
עוד תקרית בגבול עזה: מחבל פתח 
באש לעבר כוח צה"ל – וחוסל

^ בתגובה לתקרית פגעו טנקים  בעזה דיווחו כי המחבל שחוסל הוא פעיל בזרוע הצבאית של חמאס כבן 25
של צה"ל בעמדות חמאס ^ בצה"ל מעדכנים שהמחבלים שניסו לחדור בסוף השבוע מרצועת עזה לכיוון 

ישראל ביקשו לבצע פיגוע 'חריג בגודלו'

מאת סופרנו הצבאי

את־ שהתקרב  חמוש  מחבל 
בצפון  המערכת  לגדר  בבוקר  מול 
רצועת עזה פתח באש לעבר חיילי 
צה"ל. החיילים פתחו באש לעברו 
טנ־ לאירוע,  בתגובה  אותו.  והרגו 
של  עמדות  לעבר  ירי  ביצעו  קים 
נפגעים  אין  חמאס,  הטרור  ארגון 
על  מגיע  האירוע  נזק.  נגרם  ולא 
רקע סיכול של פיגוע חריג בגודלו 
ארבעה  חוסלו  בו  השבוע  בסוף 
את  לחצות  שניסו  אחרי  מחבלים 

הגדר עם אמצעי לחימה. 
המחבל  כי  מדווחים  בעזה 
נאסר,  ח'אלד  מרואן  הוא  שחוסל 
פעיל   ,25 בן  חאנון  בית  תושב 
כו־ חמאס.  של  הצבאית  בזרוע 

לאחר  קצר  זמן  הגיעו  חמאס  חות 
את  ולקחו  הגדר  לאזור  התקרית 

גופתו שנשארה בשטח.
המחבלים שניסו לחדור בסוף 

יש־ לכיוון  עזה  מרצועת  השבוע 
'חריג  פיגוע  לבצע  ביקשו  ראל 
בגודלו' בשטח ישראל – כך עדכן 
המחבלים  גופות  על  צה"ל.  דובר 
ועזרה  אוכל  כולל  רב,  ציוד  נמצא 
ראשונה, וככל הנראה הם התכוונו 
פי־ ולבצע  ישראל  לעומק  לחדור 

גוע איכותי.
האירוע עצמו החל בליל שבת 
סמוך לשעה 4 לפנות בוקר, באזור 
הרצועה.  בדרום  בלח  אל  דיר 
תצפיות  של  ערנות  בעקבות 
צה"ל, זוהו ארבעה חמושים שהיו 
וז־ דילוגים  מבצעית':  ב'תנועה 

כקבוצה  מזוהים  הארבעה  חילה. 
לאורך כל הדרך, עד לגדר הגבול. 
לשטח הוקפץ גדוד 12, אותו גדוד 
על  באירוע  המחבל  את  שחיסל 

הגדר בשבוע שעבר.
הג־ את  חצה  המחבלים  אחד 
מתכ־ שהחוליה  הבנה  ומתוך  דר, 
וונת לעבור את הגדר, פתח הכוח 

חילופי  התפתחו  במקום  באש. 
ארבעת  כל  נהרגו  במסגרתם  אש, 
את  שחצה  המחבל  המחבלים: 
על  שהיו  מחבריו  ושלושה  הגדר 
הטיפול  כדי  תוך  הבטונדות.  קו 
להסרת  טנק  ירי  מבוצע  באירוע 
המ־ בגופות  מחזיק  צה"ל  איום. 

חבלים.
בצה"ל מרוצים מתפקוד הכוח 

"האופן  המחבלים.  את  שחיסל 
לסיום  מביאה  נהג  הגדוד  שבו 
מסר  מהירה",  בפעולה  האירוע 
טוב  אירוע  פה  "יש  צה"ל.  דובר 
במרחב  פיגוע  סיכול  של  מאוד 
שיהיו  האפשרות  אבל  הגדר, 

אירועים נוספים כאלה קיימת".
אומ־ בחוליה  המחבלים  על 
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ארבעה שוטרים נפצעו 
במהומות בהר הבית

 / עמ' ו

זכריה אהרן ברנד
בהר"ר שלמה זלמן הי"ו 

ישיבת בית אהרן וישראל ביתר עילית
ביתר עילית

אסתר שמעיה
בהר"ר יעקב הי"ו 
סמינר בית ברכה
מודיעין עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום חמישי, ז' באב תשע"ט

יהודה לייב רכטשפר
ב"ר יעקב הי"ו

ישיבת סלבודקא
ירושלים

הדסה קוגלמן
ב"ר ברוך בן ציון הי"ו
הסמינר הישן
רמת שלמה – ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום ב' י"א במנחם אב תשע"ט

שניאור זלמן הכהן שבדרון 
בהר"ר שלום מרדכי הי"ו

ישיבת קרלין סטולין, רמות
ירושלים

יהודית וינגרטן
בהר"ר יעקב הי"ו
סמינר בית ברכה
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שישי, ח' מנ"א תשע"ט

שלמה וידר
בהר"ר יחזקאל מנחם הי"ו

ישיבת "סערט ויז'ניץ" - חיפה
בני ברק

רחל פרקש
בהר"ר מנשה הי"ו
סמינר ויז'ניץ
קרית ויז'ניץ בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, ערש"ק ח' במנחם אב תשע"ט
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חה20%כל מוצרי ברודווי
הנ

הלבשה כללית

נם
מותגי וולטקס מדיסון1+4חי

במקום 330450חליפה ח"ב

שעות פתיחה מיוחדות לבין הזמנים:
לפנה"צ 11:30-14:00, אחה"צ 17:00-21:30

מבצע בין הזמנים
להתחדש וליהנות מהלבשה חסידית באיכות בלתי מתפשרת - במחיר משתלם!

המבצע כולל מוצרי איכות של מותג הבית 'ברודווי'
בין התאריכים: י"א אב - כ"ט אב בלבד

אין כפל מבצעים, הזול מביניהם, עד גמר המלאי, ברודווי רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, ט.ל.ח

במקום 530730
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טלפון ארצי: 1599-599-123
ירושלים מיכה 4 | בני ברק הרב וילקומירר 16

בית שמש נהר הירדן 30 | ביתר עילית המגיד ממזריטש 54
אשדוד עקביא בן מהללאל 2
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 בני ברק  ירושלימ  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעינ עילית  אלעד  רכ�ימ  טבריה  צפת  בארות יצחק

 חסד
תמיד תצאו בזול

בשמ ה' נעשה ונצליח!

45-50) 10

 058-3208091
Nof0583208091@gmail.com

בית משפט מחוזי אסר 
לקיים אירוע בהפרדה 
לטובת הציבור החרדי

בהתערבות חסרת תקדים בנסיון לכפות 
אורח חיים חילוני על שומרי מצוות:

עמוד ה

במהלך הצום: יהודי הותקף 
ונפצע בעיר העתיקה

צעיר יהודי כבן 18 שצעד ברחוב הגיא הותקף על ידי 
ערבי באמצעות בקבוק זכוכית ונפצע באורח קל־בינוני

מאת כתב 'המבשר'

שצעד   18 כבן  יהודי  צעיר 
(אל  הגיא  ברחוב  בבוקר  אתמול 
מש־ המוביל  העתיקה,  בעיר  ואד) 

הותקף  המערבי,  לכותל  שכם  ער 
בקבוק  באמצעות  ערבי  ידי  על 

זכוכית.
קל  באורח  בידו  נפצע  היהודי 

לקראת אירועי סיום הש"ס תלמוד בבלי בחודש טבת תש"פ

כחמישים רבני קהילות הקודש בירושלים התכנסו לאסיפה מיוחדת
כינוס רבני הקהילות עסק בהרחבת מעגל השיעורים ולומדי דף היומי

הקהילות  רבני  כחמישים 
שישי  בליל  התכנסו  בירושלים 
להשפיע  בדרכים  לדון  האחרון, 
הדף  לומדי  מעגל  את  ולהרחיב 
לקראת  ואחד,  אחד  לכל  היומי 
בבלי  תלמוד  הש"ס  סיום  אירועי 

בחודש טבת תש"פ.
בזה אחר זה באו והופיעו כבוד 
יהודים  מדין,  על  ויושבי  רבנים 
קומה,  שיעור  ובעלי  פנים  נשואי 
מעגלים  להרחיב  קודש  במשימת 
ולהרבות שיעורי ולומדי דף היומי 
תורה  להגדיל  העם  שדרות  בכל 

ולהאדירה.
ועדת  ע"י  שאורגנה  האסיפה 
הרבנים להפצת לימוד הדף היומי 
שברחוב פרס 2, נערכה בטרקלינו 
של הרבני הנגיד הרה"ח רבי אריה 
ובאו  התאספו  כך,  לשם  אייכלר, 
רב  ידם  אשר  הנכבדים,  הרבנים 
להם בפעילות בהרבצת תורה כל 

אחד במחנהו ובקהילתו. 
התבקשו  הכינוס  במהלך 

רעיונות  ולהציע  להביא  הרבנים 
תורה  ולהגדיל  להרבות  כיצד 

מופלאה זו של לימוד הדף היומי.
טעם  בטוב  הערב  את  הנחה 

ודעת הרה"ג ר' נפתלי צבי פרוש, 
שהדגיש את כבוד האכסניה ראש 
שבקדושה;  דבר  לכל  וראשון 
מוצאים  הלומדים  כיצד  ותיאר 
מעת  כאשר  בדף,  לשבח  טעם 
הקוש־ רמזים  בדף  נמצאים  לעת 

של  בדף  אף  דיומא.  לעניינא  רים 
הרב  ציין   – כ"א  תמורה   – היום 
שנזרק  בכור  על  מסופר  פרוש, 
דמו על המזבח ולפתע חרב הבית 

ולא הספיקו לאכול את בשרו.
הט־ אלו,  בימים  מתאים  כמה 

הבכי  בימי  בעמדנו  בדבריו,  עים 

לאחר שנים רבות בהן הורגשה מצוקת הדיור בקרב הציבור החרדי

היום ייערך במודיעין עילית כנס הדיור 
הריאלי של 'קרית ברסלב – הר יונה'

שיטת ה'אולינג' הייחודית מביאה איתה בשורה של ממש לפתרון ריאלי ומעשי לציבור יראי ה' 

נרשמו  האחרונים  בימים 
משפחות,  ובעלי  אברכים  מאות 
ל'כנס  להגיע  צפויים  רבים  ועוד 
יום  היום  אי"ה  שיתקיים  הריאלי' 
שני, י"א אב, באולם 'היכל הנגינה' 

במודיעין עילית.
ייחודית  בשיטה  ייערך  הכנס 
נועדה  השיטה  'אולינג'.  בשם 
תחום,  בכל  המונים  יעדי  למימוש 
קבוצתיים  יעדים  מקבלת  החל 
קבוצתיות.  החלטות  לקבלת  ועד 
מענה  לתת  כדי  נולדה  השיטה 
בשביל  אך  רצון,  עם  לאנשים 
שלהם  הרצון  את  לממש  שיוכלו 

הם זקוקים להחלטה קבוצתית.
יחיד,  לכל  כח  נותנת  זו  שיטה 
כאילו הוא עצמו קבוצה של מאה 

של  כח  לקבוצה  נותן  זה  כח  איש, 
דירות  מרכישת  החל  מעצמה 
חדשות במחיר הזול ביותר בשוק 

הדיור בישראל, במקום ייחודי עם 
איכות חיים ויישוב הדעת, ולקדם 
  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

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

החלטה מבישה לדיראון 
ביום אתמול קמו יהודים משיבתם על הקרקע, מבכיים 
ומקינתם, 'נפלה לא תוסיף, קום בתולת ישראל'. אך בו ביום 
הנואלת  ההכרעה  גלות.  של  בעומקה  אנו  עדיין  כי  התברר 
מופע  לקיים  עפולה  עיריית  על  שאסר  המשפט  בית  של 
הוכיחה  ההלכה,  פי  על  כנדרש  בהפרדה  החרדי  לציבור 
המשפט  בתי  הנהלת  הגיבה  מכן  כשלאחר  בעליל.  זאת 
הקוזק  'זעקת  אלא  זו  אין  הדין,  בפסק  הקשה  הביקורת  על 
הנגזל'. לא הביקורת נגד ההכרעה היא "נקודת שפל חדשה 
בארצנו  ופושט  הולך  הצער  למרבה  אשר  המתלהם,  בשיח 
המשפט,  בתי  הנהלת  כלשון  ממלכתיים",  מוסדות  כלפי 
אלא פסק הדין, והעתירה שהגישה שדולת הנשים העוינת 
המרושעת  והרשות  ממנו  נודף  יהדות  של  שריח  מה  כל 
מיהודים  למנוע  זילבר  הפרקליטה  עצמה  על  שנטלה 
של  והתמיכה  דרכם  כפי  פומביים  אירועים  לקיים  חרדים 
שהגן  וההגנה  אלו,  בשיגיונות  מנדלבליט  המשפטי  היועץ 
עליה כשביקשה שרת המשפטים שקד להקהות את ארסה. 
הם הם "נקודת שפל חדשה בשיח המתלהם" האנטי יהודי 
והמקיימים  ישראל  תורת  כלפי  בארצנו  ופושט  הולך  אשר 

את מצוותיה. 

אברהם  השופט  שאימץ  וכפי  זילבר  שהתוותה  מה  לפי 
השונים  והארגונים  החדשה  הקרן  הרפורמים,  יוכלו 
המופעלים לידה למנוע קיום תפילות בבתי כנסת ציבוריים, 
בנימוק: ש"כל אחד מבאי האירוע יהיה רשאי לשהות בכל 
מאות  עורכת  עפולה  בהכרעה. עיריית  שנכתב  כפי  מקום" 
אירועים ציבוריים ואולם התושבים החרדים אינם יכולים 
להשתתף בהם. רצונה של העיריה להעניק אירוע גם לציבור 
הטבעי,  הצדק  נגד  פסק  המשפט  בית  לאל.  הושם  החרדי 
שופטים  מיסים.  משלם  לציבור  מתמשך  בעוול  תיקון  מנע 
העליון  המשפט  בית  נשיא  רובוטים.  להיות  אמורים  אינם 
או  חוקים  לבחון  השופטים  את  לימד  ברק  אהרן  בדימוס 
הוראות לפי מבחן הסבירות. שופט שאינו מוטה, או שאינו 
חושש מאלימותם של הרפורמים וארגוניהם היה מוצא את 
המוצא מן הצדק, לפי השכל הישר וכדי שלא לפגוע בציבור 

גדול, איך לאפשר לעיריה לקיים את האירוע. 

שהשופט  התמימים,  או  המיתממים  אותם  הטוענים, 
או  ברירה  לו  היתה  ולא  התקנות  לפי  או  החוק  לפי  פסק 
המשפט  שלבית  שיידעו  הראוי  מן  דעת,  שיקול  אפילו 
הפרדה  תהיה  "לא  כי  העיריה  של  פשרה  הצעת  הוגשה 
מגדרית יזומה מטעם המשיבים באירוע, ולא תהיה הכוונת 
יפעלו  ומאבטחים  סדרנים  כי  להפרדה"  אקטיבית  קהל 
באירוע "בהתאם להנחיות ולדרישות גורמי הרישוי... ללא 
קשר לסוגיית ההפרדה". אבל השופט לא קיבל את הצעת 
וכנראה  שלו  את  עשה  הנשים  ארגוני  של  הלחץ  הפשרה. 
החשש מפני מה שיעשו לו שונאי הדת. וכך שוב התברר עד 
כמה גדולה חכמתו של החכם מכל אדם אשר הורה בקהלת 

כי 'מקום המשפט שמה הרשע'.

יש להתפלל כי הבחירות הבאות יביאו להקמת ממשלה 
אז  עד  אחרות.  רבות  ועוולות  הזה  המצב  את  תתקן  אשר 
המבישות  כאחת  אברהם  יונתן  השופט  הכרעת  תרשם 
היה  בעולם  נוכרי  שופט  אילו  ישראל.  מדינת  בתולדות 
באנטישמיות.  אותו  מאשימים  היו  יהודים  על  כזאת  גוזר 
אבל בישראל שמחו עליו ליברמן ויאיר לפיד שמחה לאיד. 

ולוואי שאחרי הבחירות ישמחו רבים וטובים על משבתם.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

פסיקה דוחה
וחמישה  שלושים  בעוד 
ימים יערכו בחירות בישראל. 
לדבר  מנסות  שונות  מפלגות 
לו  להבטיח  הבוחר,  לב  על 
רק  אם  כי  ולהבהיר  הבטחות 
יחוללו  הכוח,  בידיהן  יימסר 
המיוחלים  השינויים  את 
הם  ליישומם  התקוה  שבשם 

רצים לכנסת.
מפלגה  בישראל  יש  אבל 
כלל  זקוקה  שאינה  אחת 
לא  והיא  הציבור  לתמיכת 
אמורה להמתין לרגע שבו היא 
יקבלו  ואנשיה  לכנסת  תיכנס 
בקואליציה.  מפתח  תפקידי 
לקבל  לאנשיה  נתונה  הרשות 
החלטות מעשיות ככל העולה 
של  שמץ  ללא  רוחם,  על 
התחשבות במצפון התושבים 
כל  מבלי  מהן,  הנפגעים 
ההחלטות  את  להסביר  צורך 

ולנמקן בדרך כזו או אחרת.
קוראים  הזו  למפלגה 
הם  וחבריה  המשפט  בית 
השופטים היושבים בערכאות 
לכס  מביאים  הם  השונות. 
השיפוט את עמדתם האישית 
האמביציוזית  והפוליטית, 
בית  של  הסמל  והאקטיבית. 
כמי  העבר,  מימי  המשפט 
המרכזיים  מייעודיו  שאחד 
הפרט,  זכויות  להגנת  לצאת 

נמחה והתאדה זה מכבר.
שאליו  שפל  היה  לא  כמו 
בית  להתדרדר  הספיק  טרם 
של  ההכרעה  באה  המשפט, 
של  בעיצומו  אתמול,  יום 
והבהירה  באב,  תשעה  צום 
להגיע  מסוגלת  לאן 
בחסות  החילונית  הכפיה 
השיפוטית.  הדיקטטורה 
על  מעידה  עפולה  עיריית 
עצמה כי היא עומדת מאחורי 
לציבור  אירועים  מאות 
ויחיד  אחד  אירוע  הרחב. 
יועד לציבור החרדי וענה על 
אבל  שלו.  ההפרדה  דרישות 
עבור  מדי  יותר  היה  זה  גם 
ייערך  לא  שחרצו:  השופטים 

אירוע בהפרדה.
בית  של  העליבות 
המשפט גררה תגובות מחאה 
להם  שאין  אנשים  מצד  גם 
הציבור  עם  דבר  וחצי  דבר 
גם  חייו.  ואורחות  החרדי 
גסה  התערבות  בכך  ראו  הם 
על  חילונית  כפיה  וברוטלית, 
מי  כמובן  מכך.  המשתמע  כל 
הפסיקה  לנוכח  ושמח  שצהל 
וליברמן,  לפיד  היו  האומללה 
אחד  כל  לשבחה,  שמיהרו 

בתורו ובסגנונו המתלהם. 
אחר כך לפיד ישוב ויספר 
לשמוע  רוצה  שרק  מי  לכל 
נגד  דבר  וחצי  דבר  לו  אין  כי 
נגד  רק  אלא  החרדי  הציבור 
נציגיו. משל האירוע המדובר 
שבו  אירוע  היה  בעפולה 
חברי  להשתתף  היו  אמורים 
הציבור  ולא  החרדים  הכנסת 
שומר התורה והמצוות בעיר.

מי שביקש הוכחה נוספת 
לסימן  שהיתה  לפוליטיזציה 
ההיכר של בית המשפט, קיבל 
כשלראשונה  אתמול  אותה 
טרחה  בתולדותיה  אולי 
לשגר  המשפט  בית  דוברות 
שנועדה  לעיתונות  הבהרה 
הפסיקה  את  להסביר  לשווא 
לה  ולהציג  המופרכת 

צידוקים. 
שיגור  של  העיתוי  גם 
היה  לא  לעיתונות  ההבהרה 
מקרי כלל ועיקר. חמש דקות 
מהדורות  פרוץ  לפני  בדיוק 
כמעשה  המרכזיות.  החדשות 
את  המתזמנים  הפוליטיקאים 
שלהם  העיתונאים  מסיבות 
לוודא  מנת  על  הזאת,  לעת 
הלב  תשומת  מקסימום  את 

הציבורית.
עם  להתמודדות  הדרך 
ויחידה  אחת  פוליטיקאים 
רק  הפוליטית.  בזירה  היא: 
את  ותרסן  שתגביל  חקיקה 
של  הדורסנית  ההשתוללות 
הבלתי־בחירה  המפלגה 
תבלום אותה. אין דרך אחרת.

אמירה רווחת
יודע  המי  בפעם 
גנץ,  מפי  נפלט  שוב  כמה 
הממשלה  לראשות  המועמד 
שחולל  משפט  להזכירכם, 

מהומה בשורות השמאל.
שהעניק  בראיון  גנץ,  לפי 
מכלי  לאחד  הבוקר  בשעות 
הספיק  בטרם  התקשורת, 
לחזור בו ולהבהיר את עצמו, 
כמה:  יודע  המי  בפעם  שוב, 
לו  מציע  היה  נתניהו  אם 
הממשלה  בראשות  רוטציה 
היה   – הראשון  גנץ,  כשהוא, 

על מה לדבר.
נותר רק לתהות כמה עוד 
לפלוט  גנץ  יצטרך  פעמים 
את  למזער  ולנסות  מבוכות 
הנזקים שיחולל ומה זה בדיוק 
התאמתו  מידת  על  אומר 

לתפקיד בו הוא חושק.

עליה ורוחה
התענית  יום  של  בעיצומו 
התעקשו  הבית,  חורבן  על 
העם  מקרב  וטועים  רבים 
הבית  להר  לעלות  היהודי 

ולחלל את קדושתו.
להר,  הדווקנית  העליה 
בניגוד לדעתם הברורה והחד 
משמעית של כל פוסקי הדור 
זצוק"ל ושליט"א, מבטאת את 
בעוד  בהתגלמותה  הגלות 
את  להחצין  מתיימרת  היא 

ההשתוקקות לגאולה.
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מס'גילאים מסלול
 יחי'

סך תרומה 
חודשית

מספר 
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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

רשות המסים: ירידה חדה של 
כ־28 אחוזים ביבוא רכב ביולי

מאת כתב 'המבשר'

כלי  יבוא  נרשם   2019 ביולי 
של 16,988 בהיקף  (פרטיים)  רכב 
ביולי  רכב  כלי   23,476 לעומת 
27.6 של  בשיעור  ירידה   ,2018
לעומת  מסחרי,  רכב  יבוא  אחוז. 
של  מתונה  בעליה  נמצא  זאת, 
לעו־ רכב  כלי  ל־674  והגיע   1.4%
כך   .2018 ביולי  רכב  כלי   665 מת 

נמסר מרשות המסים.
פר־ רכב  כלי  ביבוא  הירידה 

יחסית  גבוה  מיבוא  נובעת  טיים 
כלי  יבוא  ומהקדמת   2018 ביולי 
רכב במרץ, ערב עדכון נוסחת מי־

מ־1.4.2019.  שתחולתה  ירוק  סוי 

חשבון  על  באה  בחלקה  ההקדמה 
יבוא יולי.

הסתכם   2019 יולי   – בינואר 
ב־162,824 נוסעים  רכב  כלי  יבוא 
בתקופה  ל־172,245  בהשוואה 
של  ירידה  ב־2018,  מקבילה 
ירד  מסחרי  רכב  כלי  יבוא   .5.5%
ב־10.9% בתקופה זו והגיע להיקף 
רכב  ביבוא  הירידה   .5,818 – של 
בת־ יחסית  מתון  מיבוא  נובעת 

גבוה  יבוא  לעומת   2019 חילת 
לאחר   ,2018 בתחילת  במיוחד 
ב־2017.  רכב  כלי  ביבוא  האטה 
עליה  על  מצביעים  המגמה  נתוני 
נוסעים  רכב  כלי  ביבוא  מתונה 

החל מסוף 2018.

הנשיא טראמפ חתם על צו המקפיא את נכסיה של 
ונצואלה ואוסר על ביצוע עסקים עם משטר מדורו

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
ונ־ על  כבדות  סנקציות  הטיל 
של  השלטון  נמשך  בה  צואלה, 
שארה"ב  מדורו,  ניקולס  הנשיא 

רואה בו שליט לא לגיטימי. 
בצו הנשיאותי שחתם טראמפ 
של  הנכסים  כל  כי  נקבע  השבוע 
בשט־ המצויים  ונצואלה  ממשלת 

תתאפשר  ולא  יוקפאו,  ארה"ב  חי 
אליהם.  גישה  בקראקס  לממשלה 
אמרי־ אזרח  כל  על  נאסר  כן  כמו 

המשטר  עם  עסקים  לעשות  קאי 
של ונצואלה. 

החמורות  בסנקציות  מדובר 
בשלושת  ארה"ב  שהטילה  ביותר 
מדינה  על  האחרונים  העשורים 

השוכנת בחצי הכדור המערבי. 
פומפאו  מייק  המדינה  מזכיר 
הסנק־ חמורות  כמה  עד  הדגיש 

ואמר  ונצואלה  על  שהוטלו  ציות 

באותו  נמצאים  הם  "עכשיו  כי 
קוריאה  איראן,  עם  יחד  המקום 

הצפונית וסוריה". 
גינה  הרוסי  החוץ  משרד 
האמריקאי  הצעד  את  בחריפות 
כלכלי".  ב"טרור  מדובר  כי  וקבע 

רוסיה רואה במדורו נשיא לגיטי־
לנצל  מנסה  שארה"ב  וטוענת  מי, 
להביא  מנת  על  כוחה,  את  לרעה 
לחילופי שלטון בוונצואלה, מבלי 
מוס־ או  חוקית  זכות  לה  שתהיה 

רית לעשות זאת. 

צעיר ניאו נאצי נעצר בחשד שתכנן 
לפוצץ בית כנסת בלאס וגאס

מאת א. למל

תושב  נגד  הוגש  אישום  כתב 
לאס וגאס שדיבר על ביצוע פיגוע 
נפץ  חומרי  ואחסן  כנסת  בבית 

בביתו. 
האמריקאי  המשפטים  משרד 
ה־23 בן  קלימו  קונור  כי  הודיע 

הואשם בסעיף אחד של החזקת נשק 
למרכיבים  בהתייחסות  מורשה,  לא 

של מטען חבלה שנמצאו בבית
קשר  שניהל  גם  חשוד  קלימן, 
שתו־ גזעניים  ארגונים  עם  מוצפן 
בח־ הלבן.  הגזע  בעליונות  מכים 

לארגון  שייך  הוא  כי  הודה  קירתו 
ניאו־נאצי.

סוכנים  בידי  נעצר  קלימו 
של ה־FBI, שהחלו לעקוב אחריו 
פנימי  בדוח  הופיע  ששמו  לאחר 
בסביבת  מסייר  שנצפה  לאחר 

וחמוש  טקטי  באפוד  לבוש  ביתו 
ברובה סער עם כמה מחסניות.

לחימה  אמצעי  נמצאו  בביתו 

שונים שהצביעו על כוונתו ליצור 
פצצה שתופעל מרחוק באמצעות 

טיימר או שיחת טלפון.

קטין מתיק דומא יואשם 
בחברות בארגון טרור

עורכי דינו של הנער: "עמדת הפרקליטות מקוממת. 
בסופו של ההליך הנאשם יבוא חשבון ויתבע את כל 

הגורמים שהתנכלו והתעללו בו''

מאת כתב 'המבשר'

את  תשנה  לא  הפרקליטות 
החלטתה להגיש כתב אישום בגין 
הקטין  נגד  טרור  בארגון  חברות 
המ־ למרות  דומא,  בתיק  הנאשם 
זאת  לשקול  המשפט  בית  לצת 

בשנית.
במעורבות  הנאשם  הקטין 
במס־ הודה  דומא,  בכפר  בהצתה 

קשר  בקשירת  טיעון  הסדר  גרת 
גז־ ממניע  המשפחה  בית  להצתת 

נוספים  במקרים  ובמעורבות  עני, 
של פגיעה ברכוש של פלסטינים.

להסכמה  הגיעו  לא  הצדדים 
לגבי האישום הנוגע לחברות בא־

רגון טרור וכאמור בסופו של דבר 
הזה  הסעיף  את  להותיר  הוחלט 
ההסדר  במסגרת  האישום.  בכתב 
לדרוש  לא  הפרקליטות  הסכימה 

יותר מ־5.5 שנות מאסר.
עו"ד  הקטין,  של  פרקליטיו 

עדי קידר מארגון חננו ועו"ד ציון 
"עמדת  בתגובה:  מסרו  אמיר, 
הפרקליטות מקוממת. לא די בכך 
הנחרצים  לדבריו  אוזן  הטו  שלא 
דין  עשו  הם  המשפט  בית  של 
חדשים  טיעונים  והעלו  לעצמם 
המש־ בית  של  רשותו  ללא  וזאת 

פרקליטות  של  ידם  חתימת  פט. 
מלשון  ניכרים  וראשיה  המדינה 
התגובה ואולם עיון בתכנה מעלה 

כי אין מאחוריה דבר וחצי דבר.
נוסף  זמן  פרק  תוך  נגיב  "אנו 
בית  כי  ובטוחים  סמוכים  ואנו 
המשפט לא רק שלא ייסוג מדעתו 
תוך  אותם  יחזק  רק  אלא  ודבריו 
הפרקליטות.  לעבר  חדה  ביקורת 
ההשוואות  את  לשלילה  לציין  יש 
והמקוממות  השערורייתיות 
של  בסופו  הפרקליטות.  בתגובת 
ההליך הנאשם יבוא חשבון ויתבע 
את כל הגורמים שהתנכלו והתע־

ללו בו", הוסיפו.

קוריאה הצפונית: "לא ננהל שיחות עם הדרום 
אלא אם יופסקו התמרונים עם צבא ארה"ב"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הצפונית  בקוריאה  בכיר 
תמ־ לא  ארצו  כי  אתמול  הבהיר 
שכ־ עם  השלום  שיחות  את  שיך 
עוד  כל  הדרומית,  ואחותה  נתה 
משחקי  את  מפסיק  אינו  הדרום 
הצבאיים  והתמרונים  המלחמה 

המשותפים עם צבא ארה"ב. 

ג'ון,  ג'ונג  קאוון  לדברי 
לשני  המשותפים  בתמרונים 
הצ־ קוריאה  מוגדרת  הצבאות, 
התר־ וכל  אויב',  כ'מדינת  פונית 

רק  נועדו  הללו  הצבאיים  גילים 
ואיך  אותה  לתקוף  כיצד  לתכנן 
הכואבת  בצורה  בה  להכות  ניתן 

ביותר. 
של  לדרישותיה  בהתייחס 

שפיונגיאנג  הדרומית,  קוריאה 
שיגורי  את  תפסיק  הצפון  בירת 
הטילים שהיא מבצעת באחרונה 
בתכיפות גבוהה, השיב קאוון כי 
"הם מדברים פשוט שטויות", וכי 
לבצע  תמשיך  הצפונית  קוריאה 
שום  בלי  הללו  הניסויים  את 

מניעה או מעצור. 
תהומי  הבדל  יש  לדבריו, 

קו־ של  המלחמה  משחקי  בין 
לבין  וארה"ב,  הדרומית  ריאה 
קוריאה  של  הטילים  שיגורי 
הצפונית. "הם מתרגלים תקיפה 
"ואילו  אמר,  איום",  ומהווים 
נעשים  שלנו  הטילים  שיגורי 
ומעו־ הגנה,  למטרות  ורק  אך 

כוונה  שום  לנו  היתה  לא  לם 
התקפית". 

שוב מבוכה ליו"ר 'כחול־לבן':

גנץ: "רוטציה עם נתניהו? אם אהיה 
ראשון – יש על מה לדבר"

יו"ר כחול לבן, הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ אמר כי "אם נתניהו היה מציע רוטציה ואני הייתי מתחיל אותה 
ראשון, אפשר היה להתחיל לדבר" ^ 'המחנה הדמוקרטי': "גנץ זוחל לממשלת נתניהו" ^ הימין המאוחד: 

"בני גנץ רוצה לשבת עם נתניהו וההפך"

מאת מאיר ברגר

לבן,  כחול  ליו"ר  מבוכה  שוב 
הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ. בראיון 
אמר  ל'ידיעות'  אתמול  שהעניק 
עם  רוטציה  פוסל  איננו  כי  גנץ 

נתניהו בכל מקרה.
הממשלה  ראש  לדבריו, 
להצטרף  לו  הציע  נתניהו  בנימין 
הכנסת  פיזור  ערב  לממשלה 
פיזור  את  למנוע  במטרה  היוצאת 

הכנסת ה־21 אך הוא סירב לכך.
את  לפרק  שמח  היה  "נתניהו 
כחול לבן ולהביא אותנו בכל מיני 
בת־ להצטרף  לי  הציעו  תנאים. 

מורה לכל מה שאני רוצה. דבקנו 
בעקרונות שלנו", טען גנץ.

"אם  גנץ,  ציין  זאת  למרות  אך 
ואני  רוטציה  מציע  היה  נתניהו 
הייתי מתחיל אותה ראשון, אפשר 

היה להתחיל לדבר". 
בלשונו  נפל  כי  הבין  בהמשך 
'כחול־ לפיהם  דבריו  את  והבהיר 

אך  אחדות  לממשלת  מוכנה  לבן' 
בלעדי נתניהו. 

הדמוקרטי  המחנה  ברשימת 
אלו  דברים  על  גנץ  את  תקפו 
למ־ להביט  "במקום  כי  ואמרו 

ולהוביל  באומץ  בעיניים  ציאות 
וההכרחי  המתבקש  השינוי  את 
עבור מדינת ישראל ואזרחיה, גנץ 
שתהרוס  נתניהו  לממשלת  זוחל 
להרס  ותביא  החוק  שלטון  את 

הדמוקרטיה הישראלית".
"מאחז העיניים מבלפור עשה 
זאת שוב ושבה את גנץ בתעתועיו. 
לנ־ צריך  לא  האלה  הבחירות  את 
צח – חייבים לנצח", הוסיפו שם.

ונתניהו.  גנץ  עקצו  מימין  גם 
יו"ר מפלגת הימין המאוחד, שרת 
הגיבה  שקד,  לשעבר  המשפטים 
כי  ואמרה  גנץ  בני  של  דבריו  על 

מה שחשוב הוא הגוש. 
בפעם  נגמר  זה  איך  "ראינו 
 ,"61 לנתניהו  היה  כשלא  שעברה 
הכנ־ לערוץ  בראיון  שקד  אמרה 

שחשוב  שמה  מבין  "הציבור  סת. 
ואנשים  ביטן  דוד  הגוש.  הוא 
שהם  אמרו  מהליכוד  אחרים 
אחדות  ממשלת  פוסלים  אינם 

יהיה  שהוא  אמר  גנץ  גנץ.  עם 
מוכן לרוטציה עם נתניהו. בני גנץ 
רוצה לשבת עם נתניהו בממשלה 

וההפך.
כמצ־ עצמו  את  שרואה  "מי 

הבית  מהימין,  אידיאולוגי  ביע 
ראש  אם  המאוחד.  הימין  זה  שלו 
להקים  רוצים  והליכוד  הממשלה 
להת־ צריכים  הם  ימין,  ממשלת 

מליברמן.  הקולות  בהחזרת  מקד 
זה  בגעוואלד,  ממשיכים  הם  אם 
לה־ זה  שלהם  שהמטרה  אומר 

נתניהו  אם  שמאל.  ממשלת  קים 
פוסלת  לא  אני   – גנץ  את  ייקח 

את זה".
נר־ הרשימות  הגשת  במהלך 

לאחר  לבן'  ב'כחול  מבוכה  שמה 
שיו"ר כחול לבן בני גנץ הצהיר כי 
להק־ יקרא  הבחירות  לאחר  מיד 

אינו  כי  ורמז  אחדות  ממשלת  מת 
שולל ישיבה עם נתניהו. 

הגיע  שגנץ  בעת  זה  היה 
כדי  המרכזית  הבחירות  לוועדת 
לב־ המפלגה  רשימת  את  להגיש 

לזו  זהה  שתהיה  הקרובות,  חירות 

שהוגשה במערכה הקודמת.
איחודים  על  שומעים  "אנחנו 
תוצאה  והם  הפוליטית  במערכת 
האול־ והחיבור  הגדול  המפץ  של 

לבן",  בכחול  שיצרנו  טימטיבי 
אמר גנץ בשיחה עם כתבים.

הוא הוסיף, "נציב אלטרנטיבה 
מכבדת  ראויה,  מתונה,  שלטונית 
שמסתמן  מה  מול  אל  ומאחדת 
להב־ שתכליתה  קיצונים  כברית 

טיח את ברית החסינות של נתניהו 
ביחס לכתבי האישום שחס וחלי־

הצהיר,  גם  גנץ  נגדו".  יעמדו  לה 
"נקרא לממשלת אחדות והסכמה 

מיד לאחר הבחירות".
כשנשאל אם יצטרף לממשלת 
המאה  ותכנית  במידה  אחדות 
ירכיב  והליכוד  הפרק  על  תעלה 
שישראל  "קבענו  ענה,  ממשלה 
שטוב  מה  וכל   – הכל  לפני  היא 

לישראל אנחנו נתמוך בו".
דקות ספורות אחר כך חזר אל 
את  להבהיר  וביקש  העיתונאים 
דבריו. "באתי להחליף את נתניהו, 

לא לשבת איתו".
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 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

תמיד תצאו בזול.

בשמ ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול!מצפונ ועד דרומ
מובילימ במגוונמובילימ במחירמובילימ בכשרות
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צרפת: חברי ארגון מחבלים שביצעו פיגוע 
במסעדה יהודית הורשו להיכנס לצרפת

משפחות הקרבנות דורשות מנשיא צרפת מהנשיא לפתוח מחדש את תיק החקירה ולהקים ועדת חקירה 
פרלמנטרית שתבחן את העמדתו לדין של ראש המודיעין הצרפתי לשעבר

מאת א. למל 

הצרפתי  המודיעין  ראש 
חברי  עם  הסכם  על  חתם  לשעבר 
פיגוע  שביצעו  לאחר  טרור  ארגון 
תשמ"ב,  בשנת  יהודית  במסעדה 
ולבקר  להמשיך  להם  שיאפשר 
שלא  בתנאי  הגבלה  ללא  בצרפת 
אדמת  על  נוספים  פיגועים  יבצעו 

המדינה – כך נחשף לאחרונה.
פרי־ 'לה  בעיתון  דיווח  עפ"י 

שביצעו  לאחר  קצר  זמן  זיין', 
'גו־ במסעדת  קטלני  טרור  פיגוע 
הביון  שירות  ראש  חתם  לדנברג', 
הצרפתי לשעבר, איב בונט, הסכם 
ני־ 'אבו  הטרור  ארגון  חברי  עם 
האר־ חברי  יוכלו  במסגרתו  דאל' 

גון להמשיך ולהיכנס לצרפת ללא 

הפרעה, תוך התחייבות מצידם כי 
לא יבצעו פיגועי טרור נוספים.

'ג'ו  במסעדת  הירי  בפיגוע 
העתיק  היהודי  ברובע  גולדנברג' 
אדם.  בני  שישה  נהרגו  פריז  של 
האנטישמית  במתקפה  מדובר 
בצרפת  שהיתה  ביותר  החמורה 
השניה,  העולם  מלחמת  מאז 
בשנים  שהיו  הפיגועים  להוציא 
בצרפת.  יהודים  נגד  האחרונות 
הם  במעשה  הנוספים  החשודים 
אוס־ תושב  א־רחמן,  עבד  וואליד 

עאבד,  חאדר  ומחמוד   ,56 בן  לו 
השלושה   .60 בן  רמללה  תושב 
אבו  בארגון  לשעבר  חברים  הם 
הארגון  של  אלימה  זרוע  נידאל, 

לשחרור פלסטין (אש"ף).
השליכו  ההתקפה  במהלך 

המסעדה,  לתוך  רימון  חמושים 
בירי  ופתחו  לתוכה  התפרצו 
החשודים  תתי־מקלע.  באמצעות 
אלימות  מגל  חלק  שהיה  בפיגוע, 
בשנות  פלסטיניים  גורמים  של 
של  הצהרות  בזכות  זוהו  ה־80', 
שזהותם  בארגון,  אחרים  חברים 

נותרה חסויה.
הביון  ראש  כי  מתברר  כעת 
בן  כיום  בונט,  לשעבר,  הצרפתי 
ראשי  עם  הסכם  על  חתם   ,83
להם  שיאפשר  נידאל'  'אבו  ארגון 
להיכנס לצרפת ללא הפרעה בת־

נאי שלא יבצעו עוד פיגועים.
מילו־ עסקה  של  סוג  "עשינו 

כי  להם  אמרתי  במסגרתה  לית 
על  פיגועים  עוד  רוצה  לא  "אני 
לכם  אתן  ובתמורה  צרפת,  אדמת 

לבקר בצרפת ואבטיח שלא יקרה 
לכם שום דבר. זה הצליח. לא היו 
בין 1983-1985.  נוספים  פיגועים 
על  פיגועים  ביצעו  הם  כך  אחר 
אדמת איטליה, אבל זה לא הדאיג 
אדמת  על  היה  לא  זה  כי  אותי 
צרפת", סיפר בונט. הוא הוסיף כי 
"ראש הצוות של הנשיא פרנסואה 
אך  להסכם,  מודע  היה  מיטראן 
לא  האליזה  ארמון  רשמי  באופן 

ידע כלום".
דורשים  הפרסום,  בעקבות 
הרצח  של  הקרבנות  משפחות 
מהנשיא  'גולדנברג'  במסעדת 
מחדש  לפתוח  מקרון  עמנואל 
וועדת  ולהקים  החקירה  תיק  את 
את  שתבחן  פרלמנטרית  חקירה 

העמדתו לדין של בונט.

למעלה מ־100 עמדות טעינה לרכבים חשמליים ייפרסו ברחבי הארץ
מאת ש. גרין וח. מרגליות

החשמליים  הרכב  כלי  מהפכת 
יוע־ שקל  מיליון  כ־16  ממשיכה: 
טעינה  עמדות   111 להקמת  נקו 
מהירות (DC) לכלי רכב חשמליים 
משרד  מפרסם  כך  הארץ,  ברחבי 
בע־ טעינה  דקות  כ־7  האנרגיה. 
לרכבים  מהירה  אולטרה  מדה 
לנסיעה  יספיקו  לכך,  המותאמים 

של כ־100 ק"מ ברכב חשמלי.
פרוסות  יהיו  אלה  עמדות 
ול־ ישראל  מדינת  של  לאורכה 

בכלי  לנוהגים  ויאפשרו  רוחבה 
רכב חשמלי נסיעה רציפה לאורך 
מאות קילומטרים, תוך זמן טעינה 
לעמדות  ביחס  משמעותית  קצר 

הטעינה הרגילות.
האנרגיה  משרד  ממשיך  בכך, 
לכניסת  חסמים  להסרת  לפעול 
ביש־ לשוק  חשמליים  רכב  כלי 

התשתית,  הקמת  ומקדם  ראל, 
רכב  מכלי  המעבר  את  שתאפשר 
רכב  לכלי  נפט  בתוצרי  המונעים 

חשמליים.

להק־ בתמיכה  זכו  חברות   12
 (DC) מהירות  טעינה  עמדות  מת 
הארץ,  ברחבי  שונים  באתרים 
כבישים  דלק,  בתחנות  היתר,  בין 
וצמתים  קניות  מרכזי  מהירים, 
ב־97  הכל  בסך  מדובר  מרכזיים. 
נותן  להן  מהירות,  טעינה  עמדות 
מיליון  כ־14.2  של  סך  המשרד 
רשויות   10 זכו  בנוסף,  שקל. 
 2.3 של  בגובה  בתמיכה  מקומיות 
עמדות   14 להקמת  שקל  מיליון 
הטעינה  עמדות  מהירות.  טעינה 
בחניונים  לקום  צפויות  המהירות 
הר־ ברחבי  לציבור  הפתוחים 

שויות.
אי.וי  הן  הזוכות  החברות 
אפקון,  השקעות,  אמות  צ'ארג', 
אלון,  דור  ג'ינרג'י,  ישראל,  ג'י 
דלק, טן, יוניון מוטורס, סוכני דלק 

ושמן, סונול וסינרג'י.  
מקו־ רשויות   10 זכו  בנוסף, 

 2.3 של  בגובה  בתמיכה  מיות 
עמדות   14 להקמת  שקל  מיליון 
איילות,   .(DC) מהירות  טעינה 
ירו־ יואב,  מודיעין,  חבל  גדרה, 

מצפה  עילית,  מודיעים  שלים, 
השרון.  ורמת  צפת  נתיבות,  רמון, 
עמדות הטעינה המהירות צפויות 
לציבור  הפתוחים  בחניונים  לקום 

ברחבי הרשויות. 
בה־ האנרגיה  משרד  תמיכת 

המהירות  הטעינה  עמדות  קמת 
עומדת על סבסוד של 75 אחוזים 
והן  עמדה  של  ההקמה  מעלות 

צפויות לקום עד אמצע 2020.
111 עמדות הטעינה המהירות 
אול־ טעינה  לעמדות  מתחלקות 

טעינה  ועמדות  מהירות  טרה 
מהירות. 40 עמדות טעינה אולט־

רה מהירות בהספק של 150 קילו 
וואט ומעלה יאפשרו טווח נסיעה 
טעינה.  דקות  בכ־7  ק"מ   100 של 
טעינה  עמדות   71 יוקמו  כן  כמו 
מהירות בהספק של 50 קילו ואט 
יאפשרו טווח נסיעה של 100 ק"מ 

בכ־20 דקות טעינה.
צעד זה מתווסף לתמיכת המ־

טעינה  שקעי   2500 בהקמת  שרד 
רגילים (AC) לכלי רכב חשמליים 
ברחבי הארץ בגובה של 12 מיליון 
מקומיות, 148  רשויות  ל־33  ש"ח 

אתרים ותשע חברות.

אגף  בשיתוף  הוא  הפרויקט 
ומ־ האוצר  במשרד  התקציבים 

ותחבורה  דלקים  תחליפי  נהלת 
חכמה במשרד ראש הממשלה.

יובל  ד"ר  האנרגיה,  שר 
חשוב  צעד  "זהו  כי  אמר  שטייניץ 

שאני  החזון  ליישום  בדרך  נוסף 
מאנרגיה  ישראל  לגמילת  מוביל 
מקי־ פריסה   .2030 עד  מזהמת 

הטעינה  עמדות  של  ורחבה  פה 
ישראל  של  ולרוחבה  לאורכה 
ונוחה  מהירה  טעינה  תאפשר 

שתעודד  חשמליים,  רכב  לכלי 
לכלל  חשמליים  רכב  לכלי  מעבר 
האזרחים המעוניינים בכך. משרד 
לקידום  לפעול  ימשיך  האנרגיה 
זיהום  להפחתת  שיוביל  זה,  נושא 

האוויר ולחסכון בעלויות".

מומחי מרכז שניידר ניתחו ילדה במשך 40 שעות והסירו גידול דרך האף 
מאת מאיר קליין 

ובמור־ בהיקפו  חריג  ניתוח 
במרכז  באחרונה  התבצע  כבותו 
בילדה  ילדים,  לרפואת  שניידר 
במיוחד  ארצה  שהגיעה  שבע  בת 
לצורך ביצוע הניתוח, לאחר שה־
נואשו  מולדתה  ברוסיה  רופאים 

מלהציל את חייה. 
בעיירה  המתגוררת  הילדה 
בלבד  נסיעה  כשעה  המרוחקת 
עם  אובחנה  הצפוני,  מהקוטב 
כדור  של  בגדול  ענק,  גידול 
כורדומה  מסוג  הגידול  טניס. 
על  ממוקם  היה   ,(chordoma)
החוליות  ושתי  הגולגולת  בסיס 
הראשונות של עמוד השדרה וד־
חק את גזע המוח אחורנית. מדו־

המופיע  ביותר  נדיר  בגידול  בר 
אצל 1 מתוך 10 מיליון ילדים. 

הרימו  ברוסיה  הרופאים 

ידיים ואמרו לאם שאין דרך לה־
גיע לגידול על מנת להוציא אותו, 
לד"ר  והגיעה  ויתרה  לא  היא  אך 
היחידה  מנהל  קרשנוביץ,  אמיר 
שניידר  במרכז  לנוירוכירורגיה 
לרפואת ילדים, שאמר לה כי הוא 
יכול להוציא את הגידול ולהציל 

את בתה. 
המ־ כי  מציינים  בשניידר 

ארוכים  ימים  התכוננו  נתחים 
המורכב  הניתוח  לקראת 
אשר  הגידול  הגידול.  להוצאת 
היווה  הגולגולת,  בבסיס  נמצא 
המומחים  צוות  ממש:  של  אתגר 
להגיע  שיאלצו  לאפשרות  נערך 
דרך  או  הפה  האף,  דרך  לגידול 
הגולגולת  של  האחורי  החלק 
כה  ניתוח  לביצוע  הילדה.  של 
נערך  שעות,  ורב  עדין  מורכב, 
ומיומן,  מנוסה  תחומי  רב  צוות 
נוירוכירורגים,  בתוכו:  הכולל 

גרון,  אוזן  אף  מומחי  רופאים 
המומחים  מרדימים  רופאים 
אלקט־ מומחי  ילדים,  בהרדמת 

ניתוח  חדר  אחיות  רופיזיולוגיה, 
וצוותי טיפול נמרץ. 

עוקבים,  ימים  מספר  במשך 
בוצע הניתוח המורכב בילדה. זה 
לצד זה, עבדו במשך שעות ארו־

כות, ד"ר אמיר קרשנוביץ, מנהל 
במרכז  לנוירוכירורגיה  היחידה 
מנהל  סודרי,  איתן  וד"ר  שניידר 
במחלקת  וסינוסים  לאף  היחידה 
עם  יחד  בילינסון,  בביה"ח  א.א.ג 
טרבקין  אבלין  ד"ר  המרדימים 
וצוות  ניקרסוב  קונסטנטין  וד"ר 

חדר הניתוח. 
 19 במשך  הראשון,  ביום 
המנ־ הצליחו  רצופות,  שעות 

הגידול.  רוב  את  להסיר  תחים 
ביום  מכן,  לאחר  שעות  מספר 
שעות  במשך 4  ביצעו  שלמחרת, 

יחד  לצוואר,  הראש  של  קיבוע 
רופא  פושקוב,  דניס  ד"ר  עם 
לנוירוכירורגיה,  במחלקה  בכיר 
ימים  שלושה  בילינסון.  בביה"ח 
מלאכת  את  המשיכו  מכן,  לאחר 
הוצאת הגידול, ובמשך 17 שעות 
הגי־ שארית  את  הסירו  רצופות 

דול, עד להוצאתו המלאה. 
 40 במשך  ניתחו  הרופאים 
במיומנות,  הילדה,  את  שעות 
עדינה  בטכניקה  גבוה,  בריכוז 
להגיע  והצליחו  רבה,  ובסבלנות 
לכל חלקי הגידול ולהוציאו לאט 
מיוחד,  מכשור  באמצעות  לאט 

דרך אפה של הילדה. 
ובניגוד  הרבה,  לשמחתם 
הצליחו  המוקדמת,  להיערכות 
מהגעה  ולהימנע  הניתוח  לבצע 
של  האחורי  החלק  דרך  לגידול 
הניתוח,  לאחר  שלה.  הגולגולת 
לטי־ ביחידה  התאוששה  הילדה 

ומשם  שניידר  במרכז  נמרץ  פול 
הכירורגית,  למחלקה  הועברה 
ובקרוב תחזור לביתה שברוסיה. 
קרשנו־ אמיר  ד"ר  לדברי 
מב־ שניידר  במרכז  "אנו  ביץ: 

ניתוחים  שבשגרה  כדבר  צעים 
גידולים  להסרת  נוירוכירורגים 
מהמוח ועמוד השדרה, אך גידול 
הר־ אחד  ביותר.  נדיר  הוא  כזה 
געים המרגשים של נוירוכירורג, 
הוא הרגע בו הוא יודע כי הצליח 
במלואו,  הגידול  את  להסיר 
בתפקוד  או  ברקמה  פגיעה  ללא 
והנסיון  המיומנות  בזכות  המוח. 
צוות  לצד  המנתח,  הצוות  של 
בה־ המומחה  מקצועי  מרדימים 

להוציא  הצלחנו  ילדים,  רדמת 
את הגידול דרך האף ולהציל את 
לראות  מתרגש  אני  הילדה.  חיי 
עכשיו,  שהיא  כפי  הילדה  את 

לאחר הניתוח".  

מאחורי הכותרות /  יונתן ליפשיץ

דילמת ההגנה: מדוע עוכב פיתוח 
אמצעי לייזר ליירוט רקטות וטילים?

על רקע ההתמודדות עם המתיחות הבטחונית 
הארץ,  ובצפון  הדרומית  בחזית  וגוברת  ההולכת 
לדילמות  הצצה  מלמן  יוסי  'מעריב'  פרשן  מספק 
בפ־ השולחן  על  המוצבות  הבטחון  מערכת  של 

על  ללחוץ  והיכן  כסף'  'לשפוך  היכן  ההכרעה  תח 
מעכבת  הבטחון  מערכת  לדבריו,  הברקס.  דוושת 
יכול  שהוא  פי  על  אף  חדש,  פיתוח  שנים  מזה 
להוות מענה גם לעפיפוני התבערה ובלוני הנפץ. 

יש  (רפאל)  לחימה  אמצעי  לפיתוח  "לרשות 
שפורסם  מאמרו  את  פותח  הוא  סודות",  הרבה 
"היא  מדבריו.  נביא  ולהלן  האחרון  השבוע  בסוף 
הנועזות  המתקדמות,  הנשק  מערכות  של  יצרנית 
ומרחיקות הלכת ביותר של ישראל, ובמיוחד של 
היא  וביבשה.  בים  באוויר,  שונים  מסוגים  טילים 
דוד  וקלע  ברזל  כיפת  של  והיצרנית  המפתחת 
מערכות  מארבע  שתיים  שהן  קסמים),  (שרביט 
או שכבות ההגנה האוויריות של ישראל (השתיים 
סדרת  עבר  שלאחרונה   ,3 וחץ   2 חץ  הן  האחרות 
רפאל,  של  הבכירה  הנהלתה  באלסקה).  ניסויים 
רשות  בפיקוח  לחברה  האחרונות  בשנים  שהפכה 
'בית  להיות  אותה  מייעדת  הממשלתית,  החברות 

הטילים' של ישראל. 
של  הוא  האלה  הסודות  אחד  כי  מסביר  מלמן 
פיתוח מערכת לייזר ליירוט כלים מעופפים. "במ־

כלומר  הבטחון,  במערכת  סירבו  וחצי  כעשור  שך 
צה"ל ובראשו חיל האוויר והתעשיות הבטחוניות, 
לייזר  מערכות  בעצמם  לפתח  או  בארה"ב  לרכוש 
הוענק  שלה  שרפאל,  העדיפו  הם  רקטות.  ליירוט 
ברזל.  כיפת  מערכת  את  תפתח  והחוזה,  המענק 
יותר  זול  הוא  הלייזר  שפתרון  פי  על  אף  וזאת 

ויעיל יותר. 
"מי שמנע אז את פתרון הלייזר ודחף להחלטה 
תא"ל  לשעבר  גולד,  דני  היה  ברזל  כיפת  בזכות 
בחיל האוויר ומפקד מו"פ במפא"ת – מינהל למח־

קר ופיתוח של אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית 
מהפכים.  כמה  גולד  עבר  מאז  הבטחון.  במשרד 
זכה  הבטחון,  משרד  ואת  הצבא  את  עזב  הוא 
פרס  את  קיבל  העצמאות,  ביום  משואה  להדליק 
בטחון ישראל ב־2012 ופנה לעסקים פרטיים, בין 
השאר בסינגפור, שעל פי פרסומים בעבר גילתה 
ענין בכיפת ברזל (ובסוף רכשה רק את המכ"ם של 
המערכת, מתוצרת אלתא). לפני כשלוש שנים שב 
אותו  מינה  יעלון  שמשה  לאחר  הבטחון  למשרד 

לראש מפא"ת".
מלמן מספר כי כשהחליף אביגדור ליברמן את 
יעלון בתפקיד, הוא הקים צוות שבו השתתפו בין 
מי  עברי,  דוד  לשעבר  האוויר  חיל  מפקד  השאר 
שהיה ראש מפא"ת בעבר אלוף (בדימוס) יצחק בן 
"הצ־ חן.  (פאצי)  אמציה  (בדימוס)  ותא"ל  ישראל, 

שלא  מי  הלייזר.  פיתוח  תכנית  בחידוש  תמך  וות 
לא  גם  שכזכור  האוויר,  וחיל  גולד  היו  התלהבו 
רצה בזמנו את כיפת ברזל. ליברמן הורה למפא"ת, 
עבודה  בתכנית  להתחיל  גולד,  של  לבו  למגינת 
לקידום פיתוח של מערכות יירוט מבוססות לייזר. 
מד־ ישראל",  לבטחון  מאוד  חיוני  הלייזר  "פיתוח 
גיש ליברמן בשיחה עם 'מעריב־סופהשבוע', "דח־

פתי חזק מאוד לכך בהיותי שר הבטחון".
שה־ והתובנה  ההכרה  כי  הסביר  בדבריו 

הרקטות  הטילים,  לאיומי  מענה  לתת  יכול  לייזר 
המתהווה  המציאות  של  תוצאה  הן  והמזל"טים 
ברור  במלאכה  העוסקים  "לכל  ישראל.  בגבולות 
כי במקרה של מלחמה עם חיזבללה או עם חמאס 
ושר־ ברזל  כיפת   – גברו  לכך  שהסיכויים  ולא   –

ביט קסמים יתקשו להתמודד לבדן עם שיגור של 
מאות רקטות ביום על אתרים צבאיים ועל האוכ־

לוסיה האזרחית, שיסתכמו בעשרות אלפי רקטות 
לאורך  מעופפים  טיס  כלי  של  ומתקפות  וטילים 
של  של יכולת וביצועים  שאלה  רק  לא  זו  רב.  זמן 
או  עשרות  מול  האלה  האוויריות  ההגנה  מערכות 
מאות מטחים בו־זמנית, אלא גם של מה שליברמן 

מכנה 'כלכלת מלחמה'. כלומר בעיה של עלויות. 
קרוב  עולה  ברזל  כיפת  של  מיירט  טיל  "כל 
שווה  קסמים  שרביט  של  טיל  דולר.  אלף  ל־100 
יש  דולר.  מיליון   3  – חץ  של  וטיל  דולר,  מיליון 
הבטחון  מערכת  של  ולאפשרויות  ליכולת  גבול 
מיירטים. 2,000?  טילים  של  מספיק  מלאי  לייצר 
3,000? אפילו עשרות אלפים טילים מיירטים בכל 
שכבות ההגנה לא יספיקו. לבסוף, גם בחיל האוויר 

מאשר  מאוחר  מוטב  נאמר  כך  ועל  זה.  את  הבינו 
לעולם לא.

"שלוש החברות המובילות במשק – התעשיה 
אך  בלייזר.  ענין  גילו   – ואלביט  רפאל  האווירית, 
והתחלתי,  יחסי  יתרון  גם  לה  שיש  בהן,  המובילה 
כבר  בלייזר  לעסוק  החלו  שמדעניה  רפאל,  היא 

לפני כשלושה עשורים".

זמן יקר 

מלמן מספר כי לפני כחודשיים הציגה החברה 
המבוססת  מערכת  של  דגם  בפריז  האווירי  בסלון 
על לייזר ליירוט מזל"טים. "אך יעבור עוד זמן עד 
ליברמן  עצמה.  את  ותוכיח  תפותח  שהמערכת 
תשעה  לפני  תפקידו,  את  שעזב  מאז  כי  חושש 
המבוססים  מיירטים  בקידום  הדיונים  חודשים, 
בין  לחלוטין.  הוקפאו  לא  אם  הואטו  לייזר  על 
אי־הוודאות  בשל  תקציביות,  מסיבות  גם  השאר 
הפוליטית שבה שרויה ישראל זה תשעה חודשים 
מצבו  ובשל  ממשלה,  ולהקמת  לבחירות  בהמתנה 
של המשק (והגרעון הגדל בתקציב). "מה שנדרש", 
של  והוראה  ברורה  החלטה  ליברמן, "הוא  מדגיש 
הדרג המדיני. צריך לגבש תכנית עבודה, עם לוח 

זמנים ברור לביצוע והקצאת תקציב".
ראש  שבראשה  מעבר  ממשלת  עם  גם  "אך 
חיל  היו  יכולים  לצרותיו,  נתון  שראשו  ממשלה 
לפעול  הבטחון  ומשרד  מפא"ת  צה"ל,  האוויר, 
עפיפוני  אחד:  בתחום  בחשק  יותר  קצת  לפחות 

התבערה ובלוני הנפץ.
"כבר שנה וחצי שתושבי הדרום מופקרים לא־
מצעי הפשוט הזה, שממרר את חייהם ומבעיר את 
שדותיהם. גם אם בשבועות האחרונים יש רגיעה 
בגבול עזה, בגלל ההבנות שהושגו בתיווך האו"ם, 
לרצועה  קטארי  כסף  העברת   – וקטאר  מצרים 
(15-20 מיליון דולר לחודש) – ברור לכל שהשקט 
היוזמה  רגע.  בכל  להתחדש  עלול  והעימות  יחסי 
היא של חמאס: ברצותו יחדש את האלימות ואת 

שיגורי הבלונים.
לא־ בחוץ  כבר  רכשה  רפאל  כי  חושף  מלמן 

שאפשר  מדף  במוצרי  "מדובר  לייזר.  אמצעי  רץ 
גם  שמשמשים  המקוונת,  ברשת  לרכוש  כמותם 
לשלב  הוא  שנדרש  מה  כל  ולתעשיה.  לרפואה 
אותם במערכות אופטיות של שליטה ובקרה, בע־

זרת מקור כוח קטן של כמה וואטים, ולהפוך אותם 
לכלי יירוט יעיל לבלונים. 

"אבל זה לא נעשה. לשם כך דרושה גם הנחיה 
של מפקד חיל האוויר, שיגדיר את יירוט הבלונים 
לה־ ולרפאל  למפא"ת  ויורה  מבצעית'  כ'דרישה 

האלוף  שידוע,  כמה  עד  ולייצרה.  לפתחה  תחיל 
דובר  נתן,  ואם  כזו,  הוראה  נתן  לא  נורקין  עמיקם 
מסרב  הלייזר,  לנושא  להתייחס  רצה  שלא  צה"ל, 

לומר זאת. 
"זמן יקר הלך והולך לאיבוד. אפשר היה להר־
כיב כבר לפני חודשים מערכת המבוססת על לייזר 
ליירוט הבלונים, להציבה בשטח ולבדוק את יכו־

על  אלא  מעבדה  בתנאי  לא  בסדרת ניסויים,  לתה 
חם – בגבול עזה. אבל דני גולד ומפקד חיל האוויר 
גוררים רגליים, ומעייניו של שר הבטחון לא נתו־
נים להגנת תושבי הדרום. נראה שהם לוקים בתס־
מונת הישנה של החשש מהצלחת הלייזר. בהקשר 
זה ראוי להזכיר את 'קרן ברזל' שפיתחה רפאל. זו 
בתחילת  שהוצגה  מוצק,  לייזר  של  מערכת  היתה 
2014 בסלון האווירי בסינגפור. היא היתה אמורה 
רקטות  וליירט  ק"מ   7 עד  של  בטווחים  לפעול 
קלות ופצמ"רים (כ־50% מנפח האש בעוטף עזה). 
שהמערכת  יערי  ידידיה  רפאל  יו"ר  אמר  ב־2014 
שנתיים  בעוד  וכי  זבובים'  'כמו  פצמ"רים  מורידה 
יסתיים פיתוחה. מומחים ועיתונאים מחאו כפיים 
וולקן־ תותחי  מארה"ב  לייבא  צריך  "לא  ואמרו: 

פלנקס שמיירטים פצמ"רים, קרן ברזל תעשה את 
העבודה". אכן עשתה: עבודה בעיניים". 

מו־ הבטחון  "מערכת  כי  נמסר  רפאל  מחברת 
מאלביט  המערכות".  והפעלת  הפיתוח  את  בילה 
אוויריות  לייזר  יירוט  יכולות  לנו  "יש  כי  נמסר 
דובר  רקיע".  מגן  מערכת  כמו  ומבצעיות  מוכחות 
ול־ למידע  בקשות  לנושא.  להתייחס  סירב  צה"ל 
משרד  דוברות  ידי  על  נדחו  גולד  דני  עם  פגישה 

הבטחון.
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מאת ח. מרגליות ומ. ברגר

המשפטית  הרדיפה  נמשכת 
חס־ בפסיקה  החרדי.  המגזר  כלפי 
בעיצומו  שהתקבלה  תקדים  רת 
בית  ידי  על  באב  תשעה  צום  של 
השו־ אסר  בנצרת,  מחוזי  משפט 
אירוע  קיום  על  אברהם  יונתן  פט 
בצניעות  החרדי  לציבור  תרבות 
התקבלה  הפסיקה  המתבקשת. 
ארגונים  שהגישו  עתירה  בעקבות 
במגזר  מסורתי  באופן  הנלחמים 

החרדי.
שתו־ תרבות  באירוע  מדובר 

הזמנים'  'בין  בימי  להתקיים  כנן 
הפרסומים,  פי  ועל  עפולה,  בעיר 
המגזר  עבור  מיועד  והוא  מאחר 
להתקיים  תוכנן  הוא  החרדי, 
הצניעות.  גדרי  על  הקפדה  תוך 
נגד  שהוגשה  עתירה  בעקבות 
קיום האירוע, החליט כאמור בית 
על  ההקפדה  ביטול  על  המשפט 
מטיל  שהוא  תוך  הצניעות  גדרי 
הוצאות משפט על העיריה בסכום 

של 5,000 ש"ח.
כי  בהחלטתו  כתב  השופט 
הפרדה...  ביצוע  על  אוסר  "אני 
מבאי  אחד  כל  האירוע.  במהלך 
שיקול  לפי  רשאי  יהיה  האירוע 
דעתו לשהות בכל מקום באירוע, 
הסדרנים  מן  מי  על  בזאת  ונאסר 
מא־ גורם  כל  או  המאבטחים,  או 

פעולה  לבצע  באירוע,  אחר  רגן 
כלשהי של הפרדה".

את  השופט  פוסק  בהמשך 
המאבטחים  על  כהוראה  הדברים 
מורה  "אני  במקום.  והמשטרה 
למ־ המשיבות  וסדרני  למאבטחי 

נוע כל נסיון שנועד לבצע הפרדה, 
שלטים  להציב  נסיון  כל  לסכל 
או  כאמור  הפרדה  על  המורים 
מחסומים או אמצעי כריזה, ולערב 
במ־ הנוכחת  ישראל  משטרת  את 

כלשהוא  שגורם  מקרה  בכל  קום 
ינסה לבצע הפרדה כאמור".

"אני  כי  מוסיף  הוא  בהמשך 
שנציגיה  ישראל  למשטרת  מורה 
האירוע,  באבטחת  נוכחים  יהיו 
בטע־ אליה  הפונה  מי  לכל  לסייע 

נה או תלונה כי מתבצעת הפרדה, 
ולהרחיק  שכזו  הפרדה  למנוע 
העוסק  אדם  כל  האירוע  ממקום 

בהפרדה בשעת האירוע".
לא  השערורייתית  הפסיקה 
החרדיים  הנציגים  את  הותירה 
סגן  אדישים.  בכנסת  והדתיים 
פרוש  מאיר  הרב  ח"כ  החינוך  שר 
ההחלטה  עיתוי  כי  בתגובה  אמר 
שנוגע  מה  כל  מגלמים  ואופיה 

לשנאת חינם. 
בנצרת  המשפט  בית  "החלטת 
באב,  תשעה  יום  של  בעיצומו 
הקשור  כל  את  בתוכה  מגלמת 
לחורבן  שהביאה  חינם  לשנאת 
 – דמוקרטית  אנטי  והינה  הבית 
בית  של  כוחו  להגבלת  נפעל  אנו 

המשפט בישראל", אמר. 
הרב  ח“כ  הבריאות  שר  סגן 

בית  פסיקת  כי  אמר  ליצמן  יעקב 
המשפט נגד קיום אירוע בהפרדה 
בישראל  כי  מוכיחה  עפולה  בעיר 
ממוסדת,  חילונית,  כפיה  קיימת 

רשמית וברורה. 
במ־ כי  הדעת  על  יעלה  "לא 

שומרי  על  יכפו  יהודית  דינה 
תורה ומצוות לנהוג בניגוד לאורח 
חייהם ודתם. לאורך השנים הסב־

רנו שלבית המשפט יש כוח מופרז 
שלימות  אוכלוסיות  נגד  שפועל 
בישראל, היום קיבלנו עוד הוכחה 

זו  התנהגות  לעצור  נידרש  לכך. 
כזו  כפיה  נאפשר  לא  כי  בחקיקה 

על ערכי היהדות וההיגיון". 
הגיב  טסלר  יעקב  הרב  ח"כ 
לראות  "מצער  כי  ואמר  הוא  אף 

שוב ושוב את התערבותם הבוטה 
והחצופה של השופטים על אורח 
בארץ,  החרדי  הציבור  של  חייו 
שלא  נסיון  עוד  היא  ההחלטה 
את  לכפות  השופטים  של  יצליח 

הח־ הציבור  על  עולמם  השקפת 
רדי. אנו מצפים מביהמ"ש לדאוג 
לרמוס  ולא  המיעוט  לזכויות 
אותם, לציבור החרדי מלוא הזכות 
והלגיטימציה להחליט לעצמו על 

אופי האירועים עבורו". 
תהיה  "לא  כי  הוסיף  בדבריו 
גבולות  להציב  אלא  ברירה  לנו 
שיגביל  חוק  באמצעות  לביהמ"ש 
כבעלי  מלהתנהג  השופטים  את 
צי־ של  גסה  רמיסה  תוך  המדינה 

בורים שלמים.
ראש  של  ידיו  את  מחזק  "אני 
שפועל  אלקבץ  אבי  מר  העיר 
להיכנע  מבלי  וביושרה,  ברגישות 
שמאל  אנשי  מצד  לתכתיבים 
סמל  מהווה  אלקבץ  מר  קיצוני. 
הדואג  ענייני  עיר  לראש  ודוגמא 
בכות־ עוסק  ולא  כחוק  לתושביו 

רות בתקשורת".
אייכלר  ישראל  הרב  ח"כ 
לפסיקה.  בחריפות  הוא  אף  הגיב 
בעיצומו  המשפט  בית  "החלטת 
על  לאסור  באב,  תשעה  צום  של 
קיום אירוע נפרד מרצון בצניעות, 
בעפולה,  כשרים  יהודים  עבור 

בית משפט מחוזי אסר לקיים אירוע 
בהפרדה לטובת הציבור החרדי

בהתערבות חסרת תקדים בנסיון לכפות אורח חיים חילוני על שומרי מצוות:

סגן שר החינוך ח"כ הרב מאיר פרוש אמר בתגובה כי "החלטת בית המשפט בנצרת בעיצומו של יום תשעה באב, 
מגלמת בתוכה את כל הקשור לשנאת חינם שהביאה לחורבן הבית והינה אנטי דמוקרטית – אנו נפעל להגבלת כוחו 

של בית המשפט בישראל"

גשמי המונסון מכים בהודו: 147 הרוגים עד כה 

מאת י. לוסטיגמן 

מטחים  השנה  גם  הודו  סופגת  שנה  כמדי 
לנזקים  גם  הגורמים  מונסון,  גשמי  של  ממושכים 

כבדים ולנפגעים בנפש. 

נהרגו  אדם  בני   147 לפחות  כי  דווח  אתמול 
אזורים  שפקדו  קשות  בהצפות  האחרונים  בימים 
קר־ מחוז:  מדינות  בשלוש  ופגעו  בהודו,  נרחבים 

בדרום  השוכנות  ומהאראשטרה,  קראלה  נאטקה, 
פדרציית הענק.

  המשך בעמ' ו

כפייה חילונית. בית המשפט המחוזי בנצרת
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כתב אישום נגד דורס המשפחה בקרית גת
מאת חיים מרגליות

כתב אישום הוגש בבית המש־
חטיבת  באמצעות  שבע  בבאר  פט 
נהג  נגד  המשטרתית  התביעות 
בני  בארבעת  שפגע  לאחר  צעיר 
משפחה כשסטה עם רכבו לעברם 
גת.  קרית  בעיר  ימים  כשבוע  לפני 
בדיקה ראשונית לרמת האלכוהול 
בגופו העלתה כי היא היתה גבוהה 

פי עשרות מונים מהמותר בחוק.
זירת  בוחני  חקירת  בתום 
תאונות הדרכים במשטרת ישראל 
במהלכה נחקר הנהג  החשוד (22) 
הבשיל  עדויות,  ונאספו  אחת  לא 
אישום  כתב  לכדי  החקירה  תיק 
משפט  בבית  כאמור  שהוגש 
באמצעות  שבע  בבאר  לתעבורה 

חטיבת התביעות המשטרתית. 
הח־ כי  עולה  החקירה  מתיק 

וזאת  ברשלנות  ברכבו  נהג  שוד 

טרם  רב  אלכוהול  שצרך  לאחר 
במהלך  הנהג.  למושב  עלייתו 
נהיגתו בהגיעו לכיכר איבד שלי־

טה על רכבו אז עלה על המדרכה 
משפחה  בני  בארבעת  פגע  שם 
חלקם  קשות.  חבלות  להם  וגרם 
באופן  פונו  הללו  הפצועים  של 
מוסק לבית החולים סורוקה בשל 
עדיין  ומרביתם  פציעתם,  חומרת 

מאושפזים לטיפול רפואי. 
"מדובר  כי  אמרו  במשטרה 
עושה  רכב  נהג  בו  חמור  במקרה 
שצרך  אף  על  ונוהג  דין  לעצמו 
כמות בלתי מוגבלת של משקאות 
דעת,  בקלות  נוהג  אלכוהוליים, 
פוגע  אז  רכבו  על  שליטה  מאבד 
לה־ לטייל  שיצאו  משפחה  בבני 

נאתם. מקרה שכזה יכול להסתיים 
במותם של אזרחים תמימים". 

הרחו־ בכיכר  אירעה  התאונה 
בות מלכי ישראל ושד' צה"ל בעיר 

ארבעה  נפגעו  במהלכה  גת  קרית 
עמדו  עת  משפחה  בני  רגל  הולכי 
על המדרכה סמוך למעבר החציה. 
שחשו  ורפואה  משטרה  כוחות 
בזירת  בטיפול  החלו  למקום 
רפואי,  סיוע  הגשת  תוך  התאונה 
ופעולות  התאונה  זירת  סגירת 
של  ראשוניים  וחקירה  בירור 
לנהג  בוצעה  במסגרתן  האירוע 
אל־ להימצאות  ראשונית  בדיקה 

של  תוצאה  שהניבה  בגופו  כוהול 
1,450 מיקרוגרם – פי 29 מהמותר 

לכך,  בהמשך  צעיר.  לנהג  בחוק 
בתחנת  לחקירה  שהועבר  הנהג 
בדיקת  לבצע  סירב  המשטרה 
אלכוהול במכשיר ה'ינשוף'. בוחני 
שהוזעקו  לכיש  הדרכים  תאונות 
מעמי־ בחקירה  פתחו  למקום, 

ממנה  התאונה  נסיבות  של  קה 
מספר  צרך  הצעיר  הנהג  כי  עלה 
וזאת  אלכוהולי  משקה  בקבוקי 
לשעת  סמוכה  בוקר  שעת  עד 

התאונה. 
נו־ עוד  כשברכבו  בהמשך, 

כיכר  אל  והגיע  הנהג  נסע  סעים, 
לרחוב  ימינה  פונה  והחל  צה"ל 
מאבד  שהוא  תוך  ישראל  מלכי 
(אי  המדרכה  על  עולה  שליטה, 
תנועה שבמרכז הכביש) שם פוגע 
בחוזקה בהולכי הרגל. במהלך ימי 
החקירה, בנסיון להבין את גרסתו 
של הנהג, בחר זה לא לשתף פעו־

לה באופן מלא עם חוקריו וכזכור 
בבית  לעת  מעת  הוארך  מעצרו 
המשך  לטובת  היתר  בין  המשפט 

פעולות החקירה המתמשכות.

מזכירה  ההחלטה  מזעזעת.  היא 
לכולנו כי אנו עדיין שרויים בגלות 
ארץ  בתוך  היהדות,  מחריבי  בידי 

קדשינו ותפארתנו.
מוכיחים  "שוב  כי  אמר  עוד 
חופש  אויבי  הם  כי  השופטים 
הדת, ושוללי חירות האדם לבלות 
זהו  הדמוקרטי.  כרצונו  בצניעות 
שלב נוסף בהפיכת מדינת ישראל 
שבה  אנטישמית  לדיקטטורה 
אסור ליהודי לשמוח כהלכה, בני־

גוד כל מופעי התועבה המשולמים 
עם  על  כופים  הם  מיסינו.  מכספי 
התורה, לנהוג לפי התרבות הרעה 
של המשטר הפרוץ והאנטי יהודי. 
את  לדכא  התקופה  רוח  לפי  הכל 
שומרי התורה וההלכה היהודית. 

"עלינו  כי  הבהיר  בדבריו 
בחוקי  לעגן  תוקף  בכל  לדרוש 
המדינה, את הזכות לשמור על דת 
קדשנו כהלכתה. כדאי שנזכור כי 
רק משיח צדקנו יבא ויגאלנו מידי 
מקדשנו  בית  ויבנה  שונאינו  כל 

בגאולה השלימה".
שאר  הגיבו  היום  בהמשך 
לצד  החרדיות  המפלגות  חברי 
ותקפו  הדתיות  המפלגות  ראשי 
בחריפות את פסיקת בית המשפט 
טענו  בדבריהם  השערורייתית. 
מכוונת  בהתנכלות  מדובר  כי 
לאורח החיים היהודי וקראו לעגן 
המתבק־ השינויים  את  בחקיקה 

במדינת  השופטת  במערכת  שים 
ישראל.   

נמסרה  עפולה  מעיריית 

קיץ  אירועי   360 "מתוך  תגובה: 
ביקשנו  אוגוסט,  ליולי  שאורגנו 
שמיועד  ענק  אחד  אירוע  להפיק 
ליהנות  שיוכל  החרדי,  לציבור 
בהתאם לאורח חייו. צר לנו שבית 
את  נכבד  אך  זאת,  אסר  המשפט 

החלטה.
אלקבץ  אבי  מר  העיר  "ראש 
אהבת  להרבות  לפעול  ימשיך 
חינם בין כלל תושבי העיר, ויספק 
השירותים  את  המגזרים  לכלל 

המגיעים להם".
בעיריית  בכיר  מוסר  בנוסף 
שלא  לדבר  שהעדיף  עפולה 
מחוץ  שגורמים  לנו  "צר  לייחוס: 
ולפגוע  להתערב  בחרו  לעיר 
תוש־ בין  העדין  החיים  במרקם 
לטובת  לפעול  רצינו  העיר.  בי 

האוכלוסייה החרדית כפי שאנחנו 
האוכלוסיות  כלל  לטובת  פועלים 

בעיר.
מתוך  בחרה  הנשים  "שדולת 
זרים  ושיקולים  פרובוקציה 
כנגד  קנטרנית  עתירה  להגיש 
הצער  למרבה  והביאה  האירוע 
דווקא לפגיעה באלפי נשים שלא 
תרבותי.  מאירוע  ליהנות  יכולות 
כל  אין  בטח  השדולה  לחברות 
שהייתה  אשה  ואף  לאירוע  קשר 
מר־ לא  לאירוע  להגיע  מעוניינת 

השדולה.  ידי  על  מיוצגת  גישה 
לחיות'  ותן  'חיה  שהסלוגן  כנראה 
לחרדים  וצבוע.  צדדי  חד  הוא 
מאירועי  ליהנות  כולם  כמו  מגיע 
תרבות וחבל שיש מי שזה מפריע 

לו".

בית משפט מחוזי אסר לקיים אירוע בהפרדה לטובת הציבור החרדי

במהלך הצום: יהודי הותקף ונפצע בעיר העתיקה

ארבעה שוטרים נפצעו במהומות בהר הבית
בשל החשש מעימותים, סגרה המשטרה בשעות הבוקר את הר הבית לכניסת יהודים

מאת חיים מרגליות

הבית,  בהר  אלימים  עימותים 
עיד  המוסלמית  החגא  תחילת  עם 
של  הבוקר  בשעות  אדחא.  אל 
תשעה באב הודיעה המשטרה על 
בשל  ליהודים,  ההר  שערי  סגירת 
הצעד  אולם  מעימותים.  חשש 
מהומות  החלו  מהרה  ועד  עזר  לא 
בארבעה  שהסתיימו  ההר,  בתוך 
ובי־ קל  באורח  פצועים  שוטרים 

נוני. 
מצב  הערכת  ולאחר  בהמשך 
המשטרה,  ידי  על  שהתקיימה 
של  השערים  את  לפתוח  הוחלט 
שלצ־ יהודים,  לכניסת  הבית  הר 

פוסקי  מרבית  לדעת  בניגוד  ערנו 
נכנסים  הדורות,  בכל  ההלכה 

לשטח הר הבית.
מהמשטרה נמסר כי החל מש־
עות הבוקר המוקדמות פקדו עש־

רות אלפי מוסלמים את הר הבית. 
בפיקודו  ישראל  משטרת  כוחות 
ניצב  ירושלים,  מחוז  מפקד  של 

דורון ידיד, נערכו במערכי תנועה 
הע־ העיר  בעוטף  הבוקר  משעות 

להגיע  למוסלמים  ואפשרו  תיקה, 
לשטח הר הבית.

כאמור, בשלב מסוים ולמרות 
סגירת ההר ליהודים, החלו להת־

גודד אלפי מוסלמים שהיו בשטח 
המוגרבים,  שער  באזור  הבית  הר 

תוך  במקום,  הסדר  את  ולהפר 
לאומניות  קריאות  קוראים  שהם 
וחפצים  כסאות  אבנים,  ומיידים 

לעבר השוטרים. 
המחוז  מפקד  נתן  כך,  לאור 
הוראה לפזר את המתפרעים תוך 
שימוש באמצעים לפיזור הפגנות, 
על  הציבורי  הסדר  את  והשיבו 

נפ־ מההתפרעות,  כתוצאה  כנו. 
ארבעה  בינוני  עד  קל  באורח  צעו 

שוטרים.
מחוז  מפקד  קיים  בהמשך 
נוספת,  מצב  הערכת  ירושלים 
לא־ כאמור  החליט  במהלכה 

הם  גם  לעלות  ליהודים  פשר 
להר הבית.

היום ייערך במודיעין עילית כנס הדיור 
הריאלי של 'קרית ברסלב – הר יונה'

הר  ברסלב  קהילת  את  ולפתח 
משפ־ מאות  המונה  לקהילה  יונה 

חות איכותיות, עם מוסדות חינוך 
לבנים ולבנות ההולכים בדרך יש־

ראל סבא, ועם חיי קהילה חסידית 
גדולה ומפוארת.

מונה  יונה  הר  ברסלב  קהילת 
מאנ"ש  משפחות  כשבעים  כיום 
שלא־ הוא  הצפי  ברסלב,  חסידי 

יתווספו  ה'אולינג'  קמפיין  חר 
משפ־ מאה  לפחות  עוד  לקהילה 

חות מסלתה ומשמנה של חסידות 
ברסלב המעטירה!

המומחים  טובי  ינאמו  בכנס 

התשו־ כל  ויינתנו  הדיור,  בתחום 
שרוצה  למי  הפתרונות  וכל  בות 
להתקדם ולדאוג לעתידו ולעתיד 

ילדיו.
בשעה  תהיה  הכנס  פתיחת 
רח'  הנגינה',  'היכל  באולם   19:00

רשב"י 21 מודיעין עילית.

עוד תקרית בגבול עזה: מחבל פתח באש לעבר כוח צה"ל - וחוסל
כולה  החוליה  כי  בצה"ל  רים 
מסוג  סער  ברובי  חמושה  היתה 
קלצ'ניקוב, כולם נשאו תיקים עם 
הגדר,  לחציית  וציוד  עבודה  כלי 
כגון מספרי תיל ופליירים. בנוסף 
רו־  – שנשאו  הלחימה  לאמצעי 

בים, רימונים ומטול RPG, הם גם 
נשאו עמם ציוד רפואי, ומזון כמו 

תמרים וחטיפי אנרגיה.

פיגוע  שסוכל  מניחים  "אנו 
מטרתו  אם  ידוע  לא  מאוד,  גדול 
אזרחים או חיילים", נמסר מדובר 
ציוד  עם  כזו  חוליה  צה"ל. "לייצר 
כזה זה לא משהו שמחליטים עליו 
היער־ מצריך  זה  בערב.  אתמול 

שאדם  בודד  לאירוע  בניגוד  כות. 
מחליט על דעת עצמו, פה מדובר 
בתשתית מאורגנת, שאנו לא יוד־

עים עדיין לשייך ארגונית".

הדיווח  את  מזימים  בצה"ל 
מההרוגים  חלק  לפיו  חמאס  של 
לע־ שהגיעו  חמאס  אנשי  הם 
סיכוי  "אין  החדירה.  את  צור 
הריסון  פעילי  עם  שהתאוריה 
 – נכונה  מישהו  לעצור  שבאים 

לפעילי  אותו  שאין  ציוד  להם  יש 
המחבלים  ארבעת  בנוסף,  ריסון. 
כל  מאולתרים.  מדים  לבשו 
שהיו  אחר,  מדים  פריט  עם  אחד 
של  שונים  מחלקים  מורכבים 

מדים".

שהוזעק  מד"א  צוות  בינוני.  עד 
רפואי  טיפול  לו  העניק  למקום 
הדסה  החולים  לבית  אותו  ופינה 

עין כרם.

אלוש  אברהם  מד"א  חובש 
היתה  למקום  "כשהגענו  סיפר, 
 18 כבן  צעיר  ראינו  רבה.  המולה 
עם פציעות, ככל הנראה מבקבוק 
זכוכית שפגע בו. ביצענו בדיקות 

רפואיות, הוא היה בהכרה מלאה, 
רפואי  טיפול  לו  הענקנו  ומיד 
שכלל חבישות ועצירת דימומים. 
העברנו אותו לניידת טיפול נמרץ 
ופינינו אותו לבי"ח כשהוא במצב 

קל עד בינוני".
ביטחונית  מתיחות  כי  נציין 
בימים האחרונים  מורגשת  גבוהה 
העתיקה  והעיר  הבית  הר  באזור 

לרגל חג הקורבן המוסלמי. 

כחמישים רבני קהילות הקודש בירושלים התכנסו לאסיפה מיוחדת
על שריפת בית המקדש, להתחזק 
במה שיביא את הגאולה והרי אין 

לנו שיור רק התורה הזאת.
כהן  אברהם  יעקב  ר'  הגאון 
ירושלים,  הצפון  רמת  שכונת  רב 
מורו  דברי  את  במשאו  הזכיר 
ורבו כ"ק מרן השפע חיים מצאנז 
של  שהאכסניה  שאמר  זצוק"ל 
ישראל,  אגודת  היא –  היומי  הדף 
טרו־ שבימים  פלא  לא  כי  והוסיף 
עסו־ הרבנים  כל  כאשר  אלו  דים 

קים במתן מענה בענייני האבלות, 
זו,  למטרה  זמן  לפנות  התבקשנו 
בית  את  לבנות  הדרך  זו  הרי  כי 
המקדש. לכן יש גם ענין של ערי־

חיזוק  כי  אלו,  בימים  סיומים  כת 
התורה הוא הפתרון העיקרי עבור 
בירכו  שלא  על  שאירעה  הגלות 

בתורה תחילה. 
בדברים,  הרחיב  כהן  הגרי"א 
מעין  הוא  היומי  הדף  כי  והפטיר 
כלל  ידי  על  הנעשה  ציבור,  קרבן 
ישראל לגווניו ולשבטיו, וגם זמנו 
ומבואר  יעבור,  ולא  כחוק  קבוע 

ציבור  שקרבן  תמורה  במסכת 
שזמנו קבוע דוחה את הכל.

הוא קרא להרבות במגידי שי־
עורים בעלי הסברה טובה ונעימה 
לשיעור  היטב  מוכנים  ושיגיעו 
דבדיחותא  מילתא  מעט  ויתבלו 
הלו־ על  התורה  את  להאהיב  כדי 
שמ־ במי  להתעניין  וגם,  מדים. 

להנהיג  והציע  ימים,  כמה  חסיר 
שהסיומים ייערכו בבתי הלומדים 
המשפחה  בני  כל  את  לחבר  כדי 

אל חדוות הלימוד.
ר'  הגאון  אגו"י  הבד"ץ  חבר 
בה־ תיאר  אייזנשטיין,  אורי  משה 

השיעורים  התפתחות  את  רחבה 
שאול,  גבעת  מגוריו,  בשכונת 
והערכה  בהוקרה  להרבות  וקרא 
אותם  לדרבן  הלומדים,  עבור 
מסכת,  שסיים  מי  כל  ולהחשיב 
בדבריו  מחזורים.  כמה  או  מחזור 
הבהיר כי בלימוד זה בא לידי בי־

טוי קשיות העורף של עם ישראל 
המנוצלת לעקביות ועקשנות, כפי 
שא־ בעת  שנוהגים  בחו"ל  שראה 
משיא  בשיעור  מהמשתתפים  חד 

השיעור  מתקיים  צאצאיו,  את 
בהש־ החתונה  במהלך  באולם 

תתפות המחותן בעצמו.
אריה  הרב  האכסניה  בעל 
אייכלר אמר בדבריו כי הוא מכיר 
לימוד  בזכות  שרק  עסקים  אנשי 
לתורה  מחוברים  הם  היומי  הדף 
כמה  מושג,  לנו  אין  ולרוחניות. 
יהודים  בדרבון  להשקיע  עלינו 
המח־ זה  לימוד  עצמם  על  לקבל 
זיק ומקיים דורות בישראל, וניתן 
קריאת  בבחינת  שזה  כיום  לומר 
שזה  וערבית,  שחרית  של  שמע 
האדם.  של  הרוחניות  את  מחזיק 
וסיפר בשם רבו כ"ק מרן אדמו"ר 
זקנו  על  שסיפר  שליט"א  מבאיאן 
שדרש  זצוק"ל  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
על  שיקפיד  ביותר  רחוק  מיהודי 
לימוד הדף, אף במצב ירוד ביותר 
שבה  המאור  כי  כך  על  יוותר  ולא 

מחזירו למוטב. 
הרב אייכלר הוסיף כי הרעיון 

נוסד על אדני הוויתור לזולת, כי־
דוע שהיה זה פרי הגיגיו של כ"ק 
מרן אדמו"ר מטשורטקוב זצוק"ל 
שפירא  מהר"ם  מתלמידו  שביקש 
וכ־ מלכים,  שולחן  על  להעלותו 

כוונה  גם  טמונה  כאן  היתה  נראה 
והוא  לזולת  וויתור  של  נשגבה 
שנאת  לעוון  המופלא  התיקון 
עד  ממנו  סובלים  שאנו  חינם 

היום הזה.
בכינוס  דברים  נשאו  עוד 
הרה"ג ר' נחום כהן, הרה"ג ר' ינון 
אשכנזי,  שלמה  ר'  והרה"ג  יונה, 
ההשפעה  את  בהרחבה  שתיארו 
על  להשפיע  שניתן  העצומה 
אלו,  שיעורים  במסגרות  יהודים 
על הקרובים ועל הרחוקים, וגודל 
כל  של  לפתחו  הניצבת  האחריות 
ונצו־ גדולות  לפעול  שיכול  מג"ש 

הקשר  ושמירת  הלימוד  ע"י  רות 
עם הלומדים.

בכינוס  השתתפו  כן,  כמו 

רבי  הצדיקים:  הגאונים  הרבנים 
אהרן  רבי  למברגר,  שמואל  אהרן 
צבי  אהרן  רבי  ניישטאט,  דוד 
שטרנבוך,  חיים  אלי'  רבי  טויב, 
רבי  אייכנשטיין,  אליעזר  רבי 
אלעזר  רבי  כהנא,  ליפא  אליעזר 
רבי  ברזובסקי,  ברוך  רבי  חנון, 
דוד טברסקי, רבי דוד שפער, רבי 
חיים וייס, רבי חיים בונם שץ, רבי 
רבי  גוטשטיין,  הכהן  יוסף  חיים 
יהושע אדלר, רבי יוחנן וינר, רבי 
יעקב  רבי  פיינשטיין,  זאב  יוסף 
בידרמן,  יצחק  יעקב  רבי  וייס, 
רבי יעקב משה שפיצר, רבי יצחק 
ליכ־ יקותיאל  רבי  ברונשטיין, 

כ"ק  בוק,  ישראל  רבי  טנשטיין, 
רבי  הרה"צ  מסאווראן  האדמור 
ברנד,  צבי  מאיר  רבי  הגר,  מנחם 
רבי  שטיינמץ,  שלמה  מרדכי  רבי 
קוריץ,  פנחס  רבי  בוקשפן,  משה 
שלמה  רבי  שרייבר,  צבי  רבי 
רבי  שטרן,  שמואל  רבי  נחשוני, 
שמחה  רבי  גולדמן,  דוד  שמואל 
רבינוביץ,  שמחה  רבי  מקובר, 
שמעון  רבי  ויזנפלד,  שמעון  רבי 

קורנרייך.
מר־ יו"ר  בכינוס,  השתתפו  כן 

הרב  בירושלים  ישראל  אגודת  כז 
יוסף  הרב  סגרה"ע  פרוש,  מאיר 
הרב  העיר  מועצת  חבר  דייטש, 
העיר  מועצת  חבר  וייצמן,  יוחנן 
וכאמור,  הלברשטאם,  מיכל  הרב 
אריה  הרב  הנגיד  הרבני  המארח 

אייכלר.
וכובד  התרוממות  בתחושת 
כשהרבנים  הכינוס,  ננעל  ראש 
לפעול  שליחות  בתחושת  יצאו 
למען הרחבת לומדי ושיעורי הדף 

היומי, להגדיל תורה ולהאדירה.

הודעות חוק תכנון ובניה - 12/08/19

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמוד ה

בחסדי שמים: סוכל נסיון 
לינץ' במזרח ירושלים

מאת חיים מרגליות

בליל  סוכל  שמים  בחסדי 
של  לינץ'  נסיון  באב  תשעה 
רכבו  עם  שנסע  ביהודי  ערבים 
זוהו  הערבים  ירושלים.  במזרח 

ונעצרו.

בשעות הלילה, כך נמסר מה־
חשודים  מספר  הקיפו  משטרה, 
ברחוב סולטאן סולימאן את אחד 
החלו  במקום,  שעבר  הרכבים 

לגרום לו נזק ולתקוף את נהגו.
שוטר שעבר במקום והבחין 
בי־ האזרח,  ובמצוקת  במתרחש 

צע ירי באוויר להרחקת החשו־
דים וחילץ את האזרח מהמקום.
כו־ איתרו  קצר,  זמן  לאחר 

חות המשטרה שהוזעקו למקום 
ערבים  מרכזיים,  חשודים  שני 
ועצרו  ירושלים,  מזרח  תושבי 

אותם לחקירה.

הצלחה רבה ליום הפתוח שנערך 
בביה"ס הגבוה לקולינריה

עשרות מתעניינים הגיעו בשבוע שעבר ליום הפתוח שנערך בבית הספר • 
עשרות נרשמו ללימודים שיפתחו בחודש אלול הבעל"ט

שעבר  שבוע  נרשמה  רבה  הצלחה 
של  המעבר  לרגל  שנערך  הפתוח  ביום 
בית הספר הגבוה לקולינריה בניהולו של 
'שי אוחנה' למתחם החדש  השף הנודע 
בבני ברק. המשתתפים ביום הפתוח קי־
בלו הדרכה על מערך הלימודים ומפרט 
הקורסים וכן השתתפו בהדגמה מיוחדת 
השף  הספר  בית  מנהל  ידי  על  שנערכה 

שי אוחנה.
לקו־ ערב  באותו  כבר  נרשמו  רבים 

שנת הלימודים  רסים שיפתחו בתחילת 
הבעל"ט, הקורסים הינן נפרדים לגברים 
ולנשים ומתקיימים בשעות הערב, בוגרי 
בית הספר זוכים לתעודה מיוחדת מאת 
את  שמלווה  הבינלאומי  השפים  איגוד 
ומעניק  הספר  בבית  שנלמדים  התכנים 

תעודה לבוגרים.
מאות  גם  השתתפו  הפתוח  ביום 
שה־ הקורסים  במסגרת  שלמדו  בוגרים 

תקיימו בבית הספר, חלקם הגדול עובד 
מלונות  במסעדות,  הקולינרי  בתחום 

ובמוסדות ציבור.
הינו  לקולינריה  הגבוה  הספר  בית 
רבנים  של  ללווי  וזוכה  למהדרין  כשר 
הגאון  ובפיקוח  שליט"א  הוראה  ומורי 
רב  שליט"א  שוורץ  אריה  יהודה  הרב 
הרצוג  בקרית  סירוקה  נחלת  שכונת 

בבני ברק. 
הקורסים בבית ספר מועברים על ידי 
השף ר' שי אוחנה שצבר נסיון רב בארה"ב 

מגוון  ומציע  בישראל  האחרונות  ובשנים 
ייחודיות  וסדנאות  מקצועיים  קורסים 
התלמידים  מקבלים  בקורסים  ומרתקות, 
ידע מעמיק ומקיף אשר כולל בתוכו את 
מגוון סוגי המטבחים הכשרים בפרק זמן 
די קצר. התלמידים גם מקבלים במסגרת 
מיוחד  שיעור  וכן  עסקי  ייעוץ  הלימודים 
במטרה  מזון  ובטיחות  תברואה  נאמן  על 
התב־ בתחום  והכלים  הידע  את  להעניק 
רואה ההיגיינה ובטיחות המזון בכל תהלי־
כי הרכש האחסון, הייצור, ההכנה והגשה. 
החומר  שכל  מציין  אוחנה  שי  ר' 
שומרי  לציבור  בהתאמה  מועבר  העיוני 
שגם  העובדה  לאור  זאת  ומצוות,  תורה 

הציבור שמעוניין בהוראת רבותיו לצאת 
את  מחפש  ביתו,  לבני  פרנסה  ולהביא 
חרדי  לאדם  והמתאים  הנכון  המקום 
שני  ומצד  כבחמורה  קלה  על  המקפיד 
הלימודים  איכות  על  לוותר  מוכן  אינו 

והרמה הגבוהה.
דגש נוסף ניתן למצוא בבית הספר 
בכך שהלימודים נערכים בקבוצות קט־

על  המראה  בעבר  נסיון  לאור  וזאת  נות 
שניתן  האישי  והיחס  הלימודים  איכות 
בבית  ותלמיד  תלמיד  לכל  המרצה  ע"י 

הספר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למשר־

די הנהלת ביה"ס: טל' 03-9160113.

ההסתדרות וסופרגז הגיעו להסכמות על 
זכויות העובדים לאחר מכירת החברה

מאת כתב 'המבשר'

יו"ר ההסתדרות ארנון בר־דוד, 
מנכ"ל סופרגז כפיר נבון ויו"ר הס־
חתמו  בר־טל  גיל  המעו"ף  תדרות 
רציפות  את  המסדיר  הסכם  על 
של  הנוכחיים  ההעסקה  תנאי 
מכי־ נוכח  החברה,  עובדי  כ־350 
לקבוצת  עזריאלי  מקבוצת  רתה 
אלקו – לרבות מתן מענק מכירה. 
הצדדים  הגיעו  ההסכם  במסגרת 
ההסכמים  כלל  לפיהן  להבנות 
סופרגז  לעובדי  ביחס  הקיבוציים 
סופרגז־אש־ החברה־הבת  ועובדי 
עד  במלואם  לחול  ימשיכו  כולות 

לסוף שנת 2024.
העובדים, שנאבקו גם על זכו־
תם להיות שותפים ברווחי המכי־

רה כהוקרה על תרומתם להצלחת 
החברה, יקבלו מענקי מכירה לפי 

של  מוותק  עובדים  הבא:  המפתח 
יקבלו  שנים  שלוש  עד  שנתיים 
מענק בסך 1,500 שקל; מוותק של 
שלוש עד חמש שנים יקבלו מענק 
של  מוותק  אחת;  משכורת  בגובה 
משכו־ שתי   – שנה   15 עד  חמש 

שנה   20 עד   15 של  מוותק  רות; 
– שלוש משכורות ומוותק של 20 
שנה ואילך – שלוש משכורות וח־

להם  אשכולות  סופרגז  עובדי  צי. 
יקבלו  שנה   15 עד  חמש  של  ותק 

מענק נוסף בגובה 500 שקל.
מנ־ החלת  על  הוסכם  בנוסף 
אשר  נוקשה  צמצום  פיטורי  גנון 
נועד לייצר רשת בטחון לעובדים 
בקשה  כל  המנגנון,  לפי  הקיימים. 
בתיאום  תיעשה  עובדים  לצמצום 
העובדים,  נציגות  של  ובהסכמה 
בורר  בענין  יכריע  ובהיעדרה 

חיצוני.
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ירושלים | מכירהֳ
חדרים,   3 בכדורי,  בשוק!  חדשה 
 + גדולה,  מרפסת  גבוהה,  קומה 
2,200,000 צמודים,  וחניה  מחסן 
3-5 דירות  מבחר  בכדורי,  ש"ח, 
וגבוהות,  נמוכות  בקומות  חדרים, 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20053525]

מיוחדת ונדירה! בכדורי 5 חדרים, 
נוף,  מאוד,  מושקעת  נוחה!  קומה 
052- נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן 

765-6888
[20053524]

ענקית  דירה  בתנובה,  למבינים! 
פנימית,  חלוקה  ללא  מ"ר,  כ-200 
נוף מיוחד, שוורץ נדל"ן -052-765

6888
[20053523]

חדרים   4 דירת   ,80 לגוש  קרוב 
דיור,  ליחידת  אפשרות   + מרווחת 
תכנון לפי דרישת הלקוח, מעלית, 

סוכה. שוורץ נדל''ן 052-765-688
[20053522]

מיוחדת! בגוש 80, דירת 4 חדרים, 
מרפסת  גבוהה,  ברמה  משופצת 
קומה  מעלית,  חזית,  גדולה,  סוכה 
נוחה, שוורץ נדל''ן 052-765-6888

[20053521]

משופצת,  חדרים   4 תורה,  בעזרת 
עם  בבעלות  גג   + ק"ג  חזית, 
כניסה  מ"ר,  כ-58  לבניה  אופציה 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מיידית, 

6888
[20053520]

מרווחת  חדרים,   5 בשנלר 
נוחה,  קומה  סוכה,  ומפוארת, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20053519]

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]

במקור  בבלעדיות!  בשוק  חדשה 
כ82 חד   4 טוב,  הכי  מקום  ברוך 
בניה  להתר  התחיבות   + מטר 
לממד ומרפסת ק"א 3 כיווני אוויר, 
052-7658-638 2290.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052890]

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

תיווך-הנדלס"
[20052829]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

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

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

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 
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]

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]

עמנואל | השכרה
חצר   + חד'   4 גן  דירת  להשכרה 
חרדית  שכונה  ויפה,  משופצת 
054- בלבד.  תורה  לבני  איכותית, 

8476888
[20053460]

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 
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]

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]

 + חד'   6 דירת  חול  וימי  לשבתות 
נוף  וממוזגת,  מאווררת  ענק,  סלון 
צמודה,  חצר   + מיטות   20 לכינרת, 
במייל.  תמונות  לקבלת  אפשרות 

052-7160928
[20048276]

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]

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. 
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 
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]

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]

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

7616720-1
[20040110]

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

+ משחקים 054-8486564
[20053507]

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]

בירושלים ַ באידיש  חסידי  לת"ת 
ניסיון  עם  ר"מ   * דרושים:  
לכיתה  מלמד   * לישיבה  למכינה 
לכיתת  מלמד   * לפנה"צ  בינונית 
קו"ח  אותיות.  לימוד  תחילת  גן 
למייל:  או   02-5783362 לפקס: 

mefakeach122@gmail.com
[20053532]

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]

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]

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

052-7632224
[20052259]

השקעות 

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]

דף היומי בבלי: תמורה כד    דף היומי ירושלמי: ערלה יב    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הי"א (החשבון)    משנה יומית: ע"ז ה, ב-ג    הלכה יומית: או"ח 
תקנא, יז - תקנב, א    רמב"ם יומי: יסוה"ת ז-ט    שו"ע הרב - רב יומי: סט, 
א    דף היומי - זוהר: ויקהל, תט-תיט    חפץ חיים: לה"ר י, ה-ו    העמוד 

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

8:338:348:338:368:368:30סו"ז ק"ש מג"א
9:239:249:239:269:259:21סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:579:589:5710:009:599:54סוף זמן תפלה מג"א
10:3010:3110:3010:3310:3210:58סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4412:4612:4512:4612:4612:43חצות היום
13:1813:1913:1813:2013:2013:16מנחה גדולה

19:3119:2819:3119:2919:2919:26שקיעת החמה
זמנים למחר

4:234:234:204:274:254:18עלות השחר
5:075:085:065:115:105:04זמן ציצית ותפילין

6:016:085:586:056:045:59הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 אהרנוביץ' 12, ב"ב    תל אביב סנטר פארם 054-3330981 יפו 102    בני ברק מני ירושלים
שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם  24:00 עד   19:00 מהשעה   53 ויצמן   077-8880800 ויצמן פארם  סופר 
077-8882330 שד' ויצמן 22    חיפה סופר פארם אגמים שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא  סופרפארם 077-8882630 איינשטיין 139    רמת גן סופרפארם איינשטיין
סופר פארם בקניון  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
ביפר -03 למחרת,   8:00 עד   22:30 משעה  לילה  מידי  כונן:  רוקח   22:30 עד   10:00 משעה  נורדאו  רח'  אשדוד 

6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.46-
אתמול: 211.445-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
32-22

תל אביב
31-24

חיפה
30-23

גולן
35-23

טבריה
39-26

גליל
31-21

באר שבע
37-22

אילת
41-29

מזג האויר
עליה קלה בטמפרטורות
היום - עליה קלה בטמפרטורות. 

יעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים 
הארץ והביל במישור החוף. תחול 

הכבדה בעומס החום.

שלישי - עליה קלה נוספת 
בטמפרטורות. יוסיף להיות חם 

ויבש מהרגיל בהרים ובפנים הארץ 
והביל במישור החוף. ישרור עומס 

חום כבד ברוב אזורי הארץ.

רביעי - עדיין חם ויבש בהרים 
ובפנים הארץ והביל במישור החוף. 

ברוב אזורי הארץ ישרור עומס 
חום כבד.

חמישי - עדיין חם מהרגיל לעונה. 
ברוב אזורי הארץ יוסיפו לשרור 

עומסי חום כבדים.

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



כביש 1 נחסם בגלל אוטובוס שעלה באש
מאת חיים מרגליות

שורש  מחלף  לפני   1 כביש 
אחר  אתמול  נחסם  מזרח  לכיוון 
בשל  רכב  כלי  לתנועת  הצהריים 

אוטובוס שעלה באש. 
רבים  כיבוי  לכוחות  במקביל 
שוטרי  גם  הגיעו  למקום,  שזרמו 
הכוונה  שביצעו  ישראל  משטרת 
של התנועה, ציבור הנהגים התב־

השוטרים  להוראות  להישמע  קש 
בנקודת החסימה.

כי  נמסר  שמש  בית  מכבאות 
במ־ פעלו  כבאות  צוותי  שלושה 

האש  על  להשתלט  והצליחו  קום, 
ולכבותה. לא היו נפגעים.

צילום: 'איחוד הצלה' סניף מבשרת

הנחיות משרד הבריאות לקראת גל חום כבד השבוע
מאת מאיר קליין 

משרד הבריאות מודיע לציבור 
הרחב כי על פי דיווח של השירות 
שלישי  מיום  החל  המטאורולוגי, 
כבד  חום  גל  צפוי  חמישי  יום  ועד 
מהרגיל  חם  אוויר  במזג  שיתבטא 
ברוב  כבדים  חום  עומסי  יהיו  בו 

חלקי הארץ.
לצי־ קורא  הבריאות  משרד 
הקשי־ לאוכלוסיית  הרחב,  בור 

כרוניות  במחלות  ולחולים  שים 
הנהלים  על  להקפיד  בפרט, 

הבאים:
מח־ האפשר  ככל  להימנע 

להימנע  ולשמש,  לחום  שיפה 
לה־ הכרחי,  שאינו  גופני  ממאמץ 

ככל  ולהימצא  מים  לשתות  קפיד 
האפשר במקומות ממוזגים.

טנזניה: 69 בני אדם נהרגו כשניסו לגנוב 
דלק שדלף ממשאית שנקלעה לתאונה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אבל כבד ירד על טנזניה, לאחר 
ש־69 בני אדם נהרגו בסוף השבוע 
שדלף  הדלק  על  שנאבקו  בעת 

ממשאית שנקלעה לתאונה. 
המשאית  כי  סיפר  ראיה  עד 
ודלק  רכב  כלי  בכמה  התנגשה 
השמועה  ממנה.  לדלוף  התחיל 
עם  הגיעו  והמונים  באזור,  נפוצה 
להצטייד  כדי  ריקים  ג'ריקנים 
אנשים  כמה  "היו  חינם.  בדלק 
הנהג  את  לחלץ  שניסו  טובים 
בתוך  לכודים  שהיו  עוזריו  ושני 
הראיה,  עד  מספר  המשאית", 
"אבל הרוב המכריע פשוט נאבקו 

זה בזה בנסיון לאסוף כמה שיותר 
דלק". 

שכל  אותם  "הזהרנו  לדבריו: 
לפיצוץ  לגרום  עלול  קטן  ניצוץ 
אדיר ושכולם עלולים למות, אבל 
כל  היו  הם  לדבר.  מי  עם  היה  לא 
ופשוט  דלק,  להשיג  להוטים  כך 

לא הקשיבו לנו". 
מכן  לאחר  קצר  זמן  ואכן, 
ושלולית  המשאית,  התפוצצה 
למל־ הפכה  סביבה,  שדלף  הדלק 

כודת מוות עבור 69 בני אדם. לפי 
נוספים  אדם  בני  כ־60  הדיווחים, 

נפצעו בתקרית הקשה. 

נפוצים  זה,  מסוג  אסונות 
וב־ העניות,  אפריקה  בארצות 

מקרים  אירעו  האחרונות  שנים 
האירוע  מדינות.  במספר  דומים 
ברפובליקה  אירע  ביותר  הקשה 
הדמוקרטית של קונגו, שם נהרגו 
לפני כתשע שנים קרוב ל־300 בני 
כארבע  לפני  דומה.  באירוע  אדם 
בני  מ־200  למעלה  נהרגו  שנים 
בדרום  שהתחולל  באירוע  אדם 
מחודש  יותר  קצת  ולפני  סודן, 
נהרגו 45 בני אדם במרכז ניגריה, 
ממשאית  דלק  לגנוב  שניסו  בעת 

שהתהפכה. 

ישראלי בן 30 נהרג במהלך 
טיפוס על צוק בגרמניה 

מאת י. לוסטיגמן 

מקיבוץ   ,30 כבן  ישראלי 
ביום  נהרג  חפר,  שבעמק  מעברות 
על  שטיפס  בעת  האחרון  שישי 
עדי  בגרמניה.  הנשרים'  'קן  צוק 
ראיה סיפור שהוא החליק במהלך 

הטיפוס, ונפל אל מותו. 
בגרמניה  התקשורת  כלי 
דיווחו על מותו של צעיר ישראלי 
הישראלית  לשגרירות  אך  באזור, 
לא נמסרה הודעה, ונסיונותיה של 
בגורלו  עלה  מה  לברר  המשפחה 
לט־ לענות  שהפסיק  הצעיר  של 
לפון, לא נמסרו תשובות ברורות. 
בני  שביצעו  בדיקה  לבסוף, 
הגרמנית  בתקשורת  המשפחה 
גילתה כי אכן נהרג צעיר ישראלי 
ולאחר  ה־30,  בן  טייל  בו  באזור 
תחנת  עם  טלפוני  קשר  שיצרו 
אושרו  לאזור,  הקרובה  המשטרה 
להם  והתברר  המזהים  הפרטים 

שבן משפחתם נהרג. 
תלו־ כי  הבהירה  המשפחה 

שלא  השגרירות  על  אינן  נותיה 

על  אלא  רשמי,  מידע  קיבלה 
שהחזיקו  הגרמניות  הרשויות 
הפר־ כל  ועליה  ישראלי  בגופת 

טים המזהים, אך לא טרחו לעדכן 
את השגרירות או לחפש אחר בני 

משפחתו. 

רוסיה: חברת נדל"ן בסנט פטרבורג 
הסירה פרסום הגובל באנטישמיות

מאת א. למל

פטרסבורג  בסנט  ניהול  חברת 
'נובוסליה' קיבלה החלטה להוריד 
אדם  עם  הפרסומת  שלט  את 
כשליד  חרדי,  אדם  של  במראה 
שכירות!  "להתראות,  הכיתוב 
מופיע  עצמי"  הון  ללא  משכנתה 

אדם מזוקן עם כיפה ומשקפיים.
מה שהביא להסרת השלט זהו 
למשרדי  שהגיעו  נזעמות  תגובות 
ולקו־ נדל"ן  מומחי  מצד  החברה, 

חות אחרים של החברה. 
מו־ ברוצ'ס,  יבגני  מהם,  אחד 

בשאלה  פנה  נדל"ן,  לשיווק  מחה 
מופיע  מי  לי,  "סלחו  לחברה. 
מתחת  יבגני  שאל  בפרסומת?" 
המ־ היהודי  זה  "האם  לתמונה. 

יהודי  אולי  או  הדירה?  את  שכיר 
משכנ־ המציע  בריבית  המלווה 
בפרסו־ המוזכר  הבנק  נציג  תה? 

היא  המשמעות  מקרה  בכל  מת? 
על  דגש  תוך  שלילית  ספק  ללא 

הלאום".


