
מאת כתב המבשר

והתעו־ קינה  עצרות  במרכז 
תשעה  ליל  אמש  שנערכו  ררות 
מחאה  הובעה  הארץ,  ברחבי  באב 

וכאב נוקב, נוכח התופעה המחרי־
דה והמבישה של הרס וסגירת בתי 
ברחבי  האחרונה  בתקופה  כנסת 

הארץ והעולם. 
פינוי  את  הזכירו  הרבנים 

על  שנעשה  בערד,  הכנסת  בית 
רבות  כשעשרות  העיריה,  ידי 
פונו  התורה  ספרי  עם  מתפללים 
וכן  זדונית,  בצורה  הכנסת  מבית 
הרס בית הכנסת בבית שמש, שם 

את  ישראל  מקרקעי  מינהל  הרס 
בית הכנסת 'היכל הבעל שם טוב', 
למרות נסיונות עיריית בית שמש 

למנוע זאת.

ע"י  בערד  הכנסת  בית  פינוי 
העיריה, לצד הרס בית הכנסת בבית 
ישראל,  מקרקעי  מינהל  ע"י  שמש 
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עם ישראל מתאבל על 
חרבן בית המקדש

רבבות נוהרים לרחבת ה'כותל המערבי' לאמירת קינות
מאת כתב 'המבשר'

בכל  ישראל  בית  עם  המוני 
ובצער,  באבל  שרוי  תבל  רחבי 
תשעה  צום  היום  מתאבל  בהיותו 
באב (נדחה) על חרבן בית מקדשנו 
ותפארתנו, כאשר נוטל כבוד מבית 
חמי־ מאות  תשע  אלף  לפני  חיינו 

שים ואחת שנה.

התכנ־ השבת,  צאת  עם  אמש, 
סו המוני עם בית ישראל לשבטיו 
ועדותיו בבתי הכנסיות ובתי המ־
על  יחדיו  ולקונן  לבכות  דרשות, 
חורבן המקדש ועל חמדת ישראל 
כלי הקודש והמקדש שהיו למדו־

רת אש.
נהרו  המערבי  הכותל  לרחבת 
בני  רבבות  באב  תשעה  ליל  אמש 

כש־ איכה  מגילת  לאמירת  ישראל 
מפי כל נשמעה בכאב וביגון התחי־
נה "עד אנה בכיה בציון ומספד בי־

רושלים", "ויהי נועם נשבת במוצאי 
נתכנסה  וקהילה  קבוצה  כל  שבת", 
כדי  הארץ  על  בישיבה  עצמה  בפני 
למ־ בהתאם  הבית  חרבן  על  לקונן 

סורת והמנהגים בהם נהגו.

בחסדי שמים: סוכל פיגוע חדירה חמור 
בגבול הרצועה - ארבעה מחבלים חוסלו

כוח גולני תקף חוליית מחבלים חמושה בקלצ'ניקובים ומטול RPG ^ הכוח פתח באש לאחר שאחד מהמחבלים 
חצה לשטח ישראל באזור חאן יונס ^ צה"ל תקף עמדות חמאס סמוכות ^ אף חייל לא נפגע בתקרית

מאת סופרנו הצבאי

חמושים  מחבלים  ארבעה 
ישראל  לשטח  לחדור  שניסו 
בשבת  חוסלו  יונס  חאן  באזור 
במ־ גולני.  כוח  בידי  בוקר  לפנות 
חמאס  עמדות  תקף  צה"ל  קביל 
נמצאה  המחבלים  על  סמוכות. 

שהוחרמה  גדולה  נשק  כמות 
כלי  בין  החיילים.  ידי  על  בשטח 
רובי  מספר  היו  שהוחרמו  הנשק 
ומטולי  יד  רימוני  קלצ'ניקוב, 

.RPG
צה"ל,  דובר  הודעת  לפי 
זיהו  המוקדמות  הבוקר  בשעות 
אשר  מחבלים  מספר  תצפיות 

בדרום  המערכת  לגדר  התקרבו 
שנערכו  החיילים  עזה.  רצועת 
באש  פתחו  הזיהוי  בעקבות 
חצה  המחבלים  שאחד  לאחר 
את הגדר - והרגו אותם. במהלך 
היו  לא  רימון.  הושלך  האירוע 
נפגעים מבין החיילים ולא נגרם 

נזק.

טוע־ עזה  ברצועת  מקורות 
נים כי שלושה מהמחבלים פרשו 
מהזרוע הצבאית של חמאס לפני 
שלושה חודשים והצטרפו לאר־

גון סלפי ברצועה, אליו השתייך 
כי  לציין  יש  הרביעי.  המחבל 
כי  מקורות  אותם  טענו  בתחילה 

חיזוק ל'מפעל הש"ס העולמי' להמשיך 
בהעמדת לגיונות של תלמידי חכמים

מתוך ציפיה עמוקה שייבנה בית המקדש במהרה בזכותם של עמלי התורה – 
התכנסו ביום שישי ערב תשעה באב, מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א לאסיפת 
הנשיאות השנתית, בה הואצלה ברכתם ש'מפעל הש"ס העולמי' ימשיך להגביר 

את אור התורה בעולם ולהקים דורות של גאונים מופלגים בקיאים בש"ס 
ופוסקים, כחזונו הגדול של המייסד כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז בעל 'שפע חיים' 

זי"ע ^ כתבה נרחבת תבוא אי"ה

צילום: משה גולדשטיין

בתום מצוד נרחב:

כוחות הבטחון עצרו את המחבלים 
החשודים ברצח דביר שורק הי"ד

שני המחבלים המעורבים ברצח נעצרו בתום פעילות מבצעית מיוחדת של כוחות הבטחון בבית כחיל שבאזור 
חברון ^ נתניהו בירך את הכוחות על איתור החשודים: "נמשיך להילחם בטרור בעוצמה בכל החזיתות"

מאת סופרנו הצבאי

בשבת  עצרו  הבטחון  כוחות 
דביר  ברצח  חשודים  שני  בבוקר 
למגדל  סמוך  ה־19  בן  הי"ד  שורק 
השניים,  שעבר.  חמישי  ביום  עוז 
וקאסם  ה־24,  בן  עסאפרה  נסיר 
בבית  נעצרו  ה־30,  בן  עסאפרה 
בכפר בית כחיל, הודות למאמצים 
מודיעניים וטכנולוגיים של שב"כ, 
משטרת ישראל וצה"ל. הם הועב־

רו לחקירת שב"כ.
כו־ את  בירך  הממשלה  ראש 

חות הבטחון על איתור המחבלים. 
וכוחות  השב"כ  את  משבח  "אני 
של  רוצחיו  את  שלכדו  הביטחון 
אמר  שעות",  תוך 48  שורק  דביר 
כוחו־ האחרונות  "בשנים  נתניהו. 

המרצחים  כל  על  ידם  שמו  תינו 
בישראלים  שפגעו  הפלסטינים 
נמשיך  שוב.  זאת  עשו  הם  והיום 

בכל  בעוצמה  בטרור  להילחם 
החזיתות".

במסגרת המצוד, כוחות צה"ל 
שני  גם  כחיל  בית  בכפר  עצרו 
עסא־ עכרמה  נוספים:  חשודים 

הוחרם  וכן  אינאס  ואשתו  פרה, 
התפתחה  הפעילות  במהלך  רכב. 
בהשתתפות  אלימה  סדר  הפרת 

אבנים  שיידו  פלסטינים  כמאה 
הב־ וכוחות  צה"ל  לוחמי  לעבר 
שבמרחב  כחיל  בית  בכפר  טחון 
'יהודה'.  המרחבית  החטיבה 
לפיזור  באמצעים  הגיבו  החיילים 

הפגנות.
שורק נסע ביום רביעי בלילה 
סוף  מתנת  לקנות  כדי  לירושלים 

"אור  התורני  המוסד  לרב  שנה 
תורה מחניים" בו למד, אולם מאז 
ליצור  הצליחו  לא  משפחתו  בני 
לפנות   02:30 בשעה  קשר.  עמו 
כוחות  של  סריקות  לאחר  בוקר, 
כשהוא  החייל  נמצא  הבטחון, 
דקור למוות בין מגדל עוז לאפרת 
שבגוש עציון. מהחקירה עולה כי 
שנ־ לפני  רוצחיו  עם  נאבק  שורק 

המוסד  לשער  סמוך  למוות  דקר 
אפש־ נשללה  זאת,  עם  למד.  בו 

רות כי המחבלים ניסו לחטוף את 
החייל.

המחבלים,  לתפיסת  קודם 
פלסטי־ תקשורת  כלי  דיווחו 

הסמוך  פג'אר  בית  בכפר  כי  נים 
מכונית,  הוחרמה  לחם  לבית 
המ־ את  שימשה  הנראה  שככל 

עמר  הרכב,  בעל  בפיגוע.  חבלים 
מהכפר,   29 בן  תואבתה,  מנסור 

נעצר.

סקר: הליכוד – 32, 
כחול לבן – 30

הרשימה הערבית עם 11 מנדטים. מפלגת הימין המאוחד 
אוחזת ב־10 מנדטים. יהדות התורה עם שבעה מנדטים

החל מהיום ולאורך השבוע צפויים 
שיבושים בתחבורה הציבורית
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(איד  השבוע  שחל  מוסלמי  חג 
משמ־ שיבושים  יגרור  אדחא)  אל 
בכל  הציבורית  בתחבורה  עותיים 
כי  נודע  ל'המבשר'  הארץ.  רחבי 
לחברות  התיר  התחבורה  משרד 
להפחית את נפח התחבורה עד 40 

אחוזים.
החרדיות  מהערים  בחלק 
קווי  לצמצום  החברות  התארגנו 
הרצון  בשל  הזמנים,  ובין  קיץ 
השי־ את  הניתן  ככל  להפחית 

כי,  אם  הסדירים,  בקווים  בושים 
ככל הנראה גם בקווים אלה יחולו 

שיבושים.
כי  אמש  מסרו  אגד  בחברת 
בשל העובדה שאלפים מבין נהגי 
התח"צ חוגגים את החג המוסלמי, 
במצבת  ירידה  אלה  בימים  צפויה 
יפעלו  השירות  וקווי  האדם  כוח 
חברות  בכל  מצומצמת  במתכונת 

התח"צ כמו גם ב"אגד". 
מתבקש  הנוסעים,  ציבור 
לגבי  השירות  במוקדי  להתעדכן 
בימים  הזמנים  בלוחות  השינויים 

אלה.
מהנסיעות  חלק  כי  נמסר  עוד 
תבוצ־ זו  בתקופה  עירוניות  הבין 

ענה באמצעות תגבור אוטובוסים 

הציבור  פרטיות.  חברות  של 
שמגי־ לקווים  לב  לשים  מתבקש 

בקדמת  ולחפש  התחנה  אל  עים 
ואת  הקו  מספר  את  האוטובוס 

השלט 'בשירות אגד'. 
האח־ התחבורה  חברות  גם 

ומטרופולין,  קווים  כמו  רות, 
כך  על  מקדימות  הודעות  פרסמו 
והפחתות  שיבושים  שצפויים 
בקווי התחבורה הציבורית בימים 

אלה.

גרמניה: נאצי יעמוד לדין בגין סיוע לרצח 
יהודים הי"ד במחנה ההשמדה שטוטהוף

מואשם בסיוע לרצח של 5,230 אסירים הי"ד שהיו כלואים במחנה בשנים תש"ד־תש"ה

מאת א. למל

לא.  מלעולם  מאוחר  טוב 
יועמד   ,92 כבן  קשיש  דיי,  ברונו 
בגין  באוקטובר  בגרמניה  לדין 
במחנה  המונים  ברצח  מעורבותו 

השמדה נאצי בתקופת השואה.
של  לרצח  בסיוע  נאשם  דיי 
כלואים  שהיו  אסירים   5,230
במחנה  תש"ד־תש"ה  השנים  בין 
הממוקם  שטוטהוף,  ההשמדה 
שלושים ושבע קילומטר ממזרח 
שטו־ העיר  ליד  לגדנסק (דנציג) 

בצפון  הוא  שכיום  באזור  טהוף 
פולין.

בגרמניה  התקשורת  בכלי 
דווח כי דיי שהיה שומר במחנה, 
הודה שידע על הזוועות שבוצעו 
לע־ היה  יכול  לא  כי  טען  אך  בו, 

זוב את משמרתו ולברוח מחשש 
שייהרג.

של  תוצאה  היא  זו  הרשעה 
לדין  ההעמדה  במדיניות  שינוי 
בגרמניה  נאצים  פושעים  של 
העמדתו  לקראת  לתקפו  שנכנס 
איוון  של  תשס"ט  בשנת  לדין 
זה,  שינוי  בעקבות  דמיניוק. 
ששירת  מי  כל  להרשיע  ניתן 
הופעלו  בו  (מחנה  מוות'  ב'מחנה 
על  גז)  משאיות  או  גאזים  תאי 

צורך,  ואין  בלבד  שירות  סמך 
שה־ להוכיח  בעבר,  שהיה  כפי 

פשע  בצעו  הנאשמת  או  נאשם 
עד  ספציפי.  קרבן  נגד  ספציפי 
נאשמים,  שלושה  הורשעו  עתה 
וכן  בסוביבור  ששירת  דמיניוק, 
הנינג  וריינהולד  גרונינג  אוסקר 

ששירתו באושוויץ. 
שמעון  ממרכז  זורוף  אפרים 
זכויותיהם  למען  שפועל  וזינטל, 
על  בירך  שואה,  ניצולי  של 
דיי.  את  לדין  להעמיד  ההחלטה 
"למרות הזמן שעבר, זה לא מפ־
מי  של  האחריות  מחומרת  חית 

הסופי",  הפתרון  ליישום  שעזר 
אמר.

במקרים  סייע  ויזנטל  "מרכז 
שומרים  שני  של  האחרונים 
מ־20  יותר  כשאיתר  בשטוטהוף 
חיים  רובם  המחנה,  של  שורדים 

כיום בישראל", הוסיף זורוף.

שני הרוגים 
בתאונות דרכים
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הת־ קטלנית  דרכים  תאונת 
להולכת  רכב  בין  בטירה  רחשה 
פונתה  הרגל  הולכת   .15 כבת  רגל 
רפואי  טיפול  לקבלת  אנוש  במצב 
לבית חולים, שם נאלצו לקבוע את 

מותה. 
נהג הרכב, בן 20 מטירה הגיע 
לח־ והוא עוכב  לתחנת המשטרה 
קירה. שוטרים ובוחני תנועה הגי־

עו לזירת התאונה ונסיבות האירוע 
נבדקות.

מבדיקה ראשונית של המשט־

רה עולה החשד כי מדובר בתאונת 
שהס־ החשוד  וברח.  פגע  דרכים 
גיר את עצמו יובא היום להארכת 

מעצרו.
תאונה קטלנית נוספת התרח־

שה בכביש 293 (שדה צבי).
מתחקור ראשוני עולה כי ככל 
הנראה מדובר בהתהפכות עצמית 
דרכים  תאונות  בוחני  רכב.  של 

פתחו בחקירה.
למ־ שהוזעקו  רפואה  גורמי 

של  מותו  את  קבעו  התאונה  קום 
לקב־ פונה  והשני  הפצועים  אחד 

לת טיפול רפואי.

  המשך בעמ' ב

על חורבן בית המקדש מעט:

במהלך עצרות קינה בליל תשעה באב הובעה מחאה 
וכאב על פינוי והרס בתי כנסת בארץ ישראל

  המשך בעמ' ב

מאת מאיר ברגר

שפור־ השבועי  הסקר  פי  על 
ידי  על  האחרון  השבוע  בסוף  סם 
לכחול  הליכוד  בין  הפער   ,103fm
לבן נשמר ועומד על שני מושבים: 
בס־ מנדטים  ל־32  מגיעה  הליכוד 

קר וכחול לבן ל־30.
המשותפת  הערבית  הרשימה 
הימין  מפלגת  מנדטים.   11 עם 
אוחזת  שקד  בראשות  המאוחד 
ביתנו'  'ישראל  מנדטים.  ב־10 
ל־9  מגיעה  ליברמן  אביגדור  של 

מושבים בכנסת הבאה.
סיעת ש"ס עם שמונה מנדטים 
עם  הדמוקרטי  המחנה  בסקר, 
שמונה, ויהדות התורה עם שבעה 

העבודה־גשר  רשימת  מנדטים. 
עם חמישה מנדטים.

משה  של  'זהות'  מפלגת 
אחוזים,   1.8 קיבלה  פייגלין 
ו'עוצמה יהודית' בראשות איתמר 
בן גביר עם 1.5 אחוזים מהקולות.

ידי  על  בוצע   103fm סקר 
סמית.  רפי  בהנהלת  סמית  מכון 
סטטיסטיות  בשיטות  נערך  הוא 
פאנל  של  בשילוב  מקובלות 
טלפוניים  וראיונות  אינטרנטי 
טעות  והערב.  היום  בשעות 
אחוזים,   3.9 על  עומדת  הדגימה 
אשכולות  היא  הדגימה  ושיטת 
המתבקשים  (מספר  דו־שלבי 
בני   4,498 על  עמד  להשתתף 

אדם).

  המשך בעמ' ב
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הבשורה ההיסטורית של עולם הספר היהודי:

'מדרש רבה' המבואר והמשולב, במהדורה 
חדשה ועמוסת מעלות ייחודיות

בס־ נשארו  רבים  אלפים 
לאמירת  המקדש  למקום  מוך 
קו־ רב  ובבכי  חצות,  תיקון 

והמקדש  הקודש  עיר  על  ננו 
כא־ ולביזה,  למשיסה  שהיה 

האבלות  ציון  דרכי  שממו  שר 
בהר  להם  מהלכים  כששועלים 

הקודש.
ימשיכו  למסורת  בהתאם 
לר־ ישראל  אלפי  רבבות  לנהור 

במשך   – המערבי  הכותל  חבת 
כל שעות היום, כדי לשהות סמוך 
ונראה למקום המקדש ולקונן שם 
עם  כאשר  חורבנו,  על  ובכי  בנהי 
קרוב  המר  בגלות  שרוי  ישראל 
לבו  במר  וזועק  שנה  לאלפיים 
ותפארתך  בשבי  עוזך  מתי  "עד 

ביד צר".
ביום  נוהרים  רבים  אלפים 
במ־ אבות  לקברי  זה  כבד  אבל 

ולקבר  בחברון,  המכפלה  ערת 
של  זעקתו  את  לזעוק  אמנו  רחל 
שגלו  הבנים  על  הנביא  ירמיהו 
לעורר  וכך  אביהם,  שלחן  מעל 
ההבטחה  לקיום  אבות  זכות 
האלוקית של 'ושבו בנים לגבולם' 

ישראל  של  וגאולתן  בישועתן 
במהרה.

מנחה  לתפילת  שנה  כמדי 
רבים  המונים  מגיעים  וערבית 
ותפארתו  מקדשנו  בית  לשריד 
לבם  ושופכים  המערבי'  'הכותל 
אבלי  את  "נחם  ובקשה  בתחינה 
בסיום  כאשר  וירושלים",  ציון 
ערבית,  תפילת  לאחר  הצום 
האהבה  תפארתו  במלוא  מתגלה 
ישראל,  בעם  השוררת  והאחווה 

כאשר   – להגאל  נזכה  שבזכותה 
'האחים רובין' עומדים לשרת נא־

מנה את המוני באי בית ה', לחלק 
ברוח נדיבה מזונות ושתיה לקהל 
מכן  לאחר  הצום.  לשבירת  הרחב 
הלבנה  את  העם  המוני  מקדשים 
מתוך תקוה ותפלה כי בקרוב נזכה 

לנחמת ציון וירושלים.
'קי־ עריכת  של  זה  מנהג 

באב  תשעה  במוצאי  לבנה'  דוש 
הכותל  מקדשנו  בית  שריד  ליד 

שהונהגה  מסורת  היא  המערבי, 
שלמה  צבי  דוד  רבי  הרה"ק  ע"י 
השנים  כל  ונמשכת  זי"ע  מלעלוב 
ע"י שושלת האדמו"רים הק' לבית 
לעלוב, כשרבבות מגיעים למקום 
ושמחים  'ששים  בהיותם  הקודש 
בקשה  תוך  קונם',  רצון  לעשות 
לקיום  נזכה  שבקרוב  ותפילה 
הלבנה  אור  'ויהי  הגדול  היעוד 
משיחנו  בביאת  החמה'  כאור 

בב"א.
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ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון
ויהי נועם נשבת במוצאי שבת, כאשר ישבו לארץ ידמו, 
ִיְבּכּו ִויַבּכּו את השבר הרוחני הגדול ביותר הנמשך זה אלף 
לו.  דומה  שאין  שבר  זהו  שנה.  ואחת  חמישים  מאות  תשע 
אמנם שפך הקדוש ברוך הוא חמתו על העצים ועל האבנים, 
עמדו  אלו  ואבנים  עצים  אך  ישראל,  על  חמתו  שפך  ולא 
ביסודו של בנין העם והיו אבן פינה בחייו הרוחניים של עם 
ישראל, העם אשר ידע לא מעט שנות סבל וצער מאז הועם 
זהב ושונא הכתם הטוב. כמעט אלפיים שנה מאז חורבן בית 
מקדשנו, והאבל הכבד בבית ישראל אינו פג. ככל שהיהודי 
עילאי ורוחני יותר, וככל שהוא קשור בעבותות־עד לשרשו 
במקום עליון, כן תזל עיניו פלגי דמעות עד בלי הפוגה על 
חורבן בית אלקינו ועל הבית אשר שמם ושועלים הילכו בו.

ומכופל.  כפול  בכי  לבכות  עליו  ודך,  יתום  דור  דורנו, 
עליו לקונן הן על חורבן הבית הגדול והקדוש, והן על חורבן 
רבנן  רבבות  על  הקודש  היכלי  מאות  לעומת  ובניו.  הדור 
שיעור  ללא  שופעים  וברחמיו  ה'  בחסדי  אשר  ותלמידיהון 
באוירת תורה וחכמה, דעת וחסידות, יראה ומוסר, הרי קל 
המשחירים  והולכים,  המתרחבים  הקדירה  בשולי  להבחין 
החיים  על  השתלטה  אשר  הטכנולוגית  האימה  ובאים. 
מנסה לכלות כל חלקה טובה והיא מבטאת בביטוי מובהק 
את קינתו של ירמיהו הנביא: האמונים עלי תולע – חיבקו 
אשפתות. יהודים טובים, מבתים נאים ושרשיים, האמונים 
את  ל"ע  מחבקים  כבוד,  והילוכי  משי  מלבושי  תולע,  עלי 
האשפתות מעלות הצחנה, ונאחזים בכלי משחית שלא היו 

כמותם זה שנות דור דורים. 

על  הנאמנה,  היהדות  שילמה  מנשוא  כבד  דמים  מחיר 
בתיה ומשפחותיה, צאצאיה ודורותיה, על במת הטכנולוגיה 
משפחות  התפרקו,  בתים  ותכלית.  קץ  לה  שאין  ההרסנית 
נהרסו, יחידים התמוטטו, אבות ואמהות מבכים ומתאבלים, 
רבן  בית  של  תינוקות  כמה  עוזר.  ואין  לחיים,  על  דמעתם 
נואשו מלקבל תחושת אב ואם כאשר ידיהם עסקניות הן כל 
כמה  אליו.  נשאבים  חייהם  וכל  קלוקל  במכשיר  כולו  היום 
משפחות התייאשו מלנהל חיי משפחה מאושרים בעקבות 
מייחלים  בחורים  כמה  והפוסלים.  הפסולים  המכשירים 
מבטו  את  אחד  לרגע  אביהם  ינתק  בו  לרגע  וממתינים 
מתוך המכשיר, וישים לב אליו, בחור חמודות, עלם תורתי, 
אשר זה עתה סיים את ה'זמן' רצוף ההישגים והמכשולים, 

הקשיים וההצלחות.

חורבן, כפשוטו וכמשמעו. בגלות ארוכה אנחנו, זוכרים 
אנו כי שכינתא בגלותא, ואיננו צריכים עוד לתזכירים מרים. 
והולכת.  מתארכת   – שני  בית  חורבן  מאז   – הגלות  יריעת 
נוספים,  וצדדים  מימדים  בה  נוספים  לתקופה  מתקופה 
זנח  כי  לנו  היתה  זאת  כל  ויותר.  יותר  ומעיקים  המתישים 
אדוננו מזבחו, ניאר מקדשו. ביום מר זה מקוננים על חורבן 
בימינו  נבנה  שלא  כך  על  גם  מקוננים  ויחד  בשעתו,  הבית 
חטאנו  כי  לנו  נא  אוי  ומספד:  נהי  קול  יוצא  לב  מקרב  אנו. 
ואין לנו לא אישים ולא קטורת, לא חטאת ולא טהרה. ינחם 
נא מכונן המקדש את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים, יחזה 
אבלה  חרבה,  תחתיה,  שאול  עד  המושפלת  האלקים  בעיר 
ובזויה. ימהר ישועה, יחוש גאולה וישוב לירושלים ברחמים 

רבים.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

על זה
הנער  רוצחי  של  המעצר 
דביר שורק הי"ד חשוב מאוד 
מאין  הרתעתי  אקט  בו  ויש 
כמותו אבל צדק האב שהביע 
נתפסו  שהשניים  כך  על  צער 

בעודם חיים. 
המר  הישראלי  הניסיון 
מעיד על כך שחיות אדם שנ־

לאחר  למשפט,  והובאו  תפסו 
באכזריות  להורג  שהוציאו 
מפשע  חפים  יהודים  משונה 
אך ורק משום היותם יהודים, 
מעולים  מחייה  לתנאי  זוכים 
וב־ סורג  מאחורי  ומשופרים 

מפוקפקת  שבעסקה  עד  ריח 
לחו־ מוצאים  הם  כשלעצמה 

פשי וחוזרים לסורם.
נחשפו  לאחרונה  רק 
התנאים של בכירי המחבלים 
בעודם  מלאו  דמים  שידיהם 
הם  הישראלי.  בכלא  שוהים 
נהנים ממתקני כושר, לומדים 
תארים  לעצמם  ומנפיקים 
אקדמיים ומהלכים אימים על 
שמעז  הכלא  משלטונות  מי 
הנו־ תנאי  את  במשהו  להפר 

פש המשופרים שלהם.
הדודים,  בני  של  שנתם 
העונים  הנתעבים  הרוצחים 
לשמות נסיר עסאפרה וקאסם 
עשרים  בן  האחד  עסאפרה, 
שלושים,  בן  והאחר  וארבע 
ימ"מ  כוחות  בידי  הופרעה 
כעשרה  בתיהם,  על  שפשטו 
מהמקום  בלבד  קילומטרים 
בו רצחו את דביר שורק הי"ד. 
המחיה  תנאי  כי  ימלט  לא 
זמן  פלאות  ישתפרו  שלהם 
הח־ שתסתיים  לאחר  קצר 

קירה שלהם והם יחלו לרצות 
את עונשם באחד מבתי הכלא 
נופש  המספקים  הישראלים 
של  לשורה  מעולים  בתנאים 

מרצחים כמותם.

היה
רביעיית  של  ההתייצבות 
עם  עזה  גבול  על  לבן  כחול 
שברגע  גורפות  הצהרות 
בידיה  יימסר  רק  שההגה 
יש־ והשקט  תושג  ההכרעה 
את  להגחיך  המשיכה  תרר, 
כל  ואת  בראשו  שעיניו  מי  כל 
של  הרקורד  את  שזוכר  מי 
המופרך  והקשר  החבורה  בני 
הכי־ חסרת  להבטחה  שלהם 

סוי.
את  מהחבורה  ננטרל  אם 
ראש  הנהוני  שלמעט  לפיד, 
להצהרות  קשור  בדיוק  לא 
כיצד  יודע  ואינו  בטחוניות 
לכל  אותן,  לעכל  או  לאכול 
הגנרלים  משלישיית  אחד 
ההזדמנות  היתה  בדימוס 
בעבר הלא רחוק להוכיח את 
לפתרון  באשר  כוונותיו  כנות 
המת־ והרקטות  עזה  בעיית 

עופפות ממנה אל חלקי הארץ 
והוא נקט בהפך הגמור.

ראשון הוא, כמובן, יעלון, 
להצטדק  יכול  לא  שאפילו 
שנמנה  כמי  עצמו  על  ולספר 
יכול  ולא  הצבאי  הדרג  עם 
בימיו  החלטות.  לקבל  היה 
בראש  הוא,  הבטחון  כשר 
המ־ באיום  זלזל  ובראשונה, 

אפס  גילה  ובהמשך  נהרות 
זה.  בהקשר  בנעשה  בקיאות 
שותף  היה  הוא  מכל  יותר 
איתן  צוק  של  לחידלון  מלא 
ובאפס  כלום  בלא  שהסתיים 

הכרעה.
זה  היה  אשכנזי 
שאיפת  את  בלם  שכרמטכ"ל 
אולמרט  הממשלה  ראש 
מקיפה  למערכה  להיכנס 
יצוקה.  עופרת  מבצע  בעת 
גבוהה  מדבר  הוא  היום  אם 
ניתנה  אז  חמאס,  הכרעת  על 
זאת  לעשות  הירוק  האור  לו 
נחוש  היה  הממשלה  וראש 

יותר בעניין גם ממחליפו.
הוא,  חביב  ולא  אחרון 
כצפוי, גנץ, שבשני המבצעים 
אחר  כלא  פיקד  שעליהם 
של  הכללי  המטה  מראש 
איתן,  וצוק  ענן  עמוד  צה"ל, 
היה כנוכח נפקד וכמי שעצם 
מידותיו  על  גדול  הפיקוד 

עשרת מונים.
מבקשת  בדיוק  איך 
הנסוגה  השלישיה  פתאום 
הרושם  את  לבוחר  להקנות 
נחושים  יהיו  הם  שהפעם 
ההז־ שבכל  לאחר  ונחרצים 

בעבר  בידיהם  שהיו  דמנויות 
הגמור  ההפך  את  עשו  הם 

והמוחלט.

דווה לבנו
את  אמש  פקדו  המונים 
רחבת הכותל המערבי והביעו 
את אבלם הכבד על חורבן בית 

מקדשנו 
העברית  העיר  ובמדינת 
כך  על  התגאו  הראשונה 
מסבאות  של  שיא  שמספר 
פתוחים  היו  בילוי  ומקומות 
פולי־ מפריע.  באין  לשוכרה 
ומש־ מדומה  מימין  טיקאים 

להסית  המשיכו  מובהק  מאל 
הח־ היהדות  נגד  ולהתסיס 

מאמינה  שהיא  מה  וכל  רדית 
ודוגלת בו.

תשעה באב תשע"ט, העם 
היושב בציון ֵעד לביטויי גלות 
השכינה אולי יותר מאי פעם. 
הפרהסיה  היתה  לא  מעולם 
כל  נגד  ובוטה  מתריסה  כה 
בימים  כמו  שבקדושה  דבר 
התרחשה  לא  מעולם  אלו. 
ישניא  מי  עזה  כה  תחרות 
יותר את היהדות החרדית על 

המון העם. 

עם ישראל מתאבל על חרבן בית המקדש
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אלפים במעמד 'תקון חצות' בקבר רחל 
בראשות הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

המונים יגיעו היום בתשעה באב לפקוד את קבר רחל כמידי שנה בשנה
תשעה  שבת  ערב  שישי  בליל 
וזעקה  תפלה  מעמד  התקיים  באב 
הלילה  חצות  רצון  בעת  הוד  נורא 
יש־ וגאולת  לישועת  רחל  בקבר 
ראל בראשות הגה"צ רבי אלימלך 
תיקון  באמירת  שליט"א,  בידרמן 

חצות כפי שתיקן האר"י הקדוש.
הידוע  חצות'  'כולל  במסגרת 
המתקיים  רחל  קבר  מוסדות  של 
על  רחל  בקבר  בלילה  לילה  מידי 
ידי עשרות גדולי התורה וחסידות, 
מעמד  שישי  בליל  השבוע  התקיים 
תיקון חצות המוני בהשתתפות אל־

פים רבים שהגיעו מכל רחבי הארץ 
יש־ של  לישועתן  ולהתפלל  לזעוק 
ראל בכלל ובפרט בזכות רחל אמנו.

חוצבי  בדברים  נפתח  המעמד 
אלימלך  רבי  הגה"צ  מאת  להבות 
הפליג  אשר  שליט"א  בידרמן 
להתפלל  והזכות  החובה  בגודל 
השכינה  צער  ועל  הגאולה  על 
מדברי  הביא  בדבריו  הקדושה, 
רק  תלויה  הגאולה  כי  הראשונים 
תיקון  בתפלת  ובפרט  בתפילתנו, 
כי  העיד  הקדוש  שהאר"י  חצות 
עליו  להמשיך  זוכה  האומרה  כל 
כל  ממלא  והשי"ת  חסד  של  חוט 

משאלות לבו.
הקהל  את  עורר  בוכים  בקול 
על צרות הכלל והפרט כי באו מים 
לבב  וכל  לחלי  ראש  וכל  נפש  עד 
כי  הקדושים  בספרים  ומובא  דוי, 
את  לנו  להזכיר  באות  הצרות  כל 
כמים,  דמם  שפכו  השכינה,  צער 
כדי  ירושלים,  סביבות  הוא,  הכל 
לי־ ולהתפלל  לזעוק  שנתעורר 

זה  ועל  הקדושה.  השכינה  שועת 
זוכה  המתאבל  כל  חז"ל  הבטיחו 
לי־ גם  וישועה  בנחמה  ורואה 

לכל  הנצרך  בכל  פרטיות  שועות 
אחד ואחד.

של  התעוררות  ניגוני  לאחר 
התחיל  לב,  בכל  שזעקו  האלפים 
בא־ שליט"א  אלימלך  רבי  הגה"צ 

כאשר  חצות  התיקון  סדר  מירת 
מילה  אחריו  אומר  האלפים  קהל 
ובה־ עצומה  בהתעוררות  במילה 

שתפכות הנפש.
הגה"צ  הביע  המעמד  בסיום 
שליט"א  בידרמן  אלימלך  רבי 
תודה והוקרה לרבני מוסדות קבר 
קלוגר  הגרמ"מ  ובראשם  רחל 
עם  למען  נפשו  המוסר  שליט"א 
אברכי  מאות  בהחזקת  ישראל 

בכל  רחל  בקבר  הכוללים  ורבני 
הכו־ גולת  כאשר  היממה,  שעות 

חצות,  הכולל  החזקת  היא  תרת 
ועל  גלויים  ישועה  סיפורי  אשר 
השו־ לכל  השי"ת  שולח  טבעיים 

תפים בהחזקת הכולל.
בתוך כך נמסר כי העליה המ־

תשעה  ביום  רחל  לקבר  סורתית 
כאשר  בערב  אמש  החלה  באב 
שיח,  לשפוך  הגיעו  רבים  אלפים 
לקליטת  ההיערכות  נשלמת  וכן 
ההמונים שיגיעו היום במשך צום 
במקום  שיח  לשפוך  באב  תשעה 
קברה של רחל אמנו כמסורת רבת 
ירוש־ וצדיקי  גדולי  אצל  השנים 

המפורסמת  המסורת  כאשר  לים 
ביותר היא סיפורו של מרן הגר"ח 
שנה  שבכל  זצוק"ל  שמואלביץ 
בקול  זועק  היה  באב  תשעה  ביום 
בכי ונהי "ווין מאמע ווין, בעד עמך 

רחמים שאלי".
היערכות מיוחדת במוקד קבר 
רחל שמספרו 8631* על מנת לה־

של אלו שאינם  עביר את השמות 
יכולים להגיע בעצמם לקבר רחל, 
וכן לתפלה וישועה להינצל מפגעי 

הזמן ולהיוושע בזכות רחל אמנו.

'תפיסת  כוח  אנשי  היו  השלושה 
השטח' של חמאס, שאחראים על 
מניעת הסתננויות לישראל בסמוך 
אחר  דלקו  ואלה  המערכת,  לגדר 
באמתחתו  שהיו  רביעי  המחבל 
להגיע  ניסה  והוא  חבלה  מטעני 

לגדר המערכת.
הם:  ההרוגים  המקורות,  לפי 
עבדללה  חמאיידה (21),  עבדללה 
 .(20) עדיני  ואחמד   ,(19) א־ע'מרי 
יש לציין כי אף ארגון בעזה כולל 
חמאס לא לקח אחריות או אישר 

את זהותם של ההרוגים.
אל-לטיף  עבד  חמאס,  דובר 
כי  וציין  לאירוע  התייחס  קאנוע 
מדובר בנסיון פיגוע עצמאי, שלא 
"הכיבוש  הארגון.  ידי  על  נשלח 
קבוצת  כלפי  חדש  פשע  מבצע 
פשעיו  רקע  על  זועמים,  צעירים 
המ־ והמצור  הטרור  המתמשכים, 

תמשך על רצועת עזה". 
לזעם  גורם  המצור  "המשך 
וללחץ על בני העם שלנו ברצועת 

על  מוטלת  לכך  והאחריות  עזה, 
"המשך  קאנוע.  הוסיף  ישראל", 
התו־ והתנהלותו  הכיבוש  פשעי 

יותר  יביא  למצור  בנוסף  קפנית 
ויותר צעירים זועמים ומהפכניים 

להגיב בצורה עצמאית".
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וכתובות הנאצה בבית הכנסת בבת 
שבוע  בתוך  נעשה  זה  כשכל  ים, 
אחד בלבד בימים בהם מציינים את 
חורבן בית המקדש, גורם זעזוע כבד 

בכל לב יהודי. 
קשים  דיווחים  "כשמגיעים 
בתי  סגירת  על  הגולה  מארצות 
ובוילנא  שבפולין,  בקרקוב  כנסת 
שבליטא, מי האמין שגם כאן בא־

תופעה  עם  יתמודדו  ישראל  רץ 
קשה זו", אמרו הרבנים. 

הרס  לגבי  ציינו  זאת  עם  יחד 
בית הכנסת בבית שמש ע"י מינהל 
בית  עיריית  כי  ישראל,  מקרקעי 
שמש והעומדת בראשה גב' בלוך, 
נרתמו יחד עם חברי העיריה הרב 
אברהם  והרב  גולדברג  שמעון 
חי־ מקום  למצוא  פרנקל,  נחמן 

לופי לבית הכנסת, עומדים לימין 

אנשי הקהילה ונציגי בית הכנסת, 
לבית  להשיב  מאמץ  כל  ועושים 

הכנסת את כבודו.
והמגידים  הרבנים  כי  יצויין 
לקבל  הקהל  את  עוררו  שליט"א 
מקדש',  'מורא  בענין  קבלות 
הכנסת  בית  בקדושת  להישמר 
שלא  להקפיד  ובודאי  מאוד,  בכל 
התפילה  בשעת  חלילה  לשוחח 

וקריאת התורה. 
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השבוע  נרשמו  צהלה  קולות 
בהיכלי הלימוד והעריכה של ממלכת 
שמבטאות  כאלו  והדר',  'עוז  התורה 
בקצירת  שמחה  של  עצום  רגש 
פלט  עת  ביכורים,  והבאת  פירות 
הראשון  הכרך  את  הדפוס  מכבש 
המבואר  רבה  'מדרש  הענק  בסדרת 
והמשולב'. אמנם, ספרים רבים מאד 
של  ידיהם  מתחת  שנה  מדי  יוצאים 
אולם  שליט"א,  העורכים  הרבנים 
שנמ־ זה,  בפרויקט  שלהם  העבודה 
שכת כבר כמה שנים, היתה ייחודית 
אותה  נגזרת  ומכאן  פנים,  ומרובת 
שמחה עצומה, שהחלה בקרב עוסקי 
המלאכה, ותורגש בודאי כבר בימים 

הקרובים בכל היכלי התורה.
מדרש  על  הוא  החדש  הכרך 
הרא־ והוא  המבואר,  רבה'  'דברים 
ומרהיבת  ענקית  סדרה  מתוך  שון 
חלקי  כל  את  אי"ה  שתכלול  עין, 
את  בתוכה  ותאצור  רבה',  'מדרש 
שנדרשו  וההשבחות  ההוספות  כל 
עם  ייטיבו  ואשר  המדרש,  ללומדי 
שיבה,  ובעלי  נערים  חדשים,  קהלים 
להכיר את המדרש לעומקו ולרוחבו, 
לשקוד על מפרשיו ולהשיג בו הבנה 
יוכלו  בבד  בד  ומעמיקה.  אמיתית 
לומדי המדרש הותיקים להעשיר את 
ידיעותיהם, להרחיב אופקים ולהכיר 
מפרשי  כלל  מקרב  חדשות'  'פנים 

המדרש הקדמונים.
שנים רבות חלפו מאז מהדורתו 
ומאז  רע"ב,  בשנת  בדפוס  הראשונה 
ניצב 'מדרש רבה' בכל היכלי התורה, 
הקדושות,  והישיבות  מדרשות  בתי 
אולם עדיין לא זכה למהדורה מקיפה 
תיבותיו  את  תעטוף  אשר  ושלימה, 
בכל מדורי הביאור הנצרכים, בחלקי 
מדרשי  שאר  בליקוט  והעיון,  הפשט 
חז"ל או פניני חסידות ומוסר המעט־
רים את דברי המדרש. עד בואם של 
קופצים  שתמיד  אלו  החיל,  גיבורי 
אוזרים  הסיכון,  מרחב  אל  ראשונה 
אפילו  ולעתים  מוסבר,  בלתי  אומץ 
כתפיהם  על  ולוקחים  הגיוני',  'לא 
מימדים,  ועצום  מפרך  כבד,  משא 

ואומרים לאתגר הקשה: 'הנני'.
בגבורה  ניצבת  המערכה  בראש 
'עוז  התורה  ממלכת  רב  ובאומץ 
מן  כמה  נרשמו  לזכותה  אשר  והדר' 
בארון  שנעשו  הגדולות  המהפכות 
הספרים התורני: הש"ס המושלם של 
'עוז והדר', הש"ס המורחב והמבואר 
גדו־ מקראות  'מתיבתא',  במהדורת 

ביאור,  ומדורי  מהדורות  בשלל  לות 
תנ"ך ושולחן ערוך, רמב"ם ומשניות, 
אשר  וספרים  סדרות  מאות  ועוד 
הפכו לנוף הטבעי של כל בית מדרש 
התר־ לאור  הוצאתם  ואשר  יהודי, 

ומעוררות  מפליאות  בדרכים  חשה 

השתאות.
התורה  ממלכת  ונשיא  מייסד 
יהושע  רבי  הצדיק  הגאון  והדר'  'עוז 
'באר  דק"ק  אב"ד  שליט"א,  לייפער 
גם  שכמו  על  נטל  שבמונסי,  משה' 
רבה  'מדרש  הנוכחי,  הפרויקט  את 
לפני  שהחל  והמשולב',  המבואר 
כמה שנים בזריעה מאומצת ובחריש 
העורכים  טובי  של  גיוסם  עם  קשה, 
והמבקרים למלאכה המפרכת והיסו־
מתחילים  אלו  בימים  ובס"ד  דית, 
עלי־ להתגבש  הראשונים  הפירות 
ספר, ולצאת לאור עולם בדמותו של 
הכרך הראשון, אשר יביא בעקבותיו 
ול־ התורה  לתפארת  כולו,  הסט  את 

תועלת לומדיה.    
על מדוכת העריכה נמנו עשרות 
בהכוונתו  חכמים,  תלמידי  עורכים 
הגאון  והדר'  'עוז  מתיבתא  ריש  של 
פומרנץ  מנדל  מנחם  רבי  החסיד 
טווה  ובדעתו  ברוחו  אשר  שליט"א, 
תבונה  וברוב  העריכה,  צורת  את 
במ־ העורכים  את  העת  כל  הדריך 
לעטר  היא  המטרה  כאשר  לאכתם, 
איכותי,  בביאור  המדרש  דברי  את 
כדי  ביותר,  והמובנת  הברורה  בשפה 
שיוכל כל לומד להבין את שפתו של 
הראשון  הכרך  כוונתו.  ואת  המדרש 
עם שלל מדוריו המופלאים יעידו על 
העורכים הללו ועל מלאכתם, כעיסה 
התוצאה  כי  נחתומיה,  על  המעידה 
המבורכת הנגישה את דברי המדרש 
לכל דורש, ואף הוסיפה לו פאר והדר 

כיאה לכבודה של תורה.
'מדרש  של  עולם  לאור  צאתו 
רבה המבואר והמשולב' הוא מאורע 
היסטורי שאי אפשר להתעלם ממנו, 
הע־ היקפי  נודעים  כאשר  לא  וודאי 
המחמירות  האיכות  ודרישות  ריכה, 
שנדרשו העורכים להשיג במלאכתם. 
עושים  וכך  היסטוריה,  עושים  כך 
יסודית  מלאכה  ממש:  של  מהפכה 

שחותרת לשלימות, עבודה מאומצת 
והחשוב  מהותית,  השבחה  שמשיגה 
שכל  חכמים  תלמידי  עורכים  מכל, 
כוונתם לשם שמים, ומטרתם להשיג 
את האמת בכוונת המדרש, ולהביאה 
ברורה  בשפה  הלומדים  כלל  בפני 

ונעימה.
צוות עורכים המורכב מטובי רב־
והדר',  'עוז  התורה  ממלכת  וחברי  ני 
השאיפה  את  לממש  רבות  עמלו 
'גמר  לידי  ולהביאה  הזו  היומרנית 
כולה  המלאכה  את  כאשר  מלאכה', 
יש־ ר'  הרה"ג  מרובה  בתבונה  ניווט 
ראל ליפל שליט"א, מראשי העורכים 
בממלכת התורה 'עוז והדר', שהדריך 
והרעיף  במלאכתם,  העורכים  את 

עליהם עצה והכוונה.
רבה'  ל'מדרש  הביאור  בעריכת 
מנת  על  מרובה  מחשבה  הושקעה 
להיטיב עם קהל הלומדים, ולהשביח 
כך  לשם  וההבנה.  הלימוד  את  להם 
המדרש  של  מחודש  פיסוק  נערך 
כולו, הוגה הניקוד ונבדקו הנוסחאות, 
מקומות  מראי  אלפי  נוספו  ואף 
לה־ מאוד  המועילים  רבים,  וציונים 

אור'  'תורה  מדור  נסדר  בנוסף  בנה. 
והוא  המדרש,  צידי  את  המעטר 
בדברי  שהובאו  הפסוקים  כל  הבאת 
עיני  מול  במלואם  והצגתם  המדרש, 

הלומדים.
ונסדר  שנערך  המרכזי  הביאור 
סביב המדרש, ונקרא 'ביאור המדרש' 
הוא פירוש משולב בתוך דברי המד־
רש [במתכונת 'תלמוד בבלי המבואר 
הביאור  מושחל  ובה  מתיבתא'],   -
ומשתלב  ושקולה,  זהירה  בעריכה 
באומנות בתוך מילות המדרש, ומפ־

ענח ללומדים בתוך כדי לימודם את 
בבד  בד  ביאורם.  ואת  הדברים  פשר 
מה  המילים  בתוך  ללומדים  יוסבר 
מתו־ וכיצד  המדרש  לבעל  הוקשה 
בכוונת  העומק  יוצג  הקושיות,  רצות 
חכמים  הועילו  ומה  בדרשתו,  התנא 

בדבריהם.
'ביאור המדרש' הינו ביאור ייחודי 

ומשובח, שנבנה ונסדר בכובד ראש, 
בכל  יגיעה  של  רבות  שעות  לאחר 
נעשתה  וכתיבתו  ומאמר,  מאמר 
להתאימו  מנת  על  מדויק  באופן 
המדרש.  בעל  של  הזהב  ללשונו 
לכל  השווה  ברורה  בשפה  ניסוחו 
של  לשונו  שטף  בתוך  ושילובו  נפש 
כוונ־ את  לפענח  מסייעים  המדרש, 
לתיבות  בינות  אל  אותה  ולצקת  תו 
החיבור, באופן שייקרא ברציפות וב־
נועם על ידי הלומדים. בתחתיתו של 
משלים  מדור  הובא  המדרש'  'ביאור 
'עין המדרש' ובו ציונים ומקורות, וכן 
הערות קצרות להשלמת הביאור או 
בש־ יסודית  וחקירה  הבנתו,  לחידוד 

לל נוסחאות ישנות הפרוסות בכמה 
מהדורות קדמוניות.

גם  והדר',  'עוז  ספרי  וכמסורת 
ייחודי  לחידוש  זכה  זה  פרוייקט 
נוסף  זו,  חדשה  במהדורה  ומרשים: 
המדרש',  'אוצרות  ילקוט  מדור  גם 
מדרשי  משאר  נרחב  ליקוט  והוא 
חז"ל - בהלכה ובאגדה, מדרש רבה, 
מדרש תנחומא, מדרש תהלים, תנא 
דבי אליהו ועוד, בכל המקומות אשר 
הענין  אותו  על  נסובים  דבריהם 
אשר  במקום  או  במדרש,  הנדון 
אלו  כל  בהם.  הבנה  תוספת  יביאו 
למען  המדרש,  את  ומעטרים  באים 
בדברי  גם  להעמיק  הלומדים  יוכלו 
על  הובאו  שלא  הנוספים  המדרשים 
'בא זה ולימד על זה',  אתר, בבחינת 
במקום  עניים  התורה  'דברי  שכידוע 
(ירושלמי  אחר'  במקום  ועשירים  זה 

ר"ה פ"ג ה"ה). 
באו  ונישא,  גבוה  כה  ההר  ואם 
מדור  כסף:  טירת  עליו  והוסיפו 
אמרים',  'ילקוט  ושימושי  מופלא 
עשיר  לקט  בתוכו  אוסף  אשר 
הדורות  גדולי  של  מאוצרותיהם 
מתורת  יקרים  פנינים  זצוק"ל,  נבג"מ 
מספרי  המוסר,  ומחשבת  החסידות 
העוסקים  הדורות  בכל  הקדמונים 
בדברי המדרש, ומאירים באור חדש 
את דבריו וסוד כוונתו. הליקוט נערך 
מתוך ספרי רבוה"ק זיע"א בקרב כל 
ובמו־ בדרוש  והמה  ישראל,  קהילות 

סר, בקבלה ובהלכה.
עין,  משובב  בעימוד  בא  זה  כל 
המתע־ והדר'  'עוז  ספרי  כמסורת 
מפוארה',  'תורה  של  בכתר  טרים 
השלימות,  ובתכלית  מחושב  באופן 
על  עז  רושם  המותירים  והדר  בפאר 
כל לומד, ומביאים בו חשק להאריך 
ועוד  עוד  ולהוסיף  הלימוד,  זמן  את 
להגדיל  רבה'  ב'מדרש  לימוד  שעות 

תורה ולהאדירה.
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
הזו  המלאכה  את  שליוו  שליט"א, 
חלקי  בכל  מעורבים  והיו  מראשיתה 
הראשון  הכרך  את  קיבלו  הפרויקט, 
עד  והתפעלו  שולחנם,  על  בעלותו 
שעטרתו  הנשגב  מהחיבור  מאד 
חזרה ליושנה, התרשמו מהיקף הע־

ריכה שנעשתה סביבו, וסמכו ידיהם 
בברכה נאמנה על יצירת הפאר, של־
בטח עתידה לשכון בכבוד בטרקליני 
תורה, בהיכלי הישיבות ובתי כנסיות.   
הראשון  הכרך  יצא  אלו  בימים 
'מדרש רבה המבואר והמשולב',  של 
אלו,  בימים  הנלמד  רבה'  'דברים  על 
וניתן להשיגו בחנויות ספרים המוב־
והמכירות  המנויים  במוקד  או  חרות 
1800-22- בטלפון:  והדר'  'עוז  של 
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פ"ת- מנהל ההנדסה
ן קק

והבניה  התכנון  לתקנות   36 תקנה  לפי 
בעלי  אל: 

ן
תשע"ו-2016.  בניה)  (רישוי 

ק ק

נחלת  בכתובת:  147 חלקה:   6378 גוש: 
כי  הודעה  בזאת  ניתנת  פ"ת.   40 צבי 
051639870 ת.ז./ח.פ.  שלמה  תמיר  הנני 

ובניה  לתכנון  המקומית  לוועדה  הגשתי 
זמין  ברישוי  בניה  להיתר  בקשה  פ"ת 

ן ק

בנין, מס'   מס' תיק 
ןן

147 גוש 6378 חלקה
חיזוק  :38 תמ"א 

ק
הבקשה: מהות  בקשה:

מבנה קיים כנגד רעידות אדמה, תוספת 
לדירות  ומרפסות  ממ"דים  מעלית, 

, ,ק ע ק

רשאי  נפגע  עצמו  הרואה  כל  קיימות. 
,

לוועדה  בכתב  מנומקת  התנגדות  להגיש 
עק ע ק

ימים מפרסום הודעה זו. כתובת:  תוך 15
מרכז מידע ושירות  שפיגל 3 פ"ת, קומה 7

ך

תקווה.  פתח  עיריית  הנדסה  במינהל 
ק ,

טלפון לבירורים: 03-9053111. 
בכבוד רב, מבקש הבקשה

עיריית עפולה
 3 לסעיף  בהתאם  עובדים.  לקבלת  מכרזים 
עובדים)  לקבלת  (מכרזים  העיריות  לתקנות 
על  עפולה  עיריית  בזאת  מכריזה  תש"מ-1979, 

משרה פנויה כדלקמן:

היקף שם המכרז/המשרה
משרה

מכרז 
פומבי 
57/2019

מהנדס/ת מבנים ומנהל/ת 
מינהלת אחזקת מוסדות 

חינוך וציבור עפולה

 100%
משרה

על  ורק  אך  להגיש  יש  הנ"ל  למשרות  מועמדות  הגשת 
או/ו  אנוש  משאבי  באגף  לקבל  ניתן  אותם  טפסים  גבי 
באתר העירייה, בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות, 
באגף משאבי אנוש בעירייה, רח' יהושע חנקין 47, ת"ד 
בשעה   28/8/2019 רביעי  ליום  עד   ,18100 עפולה   2016
12:00. בקשות שתתקבלנה לאחר המועד האמור או לא 
תוגשנה על גבי טפסי הגשת מועמדות או ללא מסמכים 
*ניתן להגיש מועמדות  נדרשים לא תילקחנה בחשבון. 
טל': חורי,  מיטל  לפרטים:  במייל.  או  בפקס  גם 
meytal@ דוא"ל:   ,04-6520419 פקס:   ,04-6520418

המכרזים  דרישות  את  לראות  ניתן   .afula.muni.il
.http://www.afula.muni.il :באתר העירייה

אגף משאבי אנוש

מיזם חדש: 

מרחבים עירוניים מרכזיים בישראל יתנו 
עדיפות להולכי רגל ותחבורה בת קיימא

מאת חיים מרגליות

משרד התחבורה מקדם בימים 
אלה מיזם מיוחד להפיכת מרחבים 
בארץ  גדולות  בערים  עירוניים 
להולכי  עדיפות  שיתנו  למרחבים 
ומשתמשי  האופניים  רוכבי  הרגל, 
חשבון  על  הציבורית,  התחבורה 
במסגרת  זאת,  הפרטי.  הרכב 
בצלאל  התחבורה  שר  של  תכניתו 
בת  תחבורה  לעודד  סמוטריץ', 

קיימא בכל רחבי הארץ.
לדרך  שייצא  המיוחד,  במיזם 
הרשויות   30 יוכלו  הבא,  בחודש 
בישראל,  הגדולות  המקומיות 
במר־ עירוניים  אזורים  להפוך 

ולהפכם  הצפופים,  הערים  כזי 
שיתנו  ובטוחים,  נוחים  לאזורים 
הרגל.  להולכי  עליונה  עדיפות 
'בזכות  המכונה  החדש,  המיזם 
המועצה  בשיתוף  מבוצע  הדרך', 

הישראלית לבניה ירוקה.
עדי־ במתן  השאר  בין  מדובר 

פני  על  הרגל,  להולכי  בדרך  פות 
הרכב הפרטי. עדיפות זאת תכלול 
של המדרכות,  הרחבה  השאר  בין 
במעברי  הרמזורים  מופע  הארכת 
שי־ רגל,  הולכי  לטובת  החציה 

האוטובוסים,  תחנות  סביבת  פור 
אפשרות  אופניים,  שבילי  תוספת 
כלי  לכניסת  רחובות  לסגירת 
רכב, התקנת הצללות על מדרכות 

ועוד.
יפרסם  התחבורה,  משרד 
קורא'  'קול  הקרובים  בימים 
המיועד ל־30 הרשויות המקומיות 

מזמין  המיזם  בישראל.  הגדולות 
בתחרות,  להשתתף  הרשויות  את 
ההצעות.  מגישי  בין  שתתקיים 
לוע־ יוצגו  שיתוכננו  הפרויקטים 

התחרות,  של  מיוחדת  שיפוט  דת 
פי  על  הפרויקטים  את  ושתבחר 

הפרמטרים שנקבעו.
הקציב  התחבורה  משרד 
הפ־ לתכנון  שקלים,  מיליון   12
שישתתפו  ברשויות  רויקטים 
במיזם, ויעניק להם ליווי צמוד של 
וסדנאות  הכשרות  מקצועי,  צוות 
שכבר  חדשניים  וכלים  ידע  וכן 
עירו־ במרחבים  בהצלחה  יושמו 

פרויקט  כל  העולם.  ברחבי  נים 
שייבחר לביצוע יזכה לתקצוב של 

משרד התחבורה.
סמו־ בצלאל  התחבורה,  שר 

טריץ' אמר כי המיזם נועד לעודד 
לתח־ פרטי  מרכב  נוסעים  מעבר 
ירוקה,  ולתחבורה  ציבורית  בורה 
של  החיים  איכות  את  ולשפר 
בכל  לדבריו,  בערים.  התושבים 
עיר בעולם שבה הונהגו פרויקטים 
דומים, צומצם השימוש בכלי רכב 
פרטיים. "שדרוג המרחב הציבורי 
תנועה,  מיתון  הרגל,  הולכי  עבור 
אופניים  שבילי  רשת  וסלילת 
יאפשרו לצמצם באופן משמעותי 
בתוך  פרטי,  ברכב  השימוש  את 
הד־ תאונות  את  לצמצם  הערים, 

רכים, ולהפחית באופן דרסטי את 
זיהום האוויר הנפלט מכלי הרכב. 
של  ברצונן  גם  משתלב  הפרויקט 
הערים לחזק את העסקים במרכ־

זן", הוסיף שר התחבורה.

שפיר הנדסה ושותפתה CAF הספרדית זכו 
במכרז הענק של הרכבת הקלה בירושלים

המכרז הוא הגדול שפורסם אי פעם בישראל, בהיקף של כעשרה מיליארד שקל 
^ הפרויקט הוא אחד המיזמים התחבורתיים הגדולים ביותר באירופה ובמזרח 

התיכון כיום, הצפוי להסיע כחצי מיליון נוסעים ביום

מאת שלמה גרין

הבין־משר־ המכרזים  ועדת 
האוצר,  למשרדי  המשותפת  דית 
ירושלים  ועיריית  התחבורה 
לתח־ אב  תכנית  צוות  ובשיתוף 
ההצעה  על  אתמול  הכריזה  בורה, 
הרכבת  קווי  רשת  במכרז  הזוכה 
הזוכה  החברה  בירושלים.  הקלה 
שהוקמה  ייעודית  חברה  היא 
בבעלות  והינה  הפרויקט  לטובת 
הנדסה  שפיר  חברת  של  משותפת 
המכרז  הספרדית.   CAF וחברת 
אי  בישראל  שפורסם  הגדול  הוא 
כעשרה  של  מוערך  בהיקף  פעם, 

מיליארד שקלים. 
הקלה  הרכבת  קווי  רשת 
 –  JNETה־ רשת   – בירושלים 
שיוארך  האדום,  הקו  את  כוללת 
בצפון העיר לשירות תושבי שכו־

לשירות  ובדרום,  יעקב,  נווה  נת 
הנוסעים לבית החולים הדסה עין 
הקו  את  הרשת  כוללת  עוד  כרם. 
העברית  מהאוניברסיטה  החדש, 
בהר הצופים, ועד לשכונות מלחה 
וגילה, עם שלוחות לאוניברסיטה 

וג־ רם  גבעת  בשכונות  העברית 
להיות  צפויה  הרשת  שאול.  בעת 
ק"מ   40 מעל  של  כולל  באורך 
בי־ הביקוש  במרכזי  יעברו  אשר 

רושלים.
התח־ המיזמים  באחד  מדובר 

באירופה  ביותר  הגדולים  בורתיים 
כיום,  הנבנים  התיכון  ובמזרח 
שצפויה  המונים  הסעת  ובמערכת 
מדי  נוסעים  מיליון  כחצי  להסיע 
יום. המיזם כולל הקמה של מסילות 
הקמת  ק"מ,  של 27  באורך  חדשות 
50 תחנות חדשות, תכנון וייצור של 
מעל 100 קרונות, הקמת מתחם דפו 
מרכזי שיכלול חניון ומוסך לקרונות 
חנה  חניוני  ושליטה,  בקרה  ומרכז 
בצמתים  מפלסיות  והפרדות  וסע 

מרכזיים.
בה  בשיטה  יבוצע  הפרויקט 
הקו  את  ויתחזק  יפעיל  הזכיין 
יממן,  ובמקביל  הקיים,  האדום 
הארכות  את  ויתחזק  יפעיל  יקים, 
הז־ החדש.  הקו  ואת  האדום  הקו 
כיין יפעיל את הרשת לתקופה של 
15 שנה עם אופציה ל־10 שנים נו־
ספות ויתחזק את הרשת למשך 25

להת־ צפויה  הזוכה  החברה  שנה. 
במהלך  כבר  התכנון  בעבודת  חיל 
הרשת  והפעלת  הנוכחית  השנה 
תבוצע בהדרגה, החל מסוף 2022
ועד להפעלה מלאה בשנת 2025.

חזקיהו  רוני  הכללי,  החשב 
בפ־ הזוכה  "בחירת  כי  אמר 

דרך  אבן  הינה   JNETה־ רויקט 
התח־ תשתיות  בקידום  מרכזית 

הינו  זה  פרויקט  בירושלים.  בורה 
 ,'2030 מ'תכנית  משמעותי  חלק 
להתבצע  צפויים  במסגרתה 
תחומים  במגוון  תשתית  פרויקטי 
ופסולת  התפלה  אנרגיה,  כמו 
נוספים  תחבורה  פרויקטי  וכמובן 
אביב  בתל  הקלה  הרכבת  כמו 
סיום  דן.  בגוש  המטרו  ופרויקט 
כה  זמנים  בלוח  המכרזי  ההליך 
הממשלה  משרדי  כי  מוכיח  קצר 
לקדם  כדי  המרץ  במלוא  פועלים 
לר־ בישראל  התשתיות  רמת  את 

מתן במדינות המפותחות בהקדם 
האפשרי".



המבשר | יום ראשון , י' באב תשע"ט | עמוד ג

ירושלים | מכירהֳ
מאירות,  בפנים  ענין!  למביני 
מאושרת  תב''ע   + כ-110מ"ר  4חד' 
ל-80מ"ר נוספים, מחיר מצוין, יעד 

נדל''ן - 072-3969911
[20053505]

4חד'  מאירות,  בפנים  ענין!  למביני 
כ-110מ"ר + תב''ע מאושרת ל-80מ"ר 
 - נדל''ן  יעד  מצוין,  מחיר  נוספים, 

072-3969911
[20053504]

חדש  דופלקס  ד'  אונגוואר  ברמות 
100 חלל   .4,100,000  .88 וגינה   154

למספר יח"ד.058-3295524
[20053494]

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]

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

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

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053399]

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

הנדלס"
[20053398]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053397]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053396]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053395]

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

[20053362]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053299]

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

הנדלס"
[20053298]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053221]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053220]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053219]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053218]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053217]

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053091]

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

הנדלס"
[20053090]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053089]

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

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20053088]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053087]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20053086]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053054]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053050]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053044]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053043]

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

הנדלס"
[20052996]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052916]

הנביא  בשמואל  בוטיק  בפרויקט 
(סמוך לכותל) דירות 5 חד 115 מטר 
ברמת פאר רק 2890.000ש"ח כניסה 
"היימשע   052-7658-638 חודש   18

תיווך-הנדלס"
[20052829]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

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

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

בונבונירה  בפולנסקי  בבלעדיות! 
בגג  מחסן   + מטר  כ-80  חד   3.5
אופציות  ביותר!!  מושקעת  -5מטר 
052-7658-638 2150.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052687]

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

הנדלס"
[20052564]

מ"ר   80 ק"כ  חד'   3 יצחק  מנחת 
ריהוט.   + לסוכה  גדולה  מרפסת 
02- תיווך  מזומן.  ש''ח   1,500,000

053-3179474 ,5379474
[20052386]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,700,000
מ"ר.   75 חדשה,  ק,   2.5 חד',   3 יואל 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052384]

מטר   96 חד'   4 בסורצקין  מציאה! 
20 בניה  התר   + מטר   12 מחסן   +
מדהים!!  נוף  מוכנה,  רצפה  עם  מטר 
רק  מעלית  ק"ה,  מעולים,  שכנים 
052-7658-638 2790.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20052373]

דרושה  מחול!!  שבא  רציני  ללקוח 
אלי  שמונים  גוש  אזור  בכל  דירה 
/ חנה/פנינה  משה  הכהן/גבעת 
לא  קומה  ויותר  חד   4 גרוסברגר 
"היימשע   052-7658-638 גבוהה 

תיווך-הנדלס"
[20052225]

עצמי  הון  עם  מאד!!  רציני  ללקוח 
צפניה  אזור  בכל  דירה  דרוש  ענק!! 
עמוס נחמיה או אזור נווה צבי לקניה 
"היימשע   052-7658-638 מידית 

תיווך-הנדלס"
[20052224]

מפוארת  יחידות   2 למשקיעים! 
תשואה  סה"כ  מטר  צפניה 80  באזור 
  * רק 2130.000  שח  כ8000  חודשית 
2 יחידות מפוארת ברחוב שדה חמד, 
לעוד  התר   +  7850 חודשית  תשואה 
052-7658-638 2160.000 רק  חדר 

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

שנכנס  בבלזר!!  החדש  בפרויקט 
לאישור אחרון! 2.5 חד 40 מטר + 36
1280.000ש"ח,  רק  צמוד  חלל  מטר 
רק  מרפסות   2  + מטר   40 חד"   2
052-7658-638 שח   860.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

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

תיווך-הנדלס"
[20053095]

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

תיווך-הנדלס"
[20053055]

מטר 2 פאר 25  יחידת  גרשון  ברבינו 
חד ק"כ מרוהטת ומשקעת ביותר רק 
"היימשע   052-7628176 שח   3100

תיווך-משה
[20052523]

רק  חד מתאים לבחורים  בזוננפלד 2 
"היימשע   052-7628176 שח   4500

תיווך-משה"
[20052522]

בהמ"ג 2 חד 38 מטר מרוהטת מטבח 
חזית  שח   3800 רק  ק"א  ענק  חדש 
052-7628176 "היימשע תיווך-משה"
[20052521]

לגמרי  חדשה  חדר  דירת  בהמ"ג 
2500 רק  ליחיד  או  למשרד  מתאים 
שח לחודש כולל הכל 052-7628176

"היימשע תיווך-משה"
[20052520]

בונובנירה בגני רוממה 2 חד 35 מטר 
חדש  הכל  מאד,  ומושקעת  מרוהטת 
"היימשע   052-7628176 שח   4000

תיווך-משה
[20052519]

מטר   100 חד   5 פלקס  דו  באשכנזי 
052- זוכה  הקודם  שח   7000 רק 

7628176 "היימשע תיווך-משה"
[20052518]

המ"ג 3 חד' ק"ב 85 מ"ר ברמה גבוהה 
ק"ג 80 חד'  סורוצקן 4  ש''ח  *   6,500
תיווך -02 ומרפסת.  נוף   + מ"ר 6,500 

053-3179474 ,5379474
[20052389]

מ"ר,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
מרוהט, 8,500 ש''ח * זכרון יעקב ק"א 
חיים 3 דברי  ענקית *  מרפסת  חד'   5
 ,02-5379474 תיווך   $1,550 ק"3 חד' 

053-3179474
[20052388]

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

053-3179474
[20052387]

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

4134627
[20053452]

רמת  קומפלט,  מרוהט  חד'   2
בנינים  חדש,  בבנין  כוכבים,   5

חרדיים, מיידי.052-7631082
[20050489]

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]

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]

באר שבע | מכירה
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]

קרית גת 
למכירה  דירות  דרושות  ללקוחותינו 
ולהשכרה בקריה ובעיר ניהול נכסים 
לשירותכם  ואמין  מסור  מקצועי 

תיווך"פסגות" (יוסף) 0556780665
[20053245]

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

126-124
[20048907]

קרית גת | השכרה
דיור  ויחידות  חדרים   3 דירת 
בקריה  מיידית  להשכרה  פנויים 
0533161345 לשרותכם  החרדית 

תיווך נכסים והשקעות
[20053428]

צפת | השכרה
חדרים   3 דירת  חיים  מאור  בקריית 

משופצת 050-4149217
[20053440]

עמנואל 
בעמנואל  חדש  בפרויקט  למכירה 
מול  בבניין,  דיירים   8 הישוב,  במרכז 
עם  חדרים   3 דירות  עין,  מרהיב  נוף 
3 דירות  ש"ח,  מ640000  החל  חצר 
ש"ח  מ670000  החל  גג  עם  חדרים 

054-844-6671
[20053513]

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]

לדירות ֹ המוביל  התיווך  קליין  תיווך 
לפרטים:  ובאשדוד  בירושלים  נופש 

053-4186130
[20053229]

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]

טלזסטון 
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]

אשדוד 
"תיווך אשדוד ים " מאגר דירות קייט 
053- לביה"ז.  החלפה  להשכרה/ 

3132432
[20053511]

חצר  שינה  חדרי   5 מפוארת  וילה 
התאריכים  בין  גדולה  בריכה  ענקית 

י"ד באב -י"ח באב 052-7191801-
[20053501]

 + 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 
העיר  במרכז  4חדרים  דירת 
נקיה  משופצת,  ממוזגת,  העתיקה 

ומאובזרת 052-7174934
[20053531]

ממוזגת  מרווחת  בכנען  יהודית  וילה 
בריכה  גדולה  חצר  עם  מאובזרת 
ונדנדה מרפסת מתאים לעד 25 איש 
ניתן  בנוסף   + סגורים  חדרים  חמשה 
מפוארת  זוגית  דיור  יחידת  להשכיר 
050-4106132\9 לווילה  צמודה 

0504109000
[20053517]

מדהים  נוף  מיטות,   11 חדרים,   4
מס'  הגליל.  ולהרי  מירון  להר 

טלפון: 0548429331
[20053491]

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

6155555
[20053482]

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]

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]

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]

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]

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]

ומטופחות,  נקיות  נופש  יחידות   2
 . השנה  וכל  לביה"ז  חצר   + ממוזגות 

054-8642403 054-8408470
[20045324]

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]

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

050-4162290
[20053018]

נופש ברמה גבוהה, וילה יפהפיה, 28
053-  . בריכה   + אטרקציות   + מיטות 

3130052-1
[20049458]

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 
וחדשה  גדולה  דירה  צאנז  בקרית 
053- לפרטים:  נוף.   + ממוזגת 

02-5826676 3113209
[20053500]

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

ליותר. 054-8529820
[20053431]

חדשה!  נופש  דירת   - כנרת  נוף 
ממוזגת  טבריה  צאנז  בקרית 
ומאובזרת ל15 איש + חצר ענקית 
052- לפרטים:050-4199919

7185215
[20053214]

בטבריה  קיט  דירות  של  עצום  מגוון 
054- והסביבה)  (בצאנז  עילית 

8519497
[20053206]

פנטהוז מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה מאוד!! נוף מדהים ומיוחד, 
7 חד' זוגיים אפשרות עד 30 איש, 
לציבור  מותאם  חרדית,  שכונה 
גריל  מנגל  גדולה  מרפסת  אנ"ש, 
לילדים,תאריכים  ומשחקים 
וביה"ז  הקיץ  לשבתות  אחרונים 
תמונות:  לקבלת   050-4190057

y0504190057@gmail. Com
[20052135]

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

+ אטרקציות! 052-7141094
[20049385]

עמנואל 
המוקד הותיק והחינמי לדירות נופש 
074-7962594 בעמנואל  איכותיות 

(מענה אנושי)
[20053240]

נתניה 
מרווחת  נעימה,  נקיה,  חד'   4 בצאנז 
ראשון  לשבועות  פנוי  וממוזגת, 

ושלישי. 054-8423822
[20053518]

חדש,  מבנה  הזמנים  בבין  להשכרה 
אוכל  חדר  (ביכנ"ס),  גדול  אולם 
מיטות,   100 שינה,  חדרי   14 מרווח, 

ממוזג. 09-7724778
[20053498]

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

053-316597
[20053487]

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]

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. 
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 
ללילה  שח   2000 מיטות   28 וילה 
 . ב1300  מיטות   20 וילה  וכן 

0527143091
[20053506]

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 
שבתות  מבצע  נופש  דירת 
נוף  מקום,  לכל  קרוב  ש''ח   600

מדהים!! 052-7103364
[20053284]

ירושלים 
ממוזגים  חד'  תורה2  בעזרת  קייט 
חול  ליום  מיטות,  כ-22  ומאובזרים 

ושבתות. 052-7139293
[20053514]

דירה באזור שמואל הנביא, 5חדרים, 
באב  מכ"א-כ"ח  ממוזגת,  11מיטות, 

052-7121091
[20053508]

נוחה  קומה  נוף  בבעלז  מרכזי  מקום 
ממוזגת לזוג. 052-7687490

[20053503]

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

3103282
[20053483]

דירת 3 חד' יפה ומרווחת בגני גאולה 
מכ"ד- ילדים,   3  + למבוגרים  מדהים 

כ"ח באב 2400 ש''ח 054-8598774
[20053480]

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

T026249468@gmail.com - מייל
[20053455]

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]

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]

אופקים 
מרווחת  ענקית,  וילה  באופקים 
וממוזגת, 9חדרים + בריכה + פינגפונג 

+ משחקים 054-8486564
[20053507]

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

715-2486
[20045497]

למרכז ֶ ומהצפון  לצפון   - הסעות 
נוחים  חדשים  רכבים  הארץ  ולכל 
לקברי  בטיולים  התמחות  ומרווחים 
מים  ואטרקציות  נופים  צדיקים, 
תורה,  לבני  אטרקטיבים  מחירים 
שבת -050-41-50-50 שומרת  חברה 

052-765-762-9 5
[20053516]

הגדלים  כל  רכבים   " דניאל  הסעות   "
וטנדרים  מיניבוסים   10/14/16/20
ומפוארים  ממוזגים  חדשים, 
0527-10- תחרות.  ללא  במחירים 

10-20
[20052696]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות,   14-16-20 העיר,  בתוך 
במיוחד!!  חדיש  מקומות   23 רכב 

053-3188842
[20040846]

דרוש ַ בירושלים  ספרדי  לת"ת 
טובים  תנאים  נסיון  בעל  מפקח, 

mf7363920@gmail.com :קו"ח
[20053526]

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

5181735
[20053502]

עוזר  דרוש  בי-ם  חסידי  לת"ת 
02-9665841 פקס  קו"ח  הרך  לגיך 

a9665841@gmail.com
[20053497]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
למכינה  ניסיון  עם  ר"מ  דרושים: 
שישי  וימי  אחה"צ  לשעות  לישיבה 
מלמד לכיתה בינונית לפנה"צ ומלמד 
לכיתת גן תחילת לימוד אותיות. קו"ח 
mefakeach122@gmail. למייל: 

com
[20053490]

לארגון חינוכי חשוב בירושלים דרוש 
אדם נמרץ לסידור מסגרות חינוכיים 
לפקס  לשלוח  נא  קו"ח  נוער,  לבני 
gmail.@4448126 או  0774448126

com
[20053489]

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

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  לחנות  דרושה מוכרת 
ברק. 03-6181770

[20053427]

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

תתקשר יוסף- 054-7390098
[20053374]

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

editors784@gmail.com למייל
[20053176]

מזכיר/ה  חרדי  עסקים  לאיש 
היומן  לניהול  מהבית.  לעבודה 
ועוד.  נסיעות,  תיאומי  פגישות, 
3-4 שעות ביום. 50 ש''ח * לחברה 
מזכיר/ה,  בי-ם  חוצבים  בהר 
משרדית,  ועבודה  יומנים,  לניהול 
בב"ב  למשרד   * ש''ח   7,500
מזכיר/ה לעבודה משרדית. שעות 
072- קריירה  ש''ח   7,500 נוחות, 

22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

עתיקות ֲ
ישנים  ספרים  קונה  אספן 
אדמו"רים  ומכתבי  ועתיקים 
גם  וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 
וכן  במזומן.  משלם  בכמויות, 
אדמו"רים  לחתונות  הזמנות 
058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

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]

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]

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 

חליליות  עם  שקית  לי  נאבד 

לבעליהן  מאוד  ויקרות  החשובות 

מתבקש  המוצא  כחודשיים.  לפני 

תזכו   052-7690717 קשר  ליצור 

למצוות
[20053509]

החשובות  חליליות  עם  שקית  אבד 

לפני  לבעליהן  מאוד  ויקרות 

כחודשיים. 052-7690717
[20053492]

דף היומי בבלי: תמורה כג    חובות הלבבות: חשבון הנפש הי"א (היראה)  
משנה יומית: ע"ז ד, יב - ה, א    הלכה יומית: או"ח תקנא, יד-טז    רמב"ם 
יומי: יסוה"ת ד-ו    שו"ע הרב - רב יומי: סא, א ומכל מקום - סא, ב    דף 
היומי - זוהר: ויקהל, שצו-תח    חפץ חיים: לה"ר י, ד    העמוד היומי במשנה 

ברורה: ח"ג עמ' קמו:
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:338:348:328:368:358:30סו"ז ק"ש מג"א
9:239:249:239:259:259:21סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:579:589:569:599:599:54סוף זמן תפלה מג"א
10:3010:3110:3010:3210:3210:28סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4412:4612:4512:4712:4612:43חצות היום
13:1813:1913:1913:2013:2013:17מנחה גדולה

19:3219:2919:3219:3019:3019:28שקיעת החמה
זמנים למחר

4:224:224:194:264:244:17עלות השחר
5:075:075:055:105:095:03זמן ציצית ותפילין

6:016:075:586:046:035:58הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
077-8880100 אבא הלל  סופר פארם קניון איילון 5893797 לואי פיקרד 10    בני ברק מרפאת הר חומה ירושלים
077-8880800 ויצמן 53 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופרפארם מינסטור  סופר פארם ויצמן 165 ר"ג    תל אביב
077-8881910 קניון  סופר פארם עיר ימים 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה
סופרפארם 077-8880200 שד ההסתדרות 55    רמת גן סופר פארם סינמול לב המפרץ עיר ימים    חיפה
6519153 הופיין 52 חולון   אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד    אשדוד

8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.445-
אתמול: 211.445-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-21

תל אביב
31-24

חיפה
29-23

גולן
33-22

טבריה
38-26

גליל
29-19

באר שבע
36-21

אילת
41-27

מזג האויר
עליה קלה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית עד נאה. 
תחול עליה קלה בטמפרטורות 

בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

שני - התחממות נוספת. יעשה 
חם מהרגיל בהרים ובפנים 

הארץ והביל במישור החוף. 
תחול הכבדה בעומס החום.

שלישי - יוסיף להיות חם ויבש 
מהרגיל בהרים ובפנים הארץ 

והביל במישור החוף. ישרור 
עומס חום כבד ברוב אזורי 

הארץ.

רביעי - ללא שינוי ניכר במזג 
האויר.

חמישירביעישלישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



פיצוץ קטלני במהלך ניסוי טיל ברוסיה; 
דיווח על קרינה חריגה למשך זמן קצר 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מחוז  את  החריד  עז  פיצוץ 
שניסוי  בעת  ברוסיה,  דברודבינסק 
בסיס  בתוך  טיל  של  במנוע  שבוצע 
הודיעה  יותר  מאוחר  נכשל.  צבאי 

רוסיה כי בפיצוץ נהרגו שני בני אדם 
נמסר  עוד  נוספים.  ששה  ונפצעו 
בהודעה הרשמית כי "רמות הקרינה 
באזור שגרתיות, ולא נפלטו חומרים 

מסוכנים לאטמוספירה". 
הידיעות  מסוכנויות  באחת 

רשמית  דוברת  כי  נמסר  הרוסיות 
הפיצוץ  שלאחר  לסוכנות  מסרה 
בא־ חריגות  קרינה  רמות  נרשמו 

שגרתית  לרמה  חזרו  הן  אך  זור, 
כעבור זמן קצר. 

אירעה  השבוע  יותר  מוקדם 

שריפה במחסן טילים בסיס צבאי 
הרוג  על  דווח  ושם  בסיביר,  רוסי 
רש־ לא  שדיווחים  למרות  אחד, 

הרוגים  שמונה  על  דיווחו  מיים 
פיצוץ  אירע  במקום  יותר.  ואף 
ענק שאף יצר מראה הדומה לפי־
שורה  ולאחריו  קטן,  גרעיני  צוץ 
שנמשכו  פיצוצים  של  ארוכה 

במשך שעות ארוכות. 

ח"כ לשעבר זועבי ובכירים בבל"ד זומנו 
לשימוע על עבירות מימון בחירות וזיופים

מאת חיים מרגליות

ופ־ לממשלה  המשפטי  היועץ 
רקליט המדינה הודיעו לבאי־כוחן 
של מפלגת בל"ד ושל ח"כ לשעבר 
לדין  העמדתן  נשקלת  כי  זועבי, 
שבוצעו  שונות  לעבירות  בחשד 
הבחי־ מערכות  במסגרת  לכאורה 
המקומיות  ולרשויות  לכנסת  רות 
לפני שש שנים, וזאת בכפוף לשי־
שיחפצו  ככל  להן,  שייערך  מוע 

בכך. 
המ־ נגד  אישום  כתב  הגשת 

מתוקף  נשקלת  עצמה  פלגה 
התאגידים  דיני  מכוח  אחריותה 
כפליליות  החשודות  לפעולות 
אורגנים  לכאורה  ביצעו  שאותן 
המפלגה.  לטובת  בה,  מרכזיים 
בנסיבות  בזיוף  חשודה  זועבי 
מזויף,  במסמך  שימוש  מחמירות, 
רישום כוזב במסמכי תאגיד, נסיון 
בנסיבות  במרמה  דבר  לקבלת 

מחמירות והלבנת הון.
המחלקה  הודיעה  במקביל, 
המדינה  בפרקליטות  הכלכלית 
בפרשה,  נוספים  חשודים  ל־35 
ובהם  במפלגה  בכירים  לרבות 
חוסיין;  עוואד  לשעבר  המזכ"ל 
במפלגה,  המרכזי  הוועד  חברי 
בדראן;  ועזאלדין  חדאד  מוראד 
מטעם  המשולש  מחוז  ואחראי 
מחאמיד,  ריאד  עו"ד  המפלגה, 
בכפוף  לדין,  העמדתם  נשקלת  כי 
קבלת  של  עבירות  בגין  לשימוע, 
מחמירות,  בנסיבות  במרמה  דבר 
שימוש  מחמירות,  בנסיבות  זיוף 
במס־ כוזב  רישום  מזויף,  במסמך 

מכי תאגיד והלבנת הון – כל אחד 
לפי חלקו.

ומרמה  זיוף  בפרשת  מדובר 
כלפי  בעיקרה  שבוצעה  לכאורה 
כספים  בנושא  המדינה,  מבקר 
שקיבלה המפלגה בשתי מערכות 
והמקומיות,  הכלליות  בחירות, 
שהתקיימו כאמור לפני שש שנים. 
לדיווחים  חשדות  כוללת  הפרשה 
כוזבים  מצגים  ולהצגת  שקריים 
למקור  בנוגע  המדינה  למבקר 
ולהצג־ המפלגה  שקיבלה  כספים 
אזר־ ממאות  תרומות  ככספי  תם 
חים פרטיים, לכאורה בניגוד לא־

זיוף,  של  עבירות  ביצוע  תוך  מת, 
מזויפים  מסמכים  באלפי  שימוש 
כוזב  רישום  המרמה,  ביסוס  לשם 

במסמכי תאגיד והלבנת הון.
לח־ המיוחסות  העבירות 

ב־2016־2013.  נעברו  שודים 
נחשפה  הפרשה  חקירת  במסגרת 

ושיטתית  רחבה  מאורגנת,  מרמה 
הן מבחינת היקף הפעילות וריבוי 
מורכבות  מבחינת  הן  המעורבים, 
להכ־ שנועדו  המעשים,  ותחכום 

כספים  הפוליטית  למערכת  ניס 
שלא כדין. 

היחי־ ידי  על  נחקרה  הפרשה 
הונאה,  לחקירות  הארצית  דה 
ידי  על  ולוותה  הצפון,  שלוחת 
מהמחלקה  פרקליטים  צוות 
המדינה.  בפרקליטות  הכלכלית 
במסגרת החקירה נחקרו חשודים 
בעלי  לרבות  רבים,  ומעורבים 
ונב־ במפלגה  מרכזיים  תפקידים 

חרי ציבור, ובוצעו מאות פעולות 
חקירה וחיפושים. חומר החקירה 
בתיק כולל עשרות ארגזי מסמכים 
הודעות,  מ־1,000  למעלה  ומכיל 
שיחות  ומסמכים,  מוצגים  אלפי 
רב.  מחשב  וחומר  סתר  מהאזנות 
תיק החקירה הועבר לפרקליטות 
לפני כשנה וחצי, ולאחר מכן בוצ־

עו השלמות חקירה נוספות.
ביש־ התקיימו  שנה,  באותה 
ראל שתי מערכות בחירות – הב־
בינואר,  לכנסת  הכלליות  חירות 
המקומיות  לרשויות  והבחירות 
באוקטובר. על־פי החשד, במהלך 
באמ־ המפלגה,  הפקידה  זו  שנה 
כ־3.2 בה,  תפקידים  בעלי  צעות 

של  הבנק  לחשבונות  ש"ח  מיליון 
במרמה  הוצגו  הכספים  המפלגה. 
פרטיים  תורמים  של  כתרומות 
מכספם  למפלגה  לתרום  שבחרו 
במערכות הבחירות, אולם בפועל 
שלא  שהתקבלו  כספים  אלו  היו 
הקבועות  להגבלות  בניגוד  כדין, 
מבקר  להנחיות  ובניגוד  בחוק 
לא  היום  שעד  ממקור  המדינה, 
הוברר טיבו. המפלגה והחשודים, 
אשר פעלו לטובת המפלגה, הציגו 
ובפני  הבנק  בפני  כוזבים  מצגים 
הכספים  לפיהם  המדינה,  מבקר 
והופקדו  אחר,  ממקור  שהתקבלו 
מקו־ המפלגה,  של  הבנק  בחשבון 

לגיטימיות.  בתרומות  כביכול  רם 
והח־ המפלגה  הפעילו  כך,  לשם 

הבחירות,  מערכות  בשתי  שודים, 
זויף  במסגרתו  מרמה  מערך 
קבלות  פנקסי  עשרות  של  תוכנם 
אלפי  והוגשו  לתורמים  שנועדו 
מיליוני  סך  על  מזויפות  קבלות 

שקלים.
הכ־ לבחירות  הנוגע  בכל  כך, 
לליות, בינואר עד ספטמבר 2013

בחשבון  המפלגה  נציגי  הפקידו 
כולל  בסכום  הפקדות  שלה  הבנק 
בפברואר  שקל.  מיליון  כ־2.4  של 

למבקר  המפלגה  הגישה   2016
תפקי־ בעלי  באמצעות  המדינה, 

דים בה, דו"ח כספי שקרי בנושא 
הבחירות הכלליות ב־2013, ולפיו 
כבי־ מקורם  שהופקדו  הסכומים 

לדו"ח  יחידים.  של  בתרומות  כול 
קבלות  כ־1,300  צורפו  הכספי 
כוזבת  תורמים  ורשימת  מזויפות 
עם פרטי תורמים שתרמו לכאורה 
ספטמבר   – בפברואר  למפלגה 
ומו־ הקבלות  זויפו  בפועל   .2013
פעילי  ידי  על  ב־2016־2015  לאו 
מתרימים  וביניהם  המפלגה, 
מטעם  דין  עורכי  וכן  לכאורה 
תצהירים  על  שחתמו  המפלגה, 
בהם אישרו כביכול כי הם התרימו 

תורמים לכאורה.
בכל הנוגע לבחירות לרשויות 
ודצמבר  בנובמבר  המקומיות, 
המפל־ מטעם  נציג  הפקיד   2013
הפקדות  שלה  הבנק  בחשבון  גה 
בסכום כולל של כ־713 אלף שקל. 
המפלגה  הגישה   2014 באפריל 
בעלי  באמצעות  המדינה,  למבקר 
שקרי  כספי  דו"ח  בה,  תפקידים 
בנושא הבחירות המקומיות, ולפיו 
כבי־ מקורם  שהופקדו  הסכומים 

לדו"ח  יחידים.  של  בתרומות  כול 
תורמים  רשימת  צורפה  הכספי 
שתרמו  תורמים  פרטי  עם  כוזבת 
 – בספטמבר  למפלגה  לכאורה 
הגישה  בהמשך   .2013 אוקטובר 
מזויפות  קבלות  כ־350  המפלגה 
הכו־ התורמים  לרשימת  בהתאם 
הקב־ זויפו  בפועל  שהוגשה.  זבת 

יולי־אוגוסט  במהלך  ומולאו  לות 
תפקידים  בעלי  ידי  על   ,2014

בכירים במפלגה ופעיליה.
באמצעות  הנטען,  לפי 
השקריים,  הכספיים  הדו"חות 
הכוזבות  התורמים  רשימות 
המזויפות  הקבלות  ומסמכי 
שהוגשו, הציגה המפלגה במרמה, 
קבלת  הללו,  הבחירות  במערכות 
בסך  כביכול  לגיטימיות  תרומות 
בכך,  ש"ח.  כ־3.2 מיליון  של  כולל 
האפשרות  את  המפלגה  קיבלה 
בחשבון  אסורים  כספים  להפקיד 
הבנק שלה וקיבלה את האפשרות 

להשתמש בהם.
הגשת  נשקלת  אלה  כל  בשל 
וב־ חשודים,   37 נגד  אישום  כתב 

אישום  כתב  הגשת  נשקלת  כללם 
האחראית  עצמה,  המפלגה  נגד 
לפעולות  התאגידים  דיני  מכוח 
ביצ־ שאותן  כפליליות  החשודות 

עו לכאורה אורגנים מרכזיים בה, 
לטובת המפלגה.

משרד התקשורת הקים צוות 
מיוחד לבחינת מצב שוק הסלולר

מאת שלמה גרין

צוות  הקים  התקשורת  משרד 
מיוחד לבחינת מצב שוק הסלולר, 
אשראי  דירוג  הורדת  לאחר  זאת 
וח־ מהחברות  לחלק  שבוצעה 

ששות לקשיים פיננסיים. 
התקשורת  משרד  בהודעת 
מקרוב  עוקב  המשרד  כי  נאמר 
בשבוע  ובפרט  השנה  לאורך 
הפיננסית  איתנותן  אחר  האחרון 

של חברות הסלולר. 
האחרונות,  ההתפתחויות  לאור 
הורה מנכ"ל משרד התקשורת, נתי 
כהן, על הקמת צוות מיוחד לבחינת 
יבחן  הצוות  הסלולר.  שוק  מצב 
כלים אפשריים לייצוב השוק במט־
רה ליצור שוק המציע לצרכנים מו־

במחירים  ומגוונים  איכותיים  צרים 
הוגנים, בו פועלות חברות תקשורת 
רווחים  למשקיעיהן  מכניסות  אשר 

סבירים.

'עוצמה יהודית' דורשת לפסול את 
הרשימה הערבית ואת יאיר לפיד

מאת מאיר ברגר

הגי־ יהודית'  'עוצמה  מפלגת 
המרכזית  הבחירות  לועדת  שה 
את בקשותיה לפסול את הרשימה 
יאיר  ואת  המשותפת  הערבית 
להתמודד  מהם  ולמנוע  לפיד, 

בבחירות לכנסת ה־22.
שהוגשה  הפסילה  בבקשת 
מובאים  הערבית,  הרשימה  נגד 

הח"כים  של  הרבים  ביקוריהם 
היוש־ המחבלים  אצל  מהרשימה 

התבטאויות  וכן  הכלא,  בבתי  בים 
שאיפתם  על  המעידים  ומעשים 
המשותפת  הרשימה  חברי  של 
של  היהודית  זהותה  את  למחוק 

המדינה.
של  פסילתו  לבקשת  אשר 
התב־ רקע  על  המגיעה  לפיד, 

הציבור  נגד  הקשות  טאויותיו 

מסת־ הפסילה  בבקשת  החרדי, 
דבריה  על  יהודית  בעוצמה  מכים 
העליון  המשפט  בית  נשיאת  של 
"הג־ לפיהם  חיות,  הגב'  השופטת 

המכוערים  פניה  את  מגלה  זענות 
לשנאת  ובהסתה  חינם  בשנאת 
מא־ בשל  אך  השונה,  של  חינם 

פיינים מולדים או בשל השתייכות 
או  אתנית  דתית,  קהילתית, 

לאומית".

מאת חיים מרגליות

השיק  ירושה  לענייני  הרשם 
ובה  חדשה  פלטפורמה  לאחרונה 
המקלים  מקוונים  שירותים  מספר 
ומקצ־ משמעותית  האזרחים  על 

רים את זמני ההמתנה.
מאפשרת  הפלטפורמה 
בתיקים  ביניים  בקשות  להגיש 
ירו־ לענייניי  ברשם  שמתנהלים 

באופן  צווים  העתקי  ולקבל  שה 
על  למידע  בנוסף  וזאת  מקוון, 
כך  באתר.  לקבל  שניתן  התיקים 
מקוון  באופן  להגיש  ניתן  למשל, 
מועד  להארכת  בקשה  התנגדות, 
לתיקון  בקשה  התנגדות,  להגשת 
מנהל  למינוי  בקשה  סופר,  טעות 

עיזבון, בקשה לעיון בתיק ועוד.
בש־ הירושות  רשם  החל  מאז 

וצווי  ירושה  לצווי  דיגיטלי  רות 
 ,2018 בספטמבר  צוואה  קיום 
הזמנים משמעותית  לוחות  קוצרו 

ועומדים כיום על 30 יום בממוצע, 
המעבר  בעבר.  יום   60 לעומת 
את  מאפשר  דיגיטליים  לצווים 
אלקטרוני  בדואר  הצווים  שליחת 
עם  מיד  לבא־כוחו  או  למבקש 
חתימתם על־ידי הרשמים לענייני 
במש־ לראשונה  במקביל,  ירושה. 

המשפטים  משרד  הממשלה,  רדי 
בא־ ישירות  הצווים  את  שולח 

מוסדיים  לגופים  ממשק  מצעות 
אחרים,  ממשלה  משרדי  ובהם 
והסדר  לרישום  הרשות  כגון: 
מקרקעי  רשות  (טאבו),  מקרקעין 
משרד  התאגידים,  רשות  ישראל, 
והבנקים.  הביטוח  חברות  החוץ, 
כתוצאה משינוי זה גופי הממשלה 
להמ־ מהציבור  עוד  דורשים  לא 
ציא את הצו שהונפק על ידי רשם 
הירושה וניתן להגיש לגופים אלה 
בקשה לביצוע פעולה ללא העתק 
האמור  המהלך  המודפס.  הצו  של 
שק־ מיליוני  של  לחסכון  להביא 

נוספים  מהלכים  עם  ויחד  לים 
הזמנים  לוחות  לקיצור  הביא 
ביעד  ולעמידה  בבקשה  לטיפול 
שנקבע של חתימה על 80% מהצ־

ווים בתוך 45 יום. בשנה האחרונה 
הונפקו מעל 31,100 צווים.

בהתאם  אלה,  בימים  כן,  כמו 
אותו  הירושה  תקנות  לתיקון 
החל  הכללי,  האפוטרופוס  יזם 
צוואות  בסריקת  הירושה  רשם 
מנזקים  עליהן  לשמור  מנת  על 
בלתי צפויים. כל צוואה שתתקבל 
מהיום תיסרק לעיני בעל הצוואה 
וכ־60 אלף צוואות שכבר הופקדו 
הירו־ רשם  ידי  על  כן  גם  ייסרקו 

מתנגד  צוואה  ובעל  במידה  שה. 
לסריקת צוואתו, הוא יוכל להגיש 
התנגדותו עד ל־9 בנובמבר 2019. 
שהתקבלה  צוואה  כל  היום  עד 
לשמירה אצל רשם הירושות נש־

מרה בכספת וכעת תישמר גם שם 
וגם בקובץ מוצפן.

כלי רכב וציוד הוחרמו במבצע 
אכיפה משולב באזור נחל עירון
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מוגברת  אכיפה  במסגרת 
הפוגעות  עבירות  כנגד  וממוקדת 
ומס־ הציבור  של  החיים  באיכות 
בכלכלה,  פגיעה  לצד  אותם,  כנת 
ישראל  משטרת  שוטרי  הגיעו 
נחל  אזור  אל  הירוקה  והמשטרה 
בתחום  לטיפול  ערה)  (ואדי  עירון 

איכות החיים והגנת הסביבה. 
של  אכיפה  התבצעה  בעיקר 
חנה  מפרדס  בנין  פסולת  השלכת 

יהודה  שטחי  לכיוון  המועברת 
אשר  ברטעה  הכפר  דרך  ושומרון 
הפל־ הרשות  בשטחי  נמצא  חציו 

סטינית. 
נתפסו  הפעילות  במהלך 
(באגר)  מחפר  שופלים,  משאיות, 
אח־ למגרש  והועברו  וטנדר 

יוחרמו  נוספים  רכב  וכלי  סנה 
בהמשך.

כאמור  מצטרפת  זו  פעילות 
כגון  נוספת,  משולבת  לאכיפה 
חו־ לא  ודלק  גז  בנושא  פעילות 

לא  באופן  רכבים  מכירת  קיים, 
לחוק, אחזקת מזון  מוסדר בניגוד 
חו־ לא  בניה  נאותים,  לא  בתנאים 

קית ועוד. 
בפעולות אלו משתתפים גופי 
המי־ רשות  כגון  נוספים  אכיפה 

לאומי,  ביטוח  פרקליטות,  סים, 
מש־ חשמל,  חברת  קנסות,  מרכז 

מבצעים  אשר  ועוד  הבריאות  רד 
העב־ כלפי  ממוקדת  אכיפה 

פי  ועל  בתחומו  אחד  כל  ריינים, 
סמכותו.

הערכת מומחים: "הפיצוץ בבסיס הרוסי נגרם 
במהלך ניסוי מנוע גרעיני להרכבה על טיל שיוט" 

יעקב א. לוסטיגמן 

אמרו  מארה"ב  גרעין  מומחי 
לנוכח  כי  השבוע  סוף  במהלך 
מרוסיה,  המגיעים  הדיווחים  אופי 
הקטלני  הפיצוץ  כי  מעריכים  הם 
האחרון  חמישי  ביום  שאירע 
בבסיס של צבא רוסיה סמוך לעיר 
פיצוץ  למעשה  היה  סברודבינסק, 
גר־ רכיבים  גם  הכולל  התקן  של 

עיניים. 
שהתפוצץ  מה  היא  ההערכה 

להרכבה  שנועד  נסיוני  מנוע  היה 
שלו  וההפעלה  שיוט,  טיל  על 
הנעה  כח  באמצעות  התבצעה 
גרעיני, מה שבעצם נועד לאפשר 
לטיל השיוט לטייס באוויר לטווח 
זמן בלתי מוגבל, ובמהירות גבוהה 

במיוחד. 
הפיצוץ  כי  מאשרים  ברוסיה 
בדרך  הקשור  לפיתוח  קשור  היה 
כזו או אחרת לגרעין, שכן סוכנות 
הודעה  פרסמה  הרוסית  הגרעין 
חמישה  כי  המאשרת  רשמית 

ושניים  בפיצוץ,  נהרגו  מאנשיה 
מכוויות  וסובלים  נפצעו  נוספים 

קשות. 
בסב־ המקומיות  הרשויות 

אחרי  קצר  זמן  טענו  רודבינסק 
רמת  קיימת  באזור  כי  הפיצוץ 
מהמותר,  בהרבה  גבוהה  קרינה 
ביוד  להצטייד  מיהרו  והאזרחים 
החשיפה  להפחת  יעיל  הנחשב 

לקרינה רדיואקטיבית. 
'גרינפיס'  הסביבה  בארגון 
הפיצוץ  שאחרי  בזמן  כי  טענו 
בסברודבינסק  הקרינה  היתה 

גבוהה פי 20 מהמותר. כתב אישום הוגש נגד חשוד בהעלמת 
מיסים בהיקף של עשרות מיליונים
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מעצרו  מיום  משבועיים  פחות 
של חשוד מבית שאן, הגישה נגדו 
לבית  אישום  כתב  המסים  רשות 
המשפט המחוזי בנצרת, בגין קיזוז 
בהיקף  פיקטיביות  מס  חשבוניות 
של למעלה מ־433 מיליון שקלים, 

באמצעות חשבוניות מזויפות.
האחרונות  השנתיים  במהלך 
דלקים  מסחר  בענף  הנאשם  עסק 
אשר  חברות  שלוש  באמצעות 
ביצע  ובאמצעותן  בבעלותו, 
חשבוניות   558 קיזוז  של  עבירות 
מס פיקטיביות בסך 433,313,624

הינו  בגינן  המע"מ  כשסכום  ש"ח, 
החשבו־ ש"ח.   62,690,103 בסך 

ניות נרשמו בספרי העוסק ביוזמת 
הנאשם, מבלי שהחברות על שמן 
לבצע  התחייבו  או  ביצעו  הוצאו, 
וכל  בהן,  כמפורט  העסקאות  את 
מתשלום  להתחמק  במטרה  זאת 
מס ולהונות את הקופה הציבורית.
עבירות  מיוחסות  לנאשם 
חוק  לפי  חמורות  פשע  מסוג 
עשיית  ובהן  הון,  הלבנת  איסור 

של  בהיקף  אסור,  ברכוש  פעולה 
ליצור  במטרה  ש"ח.   59,913,330
ועל  עסקית  התנהלות  של  מצג 
וזהות  מקור  את  להסוות  מנת 
האסור,  ברכוש  הזכויות  בעלי 
הח־ בגין  התמורה  להעברת  פעל 

באמצעות  הפיקטיביות,  שבונות 
נותני  למספר  בנקאיות  העברות 
שירותי מטבע (צ'יינג'ים). מיד או 
בסמוך להעברות, משך הנאשם או 
מי מטעמו ועל פי הנחייתו במזומן 
שירותי  מנותני  ההעברות  את 
לגוף  במזומן  והעבירם  המטבע 

שלישי.
קש,  אנשי  איתר  הנאשם, 
להירשם  להסכים  אותם  ופיתה 
בתמורה  בחברות,  ענין  כבעלי 
מבלי  אך  שונות,  הנאה  לטובות 
פעילות  לבצע  בכוונתם  שהיה 
בהן  החברות  באמצעות  עסקית, 

נרשמו.
הוגשה  לכתב האישום,  בנוסף 
לחילוט  בקשה  המשפט  לבית 
לשווי  עד  הנאשם  מרכוש  נכסים 
לפי  עבירה  בו  שנעברה  הרכוש 

חוק איסור הלבנת הון.

דו"ח רשם הירושות: זמני קבלת 
צווי ירושה קוצרו במחצית 

בעוד כשבועיים: רפורמת מוניות השירות 
באשכול תל אביב־יפו יוצאת לדרך
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השירות  במוניות  הרפורמה 
כשבועיים.  בעוד  לדרך  יוצאת 
רא־ שירות  מוניות  קווי  שלושה 
אביב־יפו  בתל  לפעול  יחלו  שונים 
במסגרת  זאת,  כשבועיים,  בעוד 
השי־ מוניות  בענף  הרפורמה 
משרד  אלה  בימים  שמקדם  רות 
תל  עיריית  בשיתוף  התחבורה, 

אביב־יפו.
יוכלו  אלה  במוניות  הנוסעים 
הנסיעה  על  לשלם  לראשונה 
מכל  וליהנות  קו'  'רב  באמצעות 
בתחבורה  הקיימים  ההסדרים 
של  מעבר  ובכללם  הציבורית 
השירות,  מוניות  בין  דקות   90
הנ־ ישראל,  ורכבת  האוטובוסים 

בהם  זכאים  עבור  ייעודיות  חות 
אזרחים  סטודנטים,  תלמידים, 

ותיקים ונכים.
הנוסעים  יוכלו  לכך,  בנוסף 
בכרטיס  גם  לראשונה  לשלם 
במוניות  הנסיעה  מחיר  אשראי. 

שקלים   6.80 על  יעמוד  השירות 
המש־ המונית  לנוסעי  ויאפשר 

לבצע  קו  הרב  באמצעות  למים 
במסגרת  לאוטובוסים,  מעברים 
מעבר  התיקוף.  ממועד  דקות   90
במו־ לנסיעה  אוטובוס  נוסעי  של 

נית במסגרת 90 הדקות, יתאפשר 
בעלי  נוסעים  תשלום.  בתוספת 
(חופשי  תקופתיים  מנוי  כרטיסי 
לבצע  יוכלו  וחודשי)  שבועי  יומי, 

את הנסיעה ללא תשלום.
הראשונים  הקווים  שלושת 
החל  החדשה  במתכונת  יופעלו 
שבועיים,  בעוד  ראשון  מיום 
אביב,  תל  מוניות  ארגון  ידי  על 
התחבורה.  משרד  במכרז  שזכה 
המרכזית  מהתחנה  בקו 4,  מדובר 
לחניון  אביב־יפו  בתל  החדשה 
רידינג, דרך רח' אלנבי ובן יהודה; 
החדשה  המרכזית  מהתחנה   5 קו 
ארלוזורוב,  ומסוף  בבלי  לשכונת 
דרך רח' דיזנגוף; וקו חדש (קו 2) 
משכונת כפר שלם לחוף הים בתל 
אליהו  יד  שכונת  דרך  אביב-יפו, 

ורח' אלנבי.
מהשעה  יפעלו  ו־5   4 קווים 
לפנות   03:30 ועד  בבוקר   05:00
5 של  בתדירות  למחרת,  בוקר 

דקות בשעות השיא, וכל 10 דקות 
בשעות השפל. הקו החדש (קו 2) 
בבוקר   06:30 השעות  בין  יפעל 
ועד חצות, בתדירות של 10 דקות, 

ברוב שעות הפעילות.
בא־ יופעלו  החדשים  הקווים 

בשירות  חדש.  מוניות  צי  מצעות 
טכנולוגיים  שיפורים  יוטמעו 
לציבור  מידע  פרסום  בהם  רבים, 
נוס־ ותפוסת  המוניות  מיקום  על 

עים בזמן אמת, מידע על מסלולי 
אפשרות  ומתן  ותדירותם  הקווים 
אש־ כרטיסי  באמצעות  תשלום 

גם  יעמוד  הנוסעים  לרשות  ראי. 
מוקד שירות טלפוני.

לתח־ הארצית  הרשות  מנהל 
ציין  אסרף  אמיר  ציבורית,  בורה 
השירות  מוניות  בענף  הרפורמה  כי 
נועדה לממש את יעודן של מוניות 
השירות, כאמצעי תחבורה משלים 
את  ולחזק  ולרכבות  לאוטובוסים 
מערך החבורה הציבורית בישראל. 
באופן  תשפר  הרפורמה  לדבריו, 
התחבורה  שירותי  את  דרמטי 
הציבורית בישראל ותאפשר מעבר 
נוסעים נוספים מרכב פרטי למוניות 

שירות.
יפורסמו  הרפורמה  במסגרת 
אשכולות  כ־20  להפעלת  מכרזים 
הארץ,  ברחבי  מוניות  קווי  של 
הרפורמה  קווים.  כ־110  הכוללים 
של  חדשים  קווים  הוספת  כוללת 
לראשונה  שימוש  שירות,  מוניות 
המו־ בענף  הרב־קו  כרטיס  של 

ליהנות  לנוסעים  שיאפשר  ניות, 
המוזלים  הנסיעה  הסדרי  מכל 
מעבר  כולל  הציבורית,  בתחבורה 
בין קווים ללא תשלום, מידע לנו־

בנסיעות  מקומות  הזמנת  סעים, 
בינעירוניות ועוד.

התקשרולהצטרפות 
4150605@gmail.com 
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מס'גילאים מסלול
 יחי'

סך תרומה 
חודשית

מספר 
תשלומים

סכום כולל 
החזר סך הלואהשל התרומה
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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

בסיור בשכונות הסמוכות לשוק מחנה יהודה

זעם רב על המשך הפיכת השוק לאזור 
הוללות ופגיעה קשה בקדושת ירושלים

יו"ר 'התנועה למען י־ם ותושביה' הרב חיים מילר: "יש להחזיר את מלוא התקציב לפקחים דרוזים שיפעלו 
בשבתות וחגים נגד חילולי שבת בפרהסיה" 

למען  'התנועה  יו"ר  של  בסיור 
חיים  הרב  ותושביה'  ירושלים 
הס־ השכונות  תושבי  עם  מילר 
הביעו  יהודה,  מחנה  לשוק  מוכות 
התושבים זעם רב ותסכול על המ־
הוללות  לאזור  השוק  הפיכת  שך 
ירושלים  בקדושת  קשה  ופגיעה 

פלטרין של מלך.
היתר  בין  כי  טענו,  התושבים 
מערכת  בראש  עמד  זה  נושא 
אך  לעיריה.  האחרונות  הבחירות 

ומתפתח  הולך  רק  המצב  בשטח 
הביעו  בשוק,  הרוכלים  גם  לרעה. 
בפרנסתם,  שפוגעים  כך  על  זעם 
ובמקום לעודד את המקום ולפת־

חו לשוק מרכזי כפי שהוא שימש 
את  והורסים  הולכים  רבות,  שנים 
בי־ לאזור  אותו  והופכים  המקום 

לויים בפרהסיה.
ירושלים  למען  'התנועה  יו"ר 
הביע  מילר,  חיים  הרב  ותושביה' 
זעזוע למראה עיניו ולמשמע אוז־

לשכת  תשובת  את  הציג  ואף  ניו, 
כל  את  שהפליאה  בנושא  רה"ע 
רבני  ובהם  בסיור  המשתתפים 

האזור.
רה"ע  מלשכת  נכתב  בתשובה 
על  שהתריע  מילר  חיים  הרב  אל 
הנושא את הדברים הבאים: "בא־

כי  אציין  יהודה,  מחנה  לשוק  שר 
עיריית ירושלים רואה את הפעי־

מבורכת  יהודה  מחנה  בשוק  לות 
לשדרוג  פועלת  כן  ועל  וחשובה, 
המ־ על  שמירה  כדי  תוך  המתחם 
שמירה  השוק,  באזור  העדין  רקם 
שגרת  ועל  הנכונים  האיזונים  על 
לרווחתם  שאפשר  ככל  החיים 
של תושבי האזור, בעלי העסקים, 

והמבקרים בשוק".
על  מחאה  הביעו  הנוכחים 
לאחר  רה"ע  לשכת  ע"י  הנכתב 
שיהיה  הבטיחו  כולם  שבבחירות 
תושבי  על  שמעיק  בנושא  שינוי 
כך  על  זעק  ואף  באזור,  השכונות 

המקובל הגה"צ רבי בניהו שמואלי 
ומו־ שמוסדותיו  שאמר  שליט"א, 

סדות תורה שונים באזור לא יוכלו 
להמשיך  שכזה,  במצב  להמשיך 

לפעול במקום. 
דרישה  הציג,  אף  מילר  הרב 
הת־ את  להחזיר  שלו,  מחודשת 

קציב שהיה בשעתו עבור פעילות 
ובחגים  בשבתות  דרוזים  פקחים 
לרוכלים  דו"חות  נותנים  שהיו 
ופעלו  סחורתם  את  ומחרימים 
בפ־ שבת  חילולי  פעילות  כל  נגד 
התקציב  ברקת  ובתקופת  רהסיה 
למחצית.  ירדה  והפעילות  קוצץ 
כי  המקום  לתושבי  הבטיח  הוא 
בכל  שלוחם  להיות  ימשיך  בעז"ה 
פלט־ ירושלים  לקדושת  הקשור 
הקשור  לכל  ובפרט  מלך  של  רין 

לנעשה באזור שוק מחנה יהודה.
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יעקב א. לוסטיגמן 

השבוע  סוף  זה  היה  אתמול 
מתכנסים  שבו  ברציפות  הרביעי 
אלפים רבים במרכז מוסקבה ומפ־
ולדי־ בראשות  המשטר  נגד  גינים 
מועמדי  פסילת  לנוכח  פוטין,  מיר 
להתמודד  שביקשו  האופוזיציה 
המ־ לפרלמנט  הקרובות  בבחירות 

קומי של מוסקבה. 
'דלפק  המעקב  ארגון  לטענת 
לבן', בהפגנה אתמול, שלראשונה 
של  העיריה  באישור  התקיימה 
בני  אלף  כ־60  השתתפו  מוסקבה, 
אדם, ואילו משטרת רוסיה טוענת 
כי בהפגנה השתתפו כ־20 אלף בני 
הרחובות  כך,  או  כך  'בלבד'.  אדם 
חסו־ היו  מוסקבה  של  הראשיים 

קהל  של  ותמונות  אתמול,  מים 
אדיר הגודש את האזור התפרסמו 

בכל רחבי העולם. 
במוסקבה  ההפגנה  במהלך 

אדם,  בני  ל־200  קרוב  נעצרו 
בהפגנות  נעצרו  נוספים  ועשרות 
פטר־ בסנט  במקביל  שהתקיימו 
נוספות  ובערים  ברוסטוב  בורג, 

ברחבי רוסיה. 
המנהיג הבכיר של אופוזיציה, 
במעצר  מוחזק  נבלני,  אלכסיי 

בסדרה,  הראשונה  ההפגנה  מאז 
בהפגנה,  אתמול  השתתף  ולא 
בשם  מוכרת  פחות  מנהיגה  אך 
עוד  אתמול  נעצרה  סובל,  ליובוב 
ממשרדה,  ונגררה  ההפגנה,  לפני 
סובל  המצלמות.  עדשות  מול  אל 
אין  כי  הודעה  לכן  קודם  פרסמה 

בכוונתה להשתתף בהפגנה, משום 
לנו־ זאת  לעשות  יכולת  לה  שאין 

רעב.  שובתת  שהיא  העובדה  כח 
"אתם יודעים מה לעשות שם, גם 
בלעדי", כתבה לתומכיה. משטרת 
נעצרה  סובל  כי  הבהירה  רוסיה 
יחד עם כמה פעילי אופוזיציה בו־
מו־ מידע  שהתקבל  לאחר  לטים, 

דיעני על כך שהם מתכננים לבצע 
פרובוקציה במהלך ההפגנה. 

היתה  הרוסית  בתקשורת 
לאירועים  מוגבלת  התייחסות 
ובכירי  פוטין  אך  במוסקבה, 
מו־ שתיקה  על  שמרו  השלטון 

שאנשי  ובזמן  בנושא,  חלטת 
והת־ נפשם  חירפו  האופוזיציה 

נגד  במחאה  שוטרים  עם  עמתו 
בחצי  הרוסי  הנשיא  בילה  פוטין, 
מכבר  לא  כבש  אותו  קרים  האי 
והצטלם  אוקראינה,  של  מידיה 
אופנוענים  של  קבוצה  עם  יחד 

המעריצים אותו. 

רבבות הפגינו במוסקבה ובערים 
נוספות: "להפיל את הצאר פוטין" 
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