
סגן שר החינוך הרב פרוש בוועידת העסקים בביתר עילית:

"יהדות התורה היא הרשימה 
היחידה שמצהירה על חרדיותה"

במהלך המעמד עמד סגן השר על ייחודיותה של יהדות התורה: "כולנו עוסקים בלהיות חברתיים. אבל מה 
הוא הדגל? מה היא ההצהרה? ג' מצהירה – "אנחנו יהדות התורה". אנחנו מצהירים על החרדיות שלנו"

מאת כתב 'המבשר'

סגן שר החינוך ח"כ הרב מאיר 
בוועידת  אתמול  השתתף  פרוש 
עיריית  והפיקה  שיזמה  עסקים 

העיר  ראש  בראשות  עילית  ביתר 
לטובת  רובינשטיין  מאיר  הרב 

תושבי העיר. 
את  השר  סגן  שיבח  בנאומו 
התוש־ לטובת  העיר  ראש  יוזמת 

מב־ אדם  בן  "כל  המקומיים.  בים 
עסק  בעל  כל  הליכים,  לפשט  קש 
מבקש שיחסלו את הבירוקרטיה. 
כמוך'.  לרעך  'ואהבת  של  דבר  זה 
חשובה  יוזמה  עם  באה  העיריה 
הדדית,  ערבות  של  ענין  שכולה 

של 'ואהבת לרעך כמוך'".
בתשעת  נמצאים  "אנחנו 

שמתאבלים  ימים  אלו  הימים. 
בית  למה  הבית.  חורבן  על  בהם 
חי־ שנאת  בגלל   – נחרב  המקדש 

נם. לעשות במוצאי ה' באב, ועידה 
התושבים  למען  עסקים  בעלי  של 
להביא  שיכול  מה  זה  בעיר,  כאן 
שנאת  מול  המקדש.  בית  לבניית 
שיזם  מה  זה  חינם.  אהבת  חינם – 
הימים  בתשעת  רובינשטיין  הרב 

ועל כך מגיע לו יישר כח". 
הרב פרוש גולל את מעורבותו 
בהתפתחות  ההיסטוריה  לאורך 
העיר ביתר. "אני מלווה את העיר 
שנים,   24 לפני  היווסדה,  מאז 

בגשמיות, בעזרה אישית. כשנכנ־
סתי למשרד השיכון התחלתי עם 
שזכה  לעיר  גישה  הכביש  סלילת 
שמו  על  שייקרא  פינדרוס  הרב 

והמשכתי עם בניית יח"ד ועוד. 
איך  נשאל  הזקן  הלל  "כאשר 

כולה  התורה  כל  את  ללמוד  ניתן 
על רגל אחת, הוא השיב "מה דע־

לך סני לחברך לא תעביד". 
את  אחרת  מתרגם  "הגוי 

דע־ מה  'כל  כמוך':  לרעך  'ואהבת 
כל  תעביד'.  לא  לחברך   – סני  לך 
מה ששנוא עליך לא תעשה לחב־

ריך. והרי 'ואהבת לרעך כמוך' זה 
מה שאתה רוצה לעצמך. 'ואהבת' 
– לא שנאה, לא מה שאתה שונא.

ישראל:  מגדולי  אחד  "הסביר 

'ואהבת  זה  מה  יכול להבין  לא  גוי 
מבין  הוא  מקסימום  כמוך'.  לרעך 
לי,  שיעשו  רוצה  לא  שאני  שמה 
ההבדל  זה  לאחרים.  יעשו  שלא 

בין גוי ליהודי". 
בשולחן  כאן  יושבים  "כולנו 

אחד וכולנו חרדים לדבר ה'. כולנו 
שבת  חילולי  ישנם  כאשר  נחרדים 
כשרו־ נחרדים  הציבורי,  במרחב 

הישיבות  בני  במעמד  לפגוע  צים 
כולנו  ישראל.  בנות  בקדושת  או 
נחרדים על פגיעה בכותל המערבי.

זה  את  ואומר  אמרתי  "אך 

שמ־ היחידה  הרשימה  פה:  שוב 
כולנו  ג'.  זה  חרדיותה  על  צהירה 
אבל  חברתיים.  בלהיות  עוסקים 
ההצה־ היא  מה  הדגל?  הוא  מה 

יהדות  'אנחנו   – מצהירה  ג'  רה? 
על  מצהירים  אנחנו  התורה', 

החרדיות שלנו.
לומר  לעצמי  מרשה  "אני 

המוטו  זה  כמוך'  לרעך  ש'ואהבת 
של העיר ביתר, של ראש העיר הרב 
רובינשטיין שבתשעת הימים הכריז 

כל הערבות הדדית בעיר ביתר".

ה אמנ הנ ת  ו הד י ה של  ן  ו העת
ש"ח  5.00 בא"י:  המחיר   | י"א  שנה   |  3226 גליון   | אוגוסט   7  | תשע"ט  באב  ו'  דברים,  פר'  רביעי  יום   | בס"ד 
(הברית) השישי  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | ח  ערלה   - ירושלמי   | יט  תמורה   - בבלי  היומי:  דף 

בבית הנשיא מכחישים:

"לא תתבקש המלצה על שני 
מועמדים להרכבת הממשלה"

בבית הנשיא מכחישים דיווח לפיו הנשיא עשוי 
לבקש מהמפלגות להצהיר בפניו על מי ימליצו במידה 
שהמועמד המועדף עליהן יכשל בהרכבת הממשלה

מאת מאיר ברגר

אמש  הכחישו  הנשיא  בבית 
בדעתו  לפיו  ב'הארץ'  הדיווח  את 
מהמפלגות  לבקש  הנשיא  של 
ההמ־ סבב  במסגרת  לו  להמליץ 
שני  על  הבחירות  שלאחר  לצות 

מועמדים.

המהלך  מטרת  הדיווח,  פי  על 
למנוע  היא  הנשיא  בבית  שתוכנן 
נתניהו  הממשלה  ראש  שבו  מצב 
לו  למצוא  האפשרות  את  ימנע 
לה־ יצליח  שלא  במידה  מחליף 

לפני  שקרה  כפי  ממשלה,  רכיב 
שלושה חודשים.

נס גלוי: מטען מוכן להפעלה נתפס לפני הפעלתו

שב"כ סיכל בחסדי שמים פיגוע תופת 
בירושלים שתוכנן ע"י ארגון החמאס
כוחות הבטחון חשפו בחברון מעבדה לייצור מטעני חבלה ועצרו מחבלי חמאס שתכננו להוציא לפועל פיגוע תופת בירושלים

מאת סופרנו הצבאי

הותר לפרסום: שירות הבטחון 
והמשטרה  צה"ל  בשיתוף  הכללי 
בי־ שתוכנן  תופת  פיגוע  סיכלו 
בחברון  שחשפו  לאחר  רושלים, 
מטען חבלה מוכן להפעלה וכן את 

מעבדת החבלה שבה יוצר.
נחשפו  האחרונים  בשבועות 
מספר  ושומרון  יהודה  באזור 
אשר  חמאס  של  צבאיות  חוליות 
הצבאית  הזרוע  בהכוונת  פעלו 
ותכ־ עזה  ברצועת  הארגון  של 

נגד  פיגועים  לפועל  להוציא  ננו 
של  ומטרות  ישראליות  מטרות 

הרשות הפלסטינית.
הונחו  באיו"ש  המחבלים 
להקים חוליות לטובת מימוש פי־

לרכוש  ודקירה,  ירי  חטיפה,  גועי 
פעילים  ולגייס  ולאתר  אמל"ח 
טרור.  פעולות  לביצוע  נוספים 
במהלך חקירה מאומצת של שב"כ 
שפעלה  חמאס  חוליית  נחשפה 
של  ישירה  בהנחיה  חברון  באזור 

הזרוע הצבאית של חמאס בעזה.
נעצר  שעבר  החודש  במהלך 
ראג'ח  תאמר  שבחברון  בביתו 
סטודנט  הינו  תאמר  בן 22.  רג'בי, 
בחברון,  הפוליטכניק  במכללת 
כותלה  'אל  בארגון  כפעיל  מוכר 
מטעם  הפועל  אלאסלאמיה', 
כו־ 'אל  ארגון  פעילי  החמאס. 

את  מהווים  אלאסלאמיה'  תלה 
החמאס,  פעילי  של  העתיד  דור 
במ־ מאמץ,  נעשה  כי  ניכר  ואף 

להקצין  בארגון,  חברותם  סגרת 
ותפיסותיהם  עמדותיהם  את 

הכשרתם  לצורך  האידיאולוגיות 
כמחבלים.

תאמר  הסגיר  מעצרו,  בעת 
מטען חבלה במשקל שלושה ק"ג, 
עליו הוצמדו עשרות חלקי מתכת 
בעת  והפגיעה  הרסס  להגדלת 
לביצוע  יועד  המטען  הפיצוץ. 
חקירתו  במסגרת  תופת.  פיגוע 
גויס  כי  עלה  בשב"כ  תאמר  של 
חמאס  פעילי  ידי  על  לאחרונה 
שישמש  מנת  על  עזה  מרצועת 

כיצרן חומרי נפץ ומטענים.
הוכשר  תאמר  כך,  לטובת 
עזה  מרצועת  התשתית  על־ידי 
באמצעות האינטרנט תוך העברת 
לרכישת  באשר  מפורט  תדרוך 
הרכיבים הנדרשים לייצור חומרי 
מטען  מלבד  ייצורו.  ואופן  נפץ 
תאמר  התבקש  שהוסגר,  הנפץ 
באמצעות  נוספים  מטענים  לייצר 

מעבדת חבלה מאולתרת שבנה.
במסגרת חקירתו עלה עוד כי 
חברו  את  לפעילות  גייס  תאמר 
פעיל  אטרש,  יוסף  ללימודים, 
בן  מרכזי,  אלאסלאמיה'  'כותלה 

22, במוצאו מכפר ראעי בשומרון. 

הר־ ברכישת  לתאמר  סייע  יוסף 
כיבים הנדרשים לייצור המטען.

התבצע  הנפץ  חומרי  ייצור 
בסביבה אזרחית תוך כדי סיכונם 
בקרבת  תמימים  תושבים  של 
חומ־ אוחסנו  לדוגמא  כך  מקום. 
הסמוך  הספר  בית  בתחומי  רים 
הפיגוע  סיכול  תאמר.  של  לביתו 
לאחר  נוסף,  סיכול  מהווה  האמור 
אשר  חבלה  מומחה  של  מעצרו 
של  הצבאית  הזרוע  בידי  הוכשר 

הקודם  החודש  במהלך  החמאס 
שנכנס לאיו"ש באישור הומניטרי 

לטובת קבלת טיפול רפואי.

אשר  עזה  ברצועת  הגורמים 
הפיגוע  והכוונת  בתכנון  עסקו 
יליד   – אלעוק  רמזי  הם  שסוכל 

הפליטים  ממחנה  במוצאו   ,'81

לר־ שגורש  חמאס  פעיל  עאידה, 
יליד   – כתרי  ואחמד  עזה,  צועת 
הזרוע  פעיל  ג'בליה,  תושב   ,'90

בכיר  פעיל  חמאס,  של  הצבאית 
בגדוד מערב ג'בליה.

כי  אמר  בשב"כ  בכיר  גורם 
"הזרוע הצבאית של ארגון הטרור 

ממשיכה  עזה  ברצועת  חמאס 
בהקמת  רבים  מאמצים  להשקיע 
במטרה  באיו"ש  טרור  תשתיות 
ישראל  בשטחי  פיגועים  לקדם 
האזו־ היציבות  ערעור  שמטרתם 

רית.
אינו  חמאס  הטרור  "ארגון 

צעירים  ומנצל  באמצעים  בוחל 
ובבני  בהם  פגיעה  תוך  באיו"ש 
קידום  לטובת  משפחותיהם 

מחסן תחמושת התפוצץ באזור סיביר: 
למעלה מעשרת אלפים פונו מבתיהם

עוד פסיקה שערורייתית: ביהמ"ש המחוזי 
הורה לצמצם את שעות הטיסות לאומן
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שערורייתית  פסיקה  עוד 
החרדי.  הציבור  כנגד  ומגמתית 
הורה  בלוד  המחוזי  המשפט  בית 
רשות  מנהל  החלטת  ביטול  על 
התיר  אשר  האזרחי  התעופה 
המראות מנתב"ג בימים הסמוכים 
לראש השנה בשעות בהן אסורות 
(שעות  ל־5:00   1:40 בין  המראות 

העוצר). 
בעקבות  הגיעה  ההחלטה 
וחו־ ראשל"צ  עיריות  עתירת 
המוניציפאליים  ששטחיהן  לון 
לנתיבי  ובסמוך  מתחת  מצויים 
היתה  הרשויות  טענת  ההמראה. 
בין היתר כי החלטת רת"א (רשות 
בזכו־ פוגעת  האזרחית)  התעופה 
תם של כחצי מיליון תושבים לש־

הפרעות,  נטולת  רציפה,  לילה  נת 
לפני ראש השנה.

העי־ כי  העותרות  טענו  עוד 
בסמוך  העוצר  שעות  להפרת  לה 
לראש השנה היא מסחרית גרידא: 
לנצל  מבקשות  התעופה  "חברות 

להעשיר  מנת  על  ההזדמנות  את 
מרווחי  לקחת  מבלי  קופתן,  את 
זמן נאותים, כשהן מודעות מראש 
מנסות  הן  הצפויים.  לעיכובים 
בי־ טיסות  שיותר  כמה  'לדחוף' 

הפוט־ את  למקסם  מנת  על  ממה 
רשות  רש"ת  עם  בשיתוף  נציאל, 

שדות התעופה הנהנית מביקושים 
אלה".

בהחל־ קבעה  מרוז,  השופטת 
טתה, כי מנהל רת"א חרג מסמכו־

שעות  של  הפרה  התיר  כאשר  תו 
הקריטריונים  פי  על  שלא  העוצר 
התחבורה.  שר  בהחלטת  שנקבעו 
העתירה  את  מקבלת  היא  לפיכך 
של  החלטתו  ביטול  על  ומורה 

מנהל רת"א להתיר טיסות בשעות 
העוצר.

בחסידות  בכירים  גורמים 
ההח־ קבלת  עם  אמרו  ברסלב 

החלטה  בעוד  "מדובר  כי  לטה 
המצט־ ומקוממת,  שערורייתית 

הארוכה  הפסיקות  לשורת  רפת 
דבר  בכל  החרדי.  הציבור  כנגד 
הפסיקה  החרדי,  למגזר  שקשור 

מדובר  נגדנו.  אוטומטית  היא 
ראש  לפני  ימים  של  קטן  במספר 
היא  ישנה,  אם  וההפרעה,  השנה 
מדוע  להבין  קשה  מינימלית. 
פסק בית המשפט את מה שפסק, 
שהסמכות  העובדה  לאור  ובפרט 
רשות   – זה  בנושא  המקצועית 
הדבר  כי  כבר  קבעה  התעופה, 

הגיוני ומותר".

שר החוץ ישראל כץ חשף:

ישראל משתתפת בקואליציית 
אבטחת נתיבי השיט במפרץ הפרסי
בוועדת החוץ והבטחון אמר השר כי ישראל משתלבת במהלך לאבטחת השיט 
במפרץ הפרסי בהיבטי המודיעין ובתחומים נוספים ^ ''אני פועל לנורמליזציה 

גלויה ולהסכמים מול מדינות המפרץ"
מאת כתב 'המבשר' 

חשף  כ"ץ  ישראל  החוץ  שר 
חלק  נוטלת  ישראל  כי  אתמול 
לאבטחת  האמריקנית  בקואליציה 

נגד  הפרסי  במפרץ  השיט  נתיבי 
את  איראן.  של  עוינת  פעילות 
הדברים אמר במהלך דיון בוועדת 
השר  הכנסת.  של  והבטחון  החוץ 
משרדו  אנשי  את  שהנחה  אמר 

הרל־ הגורמים  כלל  מול  לפעול 
כדי  האמריקני  בממשל  וונטיים 
מהפעילות  חלק  תהיה  שישראל 
של  בסופו  שיצא  מהלך  במפרץ, 

דבר לפועל.
שותפה  ישראל  כ"ץ,  לדברי 
ובאזור  בארה"ב  שמתקיים  לשיח 
המודיעין  בהיבטי  חלק  ונוטלת 
כי  ציין  הוא  נוספים.  ובתחומים 
מובהק  ישראלי  באינטרס  מדובר 
לבלימת  האסטרטגיה  במסגרת 
ישראל  בין  הקשר  וחיזוק  איראן 
למדינות המפרץ, שאותה הוא מו־

ביל בגיבוי ראש הממשלה נתניהו. 
בריטניה  הודעת  כי  הוסיף  כ"ץ 
שתהיה שותפה למהלך האמריקני 

היא בעלת חשיבות רבה.
כנסת:  לחברי  עוד  סיפר  כ''ץ 
ביקרתי  האחרונים  ''בחודשים 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

התפוצץ  תחמושת  מחסן 
שלשום בסמוך לעיירה ארצ'יסק 
שבחבל סיביר ברוסיה, ובעקבות 
את  לפנות  הרשויות  מיהרו  כך 
הס־ והיישובים  העיר  תושבי 
דיווחים  לפי  שמספרם  מוכים, 

רשמיים עומד על כ־11 אלף. 
הפיצוץ  של  מצולם  בתיעוד 
בשמים,  אור  של  הבזק  נראה 
של  וגל  אש  של  כדור  ולאחריו 
עשן המתפזר במהירות ובתנועה 
בדומה  עגולה,  התפשטות  של 
בה־ גרעיני.  פיצוץ  של  למראה 

אדירים  פיצוצים  נשמעו  משך 
במשך שעות רבות, ונראו שביבי 
פיצוץ.  כל  לאחר  מתפזרים  אש 
שביבי  כי  נטען  התקשורת  בכלי 
טנקים,  למעשה  הם  הללו  האש 
שעלו  אחר,  כבד  וציוד  רכב  כלי 
הפי־ מעוצמת  והתעופפו  באש 

צוצים. 
רשמיים  רוסיים  במקורות 
נטען כי באירוע לא היו הרוגים, 

אחד  הרוג  על  דווח  ובהמשך 
אחרים  תקשורת  כלי  בלבד. 
לפ־ הרוגים  שמונה  על  דיווחו 

הפיצוצים  מעוצמת  אך  חות, 

במהירות  המתפשטות  והלהבות 
לראות  שניתן  כפי  בעקבותיהם, 
כי  עולה  האירוע,  של  בתיעוד 
סביר יותר להניח שכל מי שהיה 

האירוע,  את  שרד  לא  בבסיס 
החיילים  שמספר  היא  וההנחה 
מכפי  גבוה  המקום  את  שאיישו 

שמדווחת רוסיה.

דו"ח האו"ם: קוריאה הצפונית גייסה כשני 
מיליארד דולרים באמצעות גניבות סייבר 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

וש־ אתמול  שהתפרסם  דו"ח 
מו־ מטעם  מומחים  ידי  על  נכתב 
כי  קובע  האו"ם,  של  הבטחון  עצת 
לגייס  הצליחה  הצפונית  קוריאה 

מיליארד  כשני  האחרונות  בשנים 
גניבה  פעולות  באמצעות  דולרים, 

שבוצעו במרחב המקוון. 
קו־ הצפון  הדו"ח,  פי  על 

של  רשת  מפעילים  ריאנים 
מר־ התוקפים  מחשבים,  פצחני 

מוסדות  של  ממוחשבים  כזים 
בא־ כסף  מהם  וגונבים  פיננסיים, 

מצעות פעולות המבוצעות על ידי 
המחשב. 

ביצעה  הגניבות  עיקר  את 
עסקאות  כנגד  הצפונית  קוריאה 
ה'ביטקוין',  במטבע  שבוצעו 
אחרים,  וירטואליים  ובמטבעות 
ההון  את  הלבינה  גם  מכן  ולאחר 
דרך שרשרת של פעולות נוספות 

שבוצעות ברשת המקוונת. 
הכסף  כי  מוסיפים,  המומחים 
שנגנב בדרכים אלו, מ־17 מדינות 

הצפו־ קוריאה  את  שימש  שונות, 
נית למימון תכנית הגרעין שלה. 
והמ־ הדו"ח  פרסום  בעקבות 

פרסמה  ממנו,  העולות  סקנות 
האמריקאית  המדינה  מזכירות 
המדינות  לכל  קראה  בה  הצהרה 
שמוסדות בשטחיהן נפגעו על ידי 
קוריאה הצפונית, לנקוט בכל הפ־

למנוע  מנת  על  הנדרשות  עולות 
כספים  גניבת  של  האפשרות  את 
ריבונו־ תחת  הנמצאים  ממוסדות 

תן, ובדרך זו לסייע למימון תכנית 
לייצור נשק להשמדה המונית. 

קליפורניה, ארה"ב: חברי בית המחוקקים 
נגד תכנית לימוד הפוגעת ביהודים

"מדובר בתכנית שמתעלמת מהיהדות האמריקנית ואף עולה בקנה אחד 
עם אנטישמיות לשמה כשהיא מציגה את ישראל כראויה לגינוי", כתבו 16

מחוקקים יהודים בהתנגדות נחרצת לתכנית

  
  

 

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

מאת א. למל

על  למחקר  לימודים  תכנית 
מחל־ ידי  על  המוצעת  מיעוטים 
"פוגעת  בקליפורניה  החינוך  קת 
אנטי  "הטיה  ומשקפת  ביהודים" 
חברים   16 כתבו  כך  יהודית", 
המ־ של  המחוקקים  בבית  יהודים 
דינה לוועדה שכתבה ואישרה את 

התכנית.
חוק  בעקבות  נוצרה  התכנית 
לוועדת  והורה  במדינה  שהתקבל 
להגות  קליפורניה  של  החינוך 
את  שתדגיש  לימודים  תכנית 

תרומתם של מיעוטים בפיתוחה.
קורסים  מספקת  הטיוטה 
עיק־ תחומים  בארבעה  לדוגמה 

אפרו־אמריקאים,  מחקרים  ריים: 
של  לימודים  היספניים,  לימודים 
הילידית  האמריקאית  התרבות 

ומחקרים אמריקאים באסיה.
בתכנית  ליהודים  "היחס 

קבוצות  סביב  סובב  הלימודים 
החרם  תנועת  כמו  אקטיביסטיות 
המאבק  את  ומציג  ישראל  נגד 
והכל   – ישראל  נגד  הפלסטיני 
מבלי  צדדי,  חד  באופן  נעשה 
ציינו  אחד",  מקול  יותר  להשמיע 

המחוקקים.
שמתעלמת  בתכנית  "מדובר 

עולה  ואף  האמריקנית  מהיהדות 
בקנה אחד עם אנטישמיות לשמה 
כשהיא מציגה את ישראל, מדינת 
הוסיפו  לגינוי",  כראויה  היהודים, 

המחוקקים.
המפ־ מטעם  כולם  הנציגים, 

חרף  כי  אמרו  הדמוקרטית,  לגה 
העובדה שתכנית הלימודים זכתה 
תאושר  לא  היא  הוועדה  לאישור 
בה "שי־ לא יוכנסו  אם  על ידיהם 

נויים דרמטיים".
אירוניה  תהיה  "זו  לדבריהם, 
לימודים  תכנית  אם  אכזרית 
דעות  בהפחתת  לסייע  שנועדה 
תקדם  מיעוטים,  נגד  קדומות 
הקהילה  נגד  ואנטישמיות  גזענות 

היהודית".
הוא  שלנו  העמוק  "החשש 

כדי  רק  במכוון  נעשה  כאן  שהכל 
מקב־ לא  ואנחנו  ביהודים  לפגוע 
כשמ־ שלא  ודאי  כזה,  דבר  לים 

על  הבאים.  הדורות  בחינוך  דובר 
המגוון  את  לשקף  כאלה  תכניות 
המיעוטים  של  והמבורך  האמיתי 

לחיבורים  ולהביא  בקליפורניה 
חדשות",  לשנאות  ולא  נוספים 
היהודיות  הקהילות  דובר  מסר 

בסן פרנסיסקו.
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המינהל האזרחי אישר מאות 
יחידות דיור בישובי גוש עציון

המנהל האזרחי אישר להפקדה תכנית לבניית 
200 יחידות ביישוב מיצד, ואישר למתן תוקף את 
התכנית לבניית 100 יחידות דיור באיבי הנחל

מאת כתב 'המבשר'

של  העליונה  התכנון  מועצת 
אתמול  אישרה  האזרחי  המנהל 
יחי־  200 לבניית  תכנית  להפקדה 
מיצד,  ביישוב  חדשות  דיור  דות 
ואישרה למתן תוקף תכנית לבניית 
איבי  ביישוב  דיור  יחידות   100

ממוקמים  היישובים  שני  הנחל. 
במזרח גוש עציון.

בגב־ החינוכי  המוסד  בנוסף, 
שלמע־ לתוקף  אישור  קיבל  עות 

שה מסדיר אותו וסולל את הדרך 
לבינוי קבע במקום.

שלמה נאמן, ראש מועצת גוש 
היום  זכינו  ה'  "ברוך  בירך:  עציון, 
דיור  יחידות  של  נוסף  לאישור 

הסכמות בין הנהלת ארקיע 
לעובדים בעקבות סגירת שדה דב

מאת כתב 'המבשר'

פתחו  ארקיע  שעובדי  לאחר 
הת־ נמל  סגירת  רקע  על  במחאה 
לפגיעה  והסכנה  דב  שדה  עופה 

הגיעו  החברה,  מעובדי  ברבים 
אתמול הצדדים להסכמות בתיווך 

ההסתדרות.
עובדי  וועד  ארקיע  הנהלת 
החברה הגיעו יחד עם ההסתדרות 
האית־ על  שומרות  אשר  להבנות 

ועל  החברה  של  הכלכלית  נות 
מעמדם התעסוקתי של העובדים. 
זאת, כחלק מההליכים הנדרשים, 
מס־ הנובעות  ההשלכות  בעקבות 

גירת שדה דב. 
הצדדים ברכו על סיום המו"מ 
ועוב־ החברה  עתיד  כי  ומסרו 

הם  וכי  עיניהם  לנגד  עומד  דיה 
את  ולהטיס  להמשיך  מגויסים 

ארקיע לעבר ההצלחה. 

moshek1112@gmail.com

08-862-9999 להשיג בבתי המרקחת ורשתות הפארם  |  

והצום קל

חדש!
טבליות

למציצה

100%
טבעי

  המשך בעמ' ג

העניך פאדווא
בן הרב גרשון הי"ו

ישיבה דחסידי בעלזא חיפה
אנטווערפן

חיה אויש 
בת הרב משה אהרן הי"ו
סמינר בית מלכה אשדוד
אשדוד

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



יום רביעי, ו' באב תשע"ט | המבשר | עמוד ב

חסידי חב"ד מכל רחבי הארץ 
חגגו את סיום הרמב"ם בטבריה
אלפי חסידי חב"ד בארץ הקודש השתתפו בחגיגת סיום הרמב"ם, כתקנתו הקדושה 
של כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל, על ציונו הקדוש של הרמב"ם בטבריה ^
את ההדרן המרכזי נשא רבה של בני ברק, הגאון הרב יצחק אייזיק לנדא שליט"א

רחבי  מכל  חב"ד  חסידי  אלפי 
סיום  בחגיגת  השתתפו  הארץ, 
אגודת  שצעירי  העולמי  הרמב"ם 
חב"ד  ובית  הקודש  בארץ  חב"ד 
בטבריה קיימו בציון הרמב"ם בט־

בריה ובאולם הסמוך לציון.
כפי הוראת כ"ק מרן האדמו"ר 
מחולל  זצוק"ל,  מליובאוויטש 
היומי,  הרמב"ם  לימוד  תקנת 
ושמונה  השלושים  השנה  זו 
חגיגות  שנערכות  ברציפות 
הרמב"ם  ציון  על  הרמב"ם  סיומי 

בטבריה. 
הל"ח  המחזור  סיום  חגיגית 
'יד  הרמב"ם  של  היומי  בלימוד 
ג'  של  לימוד  במסלול  החזקה' 
התקיימה  המצוות,  וספר  פרקים 
קהל  בהשתתפות  הרמב"ם  בציון 
קהילות  רבני  ובראש  החסידים, 
ישיבות  ראשי  משפיעים,  חב"ד, 

ושלוחי חב"ד. 
חב"ד  שליח  פתח  המעמד  את 
בעיר המארחת טבריה, הרב יוסף 
הוזמנו  הנכבדים  הרבנים  קרמר. 
האחרונות  ההלכות  את  לקרוא 
המחזור  ולסיום  מלכים.  בספר 
השנים,  כמסורת  התכבד  הל"ח 
ביסטרצקי  מרדכי  הרב  הגאון 
חב"ד  קהילת  של  רבה  שליט"א 

הכשרות  מחלקת  וראש  בצפת 
התכבד  הל"ט  מחזור  את  בעיר. 
אשכנזי  מאיר  הרב  הגאון  לפתוח 

שליט"א רב ואב"ד כפר חב"ד. 
התקיימה  הסיום  חגיגת 
לציון  הסמוך  מופת  באולם 
הרמב"ם, בהשתתפות קהל רב של 

אנ"ש והתמימים. 
טעם  בטוב  פתח  החגיגה  את 
גולדשמיד  נחום  הרב  השליח 
לפ־ והזמין  המעמד  את  שהנחה 

האדמו"ר  של  מלכות'  ב'דבר  תוח 
אגודת  צעירי  יו"ר  את  זצוק"ל, 
הכהן  יצחק  יוסף  הרב  חב"ד 

אהרונוב.
את ההדרן המרכזי נשא הגאון 
שליט"א  לנדא  אייזיק  יצחק  הרב 
שכ־ ברק  בני  העיר  ואב"ד  רב 

ההדרן  את  ערך  אבותיו  מסורת 
והלכות  החזקה  יד  ספר  סיום  על 

מלכים. 
מחזור  לתחילת  ההדרן  את 
ערך  הרמב"ם,  בלימוד  הל"ט 
הגאון הרב מאיר אשכנזי שליט"א 
בית  מהלכות  בהדרן  ששילב 
אלו  בימים  הנלמדים  הבחירה 
האדמו"ר  מרן  של  כהוראותו 

זצוק"ל.
קטעים  הוקרנו  במעמד 
סיומי  לאירועי  במיוחד  שהופקו 
בבתי  גם  שיתקיימו  הרמב"ם 
חסידי  וריכוזי  ובקהילות  חב"ד 

חב"ד באה"ק.
הח־ וסיום  התעוררות  דברי 

מוסדות  ויו"ר  השליח  נשא  גיגה, 
חב"ד בטבריה הרב יוסף קרמר.

שב"כ סיכל בחסדי שמים פיגוע תופת 
בירושלים שתוכנן ע"י ארגון החמאס

עתיד  על  ועצומה  רבה  מתיחות 
מגבית  סיום  לקראת  תורה,  של  אורה 
מאור  ישיבת  עבור  'להאיר'  החירום 
התלמוד ברחובות, כאשר שעות אחרו־

נות נותרו עד היום הערב, סיום המועד 
להצלת  ההמונים  למגבית  שהוקדש 

הישיבה ממצבה הקשה.
ביממה האחרונה ניכרה התעוררות 
והיענות חסרת תקדים כאשר אלפי בני 
הישיבה  בוגרי  אלפי  ובתוכם  ישראל 
והתגייסו  לב  בחפץ  נענו  הקדושה 
קריאתם  לאור  להתייצב  אחד  כאיש 
והוראתם החריגה של מרנן ורבנן גדולי 
ישראל שליט"א, ודברי האש של רבו־

של  בקריאה  זכור,  שאיננו  באופן  תינו 
הנמצאת  הישיבה  גורל  למען  חרדה 

בסכנה כלכלית עצומה.
אך למרות היות עם ישראל נתבעין 
עד  רחוק  ההכרחי  היעד  עדיין  ונותנין, 
מומחים  הציבו  אותו  קיומי  יעד  מאוד, 
ויציאת  הגרעון  מצב  לייצוב  כלכליים 
בס"ד.  המרחב  אל  המצר  מן  הישיבה 
התורה  בני  שדרות  כל  בקרב  ואכן, 
נשמ־ ובעולם,  בארץ  עמליה  והיכלי 
להצלת  הנרגשת  הזעקה  זה  ביום  עת 
מתוך  'להאיר  התלמוד':  'מאור  ישיבת 
המ־ מן  הישיבה  יציאת  למען  חשכה', 
שבר התקציבי שהגיעה לפתחה בפתע 

פתאום.
במכתב מיוחד שמפרסם כ"ק מרן 
הוא  לחסידיו  שליט"א  מצאנז  אדמו"ר 
למגבית  ולסייע  להירתם  להם  קורא 
שנלח־ התלמוד'  'מאור  ישיבת  של 
קיומה.  המשך  על  אלה  בימים  מת 
"לאחבנ"י היקרים מוקירי ואוהבי תורה 
אודות  עתירתי  לפניכם  תערב  הע"י. 
הישיבה הקדושה 'מאור התלמוד' בעיר 
הולך  הטוב  שמה  אשר  יע"א,  רחובות 
מפוארת  תורה  של  כאכסניא  לפניה 
ומתעלים בה במעלות התורה והיראה", 

פותח את האדמו"ר את מכתבו.
כ"ק האדמו"ר משבח במכתבו את 
פועלו של מייסד הישיבה, "מאז הקמ־
תה לפני למעלה מארבעים שנה נושא 
בעולה ידידנו הנאמן והדגול, האי גברא 
רבא ויקירא, רב חכמיא ורב נהורא, רב 
האי גאון וצדיק המאור הגדול רבי שמ־
חה הכהן קוק שליט"א, גאב"ד רחובות, 
הוא הודה זיוה והדרה, נודע בקרב עם 
במסי"נ  פעלים,  ורב  חי  כאיש  סגולה, 
למען יגדיל תורה ויאדיר ולמען הרמת 

כבוד הדת והיהדות בארה"ק".
הק־ על  האדמו"ר  מרחיב  במכתב 

אצל  קוק  הגר"ש  זכה  לו  האישי  שר 

האישית  הידידות  ועל  זצוק"ל  אביו 
לחביבות  זכה  הגבר  "הוא  ביניהם, 
אאמו"ר  כ"ק  אצל  ומופלגת  מיוחדת 
בית  כל  וידיד  ה'  וכידיד  זצוקללה"ה, 
ישראל אף אנו זכינו כי ידיד נפש הוא 

לנו מאז השנים".
במכ־ זועק  שליט"א  האדמו"ר 

על  גם  משפיע  הישיבה  מצב  כי  תבו 
בריאותו של נשיא הישיבה, "אולם דא 
עקא בתקופה האחרונה נשתרגו חובות 
כבדים למאוד על צווארי הישיבה, ואין 
בכוח הדר"ג שליט"א לשאת לבדו את 
עד  מים  באו  וכבר  הזה,  הגדול  המשא 
לטובה  שלא  משפיע  המצב  כי  נפש 
וצדיק  גאון  אותו  של  בריאותו  על  ח"ו 
מקום  של  לקיומו  ונפשו  לבנו  המוסר 
תורה מפואר זה המאיר לכל סביבותיו. 
גופא  בבריות  ויאמצהו  יחזקהו  השי"ת 
ונהורא מעליה שיוכל לעמוד על מש־

מרתו לאויש"ט". 
את מכתבו מסיים כ"ק מרן אדמו"ר 
יש־ בית  וכל  לחסידיו  בקריאה  מצאנז 
ראל, "על זאת כיהודה ועוד לקרא הנני 
מצטרף למען הצלת הישיבה הק' שלא 
שאו  מהיכלה,  תורה  קול  ח"ו  יושבת 
ידיכם קודש להיות מתמכין דאורייתא 
בעין יפה וביד רחבה, כדאמחז"ל (קה"ר 
פי"א) אם בקשת לעשות צדקה עשה 
זכות  וכדאית  תורה,  עמלי  עם  אותה 
במגן  עליכם  שתגן  ולומדי'  התורה 
עד  טוב  שפע  לכם  ה'  ויריק  האלף 
בלי די בכל אשר תפנו ובכל משאלות 

לבכם לטובה".
השמיע  אותה  מהדהדת  קריאה 
מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א נשמעת 
מעוררת  היהודי  העולם  רחבי  בכל 
ושייכות,  רוממות  של  כבירים  הדים 
הק־ הישיבה  של  מעמלם  חלק  להיות 

דושה, כשבכל שדרות היהדות הנאמנה 
אדירה  והתעוררות  התלהבות  ניכרת 
בקול  לשמוע  ונשמע'  'נעשה  בחינת 

דברי מרנן ורבנן שליט"א. 
בכתב  חקק  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
יד קדשו למען הישיבה הקדושה "הנה 
רחו־ שבעיר  התלמוד  מאור  ישיבת 

ע"י  שנים  עשרות  לפני  שנוסדה  בות 
שליט"א  קוק  שמחה  רבי  הגאון  ידידי 
תורה  ומרביצים  עומדים  ובראשה 
ידידיי ראשי הישיבה הגר"ח זליבנסקי 
קוק  הגרא"י  הגאון  ולהבדחל"ח  זצ"ל 
הזה  היום  עצם  ועד  ומאז  שליט"א 
ורבנים  פירות  ועושה  גודלת  הישיבה 
מובהקים יצאו ממקום קדוש זה ופקיע 
על  מגינה  הישיבה  והנה  ביותר,  שמיה 

נק־ ולאחרונה  וסביבותיה,  העיר  כל 
שכשל  כדי  עד  עצומים  לחובות  לעה 
להיות  ע"ע  הנוטל  כל  וע"כ  הסבל  כח 
זכויות  ודאי  הישיבה,  להצלת  שותף 
להגן  לו  תעמוד  הישיבה  של  הרבות 
עליו מן היסורים ויזכה לנחת דקדושה 
מעש"י  בכל  גדולה  והצלחה  מצאצאיו 

ופרנסה רחבה".
שליט"א  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן 
בני  ללמד  ומיוחד  נדיר  במכתב  כתב 
יהודה קשת: "הנה כבר נודע בשערים 
הישיבה הגדולה 'מאור התלמוד' בעיר 
ולתה־ לשם  שמה  פקע  וכבר  רחובות, 

לה, כאשר עתה עורכים מגבית מיוחדת 
הרובצים  הרבים  החובות  מעול  להקל 
על הישיבה הק', בודאי זכות גדולה היא 
להשתתף במצוה רבה זו ולעמוד לימין 
מקום תורה גדול זה, ואשרי חלקם של 
עי"ז  להתברך  בזה  המשתתפים  כל 
ממקור הברכות בכל הברכות המרובות 
ותומכיה,  תורה  לאוהבי  המובטחות 
ימים  לאורך  ומאושרים  טובים  ולחיים 

ושנים מדושני עונג".
במכתב מיוחד שפרסם ברבים תל־
מידו הקרוב ונאמן ביתו של מרן הגר"ח 
קנייבסקי, הגאון ר' אליהו מן שליט"א 
כתב: "הצלת הישיבה ברחובות יש בה 
חשיבות מיוחדת ביותר מכמה טעמים 
ויאמר  רחובות  שמה  'ויקרא  ואכמ"ל. 
מובטח  המשתתף  וגו'  הרחיב  עתה  כי 
דצריך  מאי  בכל  לו  ה'  שירחיב  בזה 
ברווח  פרנסה  ובגשמיות  ברוחניות 
של  לזרע  יזכה  בארץ'  'ופרינו  ובשפע, 
יוצאי  מכל  דקדושה  נחת  ורוב  קיימא 

חלציו".
השעה  בגודל  מיוחדות  שורות 
ישיבת  משגיח  כתב  הנושא  וחשיבות 
מתתיהו  רבי  הצדיק  הגאון  לייקווד 
סלומון שליט"א מתמצית ליבו: "בסע־

רת לב ונפש באתי בזה על דבר שאינו 
רעי  נפשי  ידיד  באשר  מנוח,  לי  נותן 
וצדיק  נקי  נפש  הגאון  ממש  לי  כאח 
זליבנסקי  חיים  רבי  הישיבה  ראש 
הקדושה  הישיבה  את  ובנה  ייסד  זצ"ל 
'מאור התלמוד' בעיר רחובות יחד עם 

שותפיו ידידי ה"ה ראש הישיבה הגאון 
שליט"א  קוק  הכהן  יצחק  אברהם  רבי 
הישיבה  נשיא  הגדול  הגאון  ואחיו 
שליט"א  קוק  הכהן  שמחה  רבי  הגאון 
מרא דאתרא. עתה שהוכרחה ההנהלה 
לצאת בפרסום קמפיין, הנני יודע היטב 

כי הגיעו מים עד נפש כפשוטו, וברור 
לי שאם היה בכוחי הייתי מגיע לארץ 
הענין,  חומר  ולגלות  להעיד  ישראל 
והנני קורא לאחב"י היקרים אנא העירו 
רגשת לבכם ותרמו בנפש חפצה, ומב־
קש אני מה שלא הורגלתי בו, שכל מי 
חלק  יקח  חכמים  דברי  בקול  ששומע 

גדול בהצלת הישיבה הקדושה".
"על אף שהיה בזמן האחרון הרבה 
מקום  מכל  תורה,  וריבוי  צדקה  עניני 
הקדו־ הישיבה  הצלת  כי  אני  מעיד 
בתכלית  שלימה  צדקה  היא  הרי  שה, 
וכמה  כמותה,  למצוא  שנדיר  הנקיות 

מצוות דאורייתא נתאחדו בה".
לשיא  הגיעו  והמתיחות  הדריכות 
אתמול בשעות הבוקר עם פתיחת מו־
קדי ההתרמה, מהחפ"ק המרכזי בקרית 
לריכוזים  משם  רחובות,  בעיר  הישיבה 
בירוש־ הקודש  ארץ  ברחבי  המרכזים 

כאשר  עילית,  ומודיעין  ברק  בני  לים, 
אלפים נוטלים על עצמם יעדי התרמה 
לפ־ אישית  ואחריות  מיוחדים  אישיים 
עול ולהפעיל לכבודה של תורה למען 

הצלת הישיבה הקדושה.
ביממה שחלפה מאז נאסף כמעט 
חצי מהסכום אותו קבעו ראשי הישיבה 
כיעד כאשר תחושת השליחות והחיבור 
הנדירים אופפים את כל בני התורה די 
מרנן  מצוות  לקיים  ואתר,  אתר  בכל 
להיחלץ  ליבם  מעומק  שקראו  ורבנן 
לעת  ליבי  זיכיתי  יאמר  ומי  חושים 

אשר כזאת. 
כבר  שנפתח  המיוחד  במוקד 
בתחילת השבוע עבור המעוניינים לה־
המק־ ולהיות מהזריזין  קדים תרומתם 

רב  עומס  על  מדווחים  למצוות  דימין 
על קווי הטלפון, כאשר התורמים זוכים 
לקיים דברי חכמים אשר קראו לקיים 
מקום תורה מפואר זה, תל תלפיות של 

עמל, מידות ויראת שמים.
ראש הישיבה הגרא"י קוק שליט"א 
הישיבה  בני  לכל  בהתרגשות  פנה 
לעמוד  התגייסותם  על  להם  והודה 
המ־ בברכה  ובירכם  הישיבה  לימין 

עניני  כל  את  הכוללת  בתורה  שולשת 
הישיבה  בני  בין  הועבר  כמו"כ  החיים. 
תליט"א  זליבנסקי  הרבנית  של  דבריה 
יומי  היום  הדאגה  משא  את  הנושאת 
משא  עול  להוריד  ה'  לישועת  בתקוה 

החובות מעל כתפי הישיבה.
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הצביעות של מתנגדי הגירוש
שתי הפגנות בתל אביב הציבו אתמול אלה מול אלה את 
עובדות   100 של  הארץ  מן  לגירוש  המתנגדים  הישראלים 
תושבי  ואת  בישראל,  שנולדו  וילדיהן  חוקיות  בלתי  זרות 

דרום תל אביב התומכים בגירוש. 

לסמוך.  מה  על  הגירוש  למתנגדי  אין  חוקית  מבחינה 
הארץ  מן  מיציאה  שנים  במשך  התחמקו  העובדים  משפחות 
חוקיים.  בלתי  שוהים  נחשבים  והילדים  ההורים  כן  ועל 
אין  היהודים,  כמדינת  אופיה  על  לשמור  כדי  בישראל, 
ואכן  הברית.  כבארצות  אוטומטי  באופן  מוקנית  האזרחות 
הילד  "מאחורי  כי  הזהירו  אביב  תל  מדרום  המפגינים 
שבפיו  העברית  בסיס  על  מעמד  שיקבל  הראשון  הפיליפיני 
עומד תור ארוך של ילדי מסתננים מאפריקה וממזרח אירופה 
ולכן נילחם במאמץ להפוך את ישראל למדינת כל יולדותיה".

היא  כוונתם  ואולי  מכך  מתעלמים  שהמתנגדים  אלא 
אזרחיה.  כל  למדינת  ישראל  להפיכת  המאבק  את  לקדם 
מועצת העיר תל אביב־יפו, שרבים מהמועמדים לגירוש חיים 
בתחומה אישרה הצעה לסדר של פעילת שמאל שקוראת בין 
כדי  האו"ם  של  אדם  לזכויות  לוועדה  לפנות  למועצה  היתר 
לעצור את הגירוש. הסתדרות הפסיכולוגים מגנה את מבצע 
הגירוש, "משום שהינו פוגעני, מסכן את בריאותם ואת המשך 
הילדים  של  לטובתם  אינו  ובפירוש  הנפשית  התפתחותם 

שבנידון".

מפתיחת  חוששות  ואינן  לגירוש  המתנגדות  הקבוצות 
הפתח להשתקעות בישראל של לא יהודים וילדיהם הן אלה 
המדינה  של  היהודי  אופיה  על  השמירה  בשם  המתנגדות 
ישובים  לעקירת  וקוראת  בשטחים  ההתנחלות  למדיניות 
הושגה  בטרם  עוד  פלסטינית  מדינה  של  לאלתר  ולהקמה 
הסכמה על סדרי בטחון מתאימים. עובדה זאת מחלישה את 
הילדים  למען  התערבו  לא  הרי  הם  ההומאניים.  טיעוניהם 
שגורשו מבתיהם בחבל קטיף ולא פנו לנשיא המדינה לעשות 
פוגעני,  שהינו  משום  הגירוש.  מבצע  את  "לעצור  כדי  הכל 
מסכן את בריאותם ואת המשך התפתחותם הנפשית ובפירוש 

אינו לטובתם של הילדים שבנידון".

לקבל  שלא  היה  יכול  לא  אביב  בתל  לעררים  הדין  בית 
המשפטית  המערכה  אך  הגירוש,  בדבר  המדינה  עמדת  את 
טרם נסתיימה. הזירה הבאה תהיה בית  המשפט המחוזי בתל 

אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. 

להביא  והנסיונות  המשפטיים  והדיונים  התסבוכת 
האכיפה  למערכת  כי  מוכיחים  המדינה  נשיא  להתערבות 
של  יותר  ואולי  שמאות  היא  עובדה  שקרה.  במה  גדול  חלק 
לעבוד  בארץ,  להישאר  מצליחים  זרות  ועובדות  עובדים 
לא  וילדיהן  האימהות  מאה  של  גירושן  משפחה.  חיי  ולנהל 
יפתור את הבעיה. יש צורך בתיקון המצב. אילו באמת היתה 
ניתן  אולי  משפחות  של  בודדות  בעשרות  מתמקדת  הבעיה 
היה לחפש פתרון כל שהוא אבל לא כאשר העובדים הזרים 
הולכים ומתרבים. האם עירית תל אביב וארגון הפסיכולוגים 
פיליפיני  מיעוט  להיווצרות  מוכנים  הגירוש  מתנגדי  ויתר 
זרה  בתרבות  נטועים  ששורשיו  אך  עברית  דובר  נוצרי 

שמקומה לא יכירנה כאן?

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

חוזק שביר 
יש משהו שברירי ומרתק 
את  המאפיינת  בקדחתנות 
ובעולם  בישראל  ההון  שווקי 

בעקבות התחזקות השקל.
מי  ברחוב  תשאלו  אם 
כולם  והמוביל,  המנצח 
יצביעו על החזק והגדול. אבל 
נתוני  עם  מעמיקה  היכרות 
האמת  כי  מבהירה  האמת 
הבוסרית, שלא לומר הנבערת 
ועיקר.  כלל  נכונה  אינה  הזו, 
להיות  יכול  שהגדול  מסתבר 
כשיש  רק  ומשמעותי  מוביל 
אם  מתאר.  וקווי  מגבלות  לו 
הגולם קם על יוצרו והחוזקה 
בלתי  גבולות  אל  מתפרצת 
צפויים, העוצמה היא בעוכרי 

המשתוקק לה.
המאפיינת  התזזיתיות 
עולם  את  אלו  בימים 
הנשואות  והעיניים  הכלכלה 
החדש  ולנגיד  ישראל  לבנק 
להשתלט  בכלל,  אם  שיוכל, 
זהים  השקל,  התחזקות  על 
הפוליטי  למצב  להפליא 
ישראל,  היום  מצויה  בו 
מערכת  סף  על  בהתייצבה 
אחת  בשנה  רביעית  בחירות 
בחירות  מערכת  (אחרי 

בחירות  מערכת  כללית, 
מוניציפלית ומערכת בחירות 
בשורה  נוספת  מוניציפלית 

של ערים).
למשל  שואלים  הייתם  לו 
את בנימין נתניהו, הוא כמובן 
שהליכוד  לכך  משתוקק  היה 
בראשותו יכבוש את כל מאה 
ועשרים המושבים של מליאת 
שהוא  בגלל  אבל  הכנסת 
והוא  המפה  את  לקרוא  יודע 
איננה  הזו  השאיפה  כי  מבין 
מציאותית, הוא נע בין הרצון 
את  הניתן  ככל  להגדיל  שלו 
זאת  ועם  בראשותו  המפלגה 
הוא מודע לכך שככל שתגדל 
עלולה  היא  הזו  הנגיסה 
השליטה  ממנו  להרחיק 
שכן  הקואליציה,  בעוגת 
בשלב מסוים הנגיסה באה על 
שרק  נוספות  מפלגות  חשבון 
להקים  יוכל  הוא  בעזרתן 

קואליציה בראשותו.
נתניהו  הזה,  ההיגיון  לפי 
מייחל  ובתמים  באמת 
החרדיות  שהמפלגות  לכך 
מספר  אותו  את  תקבלנה 
ממש  הוא  לפחות.  מנדטים 
התורה  שיהדות  יתנגד  לא 
מנדטים.  לעשרה  גם  תעפיל 
שאין  מנדטים  עשרה  אלו  כי 
ספקולנט  או  פרשן  סוקר, 
מיידית  אותם  סופר  שאינו 

בגוש הימין.
שראש  הסיבה  גם  זו 
מאחור  הותיר  הממשלה 
בלשונם  המצקצקים  כל  את 
לעשות  וניסה  מהתקשורת 
ככל אשר לאל ידו כדי להביא 
שמימין  הסיעות  לאיחוד 
נכון  אל  יודע  נתניהו  לליכוד. 
כי קולות אבודים שילכו לפח 
כתוצאה מהצפי הברור והחד 
משמעי של אי חציית מפלגות 
לישראל,  ועוצמה  זהות  כמו 
הישר  שנלקחים  קולות  הם 
היה  שאמור  הקולות  ממאגר 
לממשלתו  הדרך  את  לרפד 

הבאה. 
נתניהו  אלו  בימים  גם 
להגדיל  כוחו  בכל  מתאמץ 
זאת  עם  אך  הליכוד  את 
האפשרות  מפני  מאוד  חושש 
מדי  גדול  יהיה  שהמאמץ 
ויבוא על חשבון שלטונו הבא. 
לזה בדיוק קוראים: קצה גבול 

היכולת.

איום מהיר
בפרסום  אמת  יש  אם 
ולפיו  אתמול  שנפוץ  ההזוי 
לבקש  עומד  המדינה  נשיא 
נציגיהן  שעם  מהסיעות 
הבחירות  לאחר  ייפגש 
מועמדים  שני  על  להמליץ 
שונים לראשות הממשלה, על 
הליכה  של  מצב  למנוע  מנת 
בלא  מדובר  לבחירות,  חזרה 

פחות מנסיון הפיכה.
ברחוב  איש  לו  יושב 
ושובר  בירושלים  הנשיא 
לכך  אביא  כיצד  ראשו  את 
השליטה  מוטת  שהפעם 
לא  ידי.  מתחת  תישמט  לא 
את  להמשיך  מופרך  זה  יהיה 
רחוק  מעט  החשיבה  הלך 
האיש  כי  ולקבוע  יותר 
יביא  כיצד  לתהות  מנסה 
חפץ  לא  שהוא  שהאיש  לכך 
שוב  חלילה  ייבחר  לא  ביקרו 

לראשות הממשלה. 
פקטור  מהווה  אינו  החוק 
החשבונות  את  שמחשב  למי 
למרות  הללו,  ההזויים 
הצדק  החוק,  שרוממות 
והיושרה בפיו ובגרונו כבדרך 
האגו  הוא  שחשוב  מה  קבע. 
המחץ  שאלת  זו  שקובע  ומה 
מי יקבע את סדר היום: חברי 
או  בהם.  בחר  שהעם  הכנסת 
בחרו  הכנסת  שחברי  האיש 
סמלי,  ייצוגי,  לתפקיד  בו 
להפוך  החליט  והוא  טקסי, 

את השרביט לחרב.
דמוקרטי  האנטי  האקט 
המסתמן לא מפריע לדמוקרט 
עוזי בנזימן מהעיתון לאנשים 
חושבים להצדיע לו ולמובילו.

סיכול מביך
תופת  פיגוע  סיכול 
הפעלת  לפני  רגע  בירושלים 

מטען חבלה, אינו אלא נס.
על  מעיד  בו,  המתפאר 

חולשתו ועל חדלונו.

היום תשמע שוועתנו – כהוראת ארזי הלבנון שליט"א"

בעת נעילת שער: שעות אחרונות למגבית החירום 
'להאיר' להצלת ישיבת 'מאור התלמוד'

מרנן ורבנן שליט"א בקריאת חרדה של הרגע האחרון: "להאיר"!!! � לאחר יממה של היענות עצומה וחסרת תקדים מכל רחבי הארץ 
והעולם, נותרו שעות אחרונות עד לסיום המגבית להצלת הישיבה והעמדת דורות של תורה � כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א מפרסם 

מכתב נדיר הקורא לחסידיו ולכל בית ישראל לסייע לישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות שנלחמת על המשך קיומה: "כבר באו מים עד נפש 
כי המצב משפיע שלא לטובה ח"ו על בריאותו של אותו גאון וצדיק המוסר לבנו ונפשו לקיומו של מקום תורה" � פתח לנו שער!!  

מקדמים מנועי צמיחה 
ותעסוקה לביתר עילית

כחלק ממאמצי העיריה לקדם מנועי תעסוקה בביתר עילית, קיים ראש העיר סיור 
מיוחד עם ח"כ ניר ברקת, העוסק בקידום תכניות סיוע לפריפריה ^ במרכז הסיור: 
קידום תכנית אזור התעשיה היער האנגלי, הנמצא בשלבי הפקדה במינהל האזרחי

מאת מאיר קליין 

לביתר  כלכלית  עצמאות 
העיריה  ממאמצי  כחלק  עילית: 
בביתר  תעסוקה  מנועי  לקדם 
סיור  העיר  ראש  קיים  עילית, 
מיוחד עם ח"כ ניר ברקת, העוסק 
בקידום תכניות סיוע לפריפריה, 
מנועי  קידום  שתכליתו  לסיור 
תעסוקתית  ותכנית  צמיחה 

אזורית.
קידום  עמד  הסיור  במרכז 
אזור התעשיה של ביתר, הנמצא 
בימים אלו בשלבי הפקדה. ראש 
מטעם  האנגלי  היער  מינהלת 
את  סקר  קמחי,  ירון  העיריה 
הנמצאות  המקיפות,  התכניות 
במינהל  הפקדה  בשלבי  כעת 
האזרחי לקראת אישורן הסופי, 
והצדדים סיכמו לקדם במשותף 

את מימושן.
רובי־ הרב  רה"ע  לדברי 

קיים  עילית  בביתר  נשטיין, 
פוטנציאל תעסוקתי גדול, כיום 
נוסעים  מהעיר  רבים  תושבים 
פתרונות  מהיעדר  לירושלים 
היא  ביתר  קרובים.  תעסוקה 

עיר הבירה של גוש עציון, וכבר 
אזורי.  קניות  מרכז  מהווה  כיום 
תביא  התעשיה  אזור  הקמת 
ולאזור  העיר  לתושבי  שגשוג 

כולו".
את  הביע  ברקת  חה"כ 

שעושה  מהצעדים  התרשמותו 
כי  והבטיח  בתחום,  העיריה 
החד־ הממשלה  כינון  עם  מייד 

שה, יסייע במימוש פיתוח היער 
האנגלי, למען קידומה ושגשוגה 

של ביתר עילית.

הודעות חוק תכנון ובניה - 07/03/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 07/03/19

"לא תתבקש המלצה על שני 
מועמדים להרכבת הממשלה"

אולם, על פי הדיווח בחדשות 
"אין  כי  הבהירו  הנשיא  בבית   ,12

ואף  הנוהל  את  לשנות  כוונה  שום 
שני  להציג  תתבקש  לא  מפלגה 

מועמדים".
האחרונות  הבחירות  לאחר 
בנ־ נתניהו  הממשלה  ראש  כשל 

סיון להרכיב ממשלה, לאחר שלא 

יו"ר  עם  להבנות  להגיע  הצליח 
ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.

במטרה למנוע הקמת ממשלה 
נתניהו  הביא  בראשותו  שלא 
סי־ כל  בהסכמת  הכנסת  לפיזור 

מצב  יצר  ובכך  הימין,  גוש  עות 
להטיל  רשאי  אינו  הנשיא  שבו 
את הרכבת הממשלה על אף חבר 

כנסת אחר.

אישו־ מנצל  ואף  טרור,  פעולות 
שמעניקה  הומניטריים  רים 
שירות  כך.  לצורך  ישראל  מדינת 
צה"ל  עם  יחד  הכללי  הבטחון 
לפעול  ימשיך  ישראל  ומשטרת 
פיגועי  של  מועד  מבעוד  לסיכול 
פו־ חמאס  הטרור  שארגון  טרור 

ישראל",  אזרחי  נגד  להוציא  על 

הוסיף הבכיר.
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 

כוחות  את  משבח  "אני  מסר  ניהו 
על  והמשטרה  צה"ל  השב"כ, 
שהביא  מודיעיני־מבצעי  מאמץ 
החמאס  שתכנן  פיגוע  לסיכול 
שידנו  אויבינו  יידעו  בשטחנו. 
שמנסה  מי  לכל  מגיעה  הארוכה 

לפגוע בנו".

ישראל משתתפת בקואליציית 
אבטחת נתיבי השיט במפרץ הפרסי

כחלק  דאבי  באבו  האו"ם  בכינוס 
העי־ הדבר  המדינית.  מפעילותי 

בקשרים  מדרגה  עליית  הוא  קרי 
עם מדינות המפרץ. רק לאחרונה 
פגשתי אישיות בכירה באמירויות 
והיו סיכומים משמעותיים והמט־

ראש  של  מוחלט  בגיבוי  שלי,  רה 
לנורמלי־ לפעול  היא  הממשלה, 

חתומים  ולהסכמים  גלויה  זציה 
אין  המפרץ.  מדינות  מול  וגלויים 
גבולות  לנו  אין  איתם,  סכסוך  לנו 
הפלס־ הסוגיה  את  רק  יש  איתם, 

טינית.
את  הבאתי  פגישה  ''באותה 

ארדואן כדוגמה, שאנו לא אוהבים 
ברור  לדעתי.  לא  הם  וגם  אותו, 
היקף  אבל  מולו,  עימות  כאן  שיש 
ועו־ הולך  רק  טורקיה  עם  הסחר 

 .frenemies יש הזה  באזור  לה. 
אחד  דבר  על  להתווכח  אפשר 

ולשתף פעולה באחרים".
ביום רביעי האחרון השתלטה 
איראן על מכלית נפט נוספת אח־

רי אירועים חוזרים מן הסוג הזה, 
במדינה.  תקשורת  כלי  דיווחו  כך 
במפרץ  נלכדה  הזרה  הספינה 
איראן  צבא  כוחות  בידי  הפרסי 
נפט  הבריחה  היא  כי  בטענה 
נמצאו  סיפונה  על  ערב.  למדינות 
700 אלף ליטרים של דלק ושבעה 

אנשי צוות ממדינות שונות.
של  כוחות  הדיווחים,  פי  על 
על  השתלטו  המהפכה  משמרות 
שנ־ התצפיות  בעקבות  המכלית 

הצוות  אנשי  שבעת  עליה.  עשו 
כלי  לטענת  נעצרו.  הספינה  שעל 
הב־ המכלית  באיראן,  התקשורת 

ריחה את הדלק שהיה על סיפונה 
בשביל מספר מדינות ערב. במש־
"ההשתל־ טענו:  המהפכה  מרות 

טות בוצעה בהתאם לחוק ולסדר 
במדינה".

רקע  על  באה  זו  השתלטות 
היתה  בהן  ימיות  תקריות  מספר 
האח־ בחודשים  איראן  מעורבת 
הש־ היא  שבהן  האחרונה  רונים. 
תלטות על מכלית בריטית בטענה 
בינ־ ימיים  חוקים  הפרה  זו  כי 

בסירת  התנגשה  כאשר  לאומיים 
דיג איראנית והתעלמה מקריאות 
האזהרה שנשלחו. מאז אותה תק־

רית 23 אנשי צוות מוחזקים בידי 
איראן לתחקור האירוע ושחרורם 
איראנית  מכלית  בשחרור  הותנה 
בדרכה  היתה  החשד  פי  שעל 
בניגוד  לסוריה,  דלק  להעביר 
נלכדה  זו  העולמיות.  לסנקציות 
בידי בריטניה ועוררה מחאה מצד 

איראן.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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מאת יעקב א. לוסטיגמן 

רבבות מתושבי הונג קונג יצאו 
הפגנות  של  נוסף  ליום  שלשום 
התפצלו  הם  במסגרתו  סוערות, 
לשמונה מוקדי מחאה נפרדים, על 
את  המשטרה  על  להקשות  מנת 
הוכרזה  במקביל  ההפגנות.  פיזור 
למ־ בה  והשתתפו  כללית,  שביתה 
מתוכם  עובדים,  אלף  מ־14  עלה 
מה  התעופה,  שדה  מעובדי   2,300

שגרם לביטול של מאות טיסות. 
הכ־ כל  את  חסמו  המפגינים 
הברי־ במושבה  המרכזיים  בישים 

תנועת  את  השביתו  לשעבר,  טית 

ושיתקו  והאוטובוסים,  הרכבות 
כולה.  קונג  הונג  את  לחלוטין 
במספר מוקדים התנהלו עימותים 
בין מפגינים ושוטרים, לאחר שמ־

פגינים הציתו אש והשחיתו סמלי 
שלטון. 

לאם,  הגב'  קונג  הונג  מנהיגת 
לאחר  עיתונאים  מסיבת  כינסה 
מצ־ רועמת  שתיקה  של  שבועות 
תתפטר,  לא  כי  הצהירה  היא  דה. 
וכי  המפגינים,  דרישות  חרף 
את  להחזיר  כדי  בנחישות  תפעל 

הסדר לרחובות. 
הסיני  המשטר  כי  רמזה  לאם 
בוחנת,  בעין  קונג  הונג  על  צופה 

ואלימה.  קשה  להתערבות  ונערך 
מצב  של  ספו  על  נמצאים  "אנחנו 

מסוכן מאוד", אמרה לעיתונאים. 
המ־ מנהיגי  את  תקפה  היא 

פועלים  הם  כי  וטענה  חאה, 
לדבריה  כהוכחה  זרים.  ממניעים 
המקורית  דרישתם  את  הביאה 
של מנהיגי המחאה, לבטל את חוק 
זו  שדרישה  לאחר  לסין.  ההסגרה 
הוסיפו  ידה,  על  וכובדה  מולאה 
דרישות  והציגו  המחאה  מנהיגי 
מוכיח  שלטענתה  מה  אחרות, 
שהמחאה אינה אמיתית, אלא רק 
ולהפ־ יציבות  חוסר  לעורר  באה 

ריע לסדר הציבורי. 

מאות טיסות בוטלו, רבבות חסמו 
כבישים והתעמתו עם שוטרים 

הונג קונג הושבתה:

מנהיגת הונג קונג מזהירה ורומזת להתערבות סינית קרובה: "אנחנו על ספו של מצב מסוכן מאוד"

סין מזהירה את המפגינים בהונג קונג: 
"מי שמשחק באש – סופו שיישרף"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

דובר מטעם המזכירות לענייני 
פרסם  סין  בממשלת  קונג  הונג 
הוא  אותה  חריפה,  הודעה  אתמול 

הפנה למפגינים בהונג קונג. 
של  קטנה  לקבוצה  פונה  "אני 

מפגינים אלימים, והכוחות המטו־
נפים שעומדים מאחוריהם", אמר 
באש,  שמשחק  "מי  הסיני,  הדובר 
את  תפרשו  אל  שיישרף.  סופו 

כחולשה  שלנו  וההבלגה  האיפוק 
וחוסר יכולת לפעול", הוסיף, "אל 
של  האדירות  ביכולות  תזלזלו 

הממשלה המרכזית בבייג'ינג". 
הדובר הרשמי הוסיף מסר של 
אין  עתה  לעת  כי  והבהיר  הרגעה 
לש־ כוונה  כל  בבייג'ינג  לממשלה 

בהונג  סדר  שישליטו  כוחות  לוח 
למרחץ  להוביל  שעלול  מה  קונג, 
דמים גדול. "אנחנו מלאים בטחון 
שיכולותיה של ממשלת הונג קונג 

עצמאי,  באופן  הסדר  את  להחזיר 
הבטחון  כוחות  של  עזרה  וללא 

הסיניים", אמר. 
שלשום הגיעה ההפגנה בהונג 
הן  תקדים,  חסרי  לשיאים  קונג 
הת־ שההפגנות  העובדה  בשל 

מוקדים  בשמונה  במקביל  נהלו 
של  התעוזה  בגלל  והן  נפרדים, 
שלטון,  סמלי  שתקפו  המפגינים 
בו  מגורים  בנין  לתקוף  ניסו  ואף 
משפ־ ובני  שוטרים  מתגוררים 

האיתנה  העמידה  בגלל  חותיהם, 
הסיני,  המשטר  לצד  שלהם 
בהונג  הדמוקרטיה  את  שמדכא 
את  ממנה  לשלול  ומנסה  קונג, 
השמורות  האוטונומיות  הזכויות 
לה מאז נסוגה בריטניה מהשליטה 

בטריטוריה. 
הונג  משטרת  הודיעה  אתמול 
נרחב  למבצע  יצאה  היא  כי  קונג 
של  מעצרים  בוצעו  במסגרתו 
קרוב ל־150 מפגינים שנטלו חלק 
בפעילות אלימה בהפגנה שלשום, 
שהפר  מי  כל  עם  ימוצה  הדין  וכי 

את החוק וביצע מעשי וונדליזם.

להצטרפות 
התקשרו

4150605@gmail.com 
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1₪ 50192₪ 9,600₪ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪ 520₪12,800

3₪ 150192₪ 28,800₪ 120,000₪ 780₪19,200

4₪ 200192₪ 38,400₪ 160,000₪ 1,040₪25,600

5₪ 250192₪ 48,000₪ 200,000₪ 1,300₪32,000

6₪ 300192₪ 57,600₪ 240,000₪ 1,560₪ 38,400

התכנית הכדאית ביותר לחתן ברוגע:

מענק מיוחד 
של 38,400

פריסה ליותר
 מ-150 תשלומים

הלוואה גדולה 
של 240,000

תרומה מכספי 
מעשר לכתחילה

שותפות חסד 
באלפי הלוואות

תכנית כלכלית 
אמינה ובדוקה

0733-74-7003

דפיקות מצילות חיים 

ש. תפילינסקי ביטוי הולם |

להתחזק  עלינו  מוטל  בהם  אלו,  בימים 
ולהרבות ב'אהבת חינם' כמשקל נגד ה'שנאת 
חינם' שבעטיה חרב בית מקדשנו, מה מתאים 
יצא  אליו  החדש  המבצע  את  ולעודד  לדרבן 
כעת הארגון זק"א תחת הכותרת: 'שכן, שים 

לב אם אני חסר!!!'
שבוע  מדי  כי  לב  בכאב  מספרים  בזק"א 
של  בממוצע  מטפלים  שלהם  המתנדבים 
ארבעה מקרים בהם גלמודים ועריריים נמצאו 
זה  מהמקרים  ברבים  חיים.  רוח  ללא  בביתם 
מתגלה לאחר כמה ימים שבהם הנפטר עדיין 

לא הגיע לקבורה נאותה בכבוד הראוי לו. 
עלולה  שהתופעה  להיווכח  מפתיע 
צפופות  שכונות  בתוככי  גם  להתרחש 
כאשר  קורה  זה  שכנים.  רבי  מגורים  ובבנייני 
אדם ערירי מתגורר לבדו ואיש אינו מתעניין 
פעם,  לא  ולכן,  גבוהה.  בתדירות  בשלומו 
עלולים  אלו  אנשים  לב,  תשומת  חוסר  בשל 
בגפם  בעודם  חיים  סכנת  של  למצב  להיקלע 
אזי  פטירה  של  במקרה  חלילה  ואף  בבית, 
רבים  ימים  בדירתו  להיוותר  עלול  המנוח 

ולהגיע למצב של ביזיון המת. 
לדרוש  נזהרים  מאתנו  רבים  אמנם, 
בו  פוגשים  כאשר  הקשיש  של  בשלומו 

בסופרמרקט  הכנסת,  בבית  המדרגות,  בחדר 
למנוע  בכדי  בזה  די  אין  עדיין  אולם,  וברחוב. 
את הסכנה כאשר קורה משהו בבית, אם אנו 

לא ערים מספיק לשים לב לחסרונו גם כן.
יארגנו  היקרים  שהשכנים  היא,  ההצעה 
הם  בו  יומי,  בסיס  על  קבוע  זמן  לעצמם 
אליו  מתקשרים  או  השכן,  בבית  דופקים 
להתחלק  גם  אפשר  בשלומו.  ומתעניינים 
את  לוקח  ראובן  שכנים.  כמה  בין  במשימה 
יום ראשון, שמעון את יום שני, וכן הלאה. כל 
אחד דואג לשמור על קשר עם השכן, לאחל 
לו לילה טוב או בוקר טוב ולשמוע את קולו. 
הקשיש  עם  יומיומי  קשר  על  לדאוג  ניתן  כך 

בצורה מסודרת.
להיעזר  יוכל  הגלמוד  או  שהקשיש  ברור 
בנו בדברים נוספים המעיקים על ליבו ורובצים 
עליו. אין צורך להמתין רק לשעת אסון חלילה 
ההתעניינות  אדרבה,  לעזרתו.  להיחלץ  כדי 
יזכה,  הוא  אליו  החם  והיחס  הזו  הקבועה 
יוסיפו לו מנות חיים נוספות ויאריכו את ימיו 

בעזרת ה'. 
זו  חינם  באהבת  וההתחזקות  ייתן  מי 
תקרב לנו את הגאולה המיוחלת בקרוב ממש, 

ולא יישמע עוד שבר בגבולנו. 

חידוש מרענן: לונה פארק ענק הוקם בבני ברק
מאת מאיר קליין 

מהגדולים  ענק,  פארק  לונה 
ביוזמת  ברק,  בבני  הוקם  בארץ 
רו־ אברהם  הרב  העיריה  ראש 
יפעל  פארק  הלונה  בינשטיין. 
במשך כל ימי בין הזמנים עם מגוון 
4 בגובה  הרים  רכבת  פעילויות, 
מכוניות  מתחם  ענק,  גלגל  קומות, 
לכל  פעילויות  ושלל  מתנגשות, 

המשפחה, במחיר מסובסד.
עמלו  האחרונים  בחודשים 
בני  בעיריית  תרבות  מחלקת 
של  שיא  מספר  להפיק  ברק 
העיר  תושבי  למען  קיץ  אירועי 
במטרה  זאת  משפחותיהם,  ובני 
ומחודשים  רעננים  כוחות  לרכז 
הלימודים.  שנת  פתיחת  לקראת 
ושלל  וערכיים  איכותיים  תכנים 
פעילויות לכל הגילאים, מופעים, 
הכו־ גולת  אך  והקרנות.  סדנאות, 

תרת – ה'בילונה' לונה פארק ענק 
וחדשני עם שלל מתקנים שהוקם 
בכל  ויפעל  ברק,  בני  העיר  בצפון 
לילדי  במיוחד  הזמנים,  בין  ימי 

העיר. 
מן  לצאת  צורך  אין  השנה, 
זמן  ונחסך  ליהנות,  מנת  על  העיר 
הנסיעות המתישות. ביוזמת ראש 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר 
בחשיבה  מהפכה  העיריה  ערכה 
לתוך  האטרקציות  את  והביאה 
מה  כל  את  מציע  בילונה  העיר. 
מה  כל  עליו,  לחלום  יכול  שילד 
מרוחקים  במקומות  אפילו  שאין 
ברק,  בבני  הבית,  ליד  כאן  ביותר, 
לעיר  ביותר  המתאימה  באווירה 
ענק  מתקני  והחסידות.  התורה 
ופינות לכל ילדי המשפחה בשטח 

גדול במיוחד שהוכן למטרה זו. 
המשתרע  הבילונה  במתחם 
מתק־ שלל  מטר,  אלף  פני 12  על 

נים, ובהם רכבת הרים בגובה של 
מטר,   250 של  ובאורך  קומות   4

2 ממונעים,  טרקטורונים  מתחם 
טרפז  מתקן  מתנפחים,  מתחמי 
בלרינת  אווירית,  נדנדה   – ענק 
ג'ימבורי  פיראטים,  וספינת  ענק 

לפעוטות ועוד.
למגוון  מצטרף  'בילונה' 

שמארגנת  והפעילויות  המופעים 
אפשר  השנה  התרבות.  מחלקת 
נהדרות  חוויות  ולצבור  ליהנות 
דווקא בתוך העיר, עם אטרקציות 
לכל  מרתקים  ומופעים  חדשניות 
פארק  הלונה  הקמת  המשפחה. 
גורמת  התרבות  אירועי  וסדרת 
תושבי  בקרב  רבה  רוח  לקורת 
שדואג  מי  יש  כי  החשים  העיר 
על  והכל  עבורם  וחוויות  להנאות 
קדושת  ושמירת  הקודש  טהרת 
חלילה  לרעות  צורך  ללא  השבת 

בשדות זרים.

על  יופעל  הבילונה  מתחם 
מיום  החל  הפקות'  'הלפרין  ידי 
כ"ט  שישי  יום  ועד  באב  י"א  שני 
 ,10:00-14:00 השעות  בין  באב, 
הכר־ רכישת  ומ־16:00-20:00, 

שמופעל  הטלפוני  במוקד  טיסים 
בעיריית  התרבות  מחלקת  ע"י 
בני ברק, החל מיום רביעי ו' באב 
074-1601- הטל'  מס'   ,(7.8.19)
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לצד הלונה פארק, עמלו במח' 
יעקב  הרב  של  בניהולו  התרבות 
התר־ תיק  מחזיק  ובראשות  רוזן, 

מאות  על  זכריהו,  יעקב  הרב  בות 
ליל־ ומרתקות  מגוונות  פעילויות 
חוויות  אירועים,  בשלל  העיר,  די 
וס־ הקרנות  מופעים,  חינוכיות, 

ומקומות,  נושאים  במגוון  דנאות 
ארוכים  חודשים  במשך  שהוכנו 

בידי הצוות המקצועי.
האירועים  עונת  לקראת 
התוש־ לבתי  נשלחה  והמופעים 

ע"י  בים חוברת מהודרת שהוכנה 
מחלקת התרבות אשר מקיפה את 
הקשורות  וההנחיות  התכניות  כל 
עשרות  גם  כוללת  והיא  אליהן, 
חידונים,  פעילויות,  של  עמודים 
חינוכיים  ושעשועונים  תשבצים 

וכללי בטיחות לקיץ. 
הנרש־ המוני  על  להקל  כדי 

הועמדה  התכניות,  למגוון  מים 
העירונית  התרבות  מח'  ע"י 
וחדשנית,  ממוחשבת  מערכת 
היעיל  באופן  להפעילה  שכדי 
מא־ בה  הושקעו  ביותר,  והנוח 

והיא  מרובים,  ואמצעים  מצים 
באותה  פניות,  עשרות  מאפשרת 
כרטיסים  ולרכישת  לרישום  עת, 
מהיר  באופן  ולתכניות,  למופעים 

ונוח ביותר.
הע־ לפעילות  ברכתו  בדברי 

התרבות  מחלקת  של  לקיץ  נפה 
בחוברת  שפורסמה  העירונית, 
ולילדים,  להורים  המרשימה 
אברהם  הרב  העיר  ראש  הדגיש 
של  חשיבותן  את  רובינשטיין 
ימי  את  ההופכות  אלו  פעילויות 
ועמו־ תוכן  למלאי  הקיץ  חופשת 

ימי  לעומת  איכותיות,  חוויות  סי 
ההורים  היו  בהם  בעבר  חופשה 
אחרי  בחיפוש  הזמן  כל  עסוקים 
ימי  למילוי  ותכניות  תעסוקה 

חופשת ילדיהם.
משתדלת  ברק  בני  "עיריית 

ותושביה,  העיר  את  להעצים 
ורואה מטרה בפני עצמה בפיתוח 
היכולת של התושבים למצוא את 
העיר.  בתוך  וצרכיהם  מבוקשם 
עם  ייטיב  השינוי  כי  מקווים  אנו 
מהם  שרבים  התושבים,  אלפי 
מפעילות  ליהנות  השנה  יוכלו 
תרבות מתאימה, שתיתן להם כוח 

לכל ימי השנה".
אברהם  הרב  העיר  ראש 
תיק  למחזיק  הודה  רובינשטיין 
ומנהל  זכריהו  יעקב  הרב  תרבות 
רוזן,  יעקב  הרב  תרבות  מחלקת 
מאמ־ המסור.  המחלקה  ולצוות 

ציהם הרבים והשקעתם, "הם אלו 
להישגים  אותנו  להביא  שהצליחו 
את  ולהצעיד  אלה,  אטרקטיביים 
פעילות התרבות בבני עוד צעדים 
משמעותיים". ראש העיר הודה גם 
לתושבי העיר היקרים, על שיתוף 
הת־ ועל  השנים,  לאורך  הפעולה 

ללשכתו.  הזורמות  החמות  גובות 
לנו  מאפשרת  שלכם  "המעורבות 

הפעילויות  את  ולשדרג  להמשיך 
ואת השירות העירוני".

הנה־ חבר  זכריהו,  יעקב  הרב 
התרבות  מח'  וראש  העיריה  לת 
של  חשיבותן  על  בדבריו  עמד 
והמבו־ המגוונות  התכניות  מאות 

רכות של המחלקה, בפיקוח רוחני 
שתו־ מעולה,  חינוכית  ובהתאמה 

צאותיהן הן אגירת כוחות ושיפור 
הלימודים  שנת  לקראת  היכולת 

המתקרבת ובאה.
מח'  מנהל  רוזן,  יעקב  הרב 
המ־ העבודה  את  שיבח  התרבות 
סורה והמקצועית של צוות המח־

לקה להכנת מגוון התכניות ושלל 
אחדים  חודשים  זה  האירועים, 
לפני עונת הקיץ, במטרה להעמיד 
תכניות,  שפע  העיר  ילדי  לרשות 

חוויות ואתגרים לכל יום.

היום: התרמת דם מרכזית בשכונת 
רמות בירושלים בהשתתפות 
'מכבי' וארגון הצלה מד"א רמות

בישראל,  דם  במנות  הצורך  לנוכח 
מר־ דם  התרמת  (רביעי)  היום  תתקיים 
כזית ונפרדת לנשים וגברים, במרכז הר־

ההתרמה  ירושלים.  ברמות,  'מכבי'  פואי 
בריאות',  שירותי  'מכבי  בשיתוף  תיערך 
של  הדם  ובנק  רמות  מד"א  הצלה  צוות 
מגיל  לתורמים  פתוחה  התרומה  מד"א. 
18 ומעלה, או מגיל 17 עם חתימת הורים, 

ובליווי תעודת זהות.
מנהלת מרחב מבואות ירושלים, גב' 
שתתקיים  הדם  "התרמת  שוורץ:  הדר 
היום, נועדה לחזק את בנק הדם, הכולל 
מאגר של תרומות דם מצילות חיים של 
בחרה להשתתף בהתרמה  'מכבי'  ממש. 
במטרה  אחרות,  ברבות  כמו  הנוכחית, 
בה  קהילתית  רפואית  מסגרת  להעניק 
במערך  חיוני  חלק  לקחת  אחד  כל  יוכל 

ההתרמה הארצי, ולקיים זאת בהתאמה 
מלאה לאורח החיים ולסדר היום המא־

פיינים את המגזר החרדי. אנחנו שמחים 
ולהעניק  חיים  בהצלת  שותפים  להיות 
לתושבי רמות את שירותי הרפואה המו־
שירות  עם  ביותר,  והמתקדמים  מחים 
קשוב ורגיש. כחלק מגישה זו, ממשיכה 
בשכונה,  שירותיה  את  להרחיב  'מכבי' 
שיניים  מרפאת  בקרוב  לפתוח  ועתידה 
פארם',  'מכבי  מרקחת  ובית  'מכבידנט' 
שיאפשרו לחברי מכבי לקבל את שירותי 
ובקרבה  גבוהה  בזמינות  'מכבי'  קבוצת 

לאזור מגוריהם".
אב,  ו'  (רביעי),  היום  הדם  התרמת 
במרכז הרפואי 'מכבי' ברח' רחוב גולדה 
מאיר 255, רמות, ירושלים. החל מהשעה 

18:00 ועד לשעות הלילה המאוחרות. 

השרה שקד: "יש מסע שיסוי 
נגד החברה החרדית"

יו"ר הימין המאוחד: "גם ליברמן וגם לפיד מובילים מסע שיסוי נגד החברה 
החרדית. זה דבר בזוי בעיני"

נחשף: אלו המחבלים הרוצחים 
שזכו לביקורי ח"כים

חברי כנסת ערכו בין השנים תש"ע לתשע"ב למעלה ממאתיים ביקורים אצל 
אסירים בטחוניים בכלא, ביניהם מחבלים שרצחו עשרות ישראלים

מאת כתב 'המבשר'

חברי  של  הביקורים  רשימת 
האסי־ אצל  ציבור  ונבחרי  כנסת 
עונשי  המרצים  בטחוניים  רים 
תש"ע  השנים  בין  בישראל  מאסר 
בחדשות  אמש  נחשפה  לתשע"ב 
הבי־ למספר  שזכה  האסיר   .12

מרואן  הוא  ביותר  הגדול  קורים 
מאסרי  לחמישה  שנדון  ברגותי, 
עולם מצטברים ו־40 שנות מאסר, 
פיגו־ של  שורה  בתכנון  חלקו  על 

עים רצחניים.
רשי־ בראש  מפתיע,  באופן 

עומד  ברגותי  של  המבקרים  מת 
לש־ מרצ  יו"ר  אורון,  חיים  דווקא 

עבר. אורון לא התכחש לפגישות 
שחשוב  "חשבתי  בתגובה,  ואמר 
יש־ גורם  עם  גם  קשר  לו  שיהיה 

ראלי וקיימנו קשר רציף בעשרות 
שרשום  למה  מעבר  גם  פגישות, 

אצלכם".
המ־ לאחד  נחשב  ברגותי 
הפל־ בחברה  הבולטים  נהיגים 

שביקרו  הח"כים  ובין  סטינית, 
העבודה  יו"ר  גם  נמצאים  אותו 
ער־ וח"כים  חנין  דב  פרץ,  עמיר 

זחאלקה,  ג'מאל  כדוגמת  בים 
פריג'  עיסאוי  טיבי,  אחמד 

ועוד.
פי־ את  שתכנן  סלאמה,  חסן 

נרצחו  בהם   18 בקו  התופת  גועי 
64 בני אדם, זכה לביקור של חבר 

מבל"ד.  זחאלקה  ג'מאל  הכנסת 
נפ־ הוא  כי  בתגובה  טען  זחאלקה 

גש עם מנהיגי האסירים ללא קשר 
לסיבת המאסר שלהם.

מחבל  הוא  א־סייד  עבאס 
המרצה 35 שנות מאסר על חלקו 
בפ־ פארק  במלון  הפיגוע  בתכנון 

סח תשס"ב בו נרצחו 29 בני אדם 
נוספים.  ופיגועים  כמאה  ונפצעו 
א־סייד זכה לכמה ביקורים, ובהם 
אבראהים  של  ביקורים  חמישה 

צרצור.
אצל  ח"כים  ביקורי  כי  נציין 
מתוקף  נעשו  כלואים  מחבלים 
הביקו־ הפרלמנטרית.  חסינותם 

רים צומצמו מאוד בעקבות פרשת 
הסלולריים  הטלפונים  הברחת 
באסל  לשעבר  ח"כ  ידי  על  לכלא 
היוע־ מסרבים  כעת  אולם  גטאס. 

צים המשפטיים להמשיך להגן על 
מדיניות הצמצום.

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הערב  "הפרסום  בתגובה,  מסר 
בעבר  שקיימו  הביקורים  על 
השמאל  ממפלגות  כנסת  חברי 
שרצחו  מורשעים  מחבלים  אצל 
מעוותת  כמה  עד  מגלה  יהודים, 
ומסוכנת דרך השמאל. מאז 2016, 
בזכות המדיניות של הליכוד והח־

עם  יחד  שהובלתי  בכנסת  קיקה 
הביקורים  את  עצרנו  ארדן,  השר 

האלה", מסר נתניהו.
מרשימת הימין המאוחד נמסר 
בתגובה לפרסום, "לא זכויות אדם 
חברי  טרוריסטים.  על  הגנה  אלא 
המשותפת  הרשימה  של  הכנסת 
אצל  בית  לבני  הפכו  מרצ  ושל 

רוצחים   – הבטחוניים  האסירים 
עבור  ידיהם.  על  יהודים  שדם 
הש־ 'שוחרי  הדמוקרטי',  'המחנה 

לום', רוצחי המונים זה הומני. עם 
רוצים  כחול־לבן  האלו  המפלגות 
פו־ נראית  ככה  ממשלה.  להקים 

סט־ציונות. גנץ, לתשומת לבך".
השר לשעבר נפתלי בנט מסר 
חברי  ביקורי  "מאות  בתגובה, 
הערביות  מהמפלגות  הכנסת 
ילדים  נשים,  גברים,  רוצחי  אצל 
זוועה  היא  ישראלים  ותינוקות 
ולכנסת  ישראל  למדינת  מוסרית 
בארכי־רוצחים  ישראל.  מדובר 
של  ביותר.  הנפנוף  הנורא  מהסוג 
ו'חופש  אדם'  ב'זכויות  משפטנים 
התנועה' הוא הבל מוחלט אל מול 
הרתעתי.  והנזק  המוסרי  הכתם 

 ככה לא מושלים".

של  בחיים'  'בוחרים  מפורום 
על  המלווה  השכולות  המשפחות 
בת־ נמסר  תרצו'  'אם  תנועת  ידי 

במציאות  "מדובר  לפרסום:  גובה 
לייצג  שאמור  מי  בה  אבסורדית 
את אזרחי ישראל מחזק את אלה 
שמחים  אנו  ילדינו.  את  שרצחו 
שהשר ארדן נחשף לבקשת האגף 
והת־ תרצו'  'אם  של  המשפטי 

לעצור  לא  לו  קוראים  אנו  עורר. 
בקידום  אלא  הרשימה  בחשיפה 
שבראשותו  הוועדה  המלצות 
הכלא  בבתי  החגיגות  להפסקת 
הפי־ את  למנוע  מטרתנו  לאלתר. 

גוע הבא והגיע הזמן למעשים ולא 
לדיבורים".

מאת מאיר ברגר

הימין  מפלגות  איחוד  יו"ר 
התייחסה  שקד  לשעבר  השרה 
בראיון  החסינות  לחוק  אתמול 
יהיה  לא  כי  והבהירה  לערוץ 13 

מהלך חסינות כולל. 
שמישהו  למצב  נגיע  "אם 

חסינות  יבקש  הכנסת  מחברי 
באופן  מקרה  לאותו  נתייחס 
מהלך  כזה  דבר  אין  ספציפי. 

חסינות כולל", אמרה.
בחריפות  יצאה  בדבריה 

ליברמן  של  המתקפות  נגד 
החרדיות.  המפלגות  על  ולפיד 
חרדים,  נגד  שיסוי  מסע  "יש 
מובי־ לפיד  וגם  ליברמן  גם 

החברה  נגד  שיסוי  מסע  לים 
החרדית".

"זה דבר בזוי בעיני", הוסיפה 
שקד. "כעומדת בראש גוש שיש 
ונמצאת  דתיות  מפלגות  גם  בו 
אני  החרדים  עם  טוב  בקשר 
לדבר  צריכים  שאנחנו  חושבת 

על אחדות. 
אומרת,  הייתי  "כוחנו, 

באחידותנו.  ולא  באחדותנו 
אותו  להיות  צריכים  לא  אנחנו 
אותו  לחשוב  צריכים  ולא  דבר 
את  לנצל  צריך  לא  אבל  דבר, 
כדי  הזאת  הבחירות  מערכת 
יש  בשני.  אחד  מגזרים  לשסות 
זה  את  שעושים  פוליטיקאים 
סולדת  אני  קולות,  לקושש  כדי 
החברה  את  מעריכה  אני  מזה. 
שצריך  חושבת  אני  החרדית, 
ישתלבו  שהם  מאמץ  לעשות 
ולא  הישראלית  החברה  בתוך 

לצאת נגדם".
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המינהל האזרחי אישר מאות 
יחידות דיור בישובי גוש עציון

לכל  ברכות  עציון.  בגוש  חדשות 
200 של  אישור  על  הגוש  תושבי 
שמ־ מהפכני  מספר  במיצד,  יח"ד 

שלש את היישוב. ברכות לבביות 
השי־ לסדנת  הסופי  האישור  על 

גם  שתאפשר  גבעות  ביישוב  לוב 
בניית קבע של עשרות יח"ד.

נוספת  מהפכנית  ''בשורה 

של  לתב"ע  הסופי  האישור  היא 
איבי הנחל שמהווה גם בעצם את 
בתוכה  וכוללת  היישוב  הסדרת 
בשורות  אלו  קבע.  בתי   96 בניית 
לה־ הגוש,  מזרח  לדרום  עצומות 

תיישבות היהודית במדבר יהודה, 
לכל  וכמובן  בכלל  עציון  לגוש 

ההתיישבות כולה''.
ההזדמ־ גם  ''זוהי  הוסיף  נאמן 

והעומד  הממשלה  את  לברך  נות 
על ההישג  בראשה בנימין נתניהו 
הפיתוח  שמגמת  נקווה  המרשים. 

במ־ תמשיך  בהתיישבות  והבניה 
לוא העוז".

  המשך מעמ' ראשון



יום רביעי, ו' באב תשע"ט | המבשר | עמוד ד

מחולקת ֳ חדרים   4 דירת  להשקעה 
הדתית  הקהילה  בלב  דירות,   2 ל 
650,000 גבוהה!  תשואה  ה'  בשכונה 
052- הערב)  (בשעות  יצחק  ש''ח. 

7168793
[20053453]

ירושלים | מכירה
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]

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]

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]

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]

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
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]

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]

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]

כ-80מ"ר  אחרונה  ק"ב  בבירנבוים 
לחלוקה  מתאים  בגג  אופציה   +
03- "אפיק-נכסים"  1,600,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053448]

4ח'  גרשטנקורן/בן-זכאי  באזור 
יפהפיה ק"א חזית + מעלית + י.הורים 
"אפיק- 2,250,000ש"ח  חניה   + 3כ"א 

נכסים" 03-5791514
[20053447]

באזור ריינס 4ח' חדשה + י.הורים ק"ב 
חזית + מעלית 2,200,000ש"ח "אפיק-
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20053446]

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

053-3128884 5791514
[20053445]

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

זינגר" 03-619-0004
[20053433]

בני ברק | השכרה
 + 5חד'  לוין  בהרב  חדש  פנטאוז 
מפתח  7300ש"ח  3כ"א  מרפסות 

בתיווך הכוכב0548481688
[20053463]

חזית  ק"א  חדש 4חד'  בנין  שך  בהרב 
בתיווך  מפתח  ש"ח   6000 מיידי 

הכוכב0548481688
[20053462]

יפה  כ"א   3 חזית  ק"א  4חד'  בהרצוג 
מפתח  5600ש"ח  מיידי  ממוזגת   +

בתיווך הכוכב0548481688
[20053461]

יחידה גדולה מאוד 3 חד', רהוט מלא, 
050- סוכה.   + מאווררת  ממוזגת, 

4134627
[20053452]

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]

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]

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 | השכרה
2 ברש“י מרוהטת וממוזגת קומפלט, 
לל“ת מיידי לממושכת 050-4141162
[20053473]

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]

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]

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]

בני ברק | מכירה
מ"ר   250 דופלקס  ישראל  בגבורי 
בלעדי  ש"ח  מעלית 3,100,000  ק"ד + 

בתיווך הכוכב0548481688
[20053468]

חד'   3 75מ"ר  דב  באהרן 
תיווך  1750000שח  ק"א 

הכוכב0548481688
[20053467]

גג   + ק"ג  חד'   3.5 בסוקולוב 
1790000ש"חתיווך  רעפים 

הכוכב0548481688
[20053466]

חדש  בנין  4חד'  בגולומב 
סוכה  במיוחד  מושקעת  ק"ב 
תיווך  2300000ש"ח  במטבח 

הכוכב0548481688
[20053465]

90מ"ר  חד'   4 חדיש  בנין  בגורדון 
מושקעת  מושכר  מ"ר   35 מחסן   +
תיווך   2300000 ק"ב  מאד 

הכוכב0548481688
[20053464]

ק"ב  יפה  משופצת   3 רמב"ם  באזור 
1,600,000ש"ח  סוכה   + נוף   + חזית 

"אפיק נכסים" 03-5791514
[20053450]

מחולק  ק"ג  דופלקס  טרפון  באזור 
 + י.הורים   + משופצת  ל-4ח' 
פתוח  מושכרת  יחידה   + מרפסת 
משותף  לטאבו  גם  מתאים  ומאוורר 
03- נכסים"  "אפיק  2,400,000ש"ח 

5791514
[20053449]

קומות   2 דירת  החדש  הפארק  מול 
למשפחה  מתאים  ענקית,  גינה 

גדולה. 052-7690412
[20053331]

הזמנים  ובין  לשבת  דירות  תיווך 
054- 054-8405606 בטלזסטון 

8499328
[20053117]

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]

משופצות  יפיפיות  קיט  דירות   2

6 עד  ויזניץ  ברמת  כחדשות 
מיטות. לפרטים: 054-8435516

[20053383]

אשדוד 

 + ענקית  חד'   4 דירת  ז'  רובע  במרכז 
מרפסת ענקית ממוזגת, נקיה בין י"ב 

אב - ט"ז אב. 08-8661598
[20053479]

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 
שלכם  המושלם  לנופש  דירה 
בצפת: מיקום מעולה, נוף מדהים, 
מרפסת.   + מזגנים   + נפלא  אויר 
054- 052-7603473 לתיאום: 

6155555
[20053482]

לעתיקה  קרוב  ומטופחת,  נקיה 
בקירבת גינות תחנות... עד 6 נפשות. 

052-7630934
[20053481]

סמוך  ממוזגים  חד'   3 בחרדים 
מחירים  ומקווה.  ביהכ"ס  לתחבורה, 

נוחים. 052-7118231
[20053471]

נקיה  דירה  לביה"ז  מבצע 
ב3,000 נפשות   8 עד  ומסודרת 

ש''ח לשבוע. 058-3293773
[20053444]

יוקרתית  זוגית  סוויטה   * בעתיקה- 
מפנקת נקיה במיוחד, ג'קוזי, מרפסת 
 + מיטות   10 יפהפיה  5חד'   * ונוף.  
מרפסות,   3 לולים   2  + מזרונים   4
ונקיה  ממוזגת  נדנדה,  בריכה,  נוף, 
י"ד- פנוי  ללילה  ש"ח  במיוחד! 1500 

י"ז/ כ"א-ר"ח אלול 052-7636932
[20053443]

לעתיקה  קרובה  וממוזגת  נקיה  דירה 
לשבוע. -055 ש''ח  נפשות, 3,500   11

6781784
[20053441]

ברמה  יפיפיה  דירה  לעתיקה  סמוך 
052- לביה"ז  לזוג  ונקיה  ממוזגת 

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 
ישיבה,  פינות  נוף,  חדשה,  וילה 
050- מיטות.   20 ומאובזרת  מרווחת 

4162290
[20053476]

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]

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. 

עיריית עפולה
הזמנה להציע הצעות

מכרז 24/2019
ניהול פרויקט לביצוע עבודות סלילה ופיתוח 

אזור תעשיה ותעסוקה מבוא גלבוע תמל/1056 בעפולה
עיריית עפולה מזמינה בזה הצעות לביצוע העבודות הנ"ל כחברה מנהלת, 
לבצע ליווי וניהול הביצוע, תאום וקידום תכנון אזור תעשיה ותעסוקה לפי 
תב"ע והוראות תכנית תמל/1056 מצורפים לחוברת המכרז (העבודה אינה 

כוללת את מתחם המגורים).
הסף  לדרישות  העונות  מנהלות  חברות  במכרז  להשתתף  זכאים  א. 

המפורטות להלן:
את  שיכלול  מוצע,  ניהול  צוות  להציג  תתבקש  המנהלת  החברה   .1
השונים.  בתחומים  תחתיו  שיעבדו  והמפקחים  פרויקט  מנהל 
בהיקפים  בעבודות  ניסיון  להוכיח  מתבקשת  החברה  כן,  כמו 
גדולים, בעבודה מול רשויות כגון: משרדים ממשלתיים, רשויות 
בין  כוללות  העבודות  וכד'.  מע"צ  מקומיות,  רשויות  ממשלתיים, 
השאר ליווי תיאום וקידום תכנון, ליווי ניהול ופיקוח על הביצוע, 
כפי  גורם  וכל  הממשלה,  ומשרדי  העיריה  גורמי  עם  תיאום 
שיידרש. כמו כן, תיאום עם גורמי חוץ כגון תאגיד המים, בזק, חב' 

חשמל, הוט וכל גורם כפי שיידרש.
מנהל הפרויקט – מהנדס אזרחי בעל ותק של 10 שנים לפחות ובעל   .2

ניסיון קודם בניהול של פרויקטים בהיקף ובאופי דומה לפרויקט.
רשומים  אזרחיים  הנדסאים  או  אזרחיים  מהנדסים   - מפקחים   .3
ע"י  כשכירים  המועסקים  צמוד  בפיקוח  שנים   5 של  וותק  בעלי 

המציע. 
ממנהל  מינוי  כתב  לקבל  חייבים  והמפקחים  הפרויקט  מנהל   .4

הנדסה בעיריית עפולה.
נקודת   .10:00 בשעה   18/8/2019 בתאריך  יתקיים  הבהרות  מפגש  ב. 

מפגש: בניין עיריית עפולה אולם ישיבות ברוש בקומה ב'.
את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש בקופת העירייה, בבניין "קדוש",  ג. 
שלא  ש"ח,   500 של  סך  תמורת  רביעית,  קומה   ,3 העצמאות  כיכר 

יוחזרו.
ערבות בנקאית בסכום של 5,000 ש"ח, בתוקף  המציע יצרף להצעתו  ד. 
ההצעה  קיום  להבטחת  משמשת  הערבות   .26/11/2019 לתאריך  עד 
המציע  יעמוד  לא  אם  העירייה  ידי  על  ותמומש  בתנאיה,  ועמידה 

בהצעתו.
ברח'  העירייה,  בבנין  המכרזים  לתיבת  ידנית  להגיש  יש  ההצעות  את  ה. 
ההצעות  הכניסה.  בקומת  הציבור  פניות  בלשכת  בעפולה,   47 יהושע 
יוגשו במעטפה סגורה, כשהיא נושאת את מספר המכרז ונושאו בלבד. 
המועד האחרון להגשת ההצעות: עד לתאריך 26/8/2019 שעה 12:00.

אין העירייה מתחייבת לבצע העבודות נשוא המכרז, או כמות כלשהי  ו. 
של העבודה, והיא שומרת לעצמה הזכות שלא לבצע כלל את העבודות 

או לבצע רק חלק מהן.
 www.afula.muni.il העירייה  באתר  המכרז  בחוברת  לעיין  ניתן  ז. 

עיריית עפולהבלשונית "לשירותך בקליק".
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עיריית עפולה
הזמנה להציע הצעות

מכרז 27/2019
תכנון ניקוז אזור תעשיה ותעסוקה מבוא גלבוע 

תמל/1056 בעפולה
לאזור  ניקוז  תכנון  שירותי  למתן  הצעות  בזה  מזמינה  עפולה  עיריית 
תכנית  והוראות  תב"ע  לפי  תמל/1056  גלבוע  מבוא  ותעסוקה  תעשיה 

מצורפים לחוברת המכרז.
המהנדסים  בפנקס  רשומים  מהנדסים  במכרז  להשתתף  זכאים  א. 
תעשיה  אזור  פרויקטים  בתכנון  מוכח  ניסיון  בעלי  והאדריכלים 
ואשר  מקומיות  רשויות  ו/או  ממשלה  משרדי  במימון  ותעסוקה 
סיפקו שירותי תכנון כבישים ותנועה לכל הפחות ל-2 פרויקטים ב-5 

השנים האחרונות.
בבניין  העירייה,  בקופת  לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  חוברת  את  ב. 
"קדוש", כיכר העצמאות 3, קומה רביעית, תמורת סך של 500 ש"ח, 

שלא יוחזרו.
המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום של 5,000 ש"ח, בתוקף  ג. 
ההצעה  קיום  להבטחת  משמשת  הערבות   .26/11/2019 לתאריך  עד 
המציע  יעמוד  לא  אם  העירייה  ידי  על  ותמומש  בתנאיה,  ועמידה 

בהצעתו.
את ההצעות יש להגיש ידנית לתיבת המכרזים בבנין העירייה, ברחוב  ד. 
ההצעות  הכניסה  בקומת  הציבור  פניות  בלשכת  בעפולה,   47 יהושע 
יוגשו במעטפה סגורה, כשהיא נושאת את מספר המכרז ונושאו בלבד. 
המועד האחרון להגשת ההצעות: עד לתאריך 26/8/2019 שעה 12:00.

אין העירייה מתחייבת לבצע העבודות נשוא המכרז, או כמות כלשהי  ה. 
של העבודה, והיא שומרת לעצמה הזכות שלא לבצע כלל את העבודות 

או לבצע רק חלק מהן.
 www.afula.muni.il העירייה  באתר  המכרז  בחוברת  לעיין  ניתן  ו. 

בלשונית "לשירותך בקליק".
עיריית עפולה

עיריית עפולה
הזמנה להציע הצעות

מכרז 28/2019
תכנון חשמל, תאורה ותקשורת לאזור תעשיה

ותעסוקה מבוא גלבוע תמל/1056 בעפולה
תאורה  חשמל,  תכנון  שירותי  למתן  הצעות  בזה  מזמינה  עפולה  עיריית 
לפי  בעפולה  גלבוע תמל/1056  ותעסוקה מבוא  לאזור תעשיה  ותקשורת 

תב"ע והוראות תכנית מצורפים לחוברת המכרז.
זכאים להשתתף במכרז מהנדסי חשמל רשומים בפנקס המהנדסים  א. 
תעשיה  לאזור  פרויקטים  בתכנון  מוכח  ניסיון  בעלי  והאדריכלים 
ואשר  מקומיות  רשויות  ו/או  ממשלה  משרדי  במימון  ותעסוקה 
סיפקו שירותי תכנון חשמל לכל הפחות ל-2 פרויקטים ב-5 השנים 

האחרונות.
בבניין  העירייה,  בקופת  לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  חוברת  את  ב. 
"קדוש", כיכר העצמאות 3, קומה רביעית, תמורת סך של 500 ש"ח, 

שלא יוחזרו.
המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום של 5,000 ש"ח, בתוקף  ג. 
ההצעה  קיום  להבטחת  משמשת  הערבות   .26/11/2019 לתאריך  עד 
המציע  יעמוד  לא  אם  העירייה  ידי  על  ותמומש  בתנאיה,  ועמידה 

בהצעתו.
את ההצעות יש להגיש ידנית לתיבת המכרזים בבניין העירייה, ברחוב  ד. 
ההצעות  הכניסה  בקומת  הציבור  פניות  בלשכת  בעפולה,   47 יהושע 
יוגשו במעטפה סגורה, כשהיא נושאת את מספר המכרז ונושאו בלבד. 
המועד האחרון להגשת ההצעות: עד לתאריך 26/8/2019 שעה 12:00.

אין העירייה מתחייבת לבצע העבודות נשוא המכרז, או כמות כלשהי  ה. 
של העבודה, והיא שומרת לעצמה הזכות שלא לבצע כלל את העבודות 

או לבצע רק חלק מהן.
 www.afula.muni.il העירייה  באתר  המכרז  בחוברת  לעיין  ניתן  ו. 

בלשונית "לשירותך בקליק".
עיריית עפולה

עיריית עפולה
הזמנה להציע הצעות

מכרז 25/2019
תכנון כבישים, גיאומטריה ותנועה לאזור תעשיה 

ותעסוקה מבוא גלבוע תמל/1056 בעפולה
כבישים,  תכנון  שירותי  למתן  הצעות  בזה  מזמינה  עפולה  עיריית 
גיאומטריה ותנועה לפי תב"ע והוראות תכנית תמל/1056 לאזור תעשיה 

ותעסוקה המצורפים לחוברת המכרז.
המהנדסים  בפנקס  רשומים  מהנדסים  במכרז  להשתתף  זכאים  א 
תעשיה  אזור  פרויקטים  בתכנון  מוכח  ניסיון  בעלי  והאדריכלים 
ואשר  מקומיות  רשויות  ו/או  ממשלה  משרדי  במימון  ותעסוקה 
פרויקטים  ל-2  הפחות  לכל  ותנועה  כבישים  תכנון  שירותי  סיפקו 
ב-5 השנים האחרונות. המתכנן סיפק שירותי תכנון לחברת נתיבי 

ישראל והנו מאושר על ידם.
בבניין  העירייה,  בקופת  לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  חוברת  את  ב. 
"קדוש", כיכר העצמאות 3, קומה רביעית, תמורת סך של 500 ש"ח, 

שלא יוחזרו.
המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום של 5,000 ש"ח, בתוקף  ג. 
ההצעה  קיום  להבטחת  משמשת  הערבות   .26/11/2019 לתאריך  עד 
המציע  יעמוד  לא  אם  העירייה  ידי  על  ותמומש  בתנאיה,  ועמידה 

בהצעתו.
את ההצעות יש להגיש ידנית לתיבת המכרזים בבנין העירייה, ברחוב  ד. 
ההצעות  הכניסה  בקומת  הציבור  פניות  בלשכת  בעפולה,   47 יהושע 
יוגשו במעטפה סגורה, כשהיא נושאת את מספר המכרז ונושאו בלבד. 
המועד האחרון להגשת ההצעות: עד לתאריך 26/8/2019 שעה 12:00.

אין העירייה מתחייבת לבצע העבודות נשוא המכרז, או כמות כלשהי  ה. 
של העבודה, והיא שומרת לעצמה הזכות שלא לבצע כלל את העבודות 

או לבצע רק חלק מהן.
 www.afula.muni.il העירייה  באתר  המכרז  בחוברת  לעיין  ניתן  ו. 

בלשונית "לשירותך בקליק".
עיריית עפולה
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המבשר | יום רביעי, ו' באב תשע"ט | עמוד ה

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]

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 
חדשה, מרכזית, 2חדרים, כ"א-כ"ח 
מאובזרת  נקיה,  מיטות,   8 באב 

053-316597
[20053487]

מרכזית,  מיטות,   12 באב  י"ב-י"ד 
מתקנים,  הישיבה,  מול  נקיה,  יפה, 

חצר פרטית 053-3165977
[20053486]

אירוח 2חדרים  יחידת  כ"חבאב  כ"א- 
8מיטות חדשה, יפה, נקיה, מאובזרת, 
מרכזית, מול הישיבה, בקרבת מתקני 
חצר  צרכניה,  מקווה,  שעשועים, 

פרטית 053-3165977
[20053485]

יפה,  מרכזית,  12מיטות  אב  י"ב-י"ד 
בקרבת  הישיבה,  מול  גדולה,  נקיה, 
צרכניה,  שעשועים,מקוה,  מתקני 
מדשאות,   2 גדולה,  פרטית  חצר 

נדנדה 053-3165977
[20053484]

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 
וסוויטה  צימרים  המלכות  חצר 
מיוחד,  באווירה  ומשפחות  לזוגות 
04- טלפון:  הרשב"י.  לציון  קרוב 

6980507
[20053477]

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 
ונקיה,  יפה  חדשה,  4חד'  בתנובה 
053- באב  מי"ב-כ'  לנוף  מרפסת 

3103282
[20053483]

דירת 3 חד' יפה ומרווחת בגני גאולה 
מי"ג  ילדים,   3  + למבוגרים  מדהים 
ללילה  ש''ח   480 אלול  ר"ח  עד  אב 

למינימום 7 לילות. 054-8598774
[20053480]

בירושלים  להשכרה  דירות  תיווך 
הקיץ  לתקופת  האיזורים  בכל 
026249468  - מהיר  תיווך  והחגים, 

T026249468@gmail.com - מייל
[20053455]

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. 

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]

משופצת,  חד',   5 דירת  בסנהדריה, 
02- ומסודרת.  נקיה  ממוזגת, 

.050-4132280 ,5325849
[20041617]

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

7616720-1
[20040110]

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

715-2486
[20045497]

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]

לשנה"ל ַ בבני-ברק  ילדים  למעון 
נסיון  לתינוקיה,  אחראית  תש"פ, 
חובה, תנאים טובים למתאימה. -052

7641817
[20053478]

יר"ש  מחנך  דרוש  בב"ב  ליטאי  לת"ת 
ובעל נסיון קו"ח: 072-2606442

[20053475]

עם  נהג  דרוש  שליחויות  לחברת 
פקס  או   053-3183888 ג'  רישיון 

077-3183562:
[20053474]

דרושים מלמדים לת"ת בירושלים 
פקס:  ולגן  (קריאה)  למכינה  לכ.ג' 

0765-101-613
[20053472]

לת"ת קמניץ בנוה-יעקב דרוש מחנך 
בין   050-4131990 פל'  ג'  לכיתה 
בלבד  בבוקר   10:00-11:00 השעות 

gmail.com@2562286 :או למייל
[20053470]

בני  לרפאלי  מכירות  איש  דרוש 
פרטים  למתאים  טובים  תנאים  ברק 
בטל.-03 115.או  עקיבא  במקום.רבי 

5707410
[20053456]

מלמד  דרוש  ברק  בבני  חסידי  לת"ת 
073- לפקס:  קו"ח  א',  מכינה  לכיתה 

7850863
[20053454]

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]

בירושלים  חסידיות  לישיבות 
מייל:  חינוכית.  גישה  בעלי  אברכים 
פקס:   GMAIL.COM@6250469

025023401
[20053354]

דרושה מטפלת לשנת תש"פ! בפתח 
8:00-16:00 השעות:  בין  תקוה 

תנאים מצוינים. 050-4144711
[20053250]

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 
052-7623142 מאד!!  גבוהים 

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]

קורסים 

מב"ב  בחורות  של  קבוצה  נפתחה 

לזורגן"  "עדה  מבית  איפור  ללימודי 

055-6700529
[20053425]

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]

השבת אבידה 

איצקוביץ  ליד  בב"ב  כיס  שעון  נמצא 
לפני כשבועיים. 03-6188449

[20053469]

מיוחד  שפריץ  ספרים  ביריד  נמצא 
לציציות שנמכר ביריד 0504133519
[20053451]

דף היומי בבלי: תמורה יט    דף היומי ירושלמי: ערלה ח    חובות הלבבות:
חשבון הנפש השישי (הברית)    משנה יומית: ע"ז ד, ד-ה    הלכה יומית:
או"ח תקנא, ב-ד    רמב"ם יומי: מצות עשה א, מצוה ראשונה.. אין לו    שו"ע 
הרב - רב יומי: סו, יא    דף היומי - זוהר: ויקהל, שמה-שנה    חפץ חיים:

לה"ר ט, ג-ד    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קמד:
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:318:328:308:348:338:28סו"ז ק"ש מג"א

9:229:239:229:249:249:20סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:569:579:559:599:589:53סוף זמן תפלה מג"א

10:2910:3110:3010:3210:3210:28סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

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

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

19:3519:3219:3519:3319:3419:31שקיעת החמה

זמנים למחר

4:184:184:154:224:204:13עלות השחר

5:035:045:025:075:064:59זמן ציצית ותפילין

5:586:055:556:016:015:56הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6762954 הר סיני 15    תל אביב הר סיני 052-3854027 ברוכים 9    בני ברק מקסיפארם גוש 80 ירושלים
077- מינסטור סופרפארם  24:00 עד   19:00 מהשעה   6 התערוכה  גני   077-8882050 אביב תל  נמל  סופרפארם 
קלאוזנר  רח'   88443663 פראם השרון  ק'  נתניה     08:00 עד   19:00 מהשעה   4 המלך  שאול  שד'   8880390
077-8880100 קניון  סופרפארם 077-8880790 שד' בן גוריון 6    רמת גן סופר פארם סיטי סנטר 9    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: 211.43-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-19

תל אביב
31-25

חיפה
29-22

גולן
32-21

טבריה
37-25

גליל
29-18

באר שבע
33-22

אילת
40-28

מזג האויר
מעונן חלקית עד נאה

היום - מעונן חלקית עד נאה. 
הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.

חמישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שבת - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.
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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

יורונלום תעשיות מתכת בע"מ
ח.פ. 512727207 - (להלן: "החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
[נוסח  החברות  לפקודת   323 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
חדש], התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 29.08.2019 בשעה 11:00 במשרדי אלקיים ושות', רח' נירים 

3, תל אביב.
על סדר היום: החלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון ומינוי 

המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק על ידי הנושים.
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  )(ע"ר פרינטלמאגד עמותת 
 הודעה על פירוק העמותה 580590537מס' עמותה 

הוחלט על פירוק מרצון  30/7/19באסיפה הכללית של העמותה מיום 
ורדי ברוקנר ממשרד  תמיר בוקאישל העמותה ומינויו של רו"ח 

, 5268104רמת גן  ,11 מנחם בגיןרו"ח, מרח' , רוזנצוייג  אינגבר
 כמפרק העמותה.

על כל נושי העמותה להגיש למפרק, לפי הכתובת הרשומה לעיל, את 
        יום מיום פרסום הודעה זו. 21תביעותיהם תוך 
 , מפרקתמיר בוקאירו"ח                                                                       

עיריית עפולה
הזמנה להציע הצעות

מכרז 26/2019
תכנון פיתוח ונוף אזור תעשיה ותעסוקה

מבוא גלבוע תמל/1056 בעפולה
עיריית עפולה מזמינה בזה הצעות למתן שירותי תכנון פיתוח ונוף אזור 
תכנית  והוראות  תב"ע  לפי  תמל/1056  גלבוע  מבוא  ותעסוקה  תעשיה 

מצורפים לחוברת המכרז.
המהנדסים  בפנקס  רשומים  נוף  אדריכלי  במכרז  להשתתף  זכאים  א. 
תעשיה  אזור  פרויקטים  בתכנון  מוכח  ניסיון  בעלי  והאדריכלים 
ואשר  מקומיות  רשויות  ו/או  ממשלה  משרדי  במימון  ותעסוקה 
השנים  ב-5  פרויקטים  ל-2  הפחות  לכל  נוף  תכנון  שירותי  סיפקו 

האחרונות.
בבניין  העירייה,  בקופת  לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  חוברת  את  ב. 
"קדוש", כיכר העצמאות 3, קומה רביעית, תמורת סך של 500 ש"ח, 

שלא יוחזרו.
המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום של 5,000 ש"ח, בתוקף  ג. 
ההצעה  קיום  להבטחת  משמשת  הערבות   .26/11/2019 לתאריך  עד 
המציע  יעמוד  לא  אם  העירייה  ידי  על  ותמומש  בתנאיה,  ועמידה 

בהצעתו.
את ההצעות יש להגיש ידנית לתיבת המכרזים בבנין העירייה, ברחוב  ד. 
ההצעות  הכניסה.  בקומת  הציבור  פניות  בלשכת  בעפולה,   47 יהושע 
יוגשו במעטפה סגורה, כשהיא נושאת את מספר המכרז ונושאו בלבד. 
המועד האחרון להגשת ההצעות: עד לתאריך 26/8/2019 שעה 12:00.

אין העירייה מתחייבת לבצע העבודות נשוא המכרז, או כמות כלשהי  ה. 
של העבודה, והיא שומרת לעצמה הזכות שלא לבצע כלל את העבודות 

או לבצע רק חלק מהן.
 www.afula.muni.il העירייה  באתר  המכרז  בחוברת  לעיין  ניתן  ו. 

בלשונית "לשירותך בקליק".
עיריית עפולה

אפ.סי.איי השקעות הון בחוזים עתידיים בע"מ
ח.פ. 513308965 - (להלן: "החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
[נוסח  החברות  לפקודת   323 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
חדש], התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 29.08.2019 בשעה 15:00 במשרדי אלקיים ושות', רח' נירים 

3, תל אביב).
על סדר היום: החלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון ומינוי 

המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק על ידי הנושים.

ש.י.ח מערכות אלומיניום בע"מ
ח.פ. 512241753 - (להלן: "החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
[נוסח  החברות  לפקודת   323 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
חדש], התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 29.08.2019 בשעה 13:00 במשרדי אלקיים ושות', רח' נירים 

3, תל אביב.
על סדר היום: החלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון ומינוי 

המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק על ידי הנושים.



פולשי אל עראקיב ישלמו למדינה את 
הוצאות הפינוי בסך 1.6 מיליון ש"ח

מאת חיים מרגליות

בבאר  המחוזי  המשפט  בית 
שבע פרסם פסק דין בערעורם של 
מדי־ אבו  משבט  פעילים  שישה 
בין  הממושך  המאבק  ראשי  עם, 
עראקיב',  ב'אל  למדינה  הבדואים 
בסביבות  שהוקם  חוקי  לא  מקבץ 
1999 על אדמות מדינה כ־10 ק"מ 

מצפון לבאר שבע. 
ואל־ מדיעם  משפחות  אנשי 

ובנו  פלשו  רהט,  מהעיירה  עוקבי 
וח־ באדמות המדינה יותר ממאה 

מישים פעמים, בטענה כי אדמות 
אלו היו שייכות למשפחתם במשך 
דורות רבים. בניצוחם של ארגוני 
למו־ אל־עראקיב  הפך  שמאל, 

העיקש  מאבקם  את  המסמל  תג 
להיצמד  הבדואים  של  "וההרואי" 
הם  שעליה  לאדמה  מחיר  בכל 
כביכול,  בשנים,  מאות  יושבים 
אולם טענות הבעלות נדחו סופית 
בית  שפרסם  מעמיק  דין  בפסק 

המשפט העליון ב־2015. 
אז־ תביעה  הגישה  המדינה 

מרכזיים,  פעילים   34 כנגד  רחית 
של  בעלותם  לשאת  בדרישה 
שהתרחשו  פינוי  אירועי  שמונה 
כ־1.6  של  כוללת  בעלות  ב־2010, 
את  הכוללת   – שקלים  מיליון 
הוצאות הפינויים, כוחות אבטחה, 
קבלני משנה, מסוק, בלון תצפית, 

הכוחות,  להובלת  אוטובוסים 
באתר  הבנין  פסולת  והטמנת 

מורשה. 
 28 הגיעו  המשפט  במהלך 
המדינה,  עם  להסדר  פעילים 
במסגרתו שילמו כ־300 אלף ש"ח 
לקופת המדינה. ב־2017 פסק בית 
משפט השלום כי ששת הנתבעים 
ממספר   20% המהווים  הנותרים, 
 360 ישלמו  המקורי,  הנתבעים 
אלף שקלים – סכום של כעשרים 
אחוזים מסך הנזק שנגרם למדינה. 
הכפר  בבניית  המרכזי  הפעיל 
אבו  סייאח  השייח'  חוקי,  הבלתי 
עונש  מכבר  לא  סיים  אמדיעם, 
מאסר שנגזר עליו בשל 17 הרש־

עות בעוון הסגת גבול. 
בראשות  הנתבעים,  ששת 
לבית  ערערו  מדיעם,  אבו  סייאח 
המשפט המחוזי תוך הצפה חוזרת 
הקרקע,  על  לבעלות  טענתם  של 
ומאידך ערערה המדינה על קולת 
על  אותו  להעמיד  ודרשה  הקנס, 

סכום הנזק המקורי. 
בבאר  המחוזי  המשפט  בית 
ער־ את  וכל  מכל  דחה  שבע, 

"נכון  כי  וקבעו  הנתבעים,  עור 
הגישה  כאשר  המדינה,  עשתה 
הפנוי,  הוצאות  להחזר  תביעתה, 
המעוולים  שהם  הפולשים,  כנגד 
מוצ־ לא  שכאן.  ה'קולקטיביים', 

הציבורית  הקופה  על  להטיל  דק 
בשל  שנגרמו  כבדות,  הוצאות 

ונ־ חוזרת  חוק,  פורעת  התנהגות 
שנית, של יחידים". 

ערעור  את  קיבלו  השופטים 
סירובם  לאור  כי  וקבעו  המדינה, 
להגיע לפשרה עם המדינה, ששת 
ראשי המאבק ישלמו כ־1.6 מיליון 
למדי־ שנגרם  הנזק  סך  שקלים – 

נה, תוך ניכוי הסכום ששילמו יתר 
הפש־ להסדר  שהגיעו  הנתבעים 

פרקליטות  ניהלה  התיק  את  רה. 
וליווי  בסיוע  (אזרחי)  דרום  מחוז 
משטרת  ישראל,  מקרקעי  רשות 

ישראל והסיירת הירוקה.
את  המלווה  רגבים  בתנועת 
שנים  במשך  עראקיב  אל  תיק 
בית  החלטת  על  בירכו  ארוכות, 
"פסק  כי  ואמרו  המחוזי  המשפט 
הדין הזה מצטרף לפסקי דין קוד־

מים בפרשת אל עראקיב. אף הוא 
כקודמיו מנפץ לרסיסים את שקר 
והוא  עראקיב,  אל  של  הנראטיב 
ההלי־ לקידום  זרז  להוות  חייב 
מעמדם  לבירור  המשפטיים  כים 
תוך  בנגב  האדמות  של  המשפטי 
אלו  בקרקעות  הבעלות  רישום 
וזאת  החוקיים,  בעליהן  שם  על 
בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולא 
בכך  הבדואי.  לנראטיב  בהתאם 
היום  סדר  מעל  להסיר  יהיה  ניתן 
את סוגיית הבעלות באדמות הנגב, 
ולאפשר את קידום הליכי הסדרת 
לר־ בנגב  הבדואית  ההתיישבות 
ווחת הנגב ומדינת ישראל כולה".

האוצר: הגרעון ב־12 החודשים 
האחרונים עומד על 3.9 אחוז מהתוצר

מאת שלמה גרין

החוד־ ב־12  המצטבר  הגרעון 
שים האחרונים עומד על 3.9 אחוז 
ביצוע  מאומדן  עולה  כך  מהתוצר, 
הכללי  החשב  של  ראשוני  תקציב 
תוכנן  ל־2019  בתקציב  באוצר. 
תוצר  אחוז   2.9 של  שנתי  גרעון 

שהם 40.2 מיליארד שקל. 
ההוצאה  תכנון  לגבי 
המקורי  בתקציב  הממשלתית 

בתקציב  כי  האוצר  מנתוני  עולה 
הוצאות  יעד  מתוכנן  ל־2019 
מיליארד   396.9 בסך  שנתי 
הממשלה  הוצאות  סך  שקל. 
ב־194.0  הסתכמו  יוני   – בינואר 
בי־ שיעור   – שקל  מיליארד 

מהתקציב  אחוז   48.9 של  צוע 
המקורי. 

הסתכמו   2018 יוני   – בינואר 
ב־177.8  הממשלה  הוצאות  סך 
שמתחילת  כך  שקל,  מיליארד 

2019 חל גידול של 9.1 אחוז לעו־

ב־2018.  המקבילה  התקופה  מת 
ב־2019  תוכנן  המקורי  בתקציב 
אחוז   5.1 של  בשיעור  גידול 
בפועל  הביצוע  אומדן  לעומת 

ב־2018.
והאגרות  המסים  גביית  סך 
מתחילת 2019 הסתכמה ב־158.1 
של  שקלי  גידול  שקל,  מיליארד 
המק־ התקופה  לעומת  אחוז   1.9

בילה ב־2018.

ירושלים: פצוע 
בתאונת פגע וברח

רוסיה: ההורים באו עם תינוק להפגנה נגד 
הנשיא פוטין – התינוק צפוי להימסר לאימוץ

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

חדשה  בשיטה  מדובר  האם 
של הטלת מורך בלב המפגינים או 
בנסיון כן להגן על שלום הילדים? 

שואלים  הזאת  השאלה  את 
את עצמם אזרחים רבים ברוסיה, 

התביעה  שפרסמה  הודעה  לנוכח 
הרוסית אתמול, ולפיה היא פנתה 
לשלול  בדרישה  המשפט  לבית 
בנם  על  החזקה  את  הורים  מזוג 
שהגיעו  לאחר  השנה,  בן  התינוק 
ובכך  חוקית,  בלתי  להפגנה  עמו 

סיכנו את בריאותו ואת שלומו. 

כי  טוענת  הרוסית  התביעה 
של  ואמו  אביו  הוכיחו  במעשיהם 
עליהם,  לסמוך  ניתן  שלא  התינוק 
את  לסכן  חוששים  אינם  ושהם 
במהלך  התביעה  לפי  ילדם. 
לידי  אותו  מסרו  אף  הם  ההפגנה 
אדם שלישי, משום שרצו להפגין 

באופן אקטיבי. 
פרטים  פורסמו  לא  בהודעה 
אך  התינוק,  או  ההורים  אודות 
מקרים  בוחנת  התביעה  כי  נאמר 
נוספים של הורים שהגיעו עם תי־
נוקות או עם קטינים להשתתפות 
ובהתאם  חוקיות,  בלתי  בהפגנות 
לכך יתכן שיוגשו בקשות נוספות 
המז־ מההורים  הילדים  להפרדת 

ניחים. 

מאת חיים מרגליות

לציר  הוזעקו  שוטרים 
דיין  משה  דרך  בין  המחבר 
הפליטים  מחנה  למחסום 
בעקבות  בירושלים,  שועפאט 
ידי  על  שנפגע  אדם  על  דיווח 
הפ־ המקום.  את  שעזב  רכב 

לבית  קשה  במצב  פונה  צוע 
החולים 

ישראל  משטרת  כוחות 
וטכנאי  המשטרה  בוחני  ובהם 
והחלו  בחקירה  פתחו  זיהוי 
לאיתור  ממצאים  באיסוף 
במקביל  הפוגע  והנהג  הרכב 

לסריקות נרחבות שנערכו.

אנטישמיות באנגליה: משפחה 
יהודית הותקפה על רקע אנטישמי 

מאת א. למל

שנראה  מה  בודקת  המשטרה 
בוטה,  אנטישמיות  של  כמקרה 
לבי־ שהגיע  יהודית  משפחה  מול 

קור בעיר סנט אלבנס. 
בא־ עיר  הוא  אלבנס,  סנט 

שבאנגליה,  הרטפורדשייר  זור 
מצפון־מערב  ק"מ  כ־30  השוכנת 

למרכז לונדון.
לצלם  שהצליח  בתיעוד 

נראה  המשפחה,  מבני  מיכאל, 
ללא  למשפחה  המתקרב  העבריין 
"יהודים  אותם  ומכנה  התגרות, 
הוא  מכן  לאחר  מלוכלכים". 
לע־ פרסום  בלוח  לבעוט  ממשיך 

ברם.
דחף  האיש  מיכאל,  לדברי 
ובה  התינוק  עגלת  את  בתחילה 
בעט  מכן  לאחר  התינוק.  אחיינו 
בלוח פרסום סמוך לפני שהמשיך 

לדרכו.

שבה  העגלה  את  דחף  "הוא 

גיסי  השנה.  בן  שלי  אחיין  נמצא 
הוא  זה?'  את  עשית  'למה  שאל: 
יהודי  שאתה  בגלל  'זה  אמר: 
מלוכלך'. "זה היה מאוד לא נעים. 
בק־ אותך  מציב  זה  מזעזע.  מאוד 

צה".
איש־ הרטפורדשייר  משטרת 

כתקיפה  נחקר  זה  מקרה  כי  רה 
זוהה  ושהתוקף  חמורה  גזענית 

ושמו אדם קסידי.

הנציב לשר המשפטים: "תוכל למנות מנכ"ל"
נציב שירות המדינה הודיע כי אישר את המלצת ועדת החריגים בנציבות 
לאפשר לאוחנה למנות מנכ"ל שאיננו עובד מדינה בתקופת בחירות

מאת דוד שמואלי

פרופ'  המדינה,  שירות  נציב 
את  אישר  הרשקוביץ,  דניאל 
ממייסדי  כהן,  אופיר  של  מינויו 
העמותה למען משרתי המילואים, 
החדש  המשפטים  משרד  למנכ"ל 

במקומה של הגב' פלמור.
לשר  מכתב  שיגר  הרשקוביץ 
כתב  בו  אוחנה,  אמיר  המשפטים 
הח־ ועדת  המלצת  את  אישר  כי 

לאוחנה  לאפשר  בנציבות  ריגים 
למנות מנכ"ל שאיננו עובד מדינה 

בתקופת בחירות.

הצליח  לא  כי  טען  אוחנה 
לאתר עובדי מדינה שיש לו אמון 
כן  ועל  לתפקיד,  ויתאימו  בהם 
ביקש למנות למנכ"ל המשרד את 

אופיר כהן.
הרש־ של  האישור  בעקבות 

קוביץ תועבר המלצתה של ועדת 
המינויים  ועדת  לאישור  החריגים 
כישוריו  את  שתבחן  בראשותו, 

של כהן והתאמתו לתפקיד.
המנכ"ל  את  פיטר  אוחנה 
היוצאת הגב' פלמור, לאחר שלטע־

נתו לא היו ביניהם יחסי אמון, וזאת 
במה־ שמונה  בשר  שמדובר  למרות 

לך תקופת כהונת ממשלת מעבר.
למרות טענות שונות שנשמעו 
המשפטית  היועצת  קבעה  בנושא 
רקובר,  ל'  המשפטים,  משרד  של 
להחל־ משפטית  מניעה  "אין  כי 

פה".
מתאפשר  הדבר  לדבריה, 
שני  התקיימו  זה  שבמקרה  היות 
 – במנכ"ל  אמון  אין  לשר  תנאים: 
אמון  במשרת  ראשון  תנאי  שהוא 
פלמור  בנוסף,  ממכרז.  הפטורה 
אוחנה  עם  בשיחותיה  הסכימה 
מתקיימת  שלא  ומכאן  להחלפה 

במקרה זה הדחה.

בעקבות החגא המוסלמית:

צפי למחסור בעופות טריים בשבוע הבא

חברת הרכבות ההולנדית הודיעה על תכנית 
פיצוי לניצולי שואה שגורשו למחנות

מאת כתב 'המבשר' 

ההולנדית  הרכבות  חברת 
לניצולי  פיצוי  תכנית  על  הודיעה 
גורשו  אשר  הולנד  יוצאי  שואה 
הנאצי  המשטר  ידי  על  למחנות 
השניה  העולם  מלחמת  בתקופת 
כך   .(10.5.1940-8.5.1945)

ניצולי  לזכויות  מהרשות  נמסר 
השואה.

ליהודים  מוענקת  הזכאות 
שגורשו מהולנד למחנות השמדה 
למחנות  או  להולנד,  מחוץ  וריכוז 
ואמרספורט  פוכט  וסטרבורק, 

מתוך  הכיבוש,  כוחות  של  בצו 
הריכוז  למחנות  לשלחם  כוונה 

וההשמדה. 
וסט־ למחנה  גורש  שלא  מי 

אלא  הכיבוש,  כוחות  ע"י  רבורק 
הממשלה  בהוראת  לשם  הועבר 
 1939 אוקטובר  בין  ההולנדית 
למ־ גורש  ולא   ,1942 ביולי  ל־1 

זכאי  אינו  השמדה,  או  ריכוז  חנה 
לפיצוי. 

בקשות לפיצוי ניתן להגיש עד 
5.8.2020

הוועדה  המלצות  לפי 
נקבע  בהולנד  שהוקמה  המיוחדת 

בתאריך  בחיים  שהיו  ניצולים  כי 
יקבלו  יורשיהם  או   27.11.2018

ואלמ־ אלמנים  אירו.   15,000

נפטרו  אשר  ניצולים  של  נות 
 7,500 יקבלו   27.11.2018 לפני 

אירו. 
באין אלמנים או אלמנות, ילדי 
לקבל  ביחד  כולם  יכולים  הניצול 
הבכור  הבן  כאשר   – אירו   7,500

נולד לפני 8.5.1945 ו־5,000 אירו 
לאחר  נולד  הבכור  הבן  כאשר   –

הליך  בדבר  לשאלות   .8.5.1945

טלפונית:  לפנות  ניתן  הבקשה 
887926250+(0)31

מאת מאיר קליין 

עומד,  בני־ברק  תושבי  מספר 
למרשם  הלשכה  לנתוני  בהתאם 
על  הפנים  במשרד  אוכלוסין 
אב  בחודש  ירבו,  כן   ,208,445

בת־  207,115 לעומת  ה'תשע"ט 
 203,730 ה'תשע"ט,  שנת  חילת 
 202,770 ה'תשע"ח,  שנת  בסוף 
ה'תשע"ח, 197,913  שנת  באמצע 

בש־  193,000 ה'תשע"ז,  בשנת 
בשנת   190,000 ה'תשע"ו,  נת 

ה'תשע"ה.
בסי־ ציינו  בני־ברק  בעיריית 

הבלתי  המבורך  הגידול  את  פוק 
פוסק במספר תושבי העיר בהיות 
לציבור  משיכה  מוקד  בני־ברק 
ובהיותה  הארץ  מרחבי  חרדי 
חינוך  ולמוסדות  לישיבות  מרכז 
מעולים מחד גיסא ומרכז מסחרי, 
גדול  משרדים  ומגדלי  תעסוקתי 
זאת  גיסא,  מאידך  ביותר  ומגוון 
המעולה  הגיאוגרפי  מיקומה  לצד 
בגוש דן. בצפון העיר נבנו עד כה 
ועסקים  משרדים  מגדלי  עשרה 
אלו  ובימים  קומות,  עשרות  בני 
'הכשרת  מגדל  הקמת  מתבצעת 
הישוב' בן 60 קומות, שהינו השני 

בגובהו בארץ.
האוכלוסין,  מרשם  נתוני  לפי 
לפי  ברק  בני  תושבי  של  החלוקה 
עד 5: 40,751;  מ־0  הינה:  גילאים 
מ־17־13:   ;35,603 מ־12־6: 
 ;14,826 מ־21־18:   ;20,492

מ־60־41:   ;48,526 מ־40־22: 
מס־  .22,211  –  60 מעל   ;26,036

 .10,868  – עולים  תושבים  פר 
המרכזית  הלשכה  לנתוני  בהתאם 

הנפשות  מספר  לסטטיסטיקה, 
הממוצע למשפחה בבני־ברק הוא 
4.2, והוא הגבוה ביותר בין הערים 

גם  בארץ.  והבינוניות  הגדולות 
באגף החינוך של העיריה התברר 
נרשמים  כאלף  של  עליה  שהיתה 
לגני־ילדים ובעקבות זאת, נפתחו 
כיתות גן חדשות, באזורים שונים 

של העיר. 
עולה  בעיר  התושבים  שיעור 
בהתמדה ובאורח רצוף, חרף המ־
בני־ שכן  שבה,  הקרקעית  צוקה 

בתכנון  שנה   94 לפני  נבנתה  ברק 
ל־10,000 תושבים. קיימות מספר 
תכניות לבינוי בנייני מגורים, ובהן 
ל־560  והולכת  המוקמת  תכנית 
לובינסקי  במתחם  דיור  יחידות 
מתוכננת  כהנמן,  הרב  שברחוב 
דיור  יחידות  ל־300  נרחבת  בניה 
במתחם השוק בשכונת פרדס כ"ץ, 
מלבן  בי"ח  באזור  דירות  מאות 
לשעבר בשכונה, 500 יחידות דיור 
במתחם שחר העיר במשולש הר־
והיר־ המכבים  אברבנאל,  חובות 

בצפון  דיור  יחידות  וכ־2,500  קון 
העיר מעבר לרחוב אם המושבות, 
כשהמגמה היא להגיע בעוד כ־13 

שנים ל־230,000 תושבים.

 10,000 אושרו  לכך,  בנוסף 
בשנים  שתתווספנה  דיור  יחידות 
וזאת  ברק,  בני  לעיר  הקרובות 
במסגרת אישור הוועדה המחוזית 
למתן  אביב  בתל  ולבניה  לתכנון 
כוללנית  מתאר  תכנית  של  תוקף 

בב/2035, מהנדס העיריה.
הכ־ העיתון  לנתוני  בהתאם 

ירידות  בולטות  'כלכליסט'  לכלי 
בדי־ גיאוגרפי,  בפילוח  גדולות, 

שבין  בשיעורים  חדשות,  רות 
אביב,  תל  באזורי  50%־30%, 

שבע,  ובאר  חיפה  ירושלים, 
המרכז  אזור  בולט  זאת,  ולעומת 
בגידול משמעותי ברכישת דירות 
המתרכז  שוק'  ב'מחירי  חדשות 
אשר  אונו.  ובקרית  ברק  בבני 
לפרסום בימים האחרונים כי 260 
לעיר  ברק  מבני  עברו  תושבים 
לאלו  דומים  במספרים  שכנה, 
גן  מרמת  עיר  לאותה  שעברו 
ומתל אביב, הרי שאין למספר זה 
כל משמעות, לעומת תוספת לבני 
בשנה  תושבים  כ־2,000  של  ברק 
כי  מתברר  לכך,  בנוסף  האחרונה. 
חלקם הניכר מתוך 260 התושבים 
היתה  שלא  צעירים  היו  שעברו, 
להם האפשרות הכספית לרכישת 
עברו  הם  ולכן  ברק,  בבני  דירה 
לאחת השכונות בעיר שכנה, שבה 

מחיר הדירות נמוך בהרבה.
אשר להשקעות הכספיות של 
העיריות בתושביהן, וזאת על סמך 
איינש־ ומ'  בורין  ל'  שערכו  דירוג 

שחר,  בן  צ'מנסקי  מחברת  טיין 
משקי־ החרדיות  שהערים  עולה 

עות יותר בחינוך וברווחה מאשר 
החרדיות  הערים  ובין  בתרבות, 
משקיעה בני ברק את הסכום הג־

בוה ביותר של 447 שקלים בחינוך 
לתושב לשנה ובתחומי הרווחה – 
251 ש"ח לתושב לשנה בבני ברק, 

שהינו הגבוה בערים החרדיות.

מבצע אכיפה משולב לאיתור מפגעי בטיחות באתרי בניה ברחבי הארץ
מאת חיים מרגליות

מפ־ בהובלת  ישראל,  משטרת 
תופעת  באכיפת  (המטפל  פלס  לג 
תאונות העבודה) ביחידה הארצית 
יאל"כ  הכלכלית  בפשיעה  למאבק 
מחוזות  כלל  עם  יחד   ,433 בלהב 
מנהל  העבודה,  משרד  המשטרה, 
וההס־ האכיפה  ומנהל  הבטיחות 
היחידה  המדינה  פרקליטות  דרה, 
אזרחי,  ופמת"א  אזרחית  לאכיפה 
לביטוח  המוסד  הקבלנים,  רשם 
ביצעו   – המיסים  ורשות  לאומי 
ב־84  משולב  ארצי  אכיפה  מבצע 

ברחבי  ערים  ב־24  בניה  אתרי 
הארץ בו זמנית. 

כח  הגיע  הבוקר  משעות  החל 
של מאות שוטרים בהובלת מפלג 
פלס ביאל"כ, וכן עשרות מפקחים 
ונציגי  העבודה  משרד  מטעם 
בניה  לאתרי  נוספים  אכיפה  גופי 
יהוד,  ברק,  בני  גן,  רמת  בערים 
רעננה,  מודיעין,  חולון,  ים,  בת 
רחובות,  לציון,  ראשון  סבא,  כפר 
חיפה,  שדרות,  נתיבות,  אשדוד, 
נה־ מוצקין,  קרית  ביאליק,  קרית 

עילית,  נצרת  שמונה,  קרית  ריה, 
עפולה, ירושלים ובית שמש.

 51 הוצאו  המבצע  במהלך 
בערים  בניה  לאתרי  בטיחות  צווי 
מפגעים  של  קיומם  בשל  שונות 
שמשמעותם  קשים,  בטיחות 
באת־ מיידית  עבודה  הפסקת 

 12 וכן  הליקויים  לתיקון  עד  רים 
ליקויים  לתיקון  בטיחות  צווי 

נקודתיים. 
נסגרו  שבגינם  הליקויים 
מנהל  מינוי  אי  כוללים  האתרים 
שבדיקתו  צריח  עגורן  עבודה, 
ריבוי  בתוקף,  איננה  התקופתית 
שאינם  ופירים  עבודה  משטחי 
מגודרים ואתר בניה שיש בו צבר 
כגון  שונים  בטיחות  ליקויי  של 
המעידים  בגובה,  עבודה  חשמל, 
ואתר  מסוכן  בטיחותי  אקלים  על 
המהווה  זקיפים  פיגום  מותקן  בו 
שני  אותרו  בנוסף  דחופה.  סכנה 
וברחובות,  ברק  בבני  בניה  אתרי 
בטיחות  צווי  בעבר  להם  שהוצאו 
מש־ שונים.  בטיחות  ליקויי  בשל 

של  קיומו  למרות  כי  הדבר  מעות 
מת־ במקום  עבודה  הפסקת  צו 

שוטפות  בניה  עבודות  שם  נהלות 
באופן שיש בו כדי להמשיך לסכן 
הועברו  החומרים  העובדים.  את 
לבחינה ותישקל הוצאת צו סגירה 
מנהלי לאתר לפי סעיף 78 לפקו־

דת המשטרה. 
באתר נוסף בחולון נמצא עגו־

רנאי שהפעיל עגורן ללא הסמכה, 
להפע־ חשד  עלה  בנהריה  ובאתר 

שאינו  מתחזה,  ידי  על  עגורן  לת 
הועברו  המעורבים  לכך.  מורשה 
במשטרה.  באזהרה  לחקירה 
יועבר  בעניינם  הטיפול  במקביל, 
הבטיחות  במנהל  המנהלי  לאפיק 

במשרד העבודה. 
הפעילות  במסגרת  בנוסף, 

המו־ העובדים  זכויות  נבדקו 
ובהם  השונים  באתרים  עסקים 
הקבלן  וחברות  המשנה  קבלני 
החומרים  מנופאים.  המעסיקות 
לצורך  הקבלנים  לרשם  יועברו 
נקיטה בהליכים משמעתיים כנגד 

הקבלנים מפרי החוק. 
במשטרה אמרו כי מדובר במ־

היקף,  רחב  תקדימי  אכיפה  בצע 
שמטרתו הינה לאתר מפגעי בטי־

ולפעול  בניה,  באתרי  קשים  חות 
מפגעים,  לאותם  האחראים  כנגד 
הציבורית  התודעה  את  להגביר 
ההרתעה  ואת  הבטיחות  לסוגיית 
בתחום כלפי מפרי החוק, כל זאת 
ועל  חייהם  על  לשמור  מנת  על 
בתחום  העובדים  של  בטחונם 
ושל כלל הציבור. מפלג פלס החל 
חודשים,  כשבעה  לפני  לפעול 
לצד חקירת תאונות עבודה קשות 
גורמים  כנגד  חקירות  וניהול 
על התופעה,  השפעה  להם  שונים 
אכי־ בהובלת  בשגרה  מתמקד 

משרד  מפקחי  עם  משולבת  פה 
במטרה  זאת  והרווחה,  העבודה 
העבודה,  תאונות  לצמצום  להביא 
משטר  את  ההרתעה  את  להגביר 
נורמות  ולהטמיע  לחוק  הציות 

עבודה בטוחות. 
תאונות  לחקירת  פלס  מפלג 
בגיבוש  לעסוק  ימשיך  עבודה 
בתופעת  לטיפול  כוללת  ראיה 
תאונות העבודה, בחקירת אירועי 
תאונות עבודה חמורות ובחשיפת 
המ־ נוספות  פליליות  עבירות 

עבירות  ובגילוי  לתחום  שיקות 
שלו־ על  ישיר  באופן  המשפיעות 

על  האזרחים  של  ובריאותם  מם 
העבירה  מבצעי  את  להביא  מנת 

לדין.

מאת חיים מרגליות

המוסלמית  החגא  בעקבות 
– עיד אל אדחא, עלול להיווצר 

ברשתות  טריים  בעופות  מחסור 
יהיו  לא  כי  חשש  וישנו  השיווק, 
בשוק די עופות טריים לצרכנים 
בסופו של השבוע הבא, כך על פי 

הודעת משרד החקלאות.
הצפוי  למחסור  הסיבה 

כוח  של  בהיעדרותו  נעוצה 
מהמשחטות,  מקצועי  אדם 
כחמישה  שנמשך  החג  לאורך 
המשחטות  אלה  בימים  ימים. 
בהיקף  יעבדו  או  יעבדו  לא 
בעוב־ המחסור  בגלל  מצומצם 

שיורגשו  שיבושים  ויתכנו  דים 
השבוע,  סוף  לקראת  בעיקר 
טריים  לעופות  הביקוש  כאשר 

עולה. 

להתחדש  צפויה  הפעילות 
בהדרגה ביום ראשון לאחר מכן, 
תשוב  שבוע  באותו  שכבר  כך 
אספקת העופות הטריים באופן 

מלא וסדיר. 
צפוי  לא  קפואים  בעופות 
הארו־ המדף  חיי  לאור  מחסור 

עופות  לעומת  המוצר,  של  כים 
עו־ שלהם  המדף  שחיי  טריים, 

מדים על כחמישה ימים.

טול כרם: נעצר חשוד 
בגניבת זהב ותכשיטים

מאת חיים מרגליות

משמר  של  מיוחד  כוח 
הביא  כרם  בטול  שפעל  הגבול 
בהתפרצות  חשוד  של  למעצרו 
זהב,  ובגניבת  הארץ  במרכז 

תכשיטים וכסף בשווי רב.
בוצעה  ימים  מספר  לפני 
מגורים  לדירת  התפרצות 
על  נגנב  ממנה  הארץ  במרכז 
זהב,  שכלל  רכוש  החשד  פי 

תכשיטים וכסף בשווי רב.
מאז המקרה פעלה משטרת 
וכא־ החשוד  לאיתור  ישראל 

מג"ב  כוח  של  בפעילות  מור, 
בטול  ונעצר  אותר  הוא  מיוחד 
החשוד  הרכוש  עם  יחד  כרם 

כגנוב. 
שמ־ מוסיפים  במשטרה 

לאירוע  נוספת  בדוגמה  דובר 
ומס־ הארץ  במרכז  שמתרחש 
בש־ החשוד  מעצר  עם  תיים 
ובכך  הפלסטינית  הרשות  טחי 
המשטרה,  של  הארוכה  שידה 
הפועלים  מג"ב  כוחות  בסיוע 
שי־ מקום  לכל  תגיע  באיו"ש 

מדובר  בהם  במקרים  הן  דרש 
בטרור והן בעבירות פליליות.

בני ברק ממשיכה לגדול: למעלה מ־208 אלף תושבים


