  לדירת 
כ-53 -3חד'  מחסן  יחידת   + 3חד' 
9000ש"ח  חודשית  תשואה  מטר 
052- 3930.000ש"ח  רק  מהיחידות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053181]

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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053050]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053044]

ק"ג  חד   4.5 הדר  בעץ  במחיר!!  ירדו 
/בניה   38 לתמא  גדולות  אופציות   +
בגג רק 1720.000שח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053043]

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

הנדלס"
[20052996]

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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

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

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

נופש ֹ בית  בשומרון  יצהר  בישוב 
רחב ידיים וחצר גדולה, שעה מי-

ם. 02-9975560
[20053432]

לדירות  המוביל  התיווך  קליין  תיווך 
לפרטים:  ובאשדוד  בירושלים  נופש 

053-4186130
[20053229]

חד'   3 עלית  בביתר  נופש  דירת 
052- לביה"ז.  ק"כ  ונאה,  מרווחת 

7171722
[20053172]

בערי  נופש  דירות  תיווך  חופשים- 
053- חיפה  נתניה-  אשדוד-  החוף, 

3137961
[20053131]

מפוארת  וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
הקיץ  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 

מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 

1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 

שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 

בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

ביתר עילית 

מיטות)   9) בביתר  מרווחת  דירה 

בטבריה/ בדירה  להחלפה  נוף   +

הגליל 050-4189749
[20053420]

ממוזגת,  למרכז  קרוב  גדולה  דירה 

052- י"א-כ"אאב  ונקיה  מטופחת 

02-5803766 7697319
[20053389]

טלזסטון 
20 ל-  מרווחת,  פסטורלית,  וילה 
נוף,  גדולה,  בריכה   + נפשות, 

פרטיות, לביה"ז. 052-7649865
[20053413]

גדולה  מרפסת  חדשה,  חדרים,   4
לפארק  צמודה  נפלא,  לנוף,אויר 

0548463720
[20053411]

ומטופחת  נקיה  יפה,  גדולה  דירה 
058- סגורה.  בריכה   + מיטות   10

3228960
[20053376]

קומות   2 דירת  החדש  הפארק  מול 
למשפחה  מתאים  ענקית,  גינה 

גדולה. 052-7690412
[20053331]

חיפה 
בויזניץ 5 חד' + יחי' הורים 14 מיטות 
נוף  מרפסת   + ממוזגת  משופצת 
לתמונות  מאובזרת.(אפשרות  לים 
לילות   3 מינימום  ש"ח   1300 במייל) 

0548428333
[20053407]

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. 
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תקציר תקנון הגרלה "קיץ פרייסלס עם מסטרקארד" 2019
במהלך החודשים אוגוסט - ספטמבר, 2019, במועדים המפורטים להלן, תערוך חברת מאסטרקארד סניף ישראל בע"מ (להלן: "עורך המבצע") מבצע הגרלות 
בשם "קיץ פרייסלס עם מסטרקארד", אשר ייערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "המבצע").

ההשתתפות במבצע פתוחה לכל אדם העונה על הגדרת "משתתף" כהגדרתו להלן, בכפוף להוראות תקנון זה.
ניתן להירשם למבצע באתר המבצע, כהגדרתו להלן. ההוראות המפורטות להלן הן תקציר תקנון מבצע ההגרלה. התקנון המלא נמצא באתר המבצע והוראותיו 

הן שמחייבות. 
הגדרות  .1

  למונחים הבאים תהא בתקנון זה ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
ביום תחל  במבצע  ההשתתפות  כאשר   ,2019 ספטמבר   18 ליום  ועד   2019 לאוגוסט   4 מיום  החל  ייערך  המבצע   - המבצע"  "תקופת   .1.1

4 לאוגוסט החל מהשעה 8:00 ותסתיים ביום 4 לספטמבר 2019 בשעה 23:59.
עורך המבצע ו/או מי מטעמו רשאי בכל עת לשנות, להפסיק או לבטל, את המבצע ותקופתו, בכפוף לאישור המפקח על המבצע, בהודעה שתפורסם   

בעיתונות. 
"עורך המבצע" -  מאסטרקארד סניף ישראל בע"מ, 515837888, מרחוב אלוף קלמן מגן 3, תל אביב.  .1.2
"עוזר עורך המבצע" - חברת סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ, רחוב סלומון 7, תל אביב.  .1.3

"המפקח" - המפקח על ההגרלה, רו"ח רוני תירושי ממשרד רו"ח תירושי אבן ושות', רח' המסגר 20, ת"א.  .1.4
"ועדת ההגרלה" - ועדת הגרלה הכוללת את נציג עורך המבצע, נציג עוזר עורך המבצע ונציג המפקח.  .1.5

"אתר המבצע"- אתר ברשת האינטרנט שכתובתו  https://eu.mastercard.com/a/2019/il/priceless-summer/ המכיל פרטים על המבצע, ואשר בו   .1.1
ניתן להירשם למבצע ולהשתתף בהגרלה. אתר המבצע יהיה פעיל בכול ימות השבוע, 24 שעות בכל תקופת המבצע.

"זכות השתתפות במבצע" - ההשתתפות במבצע פתוחה לכל אזרח ישראל, תושב ישראל ואדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל, שגילו מעל 18   .1.7
שנה, אשר ברשותו כרטיס MasterCard הרשום על שמו.

ההשתתפות במבצע אסורה על קבוצות ו/או התארגנויות.  
ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או חברת BVMcCann Erickson SRL, חברת  תירושי אבן – משרד רו"ח, וכן   

כל עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - בן/בת זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
"משתתף במבצע" - אדם בעל זכות השתתפות במבצע כהגדרתה לעיל, אשר נרשם לאתר המבצע (על ידי מילוי של כל פרטי החובה באתר המבצע) וביצע   .1.8

לפחות רכישה אחת בזמן שהייתו בחו"ל (כהגדרתה להלן) באמצעות שימוש בכרטיס ה- MasterCard האישי שלו ועמד בכל תנאי תקנון זה.
מובהר כי שימוש בכרטיס MasterCard בעת שהייה בחו"ל בלבד יאפשר השתתפות במבצע זה.   

מובהר כי רכישה מקוונת, אף אם נעשתה בחו"ל, לא תזכה את הרוכש בהשתתפות במבצע.  
"רכישה בחו"ל" - המשמעות הינה ביצוע של רכישה בכל סכום שהוא, במטבע זר (שאינו שקל חדש (NIS, בשטח ובזמן שהייה במדינה שאינה ישראל   .1.9

(למעט הזמנת כרטיסי טיסה, לינה והשכרת/רכישת רכב). כמו כן, משיכת מזומן בחו"ל באמצעות כרטיס MasterCard אינה נכללת במבצע זה.
"הפרס " - בסוף תקופת המבצע תערך הגרלה אשר במהלכה יוגרל מועמד לזכייה אשר יוכל לזכות בחופשה זוגית ליעד לבחירתו עד למגבלה בסך   .1.10

.₪ 20,000
"חופשה זוגית" – טיסה ומלון ליעד לבחירת הזוכה, שיתואמו ויסגרו באמצעות עוזר עורך המבצע בתוך 30 ימים בלבד מיום ההכרזה על המועמד   

לזכייה כזוכה, ובלבד שעלות החופשה הזוגית הנ"ל לא תעלה על סך של 20,000 ₪.
יובהר כי ככל שהזוכה, כהגדרתו להלן, יבחר בחופשה זוגית העולה על סכום הפרס, יוכל לשלם את יתרת הסכום מכיסו וזאת קודם לביצוע התשלום   

בפועל על ידי עוזר עורך המבצע.
ה-  כרטיס  באמצעות  בחו"ל,  שתתבצענה  רכישות  רק   .₪  20,000 של  לסך  עד  זוגית,  בחופשה  יזכה  בגורל  שיעלה  לזכייה  המועמד  כי  בזאת  מובהר   

MasterCard האישי של כל זוכה ובמהלך תקופת המבצע יחשבו לטובת ההגרלה לפרס.
היה ומי מהמשתתפים שהוכרז כזוכה לא ביצע במהלך תקופת המבצע אף לא רכישה אחת בכרטיס ה- MasterCard האישי שלו בחו"ל, זכאותו לפרס   

תישלל באופן מידי.
"ההגרלה"- במהלך תקופת המבצע תערך הגרלה בה יועלה בגורל משתתף אשר יזכה בפרס כהגדרתו לעיל. הזוכה בהגרלה ייבחר מבין כלל המשתתפים   .1.11

שנרשמו למבצע עד למועד סיום המבצע.
ההגרלה תיערך בתאריך ה- 18.9.2019 בשעה 11:00, או סמוך לכך, לפי שיקול דעת עורך המבצע.  

"מועמד לזכייה" - משתתף אשר שמו עלה בגורל, כמועמד לזכייה בפרס של מבצע זה, ואשר עמד בהוראות תקנון זה.   .1.12
"זוכה" -  מועמד לזכייה אשר הוכרז על ידי עורך ההגרלה כזוכה במבצע, ואשר עמד בתנאי תקנון זה, ובכפוף לדין. במהלך המבצע יועלה בגורל זוכה   .1.13

אחד בלבד.
"זוכי מילואים" - 4 משתתפים אשר שמם יהיה הראשון לעלות בגורל לאחר המועמדים לזכייה בפרס, ואשר ישמשו כחליף, למקרה שהמועמדים   .1.14
לזכייה בפרס לא יאותרו ו/או ייפסלו, הכל כמפורט בתקנון זה. זוכי המילואים יוגרלו וימוספרו על-פי סדר רץ יורד לפי סדר עלייתם בגורל. בכל מקרה 
בו ייפסל ו/או לא יאותר זוכה או מועמד לזכייה בפרס, יבוא במקומו המשתתף אשר עלה בגורל מיד לאחר הזוכה או המועמד לזכייה בפרס שנפסל ו/

או לא אותר. במקרה כזה ימוקמו שוב המשתתפים שעלו בגורל על פי המקומות הרלוונטיים לאחר אי האיתור/הפסילה.
התנאים להשתתפות במבצע  .2

במבצע זכאי להשתתף כל אדם שהנו משתתף במבצע, כהגדרתו בסעיף 1.2 לעיל, אשר עומד בתנאי תקנון זה, ואשר ביצע את כל הפעולות המפורטות   .2.1
להלן:

משתתף נרשם לאתר המבצע ומילא בו את כל פרטי החובה.  2.1.1
בעת ההרשמה למבצע המשתתף אישר כי קרא את התקנון והוא מסכים לתנאיו באמצעות סימון "V" במקום המתאים.  2.1.2

כרטיס באמצעות  שהוא  סכום  בכל   ,(NIS  – חדש  שקל  (שאינו  זר  במטבע  אחת  בחו"ל  רכישה  לפחות  ביצע  המשתתף   2.1.3
ה- MasterCard האישי שלו, בעת שהייתו בחו"ל, במהלך תקופת המבצע (למעט רכישת כרטיסי טיסה, לינה ורכב).

משתתף יכול לבצע מספר רכישות בחו"ל באמצעות כרטיס ה- MasterCard האישי שלו אך ניתן להירשם להגרלה פעם אחת בלבד.  .2.2
על המשתתף שהינו מועמד לזכייה, להציג בפני עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמו קבלות מקור המעידות על ביצוע הרכישות בחו"ל   .2.3
בכרטיס ה-  MasterCard  האישי של המשתתף  ו/או את דף פירוט האשראי החודשי המראה את הרכישות שבוצעו בכרטיס ה-  MasterCard  האישי 
של המשתתף, וזאת על מנת לאמת כי הרכישות בוצעו במהלך תקופת המבצע ובאמצעות כרטיס ה- MasterCard האישי של המשתתף וכתנאי לזכייה 

בפרס. 
על המשתתף שהינו מועמד לזכייה להציג אסמכתא כלשהי, לרבות (אך מבלי למצות) כרטיס טיסה ו/או E- Ticket ו/או אישור משרד הפנים ו/או   .2.4

חותמת דרכון על כניסה ויציאה מהארץ המוכיח כי המשתתף שהה בחו"ל בעת ביצוע הרכישות כחלק ובזמן תקופת המבצע.
משתתף שלא עמד באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל לא יהא זכאי להשתתף במבצע, ואם השתתף וזכה, תיפסל זכייתו.  .2.5

האחריות על מילוי הנתונים והפרטים האישיים באתר המבצע חלה אך ורק על המשתתף.   .2.6
רק משתתף שהנתונים שהקליד נקלטו בפועל באתר המבצע בתקופת המבצע, ישתתף במבצע.   .2.7

ההגרלה ומועדיה  .3
ההגרלה תיערך ברחוב סלומון 7, תל אביב, בנוכחות ועדת ההגרלה במועד המפורט לעיל.  .3.1
במהלך ההגרלה יעלו באופן אקראי את המועמד לזכייה אשר יזכה בפרס כהגדרתו לעיל.  .3.2

הזוכה בהגרלה ייבחר מבין כלל המשתתפים שנרשמו למבצע עד למועד סיום המבצע.  .3.3
לאחר העלאה בגורל של המועמדים לזכייה יועלו בגורל 4 זוכי מילואים לפרס.  .3.4

עוזר עורך ההגרלה יפיק דו"ח מפורט המכיל את פרטי המשתתף שעלה בגורל בהגרלה וכן את פרטי זוכי המילואים בסדר כרונולוגי, על פי סדר עלייתם   .3.5
בגורל. הדו"ח יימסר למפקח ההגרלה.

עורך ההגרלה רשאי לשנות את אופן ביצוע ההגרלה ו/או מועדיה, בכפוף לאישור מפקח המבצע.  .3.6
במקרה של כוח עליון, אשר אינו מאפשר את קיום ההגרלה, תבוצע ההגרלה במועד חלופי.  .3.7

הזוכים ואופן קבלת הפרסים  .4
עוזר עורך המבצע ינסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה באמצעות הטלפון לא פחות מ-3 פעמים, בשעות העבודה המקובלות ובנוסף פעם אחת בשעות   .4.1

הערב במרווחי זמן סבירים, וכן פעם אחת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני.
על המועמד לזכייה עמו נוצר קשר לשלוח למשרדי עוזר עורך המבצע צילום תעודת זהות, אשר פרטיה תואמים את פרטיו, צילום קבלות רכישה ו/  .4.2

או תדפיס פירוט אשראי ו/או אסמכתא כלשהי המוכיחים כי בוצעו רכישות בחו"ל, במטבע זר, במהלך תקופת המבצע באמצעות שימוש בכרטיס ה- 
MasterCard האישי של המשתתף ואת המסמך המצורף כנספח א' לתקנון המלא כשהוא חתום על ידי המועמד לזכייה.

ככל שהמועמד לזכייה לא ימציא את המסמכים לעיל בתוך 72 שעות, רשאי עורך המבצע לפסלו.  .4.3
מועמד לזכייה ששלח את המסמכים לעיל יוזמן לפגישה במועד ובמקום שייקבע על ידי עורך המבצע, במהלכה יציג את מסמכי המקור המפורטים לעיל.   .4.4

המועמד לזכייה שלא יגיע לאף אחד מהמועדים שנקבעו לו (יוצעו 2 מועדים חלופיים), מכל סיבה שהיא, עורך המבצע רשאי לפסלו.
האפשרות לקבלת הפרס תועמד לרשות הזוכה ל-30 יום בלבד מההכרזה על זכייתו, במסגרת זו ישתף הזוכה פעולה עם עוזר עורך המבצע לטובת תיאום   .4.5
החופשה הזוגית שתוענק על לזוכה בלבד. ככל שלא יסתיים תיאום החופשה הזוגית תוך 30 יום מההכרזה על הזוכה, ייפסל הזוכה ויוכרז מועמד לזכייה 

חדש מתוך זוכי המילואים.
ככל שעל הפרס יחולו מיסים, בהתאם לדרישות החוק, על הזוכה לשלמם.  .4.6

ערך פיננסים כהלכה בע"מ (להלן: "החברה")

מודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת

ערך- ניירות  חוק  החברות"),  "חוק  (להלן:  תשנ"ט-1999  החברות,  חוק  להוראות  בהתאם 
ערך  ניירות  של  פרטית  (הצעה  ערך  ניירות  תקנות  ערך"),  ניירות  "חוק  (להלן:  תשכ"ח-1968 
בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 
והודעות  בכתב  (הצבעה  החברות  תקנות  הדיווח"),  "תקנות  (להלן:  התש"ל-1970  ומיידים), 
עמדה) תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה 
כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות 
האסיפה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר הצעה פרטית חריגה וכינוס אסיפה כללית מיוחדת של 
בעלי המניות של החברה (להלן בהתאמה: "ההצעה הפרטית" ו/או "דוח ההצעה", לפי עניין) 
להקצאת 158,565 כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש למניות רגילות ללא ערך נקוב 
של החברה (להלן: "המניות הרגילות"), ללא תמורה, לה"ה מר יוסף וסרמן, מנכ"ל החברה, מר 
נאור אליהו, יו"ר דירקטוריון, מר אבינועם ברוך בן נון, דירקטור וסמנכ"ל כספים בחברה, ושני 

ניצעים נוספים שהינם דירקטורים בחברה (להלן: "הניצע" ו/או "הניצעים", לפי עניין). 
הניצע כצד מעוניין: למיטב ידיעת החברה הניצעים ה"ה מר נאור אליהו, יוסף וסרמן, ואבינועם 
ברוך בן נון הינם "צד מעוניין" כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, וזאת מכוח היותם 
בעלי שליטה בחברה. בהקשר זה יצוין כי שאר הניצעים המפורטים במסגרת דו"ח ההצעה אינם 

"צד מעוניין" כהגדרת מונח זה בחוק החברות.  
תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם מהווים מזכויות ההצבעה ומההון 

המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה, נשוא מודעה זו ובדילול מלא:
158,565 כתבי אופציה לא סחירים של החברה, אשר כל אחד מהם יהיה ניתן למימוש למניה 
רגילה אחת של החברה. המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים לניצעים לפי עניין 
כאמור, יהוו, נכון למועד דו"ח ההצעה, 5.75% מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא. 
לפרטים מלאים בדבר כמויות ושיעור ההחזקה של מניות החברה אשר תנבענה ממימוש כתבי 
האופציה המוצעים כאמור, לרבות מחירם בבורסה לניירות ערך מאותה סדרה סמוך לפרסום 
דוח ההצעה, והיחס ביניהם באחוזים ראו דוח הצעה של החברה מיום 4 באוגוסט 2019 שפרטיו 

מובאים מטה על דרך של ההפנייה.
ידיעת  למיטב  להם,  שיש  דירקטורים)  (לרבות  בחברה  משרה  נושאי  או  מהותיים  מניות  בעלי 
החברה, עניין אישי בהצעה הפרטית: לעניין זה ראו סעיף 11 לדוח ההצעה אשר פורסם על ידי 

החברה ביום 4 באוגוסט 2019 שפרטיו מובאים מטה על דרך של הפנייה. 
סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

מקום כינוס האסיפה: משרד החברה, רחוב יעקב אליאב 5, ירושלים, בית "ערך". 
מועד האסיפה: יום א', 8 בספטמבר, 2019 בשעה 13:00.

על סדר יום האסיפה:
נושא מס' 1: אישור הקצאה פרטית חריגה – מוצע לאשר הקצאת אופציות לפי תגמול הוני   .1.1
לנושאי המשרה הבכירה בחברה כתגמול לטווח ארוך, וזאת בהתאם למדיניות התגמול של 
החברה. במסגרתה תקצה החברה סך כולל של 158,565 כתבי אופציה לא סחירים, הניתנים 

למימוש ל-158,565 מניות רגילות של החברה.
הרוב הנדרש לקבלת החלטות: הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטה 
המוצעת בסעיף 1.1, שעל סדר יומה של האסיפה הינו כאמור בסעיף 276(א)(ב) לחוק החברות, 
להביא  מבלי  באסיפה  והמצביעים  הנוכחים  המניות  בעלי  קולות  מכלל  של  רגיל  רוב  דהיינו 

בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
(א)רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי 

יבואו  לא  האמורים  המניות  בעלי  של  הקולות  כלל  (במניין  בהצבעה  המשתתפים  בהחלטות 
בחשבון קולות הנמנעים). (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף ב' לא 

עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 
מניין חוקי ואסיפה נדחית: דיון באסיפה כללית יפתח אם יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה 
ניגשה לכך. המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הינו שני (2) בעלי מניות הנוכחים באסיפה, 
בעצמם או על ידי באי כוח, והמחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מקולות 
ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יהיה נוכח מניין חוקי 
(דהיינו, שני בעלי מניות המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מקולות ההצבעה 
בחברה), תידחה האסיפה הכללית בשבוע, קרי ליום א', 15 בספטמבר 2019 בשעה 13:00, באותו 
המקום (להלן: "האסיפה הנדחית"), ואם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית 

השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. 
המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה: המועד הקובע, כמשמעותו בסעיף 182 
לחוק החברות ובתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, יחול ביום א', 
11 באוגוסט 2019 (להלן: "המועד הקובע"), באופן בו כל מי שיחזיק במניות החברה בסוף יום 
המסחר של המועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה 

כוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי מניות לחברה הינו עד ליום 29 באוגוסט 

.2019
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד ליום 3 בספטמבר 2019.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה/ הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: 
להמציא יש  ההצבעה,  בכתב  כמפורט  אליו  לצרף  שיש  המסמכים  ואת  ההצבעה  כתב  את 

עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר 
עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

עיון במסמכים ובדיווח המיידי: ניתן לעיין בדיווח המיידי, על נספחיו, שהוגש לפי חוק ניירות 
ערך, ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרד עורכי דין קאופמן רבינוביץ ושות' שמענו 
ולאחר תיאום מראש  א'-ה' בשעות העבודה המקובלות  בימים  1, הרצליה,  ברח' אריה שנקר 
עם המשרד בטלפון 077-9981271. בנוסף, ניתן לעיין בדיווח המיידי אודות דוח ההצעה וזימון 
האסיפה שפרסמה החברה ביום 4 באוגוסט 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-080695) על נספחיו, 
ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר ההפצה (בכתובת www.magna.isa.gov.il) ובאתר 
להודעות   (www.tase.co.il (בכתובת:  בע"מ  אביב  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  של  האינטרנט 

החברות.
בכבוד רב,

ערך פיננסים כהלכה בע"מ

מועצה אזורית עמק המעיינות

בני משפחה  של  שימור תפקודם  או  שיפור  הגדרת התפקיד: 
שלהם.  החיים  במעגלי  הוותיק,  באזרח  מטפלים  המשמשים 
קביעה  והערכה,  אבחון  פרטניות:  התערבות  דרכי  *הפעלת 
*הפעלת  מועד.  קצר  טיפול  מתן  התערבות,  תכנית  וביצוע 
ליווי  *יזום,  הקבוצה.  בתחום  מגוונות  התערבות  מתודות 
קהילתי  מערך  *בניית  בתחום.  יישובי  פורום  של  והנחיה 
תומך מתוך ראייה יישובית כוללת של התחום, כגון: שיתופי 
פעולה עם גורמים הפועלים ביישוב, שיתוף לקוחות, הסברה 
עם  משותפים  עבודה  ממשקי  *יצירת  מודעות.  והעלאת 
לאזרח  ובמדור  בכלל  חברתיים  לשירותים  במחלקה  עו"סים 
הוותיק בפרט. *כתיבה, תיעוד, איסוף נתונים והפקת חומרים 

מקצועיים בתחום. *כל משימה שתוטל ע"י הממונים.
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקה לשירותים חברתיים.

דרישות התפקיד: השכלה: *תואר בעבודה סוציאלית ממוסד 
ניסיון  הסוציאליים.  העובדים  בפנקס  *רישום  מוכר.  אקדמי 
מקצועי: ניסיון טיפול ייעודי בתחום הזקנה ו/או בני משפחה 

מטפלים - יתרון.
שליטה  ובע"פ.  בכתב  גבוה  ביטוי  כושר  ייחודיות:  דרישות 
מלאה ביישומי המחשב והאינטרנט. גמישות בשעות העבודה, 

עבודה בשעות אחה"צ עפ"י הצורך. ניידות ורכב - חובה.
העסקה  משרה.   100% של  בהיקף  היא  המוצעת  המשרה 
לתפקיד  דרגות  מתח  הסוציאליים,  העובדים  בדירוג 
פניות  רק   - הפניה  בעת  תעודות  להעביר  חובה  (י-ח). 
תעודות,  קו"ח,  תענינה.  הסף  בדרישות  העומדות 
לשלוח: נא  המשרה  שם  בציון  למועמד  ושאלון  המלצות 

adi@maianot.co.il, לא יאוחר מיום 12/8/19 בשעה 09:00 
בבוקר. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

לתפקיד עו"ס אזרחים ותיקים – 

לתוכנית בני משפחה מטפלים

מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 218/2019

מועצה אזורית עמק יזרעאל
המועצה אזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה" ו/או "המזמינה") 
יעניק  אשר  חקלאי  יועץ  לתפקיד  הצעות  להציע  בזה  מזמינה 
"השרותים").  (להלן:  חקלאי  וליווי  יעוץ  שירותי  למזמינה 
נוספות  ל-4 שנים  ההתקשרות הינה לתקופה של שנה עם אופציה 

הכל בהתאם לתנאים המפורטים בחוברת המכרז.
התמורה בגין השירותים תהא בסך 6,667 ₪ לחודש בתוספת מע"מ.
השעות בין  המועצה,  במשרדי  לרכוש  ניתן  המכרז  חוברת  את 

יזרעאל  א'-ה', בקופת המועצה האזורית עמק  בימים   8:00-14:45
תמורת 200 ₪ (ובמילים מאתיים ₪) שלא יוחזרו בשום מקרה. ניתן 

לשלם בכל אמצעי התשלום.
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי 

המועצה.
את חוברת המכרז כולל כל נספחיה, יש להכניס באופן ידני לתיבת 
יזרעאל  עמק  האזורית  המועצה  מזכירות  שבמשרד  המכרזים 
הגשה,  ומועד   "20/2019 מס'  "מכרז  ציון  נושאת  סגורה  במעטפה 
עד ליום 18.8.2019 בשעה 12:15 זאת בהתאם להוראות המוגדרות 
הנקובים  והשעה  המועד  לאחר  שתימסר  הצעה  המכרז.  במסמכי 

לעיל, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
במשרדי   12:30 בשעה   18.8.2019 ביום  תפתח  המכרזים  תיבת 
הזכות  לעצמה  שומרת  המועצה  יזרעאל.  עמק  האזורית  המועצה 
מראש  המועצה  תודיע  שינוי  בדבר  והמיקום.  המועד  את  לשנות 

בכתב לרוכשי המכרז.
ניתן יהיה לפנות בשאלות הבהרה עד ליום 11.8.2019 שעה 12:00. 

שאלות שישלחו לאחר מועד זה - לא ייענו.
תשובות לשאלות יינתנו באמצעות המייל (אשר ישלח לכל הרוכשים 

את חוברת המכרז) עד ליום 14.8.2019.
בברכה,

רינת זונשיין, מנכ"ל
מועצה האזורית עמק יזרעאל
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משופצות  יפיפיות  קיט  דירות   2
6 עד  ויזניץ  ברמת  כחדשות 

מיטות. לפרטים: 054-8435516
[20053383]

אשדוד 
במרכז רובע ז' דירת 4 חד' גדולה 
בין  וממוזגת  יפייפיה  מרווחת 
052- באב  י"ז-כ"ד  התאריכים 

7629550
[20053424]

דירת  מבעלז"א  האדמו"ר  ברחוב 
ממוזגת  מרווחת  גדולה  חד'   4
י"ז- התאריכים  בין  ונקיה  יפייפיה 

כ"ד באב 053-3171869
[20053423]

או  להשכרה  דירות  נופשים"  "תיווך 
באשדוד  האזורים  בכל  להחלפה 

לביה"ז. 054-8542377
[20053371]

ענק  מאגר   - הנופש"  "טיב  תיווך 
052- באשדוד.  לביה"ז  דירות  של 

7675296
[20053309]

צפת 
וימים  לשבתות  בצפת  להשכרה 
לעתיקה  קרובה  וממוזגת  נקיה  דירה 

055-6781784
[20053441]

לזוג,  גבוהה  ברמה  יפיפיה  דירה 
052- בביה"ז.  לילות   3 מינימום 

7155115
[20053430]

נופש בצפת צמוד ל עתיקה 2 צימרים 
פסטורלית  חצר  ג'קוזי   + חדשים 
 +  0527117763 ילדים  בריכת   +

0527692834
[20053426]

וילה מדהימה נוף לכינרת 20 מיטות 
050- טרמפולינה   + ענקית  חצר 

4151254
[20053419]

2תינוקות   + מיטות   4 מהממת  דירה 
פנויה מי"ח-כ"א באב 050-4138234

[20053418]

 + לזוג  ש''ח   300 חדרים   2 דירת 
50לאדם (מזרון) 050-4138234

[20053417]

בריכת  כנען,  בהר  לזוג  ארוח  יחידת 
פרטיות.  מרפסת,  חלומית,  זרמים 

053-3108810
[20053414]

חד'  באבן 4  פרטית  וילה  בעתיקה 
גלילי.  לנוף  חצרות  גבוהה  רמה 

072-3969743
[20053385]

דירה מרווחת, יפה ומטופחת לביה"ז 
ושבתות. 055-6770658

[20053384]

6 עד  מקסים  צימר  העתיקה  "בלב 
לעתיקה  צמוד  לרשב"י.  נוף  אנשים 
דירת נופש יפיפיה לעד 9 אנשים. נוף 

לכנרת. 035230030"
[20053377]

דירה גדולה 5 ח. שינה ממוזגת, נקיה 
לפרטים:  מאובזרת  חצר  ומטופחת, 

053-4107093
[20053375]

העתיקה  צפת  במרכז  גדולה  וילה 
2 ענק  סלון  חלומות  לחופשת 
בשוק,  חדשה  חצר,   + מרפסות 
052- למבינים!  ומצוחצחת.  נקיה 

052-7172678 7617780
[20053332]

ממוזגת,  לביה"ז  להשכרה  דירה 
נקיה, נוף לכינרת. הזדרזו לטלפן: 

052-7607169
[20053290]

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

052-7655262
[20053110]

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]

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

052-7614435 .900
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

חצר  במרום-כנען,  גדולה  וילה 
שחיה  בריכת  ערסלים,  ונדנדות, 
053- מציאה!  במחיר  גדולה, 

3157706 בשעות אחה"צ וערב.
[20045199]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

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]

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

050-4162290
[20053018]

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 
מטופחת,  נקיה,  ק"א,  מרכזית,  דירה 
אפשרות  עם  מיטות   5 ממוזגת, 

ליותר. 054-8529820
[20053431]

נוף  צאנז  בק.  ומטופחת  יפה  דירה 
ממוזגת.  מרפסת,  לכינרת,  מדהים 

053-3197126/9
[20053366]

נקיה  ממוזגת,  חדשה,  צאנז  בקריית 
לכינרת,  מדהים  נוף  מאד,  ומטופחת 

5מיטות + עריסה 052-7637768
[20053356]

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]

ערד 
פסטורלית  וילה  הדרום"  "פנינת 
נוף! מדשאות, טרמפולינה ענקית 

+ אטרקציות! 052-7141094
[20049385]

עמנואל 
המוקד הותיק והחינמי לדירות נופש 
074-7962594 בעמנואל  איכותיות 

(מענה אנושי)
[20053240]

להשכרה לבין הזמנים דירה חלומית 
+ חצר גדולה מאובזרת היטב ומוצלת 
מיקום  איש,  עד 12  לילדים,  בריכה   +

מעולה ושקט. 054-8476888
[20048899]

נתניה 
מפוארת  חד   4 בנתניה  לים  סמוך 
מחיר  החלטה  למהירי  ומושקעת, 

מיוחד לבין הזמנים 0504195522
[20053402]

קוממיות 
 + מיטות,    -13 כפרית  באוירה  צימר 
טרמפולינות  ערסלים   + דשא  מרחבי 

ונדנדות.  0548590252.
[20053341]

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]

גליל מערבי 
חניתה  יער  בלב  היער  באחוזת 
ירוק  הלבנון!!  להרי  מטורף  נוף 
ג'קוזי!!   + מאסטר  חדרי   4 עד! 
ברביקיו  כושר!  ח.  סאונות!  ספא 
מקווה  מחומם!!  זרמים  בריכת 
הבנוי מאוצר ובאר מרים!! ביה"כ + 
ס.תורה, מערכת מים חמים בשבת, 
10,000 ערוב  בשרי  חלבי  מטבח 

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

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

[20051879]

וילה מושקעת עד 25 מיטות, מחירים 
מיוחדים לתאריכים אחרונים בביה"ז, 

טל0534104219
[20045460]

צפון 
מקום,  לכל  קרוב  נופש  דירת 
נוף  ממוזגת,  במקום,  בריכה 

מדהים!! 052-7103364
[20053284]

ירושלים 
ממוזגת  מרפסות   2  + חד'   4 דירת 
ביה"ז.  לימי  מרכזי  באזור  ושקטה 

052-7624534
[20053392]

מרפסת   + גאולה)  (גני  ברוממה   4
02- וממוזגת  מאד  מאווררת  נוף 

5004354
[20053386]

חדשה,  חדרים,   4 שערים,  במאה 
מיטות,   7 מדהים,  נוף  ממוזגת, 
עריסה, לשבוע השני של בין הזמנים 
(ראשון - רביעי) קרוב למרכז, מרחק 
וערסל,  מרפסת  מהכותל,  הליכה 
0527148391 ללילה  שקלים   900

7000bir@gmail.com
[20053340]

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

במיקום מעולה. 058-3263141
[20053085]

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. 

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]

מפוארת,  דירה  יצחק  במנחת 
ממוזגת, נוף מהמהם! מי"ז עד כ"ד 

אב.052-7635253
[20045216]

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

7616720-1
[20040110]

הר יונה 
בהר יונה בגליל, להשכרה, 3 חדרים, 
03- מיטות   8 וממוזגת  מרוהטת 

7221767 שלוחה 2 או 3
[20053442]

רכסים 
11מיטות,  4חדרים  פרטי  בית 
4לילות  בריכה,  טרמפולינה, 

5000ש"ח 050-4102300
[20053357]

חלקית,  ממוזגת  חד'   3 קרקע  דירת 
חצר קטנה, גנרטור. 052-7623194

[20053342]

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

715-2486
[20045497]

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]

למעון ַ מלאה  למשרה  מטפלת 
מצוינים  תנאים  ב"ב,  במרכז  יום 

למתאימה 03-570-3853
[20053439]

במרכז  באיידיש  חסידי  לת"ת 
קו"ח  גבוהה  לכתה  מלמד  דרוש 

לפקס 15339078917
[20053437]

לשנה"ל  בבני-ברק,  ילדים  למעון 
צהרים  למשמרת  מטפלת  תש"פ, 

052-7641817 -16:00 13:30
[20053434]

דרושים  בב"ב  מצות  למאפית 
עובדים מקצועיים/ בלתי מקצועיים. 
05276- פסח.  עד  בלבד,  לרציניים 

97421
[20053429]

בבני  שופ  הפי  דרושה מוכרת לחנות 
ברק. 03-6181770

[20053427]

עובד. -03 דרוש  ברק  בבני  למסעדה 
bssb19@gmail.com 6959329

[20053415]

מלמד  בירושלים  באידיש  לת"ת 
תנאים  אחה"צ,  גבוהה  לכיתה 
077- קו"ח:  למתאים.  מצוינים 

3179829
[20053380]

בחודש   10,000 של  לרווח  הגעת 
לא  אם  שבועיות??  שעות  ב5 

תתקשר יוסף- 054-7390098
[20053374]

מפקח  דרוש  ברק  בבני  חסידי  לת"ת 
כתיבה קו"ח לפקס: 073-7685296

[20053363]

דרוש/ה  וייחודי  מוכר  למגזין 
עורך/ת לשוני/ת עם נסיון בלבד! 
לשלוח  ניתן  ודוגמאות  קו"ח 

editors784@gmail.com למייל
[20053176]

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

0774447985
[20053031]

חרדית  רפואית  לקליניקה 
לזימון  מהבית,  לעבודה  מזכיר/ה 
3-4 משרדית.  ועבודה  תורים 
ניסיון,  נדרש  לא  ביום,  שעות 
ברק  בבני  למשרד   *  3,000
א-ה  משרדית,  לעבודה  מזכיר/ה 
עד 14:30, 7,000  * לארגון לימודי 
שיבוץ  על  אחריות  פקיד/ה,  בי-ם 
072-22- קריירה   7,000 מרצים, 

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]

ס"ת ָ מכירת  דשמיא  בסיעתא 
ביותר,  ומהודרים  מיוחדים 

אשכנזי/ספרדי 05484-68589
[20053435]

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

052-7632224
[20052259]

השקעות 
של  משקיע  דרוש  פעיל  לעסק 
תשואה  חדשים,  ל-6  ש“ח   450.000
והיתר  בטחונות  לחודש,  3600ש“ח 
עסקה 050-4151681, 050-4151683
[20053436]

רווחים  הסת"ם.  בענף  השקעה 
גבוהים מאד!! 052-7623142 שלמה

[20053388]

חברות  לקנות  מחפש  משקיע 
וותק  עם  פעילות  לא  בעמ 

0537161091
[20053327]

ביקוש עבודה 
התפנתה  לאנגלית  מומחית  מורה 
מסיבות מערכת עם גישה מיוחדת 

לתלמידות. 053-3107394
[20053382]

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

8426765
[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 
קורסים  מרתון  עכשיו,  חיל  באשת 
ובכלל,,,,  סוכה  נוי  בנושא  וסדנאות 
03 0504154152 טל'  חומרים,  כולל 

6168364 גם לבנים
[20052703]

דף היומי בבלי: תמורה חז    דף היומי ירושלמי: ערלה ו    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הרביעי (התורה)    משנה יומית: ע"ז ג, י - ד, א    הלכה יומית:
או"ח תקמט, ב - תקנ, ב    רמב"ם יומי: מלכים י-יב    שו"ע הרב - רב יומי:

סו, ו-ח    דף היומי - זוהר: ויקהל, שכו-שלד    חפץ חיים: לה"ר ח, יג-יד  
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קמג:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:308:318:298:348:338:27סו"ז ק"ש מג"א

9:219:229:219:249:239:19סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:559:569:559:589:579:53סוף זמן תפלה מג"א

10:2910:3010:2910:3210:3110:27סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4512:4612:4612:4712:4712:44חצות היום

13:1913:2013:2013:2113:2113:18מנחה גדולה

19:3719:3419:3719:3519:3519:33שקיעת החמה

זמנים למחר

4:164:164:134:204:184:11עלות השחר

5:025:035:005:055:044:58זמן ציצית ותפילין

5:576:035:536:005:595:55הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
תל  ב"ב     אהרנוביץ' 12,   03-7411367 פארם סנטר  ברק בני  עוזיאל 20      052-5677040 עוזיאל ירושלים
מינסטור  סופרפארם  24:00 עד   19:00 מהשעה   6 התערוכה  גני   077-8882050 אביב תל  נמל  סופרפארם  אביב
7884483 שד' לנטוס  ניו פארם ק' השרון 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה
077-8880100 קניון  סופרפארם 0778880770/771 שמחה גולן 54    רמת גן סופר פארם גרנד קניון 26    חיפה
סופר  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, 

ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.43-
אתמול: 211.41-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
31-20

תל אביב
31-25

חיפה
30-25

גולן
33-22

טבריה
38-26

גליל
31-21

באר שבע
36-22

אילת
42-29

מזג האויר
עליה קלה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית עד נאה. 
בדרום הארץ תחול עלייה קלה 

נוספת בטמפרטורות. ישרור 
עומס חום כבד ברוב אזורי 

הארץ, מעט בהרים.

שלישי - מעונן חלקית 
עד נאה ותחול ירידה קלה 

בטמפרטורות.

רביעי - בהיר עד מעונן חלקית. 
הטמפרטורות יהיו ללא שינוי 

ניכר.

חמישי - הטמפרטורות יהיו 
רגילות לעונה.

חמישירביעישלישי

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  פתוח לשאלות בהלכות  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

הודעות חוק תכנון ובניה - 05/08/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 05/08/19



בנק ישראל: העסקים הקטנים צורפו 
למסלול עמלות עו"ש מוזל וקבוע

מאת שלמה גרין

צורפו  האחרון  חמישי  ביום 
הבנקים  לקוחות  אוטומטי  באופן 
עמלות  למסלול  קטן  עסק  שהם 
להם  שמותאם  וקבוע  מוזל  עו"ש 
בשנה.  שקלים  מאות  עד  ויחסוך 

כך נמסר מבנק ישראל.

שנה  ומדי  חמישי,  מיום  החל 
כדאיות  בדיקת  הבנקים  יערכו 
(עסק  הקטנים  העסקים  עבור 
5 עד  שנתי  פעילות  מחזור  עם 

העוסקים  ועבור  שקלים)  מיליון 
למסלול  אותם  ויצרפו  המורשים, 
לקוחות  אותם  עבורם.  המשתלם 
שיוך  על  בכתב  הודעה  יקבלו 
לשירות  שלהם  העו"ש  חשבון 

המסלולים.
העמ־ של  המורחב  המסלול 

העסקים  לרוב  המתאים  הוא  לות 
המורשים.  והעוסקים  הקטנים 
פעולות   50 עד  כולל  זה  מסלול 
במכשירים  (כלומר  ישיר  בערוץ 

דיגיטלית  עמדה  אוטומטיים, 
פעולות   10 ועד  וכו')  בסניף 
חודשי  בתשלום  לחודש,  פקיד 
ל־30 ש"ח   20 בין  שנע  קבוע 

ש"ח.
טיפוסי  קטן  עסק  לדוגמא, 
פעולות   38 חודש  כל  שמבצע 
בערוץ ישיר (25 הפקדות מזומן, 4
הפק־ הסליקה, 4  מחברת  זיכויים 

דות צ'קים, 5 תשלומים לספקים) 
שילם בממוצע 64 ש"ח מדי חודש 
לפני ההצטרפות למסלול מורחב. 
המסלול  בתכנית  זאת,  לעומת 
בלבד,  ש"ח  כ־24  ישלם  המורחב 
בע־ בשנה  ש"ח  כ־480  יחסוך  וכך 

קבות הוראת הפיקוח על הבנקים.
ד"ר בר, המפקחת על הבנקים 
לפו־ יצא  חמישי  "ביום  כי  אמרה 

הפיקוח  במדיניות  נוסף  שלב  על 
הע־ מגזר  על  להקל  הבנקים  על 

להוזלת  ולהביא  הקטנים  סקים 
שלהם.  הבנקאיים  השירותים  סל 
עסקים  הפיקוח  להנחית  בהתאם 
צורפו  מורשים  ועוסקים  קטנים 
לשירות  הבנק  ידי  על  יזום  באופן 
המורחב,  או  הבסיסי  המסלולים 
בחשבון.  לפעילותם  בהתאם 
לחסוך  צפוי  זה  צעד  להערכתנו 
שק־ מאות  עד  הקטנים  לעסקים 

לים בשנה".

הוד השרון: פועל 
נהרג בתאונת עבודה

מאת חיים מרגליות

בתאונת  נהרג   40 כבן  פועל 
עזר  ברחוב  בניה  באתר  עבודה 

ויצמן בהוד השרון.
ב'איחוד  חובש  בהרוזי  רועי 
חובשים  עם  "יחד  סיפר:  הצלה' 
נוספים ביצענו פעולות החייאה על 

מערכ־ רב  מפגיעה  שסבל  הפועל 
מאמצי  בתום  הצער  למרבה  תית. 
החייאה נקבע מותו כתוצאה מאופי 

הפציעות הקשות מהן סבל".
מהמשטרה נמסר כי כוח מש־

דיווח  הועבר  למקום,  הגיע  טרה 
חקירה  ונפתחה  העבודה  למשרד 

לבירור נסיבות האירוע.

יאיר גולן: "בכל ממשלה 
בישראל חייב להיות שר ערבי"

מאת דוד שמואלי

יאיר  לשעבר  הרמטכ"ל  סגן 
מרצ־ ברשימת  שלוש  מספר  גולן, 
שבכל  מאמין  הדמוקרטי,  המחנה 

ממשלה חייב לכהן שר ערבי.
על פי הדיווח בעיתון 'הארץ', 
המשו־ הרשימה  על  כי  אמר  גולן 
תפת להצהיר שהיא מוכנה להיות 

חלק מהממשלה.
אני  מערבים.  מפחד  לא  "אני 

אמר  ערבי",  שר  שיהיה  בעד 
בשי־ לעבוד  "כדי  לדבריו,  גולן. 

ורצון  כן  רצון  להיות  צריך  תוף, 
אומר  זה  הצדדים.  שני  מצד  טוב 
צריכה  המשותפת  אחד,  שמצד 
לשבת  מוכנים  אנחנו  'כן,  להגיד 
אנ־ נאמר.  לא  עוד  זה  בממשלה'. 
אומ־ ואנחנו  להגיד,  צריכים  חנו 

רים את זה, שאנחנו רואים בחיוב 
שיתוף פעולה. רואים בחיוב מצב 

שבו כן יהיה שר ערבי".

הדמו־ "המחנה  הדגיש:  גולן 
לגזענות,  נחרצות  מתנגד  קרטי 
לבער  שצריך  נגע  שזה  חושב  אני 
אותו מתוכנו. היו פה תופעות כמו 
תג מחיר, לא מזמן בג'סר א־זרקא. 
צריך למצוא את מי שעשו את זה 

ולהכניס אותם לכלא".
הגיבה  ממרצ  זנדברג  ח"כ 
לדברי גולן: ''גאה ביאיר גולן מה־

מחנה הדמוקרטי. לפעמים גם את 
המובן מאליו דרוש אומץ להגיד''.

מחווה מרגשת של נשיא גרמניה: ביקור 
נשיאותי מיוחד בביתו של רב העיר ברלין
בצעד מפתיע והיסטורי, נשיא גרמניה החליט לקיים ביקור בביתו של רב העיר ברלין, 
הרב יהודה טייכטל שליט"א, לאחר שהותקף על ידי אנטישמים בדרכו מבית הכנסת 

^ הנשיא להרב טייכטל: "באתי הנה לומר שבגרמניה אין שום מקום לאנטישמיות"

מאת א. למל

דופן  ויוצאת  נדירה  במחווה 
גרמ־ נשיא  אמש  הגיע  מסוגה, 
שטיינמאייר  פרנק־ואלטר  ניה 
שם  רבה  של  בביתו  אישי  לביקור 
טייכטל  יהודה  הרב  הגאון  ברלין, 
לאחר  ימים  שבוע  שליט"א, 
בעת  אנטישמים,  ידי  על  שהותקף 

שצעד מבית הכנסת לביתו.
במהלכו  האירוע,  פרסום  מאז 
וירקו  קיללו  ערבית  דוברי  שני 
לעבר הרב, הוא קיבל שיחות טל־

בכירים  ציבור  מאישי  רבות  פון 
לחזק  שביקשו  הקשת,  גווני  מכל 

את ידו ולגנות את האנטישמיות.
גרמניה  נשיא  אמש,  כאמור, 
הרב  את  אישית  לחזק  ביקש 
טייכטל והגיע לביתו, שם התקבל 
הנשיא  ומשפחתו.  הרב  ידי  על 
ביקורו  בפתח  אמר  הגרמני 
המיוחד: "באתי הנה לומר שבגר־

מניה אין שום מקום לאנטישמיות. 
כדי  וגם  זאת  להצהיר  גם  פה  אני 

לבקר חבר". 
שחזר  סיפר  הגרמני  הנשיא 
שעשה  הראשון  והדבר  מנסיעה 

"השיטה  הביקור.  את  לקיים  זה 
האדמו"ר  כ"ק  שלנו,  המנהיג  של 
חושך  להפוך  זה  מליובאוויטש, 
לנ־ טייכטל  הרב  אמר  לאור", 

את  לאמץ  לו  והציע  הגרמני  שיא 
על  זצוק"ל  האדמו"ר  החלטת 
הספר  בבתי  שתיקה'  של  'רגע 

במדינה.
למ־ קשב  ברוב  האזין  הנשיא 

ובסיום  ההשראה  מעוררי  סרים 
של  דולר  טייכטל  הרב  לו  העניק 
מליובאוויטש  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
התרגש",  מאוד  "הנשיא  זצוק"ל. 

סיפר הרב טייכטל. 
הממושך  הביקור  במהלך 

לש־ הנשיא  ביקש  והתקדימי, 
של  הענפה  הפעילות  על  מוע 
החיים  את  שהביא  טייכטל  הרב 
גדולים.  לשיאים  בעיר  היהודיים 
טייכטל  הרב  לו  סיפר  היתר  בין 
הגדול  היהודי  הקמפוס  בניית  על 

בלב העיר. 
הנ־ וחיזק  שב  הביקור,  בסיום 

כי  והתבטא  היהודי  הרב  את  שיא 
האירוע נגע ללבו.

מנהל חברת קבלנות נאשם בקיזוז חשבוניות 
פיקטיביות בסך של כ־1.5 מיליון ש"ח

מאת חיים מרגליות

לאחרונה  הוגש  אישום  כתב 
חברת  ונגד  ג'לג'וליה,  תושב  כנגד 
קבלנות והובלות בניהולו, בגין קי־
בס־ פיקטיביות  מס  חשבוניות  זוז 
ש"ח   1,533,244 של  מצטבר  כום 
כוזבים.  חשבונות  פנקסי  וניהול 
לבית  הגישה  האישום  כתב  את 
משפט השלום בפתח תקוה, המח־

ברשות  מרכז  מחוז  משפטית  לקה 
המסים, בעקבות החקירה שנוהלה 

על ידי חקירות מע"מ ירושלים.
ומנהלה  מניות  מחזיק  הנאשם 
של חברת קבלנות והובלות, העו־
סקת בענף עבודות הבניה, הקבל־
עו־ האישום  מכתב  והפיתוח.  נות 

לה כי הנאשם קיבל 30 חשבוניות 
מס כוזבות, מארבע חברות שונות, 
מבלי שעשו או שהתחייבו לעשות 

את העסקאות שלגביהן הוצאו.
הכוזבות  החשבוניות  כל  סך 
עומד על 10,454,995 ש"ח, וסכום 
מס התשומות הגלום בהן עומד על 
התקופה  במהלך  ש"ח.   1,533,244
המגולם  המס  את  הנאשם  ניכה 
בדו"חות  הכוזבות  מהחשבוניות 
למע"מ  שהגיש  התקופתיים 
להשתמט  או  להתחמק  במטרה 

מתשלום מס.

קנס של 370 אלף ש"ח על מפעיל 
משרפה לא חוקית של פסולת

מאת חיים מרגליות

הטיל  הסביבה  להגנת  המשרד 
שקל  אלף  כ־370  של  כספי  עיצום 
פיראטית  מעבר  תחנת  בעל  על 
פסולת  ששרף  השרון,  באזור 
בכוונת  לקנס,  בנוסף  כחוק.  שלא 
כנגד  אישום  כתב  להגיש  המשרד 

המעורבים.
אכיפה  פעילות  במסגרת 
המשרד  צוותי  שביצעו  ממוקדת 
המש־ ומפקחי  הסביבה  להגנת 

שריפות  לאיתור  הירוקה  טרה 

שזכתה  השרון,  באזור  פסולת 
במס־ נצפה  בענן',  'קשת  לשם 

לגובה  מיתמר  עשן  מועדים  פר 
של  חזק  ריח  הגיע  כן  כמו  רב. 
מאתר  שרוף  ופלסטיק  פסולת 

בכפר  מוסדר  לא  תעשיה  באזור 
קאסם. 

בתח־ היה  והריח  העשן  מקור 
נת מעבר לא חוקית לפסולת בנין 
בשטחה  קאסם.  בכפר  הנמצאת 

נצפו ערימות גדולות של ערימות 
של  בכמות  המוערכות  פסולת, 
היתמרו  שמחלקן  משאיות,  אלפי 
שו־ במוקדים  שחור  ועשן  להבות 

נים. יצוין, כי נוכח רמת המפגעים 
הירוקה  המשטרה  מפקחי  ביצעו 
נרחבת  וחקירה  מעקב  פעילות 

באתר זה.
להגנת  המשרד  זאת,  בעקבות 
האח־ בחודשים  ביצע  הסביבה 

עיצום  הטלת  של  הליך  רונים 
מנהל  מטעם  שימוע  כולל  כספי, 
הס־ להגנת  במשרד  מרכז  מחוז 

ביבה, ששלח לבעל תחנת המעבר 
בסך  תשלום  דרישת  הפיראטית 
הק־ העילות  לפי  שקל,   366,720
בועות בחוק. בנוסף להטלת העי־

צום הכספי ונוכח ריבוי העבירות 
להגנת  המשרד  בכוונת  שנצפו, 
הסביבה להגיש כתב אישום כנגד 
הפיראטית,  המעבר  תחנת  בעלי 

בגין הפרת החוק.
זיהום  הן  שבוצעו  העבירות 
בניגוד  סביר,  בלתי  או  חזק  אוויר 
לחוק אוויר נקי ולתקנות למניעת 
וריח  אויר  זיהום  ומניעת  מפגעים 
לסילוק  מאתרים  סבירים  בלתי 

פסולת.
הסביבה  להגנת  "המשרד 
אינטנסיבית  באכיפה  ימשיך 
האכיפה  אמצעי  בכל  וישתמש 
העומדים ברשותו כדי לשמור על 
מזה־ מפגעים  ולמנוע  הסביבה 

מים", נמסר.

תושב באר שבע חשוד בניקוב 
עשרות צמיגי רכבים של שכניו

מאת חיים מרגליות

ראשון  יום  של  בוקר  לפנות 
דיווח  ישראל  במשטרת  התקבל 
בר־ המסתובב  חשוד  אדם  אודות 

ורחובות  שח"ל  איינשטיין,  חובות 
סמוכים בבאר שבע.

פת־ למקום  שהגיעו  שוטרים 
חו בסריקות ועצרו בשעת מעשה 
רכב.  צמיגי  מנקב  כשהוא  חשוד 

הסכין,  את  מידו  תפסו  השוטרים 
הכ־ השכנים  כי  ענה  לשאלתם 

את  כאמור  ניקב  ולכן  אותו  עיסו 
הצמיגים בעשרות כלי רכב שחנו 

באזור.
 ,29 בן  העיר  תושב  החשוד, 
בבאר  השלום  משפט  לבית  הובא 

שבע, לדיון בעניינו.
"משטרת ישראל רואה בחומ־

רה רבה כל פגיעה ברכוש ופועלת 
בעבירות  החשודים  את  להרחיק 
אלו מהמרחב הציבורי", כך נמסר 
"אנו  כי  נמסר  עוד  מהמשטרה. 
המ־ לתחנת  לסור  לציבור  פונים 
לני־ חשד  אודות  ולדווח  שטרה 

הרחובות  באזור  רכב  צמיגי  קוב 
המדוברים".

שילוב כוחות ומשאבים לפיתוח 
כפר הדייגים בג'אסר א־זרקא 03-729-7690

והגנים  הטבע  רשות  מנכ"ל 
מועצת  וראש  גולדשטיין  שאול 
מוראד  השיח'  זרקא  א  ג'אסר 
עבודה  פגישת  קיימו  עמאש 
הדייגים  כפר  פיתוח  בנושא 

במועצה.
א'  שלב  הושלם  לאחרונה 
לסירות  מעגנה  ביצוע  הכולל 
של  תשתית  עבודות  הדייגים, 
חניות  וביוב,  חשמל  מים  חיבור 
התוש־ לטובת  בחניון  ונטיעות 

בים והמבקרים במקום.

בפיתוח  עסקה  הפגישה 
וחזון  הפרויקט  של  ב'  שלב 
כפר  מבני  טיפוח  הכולל  עתידו 
הדייגים, שידרוג הסמטאות ומ־

יזמויות  בשילוב  הדייגים,  חסני 
מקומיות.

והג־ הטבע  רשות  מנכ"ל 
כי  אמר  גולדשטיין,  שאול  נים 
של  משותף  בפרויקט  "מדובר 
והמועצה  והגנים  הטבע  רשות 
בגיבוי  זרקא  א  ג'סר  המקומית 
הדייגים  שיתוף  תוך  ממשלתי 

שהמיזם  שמח  אני  האזוריים. 
חיובי  שינוי  ומורגש  מתקדם 
ומשמעותי בשטח. לצערנו באנו 
לכפר וחזינו בנזקים שנגרמו על 
ידי עבריינים הכוללים כתובות, 
ניקור גלגלי רכבים וגרימת נזק. 
תמשיך  והגנים  הטבע  רשות 
המו־ עם  המשותפת  בעבודה 

א־זרקא,  ג'אסר  המקומית  עצה 
הכפר  ותושבי  הדייגים  עם 
בחברה  ושילובם  רווחתם  למען 

הישראלית".

Ovedc ויקיפדיה
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A special request from

Rabbi E. Falk
Rabbi T. Miller

And Rabbi S. Kohn
To listen please call 

03300412854
To view please email 

bg505000@gmail.com
[For an automatic response]
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שריפת פסולת שלא כחוק בתחנת מעבר פיראטית באזור השרון | המשרד להגנת הסביבה

בלגיה: תלונה הוגשה למשטרה 
בעקבות מאמר אנטישמי בעיתון נפוץ

מאת א. למל

הגי־ הפלמיים,  היהודים  נציגי 
שעי־ לאחר  במשטרה  תלונה  שו 
של  'אפם  על  התבדח  בלגי  תונאי 
הישראלים  את  והאשים  יהודים' 

בגניבת אדמות פלסטיניות.
הרב  הולנד,  של  הראשי  רבה 
את  הוא  גם  גינה  ג'ייקובס,  בנימין 
"אנטישמיות  לטור  וקרא  המאמר 
"מודאג  שהוא  והוסיף  טהורה" 
בעי־ להתפרסם  יכול  שהוא  מכך 

תון המיינסטרים".
היהודי'  ל'אף  ההתייחסות 
דימיטרי  מאת  בטור  מופיעה 
ורהולסט מהעיתון הבלגי השמא־

הכותרת,  עם   .De Morgen לני 
אדמה  רק  מובטחת,  אדמה  "אין 

גנובה".
דברי  בטורו  כתב  ורהולסט 
על  מזעזעים  אנטישמיים  לעג 
מא־ גם  הוא  היהודים'.  של  'האף 
שים את ישראל ברצח של 10,000

השנים   17 במהלך  פלסטינים 

עם  ש"שיחה  וכותב  האחרונות. 
שהם  מכיוון  קשה,  הנבחר  העם 

מאשימים אותו שלא בצדק".
היהודיים  הארגונים  פורום 
בבלגיה גינה בחריפות את העיתון 
ואת הכתב וקרא למשטרה לנקוט 
הסתה  דברי  מול  חריפים  צעדים 

חמורים אלו. 


