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נסרללה הבטיח לנקום – וקיים

חיזבללה שיגר טילים לעבר אמבולנס 
ומוצב של צה"ל; בחסדי שמים אין נפגעים

צה"ל הגיב בירי 100 פצצות ארטילריה ובתקיפות מסוק קרב ^ דובר צה"ל: "חיזבללה עשה פיגוע אבל לא מימש את מטרתו להרוג 
חיילים. הישג מבצעי ראוי" ^ נתניהו: "אין לנו אפילו חייל שרוט, נערכים להמשך"

מאת סופרנו הצבאי

אחר  אתמול  ירה  חיזבללה 
(נ"ט)  קורנט  טילי   2-3 הצהריים 
אל עמדה במוצב אביבים ואל אמ־
בולנס צבאי. בס"ד לא היו נפגעים. 
שירתה  החוליה  את  תקף  צה"ל 
התקיפות  ובמהלך  הנ"ט  טילי  את 
נורו 100 פצצות ארטילריה. מסוק 
בסביבות  בתקיפות.  השתתף  קרב 
על  הודיע  העורף  פיקוד   18:30

חזרה לשגרה באזור הצפון. 
במהלך התקרית בצפון, כחלק 
(ראו  צה"ל  של  הטעיה  מתרגיל 
צה"ל  חיילי  שני  פונו  מסגרת), 
במסוק לחדר המיון בבית החולים 
שוח־ הם  אולם   – בחיפה  רמב"ם 
נזקקו  שלא  לאחר  לבתיהם  ררו 

לטיפול רפואי.
הבטחון  ושר  הממשלה  ראש 
בהתייחסו  אמר  נתניהו  בנימין 

טילי  בכמה  "הותקפנו  לתקרית: 
ובירי  פגזים  ב־100  הגבנו  נ"ט, 
שונים.  באמצעים  האוויר  מן 

ההמ־ לגבי  בהתייעצויות  אנחנו 
לכל  ערוכים  להיות  הוריתי  שך. 
להתפתחויות  בהתאם  תרחיש. 

יכול  אני  ההמשך.  על  נחליט 
לנו  אין   – חשובה  ידיעה  להודיע 
אף נפגעים – לא פגוע ואפילו לא 

שרוט".
הפיגוע  את  מימש  "חיזבללה 
במשי־ עמד  לא  אבל  תכנן  שהוא 

מבצעי  הישג  זה  לצה"ל  שלו.  מה 
המנוחה",  לשלב  עוברים  לא  אבל 
רונן  תת־אלוף  צה"ל,  דובר  אמר 
נדחתה  השבוע  שבסוף  מנליס, 
הוא  הרגיש.  המצב  בשל  החלפתו 
מול  מראש  נערך  צה"ל  כי  עדכן 
היה  מהם  שאחד  התרחישים,  כל 
והצירים,  המוצבים  ליד  נ"ט  ירי 
לאוכלוסיה.  צבא  בין  "מפרידים 
מנהל  באוגוסט  הישראלי  הציבור 
צה"ל  מבחינת  וזה  בצפון  שגרה 
אחד  שמצד  התוצאה  הישג. 
ואין  שהיא  כמו  היתה  ההיערכות 
את  הפיק  לא  חיזבללה  נפגעים – 

ההישג וצה"ל עמד במשימה".
מצב  הערכת  קיים  הרמטכ"ל 
שיפור  לצורך  המטכ"ל  קציני  עם 
המוכנות לנוכח האירוע ולפי שעה 
"האירוע  מיוחדות,  הנחיות  אין 
באביבים  צה"ל  מבחינת  הטקטי 
אפש־ פעולות  בוחנים  הסתיים. 

רויות לוואי גם בצד השני. מראש 
של  שהתגובה  לכך  בצה"ל  נערכו 
ולכן  חיילים  מול  תהיה  חיזבללה 
לעורף.  מיוחדות  הנחיות  נתנו 
היערכות הכוחות של צה"ל היתה 

טובה", אמר תא"ל מנליס.
הזמני  האו"ם  כוח  יוניפי"ל, 
אודות  על  הצהרה  פרסם  בלבנון, 
מפקד  כי  צוין  שבה  התקרית 
יצר  קול,  דה  סטפנו  הגנרל  הכוח, 
מנת  על  הצדדים  שני  עם  קשר 
דה  המתיחות.  להפגת  להוביל 
בעקבות  קשה  דאגה  הביע  קול 
לנהוג  בצדדים  והפציר  התקרית, 
הסלמה  למנוע  כדי  מרבי  איפוק 

נוספת.
"מדובר באירוע חמור שמהווה 
הפרה של החלטת מועצת הבטחון 

חיים בירך ברגשטיין
בן הר"ר אברהם דוד הי"ו
ישיבת טשכנוב ירושלים

בית שמש

מרים מנדלאיל
בת הר"ר צבי נחמן הי"ו
סמינר גור ב"ב
בני ברק

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

הגורלית  המערכה  לקראת 
'ציפורי  במלון  אמש  התכנסו 
בכנרת' בטבריה תחת קורת גג 
הקהילות  מועצת  חברי  אחת 
ישראל,  אגודת  של  הארצית 
חברי  הציבור  שליחי  עם  יחד 
הכנסת וסגני השרים של אגו־

דת ישראל. את משא הקודש 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  השמיע 
שליט"א.  מדז'יקוב־ויז'ניץ 

ידיעה נרחבת תבוא בע"ה.
| צילום: משה גולדשטיין

סגן השר הרב מאיר פרוש בכינוס מועצת הקהילות בטבריה:

"היהדות החרדית בשעת חירום, מערכת הבחירות הזו 
היא גורלית, זו מערכה שהוכרזה על ה' ועל משיחו"

/ עמוד ב

מדובר  כאילו  כאן  מתמוגגים  שעליו  הזה,  התעלול 
במעשה קונדס הגאוני ביותר שהופק כאן, ממחיש את 
האחרונות  בשנים  ישראל  התדרדרה  שאליה  החרפה 
מערכת  ישראל  עם  מנהל  טרור  ארגון  חיזבללה.  מול 
יחסים כאילו היה מדינה ריבונית. ישראל מנהלת שיח 

עם נסרללה כאילו היה המכובד והגדול שבאויביה.

המאמר המלא: עמוד ד

פרשנות //  מרדכי גולדמן

עם תעלולים שכאלו

  המשך בעמ' ד

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מביאלא שליט"א:

מעמד רב הוד בפתיחת 
הישיבה הגדולה באלעד 

התרגשות בחצר הקודש ביאלא ^ לראשונה נפתחה ישיבה גבוהה עבור בחורי 
החסידות ^ אתמול נחנכה הישיבה באלעד במעמד רב הוד, בראשות כ"ק מרן 

אדמו"ר מביאלא שליט"א ובהשתתפות נכבדי עם

מאת יקותיאל יהודה גנזל

בימים  מציפה  רבה  התרגשות 
אלה את לבבות חסידי ביאלא בכל 
אתר ואתר, עם התגשמות משאל־
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  הטהורה  תו 
גבוהה  ישיבה  להקים   – שליט"א 
עבור בחורי החסידות, ישיבה אשר 
כרמי  במשעול  דרכה  את  תתווה 
באורחותיהם  והחסידות,  התורה 
הקדושים  רבותינו  של  הטהורות 
של  בערבו  אתמול,  ביאלא.  לבית 
יום ראשון בשבת, נחנכה הישיבה 
החדשה במשכנה בעיר אלעד יצ"ו 

במעמד רב הוד ורב התרגשות.
חצר  של  לצעירים  הישיבה 
לפני  שנפתחה  ביאלא  הקודש 
לע־ לקנות  מיהרה  אחדות,  שנים 

צמה שם טוב, שם של ישיבה שכל 
רבותינו  בדרך  צועדים  תלמידיה 
הקדושים הצרופה ומשימים ימים 
וכיום  תורה  של  בעמלה  ולילות 
החסי־ הישיבות  בין  מוכרת  היא 

הישיבות.  בעולם  הנבחרות  דיות 

עם תחילת חודשי הקיץ, משנוצר 
גבוהה  ישיבה  לפתוח  הצורך 
לפרוח  התלמידים  ימשיכו  בה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  זימן  וללבלב, 
במלאכת  העוסקים  את  שליט"א 
את  כתפם  על  והטיל  הקודש 
הגבוהה.  הישיבה  הקמת  מלאכת 
הללו החלו תיכף במלאכתם נאמ־

נה, לאתר מבנה ראוי שיאכלס את 
של  גוואי  בתי  המעט,  מקדש  בית 

לומדי התורה ועמליה בטהרה.
אלול,  ראש־חודש  אתמול, 

ביאלא,  הקודש  בחצר  דבר  קם 
פתחה  הגבוהה  הישיבה  כאשר 
ומותאם  מרווח  במבנה  שעריה 
התורה  עיר  של  בטבורה  היטב, 
של  פתיחתה  אלעד.  והחסידות 
הודות  רק  התאפשרה  הישיבה 
העוסקים  של  הרבה  לפעילותם 
הכר־ כאשר  הקודש,  במלאכת 

הניבה  ומשמעותית  מעשית  עה 
הרב  העיר,  ראש  של  התמסרותו 
ישראל פרוש, למען השלמת בנין 

תרגיל הטעיה: מסוק פינה 'פצועים' לרמב"ם 
ובעולם הערבי דיווחו על חיסול הרמטכ"ל  / עמ' ד

  המשך בעמ' ב
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טרם נאמרה המלה האחרונה
הכוננות  אבל  הצפון,  לגבול  בערב  אתמול  חזרה  השגרה 
הצבאית צריכה להימשך. נסרללה נכשל בהפקת זממו ובחסדי 
ד' לא היו נפגעים. יתר על כן, ככל שהדברים נראים, הצליח 
הצבא לתעל את חיזבללה ולתמרנו לפעולה שלא תפגע בבני 
שהבטיח  את  מימש  גם  וקיים,  לתקוף  הבטיח  נסרללה  אדם. 
דברי  לעומת  אבל  להתלקחות.  תביא  שלא  נקודתית  פעולה 
מתקפת  את  לתאר  שלא  אפשר  אי  והאיומים  שלו  הרהב 
הקורנטים אלא ככשלון. חוליית יורי הטילים נקראה על שם 
שני משגרי הרחפנים שנהרגו בשבוע שעבר בתקיפת מטוסים 
לנקום  הצליחו  לא  הם  ת"ל  אבל  לדמשק.  מדרום  ביתם  על 
את דם המחבלים, ואולי אף נפגעו באש התגובה מהתותחים, 

הטנקים והמסוק. 

פעולת הרחפנים המיוחסת לצה"ל שבה נפגע קשות מתקן 
השבחה של טילים והפיכתם למדויקים היא אשר הוציאה את 
טרם  עליה  התגמול  פעולת  שאת  נראה  ולכן  מכליו.  נסרללה 
ולקבינט  למטכ"ל  להביא  יהיה  המודיעין  על  לפועל.  הוציא 
וריכוזי  הכוננות  באחזקת  להמשיך  האם  המצב,  הערכת  את 
באמת  לחזור  שאפשר  או  המתוכנן  התרגיל  וביטול  הכוחות 

לשגרה, תוך המשך התצפיות, ההאזנות והערכות המצב.

לציין  מותר  הבאים  בימים  תתלקח  לא  שהגזרה  בהנחה 
מול  ההכלה  יכולת  האירוע.  של  הנכון  הניהול  את  לשבח 
רוח,  קור  על  מעידה  נסרללה  ונכלוליות  חיזבללה  רשעות 
יהפוך  שלבטח  חיזבללה  עם  עימות  וזהירות.  שליטה  יכולת 
יימצא  תמיד  לבחירות.  מאוד  סמוך  רצוי  אינו  למלחמה 
של  מאבקו  ועם  הבחירות  עם  העימות  את  שיקשר  המקטרג 

נתניהו נגד הפרקליטות.

החלטה  לקבל  תצטרך  הבאה  שהממשלה  ספק  כל  אין 
אפשרות  מכלל  להוציא  ואין  לחיזבללה,  באשר  מכרעת 
ללא  גם  חיזבללה  של  האדיר  הטילים  מאגר  מנע.  מלחמת 
איראן  בעזרת  חיזבללה,  נוראה.  סכנה  הוא  מדויקים  טילים 
ימשיך להצטייד בטילים מדויקים. למרות כל מאמצי הסיכול 
הברחת  מפני  לבנון  של  הרמטית  סגירה  להבטיח  אפשר  אי 
טילים או ציוד לשכלול הטילים הלא מדויקים. בשלב מסוים 
לא יהיה מנוס מתקיפה פתאומית, מתוחכמת ואכזרית במטרה 
לפגוע במאגרים. אם חיזבללה יגיב בירי טילים יהיה על צה"ל 
במתקני  לרבות  לבנון  מדינת  של  בתשתית  אנושות  לפגוע 
ייצור החשמל. חיזבללה לא אמר את מלתו האחרונה במשבר 
את  שאומרת  מי  להיות  ולהתכונן  להיערך  צריכה  ישראל  זה. 
מילות הסיום. גורם ההפתעה הוא גורם מכריע במערכה הזו, 
נפשנו  למלט  להצילנו,  יוכל  ישראל  שומר  רק  תמיד,  וכמו 
מחרב האויב, ולחיותנו כהיום הזה, איש תחת גפנו ואיש תחת 

תאנתו.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

שיעור בחשבון
אביגדור  הספיק  לא  מה 
עליו  אומרים  להיות.  ליברמן 
הוא  הספקים  שצבר  שמרוב 
ממאום  מתרגש  לא  כבר 
לו  שמצית  היחיד  והדבר 
ראש  להיות  הוא  הדמיון  את 
את  מתזז  הוא  לכן  ממשלה. 

כל המערכת.
אגב,  ידענים,  אותם 
ניאות  רק  אילו  כי  טוענים 
לקפריזה  הממשלה  ראש 
למ"מ  ולמנותו  ליברמן  של 
לא  אז  כי  הממשלה,  ראש 
אותה  כל  עלינו  באה  היתה 
עמה  שהביאה  עוועים  רוח 
החדש  הבחירות  סבב  את 
קרבים  שאנו  והמיותר 

לסיומו.
העדפותיו  על  לא  אבל 
לדבר  אמרתי  האגוצנטריות 
הגדול  המזל  על  אלא  הפעם 
אזרחי  של  בחלקם  שנפל 
שליברמן,  הוא  המזל  ישראל. 
בשום קונסטלציה לא הצליח 

עד כה לכהן כשר האוצר.
מינוי  שאי  היא  האמת 
יש  מתבקש.  די  כזה  לתפקיד 
חושים  והעדר  טקט  חוסר 
הקופה  לשומר  למנות 
שבעור  מי  את  הציבורית 
ממינויו  וכתוצאה  שיניו, 
ידידותי  משפטי  יועץ  של 
אישום  מכתב  נחלץ  במיוחד, 
בפרשיה חמורה ביותר אך גם 
שחיתויות  הזו,  הפרשה  ללא 
של  הנרדף  שמה  כמעט  הן 
שבראשה  ההן  אומרי  סיעת 
האנשים  ומספר  עומד  הוא 
שבר  בה  אשם  ונמצא  שסרח 
הדמיוניים  השיאים  כל  את 
שניתן היה להעלות על הדעת 

אי פעם.
ההתאמה  חוסר  אולם 
הרבה  לתפקיד  ליברמן  של 
יותר פשוט. הנה דוגמה קטנה 
במסגרת  האחרונים.  מהימים 
הרסן  משולחת  ההסתה 
במערכת  לעצמו  סיגל  שהוא 
הוא  האחרונות,  הבחירות 
בימים  מסוים  בנתון  מנופף 
רענן  עץ  כל  תחת  האחרונים 
ולפני כל מיקרופון שמוגש לו 
התקשורת  ידי  על  באדיבות 
סיבות  משתי  לו,  המחמיאה 
גם  הוא  יחדיו:  להן  שחברו 
מפליא את מכותיו הלשוניות 
נפשה  שנוא  החרדי  בציבור 
וגם מיצב עצמו כיריב הבוטה 
הממשלה,  ראש  של  ביותר 

אויבה המר.
שליברמן  הנתון  הוא  כזה 
לפי  הפוגה.  ללא  ממטיר 
שתהיה  מאוד  חשוב  ליברמן, 
ושמירה  מעולה  בדיקה 
מעולה על הקלפיות באזורים 
בבחירות  שכן  החרדיים 
הוא  כך  למשל,  האחרונות, 
בקלפי  למצמץ  בלי  טוען 
מאה  היו  שערים  במאה 

ועשרים אחוזי הצבעה. 
כמותו  עלוב  לדמגוג 
הימים  מן  ביום  שהחליט 
והסתה  משנאה  להיבנות 
ששמו  אחד  אויב  יש  פראית 
הארכיון. לפי ועדת הבחירות, 
אלף  עשר  ארבעה  מתוך 
ארבע מאות שלושים ותשעה 
הצביעו  בחירה,  זכות  בעלי 
מאה  אלפים  ארבעת  רק 
התרגום  אם  אנשים.  וארבעה 
לאחוזים  זה  מדהים  נתון  של 
מאה  הוא  דליברמן  אליבא 
ועשרים אחוזים, זה מעיד על 

בורותו האיומה בחשבון.
טובה  מספיק  סיבה  זוהי 
אזרחי  אמורים  שבעטיה 
שאמר  למי  להודות  ישראל 
שמעולם  כך  על  די  לעולמו 
לא התנחלה בשפתו האלימה 
שלפיה  הגחמה  ליברמן  של 
האוצר  שר  להיות  חייב  הוא 
המדינה  לקופת  אוי  מה.  ויהי 
נבער  ּבּור  אם  ולכלכלתה 
על  מתיישב  היה  כמותו 

השיבר.

שורה בעלילה
לחוסר  נוספת  עדות 
לבן  כחול  בצמרת  התיאום 
שכל  לאחר  אתמול  נחשפה 
גבול  לעבר  הופנו  העיניים 

הצפון.
שנודע  לאחר  קלה  שעה 
הודיע  בצפון,  אש  חילופי  על 
להקפיא  "הנחיתי  גנץ: 
עד  הקמפיין  את  זה  בשלב 
האירועים  להתבהרות 

הבטחוניים".
פסחה  שההנחיה  האיש 
על ראשו ועל פיו היה לא אחר 
גנץ  של  הרוטציוני  משותפו 
הלה  לפיד.  יאיר  לשם  העונה 
מכן  לאחר  קצר  זמן  שחרר 
יושבי  על  עוקצנית  הודעה 
בהאשימו  בצפון  המקלטים 
שלדבריו  הממשלה  ראש  את 
העמימות  מדיניות  את  "הפר 
המצליחה בגלל הבחירות. זה 
מה שקורה כשראש הממשלה 
חשבון  על  פוליטיקה  עושה 

הבטחון".
אם כבר בשלב זה הם לא 
מצליחים ליישר קו, מה יהיה 
את  ביניהם  יחלקו  כשהם 

ראשות הממשלה.

פרק בדרמה
מתיחות  גם  לפעמים 
הצפונית  בגזרה  באש  מלווה 
יכולה להיות מלווה בחיוכים.

כשחיזבללה  קורה  זה 
של  להטעיה  בשל  כפרי  נופל 
שיש  לשווא  ומשוכנע  צה"ל 

נפגעים.

סגן השר הרב מאיר פרוש בכינוס מועצת הקהילות בטבריה:

"היהדות החרדית בשעת חירום, מערכת הבחירות הזו 
היא גורלית, זו מערכה שהוכרזה על ה' ועל משיחו"

"המאבק הזה בין כוחות הקדושה לבין הצד שכנגד, לא התחיל מהיום, ובכל פעם כאשר אנחנו מתקדמים 
ומתפתחים, בא הצד שכנגד ומציב בפנינו תריס ומכשולים. וגם הפעם זה כך, ולכן זו שעה גורלית" ^ אמר 

את הדברים בכינוס מועצת הקהילות הארצית של אגודת ישראל שנערך אתמול בטבריה 
מאת כתב 'המבשר'

חי־ בשעת  החרדית  "היהדות 
רום, כל אחד חש את גודל השעה, 
מבין  אחד  כל  השעה,  גורל  את 
גור־ היא  הזו  הבחירות  שמערכת 
לית, זו מערכה שהוכרזה על ה' ועל 
הרב  השר  סגן  אמר  ח"ו",  משיחו, 
בכי־ אתמול  בנאומו  פרוש  מאיר 
אגודת  של  הקהילות  מועצת  נוס 

ישראל שנערכה אתמול בטבריה.
"חז"ל אומרים פותחים בכבוד 
'אספה  של  בגדר  אנחנו  אכסניה. 
לי שבעים איש', מועצת הקהילות 
של אגודת ישראל מתאספת לכנס 
הבאות  הבחירות  לקראת  חירום 

לכנסת, כאן בטבריה.
"אנחנו, היהדות החרדית בש־

גודל  את  חש  אחד  כל  חירום,  עת 
אחד  כל  השעה,  גורל  את  השעה, 
היא  הזו  הבחירות  שמערכת  מבין 
על  שהוכרזה  מערכה  זו  גורלית, 
מתרברב  איך  ח"ו.  משיחו,  ועל  ה' 
אותו אחד, נקים ממשלה בלי חר־

דים ובלי משיחיים, ומדוע?
חושבים  הם  בלעדינו  "כי 
תקציבי  את  ח"ו  לחסל  יוכלו  כי 
התקציבים  והכוללים,  הישיבות 
החרדיים.  ולבתיה"ס  לת"תים 
לה־ יוכלו  חושבים  הם  בלעדינו 

בלעדינו,  דרקוני.  גיוס  חוק  עביר 
הם חושבים, יוכלו לפגוע בטהרת 
הם  בלעדינו  רח"ל.  ישראל  בנות 
חושבים שיוכלו להוסיף ולהרחיב 
רוצים  הם  בלעדינו  שבת.  חילולי 
והקונסרב־ הרפורמים  את  לקרב 

טיבים. בלעדינו יוכלו לקעקע את 
עצמאות החינוך החרדי.

הסיבה  מהי  קרה,  מה  "ולמה, 
מב־ החרדית  ליהדות  שהשנאה 

מורי  גדותיה?  על  ועולה  עבעת 
ורבותי, היינו פעם ארבעה ח"כים, 
גדלנו לחמישה, עלינו לשישה וגם 
עליה,  עוד  והנה,  לשבעה.  קפצנו 
עלינו לשמונה. ולא רק אנחנו קב־

לנו שמונה, גם ש"ס קבלה שמונה, 
ועוד בע"ה ידינו נטויה.

החרדית  שהיהדות  כזה  "בזמן 
ומשגשגת,  פורחת  היא  גודלת, 
לנו  ולכרות  גרזן  להניף  מנסים 
את העץ המלבלב. ואנו נבוכים, זו 
שעה קשה, ודווקא בשעה שאנחנו 

מתפתחים.
כוחות  בין  הזה  "המאבק 
לא  שכנגד,  הצד  לבין  הקדושה 
כאשר  פעם  ובכל  מהיום,  התחיל 
בא  ומתפתחים,  מתקדמים  אנחנו 

תריס  בפנינו  ומציב  שכנגד  הצד 
ומכשולים. וגם הפעם זה כך, ולכן 

זו שעה גורלית.
עם  המאבק  של  "ראשיתו 
הצד שכנגד כאן באר"י, היה לפני 
החרדית  והיהדות  שנה  כ־100 
כאשר  רציני  משבר  בפני  עמדה 
החליטו  כאן,  ששלטו  האנגלים 
המע־ את  הציונית  לתנועה  לתת 
היהודים  של  הכוח  באי  שהם  מד 
די־ איזה  לעצמכם  תארו  באר"י, 

כאון עבר על החרדים. הם הולכים 
לשלוט בנו.

זי"ע  הדור  וצדיקי  גדולי  "כל 
התייצבו  בחו"ל  והן  בארץ  הן 
לימין אגודת ישראל בארץ, בגלל 
שנכפה עלינו מאבק, ובימים ההם 
היהדות  של  לשורותיה  התגייס 
ובכשרו־ דיהאן  פרופ'  החרדית 

של  בתכנית  לחבל  הצליח  נותיו 
אותו.  רצחו  פשוט  והם  הציונים, 
בימים  שנה  כ־95  לפני  היה  זה 
של  דוברה  את  רצחו  פשוט  אלה, 

היהדות החרדית.
הפחד  מבהיל,  היה  "ההלם 
וזו  שורשים,  הכה  הבאות  מפני 
בני  כל  אצל  התחושה  היתה 
חרום  ששעת  החרדית  היהדות 
מט־ מכתב  הגיע  ואז  בעולם.  בא 
שבחבורת  האריות  מאחד  בריה 
המכתב  בעיר,  כאן  סלונים  חסידי 
כותב  וכך  אגו"י,  למרכז  נשלח 
הגה"ח ר' מתתי' לוריא זצ"ל שגר 
שלנו  האכסניה  בטבריה,  כאן 

היום: 
את  קרה  אשר  הנורא  "האסון 
ישרא־ הארצי  החרדית  היהדות 
לית בירושלים הדהים כאן את כל 
הלבבות. קשה להביע לכם תנחו־
המנח־ הם  מי  להגדיר  קשה  מים. 
התנחומים.  מקבלי  המה  ומי  מים 
ישראל  בארץ  החרדית  היהדות 
איבדה כח אדיר וחזק אשר מי יתן 

לה תמורתו". 
הגרי"מ  ממשיך  העצה?  "מהי 
"המשכת  הנ"ל  במכתבו  לוריא 
עבודת המנוח על אותו רעיון של 
החרדית,  היהדות  חופשת  שדה 
תהא  זאת   – הסופי  הנצחון  עד 
בעבודה,  אחים  התאמצו  נחמתנו. 
התאמצו  יאוש,  אל  מורך,  אל 

והתאוששו ולה' הישועה..".
אגו־ את  מגדיר  החזו"א  "מרן 
נגד  הנלחמת  זו  שהיא  ישראל  דת 
בשנת  כותב  הוא  וכך  הציונים, 
במסירת  "הפגשו  ושואל:  תרצ"ה 
ימים  "היו  ותשובתו:  נפשם"? 

שפחדו מיריה בנפש, אבל עכשיו 
שואל: "האפ־ ושוב  הדבר".  הוקל 

ותשובתו:  בשם"?  לקרותם  שר 
"מן הידועים, ר"מ בלוי ור"מ פרוש 

מכח הגרי"ח זוננפלד".
כך  ההם  בימים  שהיה  "ומה 
זה בזמן הזה. אז התנועה הציונית 
שכנגד,  הצד  כל  את  כמעט  ריכזה 
מפוררים  הם  מפוררים.  הם  היום 
השונאים  אלה  אבל  למפלגות, 
בשעת  היום  אנחנו  מתאחדים. 
המערכה  גורלית.  שעה  זו  חירום. 

היא גורלית.
בהפטרה  אתמול  "קראנו 
ה'  דבר  שמעו   " ר"ח:  שבת  של 
אחיכם  אמרו  דברו,  אל  החרדים 
שונאיכם מנדיכם... ורש"י מסביר 

שאמרו  הפסוקים  את  ומזכיר 
הפסוק...  וממשיך  השונאים, 
"למען שמי" – אלו שעושים למען 
שמו של הקב"ה...יכבד ה'" ומסיים 
והם  בשמחתכם,  "ונראה  הפסוק, 
ית־ שלנו,  השונאים   – יבושו" 

ביישו. איך הם יתביישו השונאים, 
שאון  "קול  הלאה:  בפסוק  כתוב 
משלם  ה'  קול  מהיכל,  קול  מעיר, 

גמול לאויביו".
"רבותי, בי"ז אלול, יהיו קולות 
צרי־ אנחנו  אבל  מעיר.  שאון 

את  ולעשות  לפעול  לדאוג  כים 
ההשתדלויות, שהקולות יהיו קול 
לראות  נזכה  ואז  ה'  קול  מהיכל, 
הרב  סיים  לאויביו".  גמול  משלם 

פרוש את דבריו הנמרצים.

מעמד רב הוד בפתיחת הישיבה הגדולה באלעד 
בתפארתו  כלול  שיהיה  הישיבה 
החשובים  לתלמידים  ויאפשר 

להגות בתורתם באין מפריע.
הישי־ בנין  הכנת  השלמת  עם 

הבית',  'חנוכת  מעמד  נערך  בה, 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  בראשותו 
עי־ בנהירו  הופיע  אשר  שליט"א 
לאה, והגיע לאלעד לקבוע מזוזות 
רב  במעמד  לחכמים  הוועד  בבית 

ההוד.
שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
את  לפאר  קדשו  בהדרת  הופיע 
המזוזה  את  קבע  הוא  המעמד. 
מעמד  וערך  הישיבה,  בהיכל 
ונשא  הישיבה  לפתיחת  'לחיים' 
בהתרג־ כאשר  קדשו,  דברות  את 

שות גדולה תיאר את היום החשוב 
והנשגב, יום בו נבנתה הישיבה על 
שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  תילה. 
מעט  מקדש  בית  שבנין  התבטא 
המקדש,  בית  כבנין  הוא  הרי  זה, 
מי  של  הזכיה  רבתה  כך  כדי  עד 
שידו היתה לעזר בבנין בית מקדש 
זה, בית הקדשים של הוגי התורה. 
מסר  הקודש  דברות  בחתימת 
את  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
רחשי ליבו הטהור, בהכרת הטוב, 
ישראל  הרב  העיר  ראש  כלפי 
למען  טרחה  חסך  שלא  פרוש 
מנהל  וכלפי  הבנין,  זה  השלם 
וינר  יצחק  שמואל  הרב  המוסדות 
שליט"א שיום ולילה לא שבת עדי 
בתום  הקודש.  מלאכת  הושלמה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  האציל  הדברים 
הנאדרות  מברכותיו  שליט"א 
בקודש על ראש תלמידי הישיבה, 
הצוות הרוחני והגשמי וכל ישראל 

בכל מקומות מושבותיהם.
העיר,  ראש  היה  הנואמים  בין 
הוא  אף  אשר  פרוש,  ישראל  הרב 
התמלא בהתרגשות רבה וציין את 
המעטי־ הישיבה  של  הקמתה  יום 

ימיה  בדברי  היסטורי'  כ'יום  רה 
רגש  ברוב  הביע  הוא  אלעד.  של 
עם  אלעד,  של  לבבה  פעמי  את 
הקדושה  הישיבה  של  היווסדה 
עוד  שתביא  היווסדות   – בתוכה 
גאולה  של  אורה  תורה,  של  אורה 

וישועה לעיר כולה.
'בורא  בריקוד  נחתם  המעמד 

עולם בקנין, השלם זה הבנין', כא־
התרוממו  הרבים  התלמידים  שר 

טפחיים מעל הקרקע, התרוממות 
שיש בה ממש.

  המשך מעמ' ראשון

ברוקלין: מאה מגידי שיעור הדף היומי מרחבי 
ארה"ב בכינוס מרשים לקראת סיום הש"ס העולמי

7,458 לומדים ב־189 בתי־כנסת וארגונים קיבלו על עצמם לסיים 85 פעמים את הש"ס
מאת א. למל

של  שיעור  מגידי  ל־100  קרוב 
אמריקה  רחבי  מכל  היומי'  'הדף 
יורק,  ניו  לפלטבוש,  השבוע  נהרו 
כדי  ומרשים,  גדול  מיוחד,  לכינוס 
על  נוספים  פרטים  ולשמוע  לדון 
אגודת  של  העולמי  הש"ס  סיום 
לה־ העומד  באמריקה,  ישראל 
ביום  מטלייף  באצטדיון  תקיים 

רביעי, ד' בטבת תש"פ.
אגודת  של  בפועל  נשיא  סגן 
דוד  חיים  הרב  באמריקה,  ישראל 
צוויבל, קידם בברכה את פני המ־

שתתפים ב'בית בנימין' של אגודת 
מציג  כשהוא  באמריקה,  ישראל 
בפניהם את יו"ר מועצת המנהלים 
ורדיגר,  שלמה  הרב  התנועה,  של 
חסר  ההתמדה  גל  על  שדיבר 

התקדים של החודשים האחרונים 
רחבי  בכל  היומי'  'הדף  בלימוד 
בכלל,  ובעולם  בפרט,  אמריקה 
הסיום  לקראת  ההתרגשות  בעוד 

הולכת וגוברת בכל קצוות תבל.
העולם  ברחבי  רבים  מיזמים 
לקידום לימוד 'הדף היומי', עוררו 
אלפים לקבוע עתים לתורה, ככל 
ומתקרב.  הולך  הסיום  שמועד 
בתי־כנסת  ב־189  לומדים   7,458
הקדישו  העולם  ברחבי  וארגונים 
את עצמם למבצע מיוחד של סיום 
מתכנית  כחלק  פעמים   85 הש"ס 
רבות  קבוצות  עם  הסיום',  'חברי 
ללימודים  שהתחייבו  אחרות 
ילדים   30,000 כן  כמו  נוספים. 
בערים  לימוד  מוסדות  באלפי 
תבל משתתפים  ברחבי  ובמדינות 
הסיום',  'מתמידי  בתכנית  כבר 

לה־ צפויים  נוספים  רבים  כאשר 
בשבועות  הדינמי  למיזם  צטרף 

ובחודשים הבאים. 
יצרה  היומי'  דף  'חבורת 
מאות  אליה  המושכת  אווירה 
אישי  חיבור  המקבלים  לומדים 
תשתית  ויוצרת  הש"ס  לסיום 
שלהם  היומיום  חיי  את  המרכזת 

סביב הלימוד.
הגדול  בכינוס  נואמים  מספר 
היומי'  ב'דף  השיעורים  מגידי  של 
של  העולמי  לאופיו  התייחסו 
את  מזכירים  הם  כאשר  הסיום, 
בקהילות  המושקעים  המאמצים 
ימ־ אחד  כל  כי  להבטיח  שונות 
כולל  בארוע,  חיוני  תפקיד  לא 
הספרדיות  החסידיות,  הקהילות 
והליטאיות. דגש מיוחד הושם גם 
ניו  לאזור  מחוץ  שמתגורר  מי  על 
יורק רבתי, עם מאמצים מיוחדים 

להבטיח את מלוא השתתפותם. 
שיתף  רידר  יוסף  שמואל  ר' 
פרטים  במספר  הנוכחים  את 
וציין  הש"ס,  סיום  לגבי  חשובים 
כי אמצעי האבטחה שננקטו לרגל 
אירוע מונומנטלי זה יהיו הדוקים 
תוספות  הוזכרו  כמו־כן,  במיוחד. 
רבות לתכנית שיהפכו את הארוע 
ומר־ השראה  למעורר  ההיסטורי 

תק עוד יותר, כולל מיקום הבימה 
מתור־ והפעלת  המגרש  במרכז 

לתועלת  הסימנים  לשפת  גמנים 
לקויי השמיעה.

הכינוס  במהלך  הדוברים  בין 
נשיא  סגן  בקר  לייביש  הרב  היו 
מר־ מאיר  חיים  קהילות,  לנושאי 

קוביץ, מנהל מיזם המנהיגות ע"ש 
הסיום'  'חברי  ומתאם  לפקוביץ 
נתנאל  רפאל  מרקוביץ,  שי  הרב 
שלמה  הרב  הסיום  נשיא  וסגן 
גרצולין: "ברוך השם, כלל ישראל 
גדל בקצב מהיר ביותר מאז סיום 
גדל  אתו  ויחד  הקודם,  הש"ס 
היומי,  הדף  לומדי  של  מספרם 
גרצולין. "אנו  הרב  אמר  ירבו",  כן 
לכרטיסים  הדרישה  כי  צופים 
ההתרגשות  מאוד.  גדולה  תהיה 
חסרי־תק־ שוב  הן  וההתלהבות 

דים, ואנו מצפים לחגיגה של כלל 
ישראל, ביחד".

של  המבצעת  הוועדה  חבר 
דיאמונד,  דוד  ר'  הש"ס  סיום 
עד  כי  ציין  באירוע,  שהשתתף 
שהורגשו  והאנרגיה  האחדות  כה, 
הרבה  "בעוד  חסרי־תקדים.  הינם 
הימים  את  סופרים  אנשים  מאוד 
שנותרו עד הסיום, אני כבר סופר 
מעמד  של  לפתיחתו  הדקות  את 
מעורר השראה זה, בו יתגלה כבוד 
דיאמונד.  ר"ד  אמר  שמים",  שם 
"אנו מצפים לעליה עוד יותר גדו־

לה בלימוד התורה וקביעת עתים 
כולו  ישראל  כלל  כאשר  לתורה, 
מתאחד לקידוש שם שמים ברבים 

באצטדיון 'מטלייף' בד' בטבת".
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יורדים אל השטח: 

חברי הכנסת של 'אגודת ישראל' יבקרו היום ומחר 
בכל הריכוזים החרדיים בצפון הארץ ובדרומה 
ארבעת נציגי 'אגודת ישראל' בכנסת יפקדו יחדיו את המטות, ויסקרו את 

הפעילות המתגברת לקראת יום הבוחר

של  הכנסת  חברי  ארבעת 
לצאת  צפויים  ישראל  אגודת 
ממושכים  לסיורים  ומחר  היום 
בנקודות יישוב רבות בצפון הארץ 
ובדרומה, בהן יש ריכוזים חרדיים 
מה־ כחלק  זאת,  וקטנים.  גדולים 
בימים  המתבצעת  הערה  פעילות 
ולהביא  השורות  את  ללכד  אלו 
היהדות  של  כללית  להתגייסות 
המערכה  הצלחת  למען  הנאמנה, 
ניצחוןנצחון  והשגת  הגורלית, 
הדת  שונאי  על  בעז"ה  מזהיר 
הנאמן  הציבור  של  רעתו  ומבקשי 

לדרך ה' ולתורת ישראל. 
היום  יפקדו  הסיור  במסגרת 
ליצמן  יעקב  הרב  השרים  סגני 
הכנסת  וחברי  פרוש,  מאיר  והרב 
ישראל  והרב  טסלר  יעקב  הרב 
נצרת  עפולה,  בחיפה,  אייכלר, 
עילית, טבריה, חצור הגלילית וב־

הח"כים  יפתחו  בעז"ה  מחר  צפת. 
את הסיור המשותף בביתר עילית, 
ממנה ימשיכו לבית שמש, ולאחר 
מכן יפקדו את המטות בקוממיות, 
ערד, באר שבע, אשקלון כשהמסע 
הממושך יגיע אל סיומו ברחובות.

יבקרו  בהם  המוקדים  בכל 
הנציגים  את  יפגשו  הם  הח"כים, 
יתודרכו  המוניציפאלי,  במישור 
ויסקרו  המטות,  מנהלי  ידי  על 
ומתגברת  ההולכת  הפעילות  את 

לקראת יום הבוחר.
ב'אגודת ישראל' מדגישים כי 
ומאוחדת  מלוכדת  כולה  הסיעה 

כדי  פוסקת,  בלתי  בפעילות 
גדול  ניצחוןנצחון  להשגת  להביא 
ליראי ה' החרדים אל דברו: "זוהי 
מת־ יותר  הפעם  השעה,  חובת 

ישראל'.  ב'אגודת  אומרים  מיד", 
רוכבים  החרדים  שונאי  "כאשר 
רווחים  לגרוף  ומנסים  גבינו  על 
דורכים  שהם  תוך  אלקטורליים 

את  ורומסים  החרדי  הציבור  על 
עלינו  הקדושה,  התורה  כבוד 
מכרעת,  שתהיה  לתוצאה  להביא 
אנשי  פסו  שלא  להם  ותוכיח 
ושהציבור  הארץ,  מקרב  אמונה 
התורה  שרי  ורבנן  למרנן  המציית 
בעזרת  ויגדל  ילך  רק  והחסידות 
ה', וכך גם הנציגות שלו בכנסת". 
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"הזמן הבעייתי ביותר מבחינת ההסתה כנגד המגזר החרדי הוא ללא ספק תקופת הבחי־
רות". כך אומר עו"ד הרב אברהם יוסטמן, איש 'שלומי אמונים' וחבר ועדת הבחירות המרכזית, 
בשיחה עם 'המבשר'. "חלק גדול מהפעילות הזאת, של הסתה פרועה כנגד המגזר החרדי, הוא 
לא אמיתי. הוא לא מגיע משנאה או מביקורת אמיתית שיש לאותו מסית כלפי המגזר שעליו 
אנו נמנים. מדובר בשימוש ציני וחסר עכבות בציבור החרדי, כדי להשיג תוצאות טובות יותר 

בקלפי. "הכה ביהודים והצל את רוסיה". 
"בבחירות הנוכחיות אנחנו עדים לתופעה הזאת ביתר שאת. אביגדור ליברמן הוא הדוגמה 
המובהקת לשימוש בהסתה כנגד המגזר החרדי, כתעמולת בחירות מכוערת, שנועדה לכסות 
שלו  הקודמת  שהאג'נדה  לאחר  שלו,  המצביעים  במספר  שנוצר  החסר  את  ולהשלים  פערים 
קרסה כמגדל קלפים, והוכח ש־48 שעות, יכולות להימשך אצל ליברמן גם 48 חודשים, ואולי 

אפילו 48 שנים...". 
נציג 'שלומי אמונים' באשדוד ומנהל לשכתו של סגן שר החינוך, הרב יהושע טננהויז, מס־

כים עם דבריו של הרב יוסטמן, וטוען כי בפועל אין כל תועלת בנסיון להיאבק בהסתה מסוג 
זה. "אנחנו צריכים להתמקד ב'עשה טוב', ולא ב'סור מרע'", הוא אומר. "מה שמוטל עלינו זה 
שלנו,  הציבור  לטובת  פעולות  שיותר  כמה  לבצע  מבחינתנו,  ביותר  הטוב  את  לעשות  פשוט 

ולטובת הציבור כולו. אל לנו להתייחס בכלל לאותן הסתות פרועות ושקריות. 
"הרי בסופו של דבר תמיד יהיה מי שינסה לעשות הון פוליטי על הגב שלנו", מוסיף הרב 
טננהויז. "ומי שמחפש גם מוצא. אין דבר יותר קל מלמצוא סיבות להסית כנגד כל ציבור באשר 
הוא. לכן אין טעם להתווכח, זה בכל מקרה לא יעזור. גם אם נוכיח באותות ובמופתים שטענות 
כאלו ואחרות שליברמן או לפיד טוענים אינן נכונות, זה לא ישנה את שיח ההסתה. הם יתעלמו 

מההוכחות הללו, או לחלופין ימציאו המצאות חדשות כדי לחבוט בנו באמצעותן". 

אז מה באמת עושים, אנחנו צריכים לשבת בחיבוק ידיים ולאפשר להם להסית נגדנו באין 
מפריע?

גם  מעריכים  שאותם  החרדי,  בציבור  שיש  החלקים  את  להבליט  זה  לעשות  שצריך  "מה 
בציבור הכללי", משיב הרב טננהויז. "ארגוני ההצלה זוכים להערכה רבה, פעילות החסד הענפה 
האחווה  ההדדית,  העזרה  הכללי.  במגזר  גם  חלקי  באופן  לפחות  היטב,  מוכרת  שלנו  במגזר 
וכמובן החינוך שלנו שהוא טוב ואיכותי עשרת מונים משל כל מגזר אחר. אלו עובדות שאף 
להתחיל  צריכים  אנחנו  שבהן  למקומות  להיגרר  במקום  אז  עליהן.  להתווכח  יכול  אינו  אחד 
לטעון ולהוכיח באותות ובמופתים שפני הדברים הם לא כך, אלא אחרת, אנחנו יכולים פשוט 

להתמקד במקומות שבהם אנחנו חזקים וטובים יותר גם בעיני מגזרים אחרים. 
"זה נכון ביתר שאת לגבי הפעילות הפוליטית והפרלמנטרית. הציבור החילוני יודע להעריך 
את חברי הכנסת החרדיים שעושים את עבודתם נאמנה. כולם יודעים שחבר כנסת או חבר 
מועצת עיר חרדי בא לעבוד לטובת ציבור שולחיו, ולא מתמודד לשם שררה וכבוד. והפעילות 
הזאת מסייעת ברוב המקרים גם לציבור הכללי. אם זה בחינוך, אם בבריאות, אם בכל הפעי־

לויות האחרות שעושים שלוחי דרבנן בכנסת, במשרדי הממשלה ובמועצות הערים השונות. 
רק כך אנחנו יכולים וצריכים לעבוד. זה קל להתלהם", מסכם הרב טננהויז, "אולי זה אפילו כיף 

להתלהם, אבל במבחן התוצאה זה לא מביא לנו שום תועלת". 
הרב יוסטמן: "אני מסכים עם כל מילה, ואני רוצה להוסיף דבר נוסף: התשובה האמיתית 
שלנו כלפי ההסתה הזאת צריכה להיות התלכדות בתוך המחנה פנימה. אם אנחנו מותקפים, 
ולהוכיח  בקלפי,  הולמת  תשובה  להם  לתת  צריכים  אנחנו  מאוחדים,  להיות  צריכים  אנחנו 
לליברמן, ללפיד ולכל המסיתים הראשיים והמשניים, שאם הם יעלו אותנו על המוקד לפני הב־

חירות, אנחנו נגיב להם בהצבעה המונית ומאסיבית. הם יצטרכו להתמודד לאחר מכן עם יותר 
חברי כנסת חרדים שיעמדו בפניהם כחומה בצורה במשך שנות כהונתה של הכנסת הבאה". 

ועוד משפט אחד מוסיף הרב טננהויז לסיום: "כמו שמצוה לומר דברים הנשמעים בצורה 
טובה באוזניהם של מי שאינם שומרים תורה ומצוות, כך מצוה לפעמים לשתוק ולא לענות לכל 
אחד, בוודאי כשמדובר בעיתונאי שלאחר מכן עושה מכל אמירה שולית מטעמים. מי שאינו 

יודע להשיב בצורה שקולה ואחראית, עדיף שפשוט ישתוק". 

שיחה בשניים
שיחה יומית עם שני מומחים  

על ההסתה המככבת במערכת הבחירות

ריכוזי  כל  את  האופפת  החירום  תחושת 
גם  מגיעה  ישראל,  בארץ  החרדית  היהדות 
ישראל  אגודת  של  הבחירות  במטה  לאשדוד. 
פתיחת  לקראת  האחרונות  בהכנות  עוסקים 

המטה המרכזי בשבוע הקרוב.
בקשנו מהרב יהושע טננהויז מראשי אגו"י 
ההצבעה  אחוזי  על  סקירה  לנו  לתת  באשדוד 
הספ־ התכניות  ועל  באשדוד  התורה  ליהדות 
ציפיות למערכת הבחירות ההולכת והקרבה. 

לעומת  האחרונות  בבחירות  "הגידול 
ל־2,500 קרוב  שהם  ב־22%  הסתכם  תשע"ה 

קולות   13,606 של  הישג  עם  וסיימנו  קולות 
ליהדות התורה ג'", מספר הרב טננהויז.

"המטה המרכזי עבד כמובן לפני הבחירות, 
את  שינו  כאשר  הבחירות  ביום  בעיקר  אבל 
הקונספט ועבדו על מטה קהילות במקום אחד 
מרוכז. המטה הזה היה תעתיק של עבודה של־
של  בפילוח  שעבדנו  הקודמות  השנים  בכל  נו 
קהילות, אם כי בפעם האחרונה זה עבד בצורה 

יותר ממוקדת והרבה יותר ידידותית.
כל  את  במאגר  לנו  יש  הקרובות  "בבחירות 
הפ־ שיתוף  לכך,  ומעבר  הקודם,  הפוטנציאל 

עולה המקומי החזק בין כל הנציגים גדל לאין 
ערוך. ברור לנו שבע"ה זה יביא לתוצאה טובה 

ביום הבוחר.
המקומית  לרשות  הבחירות  מאז  "בכלל 
בעיר,  פניה  את  שינתה  ישראל  שאגודת 

הפ־ שיתוף  את  רואות  המגוונות  הקהילות 
שבוע  בכל  נערכו  הנציגים,  כל  של  עולה 
חברי  של  לשטח  ירידה  קהל,  קבלות  עשרות 
מאוד  גדולה  קהילתית  ומעורבות  הכנסת 
התו־ התרבות  החינוך  הכנסת,  בתי  בתחומי 

ראש  סגן  בראשות  הקהילה  צרכי  ושאר  רנית 
העיריה  נציגי  ושאר  וינגרטן  יחיאל  הרב  העיר 
במהלך  להיכנס  שאמורים  ואלו  המכהנים 
רואה  הציבור  כי  ספק  אין  הקרובה.  הקדנציה 
תוספת  ייתן  שזה  לנו  וברור  זה,  את  ומרגיש 
הינה  שלנו  המטרה  כאשר  משמעותית,  כח 
בבחירות  המצביעים   15,000 את  לחצות 

הקרובות.
לפתיחת  האחרונה  בשנה  ניתן  נוסף  "דגש 
העיר,  ברחבי  וקירוב  תורה  שיעורי  עשרות 
והאהדה לציבור החרדי ולמפלגת יהדות התו־

במרחב  גם  אותותיה  את  ה'  בעזרת  תיתן  רה 
הזה.

אנחנו  הקרוב  בשבוע  נאמר,  שכבר  "כפי 
בעיר  הפעיל  המטה  את  לפתוח  מתכננים 
של  הפעילות  של  האסטרטגיה  את  ולהמשיך 
אגודת ישראל עד יום הבוחר על כל המשתמע 

מכך.
"אשדוד הגיעה אל קו הסיום כעיר החרדית 
הרביעית במספר המצביעים עבור יהדות התו־

רה ואנחנו מקווים ומייחלים להמשיך להתמיד 
ולעמוד בכך", אומר הרב טננהויז. 

הממונע המטה 
'המבשר' מדווח מדי יום ממטות אגודת ישראל

אשדוד נערכת לבחירות 
כאיש אחד בלב אחד ///  אשר קליין

"ההסתה - תעמולת בחירות מכוערת"
///  יעקב א. לוסטיגמן
עו"ד  'שלומי אמונים' באשדוד הרב יהושע טננהויז וחבר ועדת הבחירות המרכזית  עם נציג 
הרב אברהם יוסטמן • "ליברמן הוא הדוגמה המובהקת לשימוש בהסתה נגד המגזר החרדי 

כתעמולת בחירות מכוערת"

במספר  הרביעית  החרדית  כעיר  הסיום  קו  אל  הגיעה  אשדוד  האחרונות  "בבחירות 
המצביעים עבור יהדות התורה ואנחנו מקווים ומייחלים להמשיך להתמיד ולעמוד בכך 
גם בבחירות הקרובות בזכות האחדות השוררת בין כל הקהילות בעיר. המטרה שלנו הינה 
לחצות את 15,000 המצביעים בבחירות הקרובות", אומר העסקן הרב יהושע טננהויז 

מראשי אגו"י באשדוד

בפתיחת הלשכה לפניות הציבור באשדוד

מהפך בין הגושים? 

סקר: כחול לבן - 32, הליכוד - 31
עוד בסקר: 'ישראל ביתנו' עם 11 מנדטים, 

מפלגת ימינה מקבלת עשרה מנדטים

מתפקדי 'זהות' אישרו את ההסכם 
עם נתניהו; המפלגה לא תתמודד

מאת מאיר ברגר

העיתו־ מסיבת  לאחר  יומיים 
נאים עם ראש הממשלה במהלכה 
הכריז יו"ר 'זהות' על הסרת התמו־
דדות מפלגתו בבחירות הקרובות, 
את  המפלגה  מתפקדי  אישרו 

ההסכם שנחתם בין הצדדים. 
זהות  מפלגת  ממתפקדי   77%
בין  שנחתם  ההסכם  בעד  הצביעו 
לבין  פייגלין  משה  המפלגה  יו"ר 

ראש הממשלה בנימין נתניהו.
לא  'זהות'  ההסכם,  פי  על 
ובתמורה  ה־22  לכנסת  תתמודד 
בממשלה  לשר  ימונה  פייגלין 
כלכליים  צעדים  ויקודמו  נתניהו, 
וחברתיים ברוח מצע מפלגתו של 
קנא־ של  לגליזציה  כמו  פייגלין, 

ביס רפואי לחולים.
בני   4,174 חברים  במפלגה 
בעלי  הם   2,051 מתוכם  אדם, 
מפלגה  חברי  בחירה. 1,509  זכות 

ההצבעה. 1,165 זכות  את  מימשו 
נגד  הצביעו   310 בעד,  הצביעו 

ו־25 מתפקדים נמנעו.
פייגלין הגיב: "אני מודה לחברי 
המפלגה שאישרו היום את ההסכם 
שחתמתי עם ראש הממשלה, ברוב 
גדול. בעזרת השם תוביל ההחלטה 
מצע  למימוש  היום  שהתקבלה 
והכנסת  הממשלה  מתוך  זהות 
החשובה  המפלגה  בניית  ולהמשך 

שלנו, לקראת אתגרי העתיד".

מאת מאיר ברגר

פוקס  קמיל  פרופ'  של  סקר 
13 בחדשות  אמש  שפורסם 
גם  תנודתיות  קיימת  כי  מעלה 
בין  המספרי  היתרון  בשאלת 
הס־ פי  על  הגדולות.  המפלגות 
מקבלת  לבן  כחול  מפלגת  קר, 
32 מנדטים בכנסת הבאה בעוד 

הליכוד זוכה ב־31 מושבים.
'ישראל  הסקר:  פי  על  עוד 
ליברמן  אביגדור  של  ביתנו' 
ימינה  מפלגת  מנדטים,   11 עם 

מקבלת עשרה מנדטים.
המשו־ הערבית  הרשימה 

מנדטים,  מעשרה  נהנית  תפת 
סיעת יהדות התורה עם שבעה 
הדמוקרטי  המחנה  מנדטים, 
מפלגת  מנדטים.  שבעה  עם 
העבודה־גשר  ורשימת  ש"ס 
כל  מנדטים  שישה  מקבלות 

אחת מהן.
רשימת 'עוצמה יהודית' עם 
אחוז  את  עוברת  לא   –  2.82%

החסימה.
גוש  לגושים,  בחלוקה 
גוש  מנדטים,   54 עם  הימין 
השמאל וערבים – 55. 'ישראל 
עם  מאזניים  לשון  היא  ביתנו' 

11 מנדטים.
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חיזבללה שיגר טילים לעבר אמבולנס ומוצב של צה"ל; בחסדי שמים אין נפגעים

1701, והוא מכוון בבירור לערער 
מפקד  אמר  באזור",  היציבות  את 
לשמור  "עלינו  יוניפי"ל.  כוח 
הכחול.  הקו  לאורך  הבטחון  על 
מחויבים  הם  כי  הודיעו  הצדדים 
העוינות  הפעולות  את  להפסיק 

בהתאם להחלטה 1701".
כא־ החלה  החמורה  ההסלמה 

כמה  ירה  שחיזבללה  לאחר  מור 
טילי נ"ט אל בסיס צבאי וכלי רכב 
ובשלב   – אביבים  באזור  צבאיים 
כמה  יש  כי  מצה"ל  נמסר  ראשון 
לעבר  באש  השיב  צה"ל  פגיעות. 

מטרות  ולעבר  הירי  מקורות 
כי  דיווח  חיזבללה  לבנון.  בדרום 
תושבים  צה"ל.  של  רכב  השמיד 
מג־ ק"מ  ארבעה  עד  של  במרחק 

מקלטים  לפתוח  הונחו  לבנון  בול 
ממשלת  ראש  בבתים.  ולשהות 
שי־ ערך  אל־חרירי  סעד  לבנון, 

המדינה  מזכיר  עם  טלפון  חות 

ועם  פומפאו,  מייק  האמריקני, 
בי־ אל־חרירי  צרפתי.  דיפלומט 

קש מהשניים להתערב כדי למנוע 
בגבול.  האירועים  התפתחות  את 

אמש דיווחו כלי תקשורת של חי־
זבללה על שקט באזור הגבול. 'אל 
מיאדין' ציטט מקור בחיזבללה כי 

"הכדור כעת במגרש הישראלי".

  המשך מעמ' ראשון

הגיע.  זה  סוף־סוף  לרווחה.  נשמו  בישראל  בערב  אתמול 
צה"ל.  חיילי  על  ולא  ואבנים,  עצים  על  חמתו  כילה  חיזבללה 
נשרט".  לא  חייל  אמש "אף  נתניהו  של  הרברבנית  בלשונו  או 
על  להגיב  נסרללה  של  לצורך  הבנה  הביעו  בישראל  כי  נראה 
הפגיעות הישראליות בכבודו, ואף הכינו לו לפי הדיווחים בל־

בנון, פתיונות מפוארים כשבובת מיוחדות הולבשו במדי צה"ל 
והוצבו בתוך ג'יפים צבאיים על מנת לספוג את הטילים. 

שטמן  לפח  נפל  כנראה  חיזבללה  הצהריים,  אחר  אתמול 
לו צה"ל וירה לעבר מוצב ריק וג'יפ צבאי. ככל הנראה משהו 
של  תנועה  במוצב  שיש  לחשוב  חיזבללה  לחוליית  גרם  שם 
שעבר  השבוע  של  החיוורות  לבובות  אולי  ודם.  בשר  חיילים 
ולהוריד  להרים  להם  שגרם  מנוע  השבוע  סוף  במהלך  הוצמד 
לשכב  נמאס  לחיזבללה  ואולי  דקות.  כמה  של  בתזמון  ידיים 
בשוחות והחליט לזרום עם ההפקה של צה"ל ולרדת מהענין. 
כך או אחרת, אפילו פינוי מוסק לרמב"ם סידרו לחיזבללה, על 

מנת שההפקה תיראה אמינה כמה שניתן.
לתת  הזדמנות  יש  אחד  המשחק האזוריים, לכל  לפי כללי 
את כל כולו בתור שלו. ישראל התחילה בתורה עם הרחפנים, 
אמש היה תורו של חיזבללה. ממש כמו במשחק קופסה, אתה 
יכול לנצל את התור שלך עד הסוף, אבל כדי לפעול שוב, תצ־

טרך להמתין שוב לקבל לידיך את הקוביות. חיזבללה אתמול 
עליו  דיברו  כולם  הרעיש,  הוא  ירה,  הוא  שלו.  התור  את  ניצל 
העי־ בכל  הראשיות  הכותרות  את  גנב  הוא  והבוקר  שעתיים 

לצאת  כעת  בוחרים  בישראל  נגמר.  זה  כעת  בישראל.  תונים 
מהמשחק, ולהתמקד בהכנות לקראת הסבב הבא.

כאילו  בישראל  מתמוגגים  שעליו  הזה,  שהתעלול  אלא 
ממחיש  כאן,  שהופק  ביותר  הגאוני  קונדס  במעשה  מדובר 
האחרונות  בשנים  ישראל  התדרדרה  שאליה  החרפה  את 
יחסים  מערכת  ישראל  עם  מנהל  טרור  ארגון  חיזבללה.  מול 
נסרללה  עם  שיח  מנהלת  ישראל  ריבונית.  מדינה  היה  כאילו 
בסוף  לו  שיגר  נתניהו  שבאויביה.  והגדול  המכובד  היה  כאילו 
השבוע איומים והציע לו "להירגע". מנגד, נסרללה מכנה אותו 
"מושחת שנחקר ע"י המשטרה". לרגעים אפשר לחשוב לרגע 

שנסרללה הוא חלק מהאופוזיציה בישראל.
שמשו־ מיליציות  לוחמי  אלפי  כמה  על  שמנצח  נסרללה, 

טטים בסביבה, מנהל עם ישראל מאבק כשווה בין שווים. זה 
אין  נסרללה,  כמו  פרחח  מוות  עד  להרתיע  אמורה  שישראל 
שדרשן  זה  אבל  העולם.  טבע  זה  גאווה.  ולא  חידוש  לא  בזה 
להרתיע  מצליח  לינה  מקום  לילה  כל  שמחליף  שיעי,  כיכרות 
בזה  נשימתה,  את  לעצור  שלמה  למדינה  ולגרום  ישראל  את 

יש חידוש עצום ומופלא. 
בלבנון.  מלתקוף  נמנעת  ולכן  מנסרללה,  חוששת  ישראל 
בחסות התקיפות הנועזות בסוריה ובעיראק ישראל מסווה את 
העובדה הפשוטה, שהיא לא מעזה לתקוף בלבנון. על התקיפה 
מל"טים,  באמצעות  זרים  מקורות  לפי  שעבר  בשבוע  הצנועה 
ברור  היה  במכשור,  רק  אלא  אדם  בחיי  לפגיעה  גרמה  שלא 
לכולם שאמורה לבוא תגובה הולמת. נסרללה הוכיח אמש כי 
הוא מדקדק על קוצו של יו"ד בעלבונה של לבנון. על תקיפות 
כמו  תגובה  כאן  היתה  לא  בסוריה,  הרוגים  לעשרות  שגרמו 
ברובע  שהתרסקו  אבודים  רחפנים  כמה  על  נסרללה  שהגיב 

הדאחיה ולא שרטו אף לא פעיל חיזבללה אחד.
הלא־פופ־ האמת  ניצחה,  שישראל  יכתבו  שכולם  למרות 

לארית היא שנסרללה הוא הגיבור הגדול ביותר של ליל אמש. 
הוא מכתיב את החדשות במזרח התיכון. הוא קובע אם מפקדי 
צה"ל ישנו בלילה או לא. רק בגללו הוכרז עוצר יציאות בסוף 
שבוע, והוא שולט בידיו ממש, בג'ויסטיק שמגביר ומעט את 
העובדה  עצם  בישראל.  הבטחון  מערכת  של  הלב  דפיקות 
ממחישה  תעלול  אתמול  לו  עשתה  שהיא  מתגאה  שישראל 
את גודל האבסורד. את התעלול הגדול ביותר, נסרללה מעולל 

לישראל.

פרשנות // מרדכי גולדמן 

עם תעלולים שכאלו

תרגיל הטעיה: מסוק פינה 'פצועים' לרמב"ם 
ובעולם הערבי דיווחו על חיסול הרמטכ"ל

מאת סופרנו הצבאי

הצבאי  המוצב  של  התקיפה 
לג־ סמוך  הצה"לי  הרכב  וכלי 
ארוכה  שעה  לאורך  נראה  בול, 
כפגיעה שגרמה לנפגעים בנפש, 
וזאת בעקבות התנהלות מכוונת 
דיס  ליצור  במטרה  צה"ל  של 
אינפורמציה שתגרום לחיזבללה 
בדקות  המתקפה.  את  להפסיק 
יש  כי  חיזבללה  טען  הראשונות 
4 הרוגים בישראל, והפינוי המו־
סק של חיל האוויר את הנפגעים 
רמב"ם,  החולים  לבית  מהשטח 
על  הדיווח  את  לכאורה  אישש 

נפגעים.
בהודעה  כבר  למעשה, 
הראשונית לאחר מתקפת הנ"ט 
"יש  כי  צה"ל  טען  חיזבללה  של 
שעה  ובמשך  פגיעות",  כמה 
בענין  הבהרה  פרסם  לא  ארוכה 
נפגעים.  שאין  היה  שברור  אף 
ורש־ הפתיון  את  בלע  חיזבללה 

על  דיווחו  שלו  התקשורת  תות 
ה"הישג" – חיילים שנפצעו ואף 
 ,16:15 "בשעה  באירוע.  נהרגו 
זינב  חסן  של  שמם  על  חוליה 
חיז־ פעילי  (שני  דאהר  ויאסר 

ישראל  ידי  על  שחוסלו  בללה 
שעבר  השבוע  בסוף  בתקיפה 
רכב  כלי  השמידה  דמשק),  ליד 
הרו־ יש  אביבים.  באזור  צה"לי 

גים ופצועים באירוע", נמסר על 
ידי חיזבללה.

שמועות  החלו  במקביל, 
התק־ הערבי.  בעולם  להתרוצץ 

שורת האיראנית דיווחה שקצין 
בכיר בצה"ל נהרג באירוע, וכלי 

הרחיקו  אף  ערביים  תקשורת 
ברמטכ"ל  שמדובר  וטענו  לכת 

אביב כוכבי.
מבעוד  נערך  צה"ל  למעשה, 
לעבר  חיזבללה  של  לירי  מועד 
קרה,  שזה  ומרגע  צבאי,  רכב 
עמימות.  על  לשמור  החליטו 
התמונה נראתה דרמטית למדי: 
ירי של עשרות פגזי ארטילריה, 
על  ושמירה  קרב,  ממסוק  ירי 

עמימות לגבי נפגעים. 
נחת  השעה  באותה  ממש 
והע־ הצפון  לגבול  סמוך  מסוק 

לה שני חיילים. הם הוטסו לבית 
המתינו  שם  רמב"ם,  החולים 
המ־ במנחת  חירום  צוותי  להם 

מפינוי  מוכר  מראה   – סוקים 
במהלך  קשה  באורח  נפגעים 
הצ־ והמבצעים  המלחמות 

הורדו  השניים  בלבנון.  באיים 
רב  לא  זמן  וכעבור  באלונקה, 
החולים:  בית  דובר  הודיע   –
מהמסוק,  הורדו  "החיילים 
ללא  ושוחררו  במיון  נבדקו 

טיפול רפואי".

רשת  פרסמה  כך  אחר 
הת־ לירי  בתגובה  אל־מיאדין 

"מקורות  כי  ישראל,  של  גובה 
התקיפה  מטרת  כי  מדווחים 
הפצו־ פינוי  היא  הישראלית 

מהאירוע".  הישראלים  עים 
עם  שמזוהה  אל־מנאר,  רשת 
"יש  במקביל:  דיווח  חיזבללה, 
ארבעה נפגעים בצד הישראלי".

עברו  הערב  בשעות 
למ־ חיזבללה  של  הדיווחים 

'אל  רשת  וההזיה.  הגיחוך  חוז 
על  דיווחה  הלבנונית  מיאדין' 
בחיז־ נמנעו  שממנה  פעולה 

מוכנה  היתה  "ישראל  בללה: 
להקריב חיי חייל ועוד כלי רכב 
על מנת לתקן את גדר המערכת. 
שהחייל  ראו  חיזבללה  אנשי 
ממוצא  כהה  עור  גוון  בעל 
נמנעו  והם  (פלשמורה),  אתיופי 
ברשת  הפעולה".  את  מלבצע 
היו  הטילים  יחידות  כי  אמרו 
 – הפעולה  ביצוע  בזמן  מוכנות 
בזהות  משהבחינו  בהן  חזרו  אך 

החייל הישראלי.

בשל המתיחות בצפון: גנץ הקפיא 
את הקמפיין, לפיד התעלם

יו"ר כחול לבן הורה להקפיא את קמפיין הבחירות בעקבות המתיחות בצפון. דקות לאחר מכן תקף לפיד 
את נתניהו והאשים אותו בירי טילי הנ"ט

מאת מאיר ברגר

גנץ  בני  ח"כ  לבן'  'כחול  יו"ר 
לעבר  הנ"ט  טילי  לירי  אמש  הגיב 
והורה  הצפון,  בגבול  צה"ל  כוחות 
של  הבחירות  קמפיין  את  להקפיא 

המפלגה.
לדעת  צריכה  לבנון  "ממשלת 
כי תישא באחריות על כל פעילות 
אנו  משטחה.  שמתבצעת  טרור 
הבט־ וכוחות  צה"ל  כי  יודעים 

ואיננו  אתגר  לכל  ערוכים  חון 
אותנו  להעמיד  לאיש  ממליצים 

במבחן", אמר גנץ.
שינסה  מי  כל  נגד  "בפעילות 
ריבו־ או  ישראל  באזרחי  לפגוע 
וקואליציה.  אופוזיציה  אין  נותה 
הנחיתי  הבטחוני  המצב  לאור 
הקמפיין",  את  זה  בשלב  להקפיא 

הוסיף.
ח"כ  הגיב  מכן  לאחר  דקות 
בגבול  הירי  לתקרית  לפיד  יאיר 

הממשלה  ראש  את  ותקף  הצפון 
במקלטים  הצפון  "ילדי  נתניהו. 
הפר  ביבי  כי  אחת:  מסיבה  רק 
המצליחה  העמימות  מדיניות  את 

בגלל הבחירות", אמר לפיד.
כשראש  שקורה  מה  "זה 
על  פוליטיקה  עושה  הממשלה 
חיילי  את  מחזק  הבטחון.  חשבון 
המ־ על  שעומדים  ומפקדיו  צה"ל 

לראשות  המועמד  הוסיף  שמר", 
הממשלה.

ח"כ מיקי זוהר מהליכוד הגיב 
זה?  את  הבאת  "מאיפה  ללפיד: 
כשעושים  קורה  מה  יודע  אתה 
פוליטיקה על חשבון המצב הבט־

חוני הרגיש? מפסידים בבחירות. 
זה לא יותר מאמירה מיותרת ולא 

במקום".

פירות השנאה וההסתה: אדם ניסה להצית 
את בית הכנסת בבית החולים בילינסון

מאת חיים מרגליות

ההס־ של  הבאושים  פירות 
הדת  שונאי  מובילים  אותה  תה 
הנוכחית,  הבחירות  במערכת 
ממשיכים להכות ולזעזע כל לב. 
את  להצית  בנסיון  מדובר  הפעם 
מתחם  בתוך  השוכן  הכנסת  בית 
ומשרת  בילינסון  החולים  בית 
במ־ השוהים  החולים  אלפי  את 

קום ובני משפחותיהם.
פרצה  האחרון,  שישי  ביום 
השוכן  הכנסת  בבית  שריפה 
של  ראשונית  מבדיקה  במקום. 
שוטרים שהגיעו למקום ומבדי־

התברר  האבטחה  מצלמות  קת 
טיפול  לקבלת  שהגיע  אדם  כי 
הכנ־ לבית  נכנס  החולים,  בבית 

סת ומיד כשיצא ממנו, התחילה 
שריפה במקום. 

השוט־ ידי  על  זוהה  החשוד 
רים ובתוך זמן קצר נעצר. בדיון 
בבית  שבת  במוצאי  שהתקיים 

לציון,  בראשון  השלום  משפט 
הוארך מעצרו בארבעה ימים.

צילום: דוברות המשטרה

ראה"מ בפתיחת שנת הלימודים באלקנה

נתניהו: "נחיל את הריבונות היהודית על כל היישובים"
ראש הממשלה הגיע לבית ספר ביישוב, ולרגל תחילת שנת הלימודים, בירך את התלמידים והבטיח: "אנחנו 

נבנה עוד אלקנה, לא נעקור פה אף אחד"

מאת מ. גולדמן ומ. ברגר

מבטיח סיפוח: ראש הממשלה 
בטקס  אתמול  אמר  נתניהו  בנימין 
תש"פ,  הלימודים  שנת  פתיחת 
כרמים'  ממלכתי־דתי  חינוך  ב'בית 
באלקנה, כי "אנחנו בונים כאן בתים 
חדשים – זה בית חדש שהוא בית 
של  המקורי  הישן  הבית  זה  ישן – 
אלק־ עוד  נבנה  ואנחנו  ישראל  עם 
אחד.  אף  פה  נעקור  לא  אנחנו  נה. 
יהיו  לא  קטיף,  גוש  יותר  יהיה  לא 
יותר עקירות, ובעזרת השם אנחנו 
על  היהודית  הריבונות  את  נחיל 
ישראל  מארץ  כחלק  היישובים  כל 

וכחלק ממדינת ישראל".
הדברים  את  אמר  ראה"מ 
החינוך  שר  עם  משותף  בביקור 
הרב רפי פרץ בבית הספר היסודי 
באלקנה שבמערב השומרון, לרגל 
נתניהו  הלימודים.  שנת  פתיחת 
פתיחת  בטקס  השתתפו  ופרץ 
הנרג־ הילדים  עם  ונפגשו  השנה 

שים, ובתוכם גם ילדי כיתות א'. 
נאם  פרץ  הרב  החינוך  שר  גם 
"אני  כי  ואמר  התלמידים  בפני 
אתכם  יחד  לפתוח  מאוד  מתרגש 
כמו  תש"פ.  הלימודים  שנת  את 
הראשונה  השנה  שזו  א'  ילדי 
זו  עבורי  גם  הספר,  בבית  שלכם 
פותח  אני  בה  הראשונה  השנה 
של  החינוך  כשר  הלימודים  שנת 
כל ילדי ישראל. ראשית אני מברך 
הסתד־ עם  שהושגו  ההבנות  על 

לכל  תודה  והאוצר.  המורים  רות 
לאומית  אחריות  שגילו  הצדדים 
הממשלה  לראש  תודה  וכמובן 
שנוכל  כדי  הקורה  לעובי  שנכנס 

לפתוח את השנה כסדרה".
'ער־ שנת  על  הכרזתי  "השנה 

כניסתי  ועם  מאחר  הדדית'.  בות 
הע־ הטמעת  את  הצבתי  לתפקיד 

רכים כאחת מהמטרות המרכזיות 
השנה  במהלך  במערכת  שנקדם 
יקרים  תלמידים  ואתם  הקרובה, 
שזקוק,  למי  לעזור  תמיד  תזכרו 
את  להכיל  קשה,  שקצת  למי 

השונה ולקרב לבבות".
של  אלו  לדברים  בתגובה 
יולי  הכנסת  יו"ר  אמר  נתניהו, 
אדלשטיין כי "אני מברך את ראש 
הכ־ על  נתניהו,  בנימין  הממשלה, 

לא  שאמרתי  כפי  החשובה.  רזתו 
אחת, החלת הריבונות היא יישום 
ההיסטורית,  זכותנו  של  בשטח 
אר־ לכל  חשוב  מסר  גם  ושולחת 

גוני הטרור המבקשים לקעקע את 
נוכחותנו בכל רחבי ארץ ישראל".
בת־ ציינו  הריבונות  בתנועת 

כי  הממשלה  ראש  לדברי  גובה 
מרמיזה  ומזהירה  שבה  התנועה 
ולפיה  נתניהו  בדברי  אפשרית 
מדינית  ישות  הקמת  תתאפשר 
יהודה  שטחי  שאר  על  ערבית 
איום  תהווה  כזו  "יישות  ושומרון. 
של  ליבה  על  ואסטרטגי  בטחוני 

מדינת ישראל", אמרו.
המשותפת  הרשימה  יו"ר 
בתגובה:  אמר  עודה,  איימן  ח"כ 
פעם  סדרתי,  עבריין  הוא  "נתניהו 
לח־ לתת  בשביל  מהציבור  גונב 

את  דוחק  ופעם  הטייקונים  בריו 
מלח־ פשע  לבצע  ישראל  מדינת 

של  למותם  שיביא  סיפוח  של  מה 
וישראלים.  פלסטינים  אינספור 
מורשתו תהיה שובל כתבי אישום 
לממש  הספיק  שלא  והבטחות 

למתנחלים".
כזכור, כשנשאל מדוע לא סי־

ריבונות  והחיל  עציון  גוש  את  פח 
במ־ אדומים  מעלה  על  ישראלית 

השיב  האחרונה,  הבחירות  ערכת 
ראש הממשלה: "מי אמר לך שלא 
נעשה את זה? אנחנו בדרך, אנחנו 
מבין  אחד  שכל  חושב  אני  דנים. 
גורלית,  תהיה  הבאה  שהקדנציה 
אנחנו  האם  היא  השאלה  אבל 
שלנו  הבטחון  את  להבטיח  נוכל 
והשליטה ביו"ש, ושלא נקבל עזה 
דברים,  כמה  הבהרתי  אני  נוספת. 
הבעיה הראשונה היא מה לא לע־

שות. גנץ ולפיד אמרו שהם יעקרו 
את  ויהפכו  יהודים,  אלף   80-90
יהודה ושומרון לעזה, זאת התפי־

סה שלהם, כך עושים שלום".

מנכ"ל מדאסיס: "פוליסה בעלות של כמה עשרות שקלים 
יכולה לחסוך עלויות של הטסה רפואית של כמאה אלף דולר"

חולון  העיר  תושב  ישראלי  אזרח 
לחופשה  חברים  קבוצת  עם  יחד  נסע 
השבוע  בתחילת  איביזה.  הספרדי  באי 
המלון  לבית  דרכה  את  הקבוצה  עשתה 
והח־ מקומיים  קבוצת  הגיחה  כשלפתע 

לה להכות את האזרח הישראלי בראשו. 
הצעיר שספג מהלומות קשות איבד את 
חולים  לבית  במהירות  והובהל  ההכרה 
פרטי מקומי כשהוא סובל מפגיעה קשה 

מאד בראשו, מורדם ומונשם.
למיטתו  בסמיכות  ששהו  קרוביו 
עשה  לא  הפצוע  חברם  כי  ומצאו  בדקו 
ביטוח נסיעות חו"ל ומחיר האשפוז הגיע 

לעשרות אלפי יורו.
הקבוצה הישראלית יצרה קשר מיידי 
עם חברת מדאסיס, חברת ההטסות הר־

פואיות הגדולה בישראל, שהפעילה מיד 

אופרציה רפואית מורכבת לבדיקת התיק 
טיפול  טראומה,  מומחי  ידי  על  הסבוך 
הוחלט  שלאחריה  ונוירוכירורגיה,  נמרץ 
באמבולנס  הישראלי  הפצוע  הטסת  על 

אווירי להמשך טיפול בישראל.
גרוסברגר,  משה  מדאסיס,  מנכ"ל 
שטיפל במקרה אמר כי הוא קורא לכל 
אדם שטס לחו"ל לרכוש פוליסת ביטוח 
שעלולה  בודדים  שקלים  של  בעלות 

בשעת הצורך לחסוך עלות יקרה.
וההטסה  באיביזה  האשפוז  "עלות 
הרפואית עומדת על סך של כמאה אלף 
פוליסה  רכישת  עם  נחסכים  שהיו  דולר 
תמורת כמה עשרות שקלים. אם החלט־
תם על נסיעה לחו"ל אל תעלו על המ־
מתאימה",  פוליסה  שרכשתם  לפני  טוס 

דברי גרוסברגר.

הערב: 'לאומית' בערב בריאות ייחודי לנשות ירושלים
בתפריט: הרצאה מקצועית, אינפורמציה רפואית ותכנית אמנותית מגוונת • כל הפרטים

ממשיכה  בריאות'  שירותי  'לאומית 
המונעת  הרפואה  מהפכת  את  להוביל 
בריא,  חיים  לאורח  המודעות  והגברת 
בהובלתה  הבריאות  ערבי  סדרת  כאשר 
וביוזמתה ממשיכה לכבוש את הריכוזים 

החרדיים. 
הל־ במספר  המבורך  הגידול  בצל 

בריאות'  שירותי  'לאומית  של  קוחות 
בירושלים והתנופה בכל המערך הרפואי 
הערב  אי"ה  יתקיים  בעיר,  לאומית  של 
שירותי  'לאומית  ובהפקת  ביוזמת 
לנשות  וחוויתי  ייחודי  אירוע  בריאות' 
רפואית  אינפורמציה  שישלב  ירושלים, 
בילוי  לצד  בריאות,  בנושאי  והרצאה 

מהנה. 
ב'  שני  היום,  כאמור  יתקיים  הערב 
באלול (2.9.19) בשעה 19:30 באולם בית 

מלכה רחוב מלכי ישראל 38.
המש־ ישמעו  הערב  בתחילת 

מפי  ומעשירה  מרתקת  הרצאה  תתפות 
הדיאטנית א. מועלם מ'לאומית שירותי 
בריאות'. שם ההרצאה: 'אורח חיים בריא 

בכל גיל'.
ב'אבא,  המשתתפות  יצפו  בהמשך 

תעזור לי', הפקת ענק בז'אנר חדש עם 
ט. (צייטלין) ברון.

בין לבין יוצג בפני המשתתפות בע־
רב הבריאות, סל הלידה הייחודי והאט־

בריאות'.  שירותי  'לאומית  של  רקטיבי 
המשלים  הביטוח  מחירי  יוצגו  כן  כמו 
מבין  ביותר  הזולים  שהם  'לאומית'  של 
למש־ תינתן  בנוסף  החולים.  קופות  כל 

עם  ישירות  לשוחח  האפשרות  תתפות 
נציגות מטעם 'לאומית'.

השווה',  ב'ברוכה  יסתיים  הערב 
תכנית מרתקת עם פ. פקשר.

בטלפון 03-9411051.  לערב  הרשמה 
שימי לב: הכניסה לנשים נשואות בלבד. 
ההשתתפות אפשרית לחברות כל הקו־
לאירוע.  בזמן  בהגעה  מותנת  והיא  פות 

לא תותר כניסת עגלות. 
בסדרת  ערב  בעוד  מדובר  כאמור, 
ערבי הבריאות שיוזמת ומפיקה 'לאומית 
את  להגביר  במטרה  בריאות'  שירותי 
במגזר  בריא  חיים  לאורח  המודעות 

החרדי.
במתכונת  נערכים  הבריאות  ערבי 
ורפואה,  בריאות  בנושאי  הרצאות  של 

נערכו  כה  עד  אומנותית.  תכנית  לצד 
ערבי בריאות רבים בכל הריכוזים החר־
דים בארץ, כשהביקוש להשתתפות בהם 

שובר שיאים.
נערך  בירושלים  הערב  שציינו,  כפי 
של  המדהימים  הצמיחה  נתוני  בצל 
'לאומית' בעיר בכל ההיבטים, בדגש על 
כמות המצטרפים ללאומית והשדרוג של 

מערך השירותים הרפואיים בעיר.
בהקשר הזה נציין כי המרכז הרפואי 
בשכונת  בריאות'  שירותי  'לאומית  של 
אלו  בימים  עובר  כיסופים,  מרכז  רמות, 

למשכנו החדש ברחוב כיסופים 15. 
מקצועי  חדיש,  במרכז  מדובר 
מיקום  עם  החרדי,  לציבור  ומותאם 
מה  רמות,  לקניון  בצמוד  אטרקטיבי 
מבחינת  במיוחד  לנגיש  אותו  שהופך 

תח"צ ופרטית.
 500 החדש  הרפואי  המרכז  שטח 
השירו־ מגוון  כל  את  יכלול  והוא  מ"ר, 
תים שניתנו במרכז הקודם, עם הרחבה 
של  הכנסה  גם  כמו  שלהם  משמעותית 

שירותים נוספים. 
להנות  הלקוחות  יוכלו  היתר  בין 
רו־ ראשונית.  מרפואה  החדש  במרכז 
דוגמת  רבים  בתחומים  מומחים  פאים 

עור, קרדיולוגיה, ריאות. ועוד.
מכון  החדש:  הרפואי  במרכז  עוד 
פיזיותרפיה, הנותן מענה לנשים וגברים. 
אלטרנטיבית־רפלקסולוגיה.  רפואה 

דיקור סיני ועוד. 
וזה לא נגמר. במרכז החדש יהיו גם: 
פסיכותרפיה  מתקדמת.  נשים  רפואת 

לילדים. שירותי אחות ומעבדה ועוד. 
הל־ ייהנו  החדש  הרפואי  במרכז 
'לאומית  של  מרקחת  מבית  גם  קוחות 
שונות  ומסדנאות  בריאות'  שירותי 

לקידום בריאות. 
פתיחתו של הקומפלקס החדש היא 
של  וההתרחבות  הצמיחה  ממגמת  חלק 
'לאומית שירותי בריאות' בכל הריכוזים 
במקביל  שמתרחש  מהלך  החרדיים, 
לזינוק האדיר במספר הלקוחות החרדים 

בכל האזורים הללו.
היא  ל'לאומית'  ההמונית  הנהירה 
המקיף,  השירותים  סל  של  תוצאה 
האישי  היחס  האטרקטיביים,  המחירים 

וההתאמה לציבור החרדי. 
והזינוק  האדירה  הצמיחה  כי  יצוין 

בריאות'  שירותי   – 'לאומית  של  הבולט 
גם  כמובן,  נעלמה,  לא  ירושלים  באזור 
שעוקבת  'לאומית'  הנהלת  של  מעיניה 
הלקוחות  כמות  אחרי  רצון  בשביעות 
מתוך  ל'לאומית'  שמצטרפים  הרבים 
רצון לקבל את המענה המקצועי, היחס 
לאומית  של  המתאים  והשירות  האישי 

ללקוחותיה. 
מר  ירושלים,  באזור  לאומית  מנהל 
במקום  לאחרונה  זכה  ויגרצין,  עודד 
שעורכת  השנתית  בתחרות  הראשון 

הנהלת לאומית בין מנהלי המחוזות.
ועמידה  הישגים  מודדת  התחרות 
תקציבים,  דוגמת  בפרמטרים  ביעדים 
וכיו"ב.  הרפואה  איכות  שירות,  צמיחה, 
הצמיחה  את  משקפת  המדוברת  הזכיה 
השירות  שדרוג  ואת  הלקוחות  בכמות 
באזור  הסניפים  בכל  הרפואי  והמענה 
ירושלים  מחוז  כי  להדגיש  יש  ירושלים. 
באלפי  החולפת  בשנה  צמח  בלאומית 
ל־200,000  נושק  וכבר  חדשים  לקוחות 

לקוחות.

יו"ר ימינה: "נשקיע מאמצים 
בהרחבת הגוש ולא בירי בתוכו"

"ראש הממשלה עשה את זה גם במערכת בחירות הקודמת וראינו מה קרה, הוא 
לא הצליח להקים ממשלה", טענה שקד

מאת מאיר ברגר

קראה  'ימינה'  מפלגת  יו"ר 
בנימין  הממשלה  לראש  אתמול 
להגד־ למאמצים  להצטרף  נתניהו 
לת גוש הימין ולהפסיק "להתעסק 

במפלגת ימינה".
הגי־ הצבאית  לתחנה  בראיון 

בה שקד למתקפה על 'ימינה' מצד 
ראש הממשלה שאמר, "יש גם את 
ושקד.  סמוטריץ'  של  המפלגה 
איזו  באיזמל  מהם  להוציא  צריך 

המלצה על נתניהו לבחירות".
"ראש  שקד,  אמרה  בתגובה 
הוא  ומטעה,  טועה  הממשלה 
עושה את זה כל מערכת בחירות. 
במערכת  גם  זה  את  עשה  הוא 
בחירות הקודמת וראינו מה קרה, 

הוא לא הצליח להקים ממשלה".
הגוש  גודל  זה  שחשוב  "מה 
מפ־ תהיה  שימינה  מאוד  וחשוב 

"אני  הוסיפה,  מאוד",  גדולה  לגה 
שיפסיק  הממשלה  מראש  מצפה 
אנחנו  ימינה,  במפלגת  להתעסק 
אנחנו  שלו.  הטבעיים  השותפים 
זה.  את  יודע  הוא  עליו,  נמליץ 
בהרחבת  מאמצים  נשקיע  אנחנו 

הגוש ולא בירי בתוך הגוש".
לדבריה, "אם ימינה לא תהיה 
גדולה זה די ברור שתקום ממשלת 
שמאל. ראש הממשלה בעבר הלך 
עם אהוד ברק, הלך עם לבני, רצה 
ולהשאיר  לפיד  יאיר  עם  ללכת 
את  להכניס  ניסה  בחוץ,  אותנו 

הרצוג, את אבי גבאי". 
על חוק החסינות אמרה שקד, 
לראש  מאחלת  אני  "ראשית, 
אם  יסגרו.  שתיקיו  הממשלה 
היועמ"ש יחליט להגיש נגדו כתב 
לפנות  יחליט  הוא  ואם  אישום 
חסינות,  לקבלת  הכנסת  לוועדת 
הנתונים  במסגרת  נחליט  אנחנו 
שאר  בין  עת.  באותה  הקיימים 
שיקול  את  גם  נשקול  השיקולים 
הפולי־ השיקול  את  גם  היציבות, 

בגלל  המטרה,  זו  אגב  שדרך  טי, 
לחברי  ניתנה  הזאת  הסמכות  זה 

הכנסת".
של  לנסיון  התייחסה  שקד 
גורמים בליכוד להמעיט בחשיבות 
הרפורמות שקידמה במערכת המ־

שפט, "אני לא חושבת שיש וויכוח. 
יש אנשים ממניעים פוליטיים שת־

ההישגים  את  להקטין  מנסים  מיד 
שלי או של אנשים ממפלגתי. אבל 
וקודמו  מונו  בתקופתי  נאמר,  בא 
שופטים   750 מתוך  שופטים   334
בבית  שופטים   6 המערכת,  בכל 

המשפט העליון מתוך 15". 
מדוע  שקד  הסבירה  בהמשך 
עברה.  לא  ההתגברות  פסקת 
וכו־ שכחלון  בגלל  הצלחנו  "לא 

להסביר  צריך  לזה.  התנגדו  לנו 
בכל  קואליציוני,  הסכם  שבכל 
יש סעיף קבוע  קואליציה שקמה, 
יסוד  חוק  של  שינוי  שכל  שאומר 
סיעות  כל  של  בהסכמה  ייעשה 
תזכיר  פרסמתי  אני  הקואליציה. 
פסקת  עם  חקיקה  יסוד  חוק  של 
התגברות של 61 חברי כנסת אבל 
התנגדו  כולנו  וסיעת  כחלון  משה 

ולא הסכימו להעביר את זה".
תקף  האחרון  השבוע  בסוף 
בכירי  את  נתניהו  הממשלה  ראש 
בצ־ בנט,  נפתלי  'ימינה',  מפלגת 

כי  והבהיר  ושקד,  סמוטריץ'  לאל 
להמליץ  להתחייב  מתקשים  הם 

עליו לראשות הממשלה.
התחייבות  להוציא  "קשה 
ושקד –  סמוטריץ'  של  מהמפלגה 
מבנט צריך להוציא את זה באזמל. 
הם כל הזמן משתעלים ומגמגמים, 
קשה להם להגיד שהם ימליצו על 
נתניהו. בנט ושקד כבר היו בברית 
הם  מה  תדע  לך  לפיד,  עם  אחים 

יעשו", אמר.

צו מניעה לאכלוס בית ספר בדואי 
שנבנה על שטח לא חוקי

מאת חיים מרגליות

המחוזי  המשפט  בית  שופטת 
ספר  בית  כי  קבעה  שבע,  בבאר 
במקבץ  לחוק  בניגוד  שהוקם 
לא  קווידר,  אבו  שבט  של  הבדואי 
כל  ולקבלת  להסדרתו  עד  ייפתח 

ההיתרים הנדרשים. 
המ־ כח  באת  הודתה  בדיון 

בית  להקמת  העבודות  כי  דינה, 
תשתית,  עבודות  שכללו  הספר, 
הצבת כיתות ומבני מנהלה, החלו 
בשבועות האחרונים, על אף שלא 

הוצא היתר בניה כנדרש. 
מועצת  ביצעה  העבודות  את 
בית  לבניית  שבדרום,  מדבר  נווה 

לא  בדואי  במתחם  תיכון  ספר 
המדינה  הצהרת  פי  שעל  חוקי 
בזמן  לפינוי  מיועד  הוא  בבג"ץ, 
שרשות  חדשה  לשכונה  הקרוב 
בעיר  עבורם  מקימה  הבדואים 
בדואי  מקבץ  הוא  זרנוג  אל  רהט. 
אבו  שבט  בני  של  חוקי  בלתי 
קרקע  על  ברובו  היושב  קווידר, 

בבעלות יהודית פרטית. 
ליחי־ רגבים  פניית  בעקבות 

הבניה,  על  לפיקוח  הארצית  דה 
הוצאו צווי הפסקת עבודה למוע־

צת נווה מדבר לעצירת העבודות. 
התיישבות  להסדרת  הרשות  גם 
הבדואים בנגב, האמונה על אישור 
תכניות בניה במגזר, מתנגדת לה־

קמת בית הספר.
שאין  טען  ארזי  בועז  עו"ד 
בית  לפתיחת  חוקית  התכנות  כל 
והמינימום  שכזה,  באופן  הספר 
הס־ שבית  המשפט  מבית  הנדרש 

פר לא ייפתח כל עוד אין לו היתר 
בניה כדין. 

בהחלט־ קבעה  לוין  השופטת 
לא  הספר  בית  כי  לב  "בשים  תה: 
כמת־ היתר  להוצאת  עד  יאוכלס 

חייב בדין, באתי לכלל מסקנה כי 
ביניים.  צו  להוצאת  הצדקה  אין 
במתכונת  הספר  בית  הקמת 
הרשאה  פי  על  מוקם  הוא  שבה 
הס־ ממתחם  חורגת  אינה  זמנית, 

אינו  ביניים,  צו  מתן  אי  בירות. 
שמצב  כך  על  הסתמכות  מקים 
הבירור  בתום  יימשך  זה  דברים 

של העתירה". 
השופטת קבעה כי בית הספר 
מוקם לפרק זמן מוגבל, נוכח הצו־

רך המידי במתן פתרון לתלמידים, 
אינו  שהדבר  לכל  ברור  כן  ועל 
מהווה רמז או קריאת כיוון להסד־

רה או העברה של תושבי היישוב". 

כמיטב המסורת מאב לבן

אלפי לקוחות מרוצים מתחילים את 
זמן אלול בבגדי יוקרה מבית 'רויאל'
ממלכת ההלבשה החסידית 'רויאל' נערכה בהיקפים חסרי תקדים והעניקה 

שירות לאלפי הלקוחות שגדשו את החנויות בימי בין הזמנים
חוזרים  עת  אלול  זמן  פתיחת  עם 
הלימודים  לספסל  הישיבות  בני  אלפי 
תורה,  של  להיכלה  אברכים  ואלפי 
ההלבשה  בממלכת  בסיפוק  מסכמים 
הזמנים  בין  ימי  את  'רויאל'  החסידית 
את  מרוצים  לקוחות  אלפי  גדשו  בהם 

סניפי רויאל ברחבי הארץ.
חסי־ תלמידים,  ובנים,  אבות  אלפי 
ישראל,  בית  ועמך  מעשה  אנשי  דים, 
ותפארת,  יקר  בבגדי  להתחדש  הגיעו 
בגדי שבת, יום טוב ויום יום ממיטב מב־

חר החליפות, מגוון הבעקיטשעס' ואלפי 
פריטי ההלבשה האיכותיים.

כמידי שנה, לקראת ימי בין הזמנים 
חודש  החמים,  הקיץ  ימי  של  בואם  עם 

החליפות  של  הגדול  והמגוון  המלאי 
בכל  הדוגמאות  ממיטב  והבעקיטשעס' 
חסידית.  הלבשה  רויאל  רשת  חנויות 
מיטב  ללקוחות  המתינו  המדפים  על 
והבעקיטשעס',  החליפות  של  הדגמים 
בפירמה  היצרנים,  של  האיכות  מעילית 
ובדוג־ מושלמות  בגזרות  האמריקנית, 

מאות מגוונות. 
התקיים  הזמנים  בין  בימי  כן,  כמו 
מבצע מיוחד בו הרוויחו הקונים כפליים: 
על כל קניית חליפה או בעקיטשע, קיבל 

הלקוח חלאטל או שלאפרוק חינם.
כי  אומרים  רויאל  רשת  בהנהלת 
חלק  להיות  ולעונג  לזכות  אנו  "רואים 
יש־ ועם  הישיבות  בני  אלפי  מהיערכות 

ראל לחודש הרחמים והסליחות ותחילת 
שנת הלימודים החדשה. כמידי שנה בת־

קופה זו אנו ערוכים להעניק ללקוחותינו 
מכובד  חסידי  הביגוד, בסגנון  מיטב  את 
וראוי מבלי להתפשר על איכות וטיב. אנו 
באופן  המלאי,  את  לחדש  היטב  נערכנו 
ומכל  העשיר  מהמבחר  דבר  יחסר  שלא 

פריטי הלבוש המגוונים ובכל המידות".
לעמוד  ממשיכים  רויאל  טרקליני 
ירושלים,  השנה:  ימות  בכל  לשירותכם 
הרב  רח'  ברק,  בני   .1 גרשום  רבינו  רח' 
רח'  שדוד:  חזו"א).  (פינת   4 לנדא  יעקב 
רח'  שמש:  בית  רבינא.  פינת   3 אביי 
 10-12 הלל  מרח'  גם  כניסה   ,17 רשב"י 

במדרגות.

רוסיה מותחת ביקורת על ארה"ב: "סיכנה 
את הפסקת האש בין אסד והמורדים" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אתמול  פרסם  רוסיה  צבא 
על  ביקורת  מותח  הוא  בה  הודעה 
בסוף  ארה"ב  שביצעה  ההפצצה 
נהרגו  בה  אידליב,  במחוז  השבוע 
כ־40 פעילי טרור החברים בארגון 
הזרוע  א־שאם',  תחריר  'הייאת 

הסורית של 'אל קאעידה'. 
בהודעת הצבא הרוסי נאמר כי 
איד־ במחוז  ארה"ב  של  ההפצצה 
ליב, סיכנה את הפסקת האש שנכ־

נסה באותו היום לתוקף בין כוחות 
אסד והמורדים, ובכך איימה להפר 
האזר־ כך  כל  ייחלו  לו  השקט  את 
חים המתגוררים באזור הקרבות. 

רשמיים,  לא  דיווחים  לפי 
המתקפה  את  ביצעה  ארה"ב 
הטרוריסטים,  מעוז  על  האווירית 
את  לכן  קודם  שעדכנה  מבלי 
שהיא  כפי  טורקיה,  את  או  רוסיה 
פועלת  כשהיא  כלל  בדרך  נוהגת 
הסו־ במרחב  הטרור  ארגוני  כנגד 
רי, באזור הסמוך לגבול טורקיה. 

תגובה מאסיבית לכיון העיירה מרון אראס בדרום לבנוןשריפה שפרצה בעקבות הפגיעה סמוך ליישוב אביבים



המבשר | יום שני, ב' באלול תשע"ט | עמוד ה

ירושלים | מכירהֳ
טובה!  דירה  ק''ב,  חד'   5 בתנובה,   •
''אברמציק נכסים 0548-456-212 או 

029966522
[20053791]

נוף  גבוהה  קומה  חד'   3 בכדורי   •
''אברמציק  בשוק!  חדשה  מרהיב!! 
או   0548-456-212 נכסים 

029966522
[20053790]

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

029966522
[20053789]

(פסגות  בכדורי  ביותר!  מיוחדת 
 + מ"ר  כ-180  ענק,  פנטהוז  ירושלים) 
כ-100 מ"ר מרפסות, כיוונים מעולים, 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מדהים!  נוף 

6888
[20053748]

רק  מטר   120 חד   5 בבליליוס 
052-7658-638 2800.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053747]

ק"ב  מטר   130 חד   5 הכהן  בעלי 
052-7658-638 5300.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053746]

מטר   105 חד   4 משה  גבעת  באזור 
מידית  כניסה  ק"ה  לגמרי  חדשה 
052-7658-638 2620.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053745]

רק  מטר   74 חד   3.5 ביואל 
052-7658-638 1730.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053744]

חדשה  מטר   68 כ  חד   3 באשכנזי 
052-7658-638 1730.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053743]

תשואה  צפניה  אזור  למכירה  חנות 
052-7658- 490.000ש"ח  רק   4000

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053742]

ק"ב  מטר   85 חד   3.5 באז'-חנה 
052-7658-638 2130.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053741]

ק"א  חדשה  חד   4 מתתיהו  בן  ביוסף 
052-7658-638 רק2380.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053740]

 + חדשה  מטר   88 3חד  באוליהב 
052- 2390.000שח  וחניה  מחסן 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053739]

מפוארת  חד   3.5 חכם  בשמעון 
052-7658-638 2400.000שח  ק"ב 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053738]

 + מכניסה 3300  דיור  יחידת  בצפניה 
גג-60 מטר 760.000ש"ח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053737]

גג   + דירות   4 מבנה  במכרז  למכירה 
054- במחיר  למרבה  שערים  במאה 

8457090
[20053734]

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

נדל''ן 052-765-6888
[20053588]

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]

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]

ירושלים | השכרה
חדשה  ג'  קומה  חד'   2 ברוך  במקור 
ש''ח.   3400 לל"ת  וממוזגת  מרוהטת 

054-8451851 052-7631882
[20053818]

תורה  חדרים4דירת 4ברח׳  להשכרה 
חדשה  משופצת  קרקע,  קומת  מציון 
לא מרוהטת לפרטים: 054-2374140
[20053815]

חדשה,  גרשום,  ברבנו  חד'   1.5
ברמה  מושקעת  וממוזגת  מרוהטת 

גבוהה מיידי 052-7656857
[20053811]

רשי  ברחוב  חד'   2.5 יחידות:  מגוון   •
מרווחות,  לזוצ,  יחידות   * 4350שח 
2.5 בשנלר    * 3350שח  מ-  בגאולה 
בכדורי   * מ''ר   20 חצר   + מרווח  חד' 
 * יפה!  קומפלט  מרוהטת  חד'   2.5
0504-165-775 נכסים''  ''אברמציק 

או 029966522
[20053793]

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

029966522
[20053792]

ומושקעת  חדשה  יח"ד  החיים  בגשר 
מרוהטת  מ.סוכה   + ק"4  1.5חד' 
כולל  3400ש"ח  מיידי  קומפלט 

0533106387 ארנונה 053-3108990
[20053755]

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

5791514
[20053806]

יפים  3ח'  בהזדמנות!  בגניחובסקי 
רק  60מ"ר  של  בנויה  תוספת   + קב 
03- "אפיק-נכסים"  1,460,000ש''ח 

5791514
[20053805]

מעלית   + ק"ב  חבקוק 120מ"ר  באזור 
2,390,000ש"ח  3כ"א  חניה   + חזית 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053804]

משופצת  גדולה   3 הגר"א  באזור 
ק"א  12מ"ר  מרפסת   + קומפלט 
03- "אפיק-נכסים"  1,950,000ש"ח 

5791514
[20053803]

רק  כניסה  קומת  כ-3ח'  חברון  באזור 
03- "אפיק-נכסים"  1,320,000ש"ח! 

5791514
[20053802]

שטח   + ק"א  גדולה   4 ברמת-אהרן 
"אפיק- 2,300,000ש"ח  יחידה  לבנית 

נכסים" 03-5791514
[20053801]

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

053-3128884 5791514
[20053800]

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

נכסים" 03-5791514
[20053799]

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

נכסים" 03-5791514
[20053798]

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

5791514
[20053797]

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

5791514
[20053796]

קומפלט  מרוהטת  חדשה  חד'   2
בבנין  כוכבים   5 ברמת  מפוארת 

חדש. 052-7631082
[20053766]

ברח' הלוחמים 15 דירות 3 חד' בבנין 
חדש - שיינפלד. 03-5785777

[20053765]

חד'   4-5 דירות   76 אנילביץ  ברח' 
בבנין חדש -שיינפלד. 03-5785777

[20053764]

חד'   4/5 דירות   63 עקיבא  ר'  ברח' 
בבנין חדש- שיינפלד 03-5785777

[20053763]

מ"ר   70 עורפית  עקיבא  ברבי 
ק"ב  סוכה   + ל-4חד'  מחולקת 

052-7174503 לל"ת1,560,000
[20053733]

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]

בני ברק | השכרה
מושקעת  6ח'  לשנה!  להשכרה 
"אפיק- רוזובסקי  באזור  ומאובזרת 

נכסים" 03-5791514
[20053807]

יפה  2חד'  גבירול  אבן  באזור 
ממוזגת  מרוהטת,  ומושקעת, 

ומאווררת 0508460983
[20053754]

ענקית  מרפסת  עם  סטודיו  דירת 
ברק  בני  במרכז  מרוהטת  מטופחת 

לזוג צעיר 0527640407
[20053730]

ביתר עילית | מכירה
הבניה  בסיום  מפוארת  5חד'  דירת 
ק.כניסה, כ"פ, יח"ה, סלון ענק במרכז 
לל"ת  לחדר6  מוכנה  אופציה   B2

054-8471174
[20053732]

ביתר עילית | השכרה
שינה  חדרי   2 הכוללת  מרווחת  יח"ד 
2כניסות  וחצר  מרווח  סלון  גדולים 
0534101320 1- קומה  לל"ת  לבית 
025808850 0533135406

0584453068
[20053761]

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

4149217
[2008954]

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
מטבח  ממוזגת  שמורה  הקריה  מול 
ש''ח   730,000 חדשים  ואמבטיה 

לל"ת. 052-7150947
[20053788]

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]

טבריה | השכרה
בקרית  בטבריה  יוקרתית  דירה 
 + השטיבלאך  מול  חד'   4 שמואל 
סוכה  מרפסת-   + חניה   + מעלית 
שושן  מהקבלן  חדשה  דירה 
052- כניסה מידית. 058-3272877

7634072
[20053773]

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]

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]

צפת 
חצר  עם  מתחם  לעתיקה  קרוב 
חדשות  יח"ד   2 ילדים  בריכת   + יפה 

וממוזגות + ג'קוזי 052-7117763
[20053728]

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]

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]

מ"ר,   60 חד',   3 בהאר"י,  בעתיקה, 
נפתחת,  ספה   ,(5  ,2) מיטות   7
החול:  לימות  נדנדה,  נוף,  מרפסת, 
ש''ח, 6-8 נפשות: 400  לזוג, 3-5   300
חמישי-מוצ"ש:  ש''ח,  נפשות:500 
1050 ש''ח, לילה נוסף 50 ש''ח הנחה 

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]

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

2840299
[20042205]

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 
מהקבלן,  חדשה  יוקרתית  דירה 
מול  חד'  מלאה 4  תכולה  מרוהטת 
 + טבריה  שמואל  קרית  השטיבלך 
סוכה.   - מרפסת   + חניה   + מעלית 

052-7634072 058-3272877
[20053772]

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]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

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

6766440
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

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

[20051879]

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
[20053795]

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

gmail.com
[20053794]

ומרווחת  גדולה  ישראל  בית  באזור 
400 חצר   + לול   + מיטות   6 וממוזגת 
052-. לשבת  ש"ל   800 לחול  ש''ח 

7171128
[20053729]

דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

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. 

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]

חגי תשרי 
לדירות  התיווך  ירושלמי"  "קייט 
בין  בירושלים  ולחגים  השנה  לראש 
052-7183-861 השעות 20:00-24:00
[20053822]

לשכור?  רוצים  לחגים  דירות  תיווך 
בי-ם  ענק  דירות  מאגר  להשכיר?  או 

053-3132927
[20053821]

חדרים   4 דירת  השנה  לראש 
מרווחת  גדולה,  חדשה  בכדורי, 
 - לפרטים  מיטות.   9 וממוזגת, 

0504100074
[20053808]

לחגים.  דירות  תיווך  התיווך"  "בית 
050- 053-3104070 לפרטים: 

4158184 בשעות 19:30 ל-22:30
[20053762]

הבעל''ט  תשרי  וחגי  ר''ה  לקראת 
דירות  בירושלים  לנו  דרושות 
משכיר,   - שוכר  האזורים.  בכל 
 - מהיר''.  ''תיווך  הוא  שלך  הבית 
t026249468@ מייל  .026249468

gmail.com
[20053455]

לחגים  בירושלים  דירות  תיווך 
דירות  דרושות   * קצרות  ולתקופות 

גדולות 053-3132927
[20049545]

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]

עובד ַ דרוש  ברק  בבני  למסעדה 
הצהרייםערב  אחר  לשעות 

0583254986
[20053820]

רציני  מוקד  לפתיחת  אישה  דרושה 
052- כלכלי  סיכון  ללא  לפוראוור 

7684222
[20053812]

מנהלת  דרושה  ברק  בבני  למשרד 
מקום  למילוי  ניסיון  עם  חשבונות 
לפקס  חיים  קורות  חודשים   6 ל 

15336774030
[20053809]

לגיל  עויזר  דרוש  בי-ם  חסידי  לת"ת 
02-9665841 לפקס  קו"ח  הרך 

a9665841@gmail.com
[20053787]

לחברה,  מכירות  אנשי  דרושים 
לציון,  ראשון  בסיס + בונוסים, באזור 
ירושלים, מודיעין, קורות חיים למייל: 

sofachairs6@gmail.com
[20053767]

שרייבר  דרוש  בירושלים  לת"ת 
לשעות הצהרים 052-7645204

[20053760]

עובדת  דרושה  ב"ב  זוגות  לחנות 
במשמרות,  עבודה  ומסורה,  אכפתית 

עדיפות לנסיון 050-4136129
[20053751]

בקו 350 לבעליו  היקר  ורוד  נגן  אבד 
מב"ב לאשדוד 052-7645596

[20053731]

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]

פקיד/ה  דרוש/ה  בב"ב  למשרד 
 .9:00-16:00 כספים.  לאיתור 
לעבודה  פקיד/ה   * ש"ח   11,000
הגעה  אישורי  לביצוע  מהבית 
תקנים),   3) וחתונות,  לאירועים 
נדרש  לא  ביום,  שעות   2-3
למשרד   * לשעה  ש''ח   35 ניסיון, 
מנהל/ת  דרוש/ה  בי-ם  אדריכלים 
072- קריירה   .8:00-13:00 משרד 

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]

מצווה ָ לזיה"ר *  *  *  תורם  דרוש 
מצווה  מצווה  ושכר  מצווה  גוררת 

058-3275870 *  *  *
[20053813]

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]

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

8426765
[20051559]

תמלול 

רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 
052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051562]

תפילין 

אצל  ולסופרים  לסוחרים, 
תפילין,  תקבלו  "וקשרתם" 
בהשגחת  מיוחדים.  ומחירים 
שירות  שטרן,  והגרי"מ  הבד"ץ, 

אישי. 0548466552
[20049860]

אורטופדיה 

כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 
סקוני,  האורטופדיים  המותגים 
אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 
mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי
בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 
לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 
תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

אומנות 

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

6168364 גם לבנים
[20052703]

הארכיון היהודי 

עיתונות  שנות   180 "מדהים" 

מתקדמת  חיפוש  בתוכנת  יהודית 

עורך  לכל  חובה  ש"ח   325X36

055-6721400 והיסטוריון 

J A 1 8 0 1 8 0 1 8 0 @ G M A I L .

COM
[20053756]

השבת אבידה 

בצפון  שחורה  קנון  מצלמת  אבדה 

באיזור מירון. 054-8420224
[20053819]

ברח'  דיגיטלי  אלבום  פנקס  נמצא 

ירמיהו י-ם. 052-7646370
[20053816]

פ.  חמישי,  ביום  שטריימל  נאבד 

עקב, שבוע שעבר, בשעות הצהריים 

או  זאב  גבעת  או  עילית  בביתר 

לטל:  יתקשר  המוצא  באוטובוס. 

0527183364/7
[20053814]

תחנת  ליד  כסף  כלי  שקית  נמצאה 

בירושלים  ירמיהו  ברחוב  אוטובוס 

ביום שלישי בלילה 02-5370392
[20053810]

דף היומי בבלי: כריתות יב    דף היומי ירושלמי: ביכורים יג    חובות הלבבות:
חשבון הנפש השני (ההשלמה)    משנה יומית: אבות ב, יד-טו    הלכה יומית:
או"ח תקסא, ג-ה    רמב"ם יומי: תפילין, מזוזה וס"ת ה-ז    שו"ע הרב - רב 
יומי: עט, א-ד    דף היומי - זוהר: פקודי, קסו-קעז    חפץ חיים: רכילות ה, 

ה    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קנז:
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:408:418:408:438:428:38סו"ז ק"ש מג"א
9:279:289:279:299:299:25סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

10:0010:0110:0010:0210:029:58סוף זמן תפלה מג"א
10:3110:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3912:4012:4012:4112:4112:38חצות היום
13:1113:1213:1213:1313:1313:10מנחה גדולה

19:0719:0419:0619:0519:0519:01שקיעת החמה
זמנים למחר

4:424:434:414:454:444:38עלות השחר
5:235:245:235:265:255:20זמן ציצית ותפילין

6:146:206:126:186:176:13הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
תל  אהרונוביץ 12      03-7411367 פארם סנטר  ברק בני  יפו 29      054-5821935 יפו פארם  סופר  ירושלים
סופרפארם אבן גבירול  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור אביב
המרקחה 077-24034 שד' ניצה 8    חיפה 077-8881090 רח' אבן גבירול 124 מהשעה 19:00עד 24:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא  סופרפארם 077-8880790 שד' בן גוריון 6    רמת גן סופר פארם סיטי סנטר

6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף   אהרון הלל 165 מהשעה 8:00 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: 211.56-
אתמול: 211.54-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
32-20

תל אביב
30-24

חיפה
30-23

גולן
34-20

טבריה
39-23

גליל
30-20

באר שבע
35-22

אילת
41-27

מזג האויר
הטמפרטורות ירדו במקצת

היום - מעונן חלקית עד בהיר. 
הטמפרטורות ירדו במקצת.

שלישי - מעונן חלקית ויעשה 
נאה. תחול ירידה קלה נוספת 

בטמפרטורות. צפויה הקלה 
בעומס החום.

רביעי - מעונן חלקית עד 
בהיר עם ירידה קלה נוספת 

בטמפרטורות בעיקר בהרים.

חמישי - מעונן חלקית עד 
בהיר. ללא שינוי של ממש 

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

הודעות חוק תכנון ובניה - 02/09/19



הוריקן אימתני מתקרב לחופי ארה"ב ומכה באיי בהאמה 
הסופה 'דוריאן' מוגדרת כהוריקן בדרגה 5, עם רוחות שמנשבות במהירות של 260 קמ"ש

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הכתה  ההוריקן 'דוריאן'  סופת 
כך  בהאמה,  באיי  הלילה  במהלך 
לפני  שהתפרסמו  תחזיות  לפי 
מת־ הסופה  לדפוס.  הגליון  רדת 
באזור  נוספים  איים  לעבר  קרבת 
המנשבות  רוחות  עם  במהירות, 
מה  קמ"ש,   260 של  במהירות 

שהופך אותה להוריקן בדרגה 5. 
על פי התחזיות, הסופה היתה 
אמורה להכות במהלך הלילה באי 
ראש  אבקו.  ובאי  בהאמה  גרנד 
ממשלת האיים קרא לתושבי שני 
האי  אל  להתכנס  הללו  האיים 
למסלולה  מחוץ  שנמצא  המרכזי 
להח־ אפשר  "בתים  הסופה:  של 

שנלקחו  חיים  אבל  בחדשים,  ליף 
הוברט  אמר  להחזיר",  אפשר  אי 

מיניס לתושבים. 
אדם  בני  אלף   73 לדבריו, 
הבתים  אלף  ב־21  מתגוררים 

הללו,  האיים  בשני  הבנויים 
סכנה  נשקפת  מהם  אחד  ולכל 

ממשית. 
צפויה  הסופה  הדיווחים  לפי 
להכות ביבשה עם גלים בגובה של 
עזות  רוחות  מטרים,  מששה  יותר 
גשמים  של  אדירים  וממטרים 
בלתי פוסקים, והיא עלולה לגרום 
גם  ואולי  ברכוש  כבדים  לאסונות 

בנפש. 
להכות  הסופה  צפויה  היום 
בדרום מזרח ארה"ב, ובעיקר בפ־

הבהירו  חזאים  זאת,  עם  לורידה. 
כי יש סיכוי סביר שהסופה תחלוף 
באופן  בה  תפגע  ולא  ארה"ב  לצד 
במצב  מדובר  עדיין  אך  ישיר, 
הגבוהים  שהגלים  משום  חירום 
בפלורידה  יכו  העזים  והממטרים 
לגרום  עלולים  והם  מקרה,  בכל 
מזה  נמוך  בהיקף  אם  גם  לנזקים, 
עצמה  הסופה  תפגע  אם  שייגרם 

בחופי המדינה. 

ילדים עם נכות קשה לא יצטרכו לעבור 
ועדה רפואית לקבלת הטבות מס

עם קביעת הזכאות לגמלת ילד נכה על ידי הביטוח לאומי, ייקבע לילד גם 
שיעור הנכות וכך יוכל ליהנות מהקלות במס

מאת כתב 'המבשר'

רשות המסים והמוסד לביטוח 
לאומי קידמו מהלך לטובת ילדים 
לפיו  ולהוריהם,  חמורה  נכות  עם 
ילד  לגמלת  הזכאות  קביעת  עם 
ייקבע  לאומי,  הביטוח  ידי  על  נכה 

יוכל  וכך  הנכות  שיעור  גם  לילד 
צורך  ללא  במס  מהקלות  ליהנות 

להופיע שוב בפני וועדה רפואית.
ממס  פטור  לענין  הן  ההקלות 
הנכות,  עם  הילד  של  להכנסותיו 
מקופת  כספים  ממשיכת  פטור 
רכי־ מס  בתשלום  הקלה  וכן  גמל 

שה.
הילדים  נדרשו  עתה,  עד 
אחת  ועדות,  שתי  בפני  להופיע 
זכאות  לקביעת  לאומי  ביטוח  של 
לצורכי  והאחרת  נכה  ילד  לגמלת 
שיע־ הילדים  כעת,  הכנסה.  מס 

ע"י  שנקבעו  בקריטריונים  מדו 
הביטוח לאומי, יופיעו בפני ועדה 
שיעור  את  שתקבע  בלבד  אחת 

הגמלה ואת אחוז הנכות.
הביטוח  בין  לסיכום  בהתאם 
הרשות  המסים,  לרשות  הלאומי 
מהביטוח  אוטומטי  באופן  תקבל 

עם  ילדים  לגבי  מידע  הלאומי 
נכות בשיעור של 100%, או בשי־

עור של 90% לפחות מחמת לקות 
האמור  (האחוז  שונים  באיברים 
הוא תוצאה של חישוב מיוחד של 
שב־ השונים  באיברים  הליקוי 

של  נכות  אחוז  נקבע  היה  לעדיו 
של  המשמעות  לפחות).   100%
שכשפונים  היא  המידע  העברת 
למשרדי מס הכנסה או מיסוי מק־

רקעין לקבלת הקלות המס, הילד 
רפואית  ועדה  לעבור  יידרש  לא 
אישור  לצרף  יידרש  לא  ואפילו 

על שיעור הנכות.
שאינם  נכות,  עם  ילדים 
והמידע  בקריטריונים  עומדים 
אוטומטית  יועבר  לא  לגביהם 
לרשות, יהיו זכאים לגשת לוועדה 
רפואית בהתאם לנהלים הקיימים 

כיום.

זעם ביישובי עוטף ירושלים

צה"ל אוסף כלי נשק מרבש"צים 
ביישובי עוטף ירושלים

צה"ל הנחה על איסוף כלי הנשק בשל העברת האחריות הבטחונית ביישובים מהצבא למשמר הגבול

כתב 'המבשר'

עוטף  ביישובי  לרבש"צים 
הוראה  אתמול  נמסרה  ירושלים 
הצבאיים  הנשקים  את  לאסוף 
הקרובים  בימים  אותם  ולמסור 

לצבא, כך פורסם ב'ישראל היום'.
תקופה  שזה  היא  לכך  הסיבה 
נמצאים היישובים תחת האחריות 
 – הגבול  משמר  של  הבטחונית 

ולא של הצבא.
מדובר בשלושה עשר ישובים, 
כבר  נשקים  נאספו  מהם  בשניים 
במעלה   – מחודשיים  יותר  לפני 
הישובים  בשאר  וקידר.  אדומים 
בימים  הנשקים  יאספו  כאמור 
שנמ־ ההודעה  לפי  כך  הקרובים, 

סרה להם מגורם בצה"ל.
הישובים המדוברים הם: אלון, 
ענתות,  פרת,  נופי  אדומים,  כפר 
גילה,  הר  חורון,  בית  זמני,  קידר 
גבעון  החדשה,  גבעון  זאב,  גבעת 

הישנה והר אדר.
זו  החלטה  כי  נאמר  בדיווח 
הצבא  להחלטת  בהמשך  היא 

בישו־ הכוננות  כיתות  את  לפרק 
בים אלה. בישובים שבהם פורקה 
חבריה  הפכו  הכוננות  כיתת 
כעת,  אולם  במג"ב.  למתנדבים 

נשקים  ללא  למעשה  נותרים  הם 
בו־ נשקים  מספר  למעט  צבאיים, 

דדים שיישארו בישובים לשימוש 
הרבש"צים וסגניהם.

ההחלטה מעוררת סערה רבה 
והתושבים  הרבש"צים  בקרב 
הם  כי  מרגישים  אשר  בישובים 

מופקרים בטחונית על ידי צה"ל.

רהט: הולך רגל נהרג 
בתאונת פגע וברח

מאת חיים מרגליות

נפגע   30 כבן  רגל  הולך  פועל 
מרכב במתחם 4 ברהט. על פי חשד 
המשטרה, רכב שחלף במקום פגע 
תשתיות  בעבודת  שעבד  בפועל 

במקום ונמלט. 
ב'איחוד  חובש  ויינברג  יענקי 
"ביצענו  מהזירה:  דיווח  הצלה' 

הולך  על  התאונה  בזירת  החייאה 
מערכ־ רב  מפגיעה  שסבל  הרגל 

מאמצי  בתום  הצער  למרבה  תית. 
כתוצאה  מותו  נקבע  החייאה 
מהן  הקשות  הפציעות  מאופי 

סבל".
למקום  הגיעו  משטרה  כוחות 
התאונה  נסיבות  בחקירת  והחלו 

ובחיפושים אחר הרכב הפוגע.

נעצר חשוד בהברחת כ־23 ק"ג תכשיטי 
זהב בשווי של כ־1.3 מיליון דולר

מאת חיים מרגליות

בית משפט השלום בירושלים 
האריך את מעצרו של תושב פרדס 
ק"ג  כ־23  להבריח  נסיון  בשל  חנה 
המיסים  ברשות  זהב.  תכשיטי 
מציינים כי אין זו הפעם הראשונה 
להברחת  בחשד  נחקר  החשוד  בה 

תכשיטי זהב.
ימים  מספר  לפני  חזר  החשוד 
במס־ ועבר  מטורקיה  ארצה 

מכס  בודק  בנתב"ג.  הירוק  לול 
להניח  מהחשוד  ביקש  נתב"ג 
השיקוף  במכשיר  מזוודותיו  את 
יש  המזוודות  באחת  כי  והתברר 
קראט,  זהב 21  תכשיטי  ק"ג   22.8
נמצאו  עוד  לגביהם.  הוצהר  שלא 
מקור  אודות  מסמכים  במזוודות 
מסר  החשוד  בדובאי.   – הזהב 
לבודקי המכס כי שווי התכשיטים 
שנתפסו הוא 800 אלף דולר, ללא 
כולל  דולר  מיליון  ו־1.3  עבודה 

עבודה.
שיתף  לא  נחקר,  החשוד 
השתיקה.  זכות  על  ושמר  פעולה 
ל־24 נעצר  הוא  חקירתו  בסיום 
שעות על ידי קצין משטרה. החו־

קרים מציינים בבקשת המעצר כי 
ראיות  הצטברו  שנאסף  מהחומר 
לעבירות  החשוד  את  הקושרות 

המיוחסות לו.

כבר  נחקר  העצור  כאמור, 
בעבר בפרשת 'דג הזהב', שעסקה 
בסכומים  זהב  תכשיטי  בהברחת 

של מאות מיליוני שקלים. 

תינוק נחנק מחבל 
בכפר כנא

מאת חיים מרגליות

פונה  וחצי  שלוש  בן  פעוט 
לבית  כנא  בכפר  ממסעדה 
כשהוא  בחיפה  רמב"ם  החולים 
מוגדר  ומצבו  הכרה  מחוסר 

בינוני. 

ישראל  משטרת  שוטרי 
בחקי־ ופתחו  למקום  הוזעקו 

כי  עלה  ראשונה  מחקירה  רה. 
של  צווארו  סביב  נכרך  חבל 
באחד  ששיחק  בזמן  הפעוט 
בחצר  שהוצבו  המתנפחים 

המסעדה. 

ועדת סל התרופות לשנת הכספים 
הבאה החלה את עבודתה

מאת מאיר קליין 

להרחבת  הציבורית  הוועדה 
הכס־ לשנת  הבריאות  שירותי  סל 
פים הבאה, התכנסה אתמול לישי־
הבריאות  במשרד  הראשונה  בתה 
התקיימה  הישיבה  בירושלים. 
במעמד סגן שר הבריאות ח"כ הרב 
יעקב ליצמן, שר האוצר ח"כ משה 
הבריאות  משרד  מנכ"ל  כחלון, 
הוועדה  ויו"ר  טוב  סימן  בר  משה 
בכינוס  רוטשטיין.  זאב  הפרופ' 
שר  סגן  בידי  הוועדה  חברי  הוצגו 
צלחה  לדרך  שברכם  הבריאות, 

ועבודה פוריה.
נמסר  הבריאות  ממשרד 
כ־900 השנה  הוגשו  לוועדה  כי 
כ־150 (בהן  וטכנולוגיות  תרופות 

של  כוללת  בעלות  טכנולוגיות) 
וסכום  שקל,  מיליארד  ל־3  מעל 
יפחת  שלא  נקבע  הסל  תקציב 

שר  סגן  שקלים.  מיליון  מ־500 
ושר  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות 
האוצר משה כחלון הגיעו לסיכום 
אפש־ להגדלה  במשותף  שיפעלו 
רית של תקציב הסל ל־700 מיליון 
שקלים. התקציב הסופי יקבע רק 

לאחר הבחירות.
השנה לראשונה הוזמנו חולים 
פיילוט,  במסגרת  הרחב  מהציבור 
דעתם  חוות  את  לוועדה  למסור 
שמו־ טיפולים  לגבי  והתנסותם 

התייחסות  לרבות  לסל,  עמדים 
השפעת  לוואי,  תופעות  לגבי 
ונפ־ פיזיים  תסמינים  על  הטיפול 

יתרונות  החיים,  איכות  ועל  שיים 
על  השפעה  הטיפול,  וחסרונות 
השימוש בשירותי בריאות (פניות 
והשפעת  ואשפוזים)  לרופאים 
וחברתי.  כלכלי  בהיבט  הטיפול 
כ־50 במשרד  התקבלו  כה  עד 
במחלות  ממטופלים  התייחסויות 

שונות. 
יעקב  הרב  הבריאות  שר  סגן 
אף  על  שהשנה  "החלטנו  ליצמן: 

לחכות  אפשר  אי  בחירות  שיש 
אפשר  ואי  תקציב  שיהיה  עד 
לאנשים  התרופות  את  להפסיק 
לבחירות  שהלכנו  בגלל  רק 

חוזרות.
את  לקבל  חייבים  "חולים 
אף  על  החלטנו  ולכן  התרופות, 
הוועדה.  את  לכנס  הבחירות 
מתן  לשקול  לוועדה  ממליץ  אני 
מאפי־ שסובלים  לילדים  קנאביס 

מדובר  כי  אם  ופרכוסים,  לפסיה 
שהיא  הוועדה  של  דעת  בשיקול 
כל  ואקבל  לחלוטין,  עצמאית 
רבה  הצלחה  מאחל  אני  החלטה. 
אנשים  שכולם  הוועדה  לחברי 
ראויים ואני בטוח שיעשו עבודת 
לשר  להודות  רוצה  אני  קודש. 
שמשתתף  כחלון  משה  האוצר 
על  מוכיח  זה  הסל.  בוועדת  אתנו 
ורגישות  לחולים  שלו  המחויבות 
לב־ רוצה  אני  המערכת.  לצרכי 

הפרופ'  הוועדה  יו"ר  את  גם  רך 
את  מכירים  שכולם  רוטשטיין 

יכולותיו ומקצועיותו". 

נשיא גרמניה התנצל בפני העם הפולני על הסבל 
בגלל הרודנות הגרמנית במלחמת העולם השניה
כחמישית מאזרחי פולין נהרגו במהלך שנות המלחמה, מחצית מהם יהודים שנטבחו על ידי הנאצים 

ימ"ש ועוזריהם הפולנים

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

וולטר  פרנק  גרמניה  נשיא 
בפולין,  אתמול  ביקר  שטיינמייר 
בעיר  שנערך  בטקס  והשתתף 
שהיתה  המדינה,  שבדרום  ויילון 
הראשונה  הפולנית  העיר 
שהופצצה על ידי הנאצים ימ"ש. 
שנה   80 לציון  נערך  הטקס 
הגר־ הפלישה  של  לתחילתה 

הגרמני  והנשיא  לפולין,  מנית 
התנצלותו  את  למסור  כדי  הגיע 
בשם העם הגרמני, על הפשעים 
שביצעו אבותיו על אדמת פולין. 
"אני מרכין ראש בבושה ומבקש 
את סליחת העם הפולני על הס־
בל שחווה תחת הרודנות הגרמ־

נית", אמר שטיינמייר שנשא את 
ובשפה  הגרמנית  בשפה  נאומו 

הפולנית. 
מטאוש  פולין  ממשלת  ראש 
זכרון  אירוע  קיים  מורבייצקי, 
גדנסק,  בעיר  שנערך  מקביל 
תקיפה  עמדה  השמיע  ובמהלכו 
הפולני  "העם  הגרמנים:  כלפי 
שחו־ הפשעים  את  לזכור  צריך 

פולין.  אדמת  על  הגרמנים  ללו 

אנחנו צריכים לזכור, וגם לדרוש 
ולקבל פיצויים כספיים", אמר. 

נשלטה  המלחמה  בשנות 
וב־ ימ"ש,  הנאצים  ידי  על  פולין 

מהלך הכיבוש כמו גם בפעולות 
נרצחו  הפולני,  המרד  דיכוי  של 

הנאצים.  בידי  פולנים  מיליוני 
על פי ההערכות כחמישית מאז־

רחי פולין נהרגו במלחמה. פולין 
אזרחים,  מיליון  כ־30  אז  מנתה 
היה  ביניהם  היהודים  ומספר 
היהודים  מבין  מיליון.  כשלושה 

וממשלת  מעט,  מתי  רק  שרדו 
פולין נוהגת להחשיב את מיליוני 
שנהרגו  כפולנים  הללו  היהודים 
לה  שמשלים  מה  הנאצים,  בידי 
הפולנים  הנרצחים  מספר  את 

לששה מיליון. 

Assafoz.jpg אנדרטה בורשה לזכר לוחמי המחתרות הפולניות | ויקיפדיה

������ �	 
� � �� 
���� �������� ���	 ���� �� ��
	���� � �
�� �� �	 
� � �� 
�������������	��
	������

�		���	����������	�������������	����

������	��
�����	���
���	��������
����� �

������	������	�����
����������������	��
���

���������	
���������������	�
��
������������������
��	�
���	�
��
�����	�����	�������	�����������������	������������

����	����
����������	�
�����������������	

������������������

�����	�����	���
�����
������
�������������������	��	���	���


������
��
��������������������	����	�����������������
��������	 ��

����	����	���
�������������������	���������
�������������	��

40*8510

"

1

מסילת הרכבת נחסמה 
במסגרת מחאת הנכים 
המסילה נחסמה במקטע שבין שפיים לבית יהושע

מאת חיים מרגליות

הנכים  ארגוני  הפגנת  בשל 
שהתקיימה בשעות לפני הצהריים 
בשפיים,  מסילה  כביש  במפגש 
במקטע  הרכבות  תנועת  הופסקה 
שפיים בית יהושע, וחלו שיבושים 
בתנועת הרכבות. לפרק זמן מסוים, 
בנתניה,  הסתיימו  מצפון  הרכבות 
ורכבות מדרום הסתיימו בהרצליה.

שוטרים,  פעילות  לאחר 
שפיים  באזור  הרכבות  תנועת 

ציינו  ישראל  ברכבת  אך  חודשה, 
חזרת  עד  רב  זמן  עוד  חלף  כי 
שירות הרכבות לסדרו, זאת עקב 
שנרשמו  הכבדים  השיבושים 
כל  הארץ,  בכל  הרכבות  בתנועת 
ביום  העומס  שעות  במהלך  זאת 

הראשון ללימודים.
מסילות  כי  מדגישים  ברכבת 
הברזל הינן תשתית קריטית, המ־

נוסעים  מיליון  לרבע  מעל  שרתת 
מחוץ  להישאר  ועליה  יום,  מידי 

לתחום.

נעצרו חשודים בגניבת פרטי אשראי
מאת חיים מרגליות

שהתקינו  בחשד  שניים  נעצרו 
כספומטים  על  אלקטרוני  מכשור 
חיוב.  כרטיסי  של  פרטים  וגנבו 
במשט־ שהתקבל  דיווח  בעקבות 
רה אודות קורא כרטיסים שהותקן 
ברחוב  כסף  למשיכת  במכשיר 
המשט־ עצרה  גן  ברמת  הלל  אבא 

רה שני חשודים במעשה. 

המש־ מכשיר  נתפס  ברשותם 
הסודי  הקוד  ספרות  לצילום  מש 
השניים  הכספומט.  על  המוקשים 
חשודים כי בדרך זו זייפו כרטיסי 
כשהבחינו  רב.  כסף  וגנבו  אשראי 
להימלט  השניים  ניסו  בשוטרים 

ונתפסו בתום מרדף רגלי. 
מולדובה,  אזרחי  החשודים, 
בתום  המשטרה.  בתחנת  נחקרו 

חקירה נכלאו. 

צילום: מוקד בטיחות רכבת ישראל

פועל נמחץ למוות באולם אירועים
מאת חיים מרגליות

בעיצומה  למוות  נמחץ  פועל 
של חתונה באולם אירועים באזור 
שנפלו  כבדות  ממחיצות  השרון, 
מותו  רפואי,  טיפול  למרות  עליו. 

נקבע במקום.
שו־ של  ראשונית  מבדיקה 

התברר  למקום  שהגיעו  טרים 

עובד  על  נפלה  בטון  מחיצת  כי 
לק־ נאלצו  רפואה  וגורמי  באולם 

בוע את מותו במקום.
זק"א  מתנדב  פיליפ  חזקי 
"מדובר  כי  תיאר  בזירה,  שטיפל 
במקרה חריג וקשה, במהלך חגיגת 
שמחת נישואין באולם נפצע פועל 
כבדות  מעץ  ממחיצות   30 כבן 
למקום  כשהגעתי  עליו.  שנפלו 
הח־ של  המשפחה  בני  את  ראיתי 

תן והכלה המומים וכאובים מחוץ 
לאולם. בתוך האולם שכב הפועל 
כשהוא  הגדולות  למחיצות  סמוך 
מפציעות  וסובל  הכרה  ללא 
צוותי  העליון,  גופו  בפלג  קשות 
החייאה  פעולות  עשו  רפואה 
לאשר  נאלצו  שבסופם  ממושכות 
זק"א  מתנדבי  במקום.  מותו  את 
ובאיסוף  ההרוג  בגופת  טיפלו 

הממצאים".

חופי הים הוכרזו כמסוכנים בשל הסערהתושבי פלורידה נערכים להגן על בתיהם באמצעות שקי חול

מפקירים את התושבים. זירת פיגוע קטלני ביישוב הר אדר בעוטף ירושלים


