
כפיה חילונית חמורה וחסרת תקדים נגד הציבור ההחרדי בחיפה:

בית המשפט אסר לקיים אירוע לבני ישיבות בחיפה
תגובות נזעמות נוכח המשך ההתערבות וההתעמרות של בית משפט באורחות החיים של הציבור החרדי ^ סגן השר הרב מאיר פרוש: "בית המשפט מאתגר את 

הציבור כדי שיתעשת ויביע נחרצות את עמדתו נגד כפיית עמדות השופטים על הציבור"
מאת כתב 'המבשר'

המ־ בא. המערכת  אשר יגורנו 
ולהת־ להמשיך  החליטה  שפטית 
הציבור  של  החיים  באורחות  עמר 
החרדי, ולנסות לאכוף עליו לשנות 
על  המושתתים  חייו  אורחות  את 

פי יסודות הדת וההלכה. 
בחיפה  המחוזי  המשפט  בית 
אירוע  ביטול  על  אתמול  הורה 

בלבד,  לגברים  בהפרדה,  שתוכנן 
זאת  חיפה.  בעיר  הישיבות  לבני 
שהגישה  נוספת  עתירה  בעקבות 
האירוע  נגד  שעתרה  השדולה 
בעפו־ דבר  של  בסופו  שהתקיים 

לה.
פרסם  שישי  ביום  כזכור, 
את  לממשלה  המשפטי  היועץ 
עמדתו, לביטול האירוע, זאת יום 
עמדת  את  פרסם  שהוא  לאחר 

באירועים  שתומכת  שלו  הביניים 
בהפרדה עבור הציבור החרדי.

כתב  בחיפה,  האירוע  לגבי 
שבו  דנן,  "במקרה  כי  היועמ"ש 
בלבד  לגברים  הופעה  על  מדובר 

הנערכת על ידי הרשות המקומית 
בהתאם  נדרש  הציבור,  ובכספי 
הצדקה  תינתן  כי  המידה  לאמות 
הבחנה  על  המתבססת  ברורה 
עם  האירוע.  אופי  עקב  רלוונטית 

זאת, במקרה זה לא הציגה העיריה 
כל הצדקה של ממש לכך".

תקף  בחיפה  המחוזי  השופט 
עמ־ את  הדיון  במהלך  בחריפות 

כי  וכתב  חיפה,  עיריית  של  דתה 

אחרים  אירועים  שישנם  למרות 
לציבור הכללי, הרי שאין הצדקה 
חרדיים,  לגברים  אירוע  לקיים 
ואורח  אמונתם  שזוהי  למרות 

בעקבות התקיפה בסוריה

ראה"מ נתניהו בסיור בגבול הצפון עם הרמטכ"ל: 
"כל מדינה שתתקוף את ישראל – תישא בתוצאות"

ראש הממשלה סייר בצפון לאחר חיסול המחבלים שתכננו פיגוע, "כוח קודס איראני שלח יחידה מיוחדת להרוג ישראלים בגולן 
באמצעות רחפני נפץ"
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הבטחון  ושר  הממשלה  ראש 
בטחוני  סיור  קיים  נתניהו  בנימין 
בצפון והערכת מצב עם הרמטכ"ל 
צפון  פיקוד  מפקד  כוכבי,  אביב 
נוס־ ובכירים  ברעם  אמיר  האלוף 
להר־ השכם  להרגך –  פים. "הבא 
גו", אמר נתניהו וסיפר על תקיפת 
רחפנים  פיגוע  שתכננו  המחבלים 
איראנית.  בהכוונה  ישראל  נגד 
הב־ מערכת  של  מורכב  "במאמץ 
קודס  שכוח  חשפנו  אנחנו  טחון 
מיוחדת  יחידה  שלח  איראן  של 
כדי  לסוריה,  שיעים  פעילים  של 
באמצעות  בגולן  ישראלים  להרוג 

רחפני נפץ.
זו   – להדגיש  מבקש  "אני 
של  פיקוד  זה  איראן,  של  יוזמה 

איראן, וזה בשליחות של איראן", 
"בהחלטה  הממשלה.  ראש  הוסיף 
ומודי־ מבצעית  ובפעילות  נועזת 

אנחנו  צה"ל  של  מושלמת  עינית 
הקדמנו אותם וסיכלנו את הפיגוע 
הזה, מנענו פיגועים קשים. אנחנו 

איראן  של  נסיון  כל  הלאה  נחשוף 
שלה  נסיון  וכל  אותנו  לתקוף 
להסתתר מאחורי תירוצים כאלה 

ואחרים".
נס־ לא  "אנחנו  הבהיר:  נתניהו 

שני רחפנים נפלו ברובע הדאחיה בביירות; 
בלבנון מטילים את האחריות על ישראל
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אומר  בחיזבללה  רשמי  גורם 
ששני רחפנים ישראליים התרסקו 
הד־ בפרברים  הדאחיה  ברובע 
לבנון.  בירת  ביירות,  של  רומיים 
הרחפנים  אחד  הגורם,  לדברי 
שהתרסק  לפני  באוויר  התפוצץ 
אינה  להתרסקות  הסיבה  לקרקע. 

ידועה. הדיווח הגיע כארבע שעות 
כדי  בסוריה  תקף  שצה"ל  אחרי 

לסכל פיגוע רחפנים של איראן.
מואוואד  בשכונת  תושבים 
שבדרום ביירות דיווחו על פיצוץ 
חי־ מעוז  האזור,  את  שהרעיד  עז 

אמרו  הם  שריפה.  והצית  זבללה, 
רגע  טיס  כלי  של  קול  ששמעו 
הוסיפו  התושבים  הפיצוץ.  לפני 
ידי  על  הנתמך  השיעי,  שהארגון 

איראן, חסם את האזור.
דקות   45 כי  דיווחו  בלבנון 
יש־ שלחה  הרחפן  פיצוץ  לאחר 
ראל רחפן נוסף – אך הוא התרסק 
במקום. פעילי חיזבללה אספו את 

הרחפן שהתרסק ובוחנים אותו. 
ארגון  מדוברי  אחד  לדברי 
הרחפן  עפיף,  מוחמד  חיזבללה, 
לג־ מבלי  נפל  כאמור  הראשון 

היה  השני  הרחפן  בעוד  נזק,  רום 
ממולכד. לדבריו, הרחפן התפוצץ 

וגרם לנזק כבד במבנה השייך לכ־
הארגון.  עם  המזוהה  תקשורת  לי 
הת־ שלא  הרחפן  כי  הוסיף  עפיף 

ואנשיו  הארגון,  בידי  נמצא  פוצץ 
חוקרים את הרקע להפעלתו.

עפיף סיפר כי כלי הטיס התר־
סקו מבלי שחיזבללה ירה לעברם. 
הוא ציין כי הרחפן השני נשלח על 
ידי ישראל לצורך חיפושים אחרי 
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הפתעה בכינוס ה־G7: שר החוץ האיראני נחת 
לביקור בפסגת המדינות המתועשות בצרפת

מוחמד זריף, שר החוץ האיראני, נחת בעיירה הצרפתית שבה נערכת פסגת ה־G7, כדי לדון בהסכם הגרעין. 
טראמפ לא ייפגש איתו ^ נשיא צרפת מקרון הכחיש את הדיווח לפיו מנהיגי ארגון המדינות המתועשות 

סיכמו לייפות את כוחו להעביר בשמם מסר לאיראן
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מוחמד  האיראני  החוץ  שר 
אתמול  במפתיע  נחת  זריף  ג'וואד 
שבה  ביאריץ  הצרפתית  בעיירה 
המדי־ ארגון  מנהיגי  פסגת  נערכת 

.(G7) נות המתועשות
המ־ עם  לדון  כדי  הגיע  זריף 

נהיגים בהסכם הגרעין. מי שהזמין 

אותו הוא שר החוץ הצרפתי, ז'אן־
איב לה דריאן.

נשיא  עם  ייפגש  לא  זריף 
ארה"ב דונלד טראמפ או עם חברי 
הנוכחים  האמריקנית  המשלחת 

בביאריץ.

שר החוץ הגיע מטהרן במטוס 
הוא  איראן.  ממשלת  של  רשמי 
שבו  בביארץ  התעופה  בנמל  נחת 
אווירית  פעילות  רק  מתקיימת 

שקשורה לפסגה.
על  שנשאל  טראמפ  הנשיא 

של  בשיאה  לפסגה  זריף  הגעת 
לאיראן,  ארה"ב  בין  המתיחות 

השיב "אין תגובה".
נשיא  הכחיש  יותר  מוקדם 
הטענה  את  מקרון  עמנואל  צרפת 

נסרללה: "ישראל עשתה דבר 
מאוד מסוכן – נגיב בתקיפות"

אוקראינה: משלחת בכירים מישראל 
ומאוקראינה ביקרה בקלויז העתיק באומן 
המשלחת קיימה סיור משותף וביקור רשמי במספר אתרים לקידום והתפתחות באומן לטובת התושבים המקומיים ולמען 

̂ תקוה בקרב המוני חסידי ברסלב כי המאמצים המרובים  רבבות הבאים לציונו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א 
ישאו פרי והקלויז העתיק באומן שהוקם ע"י הרה"ק מוהרנ"ת מברסלב זי"ע ישוב בעתיד הקרוב לידי חסידי ברסלב 

מאת א. למל

מישראל  דרג  רמת  משלחת 
ומאוקראינה הגיעה אתמול לסיור 
העתיק  הקלויז  במתחם  מיוחד 
עמד  המשלחת  בראש  באומן. 
אלקין,  זאב  השר  הישראלי  מהצד 
ירמק,  אנדריי  האוקראיני,  ומהצד 
יועצו האישי של נשיא אוקראינה 

ולדמיר זלנסקי. 
הרב  הגאון  השתתף  אף  בסיור 
שלום הרוש שליט"א ראש מוסדות 
רב  ג'אן  יעקב  הרב  חסד',  של  'חוט 
יו"ר  וכן  באומן,  היהודית  הקהילה 
בר־ חסידי  של  הארצית  המזכירות 
שמשקיע  בנשעיה,  נחמן  הרב  סלב 
מאמצים מרובים בכל השנים האח־

גורמים  של  פעולה  לשיתוף  רונות, 
אומן,  למען  ואוקראינים  ישראלים 

וב"ה עתה המאמצים נשאו פרי. 
המשלחת קיימה סיור משותף 

אתרים  במספר  רשמי  וביקור 
של  משותף  פרויקט  לקידום 
לטובת  באומן  התשתיות  שדרוג 
ולטובת  המקומיים,  התושבים 

הרה"ק  של  לציונו  הבאים  רבבות 
רבי נחמן מברסלב זיע"א.

המש־ הגיעה  הביקור  במהלך 
לחת לסיור מיוחד במתחם הקלויז 
המקו־ כשהשומר  באומן.  העתיק 

ה'קלויז',  את  לפתוח  התבקש  מי 
בידו  אין  כי  ואמר  להתחמק  ניסה 
הנשיא  של  יועצו  אולם  מפתחות, 
כי ימתין במקום  ואמר  הרפה,  לא 

עד שהמפתחות יגיעו. 
של  שעה  כחצי  לאחר  ואכן 
העתיק  הקלויז  במקום,  המתנה 
המשלחת  וחברי  לרווחה,  נפתח 
בהתרגשות  והביטו  פנימה  נכנסו 
בבית הכנסת הספוג בתפילותיהם 
קדם,  בימי  ברסלב  חסידי  של 
לה־ המאמצים  כל  כה  עד  ואשר 

שיב את המקום לידיים ליהודיות 
לא עלו יפה.

יו"ר  בנשעיה  נחמן  הרב 
חסידי  של  הארצית  המזכירות 
שנים  מזה  שמשקיע  ברסלב, 
רבות למען גאולת הקלויז באומן, 
אומן  העיר  כי  למשלחת  הסביר 
הפכה למקום אליו מגיעים רבבות 
בראש  ובמיוחד  שנה  מדי  יהודים 
קדשו  ציון  על  להתפלל  השנה 
של הרה"ק מוהר"ן מברסלב זי"ע. 
נפשם  את  מסרו  הסתלקותו  מאז 
בקיבוץ  ולהתפלל  להגיע  יהודים 
בשנים  גם  במקום,  שנערך  הגדול 

שהיה מעבר למסך הברזל.
לא  עד  המצב  כיום  גם  אולם, 
שעי־ וכפי  היות  לתיקונו,  הגיע 

פרטים נוספים על סיכול פיגוע הרחפנים בסוריה: 
המחבלים פעלו מווילה מפוארת עם בריכת שחיה
̂ הפיגוע המתוכנן כלל  דובר צה"ל חשף פרטים חדשים על סיכול פיגוע הרחפנים במוצ"ש 
הטסה של מספר רחפנים שנושאים חומר נפץ של מספר קילוגרמים כל אחד, לעבר מטרות 
̂ כלי תקשורת ערביים וארגוני זכויות אדם דיווחו על כמה הרוגים בתקיפה ישראליות בצפון 
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מנליס,  רונן  תא"ל  צה"ל,  דובר 
שתוכנן  הפיגוע  מתווה  כי  חשף 
במוצ"ש  וסוכל  האיראנים  ידי  על 
רחפנים  מספר  של  הטסה  כלל 

כמה  של  נפץ  חומר  שנושאים 
קילוגרמים כל אחד, לעבר מטרות 
ישראליות בצפון ישראל. "מדובר 
שי־ במיליציות  פעילים  בקבוצות 
קודס  שכוח  טרור  פעילי   – עיות 
מביא אותם לסוריה, מאמן ומממן 

אותם", הסביר דובר צה"ל.
תיעוד  אמש  פרסם  צה"ל 
בסוריה  שחוסלו  המחבלים  של 
הערב  שהופץ  בסרטון  במוצ"ש. 
בר־ אוחזים  החוליה  חברי  נראים 
השיגור  מנקודת  ומתקדמים  חפן 
באזור  הנמצאת  שלו  המתוכננת 

הכפר ערנה.
"הציוד של החוליה נוחת בש־

התעופה  בנמל  האחרונים  בועות 
פעילים  מספר  עם  יחד  בדמשק 
ומתא־ אותו  שמביאים  איראנים 
מתחם  אל  עקרבה,  בכפר  ספים 
שהוא  מבנה   – ש.ג  עם  מגודר 
הסביר  קודס",  כוח  של  רכוש 
מנליס. "זה מבנה בבעלותם, מבנה 
שם  הפעילים.  מתגוררים  שבו 
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מזכ"ל חיזבללה חסן נסרללה 
נצחון  לרגל  נאום  אתמול  נשא 
המורדים  מול  בקרבות  ארגונו 
לפני  הרמל  אל  באזור  הסורים 
נקבע  אמנם  הנאום  שנתיים. 

ברקע  טעון  הפך  אך  מראש, 
באזור  הרחפנים  שני  התרסקות 
ביירות.  שבדרום  הדאחיה  רובע 
ישראל  את  האשים  נסרללה 
כי "עש־ ואמר  הרחפנים  בשיגור 

תה דבר מאוד מאוד מסוכן".

סגה"ש הרב פרוש בכנס היערכות למנהלי מוסדות:

"מדוע ילד בעל צרכים מיוחדים להורים חרדים לא 
מקבל מה שילד להורים לא חרדים מקבל מהמדינה"

מאת כתב 'המבשר'

הרב  ח"כ  החינוך  שר  סגן 
אתמול  השתתף  פרוש  מאיר 
פתיחת  לקראת  היערכות  בכנס 
הרש־ למנהלי  הבעל"ט  שנה"ל 
תות ומנהלי המוסדות החרדים. 

החינוך  שר  השתתפו  בכנס 
מר  המשרד  מנכ"ל  פרץ,  הרב 

ומנה־ ראשי  אבוהב,  שמואל 
החינוך  ברשתות  מוסדות  לי 
התו־ החינוך  מעיין  העצמאי, 

מוסדות  ומנהלי  וחב"ד,  רני 
מהמוכש"ר. 

על  בדבריו  עמד  סגה"ש 
היתרונות שיש למערכת החינוך 
החרדית על פני מערכת החינוך 
הט־ הנושאים  ועל  הממלכתית 

עונים שיפור ותיקונים להבא.
פנה  הוא  דבריו  בפתח 
ואמר:  החינוך  משרד  להנהלת 
להשבתת  חושש  מישהו  "אם 
החינוך  מוסדות  הלימודים 
החרדים, אפשר להיות רגועים, 
כולם  השבתות,  אין  איומים  אין 
לו־ שכבר  מוסדות  יש  יתייצבו. 
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דיווח בעיראק: 9 הרוגים בתקיפה נוספת 
נגד שיירת נשק של מיליציות שיעיות
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חיזבללה  שמזכ"ל  בזמן  ממש 
שבו  הנאום  את  נשא  נסרללה  חסן 
התייחס לתקיפה הישראלית בסו־
דיווחו  ערביים  תקשורת  כלי  ריה, 
שבה  בעיראק  תקיפה  על  אמש 
נהרגו כמה פעילים של המיליציות 

השיעיות הנאמנות לאיראן. 
כנ־ שאנשיו  הארגונים  אחד 

כי  האשים  בתקיפה  נפגעו  ראה 
מדובר ב'תקיפה ישראלית'.

הת־ 'אל־ג'זירה',  רשת  לפי 
של  הגבול  באזור  אירעה  קיפה 
'עסאיב  ארגון  וסוריה.  עיראק 
אשר  העיראקי,  אל־חק'  עבד 

א־ 'אל־חשד  למיליציה  משתייך 
מאנשיו  תשעה  כי  מסר  שעבי', 
נהרגו. ברשת 'סקיי ניוז' בערבית 
שבתקיפה,  יותר  מוקדם  דיווחו 
בלתי  טיס  כלי  ביצע  שאותה 
מאויש נגד לפחות שני כלי רכב, 
נהרג מפקד שטח של המיליציות 

השיעיות.

שלושה שיגורים מעזה; 
יירוטים מעל שדרות

אזעקות הופעלו אמש בשדרות ובסביבה, וכיפת ברזל יירטה שתי רקטות ^ נפילה 
זוהתה בכביש באחד מיישובי העוטף, אירוע המוני בשדרות פוזר ^ בשל המתיחות 

בדרום ובצפון, הקבינט יתכנס הבוקר לדיון בבונקר התת קרקעי בירושלים

מאת סופרנו הצבאי

בד־ וגם   – בצפון  מתיחות 
אמש  נורו  רקטות  שלוש  רום: 
יש־ שטח  לעבר  עזה  מרצועת 
ראל, ומערכת כיפת ברזל יירטה 
שתיים מהן. כך מסר דובר צה"ל. 
הופעלו  אדום  צבע  אזעקות 
סמו־ וביישובים  שדרות  בעיר 
זוהתה  ונפילה  עזה,  בעוטף  כים 
בכביש באחד היישובים בעוטף. 

פרצה  בכביש,  הנפילה  בעקבות 
באזור שריפה קטנה.

הירי מעזה גרם לפיזורו של 
אירוע המוני בשדרות שבו הש־

היירוטים  איש.  כ־4,000  תתפו 
הר־ המשתתפים  על־ידי  נצפו 

בים, ובתיעודים שפורסמו נראו 
רסיס  והבהלה.  הדרמה  רגעי 
נע־ שבו  במגרש  הדשא  על  נפל 
רך האירוע ההמוני, אך לא פגע 
דאגו  והעיריה  המשטרה  באיש. 

המשתתפים,  של  מסודר  לפינוי 
רבה  בהלה  נראית  בתיעוד  אך 

ו־16 מהם לקו בחרדה.
בצפון  האירועים  ברקע 
האחרונים,  האירועים  ובדרום 
המדיני־ הקבינט  הבוקר  יתכנס 
בטחוני בשעה 10:00 בבוקר בי־

רושלים, במרכז הלאומי לניהול 
קרקעי  התת  הבונקר  משברים. 
כחלק  האחרונות  בשנים  נבנה 

מלקחי מלחמת לבנון השניה.

בג"ץ פסל את מרזל וגופשטיין 
מלהתמודד לכנסת

השופט נעם סולברג היה בדעת מיעוט והתנגד לפסילתו של מרזל

מאת מאיר ברגר

את  פסל  העליון  המשפט  בית 
ובנצי  מרזל  ברוך  של  מועמדותם 
להתמודד  מהם  ומנע  גופשטיין 
רשימת  במסגרת  ה־22  לכנסת 

'עוצמה יהודית'.
בד־ היה  סולברג  נעם  השופט 

של  לפסילתו  והתנגד  מיעוט  עת 
אית־ כי  קבע  המשפט  בית  מרזל. 
מר בן גביר ושאר מועמדי 'עוצמה 

יהודית' יוכלו לרוץ לכנסת.
חיות  הגב'  העליון  נשיאת 
התקבלה  ההחלטה  כי  הסבירה 
המעלות  ראיות  "עשרות  לאור 
על  וגלויה  משמעית  חד  תמונה 
פניה – ולפיה בהתבטאויותיו הר־

בראש  שעומד  כמי  ובמעשיו  בות 
גופשטיין  מסית  להב"ה,  ארגון 
הצי־ נגד  לגזענות  שיטתי  באופן 

הרחק  המצוי  באופן  הערבי,  בור 
הסתה  של  האסור  האזור  בעומק 
אמרה  דומים  דברים  לגזענות". 

על מרזל. 
בדעת  סולברג,  נעם  השופט 
על  להורות  אין  כי  סבר  מיעוט, 
פסילת מועמדותו של ברוך מרזל. 
"הודאתו של מרזל כי כשל בלשו־

נו, חזרתו החד־משמעית מדברים 
תכליתה  את  משיגים   – שנאמרו 
ישנו  אכן,  7א.  סעיף  הוראת  של 
הע־ על  חרטתו  כנות  בדבר  ספק 

בר, ושינוי אורחותיו לעתיד לבוא, 

אולם על הספק לפעול לזכותו של 
מרזל".

להב"ה,  ארגון  יו"ר  גופשטיין, 
שהוא  מוכיח  שוב  "בג"צ  הגיב: 
שכתבה  יזבק  ח"כ  מרצ.  של  סניף 
לוחם  שהוא  קונטאר  סמיר  על 
מתגעגעת  שהיא  ואמרה  ושהאיד 
לנאצר לא נפסלת. לשיטת שופטי 
זה  חיילים  לרצח  לקרוא  העליון 
בהתבוללות  מלחמה  אבל  בסדר 

היא פסולה".
"הארגו־ כי  מסר  מרזל  ברוך 
השמאל  ומפלגות  הרפורמים  נים 
התאחדו נגדנו מתוך הבנה שאנחנו 
ונקדם  יהודית  מדינה  למען  נלחם 
מבחינ־ בכנסת.  התורה  ערכי  את 
תם, פגיעה במפלגת עוצמה יהודית 
והת־ ביהדות  לפגוע  דרך  עוד  היא 
וקרנות  השמאל  ארגוני  לכל  שובה 

הרפורמים תהיה בקלפי".
לה־ הגיבה  ימינה  מפלגת  גם 
חלטת בית המשפט העליון למנוע 
גופשטיין  ובנצי  מרזל  מברוך 
מסתבר  "שוב  לכנסת.  להתמודד 
השיוויון  ערך  מיעוט,  על  שהגנה 
שמו־ ולהבחר  לבחור  והזכות 
הערבים  הכנסת  לחברי  רק  רים 
זהו  טרור.  ותומכי  ישראל  שונאי 
בהתגלמותו  האבסורד  תיאטרון 
וכמו בפסילת בן ארי, שופטי בג"ץ 
להוכיח  הזדמנות  מחמיצים  לא 
מהציבור",  מנותקים  הם  כמה  עד 
הבאה  "בקדנציה  במפלגה.  אמרו 

בג"ץ  את  לאזן  תמשיך  ימינה 
ותתקן את מערכת המשפט".

ראה"מ לשעבר ברק: ח"כ טיבי יכול לכהן בוועדת החו"ב
"אתה תארגן גם לאלפי שהידים להיות משקיפים בוועדת חוץ ובטחון", תקפה שרת התרבות
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שרת התרבות, ח"כ רגב תקפה 
לש־ הממשלה  ראש  את  בחריפות 
עבר אהוד ברק שאמר כי לגיטימי 
כחבר  טיבי  אחמד  ח"כ  את  להציב 

מן המניין בוועדת חוץ ובטחון.

לאלפי  גם  תארגן  אתה  "ברק 
בועדת  משקיפים  להיות  שהידים 
מהפסים.  ירדת  ברק  ובטחון.  חוץ 

נקודה", אמרה רגב.
צירפה  היא  הדברים  אל 
מהלל  טיבי  ח"כ  נראה  בו  תיעוד 
הוא  השאר  בין  שהידים.  ומשבח 

אמר: "השהיד הוא סמל המולדת, 
במולדת  השהידים  לאלפי  ברכות 

ובניכר".
מוקדם יותר ענה ברק באולפן 
המראיינים  לשאלת  'ידיעות' 
"אחמד טיבי הוא לגיטימי בעיניך 

לכהן בוועדת חוץ ובטחון"?
הוא  לגיטימי"  בהחלט  "הוא 
הם  רע.  דבר  שום  בזה  "אין  אמר. 

ישראל,  מדינת  מאזרחי  אחוז   20
תמיד  אני  עצמאות,  מגילת  יש 
ושוויון,  שילוב   – לערבים  אומר 
עסקאות,  אתכם  רוצה  לא  אני 
לה־ כולכם  יכולים  אתם  מצידי 
זה  ושוויון  שילוב   – נגדי  צביע 
החובה של מדינת ישראל לעצמה, 
עסקה  לא  זה  העצמאות,  למגילת 

עם הערבים".
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מתיחות שעלולה להגיע לעימות גדול 
בסוריה,   – האחרונה  ביממה  הבטחוניים  האירועים  בשל 
בביירות, בגבול סוריה ועיראק, בעוטף עזה יש להיות ערוכים 
כך  כל  נזיל  המצב  היה  לא  אחדות  שנים  כבר  התפתחות.  לכל 
אלול  תחילת  אב  בשלהי  הוא  שתיים  או  אחת  בחזית  ועימות 
יותר מאפשרי. הבוקר אמור להתכנס הקבינט הבטחוני. אמנם 
לקבלת  הראוי  המועד  אינו  בחירות  לפני  שבועות  שלושה 
הוא  עימות  יפרוץ  אם  אבל  בהן,  תלויים  אדם  שחיי  החלטות 
את  שתקפה  הודתה  ישראל  אויב.  פעולת  של  תוצאה  יהיה 
חוליית משגרי הרחפנים ואת הבסיס שלהם, ובכך מנעה פיגוע 
בתקיפות  גם  אותה  מאשימים  ואיראן  חיזבללה  אבל  חמור. 
העבר  נסיון  מהירה.  בתגובה  אמש  איים  נסרללה  האחרות. 
לפעולת  מטרה  בעולם  יהודי  בכל  רואה  הרשע  שציר  מלמד 
חיזבללה  לוחמי  שנהרגו  משום  וגם  כן  ועל  בישראל.  נקמה 

ורחפנים פגעו בביירות יש להתייחס לאיום ברצינות מרובה. 

של  הצבאית  המיומנות  על  מלמדים  האחרונים  האירועים 
לכל  מעל  מודיעין  ביכולות  גם  מצטיינת  בס"ד  אשר  ישראל 
ישראל  כי  ובלבנון  בסוריה  הטענות  נכונות  אמנם  ואם  דמיון 
הּוכחה  שוב  אז  כי  עיראק  סוריה  בגבול  לחיסול  גם  אחראית 
היד הארוכה של חיל האוויר, שמצליחה בחסדי שמים לפגוע 

באויבים. 

היא  בביירות  הרחפנים  תקיפת  שבת  מוצאי  אירועי  מכל 
הבנה  יש  לחיזבללה  ישראל  בין  ביותר.  והמוזרה  המסתורית 
נמנעת  היא  כן  ועל  בלבנון  תתקוף  לא  ישראל  כי  כתובה  לא 
חיזבללה.  של  הציוד  ומחסני  בביירות  האוויר  נמל  מתקיפת 
מן התמונות שפורסמו עולה כי הרחפנים הם מתוצרת איראן. 
הרחפנים  וכמו  לדמשק  מדרום  שהושמדו  הרחפנים  כמו 
מדוע  אלא  בסעודיה.  למטרות  משגרים  בתימן  שהמורדים 
שיעיות  מיליציות  בשירות  המצויים  איראניים  שרחפנים 
יפעלו בביירות ועוד ברובע של חיזבללה? אם אמנם הרחפנים 
דחו  רשמיים  ישראלים  גורמים  הבטחון,  מערכת  בידי  נשלחו 
הוא  האויב  של  נשק  בכלי  שימוש  הרי  זאת,  אפשרות  כצפוי 
הישג גדול עוד יותר. לא בכדי יצא אמש נסרללה מכליו בנאומו 
ממקום המסתור שלו. העובדה שרחפן הנפץ פגע דווקא במטה 
יכולת  יש  רעתו  למבקשי  כי  מעידה  חיזבללה,  של  ההסברה 
איראניים.  נשק  בכלי  זאת  לבצע  האירוניה  ולמרבה  בו  לפגוע 
לפיכך מי ששיגר את רחפו הנפץ הזהיר אותו כנראה משימוש 

נוסף ברחפנים.

ירי הרקטות אמש מעזה לעבר שדרות יחייב את הממשלה 
אלא  חמאס  אינו  האחראי  הגורם  אם  גם  תגובה.  על  להורות 
הג'יהאד האסלאמי גם אז ולמרות מדיניות ההכלה כלפי חמאס 
נעצרו  כי  נמסר  אמש  בעוצמה.  להגיב  אלא  ברירה  תהיה  לא 
יוכח  אמנם  אם  שנרב.  במשפחת  בפיגוע  המעורבים  חשודים 
במטה  פגיעה  לשקול  יש  חמאס  בהשראת  הפעלה  שהחוליה 

הגדה המערבית של חמאס בעזה.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

משפט עקום
שרשויות  הדברים  אחד 
הוא  מולו  מתמודדות  החוק 
פרטיים,  אנשים  של  הנסיון 
ארגונים  או  גופים  וחומר  קל 
את  לקחת  ואחרים,  כאלו 

החוק לידיים.
במקרה  נתקלים  כשהם 
של  השונות  הזרועות  כזה, 
ועושות  מזדעקות  הרשויות 
הכל למגר את הנסיון, לגדוע 
שהוא  ולוודא  באיבו  אותו 
ולשורש  לתופעה  יהפוך  לא 

פורה ראש לאנרכיה. 
אנו  האחרונים  בימים 
ובוטה  אלים  לנסיון  עדים 
בישראל  המשפט  בתי  של 
לידיים.  השלטון  את  לקחת 
השופטים:  לעצמם  אומרים 
בחירות  יש  אם  מה  אז 
העם  בוחר  ובהן  בישראל 
וברשויות  בכנסת  נציגיו  את 
המקומיות. אנו, היושבים על 
מגיעות  אלינו  השיפוט.  כס 
באמת.  החשובות  ההכרעות 
לקחת  היכולת  ניתנה  בידינו 
את השלטון בידיים ואיש לא 
יוכל להרים את ידו ואת רגלו 

כנגדנו.
מה  נמרץ  בדיוק  זה 
העליון  המשפט  בית  שעשה 
חוקית  עילה  אין  כי  כשקבע 
בהפרדה  שנערך  לאירוע 
שעבר.  בשבוע  בעפולה 
שעשה  מה  זה  מידה  באותה 
בחיפה  המחוזי  המשפט  בית 
בהפרדה  אירוע  כשפסל 
היום  להיערך  היה  שאמור 
הדרך  זו  ועל  זו.  בעיר 
העליון  המשפט  בית  נקט 
מועמדים  לפסול  כשהחליט 
ברשימה  שהתמודדו  שונים 
ורק  אך  מהם  אחד  לכנסת. 
בשם  מחבל  שכינה  משום 
נפשם  אנינות  התואר "כלב". 
יכולה  לא  השופטים  של 
היתה לשאת ביטוי כזה כלפי 

חיית אדם צמאת דם.
המשפט  בית  שופט 
אלי  ששש  בחיפה  המחוזי 
של  גורפת  בפסילה  קרב 
אירוע בהפרדה בעירו, עשה 
זאת, בין היתר, בהסתמכו על 
דוח מפוקפק במיוחד שחובר 
בידי  המשפטים  במשרד 
שעונה  לדבר  אובססיבית 
בושה,  בלי  זילבר.  לשם 
במפורש  השופט  מודה 
בפסיקתו האומללה כי הדוח 
לא התקבל על ידי הממשלה 
אבל זה לא מונע ממנו לקבל 

אותו כאסמכתא.
כך, בלי שידו תרעד, כותב 
השופט אברהם אליקים, סגן 
המחוזי  המשפט  בית  נשיא 
נקלה:  דוח  אותו  על  בחיפה, 
רשמית  אומץ  לא  "שאמנם 
הוא  אך  הממשלה  ידי  על 
בעקבות  מסקנות  כולל 
קבע  מי  מעמיקה".  עבודה 
שצריך שדוח יאומץ רשמית 
על ידי הממשלה כדי להפוך 
כמובאה  בו  הנאמר  את 
שמסקנתו  דין  לפסק  תומכת 
העיקר  מראש.  חוברה 
בעקבות  מסקנות  שיכלול 
לא  זה  אם  מעמיקה.  עבודה 
במסמך  במפורש  כתוב  היה 
העמודים,  שבעת  בן  העלוב 
ניתן היה לחשוד בי כי בדיתי 
את הדבר מלבי אבל השורה 
מופיעה  הזו  תיאמן  הבלתי 
ושמונה  שבע  בשורות 
הפסיקה  של  שלוש  בעמוד 

האמורה.
השופטים  של  הטכניקה 
תחילה  ונחשפת:  הולכת 
פסיקתם  את  חורצים  הם 
חיפוש  למסע  יוצאים  ואז 
שיצדיקו  הנימוקים  אחר 
היתה  פה  לבם.  שרירות  את 
נימקה  שלא  העיריה  זו 
היועץ  זה  היה  שם  כראוי, 
שאמר  לממשלה  המשפטי 
את דברו (האם לא הגיע הזמן 
להשתחרר מאשליית השווא 
בכיפתו  תקוות  התולה 
ואם  היועץ).  של  השחורה 
פסוקים  גם  יש  בכך,  די  לא 
שיכולים  בראשית  מספר 
קשר  אפס  עם  להשתרבב, 
לאושש  כדי  הנדון,  לנושא 

את הקביעה המופרכת.
משולחת  ההשתוללות 
המשפט  מערכת  של  הרסן 
אותותיה  את  לתת  תמשיך 
אלא אם כן תיבלם ביד חזקה 
הרשות  בידי  נחושה  ובזרוע 
תיתן  שלא  המחוקקת 
ליטול  המבקשים  לפורעים 
את השלטון לידיהם להמשיך 
העולה  ככל  זממם  את  לבצע 

על רוחם.

מס שפתיים
הפוליטית  החדשה 
עוסקת  ביותר  העדכנית 
בעמיר פרץ שהחליט אתמול 
החליט  כי  לאומה  להודיע 
להוריד את שפמו כדי שניתן 
שפתיו  את  לקרוא  יהיה 
עם  ישב  לא  כי  בהבטיחו 

נתניהו. 
מסגיר  הביזארי  האקט 
פרץ  מצוי  שבו  עצום  לחץ 
גרוטסקי  מאמץ  גם  אבל 
שעלול לספק תוצאה הפוכה.

משפט העמים
נזעק  נסרללה  כשחסן 
האיראנים  את  לא  לומר: 
תקפו אלא אותנו, הוא מנסה 

כמעט בכוח להיות רלוונטי.
הדברים  שאת  ולהיזכר 

הוא נושא ממקום מסתור.

בית המשפט אסר לקיים אירוע לבני ישיבות בחיפה
חייהם.

הציבור  נגד  החלטתו  למרות 
החרדי, קודם לכן תקף השופט גם 
הק־ מה  בתמיהתו  העותרות,  את 

שהן  למרות  לעתירה,  שלהן  שר 
מתושבים  פניה  שום  צירפו  לא 

שנפגעו כביכול לעתירה.
עוררה  המשפט  בית  פסיקת 
שד־ בכל  ביותר  נזעמות  תגובות 
מחוצה  ואף  החרדי  הציבור  רות 

לה. 
פרוש  מאיר  הרב  השר  סגן 
אמר אמש בתגובה כואבת כי "בית 
כדי  הציבור  את  מאתגר  המשפט 
עמ־ את  נחרצות  ויביע  שיתעשת 

השופטים  עמדות  כפיית  נגד  דתו 
לדעת  השופטים  על  הציבור.  על 
שכבני אדם הם מותחים את החבל 
עד הקצה והם ישאו בתוצאות של 

שינוי במעמדם".
ח"כ הרב ישראל אייכלר אמר 
כי "אין לנו אמון במערכת המשפט 

שתפסה את השלטון באופן בלתי 
מסלפים  הללו  השופטים  חוקי. 
המחוקק  כוונת  ואת  החוקים  את 
ולציבור  היהודית  לדת  באיבתם 

החרדי.
ארגו־ ידי  על  מופעלים  "הם 
להם  שיש  מחו"ל  רפורמים  נים 
שלוחות בארץ. אין להם בוחרים, 
השופטים  את  משחדים  הם  אבל 
מזמינים  הם  וגלוי.  חוקי  בשוחד 
ומוכרים  בחו"ל  להרצאות  אותם 
בספריות  שלהם  הספרים  את 
מושפעים  הם  האוניברסיטאות. 
של  גלוי  שוחד  זהו  מעמדותיהם. 
וקידום  מלונות  הרצאות,  טיסות, 
אבל  חוקי  זה  ספרים.  מכירת 

משוחד.
הש־ הכח  את  להחזיר  "עלינו 
לטוני לציבור הבוחרים באמצעות 
לקו־ הזקוקה  והממשלה,  הכנסת 

מנדטים  ועוד  עוד  הבוחרים.  לות 
זאת  בכנסת,  החרדיות  למפלגות 
היחיד  והנשק  שלנו  התשובה 

שערה.  מלחמה  להשיב  שבידינו 
לשי־ המשפט  בית  של  הפרשנות 

חרדיות  מפלגות  רק  חקיקה.  נויי 
כוחו  את  לבלום  יכולות  גדולות 
דבר  כל  העויין  המשפט  בית  של 

שביהדות.
אמר  טסלר  יעקב  הרב  ח"כ 
שוב  מתערב  המשפט  "כשבית 
ושוב ומבטל אירועים המתאימים 
לשדולת  גב  ונותן  החרדי  לציבור 
הנשים אשר חרטו על דגלם שנאת 
לכך  שהתשובה  ספק  אין  חרדים, 
חייבת להינתן בקלפי בי"ז באלול, 
להיאבק  להמשיך  שנוכל  כדי 
מה  את  יקבל  החרדי  שהציבור 
בוטה  התערבות  ללא  לו  שמגיע 
של  חייו  באורח  המשפט  בית  של 

מגזר שלם".
אריה  הרב  חיפה  עיריית  חבר 
שבית  הזוי  "זה  כי  אמר  בליטנטל 
המשפט מבטל אירוע אחד למגזר 
למגזר  שהיו  רבים  מתוך  החרדי 
ומתוך  הצדקה  שום  ללא  הכללי, 

החיים  באורח  בוטה  התערבות 
של  רובו  רוב  החרדי.  המגזר  של 
הציבור בחיפה מוקיר את הציבור 
החרדי, ומוקיע החלטות מסוג זה. 
לדאוג  נמשיך  חיפה  בעיריית  אנו 
החרדי  הציבור  עבור  לאירועים 

תוך כדי הפרדה מלאה". 
התפרסמו  נזעמות  תגובות 
המפלגת  של  הכנסת  חברי  מכל 
המוקיעים  והדתיות,  החרדיות 
בית  של  המקוממת  הפסיקה  את 

המשפט בחיפה.

אוקראינה: משלחת בכירים מישראל ומאוקראינה ביקרה בקלויז העתיק באומן 

הכנסת  בית  עתה,  זה  רואות  ניכם 
שכונה  ברסלב  חסידי  של  הקדוש 
ידי  על  שנבנה  הקדוש'  ה'קלויז 
נתן  ר'  הרה"ק  וממשיכו  תלמידו 
סגור  עדיין  עומד  זי"ע,  מברסלב 
בו  פועל  לב  ולדאבון  ומסוגר, 

מפעל ייצור.
מזה שבעים ושבע שנים שבית 
כנסת זה סגור ומסוגר, לבבותיהם 
יוצא  ברסלב  חסידי  רבבות  של 
זה,  קדוש  במקום  להתפלל  לזכות 
את  להשיב  המאמצים  כל  אולם 
המקום לבעליו הקודמים – חסידי 

ברסלב עלו עד עתה בתוהו, אמר 
הרב בנשעיה.

היחס  נושא  בכל  דנו  כן,  כמו 
לקהילה  באומן  הרשויות  של 
למען  התשתיות  והכנת  המקומית 
המגיעים  ישראל  בית  רבבות 
כל  ובמשך  השנה  לראש  לאומן 

השנה כולה.
אוק־ ממשלת  כי  היא  התקוה 

רבה  חשיבות  רואה  אשר  ראינה 
תעשה  למדינה  היהודים  בהבאת 
כל  לימין  לעמוד  יכולתה  כמיטב 
הגורמים הרלוונטיים למען פיתוח 

העיר אומן.

"מדוע ילד בעל צרכים מיוחדים להורים חרדים לא מקבל מה שילד להורים לא חרדים מקבל מהמדינה"

הח־ המוסדות  מנהלי  היום.  מדים 
ההנהגה  בהכוונת  מתנהלים  רדים 
מעולם  הם  הציבור.  של  הרוחנית 
כאשר  גם  לימודים  השביתו  לא 
נוחים  ופחות  קשים  מצבים  היו 
לא  החרדי.  הציבור  ילדי  עבור 
רצון  שביעות  ויש  מתקתק  שהכל 
החרדי  הציבור  ככה  אבל  מלאה, 
אני  "ואם  מחונך.  הוא  ככה  נוהג, 
עומד ומדבר בפניכם, בסיום שנת 
ובפתיחה  תשע"ט  של  הלימודים 

אני  תש"פ,  הלימודים  שנת  של 
מבקש לציין, אנחנו מסיימים שנה 
ובחשבות,  ברישוי  רפורמה  עם 
על  החליט  המשרד  במסגרתו 
מתן רשיונות לחמש שנים, מדובר 

בבשורה גדולה למוסדות.
שאנחנו  לומר  גם  "אפשר 
כתו־ שבשלו  פירות  כבר  רואים 

החדשה  החומש  מתכנית  צאה 
לבינוי כיתות של המשרד שהתק־

בלה יחד עם משרד האוצר. אנחנו 
כבר חונכים בניינים שנבנו מכספי 

תכנית החומש החדשה של משרד 
החינוך. אפשר גם לומר, שהכפלנו 
האחרו־ בשנים  הכיתות  בינוי  את 

נות". 
התנהלות  את  שיבח  בדבריו 
במשרד  תורניים  למוסדות  האגף 
משהו,  עוד  מציין  "אני  החינוך. 
האגף  ידי  על  הניתנות  המלגות 
מר  בראשות  תורניים  למוסדות 
לכאלה  המיועדות  צייאדה,  עמוס 
ומשמשות  אומנותם,  שתורתם 
לא  שהפרנסה  לאותם  עזר  ככלי 

מצויה בידם, לשבת וללמוד, לתת 
בבית   שנמצאים  לילדים  אוכל 
ואין  בזמן  חודש  מדי  מגיעות   –
גם  ואציין  בכך.  מה  של  דבר  זה 
פרויקט  לנער,  חנוך  פרויקט  את 
במסג־ קטנות  לישיבות  החונכים 

חונכים  אברכים  מאות  ישנם  רתו 
לאלפי בחורים".

לאפליה  התייחס  בנאומו 
כלפי  המיוחד  בחינוך  הקיימת 
מטבע  זה  "כנס  החרדי.  הילד 
מה  על  לדבר  בא  לא  הדברים, 
שהיה עד עתה, אלא בא לדבר על 
אנחנו  וכאשר  שבעתיד,  התכניות 
אני  העתיד,  תכניות  על  מדברים 
לאלה  לפה  להיות  לנכון  מוצא 
נמ־ שלא  ולאלה  כאן  שנמצאים 

צאים פה.
בת־ המדובר  הנושא  את  "יש 

המיוחד.  החינוך  האחרונה,  קופה 
כשנפגשנו  לכם,  לומר  יכול  אני 
לאחרונה עם אנשי האוצר בנושא 
בעל  ילד  מדוע  אותם  שאלתי  זה, 
להורים  שנולד  מיוחדים  צרכים 
מה  מהמדינה  מקבל  לא  חרדים 
חרדים  לא  להורים  שנולד  שילד 

מקבל מהמדינה.
שמ־ המסכן,  הילד,  אשם  "מה 

צרכים  בעל  כילד  לו  קשה  ספיק 
מקבל  לא  הוא  למה  מיוחדים. 
מהמדינה את מה שהוא צריך לק־
מסו־ הזה  שהדבר  לכם  לומר  בל. 

קשבת  אוזן  שיש  לכם  לומר  דר? 
אוזן  מבחינתי  האוצר?  במשרד 
ברורה  תשובה  שיש  זה  קשבת, 

עם תאריכי יעד".
תר־ הזה,  הגדול  "מהפרויקט 

דברים  עוד  בפניכם  להציג  לי  שו 
ולשפר  עליהם  לעבוד  שעלינו 

במשרד החינוך.
צעדים  עדיין  לעשות  צריך 
ילדי  את  להשוות  בכדי  גדולים 
למגזר  החרדי  במגזר  החינוך 
הכללי, ורק בנקודות אעלה מספר 
של  שהרפורמה  צריך  נושאים, 
תקנים  לסגירת  הנוגעת  המשרד 
המיוחד  החינוך  של  ספר  בבתי 
יחו־ רגילים  ספר  בבתי  ושילובם 

לאחר  החרדי.  המגזר  על  גם  לו 
כשיפוי  ניתנו  נוספים  שתקציבים 
על  להם  להורות  ניתן  ספר  לבתי 
שבמגזר  בעוד   – ילדים  שילוב 
ברשתות  שאינם  אלו  כל  החרדי 

לא מקבלים מענה זה.
נו־ למנות  המשיך  פרוש  הרב 

שאים נוספים בהם קיימת אפליה 

כלפי הילד החרדי. "אמנה נושאים 
מימון  אין  זה  בשלב   – נוספים 
לא  הספר.  בבתי  שחיה  ללימודי 
החי־ ילדי  עבור  מתיאו"ת  הוקמו 
במגזר  לכך  הזקוקים  המיוחד  נוך 
בי־  07 שילוב  שעות  אין  החרדי. 

מענה  אין  ובכלל  הקטנות  שיבות 
לחינוך מיוחד במוסדות הפטור". 

הפיס  מפעל  מלגות  כן  כמו 
נית־ אינן  לסטודנטים  הניתנות 

ישנו  הסמינרים,  לתלמידות  נים 
לקב"סים  בתקנים  חמור  מחסור 
כל  ומעורבות.  חרדיות  ברשויות 
שיפור  טעונים  האלה,  הנושאים 

וטיפול של משרד החינוך". 
בו,  שנתקלתי  נושא  "עוד 
ועוד  בעוד  לצערי  ונשנה  שחוזר 
בנה  המשרד  מקומיות,  רשויות 
במהלך השנים מבני חינוך, כיתות 
לימוד לצרכי חינוך בכל עיר ועיר 
כך  באוכלוסיות,  שינויים  וכשיש 
מת־ באזור  שהאוכלוסיה  למשל 

מתרוקנים,  מבנים  וממילא  בגרת 
הסבה  עושות  מהרשויות  חלק 
לצרכי  לשימוש  מבנים  לאותם 
לכיתות  לא  אבל  אחרים  ציבור 
באותו  יש  לעיתים  כאשר  לימוד, 
שיש  חרדים  חינוך  מוסדות  העיר 
להם חוסר גדול בכיתות לימוד. זה 

חייב להיפסק!
המנכ"ל  את  לחזק  רוצה  "אני 
שמתמיד  אבוהב,  שמואל  מר 
נהגה  ישראל  שמדינת  בגישה 
כינון  מאז  השנים,  כל  לאורך 
חקיקת  לאחר  ובמיוחד  המדינה 
שהמשרד  ממלכתי,  חינוך  חוק 
לדבר  וידע  המסילות  את  מצא 
בציבור  החינוך  שירותי  נותני  עם 
לחינוך  תחלופה  שנותנים  החרדי 
הרש־ תחת  ומאוגדים  הממלכתי 

הביצועית  הזרוע  הם  אלה  תות. 
זה  החרדי.  בציבור  המשרד  של 
היה עם קום המדינה עם רשת בתי 
ועם  העצמאי  החינוך  של  הספר 
והיום  חב"ד  של  הספר  בתי  רשת 
החינוך  מעיין  רשת  עם  גם  זה 

התורני.
בתי  את  גם  שיש  "בוודאי 
לא  שהם  המוכש"ר  של  הספר 
מאוגדים תחת הרשתות וגם איתם 
המשות־ השפה  את  למצוא  צריך 

פת. צריך לחזק את המדיניות הזו 
שהמשרד פועל בתיאום הרשתות 
מתן  שמתרגמים  אלה  הם  האלה, 
שלא  מוסדות  לאותם  החינוך 
נמצאים תחת החינוך הממלכתי".

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

המתח מרחף באוויר: 

מי יזכה בשבוע הבא 
ברחפן מצלמה משוכלל?

את  חרשנו  הים,  את  ייבשנו 
הפארקים, ובין הזמנים מתקרב לרגעי 
הדמדומים שלו. זה הזמן למי שעדיין 
לא הספיק – למלא את הילקוט בספרי 
במ־ הבאה,  הלימודים  לשנת  הלימוד 

עשרות  הכל:  בו  שיש  גדול  אחד  קום 
ברחבי  החיים  אור  ספרי  רשת  סניפי 

הארץ. 
אור  ספרי  רשת  הבטיחה  כזכור, 
שבוע  בכל  שתיערך  הגרלה  החיים 
מצלמה  רחפן  על  הזמנים  בין  של 
ספרי  הרוכשים  בין  שתיערך  משוכלל 
כבר  יש  ואכן  השבוע,  באותו  לימוד 
הראשונים  מהשבועיים  זוכים  שני 
ישראל  הוא  הראשון  הזמנים:  בין  של 
יוספי מאשדוד, והזוכה השני הינו אבא 

רוטנברג מקרית ספר.
הזמנים  בין  של  האחרון  השבוע 
הוא ההזדמנות של הילדים לרכוש את 
ולהיכנס  להם  החסרים  הלימוד  ספרי 
מצלמה  רחפן  על  האחרונה  להגרלה 

משוכלל! 

נעצר חשוד בזיוף תעודת 
זהות וגניבת כספים

מאת חיים מרגליות

ומסו־ מורכבת  חקירה  בתום 
הגישה  ישראל  משטרת  של  עפת 
לפיה  תובע  הצהרת  הפרקליטות 
יוגש כתב אישום נגד תושב עכו בן 
כסף  במרמה  משך  כי  החשוד   ,22
מזומן מחשבונות בנק של אחרים.
הח־ ניסה  המקרים,  באחד 

בנק  מסניף  כסף  למשוך  שוד 
תעודת  באמצעות  בראשל"צ, 
שה־ משטרה  כוח  מזויפת.  זהות 

החשוד  את  עצר  הבנק,  אל  גיע 
בתחנת  לחקירה  אותו  ולקח 

המשטרה. 
עם התקדמות החקירה איתרו 
נוס־ תלונות  המשטרה  חוקרי 

פי  על  בהם  נוספים  ומקרים  פות 

בנק  לסניפי  החשוד  ניגש  החשד, 
תעודת  כשברשותו  הארץ  ברחבי 
של  פרטיהם  עם  מזויפת,  זהות 
כסף  למשוך  וביקש  הקרבנות, 

מזומן מחשבונם.
במס־ כי  מהחקירה  עלה  עוד 

פר מקרים הצליח החשוד למשוך 
אלפי  עשרות  של  בסכומים  כסף 
מהמק־ ובחלק  במצטבר  שקלים 

רים כשל בנסיונותיו.
הוארך  החשוד  של  מעצרו 
השלום  משפט  בבית  לעת  מעת 
בעניינו  שנערך  בדיון  בראשל"צ, 
חמי־ בן  בית  למעצר  שוחרר  הוא 
וכא־ מגבילים  ובתנאים  ימים  שה 

הצהרת  הגישה  הפרקליטות  מור, 
תובע לפיה יוגש נגד החשוד כתב 

אישום.
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מבצע בין הזמנים זה ההזדמנות שלך
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טובה ליהודי 

אהרן ברגמן ביטוי הולם |

וכה מספר ר' סנדר ברוך, יהודי עמל יום:
קראתי את ההגיגים על בין הזמנים. התובנות היקרות. על 
הלמדן שלמד כיצד ללמוד. המתפלל שגילה לפתע איך צריך 
להתפלל. והכל הודות לימי בין הזמנים המאלפים שניתנו לנו 

במתנה.
ברצוני להוסיף את נקודת מבטי.

לא מזמן הזדמן לידי סיפור נפלא ונוקב שסיפר הרה"ק רבי 
מאיר'ל מפרמישלן זצוק"ל כי פעם אחת עלה בידו להתעלות 

למרומים, לחזות בעיני הבדולח את המתרחש בשמי רום.
והנה הוא רואה שמביאים לבית דין של מעלה שני יהודים 
ובר  אוריין  בר  יהודי  מהם,  אחד  מהעולם.  נפטרו  עתה  שזה 
אבהן, שמילא כרסו בש"ס ופוסקים ולא פסק פומיה מגרסא. 
אותו יהודי פסע מעדנות לכיוון הדיינים ביודעו כי שכר רב צפון 

לו בשמי מעלה.
במקצועו,  סבל  אחר,  יהודי  כושלות  ברגליים  צעד  לצדו 
הלה  וכלל.  כלל  להם  נהירות  אינן  הקטנות  שהאותיות  מאלו 
רועד  כולו  בעודו  הארגזים  ממשא  נפוחות  בידיים  התקרב 

מאימת הדין. מי יודע מה מצפה לו כעת בעלמא דקשוט.
היהודי  הגדולה.  ההפתעה  נכונה  מאיר'ל,  ר'  מספר  וכאן, 
הלמדן נשאל על ידי הדיינים על טיב לימודו וידיעותיו במכמני 
התורה והשיב תשובות משביעות רצון. אולם, לאחר שנשאל 
בפחד  לגמגם  החל  ליהודים  טובות  בעשיית  גם  עסק  האם 

והודה כי לא נותר לו זמן כלל לכגון דא.
אל  מה  לזמן  להיכנס  עליו  נגזר  בעוכריו.  היתה  זו  מציאות 
הגיהינום כדי לחוש מעט בצערם של אחרים, הבנה שלא היתה 

נחלת חלקו בשנות חיים חיותו.
ממתין  בחרדה  שניצב  הפשוט  היהודי  בתור,  הבא  אצל 
לפסק דינו, היתה התמונה הפוכה. אמנם הוא לא צבר הספקים 
גדולים בלימוד, אך אלפי ורבבות יהודים שנעזרו על ידו ביום 
שהוביל  מה  האמת,  בעולם  טובתו  את  ודרשו  התייצבו  יום 
אותו הישר לגן עדן. הוא היה יהודי שלא וויתר על יום בעשיית 

חסד עם אחרים.
מאיר'ל,  ר'  הרבי  הפטיר  עצמי,  על  וקיבלתי  למדתי  מכאן 
גם  יש  זמן,  ובכל  הכוחות  בכל  תורה,  ללמוד  לחובה  מעבר  כי 
ויום.  יום  בכל  יהודים  עם  וטובות  חסד  לעשיית  זמן  להקדיש 

החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי. 
פילח  בורקות,  בעיניים  ברוך  סנדר  ר'  מסכם  זה,  סיפור 
טרוד  אני  הרי  ליהודים?  לעזור  זמן  לי  יש  מתי  ליבי.  חדרי  את 
לעצמי.  לעזור  פנאי  מוצא  ואינו  השנה  במשך  במשימותיי 

בוודאי שלא לאחרים.
התפילה  לאחר  ההזדמנות.  זו  הזמנים'  ב'בין  חשבתי: 
התיישבתי  החיים.  למרוץ  כהרגלי  מיהרתי  לא  מעות'  'כמונה 
שני  לידי  ה'  אינה  ומיד  השכונתי  הכנסת  בבית  מעט  ללמוד 

יהודים שבקשו ממני טובות. ממש לא קשות, אבל 'חסד'... 
לראות  השנה.  במשך  זה  בהרגל  להמשיך  שאוכל  הלוואי 
יום  בכל  לעשות  ולהשתדל  אחרים  על  לחשוב  הזולת.  את 

מעשה חסד אחד לפחות, כך ר' סנדר ברוך. 

מאת דוד שמואלי

איש כחול לבן ח"כ רם בן ברק 
הפוליטית  במערכת  סערה  עורר 
הלי־ במצביעי  שהשתלח  לאחר 

כוד.
ימין  לזה  לקרוא  רוצה  "אתה 
לזה ימין ושמאל.  תקרא  ושמאל? 
שחור  לזה  לקרוא  רוצה  אתה 
הם  ולבן.  שחור  לזה  תקרא  ולבן? 

שחורים, אנחנו לבנים", אמר.

הציבורית  הסערה  לאור 
חזר  דבריו  בעקבות  שהתעוררה 
בראיון  מההתבטאות  ברק  בן  בו 
הזה  "המושג  ואמר  צה"ל'  ב'גלי 
היה פחות טוב, הייתי צריך להגיד 

חושך ואור".
דודי  ח"כ  התקשורת  שר 
"אני  לדברים  הגיב  אמסלם 
'הבהרות'  יצאו  שבקרוב  מניח 
ו'חידודים' באשר לדברים שאמר 
לנו  קראו  כבר  אבל  ברק,  בן  רם 

קמ־ מנשקי  אספסוף,  צ'חצ'חים, 
מבין  אני  אז   – פנינים  ושאר  עות 
שאנחנו  החליטו  פשוט  שעכשיו 

'השחורים'. לא יעזור לכם כלום!
רבה  היא  בליכוד  "התמיכה 
ואותנטית, חוצה גבולות ומגזרים, 
גבי  על  שחור  בעז"ה,  לנו  ותביא 
אמר  בספטמבר",  גם  נצחון  לבן, 

אמסלם.
"עוד  בתגובה:  מסר  הליכוד 
אנשי  של  אומללה  התבטאות 

מצביעי  נגד  לפיד־גנץ  מפלגת 
הליכוד. אחרי שקראו לנו מנשקי 
שקראו  אחרי  ומזוזות,  קמעות 
בן  רם  ח"כ  עכשיו  בבונים,  לנו 
הליכוד  מצביעי  את  מכנה  ברק 
תגיע  שלנו  התשובה  'שחורים'. 
את  לנצח  חייב  הליכוד   – בקלפי 

ההתנשאות של השמאל!".

ח"כ בן ברק מכחול לבן: 
"הם שחורים, אנחנו לבנים"

התבטאות מתנשאת נוספת נגד הימין בישראל

"תקרא לזה ימין ושמאל. אתה רוצה לקרוא לזה שחור ולבן? תקרא לזה שחור ולבן. הם 
שחורים, אנחנו לבנים", אמר ח"כ רם בן ברק ועורר סערה ^ הליכוד: "התבטאות אומללה"

משרד החוץ האמריקני 
'מחק' את הפלסטינים

באתר מחלקת המדינה הופיעו בעבר 'הרשות הפלסטינית' או 'השטחים 
הפלסטיניים' – המונח נמחק לחלוטין

מאת כתב 'המבשר'

האמ־ המדינה  מחלקת  אתר 
הפל־ הרשות  את  'מחק'  ריקנית 
אליו  האזורים  מרשימת  סטינית 
המטפל  במשרד  האגף  מתייחס 

במזרח התיכון.
עד לאחרונה הופיעו הפלס־

טינים באתר תחת השם 'הרשות 
הפלסטינית' ולפני כן 'השטחים 

הפלסטיניים'.
האחרונה  בשנה  למעשה, 
במעמד  משמעותי  פיחות  חל 

האמריקני,  בצד  הפלסטיני 
כשמחלקת המדינה הורתה לה־

את  שכללה  התייחסות  כל  סיר 
לגבי  כבושים'  'שטחים  המילה 

הפלסטינים.
רשות  של  קיומה  עצם  כעת 
באתר  נוכח  אינו  פלסטינית 
הרשמי המייצג את משרד החוץ 

האמריקני.
אח־ מרכזיים  גורמים  שני 

ארה"ב  שגריר  למהפך:  ראים 
פרידמן,  דיוויד  בישראל, 
כל  את  להוריד  בעבר  שדרש 

יהודה  לשטחי  ההתייחסות 
והתחיל  כ'כבושים'  ושומרון 
הנוכחי.  למצב  שהביא  מהלך 
הפלסטי־ הסירוב  בנוסף, 

הידברות  לקיים  העיקש  ני 
טראמפ,  ממשל  עם  מסודרת 
לצעד  כנראה  דחף  הוא  גם 

המשמעותי.
אמר  באחרונה  רק  כי  נזכיר 
השגריר פרידמן כי לישראל יש 
ורמז  ושומרון  ביהודה  זכויות 
סיפוח  גם  מחייבת  שהמציאות 

של חלקם.

גרמניה: מתקן בפארק שעשועים 
נסגר לאחר שהזכיר צלב קרס

מאת א. למל

לא  אנטישמיות  תקיפות  בצד 
האחרו־ בתקופה  שאירעו  מעטות 
גם  ישנה  כי  מסתבר  בגרמניה,  נה 
רגישות ליהודים ולנושא השואה.
שנ־ חדש  שעשועים  פארק 

רק  בגרמניה  לופינגן  בעיר  פתח 
סוגר  הוא  כי  הודיע  כחודש,  לפני 
הפו־ המתקנים  אחד  את  זמנית 
לאחר  וזאת  שבפארק.  פולאריים 
גלגל  כי  טענו  בפארק  שמבקרים 
הענק שהוצב בו מזכיר מאוד בצו־
דבר  הנאצי,  הקרס  צלב  את  רתו 

שאסור בגרמניה על פי החוק.
נקרא  בפארק  הענק  גלגל 
'מעוף הנשר', והמבקרים שביקשו 
קרו־ בתוך  התיישבו  בתוכו  לרכב 
נות שאמורים היו להזכיר נשרים. 
חולקו  הנפרדים  הקרונות  שמונה 
קרו־ ארבעה  של  קבוצות  לשתי 
לרבים  הזכירה  יחד  וצורתם  נות, 

את צלב הקרס הנאצי.
הבע־ בראון,  רודיגר  כאמור, 

כי  להודיע  מיהר  הפארק  של  לים 
ויוחלף  למבקרים  נסגר  המתקן 
מתנצל  שהוא  תוך  אחר,  במתקן 
"בפני כל מי שנפגע מצורת המת־

קן". הוא התחייב כי המתקן החדש 
ויימצא  שייבדק  לאחר  רק  יופעל 
כי הוא אינו מזכיר צורת צלב קרס.

היו  כך  על  העירו  שעוד  מי 
במ־ שביקרה  עיתונאים  קבוצת 

פתיחתו  את  לסקר  מנת  על  קום 

החדש.  השעשועים  פארק  של 
של  ליבו  תשומת  את  הסבו  הם 
כי  לעובדה  הפארק  של  הבעלים 
הגלגל הענק מזכיר מאוד את צלב 
הקרס, וכאמור הוא הודיע גם להם 

כי המתקן לא יפתח. 

המתקן שעורר סערה

בקרוב בישראל: אג"ח היברידיות
מדובר באגרות חוב שאינן להמרה, המקנות לתאגיד המנפיק גמישות 

מסוימת בנוגע למועד פירעון הריבית

מאת כתב 'המבשר'

פרסמה  ערך  ניירות  רשות 
ציבור,  להערות  מסמך  אתמול 
בדבר בחינת האפשרות להנפקת 
 – חדש  היברידי  פיננסי  מכשיר 
היברידיות.  (אג"ח)  חוב  אגרות 
לה־ שאינן  חוב  באגרות  מדובר 
המנפיק  לתאגיד  המקנות  מרה, 
למועד  בנוגע  מסוימת  גמישות 
פירעון הריבית. אגרות חוב אלה 
לרוב  חברות,  ידי  על  מונפקות 

לתקופות ארוכות.
תא־ מחלקת  מנהלת  לדברי 

"במהלך  קדוש,  ד'  רו"ח  גידים, 
תא־ במחלקת  התקבלו  השנים, 

גידים פניות הנוגעות לאפשרות 
פיננסיים  מכשירים  הנפקת 
על  נוספים  מסוגים  היברידיים 
אלה הנסחרים כבר כיום, דוגמת 
לה־ חוב  אגרות  בכורה,  מניות 
COCO מסוג  חוב  אגרות  מרה, 

ותעודות התחייבות".
החוב  באגרות  "השימוש 
ושכיח  נפוץ  הינו  ההיברידיות 
בעולם,  מתקדמים  הון  בשוקי 
לכן,  אירופה.  במדינות  ובעיקר 
בהתבסס על נסיונם של שווקים 
התא־ ביצוע  ולאחר  מפותחים 

השוק  ולמאפייני  לצרכי  מות 
בישראל, רואה הרשות חשיבות 
שיתרום  זה  מכשיר  בהוספת 
מכשירי  ולגיוון  ההיצע  להגדלת 
מזמין  הרשות  סגל  ההשקעה. 
לקיים  בכך  המעוניינים  גורמים 
למכשירים  בנוגע  גם  שיח  עמו 

נוספים",  היברידיים  פיננסיים 
הסבירה קדוש.

"האפשרות  הוסיפה,  קדוש 
היברידיות  חוב  אגרות  להנפיק 
פי־ גמישות  למנפיק  מעניקה 

לאגרות  ביחס  יותר  רבה  ננסית 
חוב רגילות. כמו כן, אגרות החוב 
ההיברידיות עשויות לסייע להם 
וזאת  חוב,  לדירוגי  הקשור  בכל 
מהמכ־ מסוים  ששיעור  מאחר 

לצרכי  מוכר  להיות  עשוי  שיר 
מנקודת  זאת,  עם  כהון.  דירוג 
אגרות  המשקיעים,  של  מבטם 
בעלות  הן  ההיברידיות  החוב 
מאג־ יותר  גבוה  סיכון  פרופיל 
רות חוב רגילות. על כן, אלטרנ־

טיבת השקעה זו צפויה להתאים 
בעיקר למשקיעים אשר מבינים 
של  וחסרונותיו  יתרונותיו  את 

המכשיר".
החוב  אגרות  שוק  כי  יצוין, 
בש־ נע  באירופה  ההיברידיות 

שבין  בטווח  האחרונות  נים 
של  הכולל  מהיקפו   3%-4.5%
הגמישות  אף  על  החוב.  שוק 
למנפיקים,  מעניק  זה  שמכשיר 
הפירעון,  מועדי  לדחיית  באשר 
שימוש  נעשה  לא  שבפועל  הרי 

נרחב בזכות זו.
המ־ ציבור  על  להגן  מנת  על 
סף  תנאי  לקבוע  מוצע  שקיעים, 
אגרות  של  להנפקה  מחמירים 
תנאי  לעומת  היברידיות,  חוב 
הסף הקבועים עבור אגרות חוב 
רגילות. זאת, בשל החדשנות של 
והמ־ הישראלי  בשוק  המכשיר 

לזכויותיהם  הנוגעות  שמעויות 
היב־ חוב  אגרות  מחזיקי  של 

חוב  לאגרות  בהשוואה  רידיות 
רגילות.

לאפשר  נועדו  הסף  תנאי 
אגרות  של  נאות  ותמחור  מסחר 
אלה  תנאים  ההיברידיות.  החוב 
לתיקון  בהצעה  להיכלל  צפויים 
תפורסם  אשר  הבורסה  תקנון 

בקרוב להערות הציבור.
לר־ יהיה  ניתן  המוצע,  לפי 
היברי־ חוב  אגרות  למסחר  שום 
דיות של תאגיד שיעמוד במועד 
ההנפקה באחד התנאים הבאים:

למסחר  רשומות  מניותיו  א. 
אביב  תל  למדד  ומשתייכות 
של  אחת  סדרה  ולפחות   ,125
היברידיות  שאינן  חוב  אגרות 

שלו רשומות למסחר
ההיברי־ החוב  אגרות  ב. 

בשווי  תהיינה  המונפקות  דיות 
200 של  בהיקף  ציבור  החזקות 

מיליון ש"ח, או יותר וכן יתקיים 
אחד מאלה:

פי  על  המנפיק  התאגיד  הון 
האחרונים  הכספיים  הדוחות 
על 500 עומד  בתשקיף  שנכללו 

אגרות  יותר;  או  ש"ח  מיליון 
בקבו־ תהיינה  המונפקות  החוב 

או   -ilA של  אשראי  דירוג  צת 
לכל  לה,  מקבילה  או   A3.il

הפחות.
עוד הוצע לקבוע, כי רכישה 
ההיברידיות  החוב  אגרות  של 
יפחת  שלא  בסכום  תתאפשר 

מ־50 אלף ש"ח למשקיע.

המשטרה תגביר את פעילות 
האכיפה נגד רכבי הסעות

מאת חיים מרגליות

ההכנות  בהם  אלו  בימים 
הלימודים  שנת  תחילת  לקראת 
בעיצומם, אגף התנועה יחל לבצע 
פעילות אכיפה ממוקדת נגד רכבי 
את  המובילים  התלמידים  הסעות 
והמסג־ החינוך  למוסדות  הילדים 

רות השונות.
בכ־ בקטל  המאבק  במסגרת 

בישים מתבצעת כל העת פעילות 
אכיפה נגד עבירות מסכנות חיים 
מטרת  כאשר  כביש,  ובריונות 
דרכים  תאונות  למנוע  הפעילות 
השנה  מתחילת  חיים.  ולהציל 
נרשמו למעלה מ־92 אלף דו"חות 
זהירות  אמצעי  נקיטת  אי  בגין 
המצילות  בטיחות  חגורות  כגון 

חיים זאת לעומת תקופה מקבילה 
אלף  כ־89  נרשמו  בה  אשתקד 
משלושה  יותר  של  עליה  דו"חות, 

אחוזים באכיפה. 
לנהגי  פונים  ישראל  במשטרת 
רכבי ההסעות לבצע בדיקות תקי־

עליהם  שכן  לרכבים  ובטיחות  נות 
בהובלת  כבדה  אחריות  מוטלת 
מתחילת  בשלום.  ליעדם  הילדים 
השנה נרשמה עליה של 17 אחוזים 
ליקויי  עם  רכבים  נגד  באכיפה 
מושבים  כגון  חמורים  בטיחות 
תק־ תקולות,  בטיחות  וחגורות 

צמיגים  הבלמים,  במערכות  לות 
אחרים,  מכניים  וליקויים  שחוקים 
27 נרשמו  השנה  מתחילת  כאמור 

אלף דו"חות בגין ליקויים חמורים 
מקבילה  בתקופה  אלף   23 לעומת 

אשתקד, ואף חלק מהרכבים הור־
דו מהכביש לתיקון הליקויים.

חשוב  חלק  להורים  גם 
לדאוג  ועליהם  הילדים  בבטיחות 
ולהובילם  ילדיהם  של  לשלומם 
המו־ בטיחות  כיסאות  באמצעות 

חלה  חוק  פי  על  לגילם.  תאמים 
חובה להוביל את הילדים בכסאות 
פוע־ המשטרה  לגילם,  מותאמים 

עבירות  כלפי  סובלנות  באפס  לת 
ילדים  הובלת  שכן  חיים  מסכנות 
בטיחות  כסא  באמצעות  שלא 
באופן  הילד  את  לסכן  עלולה 

ממשי ואף לפגוע בחייו. 
כאמור  תחל  האכיפה  פעילות 
מוגבר  באופן  הקרובים  בימים 
בפרי־ הקרובה  בתקופה  ותימשך 

סה ארצית.
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גנץ: "נשב רק עם אנשים שמכירים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית"
מוקדם יותר טען יו"ר הרשימה המשותפת איימן עודה כי "הכדור נמצא במגרשו של בני גנץ, אבל הוא לא השיב – הוא הסרבן"

מאת מאיר ברגר

והרמטכ"ל  לבן  כחול  יו"ר 
התייחס  גנץ,  בני  ח"כ  לשעבר, 
ממשלת  יקים  כי  לאפשרות  אמש 

אחדות עם נתניהו.

לנצח  הולכים  "אנחנו 
עם  לאחדות  לקרוא  בבחירות, 
הליכוד כשאנחנו מובילים, ליצור 
לערוץ  בראיון  אמר  מרכזי",  גוש 
לשותפים  לקרוא  "אפשר  השני. 
אח־ ממשלת  ולהקים  רלבנטיים 

דות עם הסכמה רחבה", הוסיף.
שנתניהו  אפשרות  דחה  גנץ 
בנימוק   – בממשלתו  כשר  יישב 
שימוע  פוגש  "נתניהו  טכני: 
שאומרת  פסיקה  יש  באוקטובר, 
עם  כשר  לכהן  יכול  לא  שהוא 

שלא  למדינה  מאחל  אני  אישום. 
את  להקים  הולך  אני  לכך.  נגיע 
אזרחי  כל  את  ולשרת  הממשלה 
מדינת ישראל – יהודים וערבים".
הק־ והכתף  עודה  הצהרת  על 

רה מכחול לבן אמר: "נשב רק עם 
כמדי־ בישראל  שמכירים  אנשים 
לי  נדמה  ודמוקרטית,  יהודית  נה 
שיש רכיבים שלא מאפשרים את 

הנושא הזה".
גנץ התייחס גם לשיחותיו עם 
ליברמן: "אנחנו משוחחים עם כל 
אנחנו  שונות,  ברמות  המפלגות 
את  כאן  נפתח  לא  בכנסת.  שכנים 
כל השיחות שיש – ישבנו ודיברנו 
איך אנחנו תופסים את המצב, היה 
משות־ דברים  הרבה  יש  נחמד, 

פים".
הר־ יו"ר  הגיב  יותר  מוקדם 

עודה  איימן  המשותפת  שימה 
'ידיעות'  לעיתון  שהעניק  לראיון 
להיכנס  מוכן  הוא  כי  הודיע  שבו 
לקואליציית מרכז־שמאל, "הכדור 
הוא  אבל  גנץ,  של  במגרשו  נמצא 

לא החזיר – הוא הסרבן", אמר.
"אני לא יודע למה הוא דוחה", 

בעד  באמת  הוא  "אם  עודה.  אמר 
צדק  דמוקרטיה,  שוויון,  שלום, 
חברתי – הוא צריך לקבל. כנראה 
מתייחס  שהוא  כנראה  נגד,  שהוא 
הוא  גזענות.  וזו  ערבי –  כאל  אלי 
היה צריך להיות אמיץ כמוני ולו־

מר זה המצע שלי: אני בעד שלום, 
הש־ שבין  כנראה  אבל   – שוויון 

והקיפאון  הלאום  חוק  על  מירה 
המדיני, לבין להיות ראש ממשלה 
הקיפאון  את  לשמר  החליט  הוא 

המדיני".
יהיה  לגנץ  אם   – אמרתי  "אני 
בשנות  רבין  כמו  להיות  האומץ 
ואת  האומץ  את  יהיה  לי  ה־90, 
כמו  להיות  בעולם,  הכבוד  כל 
החוסם  הגוש  יו"ר  זיאד,  תאופיק 
בשנות ה־90", הסביר עודה. "אבל 
אמרתי, אם הוא מתכוון לסיים את 

הכיבוש, אז בוודאי".
עם  רציני  מו"מ  יהיה  "אם 
אש"ף כמו בשנות ה־90, אז אנחנו 
זה  אם  ה־90.  בשנות  כמו  נהיה 
אז  הכיבוש,  לסיום  מתקדם  יותר 
אנחנו מתקדמים עוד יותר משנות 

ה־90 – הכי ברור". 

ראה"מ נתניהו בסיור בגבול הצפון עם הרמטכ"ל
ממדינה  ישראל  על  התקפות  בול 
שתאפ־ מדינה  כל  במרחב.  כלשהי 

שר את השימוש בשטחה להתקפות 
ואני  בתוצאות,  תישא  ישראל  נגד 
מדגיש – המדינה תשא בתוצאות".

התייחס  יותר  מוקדם 
למתקפת  כוכבי  אביב  הרמטכ"ל 
במס־ בסוריה,  אמש  האוויר  חיל 

הרחפנים  מתקפת  סוכלה  גרתה 
ביש־ לבצע  האיראנים  שתכננו 

ראל. "הפיגוע שסיכלנו היה אמור 

רחפני  כמה  של  התקפה  לכלול 
נפץ נגד מספר מטרות בארץ", סי־
עוד,  הדגיש  הרמטכ"ל  כוכבי.  פר 
ופיקד  הפיגוע  את  שהוביל  "מי 
כוח  מפקד  זה  אישי  באופן  עליו 
אנחנו  סולימאני.  קאסם  קודס, 

צריכים להיערך לכל אפשרות".
אלוף  המודיעין,  אגף  ראש 
מו־ הוא  גם  התייחס  הימן,  תמיר 
"צה"ל  ואמר  למתקפה  יותר  קדם 
מודיעינית  לפעולה  הודות  סיכל 
ונמנעה  איראני  פיגוע  מאומצת 

פגיעה בשטח ישראל. שלוחיה של 
האח־ בימים  ניסו  בסוריה  איראן 

לשטח  נפץ  רחפני  לשגר  רונים 
ישראל. מעקב מודיעיני חשף את 
היערכות החוליה במבנה איראני, 
את  ואפשר  סולימאני,  בהובלת 
ראש  סיפר  הפיגוע",  נסיון  סיכול 
אמ"ן. לדבריו, "כוח קודס ממשיך 
היציבות  את  לדרדר  במאמצים 
במאמץ  ממשיכים  אנחנו  באזור. 
קודס  כוח  נסיונות  את  לעצור 

לפגוע בישראל ובאזרחיה".

שני רחפנים נפלו ברובע הדאחיה בביירות; בלבנון מטילים את האחריות על ישראל

כאמור  שהתרסק  הראשון  הרחפן 
התק־ ממרכזי  אחד  מבנה  גג  על 
שורת של ארגונו. לדבריו, הרחפן 
דקות   45 באוויר  התפוצץ  השני 
הראשון.  הרחפן  התרסקות  אחרי 
"לא הפלנו ולא פוצצנו אף רחפן", 

.APאמר עפיף ל־
הפנה  חרירי  הממשלה  ראש 
אבל  מאשימה,  אצבע  לישראל 
ברור  לא  כלל  הצילומים  מניתוח 
גורמים  ישראליים.  שהרחפנים 
התמונות  את  שבחנו  צבאיים 
אפשר  הצילומים  לפי  כי  טוענים 
מהסוג  רחפנים  שאלו  לזהות 
ושהחות'ים  מייצרת  שאיראן 
סעו־ נגד  בהם  משתמשים  בתימן 

דיה.

אל־חרירי,  סעד  לבנון  ר"מ 
"מה  כי  בצהריים  אתמול  אמר 
תוקפנות  הוא  בדאחיה  שקרה 
הריבונות  נגד  גלויה  ישראלית 
ברורה  בהפרה  מדובר  הלבנונית. 
של החלטה 1701". אל־חרירי רמז 
המצב  את  לדרדר  בכוונתו  אין  כי 
הבטחוני ואמר כי "ממשלת לבנון 
במני־ אחריותה  מלוא  את  תממש 

עת ההידרדרות".
"התוק־ כי  הוסיף  אל־חרירי 

הגיחות  לצד  הישראלית,  פנות 
ביירות,  בשמי  האינטנסיביות 
באזור",  ליציבות  סכנה  מהווים 
התייעצויות  יקיים  כי  והודיע 
לגבי  הפרלמנט  ויו"ר  הנשיא  עם 
נשיא  שיינקטו.  הבאים  הצעדים 
"התו־ כי  אמר  עאון,  מישל  לבנון, 

הדאחיה  על  הישראלית  קפנות 
ברורה  תוקפנות  היא  בביירות 
על  מעיד  וזה  לבנון,  ריבונות  נגד 
כוונותיה התוקפניות של ישראל".
צבא לבנון פרסם הודעה לקו־
הרחפ־ התרסקות  אודות  על  נית 

הפרה  במהלך   ,2:30 "בשעה  נים: 

האויב  של  ביון  רחפני  שני  של 
ברובע  שכונה  מעל  הישראלי 
והשני  נפל  מהם  אחד  הדאחיה, 

למ־ הוזנקו  מיד  באוויר.  התפוצץ 
חוקרים  אנחנו  צבא,  כוחות  קום 

את האירוע". נסרללה: "ישראל עשתה דבר מאוד מסוכן – נגיב בתקיפות"

הישראלית  בהתקפה  "מדובר 
התקשורת   .2006 מאז  הראשונה 
בכלי  שמדובר  טענה  הישראלית 
צבאי  בכלי  מדובר  אבל  מסחרי, 
הר־ מטרים.  שני  לפחות  שאורכו 

חפן הראשון היה במשימת איסוף 
טס  הוא  חמוש.  היה  ולא  מידע 
בגובה נמוך והופל על ידי תושבים 
שהשליכו עליו אבנים. לאחר פרק 
זמן קצר הגיע הרחפן השני וביצע 
מדובר  מסויים,  מקום  על  תקיפה 

ברחפן מתאבד", אמר נסרללה.
הוא שב ואיים על ישראל תוך 

החוז־ ההפרות  את  מבקר  שהוא 
ריבונות  של  לטענתו  ונשנות  רות 
שהסי־ חושב  נתניהו  "אם  לבנון: 

הוא  הרוגים,  היו  לא  כי  נגמר  פור 
טועה. אם נשתוק על ההפרה הזו, 
מסוכן  במסלול  לבנון  את  יציב  זה 
שבו כל יומיים יגיע רחפן ממולכד 
אני  בשטחנו.  מטרות  שיתקוף 
הצפו־ בגבול  צה"ל  לחיילי  פונה 
הגדר  על  תעמדו  מהלילה   – ני 
שלושה,  יומיים,  יום,  לנו.  ותחכו 

תחכו לנו".
נסרללה יצא גם בקריאה ישי־

שהוא  תוך  בישראל,  לציבור  רה 

משתלח בנתניהו ומתאר את פעו־
בחירות:  מתעמולת  כחלק  לותיו 
"אני אומר לישראלים, מה שקרה 
פועל  נתניהו  בשקט.  יעבור  לא 
יש  שלו.  הבחירות  קמפיין  למען 
כבר מנהג של מפלגות ישראליות 
שמוכתם  בחירות  קמפיין  לעשות 
ועירא־ סורים  פלסטינים,  בדם 

עושה  נתניהו  הפעם  אבל  קים, 
שלכם  הדם  על  בחירות  קמפיין 
הוא  עבר.  מכל  אש  עליכם  ומביא 
פוחד מתוצאות הבחירות, מואשם 
את־ להוביל  חושש  ואינו  בשוחד 

כם לתהום".

פרטים נוספים על סיכול פיגוע הרחפנים בסוריה
הפעילות.  ושאר  הפיגוע  תוכננו 
בו  מחסן  גם  במקום  יש  בנוסף, 
מחזיקים את המטענים" – כל זה, 

בתוך כפר אזרחי בסוריה.
ברחפנים  מדובר  לדבריו 
המורדים  בשימוש  גם  שנמצאים 
ושמסוגלים  בתימן,  החות'ים 

של  קילוגרמים  כמה  להטיל 
חוליה  מזהים  "אנחנו  נפץ.  חומר 
מאתרים  מפעילים,  ארבעה  של 
רמת  בחזית  ערנה –  באזור  אותם 
מזהים  אנחנו  הסורית.  הגולן 
הפיגוע  את  לממש  בנסיון  אותם 
או חלק ממנו. זהו מאמץ מודיעיני 
מוצאים  אנחנו   – גבוהה  ברמה 

ספ־ חוליה  בבית,  מחסן  של  נ"צ 
לשבש  מצליחים  ולמעשה  ציפית 
הפיגוע  את  לממש  היכולת  את 
מתקבלת  במוצ"ש,  חמישי.  ביום 
שה־ הבנה  מתוך  לתקוף  החלטה 

מודיעין שלנו מבוסס ויציב וישנה 
להת־ אמור  היה  שהפיגוע  הבנה 

התקיפה",  שאחרי  בשעות  קיים 

הוסיף מנליס.
פעילות  יש  "למעשה  לדבריו, 
סוריה  אדמת  על  קודס  כוח  של 
הפעילות  את  מאפשרת  סוריה   –
אנ־ עין,  ומעלימה  משטחה  הזאת 
ושיתוף  תיאום  מזהים  אפילו  חנו 
במ־ אנחנו  קודס.  כוח  של  מידע 
קביל ממשיכים בהיערכות למגוון 
והגנתיים.  התקפיים   – תרחישים 
הר־ ראשי  עם  בקשר  גם  אנחנו 
הנחיות  ואין   – בצפון  שויות 

מיוחדות לתושבים".
בצה"ל מאשימים את המשטר 
הסורי בכך שאפשר את הפעילות 
שהוא  ובכך   – משטחו  האיראנית 
פעולה  משתף  ואף  עין  מעלים 
"אנו  האיראניות.  המיליציות  עם 
למגוון  בהיערכות  ממשיכים 
והתקפיים  הגנתיים  תרחישים 
ומבצעים הערכות מצב עם בכירי 

צה"ל", מסר דובר צה"ל.
בתקיפה  ההודאה  צה"ל,  לפי 
בסיכול  שמדובר  מכיוון  נעשתה 
במ־ נוספת  בפעולה  ולא  פיגוע 

(מב"ם).  המלחמות  שבין  ערכה 
חיילים  להרוג  תכננו  "האיראנים 
ואזרחים ישראלים עם רחפני נפץ 
שנמצא  משהו  לא  וזה   – בשטחנו 
מתחת לסף הרעש", אמרו בצה"ל 
הקודמות  הפעמים  את  והזכירו 

שבהן ישראל הודתה בתקיפות.
וארגוני  ערביים  תקשורת  כלי 
זכויות אדם דיווחו על כמה הרוגים 
פרו־ תקשורת  כלי  לפי  בתקיפה. 
איראניים, שלושה פעילי חיזבללה 
הסורי  המעקב  מרכז  מנגד,  נהרגו. 
"בת־ כי  ציין  אדם  זכויות  אחר 
חיזבללה  אנשי  שני  נהרגו  קיפות 
המוע־ מזכ"ל  במקביל,  ואיראני". 
צה לקביעת האינטרס של המשטר 
שבעבר  רזאי,  מוחסן  האיראני, 
המהפכה,  משמרות  מפקד  שימש 
הישראלית  בתקיפה  כי  הכחיש 

בסוריה נפגעו מטרות איראניות.

לפיה  בלשכתו  מקור  שהשמיע 
המתוע־ המדינות  ארגון  מנהיגי 
של  כוחו  את  לייפות  סיכמו  שות 
בשמם  להעביר  הצרפתי  הנשיא 
את  לעצור  ובנסיון  לאיראן  מסר 
בין  הגרעין  הסכם  של  קריסתו 
את  ולהפחית  למעצמות  טהרן 

המתיחות במפרץ הפרסי. 
קצר  זמן  באה  מקרון  הבהרת 
ברחבי  תקשורת  שכלי  לאחר 
נשיא  את  בהרחבה  ציטטו  העולם 

שמשתתף  טראמפ,  דונלד  ארה"ב 
וסתר  הפסגה  בוועידת  הוא  גם 
שמקרון  הצרפתית  הטענה  את 
מסר  להעביר  כוח  ייפוי  קיבל 
אם  כשנשאל  לאיראנים.  אחיד 
השיב  האמור  המסר  על  חתם 
דנתי  "לא  לכתבים:  טראמפ 

בזה".
ממשלת  ראש  עם  בפגישה 
טראמפ  הבהיר  אבה  שינזו  יפן 
משום  למנוע  מבקש  אינו  הוא  כי 
מנהיג לדבר עם איראן, והזכיר גם 

מגעים  לנהל  אבה  של  נסיונו  את 
הם  "אם  הגרעין.  בענין  טהרן  עם 
לדבר",  יכולים  הם  לדבר,  רוצים 

אמר טראמפ.
בראיון  אמר  עצמו  מקרון 
 LCI הצרפתי  התקשורת  לערוץ 
מעימות  להימנע  רוצים  כולם  כי 
היה  טראמפ  גם  וכי  איראן  עם 
היא  "המטרה  לזה.  בנוגע  ברור 
למנוע מאיראן לנקוט עוד צעדים 
שיפגעו בנסיון להרגיע את המצב 

ולפתוח משא ומתן חדש", אמר.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

'כללית' ערכה סדנת עזרה ראשונה 
ברחובות בשיתוף 'איחוד הצלה'
הרב אברהם וייס, מנהל מגזר חרדי במחוז מרכז של 'כללית': "זו פעילות 

קהילתית נוספת בשרשרת הפעילויות של 'כללית' בעיר"

מאוחדת מרחיבה את מאגר המנתחים ומצרפת 
מומחים ובכירים מהשורה הראשונה לתכניות 

מאוחדת שיא ומאוחדת עדיף 
פרופ' גולדנברג, שנחשב כאחד הבכירים בתחום הניתוחים, מצטרף לרשימה של מנתחי 
עילית בכירים שעובדים בהסדר עם מאוחדת • הצטרפו רופאים בכירים נוספים במגוון 
תחומים, אשר ינתחו את לקוחות שירותי הבריאות המשלים של מאוחדת • הרב משה 

ברים, מנהל המגזר החרדי במאוחדת: "הצטרפותם - צעד חשוב למען הלקוחות"

לנשות  ערכה  מרכז  מחוז  'כללית' 
רא־ רפואי  בסיוע  מזורז  קורס  רחובות 
הצלה'.  'איחוד  ארגון  עם  בשיתוף  שוני 
הקורס העניק למשתתפות כלים ויכולת 
להתמודד עם מקרי חירום ופיקוח נפש. 
בקורס נמסרו הכללים הבסיסיים בהצ־
להתרחש  העלולים  באירועים  חיים  לת 
בקרבתו של כל אחד, כמו חנק תוך כדי 
לאירועים  ועד  נשימה,  איבוד  אכילה, 

לבביים ודברים חמורים יותר.
כאמור, הקורס נערך בשיתוף ארגון 
יוני  ר'  ברחובות  ומנהלו  הצלה'  'איחוד 
ובירך  באירוע  השתתף  שאף  רוטנברג, 
על שיתוף הפעולה המוצלח על 'כללית' 
באירוע  השתתף  עוד  רחובות.  בעיר 

ד"ר  'כללית'  של  פלמ"ח  מנהל מרפאת 
הרבה,  במומחיותו  הידוע  קרנטמן,  אלי 
שנרכש  בידע  החשיבות  על  שהרחיב 

בסדנה זו לצורך הצלת חיי אדם.
הידע הבסיסי והנחוץ חשוב בעיקר 
חלילה  שעלולות  לילדים,  לאימהות 
וללא  ילדן,  עם  חירום  במקרה  להיתקל 
הידע הדרוש לא יוכלו להעניק לו מענה 
והדברים יכולים להגיע עד לכדי פיקוח 
נפש של ממש. ידע רפואי בסיסי בעזרה 
להציל  רבים  במקרים  יכול  ראשונה 
להגעת  עד  הולם  מענה  ולהוות  חיים 
כוחות הרפואה הרשמיים והפינוי לבית 

החולים.
מה־ מומחים  ידי  על  נמסר  הקורס 

שורה הראשונה, שהעבירו בהצלחה את 
ובמקצועיות.  בתמציתיות  הנדרש  הידע 
עם  האירוע  בסוף  יצאו  המשתתפות 
ראשונה  עזרה  ופנקס  רשמית  תעודה 
להן  שיאפשר  מה  מהן,  אחת  לכל 
ראשונה  ועזרה  חירום  שירותי  להעניק 

במקרי הצורך, שלא יהיו.
מגזר  מנהל  וייס,  אברהם  הרב 
בירך  'כללית',  של  מרכז  במחוז  חרדי 
פעילות  זו  כי  ואמר  הערב  הצלחת  על 
הפעי־ בשרשרת  נוספת  קהילתית 

וייס  הרב  בעיר.  'כללית'  של  לויות 
יוני  בעיר  הצלה  איחוד  למנהל  הודה 
הייחודי  הפעולה  שיתוף  על  רוטנברג 

לרווחת הציבור.

לקוחות מאוחדת אשר נדרשים לני־
ע"י  גם  הניתוח  את  לבצע  יוכלו  תוחים 
המנתחים  אחד  גולדנברג,  מוטי  פרופ' 
בתחום  בישראל  בתחומם  המובילים 
המחל־ כמנהל  המשמש  הנשים  רפואת 
קה במרכז הרפואי שיבא בתל השומר. 

הפרופ' הבכיר מצטרף בזאת למאות 
מנתחים בכירים המעניקים שירות בהס־

דר ללקוחות הביטוחים המשלימים של 
מאוחדת. 

הרופאים  כל  עם  הסכם  למאוחדת 

הבכירים העובדים במסגרת שר"פ המר־
כזים הרפואיים הדסה ושערי צדק. 

הרב משה ברים מנהל המגזר החרדי 
למטרה  לה  שמה  "מאוחדת  במאוחדת: 
המקצו־ הרפואה  את  ללקוחותיה  להביא 

הבכירים  הרופאים  ידי  על  המיטבית  עית 
בתחומם. הצטרפותו של פרופ' גולדנברג, 
המנת־ לאלו  נוספים,  בכירים  ורופאים 
של  המשלים  הביטוח  לקוחות  את  חים 
מאוחדת, הינו צעד חשוב למען הלקוחות". 

במכון 'מקראות' מנציחים את ר' אריה ברנשטיין ומשפחתו ז"ל
במלאת תשע שנים לתאונת הרכבת המחרידה ^ כ"ה אב תש"ע

המר  יום  מאז  עברו  שנים  תשע 
שלמה  משפחה  נכחדה  בו  והנמהר 
משפחה  היקרים,  ירושלים  מאנשי 
כליל  ונכחדה  נהרגה  דורות   3 של 

בתאונת רכבת מחרידה.
ההיסטוריה  בדפי  נרשם  זה  יום 
דמע,  של  נהרות  ואיום.  כואב  כיום 
ונשפכו  נערמו  וצער  כאב  של  הרים 
למחרת יום ו' ערש"ק כשכל החנויות 
הושחרו  ירושלים  ורחובות  נסגרו 
מרוב אנשים שבאו להביע את כאבם 
הבלתי נסבל באמצע ימי בין הזמנים 

של תש"ע. 
7 רכבים של חברה קדישא נסעו 
בזה אחר זה ברחובות, מחזה מרטיט 
כשלעצמו, כשצעקות ובכיות נשמעו 

בכל עבר.
באותו יום רעד כל העולם מקצה 
הלכו  אנשים  אלפי  עשרות  לקצה, 
ללוות  ירושלים  ברחובות  שפופים 
אחת.  משפחה  בני  נפטרים  שבעה 
רבקה  מרת  זוג'  ז"ל,  אריה  ר'  הסבא 
ז"ל  יוחנן  הבחור  בניהם  ע"ה,  שרה 
בנותיהם,  ז"ל,  אהרן  מרדכי  והילד 
מרת מליא גוטשטיין ע"ה ובנה התי־
נוק מרדכי אהרן גוטשטיין ז"ל, בתם 

הענא מרים ע"ה. ת.נ.צ.ב.ה.
של  חיים  לה  נדמה  אחת  בבת 
משפחה שלמה. לא השאיר ה' ביום 
אריה  ר'  ופליט,  שריד  אפו  חרון 

רבות  ועשה  שפעל  ז"ל  ברנשטיין 
חייו  ימי  בכל  הזולת  למען  ונצורות 
המשך  אחריו  השאיר  לא  הקצרים 

ויורש.
זעק  יום,  באותו  ירושלים  זעקה 
לא  ובכי,  כאב  בקולות  כולו  העולם 
היה מקום שלא הזכירו באותם ימים 
את המכה הקשה, האיומה והכואבת 

למשפחה, לירושלים ולעולם כולו.
ר' אריה ז"ל שהיה כל כולו למען 
הזולת, היה ידוע במעשי החסד הר־

בים ובמיוחד התמסר לעזור לילדים 
היה  בקריאה,  המתקשים  ובחורים 
ומלמדם  רבות  שעות  יום  בכל  יושב 

את אותיות הא' ב', ללא הבדל האם 
התלמיד הוא בן 5 או 21. 

תלמידים  שאלפי  סוד  זה  אין 
שקשה  כך  עקב  בלימוד  מתקשים 
הקו־ בלשון  הקריאה  לימוד  עליהם 
דש. בעוד שהילדים בדרך כלל מת־

קדמים ולומדים את הקריאה בסידור 
החומש והתהילים בגילאים צעירים, 
ישנם לצערנו עשרות אלפים שאינם 
סובלים  הם  כולם.  כמו  מתקדמים 
ניכרים  ואחוזים  יום  מדי  נוראי  סבל 
היאוש  בזרועות  רח"ל  נופלים  מהם 
המסגרת  את  עוזב  גם  מהם  וחלק 
ה'  דור  מדור  לנו  המסורה  והחינוך 

ירחם.
ומיוחד  מצוין  היה  ז"ל  אריה  ר' 
במצוות כיבוד אב ואם, היה יד ימינו 
בר־ אברהם  ר'  יבדלחט"א  אביו  של 

אסתר  מרת  ואמו  שליט"א  נשטיין 
ריק  חלל  נוצר  ובמותו  תחי',  מלכה 
כשביקרו  המשפחה.  לכל  רב  וצער 
הרב  מרן  אצל  המשפחה  ובני  הוריו 
אלישיב זצ"ל, קירב אותם מאוד וני־
אבלים  מנחמים  שלכן  באמרו  חמם 
ואומרים המקום ינחם אתכם, כי כמו 
במקרה הזה ברור שרק המקום יכול 

לנחם אתכם ולא בשר ודם.
ר' אריה ז"ל עזב אותנו לאנחות 

והשאיר לנו את הירושה הנפלאה של 
המשך הפעילות הענפה שהתפתחה 

והתרחבה במשך השנים האלה.
אריה  ר'  ע"ש  מקראות,  מכון 
ואלפי  מאות  מלמד  ז"ל,  ברנשטיין 
תלמידים מתקשים בקריאה ובלימוד 
השונים  למכונים  יום  מדי  המגיעים 
ברחבי הארץ ללימוד קריאה בשיטה 

מיוחדת ומצליחה.
מכון  מנהל  שבדרון,  אפרים  הרב 
מקראות, מספר שכמה שעות בודדות 
לפני הנסיעה האחרונה של ר' אריה 
ז"ל ישב הוא יבדלחט"א עם ר' אריה 
ז"ל במסגרת הלימוד עם הילדים ור' 
אריה ז"ל התאונן על כך שהוא צריך 
לחופ־ ולצאת  התלמידים  את  לעזוב 
שה לכמה ימים הגם שמעולם לא נהג 
להתרענן  קצת  חייב  היה  אבל  בכך, 

ולאגור כוחות לזמן הבא.
ולא  אריה  ר'  חזר  לא  לצערנו 
נסיעה  מאותה  משפחתו  בני  חזרו 
יקר  מחיר  שגבתה  רח"ל  קטלנית 
אך  יקרות,  נפשות  שבע  של  מאוד 
חזונו  את  שממשיך  מקראות  מכון 
בלימוד קריאה עם אלפי ילדים, הוא 
אשר מנחם אותנו והוא אשר משאיר 
למען  והענפה  הרבה  פעילותו  את 

ילדי ישראל.
אלול  הבא  זמן  תחילת  לקראת 
מקראות  במכון  מתכוננים  תשע"ט 
על כל סניפיו בארץ ובחו"ל לקבלת 
לעזרה  המשוועים  נוספים  תלמידים 
מקצועית  בצורה  הקריאה  בלימוד 

ויסודית ומתוך הצלחה רבה.
היום, יום שני כ"ה אב, מתבקשים 
בכל תלמודי התורה והישיבות והכו־
וכל  הזמן,  את  התחילו  שכבר  ללים 
להק־ שהוא  מקום  בכל  ואחד  אחד 
דיש את לימוד התורה הק' לעי"נ ר' 
אריה ומשפחתו ז"ל ויהיה זה לחסד 
שנכחדו  נפלאים  לאנשים  אמת  של 

ביום אחד ולא נשאר מהם שריד.
בצרור  צרורה  נשמתם  תהא 

החיים.

הודעות חוק תכנון ובניה - 26/08/19

שר הבטחון לשעבר יעלון: "הרתעה לא משיגים בעזרת כסף"
שר הבטחון לשעבר תוקף את מדיניות הממשלה מול הטרור "נעלבתי בשם מדינת ישראל מהאמירות של סינוואר"

מאת דוד שמואלי

ובכיר  לשעבר  הבטחון  שר 
רשימת 'כחול לבן', ח"כ משה יעלון, 
תקף אתמול את מדיניות הממשלה 
מול ארגוני הטרור ברצועת עזה, על 

רקע ההסלמה בדרום.

ישראל  מדינת  בשם  "נעלבתי 
שאמר  סינוואר  של  מהאמירות 
יסלים",  הוא  כסף  לו  ניתן  לא  שאם 
אמר יעלון בראיון לרשת ב' בתגובה 

לדבריו של מנהיג חמאס ברצועה.
בעזרת  משיגים  לא  "הרתעה 
כסף", עקץ יעלון את נתניהו, ורמז 

הכנ־ לאפשר  הממשלה  להסכמת 
במספר  עזה  לרצועת  כספים  סת 

פעימות בשנה האחרונה.
את  יעלון  תקף  בהמשך 
מיידית  אחריות  לקחת  ההחלטה 
ישראל  תקיפת  על  רשמי  ובאופן 
פי  על  נועדה  אשר  אמש,  בסוריה 

שתכנן  פיגוע  לסכל  צה"ל  דיווחי 
כוח קודס האיראני.

כאלה,  פעולות  הרבה  "עשינו 
ולקחנו  לחבר'ה  לספר  רצנו  לא 
האחרונה  בתקופה  אחריות. 
משתמשים גם בזה לצרכים פולי־

טיים, על זה אני מצר", אמר.

קנדה: מאסר בפועל לעורך עתון 
בטורונטו בגלל פרסומים אנטישמיים

מאת א. למל

המשפט  בית  סובלנות.  אפס 
בפועל  מאסר  שנת  גזר  בקנדה 
המ־ העיתון  עורך  סירס,  לג'יימס 
קומי 'יור וארד ניוז', היוצא לאור 
פרסום  בגין  שקנדה,  בטורונטו 
פרסומים  זה  ובכלל  שנאה,  תוכן 

אנטישמיים.
מומחה  מטעם  דעת  בחוות 
צוין,  התביעה  את  ששימשה 
נאצה  ביטויי  כלל  העיתון  כי 
טענות  והיהודים,  היהדות  נגד 
לפיהן היהודים אחראים למעשי 
הבולשביקים  שביצעו  הזוועה 
בדבר  טענות  המועצות,  בברית 
להשתלט  היהודים  של  מזימות 
באמצעות  בעיקר  העולם  על 
דמוניזציה  הפיננסית,  המערכת 

של ישראל והכחשת השואה.

גם שותפו לעריכה לרוי סנט 
שנאה  בהפצת  הורשע  ג'רמין 
בעוד  יינתן  דינו  גזר  יהודים.  נגד 

כשבוע.
נתו־ התפרסמו  לאחרונה  רק 
נים מדאיגים לפיהם יהודי קנדה 
חשופה  שהיתה  הקבוצה  היו 
להכי הרבה פשעי שנאה ב־2018, 

מגמה שנמשכת מזה שנתיים.
המשטרה  דיווחה  הכל  בסך 

פשעי   347 על  קנדה  ברחבי 
היהודים  כנגד  שהופנו  שנאה 
ב־2018, ירידה מהנתון של 2017 
פשעי  זאת,  עם   .360 על  שעמד 
הסתכמו  אנטי־יהודיים  שנאה 
למרות  הפשעים  מכלל  ב־19% 
שהיהודים מהווים רק כ־1% מכ־

לל האוכלוסיה הקנדית. ב־2017, 
היוו  אנטי־יהודיים  שנאה  פשעי 

17% מכלל הפשעים במדינה.

שר החוץ האיראני נחת לביקור בפסגת המדינות המתועשות בצרפת



המבשר | יום שני, כ"ה במנחם־אב תשע"ט | עמוד ה

ירושלים | מכירהֳ
• בכדורי 3/4/5 חד' גם קומות נוחות 
''אברמציק נכסים 0548-456-212 או 

029966522
[20053718]

פוטנציאלית  ק''ק,  אילן  בבר   •
''אברמציק  מ''ר,  כ80  להשקעה, 
או   0548-456-212 נכסים'' 

029966522
[20053717]

חד'   4 תורה  בעזרת  בבלעדיות!   •
ק''ג,   ,$2000 כ-  מכניסות  יחי''ד   2  +
נכסים''  ''אברמצי'ק  יפה!  משופצת 

0548-456-212 או 02-9966522
[20053716]

ק"ב,  חדרים,  כ-3  ברוך,  במקור 
אופציות  סוכה,  ומוארת,  שמורה 
שוורץ  מיידית,  כניסה  להרחבה, 

נדל''ן 052-765-6888
[20053588]

כחדשה  משופצת  חד'   3.5 ביואל 
052- 1730.000ש"ח  רק  א  קומה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053577]

חדרים,   3-5 דירות  מבחר  בכדורי, 
שוורץ  וגבוהות,  נמוכות  בקומות 

נדל"ן 052-765-6888
[20053566]

חדרים,   3 בכדורי,  בשוק!  חדשה 
 + גדולה,  מרפסת  גבוהה,  קומה 
מחסן וחניה צמודים. שוורץ נדל"ן 

052-765-6888
[20053558]

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

765-6888
[20053557]

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

6888
[20053556]

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

[20053554]

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
[20053553]

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

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20053552]

ענקית,  ברוך,  במקור  מיוחדת! 
מרפסות  אוויר,  כיווני   4 מ"ר,   155
נדל''ן  שוורץ  א',  קומה  גדולות, 

052-765-6888
[20053551]

4 ברוך,  במקור  בשוק!  חדשה 
חדרים, 103 מ"ר, חדשה ומיוחדת, 
לחזית,  מ"ר   14 מרפסת  א',  קומה 
2,900,000 מיידית,  כניסה  מעלית, 
052- נדל''ן  שוורץ  גמיש,  ש''ח 

765-6888
[20053550]

חד   4 שערים  במאה  מזומן  לבעלי 
שח   1550.000 רק  חדשה  מטר   90
052- משכנתא  ללא  בטאבו  רישום 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053536]

חזית  מטר  כ80  חד  פנינה 3.5  באזור 
052- 2120.000ש"ח  רק  3כ"א  ק"ב 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053535]

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

072-3969911
[20053504]

המרכז  מלון  מול  בפינס  בבלעדיות!! 
ברמה  משופצת  מטר  כ-114  חד   4
לתיירים  מושכרת  חזית,  ק"ב  גבוהה 
רק  לחודש  בכ15000שח  מחול 
052-7658-638 2500.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053422]

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]

ירדו במחיר! רב שפע 3 חד 88 מטר 
052- 2300.000ש"ח  רק  מדהים  נוף 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053299]

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 
לדירת  מחולק  מטר  כ-130  אריאל 
3חד'  דיור  יחידת   + חדשה  -4חד 
מטר  כ-53  -3חד'  מחסן  יחידת   +
15000ש"ח  חודשית  תשואה 
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]

103 חד   4 גרשום  ברבינו  מציאה! 
זקוקה  מטר   22 דיור  יחידת   + מטר 
מציאה  מחיר  נוחה  קומה  לשיפוץ 
ש''ח -052-7658 ממש רק 2350.000 

638 "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]

מצפה  במחיר"  ירדו   " בבלעדיות! 
מחסן   + ק"ד  מטר   88 חד   3 נוף 
רק  הטשופרים  וכל  מחניה 
052-7658-638 2400.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052996]

מצפה  במחיר"  ירדו   " בבלעדיות! 
מחסן   + ק"ד  מטר   88 חד   3 נוף 
רק  הטשופרים  וכל  מחניה 
052-7658-638 2400.000שח 

"היימשע תיווך-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]

אחינועם  איזור  בסנהדריה  מציאה!! 
25 לעוד   38 תמא   + מטר  כ40  חד   2
052-7658- 1300.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

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

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

בפולנסקי  במחיר  ירדו  בבלעדיות! 
 + מטר  כ-80  חד   3.5 בונבונירה 
ביותר!!  מושקעת  -5מטר  בגג  מחסן 
052- 2100.000ש"ח  רק  אופציות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052687]

חד'   4 תורה!  בעזרת  מציאה 
חדש  הכל  ומשקעת,  מפוארת 
נוף  ק"ג  מוכנה,  דיור  יחידת   +
רק  היימשע  שכנים  מדהים, 
052-7658-638 3420.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052564]

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

053-3179474 ,5379474
[20052386]

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,  חדשה,  חד',   3 יואל 
02- תיווך  יח"ד.  מ"ר   18 מתוכם 

053-3179474 ,5379474
[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]

ירושלים | השכרה
נוף  גבוהה  קומה  חד'   4 בכדורי,   •
 ,$2550 קומפלט  מרוהטת  מדהים 
או   0504-165-775 נכסים  אברמציק 

029966522
[20053720]

טובה!  דירה  ק''א  חד'   5 בכדורי,   •
0504-165-775 נכסים''  ''אברמציק 

או 02-9966522
[20053719]

ממוזגת  מוארת  ק“כ  באלקנה,   2
3,000ש“ח,  קומפלט,  ומרוהטת 

מיידי 055-6777368
[20053690]

ברמה  מרוהטים  חד'   3 משה  בזכרון 
5800 ש''ח לל"ת -053 גבוהה קומה-1

3179620
[20053661]

2 חד' בדורש טוב, ירושלים 22 מיטות 
מתאים לישיבה 052-7139293

[20053654]

לממושכת,  אליהו  בנופי  להשכרה 
מרוצפת.  חצר   + חדרים   3 דירה 
ש"ח   6,500 קומפלט.  מרוהטת 

0527131700
[20053647]

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

תיווך-הנדלס"
[20053095]

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 
חיים  דברי   *    * ש''ח   8,500 מרוהט, 
4 חד' ק"א 120 מ"ר 7300 ש''ח גמיש 

תיווך 02-5379474, 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 | מכירה
משותף  בטאבו  עזרא/ויזניץ  באזור 
כ90מר  גדולות  3ח'  של  דירות   2
דירה  למכירת  אפשרות   2,800,000

אחת "אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053713]

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

"אפיק נכסים" 03-5791514
[20053712]

חזית  ק"א  גדולה   4 ברמת-אהרן 
"אפיק-נכסים" 03-5791514

[20053711]

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

053-3128884 5791514
[20053710]

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

נכסים" 03-5791514
[20053709]

יפהפיה  בניה 3ח'  בגמר  ברמת-אהרן 
"אפיק- 1,800,000ש"ח  3כ"א  ק"ב 

נכסים" 03-5791514
[20053708]

מרפסות   + ענקית   3 ביונה-הנביא 
ק"א 1,730,000ש"ח מפתח ב- "אפיק-

נכסים" 03-5791514
[20053707]

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

[20053706]

ענקית!  7ח'  מגדל-המים  באזור 
מאווררת  גבוהה!  ברמה  מושקעת 
מעלית   + ק"ה  מרפסת   + נוף   +
03- "אפיק-נכסים"  3,600,000ש"ח 

5791514
[20053705]

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

5791514
[20053704]

מושקע  פנטהאוס  כץ  בפרדס 
"תווך  חניה   + מוצמד  גג   +

בלעדי"0527166166
[20053652]

בניה  בתחילת  ה'  בשכון 
"תווך  מוצמד  גג   + חד'   5 פנטהאוס 

בלעדי"0527166166
[20053651]

חד'   5 פנטהאוס  בניה  בתחילת 
"תווך  מוצמד  גג   + מרפסות   +

בלעדי"0527166166
[20053650]

חד'   7 פנטהאוס  רמב"ם  בשמעיה 
"תווך  חניה   + מוצמד  גג   + ד'  קומה 

בלעדי" 0527166166
[20053649]

חד'   5 גלויות"  ב"קיבוץ  בהזדמנות! 
במחירי  מ"ר   240 דופלקס  מ"ר   120
מעלית,   + אקסלוסיבי  בנין  מציאה 
נכסים"  ב"ישר  בלעדי  מיידית,  כניסה 

0527-11-33-75
[20053642]

בני ברק | השכרה
4ח'  חזית  ק"ב  להשכרה  בשכון-ג' 
יפהפיה  יח"ד   * 5,000ש"ח   חדשה 
"אפיק- 3,000ש"ח  קומה  באותה 

נכסים" 03-5791514
[20053714]

וכחדשה 2650 יפהפיה  יח"ד  בויז'ניץ 
ש''ח מיידי 054-8492494

[20053680]

בני ברק | חנויות ומחסנים
עקיבא  רבי  בלב  חנות  להשכרה 
לרצינים   !! מידי   !! מציאה  במחיר 
03- עקיבא  רבי  תיווך  בלבד!! 

8050080
[20053715]

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
140 חד   6 יצחק  בפחד  בבלעדיות 
ממש  וחדשה  ביותר  מושקעת  מטר 
052- 1810.000ש"ח  רק   2- קומה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053537]

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 | מכירה
3 ק"א  ז'  ברובע  בהלל,  בהזדמנות! 
ממ"ד  מעלית,  סוכה,  מרווחת,  חד' 

"גרינבויים נדלן" 053-3176405
[20053672]

מציאה! באבו חצירא ג'-ו' 3 חד' לפני 
ש''ח   1,150,000 חרדי  רוב  תמ"א, 

"גרינבויים נדלן" 053-3176405
[20053671]

בית שמש | מכירה
חדרים   3 סלונים  בשכונת  למכירה 
תיווך  בטאבו  גג   + הנוף  לכיוון  ק"ד 

0527149848
[20053681]

35מ"ר  ט'  ללא  וחצי  חדר  יח"ד 
משכנתא  ללא  ב-2350  מושכרת 

050-4116419 450,000
[20053657]

בית שמש | השכרה
ממוזגת  ק''ג  3חדרים  בחפציבה 
שירות  מרפסת   + מסורגת   +
תיווך  ש''ח   3500 מ.סוכה   + פתוחה 

0527612436
[20053696]

להשכרה בשכונת חפציבה 3 חדרים 
ק"ג שמורה ונקיה + מזגנים + סורגים 

כניסה מיידי תיווך 0527149848
[20053682]

צפת 
חד'  שלושה  דירת  להשכרה 
חיים-  מאור  בשכונת  משופצת 
050- 077-4149213 5 צה"ל 

4149217
[2008954]

באר שבע | מכירה
ליד  י״א  בשכונה  להשקעה  מציאה 
3 דירת   * לחלוקה  ניתנת   * הקניון. 
מ״ר)   71) וענקית.  שמורה  חדרים 
מרפסת   + מטבח  גדולים,  חדרים 
ניתן  אוויר,  כיווני  שני  גדולה.  שירות 
מחודש  בעיצוב  רביעי  חדר  להוסיף 
ד)  (קומה   . ש''ח   565,000 הבית.  של 

יצחק 052-7168793
[20053674]

בהזדמנות להשקעה בשכונה ו׳ צמוד 
גדולה  חדרים   3 החרדית!  לקריה 
דירות,   2 ל  לחלוקה  ניתנת  מאוד 
ש''ח.יצחק   655,000 גבוהה!  תשואה 

052-7168793
[20053673]

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

126-124
[20048907]

קרית גת | מכירה
מציאת השנה! 4 חדרים עם מרפסת, 
איכותי  אזור  מרוהטת,  משופצת, 
לא  מהקריה,  דקות  מספר  מאוד, 
מתחרד, אידיאלי להשקעה איכותית, 
מאיר  ''פסגות''  בלבד.  ב740,000 

ינקלביץ 0533-199-102.
[20053723]

משרד/   + חד'   4 בהזדמנות 
מושקע  לעסק  לקליניקה/ 
החדשה.  בקריה  ומפואר, 
2 עם  חד'   7 וילה   1.480.000
מטר   500 מגרש  דיור  יחידות 
ועוד   2.420.000 מטר.   240 בנוי 
אטרקטיבים  ונכסים  דירות  מגוון 

0533161345
[20053538]

עמנואל | מכירה
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]

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]

יוקרתית ֹ זוגית  סוויטה   * בעתיקה- 
מפנקת נקיה במיוחד, ג'קוזי, מרפסת 
 + מיטות   10 יפהפיה  5חד'   * ונוף.  
מרפסות,   3 לולים   2  + מזרונים   4
ונקיה  ממוזגת  נדנדה,  בריכה,  נוף, 
סמוך   * ללילה  ש"ח   1500 במיוחד! 
7 מהנילונים  חדשה  חד'   3 לעתיקה 
053-3186930 מיטות 052-7636932
[20053694]

ספר  לקריית  סמוך  מתתיהו  במושב 
052- ומסודרת  יפה  אירוח  גירת 

7637581
[20053663]

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 
עם  ממוזגת  יפה  חד'   4 דירת 
ובין  לשבתות  לנוף  מרפסת 

הזמנים-054-8405123
[20053653]

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

7675296
[20053309]

צפת 
בהר  ילדים   4 עד  לזוג  מתוק  צימר 

כנען 077-7925770
[20053695]

מאווררת,  מרכזי,  במיקום  בעתיקה 
2  + לזוג  מרפסת   + מרווחת  ממוזגת, 

053-3179877
[20053687]

בלתי  צפתית  חוויה   - חידות  חדר 
וקבוצות  למשפחות  מתאים  נשכחת. 

. לתיאום 0559182207.
[20053648]

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 

צמודה לווילה 9\050-4106132
[20053517]

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]

7 מ"ר,   60 חד',   3 בהאר"י,  בעתיקה, 
מרפסת,  נפתחת,  ספה   ,(5 ,2) מיטות 
2100 אב  כ"ז-ל'  פנויה:  נדנדה,  נוף, 
300 החול:  לימות  מאלול  ש''ח. 
6-8 ש''ח,   400 נפשות:   3-5 לזוג, 
חמישי-מוצ"ש:  ש''ח,  נפשות:500 

1050 ש''ח, לתמונות 052-7614435
[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 
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 
בטבריה  קיט  דירות  של  עצום  מגוון 
054- והסביבה)  (בצאנז  עילית 

8519497
[20053206]

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. 

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]

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

מיוחד לבין הזמנים 0504195522
[20053402]

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

ונדנדות.  0548590252.
[20053341]

ונקיות  מטופחות  מלונית,   + דירה 
חצר   + אולם   +  15-50 מ  במיוחד, 

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6766440
[20048569]

עד  המושב,  במרכז   - היימישער 
ומתקני  גדולה  חצר  מיטות,   55
גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 
08-9926198  ,052-7612965

טלפקס
[20040560]

בית מאיר 
נופש  דירות  מדהים,  נופש  מתחם 
בריכה   + חד'   8 מיטות)   12 ו-   15)
בנפרד),  גם  (להשכרה  וגדולה  חמה 
פרטיות מוחלטת, גן אירועים ובוסתן 
02- מאיר  בית  במושב  משחקים, 
1agamaim@gmail.  ,5344514

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

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

6980507
[20053691]

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

[20051879]

חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
השנה  ולימות  הזמנים  ענקית,לבין 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

ירושלים 
חד',   5 מדהימה,  דירה  בשנלר!   •
''אברמצ'יק  תשרי,  לחגי  עדיין  פנויה 
מייל   02-9966522 נכסים-קייט'' 

an029966522@gmail.com
[20053722]

בכל  דירות  תשרי,  ולחגי  לר''ה   •
בירושלים,  האיכותיים  האיזורים 
02- נכסים-קייט''  ''אברמצ'יק 
an029966522@ מייל   9966522

gmail.com
[20053721]

יפה  גדולה  4חד'  בעלז  בקיית 
02- ושבתות  לימים  וממוזגת 

052-7167125 5344732
[20053668]

שבת בירושלים- מבחר דירות נקיות 
052- האזורים  בכל  ומטופחות 

7109653
[20053658]

ממוזגת  משופצת  מפוארת  דירה 
 . כ"ז  כ"ד-  לנוף  מרפסת  חד'   5 כולה 

053-3106987
[20053646]

באזור  קצרות  /לתקופות  לקיץ 
ונקיה  ממוזגת  ישראל  שרי 

058-3263141 מתאים לזוג + 2
[20053599]

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

T026249468@gmail.com - מייל
[20053455]

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]

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

7616720-1
[20040110]

יסודות 
וחדישה  מפוארת  וילה  התפנתה 
ובריכה,  טרמפולינה  עם  ביסודות, 
איש   30 עד  מתאימה  שינה.  חדרי   8
בין  של  אחרון  בשבוע  מיוחד  במחיר 

הזמנים. לפרטים:  052-7682874
[20053688]

השכרת רכבים ִ
בכל  סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
והאמינות  השירות  עם  הארץ, 
052- גרוס.  חיים  של  הידוע 

7617828
[20053697]

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 
חברה שומרת שבת. 050-4150505 / 

052-7657629
[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]

ירא"ש ַ עובד  דרוש  ברק  בבני  לחנות 
לניקיון שלא בשעות פעילות החנות.
תנאים טובים למתאים 0583254968
[20053702]

דרושה  בבני-ברק  מעונות  לרשת 
מנגנת. 052-7641817

[20053693]

תקוה.  בפתח  גדול  חרדי  למעון 
דרישות  מעון  מנהלת  דרושה 
בעבודה  נסיון  בעלת   * התפקיד- 
בעלת  רצוי   * צוות  וניהול  צוות  עם 
יכולות  בעלת   * מעון.  בניהול  נסיון 
נכונה   * ונעימות.  טובות  בינאישיות 
למייל  קו"ח  מאומצת.  לעבודה 

gmail.com@4652739
[20053692]

מנהלת  דרושה  בירושלים  לחברה 
יתרון  גדול  וראש  נסיון  עם  חשבונות 
ידע בSAP מיידי וכן דרושה מזכירת 
מכירות  אנשי  דרושים  וכן  דיגיטל 
עילית,  מודיעין  ירושלים,  באזור 
אחוזים,   + בסיס  שכר  לציון.  ראשון 
קורות חיים לפקס 025794337. מייל 

sofachairs6@gmail.com
[20053689]

חשב/ת  דרוש/ה  גדול  למשרד 
מחלקת  בצוות  מקום  למילוי  שכר 
מקיף  ידע  התפקיד:  דרישות  שכר. 
אקסל,  בתוכנת  ובעיקר  במחשבים 
בעבודה  ניסיון  שנתיים  מינימום 
זמינות  בירושלים,  מגורים  משרדית, 
קו"ח  וחריצות.  דייקנות  מיידית, 
korot.chaim.sachar@ למייל: 

gmail.com
[20053685]

מזכיר/ה  הנדל"ן  בתחום  לחברה 
לעבודה מהבית, לניהול יומן פגישות, 
שעות   3-4 ועוד.  פרוייקטים,  וליווי 
ביום, 45 ש"ח לשעה. *  לחברה בהר 
לניהול  מזכיר/ה,  בירושלים  חוצבים 
יומנים, ועבודה משרדית, 7,500 ש"ח. 
רפואי  למרכז  רפואי/ת  מזכיר/ה   *

פרטי חדש סמוך לבני ברק. 42 ש"ח
[20053683]

מזכירה  דרושה  בירושלים  למשרד 
11:00-17:00 בשעות  אידיש  דוברת 
mn478900@gmail.למייל קו"ח 

com
[20053670]

אילן  בר  באזור  לתינוק  מטפלת 
052- אחה"צ  בשעות  הנביא  שמואל 

7612672
[20053669]

דרושה  בירושלים  חרדית  לפנימיה 
בין  בשבוע,  פעמים  ל-4  אחראית 
7:30- ו'  יום   +  13:00-15:00 השעות: 
קו"ח   .556 למשרה  לציין  נא   .13:00

לפקס: 02-6259371.
[20053667]

לת"ת בבני-ברק דרוש עוזר לכיתת גן 
לשנה"ל קו"ח ל:077-4448473

[20053656]

מחנך  דרוש  במרכז  ליטאי  לת"ת 
גבוהה  ולכיתה  בוקר,  נמוכה  לכיתה 
קו"ח   050-4109312 טלפון  אחה"צ 

ל:0722606442
[20053655]

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

תתקשר יוסף- 054-7390098
[20053374]

לביצוע  מהבית  לעבודה  פקיד/ה 
אישורי הגעה לאירועים וחתונות, 
נדרש  לא  ביום,  שעות   2-3
למשרד   * לשעה.  ש"ח   35 ניסיון, 
בירושלים  החרדיות  בשכונות 
4,000  ,8:00-12:30 א-ה  מזכיר/ה, 
עסקים  לאיש  בוס  נהג    * ש''ח. 
א-ה 8:30-14:00, 6,000 ברק,  בבני 

ש''ח. קריירה 072-22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

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

23-23
[20047215]

עסקים ָ
שנות   15 בעל  מצליח  למפעל 
וותק דרוש משקיע בתנאים נוחים 
חרדית.  בהנהלה  נאים,  ורווחים 

לפרטים נוספים: 052-7641972
[20053575]

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]

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 
ננמצאה מזוודה ביום חמישי כ"א אב 
למירון  בכניסה  הצהריים  בשעות 

0504149456
[20053727]

בטבריה  ערך  יקרת  מצלמה  נאבדה 
ביום ג' י"ט אב, 052-7651246

[20053726]

כסף  סכום  עם  מעטפה  נאבד 
מב"ב  שנסע   402 קו  באוטובוס 

לירושלים במוצ"ש 0548499965
[20053724]

ע"ש  בב"ב  ילדה  של  קו  רב  נמצא 
רומפלר 0548449135

[20053703]

ים  אשדוד  פארק  באזור  פאה  אבדה 
ביום שני י"ח באב 050-4167730

[20053701]

שנסע   970 בקו  ותפילין  טלית  נאבד 
ביום   13:30 שעה  של  לחיפה  מב"ב 

רביעי 0548593331
[20053700]

נאבד משחק שבת טאטע בתחנה של 
בעלז בירושלים 053-3104437

[20053699]

מהודקת,  צ'קים  חבילת  נאבדה 
054- להתקשר  מתבקש  המוצא 

8423324
[20053698]

בני   - נתני'ה   612 בקו  שקית  נמצאה 
ובתוכה  באב,  כ'  רביעי  ביום  ברק 
03- 052-7698209 נעלים  זוגות 

5706383
[20053686]

דף היומי בבלי: כריתות ה    דף היומי ירושלמי: ביכורים ו    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הכ"ה (המותרות)    משנה יומית: אבות א, יח - ב, א    הלכה 
יומית: או"ח תקנה, ב - תקנז    רמב"ם יומי: ק"ש ג-ד. תפלה א    שו"ע הרב 
- רב יומי: עה, א-ה    דף היומי - זוהר: פקודי, פג-צד    חפץ חיים: רכילות ב, 

א-ב    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קנד.
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:388:398:388:418:418:36סו"ז ק"ש מג"א
9:269:279:269:289:289:24סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:5910:009:5910:0210:019:57סוף זמן תפלה מג"א
10:3110:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4112:4212:4212:4312:4312:40חצות היום
13:1313:1513:1413:1613:1513:12מנחה גדולה

19:1519:1219:1519:1319:1419:10שקיעת החמה
זמנים למחר

4:364:374:344:394:384:32עלות השחר
5:185:195:175:215:205:15זמן ציצית ותפילין

6:106:166:086:136:136:09הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 פארם סנטר  ברק בני      14 ישרים  מסילת   054-6849274 ישרים מסילת  מרפאת  ירושלים
19:00 מהשעה   129 דיזנגוף  פינת  גורדון   077-8880730 גורדון פארם  סופר  אביב תל  ב"ב      ,12 אהרנוביץ' 
רפא-אל 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה סופרפארם מינסטור עד 24:00
סופרפארם 077-8882240 רחוב שונית 12    רמת גן סופר פארם רמת הנשיא 8331107 רח' שטמפר 14    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: 211.505-
אתמול: 211.505-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
33-21

תל אביב
31-24

חיפה
30-23

גולן
35-20

טבריה
39-25

גליל
31-20

באר שבע
36-22

אילת
42-29

מזג האויר
ללא שינוי ניכר בטמפ'

היום - לרוב בהיר, ללא שינוי 
ניכר בטמפרטורות. ישרור 

עומס חום כבד ברוב האזורים.

שלישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

רביעי - מעונן חלקית עד נאה. 
תחול הקלת מה בעומס בחום.

חמישי - מעונן חלקית עד נאה, 
ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

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



שר החוץ ישראל כץ: "רק צה"ל 
מונע השתלטות חמאס ביו"ש"

שר החוץ תוקף את התנהלות יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן על רקע 
התנהלותו סביב הפיגוע הרצחני בבנימין

מאת כתב 'המבשר'

הקבינט  וחבר  החוץ  שר 
דחה  כץ  ישראל  בטחוני  המדיני 

ההחלטה  נגד  הטענות  את  אתמול 
על  רשמי  באופן  אחריות  לקחת 
בסוריה  הישראלית  התקיפה 
לפעולה  "ההתייחסות  במוצ"ש. 

כאן  שתוכננה  העובדה  בשל  היא 
יש־ יעדים  על  אווירית  תקיפה 
בראיון  כץ  השר  הסביר  ראליים", 

לרשת ב'.
כי  ציין  כץ  השר  זאת,  עם 
לפ־ שנועד  רחב  במבצע  מדובר 

בסוריה,  האיראנית  בנוכחות  גוע 
בראש  לפגוע  כוונה  "הפעולה 
הרצחני  הפיגוע  בעקבות  הנחש" 
נרצחה  בו  לדולב  סמוך  במעיין 
אביה  ונפצעו  הי"ד  שנרב  רינה 
מאזן  "אבו  כ"ץ,  השר  ציין  ואחיה 
מג־ לא  כשהוא  עצמו  את  מחליש 
כסף  ומשלם  הזה  מהסוג  רצח  נה 

לרוצחים שנתפסים".
העשב  את  מכסחים  "אנחנו 
הפראי של החמאס", הסביר השר 
מונעת  צה"ל  נוכחות  "רק  כץ. 
ביהודה  חמאס  של  השתלטות 

ושומרון".

תל אביב: אדם טבע למוות בחוף הים
מאת חיים מרגליות

קטלני  טביעה  מקרה  שוב 
חולץ  מבוגר  אדם  אביב.  בתל 
במקום,  טופל  בעיר,  הים  מחוף 
החו־ לבית  אנוש  במצב  ופונה 
את  הרופאים  קבעו  שם  לים, 

מותו.
חובש  ליבוביץ  מרדכי 
"כשהג־ סיפר:  הצלה'  ב'איחוד 

באזרחים  נתקלתי  למקום  עתי 

כשהוא  מהמים  אותו  שמשו 
התחלתי  ונשימה.  דופק  ללא 
עד  החייאה  פעולות  בביצוע 
נמרץ  טיפול  ניידת  להגעת 
המשך  כדי  תוך  אותו  שפינתה 
החו־ לבית  החייאה  פעולות 

לים".
החולים  לבית  פונה  הטובע 
הרופאים  נאבקו  שם  וולפסון, 
על חייו אך כאמור, נאלצו לב־

סוף לקבוע את מותו.


