
תוספת כוח ליהדות הנאמנה – גם מקרב הציונות הדתית: 

קהילת 'אור ישראל' תתמוך ברשימת 'יהדות התורה' 
את המו"מ עם ראש רבני הציונות הדתית ניהל סגן השר הרב מאיר פרוש אליו הצטרף חבר הכנסת הרב 

אורי מקלב מטעם 'דגל התורה'

מאת מאיר ברגר

מחזקים את היהדות הנאמנה: 
את־ הגיעו  התורה'  'יהדות  נציגי 
מול לסיכום עם נציגי קהילת 'אור 
ופעילים  רבנים  המייצגת  ישראל' 
הרב  בראשות  הדתית  בציונות 
דוד חי הכהן שליט"א על תמיכתם 
שסימנה  התורה'  'יהדות  ברשימת 

ג' בבחירות הקרובות.
רבני  ראש  עם  המו"מ  את 
השר  סגן  ניהל  הדתית  הציונות 
הצטרף  אליו  פרוש  מאיר  הרב 
חבר הכנסת הרב אורי מקלב מט־

עם 'דגל התורה'.
בנו־ עוסקים  ההסכם  פרטי 
שו־ ליהודים  המשותפים  שאים 

מרי תורה ומצוות, בראשם לימוד 

וכשרות  גיור  על  שמירה  התורה, 
רק לפי הוראות הרבנות הראשית 
ערוך,  השולחן  על  המבוססת 
עמדה ברורה נגד גיוס בנות לצבא 
המתיישבים  שלום  על  ושמירה 

בכל רחבי ארץ ישראל.
מטות  יופעלו  הסיכום  פי  על 
בחירות בשיתוף פעולה ובקריאה 
שליט"א  הכהן  הרב  של  נרגשת 
רשימת  עבור  ורק  אך  להצביע 
יהדות התורה – ג', לפעול להצל־

חתה בכל דרך, ובכך נזכה להגדיל 
תורה ולהאדירה.

צה"ל חושף אתר לדיוק טילים של 
חיזבללה: "איראן סיפקה הדרכה ומכונות"

צה"ל חשף אתמול כי כחלק מפרויקט שהובל ע"י האיראנים, הארגון השיעי הקים בשנים האחרונות אתר המיועד לייצור והסבת טילים 
מדויקים בבקאע הלבנוני, סמוך לעיירה נבית־שית ^ לפי הצבא, פעילי הארגון עוסקים בימים האחרונים בפינוי ציוד ייחודי ויקר 

מחשש לתקיפה

מאת סופרנו הצבאי

הטילים  ייצור  ממיזם  כחלק 
אתר  הקים  חיזבללה  המדויקים, 
טילים  והסבת  לייצור  המיועד 
בסמוך  הלבנוני,  בבקאע  מדויקים 
אמש  חשף  כך  נבי־שית,  לעיירה 
עוסקים  האחרונים  בימים  צה"ל. 
ייחו־ ציוד  בפינוי  הארגון  פעילי 
חשש  מתוך  מהמתחם,  ויקר  די 
אותם  והעבירו  במקום  מתקיפה 
גם  בהם  בלבנון  אזרחיים  לנכסים 

נכסים בביירות.
המתקן  כי  הסבירו  בצה"ל 

כאתר  האחרונות  בשנים  הוקם 
בהובלת  לחימה  אמצעי  לייצור 
איראן וחיזבללה. לאחרונה מזוהה 
שנועדה  נוספת  פעילות  במתקן 
להשמישו כאתר ייצור והסבה של 
פעי־ במסגרת  מדויקים.  טילים 
לאמל"ח  ייצור  פס  מוקם  זו  לות 
רגיש  ייעודי  ציוד  ומועבר  מדויק 

למתחם. 
מתחמים  מספר  באתר 
ורא־ מנועים  לייצור  המיועדים 

יכולת  בעלי  טילים  של  קרב  שי 
פגיעה בדיוק של כעשרה מטרים. 
מס־ איראן  הטילים,  ייצור  לצורך 

הדרכות  ייחודיות,  מכונות  פקת 
באופן  ומלווה  הייצור  לפעילי 

שוטף את העבודה באתר.
למיזם  עליונה  חשיבות  לאתר 
ובשל  חיזבללה,  בראיית  הדיוק 
כאמור,  האחרונים,  בימים  כך 
בפינוי  הארגון  פעילי  עוסקים 
ציוד ייחודי ויקר מהמתחם, מתוך 
והעבירו  במקום  מתקיפה  חשש 
בלבנון  אזרחיים  לנכסים  אותם 

בהם גם נכסים בביירות.
האתר מחולק למתחמים:
א. מתחם ייצור המנועים.

ב. מתחם בקרת איכות.

נפץ  חומרי  ייצור  מתחם  ג. 
לראשי קרב.

ד. מתחם לוגיסטי.
החומרים  פרסום  לפני  עוד 
הערבית,  בשפה  צה"ל  דובר  רמז 
שגם  אדרעי,  אביחי  אלוף  סגן 
ליש־ המיוחסת  התקיפה  לאחר 
הבטחו־ בצמרת  בביירות,  ראל 

ממשיכים  בישראל  נית־מדינית 
בהעברת מסר תקיף ללבנון, לפיו 
בהק־ ימשיך  וחיזבללה  במידה 
המדויקים  הטילים  פרויקט  מת 
לפעול  תמשיך  ישראל   – בלבנון 
נגד המיזם, גם במחיר של הסלמה 

נוספת במצב הבטחוני.
מכתב  אתמול  הגישה  ישראל 
הבטחון  למועצת  היום  תלונה 
לאו"ם,  ישראל  שגריר  ידי  על 
"מתקפת  כי  נכתב  ובו  דנון,  דני 
בוצעה  חיזבללה  שביצע  הטרור 
יוניפי"ל  של  המנדט  שטח  מתוך 
שמבצע  רחב  ממהלך  כחלק 
אירא־ ובהכוונה  במימון  הארגון 

היציבות  את  לערער  במטרה  נית 
האזורית". 

החלטות  כי  צוין  במכתב 
שיטתי  באופן  מופרות  המועצה 

תמונות הלוויין חושפות: איראן 
החלה בבניית בסיס חדש בסוריה

כוח 'אל קודס' הקים בגבול עיראק־סוריה את המוצב 'מתחם אימאם עלי', שיאוכלס 
באלפי חיילים ^ מומחים טוענים כי ניתן יהיה להציב במקום טילים מונחים מדויקים

מאת כתב 'המבשר'

צבאי  בסיס  הקימה  איראן 
מתכננת  והיא  בסוריה  חדש 
כך  חיילים,  באלפי  אותו  לאכלס 
מו־ מקורות  מספר  אתמול  מסרו 
לפי  ניוז'.  ל'פוקס  מערביים  דיעין 

המס־ האיראני  הפרויקט  הדיווח, 
עלי",  אימאם  "מתחם  שנקרא  ווג, 
הבכירה  ההנהגה  ידי  על  אושר 
בטהרן, ובנייתו הובלה על ידי כוח 
האמ־ הרשת  האיראני.  אל־קודס 
המראות  תמונות  חשפה  ריקאית 
סוריה־עיראק,  בגבול  חדש  מבנה 

האיראני  בבסיס  מדובר  כי  וטענה 
החדש.

שסקרו   ,ISI מטעם  מומחים 

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
ש"ח בא"י: 5.00  המחיר   | י"א  שנה   | גליון 3250   | ספטמבר   4  | תשע"ט  באלול  ד'  שופטים,  פר'  רביעי  יום   | בס"ד 
(התורה) הרביעי  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | ב  שבת   - ירושלמי   | יד  כריתות   - בבלי  היומי:  דף 

חייבים לנצח: ארבעת הח"כים של 
'אגודת ישראל' פקדו אתמול את 

הריכוזים החרדיים בדרום הארץ  
 / עמ' ג

סגה"ש הרב פרוש על שאיפת גנץ להקים ממשלת חילוניים:
"המגמה של הפוליטיקאים לחבור לשונאי 

החרדים מחייבת אותנו לנצח בבחירות"
 / עמ' ג

יצחק אייזיק לדרברגר
בהר"ר משה יהושע הי"ו
ישיבת עמלה של תורה

בני ברק

מלכה רוזין
בהר"ר לוי הי"ו
סמינר הישן י-ם
מודיעין עילית

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

יעקב יוסף ברוידא
בהר"ר בן ציון הי"ו 
ישיבת צאנז נתניה 

ירושלים 

נחמה דבורה וועבער
בהר"ר דוד משה הי"ו 
סמינר בית מלכה
בני ברק

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

ברוך צבי רוזנברג
בהר"ר ישראל הי"ו

ישיבת אורייתא י-ם
בני ברק

חיה שרה ניילנדר
בהר"ר חיים יצחק הי"ו
סמינר דושינסקי י-ם
ירושלים

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

יששכר דוב גנזל
בהרה"ח חיים הי"ו
ישיבת צאנז נתניה

ביתר

מלכה גיטל שווארץ
בהרה"ג שמואל שליט"א
סמינר עטרת חנה
מאנטשסטר

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, ד' אלול תשע"ט
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מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

כמו"כ מתארגנים ל-40 הפרשות חלה ושיר השירים
050-4168248  /  052-7614290
050-4110300  /  053-3177271

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

k7172544@gmail.com

מעוניין לרכוש
סיפורי קומיקס חסידי מצוירים

לפרטים, לשליחת דוגמאות 
וליצירת קשר בכתובת מייל: 

דיווח ערבי: מעוזי חיזבללה 
הותקפו במזרח סוריה

לטענת עיתונאי המזוהה עם האופוזיציה הסורית, כלי 
טיס בלתי מזוהים תקפו במחוז דיר א־זור ^ בשבוע 

שעבר דווח על תקיפה של מיליציות איראניות

מאת כתב 'המבשר'

תקפו  מזוהים  בלתי  טיס  כלי 
אל־ בעיירה  חיזבללה  של  אתרים 
סוריה,  שבדרום־מזרח  בוכמאל 
סורי  עיתונאי  אתמול  דיווח  כך 

למשטר  האופוזיציה  עם  המזוהה 
אסד.  

כלי  דיווחו  שעבר,  בשבוע 
שב־ א־זור  דיר  באזור  תקשורת 

בלתי  טיס  כלי  על  סוריה  מזרח 
השייכים  יעדים  שתקפו  מזוהים 
פי  על  האיראניות.  למיליציות 
תקיפה  אותה  גם  הדיווחים, 
במזרח  בוכמאל  בעיר  התרחשה 
צוטטו  מקומיים  תושבים  המחוז. 
הסוריים,  התקשורת  בכלי  אז 
כלי  נגד  ירי  שבוצע  באומרם 

הטיס.
בתוך כך, כלי תקשורת סוריים 
המיליציה  מפעילי  אחד  כי  דיווחו 
האיראנית באל־בוכמאל חוסל של־

שום על ידי אלמונים. עוד דווח כי 

החל מהערב עליה המונית לציונו של 
כ"ק מרן אדמו"ר משומרי אמונים זי"ע 

תוגברה האבטחה בהר הזיתים ^ הסעות חינם 
מירושלים ובני ברק ביוזמת מועצת בתי העלמין ^ אהל 

הכנסת אורחים ע"י מפעל החסד 'רחימא דאברהם'

של  דהילולא  יומא  חל  הערב 
הרה"ק פועל ישועות בקרב הארץ, 
כ"ק מרן אדמו"ר משומרי אמונים 
שזכינו  חיים,  החוקי  בעל  זי"ע 
האי  אחרון  דור   – בדורינו  ששכן 
צדיקא קדישא שהאיר את חשכת 
וב־ והבהיר,  הגדול  באורו  הגלות 

רו־ וקדושתו  צדקותו  תורתו  כוח 
לבבות  והלהיב  עדתו  קהל  את  מם 

ישראל לאביהם שבשמים.
כ"ק  של  בחייו  מיוחד  פרק 
הרבי זצ"ל היה כח הברכה והישו־

באופן  קודשו  בחצר  שראו  עה 

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

יהדות התורה וש"ס 
חתמו על הסכם עודפים

מאת מאיר ברגר

העודפים  הסכמי  במסגרת 
בין המפלגות לקראת הבחירות 
הקרובות לכנסת ה־22, מפלגות 

חתמו  וש"ס  התורה  יהדות 
אמש על הסכם עודפים. 

הד־ המפלגות  בשתי 
הסכם  על  חתימה  כי  גישו 
  המשך בעמ' ד



יום רביעי, ד' באלול תשע"ט | המבשר | עמוד ב

תל אביב שלא הכרתם:

נפתח מטה 'אגודת ישראל' בעיר תל 
אביב; צמא אדיר לשמוע את דבר ה'

מזכ"ל אגודת ישראל הרב חנוך זייברט בכנס פעילי שטח של שכונות דרום תל 
אביב בהשתתפות הרב נפתלי לוברט חבר מועצת העיר

הישראלית  העיר  אביב,  בתל 
השבוע  לפתוח  זכו  המפורסמת, 
מטה המורכב מפעילי שטח תושבי 
הפועלים  אביב  תל  דרום  שכונות 
במשך כל השנה מטעם 'אגודת יש־
לנו־ פעילות  תורה,  בשיעורי  ראל' 
התורניים.  הספר  לבתי  ורישום  ער 
מהיענות הציבור  התרגשותו  נוכח 
למיזם החשוב, שיבח המזכ"ל הרב 
באז־ וציין  העסקנים,  את  זייברט 
ניהם כי כל קול שהם מביאים בתל 
מ־100 יותר  וחשוב  נספר  אביב 

קולות אגודאים בריכוזי החרדים.

חבר  סקר  הנרגשים  בדבריו 
נפתלי  הרב  אגו"י  מטעם  העיריה  
בתל  התורני  החינוך  לוברט את 

אביב המונה 13 בתי ספר יסודיים, 
30 גני ילדים ו־4 תיכונים כולם של 
כ־400 כן,  כמו  העצמאי.  החינוך 

נערכות  תורנית  תרבות  פעילויות 
בשנה בעיר תל אביב.

הרב זייברט שיתף את הנוכחים 
מהיכרותו רבת שנים את הפעילות 
החינוכית והתורנית המתבצעת ע"י 
המש־ והקירוב  החינוך  מוסדות 

תייכים ל'יהדות התורה'. כן הדגיש 
התורנית  הנציגות  חשיבות  את 
בעיר חילונית כמו תל אביב ועל כך 
תו־ אחר  עוקבים  העיר  שקברניטי 

צאות הבחירות לאמוד את הציבור 
התורה  ליהדות  קול  וכל  החרדי. 
כלפי  והן  שמיא  כלפי  הן  מכריז 
ראשי העיר "יש יהדות בתל אביב".

המטה  ראשי  הציגו  לסיכום 
מאיר  והרב  צארום  שלום  הרב 
הפ־ ותכנית  ההיערכות  את  קובי 

עולה. לטענתם פעילות מטה דרום 
תחומים:  ב־3  מתמקדת  אביב  תל 
משתתפי  כל  עם  קשר  יצירת   .1
ושיעו־ תורנית  תרבות  פעילות 
מטעם  העיר  בשכונות  תורה  רי 
במועצת  ונציגה  ישראל'  'אגודת 
העיר הרב לוברט. 2. הפעלת הורי 
תלמידי בתי הספר התורניים למען 
באמצעות  התורה'  'יהדות  רשימת 
הפ־  .3 זו.  למטרה  שיגויסו  הורים 

לריכוזי  מחוץ  שכנוע  עמדות  עלת 
קלפיות שיאיישו ע"י פעילי השטח 
ימות  כל  במשך  בשכונה  הפועלים 
הב־ המרץ  חדורי  הפעילים  השנה. 

ליהדות  הקולות  את  להכפיל  טיחו 
העם  תקוות   – ותקוותינו  התורה, 
כולו, שהפעילות תשא פרי בעז"ה.

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

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

איומים ומאזן אימה  
אם יממשו נתניהו ונסרללה את ההצהרות הלוחמניות שלהם 
אביבים  מול  ראשון  יום  של  התקרית  אז  כי  ושלשום  מאתמול 
עשויה להיות קדימון למערכה גדולה. נסרללה הזהיר את ישראל 
שמבחינתו  בלבנון  ישראלית  תקיפה  כל  על  טילים  בירי  יגיב  כי 

תהיה חציית קו אדום.

עלתה  בלבנון  צה"ל  של  המטרות  לבנק  כי  התברר  אתמול 
מדויקים  טילים  והסבת  לייצור  המיועד  אתר  חדשה.  מטרה 
טילים  לאתרי  בניגוד  שית.  נבי  לעיירה  סמוך  הלבנוני,  בבקאע 
שנחשפו בעבר, צילומי האוויר שהוצגו אתמול מראים כי המפעל 
נתניהו:  הממשלה  ראש  אמר  כך  על  ייצור.  לפעולת  מוכן  עומד 
לא  אנחנו  לצה"ל –  הנחיה  נתתי  אני  זה...  את  להם  לתת  "אסור 
ניתן לאויבים שלנו להתחמש בטילים מדויקים, ואנחנו פועלים 

כל הזמן".

גורם בטחוני אמר ביום שני כי סכנת הטילים המדויקים של 
הגרעין  אחרי  ישראל  על  בחומרתו  השני  האיום  היא  חיזבללה 
המדויקים  הטילים  ייצור  את  לבלום  נוסף  נסיון  אבל  האיראני. 
יביא לפרוץ מלחמה חדשה. גם חיזבללה חושש ממלחמה חדשה, 
ועל כן מחשש שהמפעל יותקף פינה חיזבללה את אמצעי הייצור 
מהמתקן. אם הדברים יתפתחו בצורה הזאת הרי ייווצר מצב של 
מבחינתה  אימה.  מאזן  אחרות  במילים  או  הצדדים.  בין  תיקו 
טוען  הכהן  גרשון  במיל'  האלוף  גרועה.  תוצאה  זאת  ישראל  של 
מכוונים  חמאס  וגם  חיזבללה  גם  כי  לאחרונה  שפרסם  במאמר 
החמורה  הסכנה  וזאת  ישראל,  של  להתשתה  להביא  עתה 
את  להכריע  מישראל  שתמנע  התשה  לתוכה.  נקלעת  שישראל 

אויביה.

אתמול נמסר על חשיפת מפעל איראני בסוריה לייצור טילים 
לא  "ישראל  כי  אמר  בטחוני  גורם  מתקדמים.  לחימה  ואמצעי 
לפגוע  העלולים  לאזור,  מדויקים  טילים  וייצור  הכנסת  תאפשר 
שהוא  וההתשה  האימה  מאזן  שאלת  עולה  שוב  אבל  בבטחונה". 

כופה על ישראל. 

שנותרה  הקצרה  בתקופה  המעבר,  שממשלת  להאמין  קשה 
לה תצליח לגבש מדיניות ברורה לטיפול בסכנת הטילים. ונראה 
מעל  תסיר  היא  כיצד  להחליט  תצטרך  החדשה  שהממשלה  לכן 
אמיצה  החלטה  להיות  צריכה  זאת  הטילים.  איום  את  המדינה 
מדינה  לקיים  אפשר  אי  הכנסת.  סיעות  רוב  דעת  על  שתתקבל 
כאשר איום של אלפי טילים מדויקים תלוי ועומד מעליה. סמוך 
לתקוף  שלא  הממשלה  החליטה  הכיפורים  יום  מלחמת  לפרוץ 
את הכוחות של מצרים וסוריה במתקפת מנע, בין היתר מחשש 
המדיניים.  התנאים  גם  נשתנו  עתה  ארה"ב.  תמיכת  את  לאבד 
ידי  על  רק  להתקבל  יכולה  למכה  רפואה  להקדים  ההחלטה 
לשקול  יכולת  ועם  בעם  איתן  תמיכה  בסיס  עם  חזקה  ממשלה 
את הסיכויים לעומת הסיכונים. למרבה הצער קשה להאמין על 
רקע מערכת הבחירות הפרועה שאכן יש סיכוי לממשלה כזאת. 
גם על תוצאות הבחירות צריך להרבות תפילה שלא תצא תקלה 

מידי הבוחרים.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בלגנץ
ההפרדה  נסיון 
לבין  גנץ  בין  המלאכותית 
חרוץ  כשלון  נחל  לפיד 

מוקדם מן הצפוי.
והדוחים  הבוטים  דבריו 
של יו"ר כחול לבן, בני גנץ, על 
להקים  המעודכנת  העדפתו 
החרדים,  ללא  ממשלה 
האמיתי  פרצופו  את  חשפו 
היה  שניתן  מכפי  יותר  מהר 
היה  ניתן  כה  עד  אם  לצפות. 
ותמימותו,  גנץ  בין  לבדל 
לבין  היתממותו,  לומר  שלא 
הוא  שאותו  והארס  לפיד 
כלפי  פעם  אחר  פעם  משלח 
היהדות החרדית וכל הקדוש 
כי  עתה  מתברר  לה,  והיקר 
הפריבילגיה הזו היתה ואינה 

עוד.
מהירות  באיזו  יאומן  לא 
באותה  גנץ  עצמו  מוצא 
שאותה  קיא  של  מדמנה 
המתגוששים  עמו  חולקים 
משותפו  הפוליטית,  בביצה 
עבור  לפיד,  הרוטציוני 
ביניהם  ונד  הנע  למתיימר 
וכלה  ליברמן  לשם  העונה 
נדם  מה  משום  שקולו  בברק 
שהוא  מפני  אולי  לאחרונה, 
שההרפתקה  להבין  מתחיל 
הטוב  מרצונו  נכנס  שאליה 
ובמרץ נעורים חשוד עתידה 
בבושה  בקרוב  להסתיים 
גדולה ובעלבון קשה מנשוא.

גנץ, או יותר נכון האנשים 
ששיבטו אותו ואחראים לכל 
במיוחד  מוצלח  לא  הגה 
לשווק  טורחים  מפיו,  שיוצא 
מהוגנת  תדמית  העם  להמון 
ושפוי  רציונלי  אדם  של 
הכל  לפני  להעמיד  שמבקש 
ושלום  המדינה  טובת  את 
הקלישאה  וכמאמר  אזרחיה. 
לפני  ישראל  משכנעת:  הלא 

הכל. 
החרדי  בהקשר  גם 
אולטרה  בחזות  גנץ  התהדר 
כשהודיע  כביכול  מהוגנת 
שעליו  דף  לחרדים  שיושיט 
ככל  לכתוב  מוזמנים  הם 
דעתם  ועל  רוחם  על  העולה 
הדרישות  אחר  ימלא  והוא 
שלהם אחת לאחת, לא פחות 

ולא יותר.
דמות  מאותה  פתאום 
צלופן  עטופת  אך  מגומגמת 
כיעורה  במלוא  פורצת 
הפופוליזם  על  התנפלות 
החרדים  שנאת  של  הזול 
והדה לגיטימציה כלפיהם. זה 
מתחילה  לבן  כשכחול  קורה 
בסקרים  מטה  כלפי  לזלוג 
שומר  רק  לא  הליכוד  בעוד 
כלפי  מטפס  אלא  מקומו  על 
מעלה. הדבר הביא מן הסתם 
פשוטה  לא  לסחרחורת 
המתיימרת.  הסיעה  בצמרת 
את  מלקבור  שנואשו  אחרי 
רעיון העוועים של הרוטציה 
ללפיד,  גנץ  בין  הגרוטסקית 
של  התעקשותו  לנוכח 
מי  לכל  שהבהיר  האחרון 
אין  כי  לשמוע  רוצה  שרק 
יסוג  לא  וכי  לדבר  מה  על 
כולם  חיפשו  ההסכם,  מן 
לשמור  איך  נואשת  עצה 
לאבד  ולא  המומנטום  על 

אותו.
גנץ  יועצי  להם  יושבים 
ואומרים לעצמם: בעצם, אם 
שאנו  אמר  מי  יכולים,  כולם 
עצה  לבוס  נשיא  יכולים.  לא 
ידידותית להצטרף למקהלת 
ההסתה עם ֶאֶמר פרוע משלו 
אל  הדרך  כל  נצחק  ושוב 
מקבל  הבוק,  והוא,  הקלפי. 
מדקלמים  אשר  את  מיד 
כל  את  לפח  ומשליך  עמו 
עד  שהרעיף  הצופים  נופת 
כה על אנשים תמימים שנטו 

להאמין לו לרגע.

ברדק
הצלחתי  זאת  בכל 
על  המעידים  שלטים  למצוא 
הריצה  ועל  ברק  של  קיומו 
מרצ,  עם  שלו  המשותפת 
בעוד  שיתקיימו  בבחירות 

פחות משבועיים.
שקידם  העדכני  הסלוגן 
את פניי נוסח בצורה מעניינת 
היה  כזה  מובנת.  לא  כי  אם 
ליכוד  "בלי  שלו:  הנוסח 
לי  ברור  היה  לא  בטוח".  זה 
אחד  דבר  בטוח.  בדיוק  מה 
דעת  בר  לכל  לחלוטין  ברור 
המפה  את  לקרוא  יודע  שרק 
זה  ברק  בלי  המסתמנת: 
סיטואציה  שום  אין  בטוח. 
ברק  אהוד  שבה  ריאלית 
לכנסת  איכשהו  משתחל 
הוא  הטוב  שמרצונו  לאחר 
אחר  בלא  להופיע  בחר 
ברשימה  העשירי  מהמקום 
להתקרב  מתחילה  שלא 
השכנוע  חרף  הזה  למספר 
העסקים  איש  של  העצמי 
שחבר אליה והבטחון הנמהר 

שלו בעצמו וביכולותיו.

חמרמורת
מלכתחילה  ברור  לא 
המורים  ארגון  יו"ר  סבר  מה 

ולבסוף מה סבר. 
נודע  אתמול  יום  במהלך 
יסודיים  העל  המורים  כי 
הכלליים  הספר  בבתי 
שביתה  לקיים  היו  אמורים 
הבוקר  ולפתוח  סמלית 
של  באיחור  הלימודים  את 
שעתיים. בערב נודע כי היו"ר 
יזומן ללשכת ראש הממשלה 

ואקט המחאה בוטל.
והבדילנו.
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אתמול הצטרף גם שר הבטחון לשעבר בוגי יעלון למקהלת ההסתה. בתקשורת ציטטו אותו 
צריכים  שהם  בכך  נעוצה  נתניהו,  של  מהשחיתות  מתעלמים  שהרבנים  שהסיבה  שאומר  כמי 

כסף לישיבות. 
שהכריז  גנץ,  בני  לבן'  'כחול  יו"ר  גם  בשנאה  העמוסה  העגלה  על  עלה  מכן  לאחר  קצר  זמן 
על כוונתו להקים ממשלה חילונית. בלי חרדים. גנץ אולי לא מתכוון למה שהוא אומר במקרה 
שהוא  העובדה  עצם  אבל  ממשלה,  להקים  סיכוי  שום  לו  אין  החרדים  שבלי  לו  ברור  שכן  הזה, 
סוף  הבין  הוא  אולי  שאולי,  כך  על  מלמדת  הבחירות,  לפני  הזה  מהסוג  בהצהרות  לצאת  נאלץ 
סוף את מה שיודע כל פוליטיקאי מתחיל, שמי שמכה בחרדים צובר כח אלקטורלי, או לפחות 

כח תקשורתי.
שבבחירות  כדי  לעשות  יכולים  אנחנו  מה  הזה?  ההסתה  מעגל  את  שוברים  באמת  איך  אז 
הבאות הפוליטיקאים המבקשים לקושש קולות ידברו דווקא על הצורך באיחוד החלקים בעם 

ומתן כבוד לדת ולתורת ישראל? 
בפרסום  שנים  במשך  שמתעסק  ומי  באלעד,  אמונים'  'שלומי  איש  רוזנשטיין,  אפרים  הרב 

ושיווק:
"אנחנו צריכים להבין שהשנאה של חלק מהחילונים כלפינו נובעת מבורות", הוא אומר. "זאת 
ואין  שלנו,  הגדולים  מהריכוזים  נסיעה  דקות  עשר  של  במרחק  לפעמים  חיים  הם  בורות.  פשוט 

להם שמץ של מושג לגבי צורת החיים של אדם חרדי. 
"הם שומעים בתקשורת שוב ושוב שהחרדים לא עושים צבא, וחיים על חשבונם. זה כל מה 
שמספרים להם. אף אחד לא מדגיש את הפעילות האדירה של ארגוני ההצלה השונים, אף אחד 
לא מבליט מספיק את עבודת הקודש של ארגון זק"א. הם מכירים את זק"א מתקופת הפיגועים, 
קשות  לזירות  יום  יום  יוצאים  זק"א  שמתנדבי  לכך  מספיק  מודעים  לא  או  יודעים  לא  הם  אבל 

מאוד, כדי לטפל בנפטרים חילונים בדיוק כמו שהם מטפלים בנפטרים חרדיים. 
"בחדרי המיון בחלק מבתי החולים אפשר לראות עשרות מתנדבים חרדיים שמעניקים שעות 
רבות מדי שבוע כדי לסייע בהצלת חיי אדם, בגלל שלמדינה את מספיק תקציב כדי לשלם מש־

כורות לעובדים. ארגון 'ידידים' מחולל גדולות ונצורות, ארגון ה'שומרים' עושה עבודה שבעיקרון 
היתה צריכה להתבצע על ידי המשטרה, ארגון 'יד שרה' מבצע עבודה שהיתה אמורה להתבצע 

על ידי משרד הרווחה, עזרה למרפא, עזר מציון והרשימה עוד ארוכה ארוכה. 
"הם יודעים, מכירים, אבל לא מודעים. זה לא הנושא. הם התרגלו לראות בכל תמונה מזירת 
תאונה גם כמה מתנדבים חרדיים שבאים כאנשי הצלה, ולפעמים כמה מתנדבים חרדים אחרים 
הוא  התקשורתי  העיסוק  סיפור.  מזה  עושים  לא  זה.  על  מדברים  לא  אבל  בזק"א...  שמתנדבים 
יושבים  ופשוט  מהממשלה,  חינם  דירות  מקבלים  מהמדינה,  מיליונים  מקבלים  שהחרדים  בזה 
בבית ולא עושים כלום כשהמדינה דואגת להפקיד לכל חרדי סכומי כסף גדולים בחשבון הבנק 

מדי חודש.
"הם מנותקים! זה עצוב מאוד, אבל זה גם מנחם אותנו שהשנאה הזאת היא לא אמיתית, היא 

מבוססת על שקר, ולכן יש לה פתרון. אפשר לרפא אותה על ידי חשיפת האמת".
חבר מועצת העיר בית שמש והממונה על התכנון והבניה בעיר, הרב שמעון גולדברג סבור 
שהבעיה העיקרית היא בכלל לא שנאתם של חלקים מהמגזרים האחרים אלינו, אלא השאלה 
כמה אותה שנאה ושטיפת מוח משפיעה גם עלינו, אנשי היהדות הנאמנה: "הסכנה הכי גדולה 
הטמונה בהסתה נגדנו היא האפשרות שהיא תחלחל חלילה פנימה אל תוך מחנה יראי ה'", הוא 

אומר. 
אנחנו  שלנו.  הדרך  חיזוק  שלנו,  פנימי  חיזוק  להיות  צריכה  הזאת  להסתה  שלנו  "התשובה 
צריכים לגבש בצורה טובה יותר את ההשקפה שלנו, להנחיל אותה לדור הצעיר בלי להתבייש 

ובלי לעשות הנחות לאף אחד. 
"לפעמים אני נדהם לראות אנשים חרדיים שבכלל לא מבינים למה אנחנו צריכים להיאבק על 
השבת למשל. זה מצב בלתי נסבל. אפילו בן גוריון הבין כשהקים את המדינה שהצביון היהודי 
כפה  מישהו  כי  קוו  לסטטוס  הסכים  לא  הוא  לחילונים!  חשוב  לחרדים.  חשוב  לא  חשוב.  שלה 
עליו. החרדים היו אז מיעוט קטן, המדינה עשתה עוולות גדולות מאוד לציבורים שומרי התורה 
הוא זה שנותן צידוק לעצם  היהודי חשוב לה,  ידעה שהצביון  והמצוות באותם ימים, אבל היא 

קיומה. הוא זה שישמור עליה ושימר את המורשת היהודית לדורות הבאים". 
אז מה באמת עושים כדי להתמודד עם המצב הזה? 

הרב רוזנשטיין: "מאז שהייתי ילד אני שומע דיבורים על כך שצריך להקים מנגנון הסברה חר־
די מסודר. חלפו מאז כמה שנים... לא הוקם שום מנגנון כזה. אין שום ארגון מסודר שמטפל בזה. 
אנשי  גם  לשכור  אפשר  השפעה  לקנות  צריך  ואם  החרדי,  במגזר  מעולים  מקצוע  אנשי  "יש 

מקצוע ממגזרים אחרים. אפשר לעבוד, לשבור את התדמית השלילית. 
החילוני.  הציבור  בעיני  למגונה  מיסודה,  לפסולה  החרדים  נגד  ההסתה  את  להפוך  "אפשר 
בדיוק כמו שמי שיסית נגד האתיופים יוקע אל עמוד הקלון, אפשר ליצור מצב שכך יהיה גם כלפי 

מי שיסית נגד החרדים. זה רק ענין של עבודה מקצועית שעד כה לא נעשתה. 
אנשים  עם  מעט  לא  נפגש  אני  ב'לאומית',  החרדי  למגזר  השיווק  כמנהל  להעיד,  יכול  "אני 
שאינם מהמגזר החרדי. אפשר לראות פעם אחר פעם איך הם נפעמים לגלות מה זה חרדי, איך 
נראה חרדי אמיתי, וכמה הוא שונה ממה שהם מציירים בתקשורת. לא פעם אני נתקל באמירות 
של 'טפילים' ו'פרזיטים' וכדו', ואני מציע לאיש שעומד מולי שנוציא שנינו את תלוש המשכורת 

ונראה מי משלם יותר מס הכנסה. 
"מנגד, אפשר לראות אנשים שהתפכחו, אני רואה אצלנו ב'לאומית' אנשים חילוניים שכשהם 
מחפשים עובדים הם באים אלי ומבקשים ממני שאפנה אליהם דורשי עבודה מהמגזר החרדי, 
העבודה,  ולמקום  לעבודה  נאמן  שהוא  הגזל,  מפני  חושש  החרדי  שהעובד  לדעת  למדו  הם  כי 
ובלי  חכמות  בלי  העבודה  שעות  סיום  עד  ונמצא  ונמרצת,  יסודית  בצורה  עובד  בזמן,  בא  הוא 
התחכמויות. זה מוכיח שכשהמיתוס הזה של החרדי הפרזיט נשבר, מתחלפת השנאה באהדה 
כל  פרטיים  כאנשים  אם  הזה,  המיתוס  את  לשבור  זה  עלינו  שמוטל  מה  לכן  בהערכה.  ואפילו 
אחד בדרכו ולפי כוחו, ואם כציבור שצריך להתאחד ולהקים מנגנון מסודר שיעשה את העבודה 

המקצועית מול כלי התקשורת". 
גם הרב גולדברג מסכים עם הדברים הללו וסבור כי אפשר וגם צריך להדגיש בפני הציבורים 
ישראל. "אני  ובמסורת  ישראל  שבתורת  היופי  ואת  החרדי  שבציבור  והיפה  הטוב  את  האחרים 
מאמין ששטיפת מח יכולה להיות אפקטיבית כל עוד אין הוכחה הסותרת אותה. אם אנחנו נקפיד 
ביתר שאת לייצג בצורה הטובה ביותר את היהדות החרדית ואת היהדות בכלל, אט אט נפער עוד 
ועוד סדקים בחומת השנאה, ונוכל לייצר כאן שיח חלופי של אהדה לדת ואהדה לציבור החרדי 
שהוא הציבור הכי איכותי בישראל, נקי מאלימות, נקי מתופעות מכוערות רבות אחרות, ובעיקר 

נאמן לערכיו. נאמנות לערכים זה דבר שגם אדם שאינו חרדי מסוגל להבין ויודע לכבד. 
הציבור  שרוב  שנזכור  "חשוב  גולדברג:  הרב  אומר  לסיום",  לומר  לי  יש  חשוב  משהו  "ועוד 
בישראל אוהב ומכבד את המסורת והיהדות. זה חשוב לו. לא תמיד הטון שהתקשורת נותנת זה 

מה שבאמת מייצג את העם היושב בציון". 

שיחה בשניים
שיחה יומית עם שני מומחים  

על ההסתה המככבת במערכת הבחירות

הקרובות  הבחירות  מערכת  עיר  בכל  אם 
השנה,  השלישית  הבחירות  מערכת  הינה 
למרות שהיא גורלית מכל מערכה קודמת, הרי 
שבעיר הקודש צפת כבר מדובר במערכת בחי־

רות רביעית בתוך שנה אחת. בחלק מהמטות 
המשרדי,  הציוד  את  לפנות  הספיקו  לא  עוד 
והתנו־ הכוח  בכל  להסתער  נדרשים  אנו  ושוב 

פה, כי אין מי שיעשה זאת במקומנו.
העיר צפת רואה בשנים האחרונות התפת־

חות חסרת תקדים, רק לקראת חודש אלול, בו 
של  רבות  עשרות  הגיעו  בתחילתו,  נצבים  אנו 
בצפת.  להתגורר  חדשות  ומשפחות  אברכים 
אולי  תקדים,  חסרות  בניה  עתודות  יש  לצפת 
החרדית,  בפריפריה  אחר  מקום  מכל  יותר 
אולם היא זקוקה לסיוע וקבלת החלטות ברמה 
מערכתית ארצית, ולזאת נוכל להגיע בס"ד רק 

בזכות נציגות גדולה ומשמעותית בכנסת.   
גלבך  נחמן  הרב  בצפת  ישראל  אגודת  יו"ר 
הב־ לקראת  ההיערכות  על  ל'המבשר'  מדווח 

מדובר  כבר  בצפת  כאן  אנו  "כאמור,  חירות: 
במערכת בחירות רביעית בשנת תשע"ט, אולם 
וכבר  לשאננות,  נכנסים  לא  אנו  זאת  למרות 
המרכזי,  המטה  את  בפועל  פתחנו  שבוע  לפני 

ולא מתכוונים לוותר על אף קול.
קלישאה,  היתה  קובע'  קול  'כל  בעבר  "אם 
יכול  שזה  ראינו  וכולנו  לנו  ברור  שהפעם  הרי 
ליפול או לקום גם על קול אחד. ויהדות התורה 
קיבלה את המנדט השמיני שלה בזכות קולות 
בודדים. מה שמביא אותנו להבין שיתכן ואותו 
אדם ספציפי שמבקש עזרה מנציג הציבור בכ־
נסת, יתכן שאת היכולת לעזור או שלא לעזור 
בצפת,  שמתגורר  פשוט  אדם  אותו  יקבע  לו 
הכוונה  ולכן  חשוב.  אינו  שלו  הקול  כי  וחושב 
ילך  לא  קול  ששום  שניתן  מה  כל  לעשות  היא 

לריק. 
לבי־ השבוע  זכתה  בצפת  ישראל  "אגודת 

קור של כל נציגי אגו"י בכנסת. אבל חשוב לציין 
שאף אחד מהם אינו פנים חדשות בצפת. הם 
קבלת  לימי  השנה  ימות  כל  במשך  הנה  באים 
מה־ רבות  נהנים  צפת  תושבי  מסודרים,  קהל 

עזרה והסיוע שהם והלשכות שלהם מעניקים 
לתושבי העיר, ולכן הם יעשו הכל כדי שבע"ה 
ויביאו  גבוהים,  יהיו  בצפת  ההצבעה  אחוזי 
את  שתיתן  התורה,  יהדות  של  כוחה  להגדלת 
האפשרות להגדיל את כוח היהדות בעיר הקו־

דש צפת", דברי הרב גלבך. 

הממונע המטה 
'המבשר' מדווח מדי יום ממטות אגודת ישראל

בתוך המחנה ///  יעקב א. לוסטיגמן צפת  ///  אשר קליין
"הסכנה הכי גדולה הטמונה בהסתה נגדנו היא האפשרות שהיא תחלחל חלילה פנימה אל תוך 
מחנה יראי ה'"  • הרב שמעון גולדברג והרב אפרים רוזנשטיין מדברים עם 'המבשר' על ההסתה

בצפת מסתערים בכל הכוח 

אגודת ישראל מקימה לראשונה מטה 
לבני קהילות החסידים בטלז סטון

קהילות החסידים בטלז סטון, עיר המרגוע של צדיקי הדורות, מתרחבות והולכות ונציגי מטה הארגון יצאו 
היום ליישוב להקים את מטה הקהילות

נציגי  וקדמה:  ימה  ופרצת 
לישוב  אתמול  יצאו  הארגון  מטה 
הקמתו  על  לברך  כדי  סטון,  טלז 
ומטה  ישראל'  אגודת  'בית  של 
בתוככי  יערים,  בקרית  הקהילות 
המתפתחת  החסידית  הקהילה 
למע־ בן  גדול  גרעין  לכדי  והולכת 
מש־ אחוז   – משפחות  ממאה  לה 

מעותי מאד מתושבי העיר.

(טלז  יערים  קרית  היישוב 
כל  בקרב  בשערים  ידוע  סטון) 
שוחרי התורה והחסידות, כמקום 
כמו  הדור  צדיקי  של  המרגוע 
ה'נתיבות  מגור,  שמחה'  ה'לב 
משה'  ה'ישועות  מסלונים  שלום' 
כ"ק  ולהבלחט"א  זצוק"ל  מויז'ניץ 

האדמו"ר מבעלזא שליט"א ועוד.
במשך השנים החמירו וועדות 

החסידים  קהילות  עם  הקבלה 
דשמיא  בסיעתא  אולם  ביישוב, 
של  בעיר  הקודש  קהילות  כיום 
מת־ וברסלב  חב"ד  אשלג,  חסידי 

רחבות והולכות מקרב בני המקום 
ומחוצה להם. 

בביקור  פתחו  ביקורם  את 
במעונו של כ"ק האדמו"ר מאשלג 
טלז סטון שליט"א אשר קיבל את 

מבר־ והאציל  בחדרו  המשלחת 
שמים,  שם  לקדש  שנזכה  כותיו 
מסכמת  לפגישה  הסבו  כך  ואחר 
קהילות  וגיבוש  המטה  הקמת  על 

החסידים במקום.
אכן, טלז סטון החסידית תמשיך 
הקהילות  ומועצת  בע"ה  ותפרח 
בכל  המקומית  הקהילה  את  תגבה 

הכח ובכל העוצמה בע"ה.

ועד הישיבות בקריאה לראשי ומנהלי הישיבות הקטנות 
להסדרת ההתייצבות לצו ראשון כהוראת מרנן ורבנן גדו"י

צו האחוד יתקיים בסמוך למקום הישיבה וזאת על מנת למנוע ביטול תורה מעמלי התורה 

ראשי 'כחול־לבן' חושפים את פרצופם האמיתי בכל הנוגע ליחסם למפלגות החרדיות:

ח"כ גנץ: "לא אפנה למפלגות החרדיות; נגד סחיטה"
''נפנה לליכוד כדי להקים ממשלה שמבוססת על הרוב החילוני בישראל", הבטיח יו"ר כחול לבן ^ גם השר 

לשעבר יעלון התגולל על ההנהגה החרדית 

מאת מאיר ברגר

'פרגמ־ לשדר  שניסה  לאחר 
החרדיות  המפלגות  כלפי  טיות' 
אתמול  הבחירות  מערכת  לאורך 
ח"כ  כחול־לבן  מפלגת  יו"ר  גילה 
האמיתיות:  תכניותיו  את  גנץ  בני 
הבטיח  ל'ידיעות'  שהעניק  בראיון 
גנץ כי לא יקים ממשלה עם המפל־
גות החרדיות בשל העובדה שהוא 

"נגד סחיטה", כלשונו.
נפנה  סחיטה,  נגד  "אנחנו 
ממשלה  להקים  כדי  לליכוד 
בי־ החילוני  הרוב  על  שמבוססת 

שראל", אמר גנץ.

אין  האם  לשאלה  בתשובה 
באותה  נתניהו  עם  שיישב  סיכוי 
ממשלה, הבהיר גנץ כי ”אם נתניהו 
יכול להיות שר עם כתב אישום אז 
אפשרי  לא  זה  אבל  הכיפאק,  על 
הוא  ולהערכתי  חוקית  מבחינה 
סיים את תרומתו למדינת ישראל".
גנץ גם לא ממהר להציע רוט־

ציה על ראשות הממשלה עם אחד 
"שיהיה  משום  הליכוד  מבכירי 

נצחון ברור".
”אנחנו לא עושים על זה משא 
יהיה   – תיקו  יהיה  לא  זה  ומתן. 
נצחון ברור. מדינת ישראל ראתה 
נת־ של  האדיר‘  ’לנצחון  קרה  מה 

ניהו בסיבוב הקודם“, טען.
לשערוריות  התייחס  בדבריו 
כחול־לבן  של  בשמה  שנקשרו 
מת־ ”העניינים  האחרונה.  בעת 

נהלים טוב ומה שמעיד על כך הן 
אהוד  מוקמת,  ימינה  התוצאות. 
לוקח  פרץ  עמיר  מצטרף,  ברק 
מת־ יציבים,  אנחנו  העבודה.  את 

עבודה  שנוסע,  קמפיין  קדמים, 
פה  יאיר,  של  ומתואמת  מקבילה 
מסיט  וזה  זה  דברים  עולים  ושם 
אנחנו  אבל  מבין,  אני  מהעיקר, 
השלטון  על  שמאיימת  מפלגה 

בישראל ובצדק וטוב שכך".
'כחול־ שרשימת  התחייב  גנץ 

הבחירות:  אחרי  תתפרק  לא  לבן' 
את  לפרק  כוונה  שום  לי  ”אין 
קצר  בזמן  שהקמנו  האלטרנטיבה 
להישאר  בשביל  פה  לבן  כחול   –

בהרכב הנוכחי“.
היחיד  הבכיר  היה  לא  גנץ  בני 
שתי־ אתמול  ששבר  במפלגתו 

לציבור  הנוגע  בכל   – ולרעה   – קה 
החרדי. גם השר לשעבר יעלון הת־

כי  וטען  החרדית  ההנהגה  על  גולל 
הפליליים  מהתיקים  מתעלמת  היא 
המיוחסים לראש הממשלה "בשביל 
"המ־ כלשונו.  לישיבות",  הכספים 

המנהיגות  כי  רקובה  נהיתה  דינה 
נותנת דוגמא שלילית", הוסיף.

תחי־ עם  פנה  הישיבות  ועד 
ומנהלי  לראשי  אלול  זמן  לת 
להסדרת  הקטנות  הישיבות 
של  ראשון  לצו  ההתייצבות 
בהתאם  שיחי'  הישיבות  תלמידי 
בסיעתא  שהוסדרו  להסדרים 
פי הוראת  על  לאחרונה,  דשמיא 

מרנן ורבנן גדו"י שליט"א.
יתקיימו  המרוכזים  הימים 
התורה,  להיכלות  בסמיכות 
והינם מיועדים בעיקר לתלמידי 
שאמורים  הקטנות,  הישיבות 
לראשונה ולהסדיר  להתייצב 
שתו־ ישיבה  כבן  מעמדם  את 

נע־ זה  הסדר  אומנותו.  רתו 
והוראת  להנחיית  שה בהתאם 
הליך  את  לקיים  שליט"א  גדו"י 
ההתייצבות באופן הראוי ביותר 
זו  הק'. פניה  הישיבות  לבני 
הישיבות  ראשי  לכלל  מכוונת 
הצטרפו  ככולן  שרובן  הקטנות 
זה, ובמיוחד  להסדר  מכבר  זה 
הגיעו  לראשונה  לישיבות, שזה 
ואשר  וג'  ב'  לשיעור  תלמידיהם 
בטבת  י"ט  לתאריך  עד  נולדו 

התשס"ה.
כאמור מטרת הסדר זה הינה 
את  לשמר  המתבקש  הרצון 

שתו־ הישיבה  תלמידי  מעמד 
לב  שימת  תוך  אומנותם  רתם 
באופן  יתקיים  שהדבר  מרובה 
המתאים והראוי לבן ישיבה ועל 
ניתן  שרק  כמה  עד  מנת למנוע 
ביטול תורה מתלמידי הישיבות, 
ההתייצבויות  יתקיימו  ולפיכך 
לבני  המיועדים  מרוכזים  בימים 
שונים  במוקדים  בלבד  ישיבות 
מהווה  כשהדבר  הארץ  ברחבי 

תיקון גדול מאוד. 
נציגי ועד הישיבות יהיו נוכ־

חים במועדים המיוחדים במקום 
אחר ההלי־ יעקבו  ההתייצבות, 

באופן  שנערכים  כים ויוודאו 
המוסדר, תוך מתן פתרונות לכל 

בעיה ח"ו באם תיווצר.
ועד  בהנהלת  שיגרו  בנוסף 
לראשי  מכתבים  הישיבות 
לה־ מנת  על  הישיבות  ומנהלי 
כי  העובדה  על  בפניהם  תריע 
הישיבות  מבני  ניכרים  אחוזים 
לזימון  במועד  מתייצבים  אינם 
ומסכנים  הגיוס  בלשכת  השנתי 
על  ישיבה  כבן  מעמדם  את  בכך 
זמן  ולאחר  מכך,  המשתמע  כל 
הצועקים  מן  עצמם  את  מוצאים 

לשעבר.
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לאורכה ולרוחבה – עד הנצחון הגדול
חייבים לנצח: ארבעת הח"כים של 'אגודת ישראל' 
פקדו אתמול את הריכוזים החרדיים בדרום הארץ 

הפמליה המכובדת של ארבעת הח"כים, עוזריהם ויועציהם התקבלה בהתלהבות גדולה על ידי מנהלי המטות והפעילים שהציגו את הפעילות ההולכת 
ומתגברת לטובת הכרעת המערכה עם נצחון ברור ליהדות החרדית בעז"ה 

ארבעת חברי הכנסת של 'אגודת 
נוסף  יום  אתמול  השלימו  ישראל' 
אינטנסיבית,  ופעילות  סיורים  של 
הריכו־ את  פקדו  ששלשום  ולאחר 
הח"כים  בחרו  בצפון,  החרדיים  זים 
אתמול להדרים ולהוסיף לעורר את 
לקראת  שההתגייסות  כדי  השטח 
ואחוז  מלאה,  תהיה  הבחירות  יום 
האפשרי  למקסימום  יגיע  ההצבעה 

בעז"ה. 
ליצמן,  יעקב  הרב  השר  סגן 
ח"כ  פרוש,  מאיר  הרב  השר  סגן 
הרב יעקב טסלר, ח"כ הרב ישראל 
חנוך  הרב  התנועה  ומזכ"ל  אייכלר, 
בביתר  המסע  את  פתחו  זייברט 
שמש,  לבית  המשיכו  ממנה  עילית, 
בקו־ המטות  את  פקדו  מכן  ולאחר 
אשקלון  שבע,  באר  ערד,  ממיות, 

ורחובות. 
ברחו־ התקיים  מרגש  מעמד 
במעונו  הח"כים  התקבלו  שם  בות, 
מקרעטשניף  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
במאור  קיבלם  אשר  שליט"א, 
פנים, התעניין אודות ההתפתחויות 
הדת,  שונאי  נגד  במערכה  השונות 
לקדש  שיזכו  הח"כים  את  ובירך 
החרדית  ושהיהדות  שמים,  שם 
עם  על העליונה  תצא כשידה  כולה 
הגדלת כוחה בכנסת הבאה בעז"ה. 

ביקרו  בהם  הריכוזים  בכל 
פעילות  לגלות  שמחו  הם  הח"כים 
המ־ הכנת  של  ואינטנסיבית  ערה 

טות לקראת יום הבחירות, השלמת 
הפו־ המצביעים  של  הפילוחים 

קהילות  לפי  חלוקה  טנציאליים, 
משנה,  ורכזי  רכזים  מינוי  ושכונות, 
היערכות לוגיסטית מאסיבית וגיוס 
כדי  אפשר  ככל  רבים  מתנדבים 
שביום הבחירות יוכלו להשקיע את 
מקסימום המאמצים בהבאת מצבי־

עים לקלפי, ויוכלו להימנע מעיסוק 
בעניינים לוגיסטיים שאותם אפשר 
לארגן מראש כדי להביא למינימום 
הבחי־ יום  במהלך  ובעיות  תקלות 

רות עצמו. 
יעקב  הרב  הבריאות  שר  סגן 
"אנו  הסיור:  במהלך  אמר  ליצמן 
הפעי־ של  ההתגייסות  את  רואים 

כי  בעיניים,  ההתלהבות  ואת  לים 
כולנו מבינים שזו שעה גורלית. כלל 
מתייצבים  והחסידויות  הקהילות 
שנצליח  כדי  המערכה  לטובת 
ולא  החרדית  הנציגות  את  להגדיל 
ספק  כל  אין  השם.  לחילול  להגיע 
החרדיים  הכוחות  כל  שבמיצוי 
אפשר להגיע לתשעה ואף לעשרה 
לחבר  משתדלים  גם  אנו  מנדטים. 
בנו  שיתמכו  נוספים  קהלים  אלינו 

והמשימה בידינו".
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
והדגיש  הפעילים  את  שיבח  פרוש 
את  למצות  שצריך  לכך  "מעבר  כי 
הרי־ בקרב  הקולות  הפוטנציאל 

איך  לראות  צריך  החרדיים,  כוזים 
וביישובים  בשכונות  גם  פועלים 
חרד"לי  ציבור  יש  בהם  הסמוכים 
שיכול לראות בית ברשימת יהדות 

התורה".
מה  מפני  התריע  פרוש  הרב 
וחלילה  במידה  לקרות  שעלול 
"אנו  תתחזק.  לא  החרדית  היהדות 
כאן.  לקרות  שיכול  ממה  חוששים 
היקר  בכל  לפגוע  נסיון  כאן  יש 
אנחנו  החרדית.  ליהדות  והחשוב 
אוהבים  שלא  יודעים  סבל.  למודי 
אותנו. יש גרעין של מצביעים שלא 
רוצה לראות את החרדים בממשלה 

הבאה".
"אנחנו  טסלר:  יעקב  הרב  ח"כ 
כאן  המבישה  לתחרות  היום  עדים 
החרדים.  נגד  מסית  יותר  מי  בארץ 
התשובה שלנו היא אך ורק בקלפי. 
למקסימום  להגיע  חייבים  אנחנו 
קולות כדי שנוכל לנצח ולתת מענה 
לכל המצוקות של המגזר – בחינוך, 

בדיור ובתעסוקה.
לגרור  יכול  לא  חרדי,  "אדם 

ברור  השעה  צו  כאשר  רגליים, 
הלוקסוס  את  לו  אין  הצילו.  וזועק: 
שאומרת:  הסמוך'  ב'שיטת  לנקוט 
חושב  הוא  לדאוג.  לא  בסדר,  יהיה 
הסקרים,  פי  על  התורה  ליהדות 
בטח יהיו שמונה מנדטים ולא יותר 
ומן הסתם גם היא תשב בקואליציה, 
ולא  מעלה  'לא  קולו  שממילא  כך 
קובע"  קול  "כל  הסלוגן  מוריד'... 
הוא לא רק עבור מודעות ותעמולה, 
כל קול שילך למפלגה אחרת יפגע 

בכוחה של יהדות התורה".
הש־ אייכלר  ישראל  הרב  ח"כ 
"אנ־ ואמר:  הח"כים  נאומי  את  לים 
נכון  סכנה.  של  במצב  נמצאים  חנו 
העבודה  את  לנו  עושה  שליברמן 
בקמפיין האנטי דתי שלו אבל מצד 
שני יש סכנה בעוצמה יהודית. בת־
קשורת מדווחים בכוונה שהם קרו־

שאנשים  כדי  החסימה  לאחוז  בים 
הקולות  את  ויזרקו  להם  יצביעו 
לפח. זה מה שהיה בבחירות כשהם 

רצו עם הרב אלי ישי. 
"אמרתי אז לישי אתה תיפול על 
עשרת אלפים קולות. זה מה שיהיה 
שמתכננים  חרדים  יש  הפעם.  גם 
יהודית.  לעוצמה  להצביע  הפעם 
הטעות  על  תחזרו  אל  אומר:  אני 
פעמיים. גם אם יש בעיות בעבודה 

אם  יהיה  מה  תחשבו  ובתחבורה 
ובווע־ הבריאות  במשרד  נהיה  לא 

בשופר  לתקוע  נוכל  הכספים.  דת 
יותר.  ולא  בכנסת  מחאות  ולעשות 
תשמעו לגדולי התורה ותצביעו רק 

למפלגות חרדיות".
אמ־ אתמול  הסיור  בסיכום 

רצון  שבעי  הם  כי  הח"כים  רו 
מההתנהלות במטות השונים בצפון 
הארץ ובדרומה, אך הפעילות הזאת 
בכו־ ואין  רק מעטפת חיצונית  היא 
חה להכריע את המערכה: "מי שצ־

אחד  כל  הציבור.  זה  להתעורר  ריך 
ואחד", הם אומרים, "המטות יכולים 
מצ־ להמריץ  מרץ,  במשנה  לעבוד 
תעמו־ לבצע  אותם,  להסיע  ביעים, 

לה אבל הם לא יכולים לשלשל עוד 
קולות לקלפי. כל אדם יכול להכניס 
רק מעטפה אחת לקלפי, ולכן חשוב 
מקיר  תהיה  שההתגייסות  מאוד 
שיגיד  חרדי  אדם  יהיה  שלא  לקיר, 
לו.  נוגעות  לא  הללו  שהבחירות 
להתנער  להתעשת,  חייבים  כולם 
ככל  מוקדם  להצביע  מהאדישות, 
האפשר ביום הבחירות עצמו, ולה־

מחוץ  נוספים  קולות  לגייס  שתדל 
שעוד  בשבועיים  החרדי  למגזר 
נותרו עד הבחירות. במערכה הזאת 

אנחנו חייבים לנצח. חייבים!". 

סגה"ש הרב פרוש על שאיפת גנץ להקים ממשלת חילוניים:

"המגמה של הפוליטיקאים לחבור לשונאי 
החרדים מחייבת אותנו לנצח בבחירות"

מוסיף: "גם מול הליכוד חייבים יהדות התורה גדולה וחזקה"

יהדות  מטות  פתיחת  סיור  במהלך 
שר  סגן  הכביר  הארץ,  בדרום  התורה 
חריפות  במילים  פרוש  מאיר  הרב  החינוך 
היהדות  כלפי  המתחוללת  ההסתה  אודות 

החרדית. 
 "יש כאן מגמה כוללנית נגד החרדים", 
אמר סגן השר. "בעבר יו"ר כחול־לבן ח"כ 
דבר  כל  על  לחתום  מוכן  שהוא  אמר  גנץ 
שהחרדים מבקשים. היום אנחנו שומעים 

שהוא לא יישב בממשלה עם החרדים".
היחידה  המפלגה  כי  הבהיר  בדבריו 
היא   – הדת  מאבקי  בכל  בפרץ  העומדת 
בנו־ למאבקים  "כשבאים  התורה.  יהדות 

שתמיד  זו  היא  התורה  יהדות  דת,  שאי 
עומדת בחזית. 

ומשיחו,  ה'  על  כעת  היא  "המלחמה 

עושה  נגדנו  חריף  יותר  לדבר  שיכול  מי 
את זה בשביל לקושש כמה קולות. אסור 
לנו להיות במצב הזה שהם יצליחו לפגוע 
בנו. אנחנו צריכים לצאת בבחירות האלה, 
בי"ח אלול כשאנחנו מרגישים מחוזקים".

שעלול  מה  מפני  התריע  פרוש  הרב 
החרדית  היהדות  וחלילה  במידה  לקרות 
שיכול  ממה  חוששים  "אנו  תתחזק.  לא 
בכל  לפגוע  נסיון  כאן  יש  כאן.  לקרות 
אנחנו  החרדית.  ליהדות  והחשוב  היקר 
אותנו.  אוהבים  שלא  יודעים  סבל.  למודי 
יש גרעין של מצביעים שלא רוצה לראות 

את החרדים בממשלה הבאה. 
את  שתוקף  גנץ  אותו  ונזכור,  "בואו 
דף  קחו  לחרדים  שאמר  גנץ  זה  החרדים, 
בע"ה,  אבל  שלכם.  הבקשות  את  ותמלאו 

כל האמירות האלה, לא יפגעו במצביעים 
להצ־ יצאו  כולם  האמת  וברגע  החרדיים 
ביע ליהדות התורה ג'. המגמה של הפולי־

טיקאים לחבור לשונאי החרדים, מחייבת 
הליכוד  מול  גם  בבחירות.  לנצח  אותנו 

חייבים יהדות התורה גדולה וחזקה".
אמר  בערד  המטה  פתיחת  במעמד 
"כולנו  המקומיים:  לפעילים  פרוש  הרב 
שהמגו־ אף  שעל  מכם  ללמוד  צריכים 

בכם,  לפגוע  מנסים  קלים,  לא  כאן  רים 
לכם  לתת  רוצים  לא  בכם,  מכירים  לא 
חרדים,  קהילה  חיי  לחיות  להמשיך 
וממשיכים  נשברים  לא  שאתם  ועובדה 
ליהדות  להצביע  ויוצאים  נכנעים,  ולא 
התורה, אתם הסמל והדוגמא ל'אלה שלא 

נכנעו'". 

עילית
ביתר 

ערד

ת גת
ריי

ק
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חובות
ר

מיות
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חברי  ביקרו  בדרום,  הסיור  של  בעיצומו 
הכנסת של אגודת ישראל במעונו של כ"ק 
בעיר  שליט"א  מקרעטשניף  אדמו"ר  מרן 
המ־ להצלחת  מפיו  להתברך  וזכו  רחובות 

בתמונה:  החרדית.  היהדות  לטובת  ערכה 
ידי  על  מתברך  פרוש  מאיר  הרב  השר  סגן 

האדמו"ר שליט"א

קול מהיכל
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שנת הלימודים באלעד נפתחה 
בסיעתא דשמיא ללא תקלות

נחנכו עשרות כיתות לימוד חדשות ^ ראש העיר הרב ישראל פרוש סייר במוסדות החינוך יחד עם סגניו 
הרב יהודה בוטבול, הרב אברהם שטרן והרב אברהם דיין, חברי העיריה והצוות המקצועי ^ כ־5,000

תלמידי ישיבות החלו את 'זמן אלול' בעיר הישיבות אלעד

מאת מאיר קליין 

כ־30 אלף תלמידים החלו בש־
במערכת  הלימודים  את  טובה  עה 
הגן  מגילאי  החל  באלעד.  החינוך 
הישיבות  תלמידי  בכ־5,000  וכלה 
שנפתחו  כאלה  גם  ובהן  הגדולות, 

השנה. 
הלימודים  שנת  פתיחת  עם 
ישראל  הרב  העיר  ראש  יצאו 
יהודה  הרב  סגניו  עם  יחד  פרוש, 
בוטבול, הרב אברהם שטרן והרב 
אברהם דיין, חברי העיריה מר שי 
נתן, הרב בערל אשר, הרב אליהו 
קרעי והרב משה ברדוגו, וכן הצ־

לסיור   – מהעיריה  המקצועי  וות 
חינוך  מוסדות  של  רב  במספר 

ברחבי העיר אלעד.
במוסדות  סיירה  הפמליה 

ביק־ ואף  ולבנים,  לבנות  חינוך 
של  בכיתתו  הסיור  במהלך  רה 
שפירא,  איסר  הרב  העיריה  חבר 
תורה  בתלמוד  כמלמד  שמשמש 

קהילות יעקב. 
העיר  ראש  מוביל  שנה,  כמדי 
היע־ פרוש,  ישראל  הרב  אלעד 

לפתיחת  מאוד,  מוקדמת  רכות 
שנת הלימודים. ההיערכות החלה 
שנת  תחילת  עם  כבר  למעשה 
הלימודים תשע"ט, כאשר מחזיקי 
בעי־ המקצוע  ואנשי  התפקידים 

החינוך  מערכת  על  האמונים  ריה 
פעולה  בשיתוף  פועלים  והבינוי, 
תש"פ  הלימודים  שנת  לקראת 

שנפתחה זה עתה.
ראש העיר הרב ישראל פרוש, 
חודשים,  מספר  לפני  כבר  הודיע 
כי בכוונתו לחזק באופן משמעותי 
הג־ הישיבות  תלמידי  מספר  את 

לחזק  מטרה  מתוך  בעיר,  דולות 
לצד  העיר,  של  הרוחני  העוגן  את 
יציבותה  על  המאומצת  העבודה 

הכלכלית של אלעד.
לפ־ ההיערכות  בתוך  ואכן, 

שהשנה  הלימודים,  שנת  תיחת 

תלמידים  אלפי  עשרות  כוללת 
הן  השנה  פתיחת  עם  ותלמידות, 
במוסדות  והן  הבנים  במוסדות 
הבנות – קיבלה אלעד את פניהם 
של מאות תלמידי ישיבות גדולות 
הלימודים  את  השנה  שהתחילו 
לעיר  מכבר  זה  שהפכה  באלעד, 

הישיבות.
אי לכך, התקיימה עבודת מטה 
יחד  העיר,  ראש  בלשכת  מקיפה 
בעיר,  והחינוך  הבינוי  אחראי  עם 
של  קליטתן  את  לאפשר  מנת  על 
ותוך  נוחים  במיקומים  הישיבות, 
נכונה  בצורה  תשתיות  הכנת 
הישיבות,  תלמידי  עבור  וראויה 

שמהווים אות כבוד לעיר.
תנופת  המשיכה  במקביל 
כחלק  החינוך,  למוסדות  הבינוי 
ראש  מוביל  אותה  מהמהפכה 
ראויים  קבע  מבני  לבניית  העיר 
כיתות  עשרות  החינוך.  למוסדות 
נבנו  יום  ומעונות  גנים  לימוד, 
ואלפי  האחרונה,  השנה  במהלך 
מר־ מכיתות  נהנים  תלמידים 

ווחות, נוחות ובטיחותיות. 
כמו כן בימים אלה החלה הב־

ניה של עוד מספר מוסדות חינוך, 
יבילים,  במבנים  למדו  היום  שעד 
צפויה  הקרובה  השנה  ובמהלך 
להם  שתאפשר  הבניה  להסתיים 

לימודים במוסדות קבע.
ישראל  הרב  העיר  ראש 
ואם  עיר  "אלעד,  כי  אומר  פרוש, 
בישראל, מתברכת בכ־63 אחוזים 
בני נוער וילדים. כעיר כזו, אנחנו 
הכל  את  שעשינו  לדעת  מחויבים 
של  בבינוי  גם  התלמידים.  למען 
מכך  פחות  לא  אך  חינוך,  מוסדות 
ובטיחו־ בטחונם  על  בשמירה  גם 

תם. 
של  משותף  מאמץ  כאן  "היה 
ועוד,  העירוניים  הגורמים,  כלל 
הלימודים  שנת  שפתיחת  לדאוג 
עיכובים  ובלי  חלקה  טובה,  תהיה 
תכנון  על  דגש  שמנו  ובעיות. 
פתיחת  של  מוקדם,  ובעיקר  נכון 
ימים  כמה  מדי  הלימודים.  שנת 
עבודה,  ישיבות  מקיימים  אנחנו 
סעיף  כל  על  לעבור  שמטרתן 
החינוך,  מוסדות  של  צורך  וכל 
הלי־ יום  אל  להגיע  יכולנו  וכך 

שכל  בידיעה  הראשון,  מודים 
יודעים  התלמידים  אלפי  עשרות 
ילמדו  והיכן  הולכים  הם  לאן 

השנה".
היא  הכותרת  שגולת  דומה 
כאמור הבאת הישיבות לעיר. כפי 
שנים  מספר  "מזה  מסביר:  שהוא 
מהפכת  את  מובילים  שאנחנו 
אלעד.  הישיבות  בעיר  הישיבות 
על  מתדפקות  ישיבות  ועוד  עוד 
הרוחניים  כשהצוותים  שערינו, 
בעיר  הגדול  היתרון  את  מבינים 
הכל  עושים  מצדנו  אנחנו  אלעד. 
 – הישיבות  לתלמידי  לתת  כדי 
שהם הגאווה של העיר אלעד, את 

כל התנאים הגשמיים".

התרגשות וציפיה בעולם היהודי לקראת מעמד סיום הש"ס ההיסטורי של 'דרשו' בארה"ב

המעמד האדיר של סיום הש"ס בארה"ב שע"י 'דרשו' יתקיים 
בפרונדנשל סנטר שבניו ג'רזי המכיל 30 אלף מקומות ישיבה
ביום ראשון פרשת יתרו, י"ד שבט יתקיים בניו־ג'רזי מעמד סיום הש"ס הגדול ביותר מבין סדרת סיומי 
הש"ס של 'דרשו' ברחבי העולם בפרונדנשל סנטר המכיל 30,000 מקומות ישיבה ^ גדול יהיה המעמד 

לכבודה של תורה ^ הרב אהרן גביוף, מנכ"ל 'דרשו' ארה"ב: "ההכנות למעמד כה גדול מעידות על 
ההתפתחות חסרת התקדים של 'דרשו' ברחבי ארה"ב"

מוביל  האחרונים  בעשורים 
ברחבי  ענפה  פעילות  'דרשו'  ארגון 
וחיזוק  לעידוד  היהודי  העולם 
והן  בבלי  הן  היומי,  הדף  לימוד 
בהלכה. לקראת סיום הש"ס בחורף 
התורני  הארגון   – 'דרשו'  הקרוב, 
לרא־ יערוך  בעולם,  ביותר  הגדול 
לכבודה  אדיר  סיום  מעמד  שונה 
במקביל  זאת  בארה"ב,  תורה  של 
מפוארים  סיום  מעמדי  לעשרות 
פני  על  יבשות  בארבע  שייערכו 

הגלובוס.
והמרכזי  הגדול  מעמד הסיום 
פרשת  ראשון  ביום  אי"ה  יתקיים 
להגיע  וצפויים  שבט,  י"ד  יתרו, 
קהילות  ונציגי  רבנים  בעז"ה  אליו 
בצפון  שונות  ומארצות  מקנדה 
ובדרום אמריקה, לצד אלפים רבים 
מתושבי ניו יורק, ניו ג'רזי, ונציגים 

מכל רחבי ארה"ב.
למעמד הגדול שיתקיים באולם 
רחב ידיים בעיר נוארק שבניו־ג'רזי, 
יגיעו כ־30 אלף משתתפים, מסיימי 
חלק  שהם  יהודים  רבבות  הש"ס, 
המהפכנית  התורנית  מהתנועה 
ברחבי  'דרשו'  של  והכובשת 
אחד  בלפחות  שמחזיקים  העולם, 
בשלל  והמבחנים  הלימוד  מסדרי 
או  בתלמוד  השונים  המסלולים 

בהלכה.
בשבע  גדלה  'דרשו'  "משפחת 
בלתי  בצורה  האחרונות  השנים 
גביוף  אהרן  הרב  אומר  נתפסת", 
לפני  "אם  ארה"ב.  'דרשו'  מנכ"ל 
קטן  הש"ס  סיום  עשינו  שנים  שבע 
סיום  במעמד  מדובר  השנה  יחסית, 
מעמדי  מבין  ביותר  הגדול  הש"ס 
עד  ממחיש  שזה  ספק  אין  'דרשו'. 
המהפכנית  התורנית  התנועה  כמה 
לתופעה  הפכה  'דרשו',  ששמה 
בה  נוטלים  שרבבות  כלל־יהודית 
עד  מלראות  מרגש  דבר  אין  חלק. 
צי־ כזה  יש  הזה  בדור  דווקא  כמה 

מאון לתורה הקדושה".
מארגני המעמד מביעים סיפוק 
ה'פינדנשל  שנבחר  שהאולם  מכך 
סנטר' בניווארק, ממוקם בדיוק בין 
כל הריכוזים היהודיים באזור, והוא 
רחוק שעה נסיעה לכל היותר מכל 
מברוקלין,  ממונסי,  זה  אם  נקודה. 
בשעה  יחל  המעמד  מלייקווד.  או 
18:30 כאשר השערים יפתחו לקהל 

ההמונים כבר שעה קודם לכן.
מציינים  המארגנת  בוועדה 
של  בסכומים  כרטיסים  יימכרו  כי 
ביציעים,  לכרטיס  דולר  מ־10  החל 
המכו־ במקומות  דולר  ב־500  וכלה 

הסיום  מעמד  במהלך  ביותר.  בדים 

יושמעו קטעים מוזיקאליים מגדולי 
ולכבודה  בשבחה  המנגנים  בעל 
ישראל  גדולי  כאשר  תורה,  של 
הלומ־ את  ויחזקו  דברים  יישאו 

הש"ס  את  לסיים  שהצליחו  דים 
המכונן  במעמד  להשתתף  וזכו 

של הסיום.
מלווה  'דרשו'  ארגון  למעשה, 
השנה.  כל  לאורך  הלומדים  את 
של  הלימוד  מחזור  שנות  במהלך 7 
הדף היומי קיים 'דרשו' סיומים בכל 
רחבי העולם כאשר מדי פעם נבח־
רת מדינה או מקום שבו מבקש הס־

את  לקיים  'דרשו'  של  המקומי  ניף 
ולקהילותיה.  לעיר  הנדרש  החיזוק 
אישרה  העולמית  'דרשו'  הנהלת 
שבע  לאורך  סיום  מעמדי  לקיים 
מדינות  ב־12  האחרונות  השנים 

שונות ובהשקעה כספית אדירה.
בהנהלת  אומרים   – הוכח 

מקום  בכל  כי   – העולמית  'דרשו' 
גדול  חיזוק  מעמד  מתקיים  שבו 
של  גומרה  לשמחת  ומשמעותי 
גדול  לחיזוק  מביא  הדבר  תורה, 
מאד לקהילה ולעיר ובעיקר מרבה 
כללי  באופן  היומי  הדף  לומדי  את 
ורבני  פרטי  באופן  הדף  נבחני  ואת 
ומ־ גדול  חיזוק  כי  מעידים  המקום 

של  קיומם  לאחר  מורגש  שמעותי 
מעמדים אלו.

ב'דרשו'  משוכנעים  הפעם  גם 
ית־ אשר  הש"ס  סיום  מעמדי  כי 
באופן  יבשות  ב־4  כאמור  קיימו 
התורה,  לומדי  של  לכבודם  הראוי 
הלומדים  מספר  להכפלת  יביאו 
לקהילות  גדול  ולחיזוק  והנבחנים 
הדף  לומדי  כלל  ולכל  הלומדים 
יחדיו  יחברו  אשר  בעולם,  היומי 
הסיום  לציון  אלו  שמחה  למעמדי 

הגדול.

מורשתו של החפץ חיים זיע"א 
הקדוש,  חיים  החפץ  מרן 
בעולם  יימחה  בל  חותם  הותיר 
הפכו  הקדושים  ספריו  היהודי. 
משו־ זזים  צאן ברזל, ואינם  נכסי 
שמים.  ירא  יהודי  כל  של  לחנו 
לספר  הפך  ברורה'  ה'משנה 
ברוב  והמרכזי  העיקרי  ההלכה 
בענין  וספריו  ישראל,  קהילות 

ידי  על  נלמדים  הלשון  שמירת 
פעם  שנים,  במשך  רבים  אלפים 
ודיבור  דיבור  כשכל  פעם,  אחר 
לפי  נמדד  שמים  ירא  יהודי  של 
חיים  החפץ  שקבע  המידה  אמת 
ליקוט  אחר  ליקוט  שליקט  לאחר 
מתוך דברי חז"ל הקדושים את כל 
ההלכות הנוגעות לענייני שמירת 

הלשון. 
של  מספריו  חלק  זאת,  עם 
מוכרים  בלתי  נותרו  חיים  החפץ 
סגולה  יחידי  ורק  העם,  להמון 
הדבקים בתורתו של החפץ חיים 

עסקו בהם. 
הקונטרס  הוא  מהם  אחד 
מרן  חיבר  אותו  תמים',  'שפת 
החפץ חיים ופרסם יחד עם ספרו 
'שמירת הלשון'. קונטרס זה עוסק 
כתוספת  ומרמה  שקר  בהלכות 
'שמירת הלשון',  וכהמשך לספרו 
החפץ  האיש  "מי  הפסוק:  כדברי 

חיים... ושפתיך מדבר מרמה". 
לאור  שיצאו  במהדורות 
משום  הושמט,  פטירתו  לאחר 
הספרים  מן  הזה  הקונטרס  מה, 
הפך  שהוא  יצא  וכך  שהודפסו, 
להיות בלתי מוכר בעולם התורני. 
אגודת  החליטה  באחרונה 
ורבנן  מרנן  בעצת  לשון',  'נוצרי 
צדיק  רצון  לעשות  שליט"א, 
בהדפסת  ליושנה  עטרה  ולהשיב 
תרמ"ד'  מהדורת  חיים  'חפץ 
מה  את  התואם  ספר  שהוא   –

גם  ובו  בחייו,  זי"ע  מרן  שהוציא 
תמים'  'שפת  הנ"ל  הקונטרס 
החפץ  בעיני  ויקר  חשוב  שהיה 
חיים כהשלמה לספרו על הלכות 
הקצר  הקונטרס  הלשון.  שמירת 
שיעורים  עשר  לשמונה  חולק 
הציבור,  (לתועלת  קצרים  יומיים 
ניתן לשמוע את השיעורים ב'קול 
03-6171132 ישיר  בקו  הלשון' 

תפריט ספרי מוסר).
לרגל השקת המהדורה החד־

מרן  של  היארצייט  ולקראת  שה, 
בכ"ד  שיחול  זי"ע  חיים  החפץ 
'נוצרי  אגודת  יוצאת  באלול, 
כל  תקדים:  חסר  במבצע  לשון' 
עד  ללמוד  עצמו  על  שיקבל  מי 
 – הקונטרס  את  היארצייט  יום 
לתפילה  אחד  שם  לשלוח  יוכל 
ה'  בעזרת  שתתקיים  המיוחדת 
'נוצרי  ראשי  ידי  על  בראדין 
לשלם  שיידרש  מבלי  לשון', 
לשלי־ הפקס  מספר  כך.  על 

ללמוד  למתחילים  השמות  חת 
למועד  סמוך  בעז"ה  יפורסם 

היארצייט.
בח־ להשיג  ניתן  הספר  את 

נויות הספרים, במשרדי 'משמרת 
וכן   ,02-5379160 טל'  השלום' 
במוקדים של 'נוצרי לשון': באזור 
באזור   ,0548467749  – המרכז 

ירושלים – 0533105891.
לביתכם  הברכה  את  הביאו 

וקנו לכם סניגור ליום הדין.

'יד לאחים' הפיק תשדיר הסברה 
נגד התבוללות בשפת הסימנים

אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה בארץ חשופה יותר לנגע ההתבוללות ^
האתגר: להנחיל מסרים נגד התבוללות ובחשיבות עם ישראל, בשפת הסימנים 

^ ב'יד לאחים' הרימו את הכפפה והפיקו ערכת הסברה מהודרת
הייחודיות  את  מסבירים  איך 
ידיים?  בתנועות  ישראל  עם  של 
המקוריות של 'יד לאחים', הנאבק 
שו־ בניכר,  ובטמיעה  בהתבוללות 
של  שיאים  מחדש  פעם  בכל  ברת 
המאמצים  כוונו  הפעם  יצירתיות. 
הש־ וכבדי  החרשים  לאוכלוסיית 
לפגיעה  שנחשבת  בארץ,  מיעה 
מיסיונריות  למניפולציות  יותר 

ולהתבוללות.
גובר  צורך  זיהו  לאחים'  ב'יד 
הספצי־ לצרכים  במענה  והולך 
הש־ כבדי  אוכלוסיית  של  פיים 

יחסית,  סגורה  קהילה  זוהי  מיעה. 
מגב־ לנוכח  אליה  לחדור  שקשה 

האחרונות  בשנים  התקשורת.  לת 
הפכה קהילה זו לחשופה במיוחד 
ולטרף  יהודית,  אנטי  לתעמולה 

קל לנגע ההתבוללות שפשה בה.
רב  סודקוף,  יהושע  הרב 

לכבדי  חב"ד  ושליח  בקהילה 
את  מסביר  בישראל,  השמיעה 
ממדי התופעה המדאיגה: "מדובר 
הדברים  ומטבע  קטנה,  בקהילה 
לא  הרחב.  לקהל  פתוחה  איננה 
בפני  ניצב  החרש  היהודי  פעם, 
התבוללות.  של  פשוט  לא  נסיון 
גבוהה  נוכחות  גילינו  לצערנו, 
אוכלוסיית  בקרב  התבוללות  של 
ל'יד  פנינו  טבעי  באופן  החרשים. 
ונכונות  משענת  וגילינו  לאחים' 

לעזרה".
הכ־ את  הרימו  לאחים'  ב'יד 

לעזרה.  להיחלץ  והחליטו  פפה 
הם הפיקו ערכת הסברה חדשנית, 
שגולת הכותרת שלה היא תשדיר 
את  הממחיש  הסימנים,  בשפת 
ומס־ ההתבוללות  שבנגע  הסכנה 
ביר את ייחודיותו של עם ישראל. 
בא־ שמדובר  מודים  לאחים'  ב'יד 

תגר: "לצערנו, סכנת ההתבוללות 
ובקרב  כבעבר,  קונצנזוס  איננה 
ציבורים גדלים והולכים, מתפתח 
עם  של  בסגולתו  בהכרה  כרסום 
אם  יהודי.  חינוך  בהעדר  ישראל, 
בעבר נישואין לבני זוג לא־יהודים 
היו מוסכמה גורפת, הרי שלצערנו 

הערך הזה נפרץ.
"כאן נוסף קושי כפול, בניסוח 
המסרים האלה לשפת התקשורת 
ב'יד  אומרים  הקהילה",  בני  של 
לאחים'. "לשם כך גייסנו מומחים 
ממושך  עמל  ולאחר  מקצועיים, 
המוגמר,  על  לברך  שמחים  אנו 
בתקוה גדולה שגם יהודים יקרים 
עם  יום־יום  המתמודדים  אלו, 
ההת־ את  יהדפו  פיזיות,  מגבלות 

יש  סוף־סוף  מהם.  הלאה  בוללות 
בידינו כלי הסברה איכותי בסוגיה 

אקוטית זו".

צה"ל חושף אתר לדיוק טילים של חיזבללה
בשל פעילות הטרור של חיזבללה 
התריעה  ישראל  במדינה, "מדינת 
הבינ־ הקהילה  בפני  פעם  לא 
להת־ פועל  חיזבללה  כי  לאומית 

הנשק  בתחום  כולל  צבאית,  עצם 
הפרת  כדי  תוך  וזאת  המדויק, 

החלטות המועצה 1559 ו־1701".
דנון  השגריר  התייחס  עוד 
ממשלת  שמעניקה  ללגיטימציה 

בשטחה.  הטרור  לארגון  לבנון 
מו־ הלבנונית  ההנהגה  "צמרת 

נקטה  לא  הדיוק,  לפרויקט  דעת 
בצעדים להביא לסיומו ובמובנים 
להסוואתו.  סייעה  אף  מסויימים 
לצד אלו מצטרפות ההתבטאויות 
המדינה  מנהיגי  של  האחרונות 
אנו  הבעיה.  עומק  את  המשקפות 
מצפים שהמועצה תבהיר למדינת 

ריבו־ את  לממש  עליה  כי  לבנון 
ואיומים  התקפות  למנוע  נותה, 
את  ולרסן  ישראל  כלפי  משטחה 

חיזבללה".
כי  הזהיר  הישראלי  השגריר 
ארגון  של  ההתקפיות  "פעולותיו 
זוכה  לו  והגיבוי  חיזבללה  הטרור 
להמיט  עלולים  לבנון  מממשלת 

אסון על לבנון".

הודעות חוק תכנון ובניה - 04/09/19

מרחב התכנון המקומי באר שבע
)א( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 
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7 מתכנית מפורטת: בכתובת:
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המבקש:  שם  376 מגרש:  100614 גוש:  97 בחלקה: 
מ ת כמת

מהות 
קק

פרג'פור אייל ואלה מספר בקשה: 2019/0367
מגרש: 006 4 גוש:גוש: 97 קחלקה:

ההקלות מהמותרים לפי התוכנית הנ"ל. הקלה בקו 
מהות  2019/03672019/ ל ואלה מספר בקשה:  פור א ל ואלה מספר בקשה:פרג פור א פרג
לבריכת שחייה  מ' 
ל. הקלה בקו  ל. הקלה בקות הנ  הנ

4.00 מ' במקום   1.20 בניין קדמי 
קק

מ' לחדר 
ה  חת שח

מ' במקום 4.00 1.10
קק

הקלה בקו בניין קדמי 
מ במ  1.20 ן קדמ  ן קדמ בנ בנ

ובתכנית  בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין  כל  מכונות 
מ לחדר  מ במקום מ במקום 4.00 1.101 ן קדמ  ן קדמ הקלה בקו בנ הקלה בקו בנ
הוועדה  במשרד  תשלום,  ללא  אליה  המצורפת 
ת  ובתכנ בבקשה  ן  לע כול  ן  המעונ כל  תמכונות  ובתכנ בבקשה  ן  לע כול  ן  המעונ כל  מכונות 
לקהל.  פתוח  שהמשרד  ובשעות  בימים  המקומית 
הוועדה משרד , תשלו ללא ה אל ת ור הוועדההמ במשרד  תשלום,  ללא  ה  אל המצורפת 

וביום ג' אחה"צ 
קק

13:00 יום חמישי בין השעות 09:00
קק

או  נפגע  עצמו  הרואה  כל   .
אחה ג ו ו 3:00 09:00

19:00
ע

16:30
ןן

השעות  בין 
החורג  השימוש  ו/או  ההקלה  מעניין  להיפגע  עלול 
או  נפגע  עצמו  הרואה  כל  הר.  ל  19:00 16:30 השעות  ן  השעותב ן  ב
יום 15 רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך

מוש  הש ו/או  ההקלה  ן  מענ פגע  לה מושעלול  הש ו/או  ההקלה  ן  מענ פגע  לה עלול 
מתאריך פרסומה של הודעה זו בעיתון ו/או ממועד 
ום 15 ש התנגדות לבקשה האמורה תוך ש התנגדות לבקשה האמורה תוךרשא להג רשא להג
בכתב  מנומקת  התנגדות  להגיש  יש 

ע ן ע ממועדע או ו תון ע זו הודעה של ה
מכתבנו.  קבלת 
ך פרסומ ך פרסומתאר מתאר

המבקש  **על 
בכתב  בכתבמנומקת  מנומקת 

fax-08-6840068 הוועדה  למזכירות 
ש קק

בו  המבנה  בחזית  ולתלותה  המודעה  את  להגדיל 
קש המ קעל a 08 6840068684 הוועדה רות רלמז למזכ

מבוקשת הבנייה וכן להודיע בכתב לכל דיירי המגרש 
ו ה המ ת חז ולתלותה המודעה את ל תלהגד בחז ולתלותה  ה 
הסמוכים  המגרשים  ולדיירי  הבנייה  מתבצעת  בו 
המגרש ר ד ל ל ת ע להוד ן ו ה ה וקשת ר המגרשמ ע בכתב לכל ד ה וכן להוד מבוקשת הבנ

ההנדסה,  אגף  אתר   *** לחוק.  )א( 
ם  המגרש ר  ולד ה  ה בנ נ

149 סעיף פי  על 
מתבצעת בו 

/
,
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ף ק ף( ק

שבע  באר  עיריית 
ףף

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר שבע
p

חוק תכנון ובניה התשכ"ה 1965
מרחב תכנון מקומי באר - שבע

605-0720722 נמסרת בזה  הודעה בדבר הפקדת תכנית: 
הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 
– 1965 (להלן "חוק") כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון 
מפורטת  תכנית  שינוי  המהווה  תכנית  מופקדת  ובניה, 
שינוי  המהווה   605-0720722 מס'  תכנית  הנקראת" 
השטחים הכלולים  לתכניות  הבאות:5 / במ / 185 שינוי 
רמות  שכונה:  כתובת:  שבע  באר  ישוב:  ומקום:  בתכנית 
גוש:  לתכנית:  חלקות  גושים/   7 מס':  יקותיאל  רחוב: 
שינוי  התכנית:  מטרת  חלקי   6 עד:   6 מחלקה:   38063
לתכניות מס' 5/במ/185, 5/מק/2093 במגרש מס' 58/2 חד 
משפחתי עם קיר משותף באזור מגורים א ( בנה בתך) על 
ידי: 1.הגדלת סה"כ השטח המותר לבנייה לפי סעיף 62א 
(א1) (1) (א) (1). 2.הגדלת תכסית קרקע מרבית לפי סעיף 
כל  62א(א)(4).  סעיף  לפי  בניין  קווי  3.הסדרת  62א(א)(9) 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין 
בבניין   , בקרקע  מעונין  כל  לקהל,  פתוחים  האמורים 
ידי  נפגע על  או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 
לחוק, רשאי  פי סעיף 100  על  לכך  הזכאי  וכן    , התכנית 
להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה 
הועדה  למשרד  בעיתונים,  הפרסומים   בין  המאוחרת 
המקומית לתכנון ובניה. כיכר מנחם בגין 1 ת.ד. 15 באר 
– שבע,  טל' :  6840640: 08 בהתאם לסעיף  103  (א) לחוק,  
כן  אם  אלא  תידון  לא  תתקבל,  לא  לתכנית  התנגדות 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי 

עבודתו ), תשמ"ט – 1989 .
טל אל-על יו"ר הועדה לתכנון ובניה

הועדה המקומית לתכנון ובניה. עיריית בני ברק 
 לחוק התכנון והבניה 

ת בנ ברק ר ה. ע ת בנ ברובנ ר ה. ע ובנ
149
ןן

הודעה על פי סעיף 
ת לתכ ת לתועדה המקומ ועדה המקומ

1965
קק

– תשכ"ה
ל ף ףסע ע

הלחמי וקפול, הגיש/ו בקשה לוועדה זו בתכנית 
19651 ה   תשכ

זמין.  רישוי  בקשה:  מהות 
ע עק ק

201900424
, ,ק ק

מספר: 
מוצע הרחבה בקומות קרקע וא'+ סוכה בק"ב, 
ןן קק

קומות על הקרקע ועפ"י תב"ע 
ב,  ב,ומות קרקע וא סוכה בק ומות קרקע וא סוכה בק

3
קק

וזאת בבניין בן 
ע

 בני 
ע

 ברחוב ז'בוטינסקי 23
ק עק קע ק ע

בכתובת:
קק ןן

 של ש"ש.
ן ב ןת בבנ ת בבנ
ב 534

 אזור שיקום 
קק

ביעוד:  חלקה: 250
בתובת: ב

ברק גוש: 6196
תנאי  שפור 

קק
6% .1

ע
הבאות: בהקלות
6196 חלקה:  חלקה: 250

למגורים. 
ברק גושברק גוש:

דיור וזה שלא בהתאם לתכניות 105 ב', 105/ד/2, 
 .1 הבאות: הבאות:בהקלות  בהקלות  ם.  למגור

החלות במקום.
ו תבהתאם לתכנ

105/ס/2, 534
(ב) (2ב' ישן) לתקנון 

.
36
קק

הודעה בהתאם לתקנות 
105/ס/2,, 534 החלות במהחלות במ

 .2016
קק

תשע"ו-  בניה),  (רישוי  והבניה  התכנון 
ל שןשן) ) ( )( ות לתק הת ותהודעה לתק התא הודעה

ללא מתן הודעה לזכאי לקבל הודעה לפי סעיף 
 .2016 ו  תשע ה),  בנ שו  (ר ה  והבנ והתכנון  תשע ה),  בנ שו  (ר ה  והבנ התכנון 
(ב), נוכח העדר מענו של הזכאי. כל המעוניין 
ף  ףא מתן הודעה לזכא לקבל הודעה לפ סע א מתן הודעה לזכא לקבל הודעה לפ סע

36
הועדה  במשרדי  האמורה  בבקשה  לעיין  יכול 
ן  . כל המעונ ן(ב), נוכח העדר מענו של הזכא . כל המעונ 36(ב), נוכח העדר מענו של הזכא
קבלת  בשעות  ברק.   בני  בעירית  המקומית 
הועדה  במשרד  האמורה  בבקשה  ן  לע הועדהכול  במשרד  האמורה  בבקשה  ן  לע כול 
לועדה  מנומקת  התנגדות  להגיש  ורשאי  קהל 
קבלת  בשעות  ברק.   בנ  ת  ר בע ת  קבלתהמקומ בשעות  ברק.   בנ  ת  ר בע ת  המקומ
קבלת 
לועדהלועדה 

זה.  פרסום  מיום  יום 
קק

14 תוך  המקומית 
קק

 .10:00
קק

 - בין השעות 13:00 ה'  ג'  א',  ימים   
ךך

קהל:
המקהמק

 .15:30
עע

 - 17:00 יום ג' בין השעות
,, קק

אברהם רובינשטיין יו"ר
עע

הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק
ר ו ן  נשט ראברהם רוב ו ן  נשט אברהם רוב

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "להבים" 
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 

1965
לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
למתן  בקשה  להבים  ולבניה  לתכנון  המקומית 
קומתי  דו  מגורים  בית  בניית  ל:  בניה  היתר 
 2121 מספר תיק בנין:   20190638 1 מס' בקשה: 
נחל  להבים,  כתובת:  ארז  ביטון  המבקש:  שם 
מחניים מספר 16 גוש: 100963 חלקה: 30 מגרש: 
הבאות:  ההקלות  את  כוללת  הבקשה   2121
לכניסה הקובעת אל  עיקרי ממתחת  ניוד שטח 
מ"ר,   13.40 הניוד  הכניסה הקובעת. סה"כ  מעל 
שהם 2.68% מגודל המגרש. ניתן לעיין בתוכנית 
http:// בכתובת   הוועדה  באתר  המוצעת 
lehavim.bartech-net.co.il או במשרדי הוועדה 
לו  שיש  מי  לכל  קהל.  קבלת  בשעות  המקומית 
התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל 
להגישה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 
זה  זו. לאחר מועד  יום מיום פרסום הודעה   15
לדיון  הנ"ל  בנושא  שתוגש  התנגדות  כל  תובא 
תחליט  והיא  ולבניה  לתכנון  המקומית  בוועדה 

בנדון.
יוסף ניסן יו"ר הועדה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "להבים"
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

המקומית  לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
לתכנון ולבניה להבים בקשה למתן היתר בניה ל: בניית 
מספר תיק בנין:  מס' בקשה: 1 20190130  בית מגורים 
2583 שם המבקש: דגן עינב כתובת: להבים, נחל חצבה 
מספר 1 גוש: 100966 חלקה: 136 מגרש: 2583 הבקשה 
כוללת את ההקלות הבאות: 1 . הקלה בקו בניין צדדי 
לקירות  החוק  פי  על  המותרת   10% עד  מערבי  צפוני 
עם פתחים. סה"כ ההקלה 0.30 מ'. 2 . הקלה בקו בניין 
צדדי צפוני דרומי עד 10% המותרת על פי החוק לקירות 
עם פתחים. סה"כ ההקלה 0.50 מ'. 3 . הקלה בקו בניין 
צדדי דרומי עד 30% המותרת על פי החוק לקירות ללא 
עיקרי  שטח  ניוד   .  4 מ'.   1.50 ההקלה  סה"כ  פתחים. 
הקובעת.  הכניסה  מעל  אל  הקובעת  לכניסה  ממתחת 
ניתן  סה"כ הניוד 51.75 מ"ר, שהם 15% מגודל המגרש. 

לעיין בתוכנית המוצעת באתר הוועדה בכתובת
 http://lehavim .bartech-net.co.il או במשרדי הוועדה 
המקומית בשעות קבלת קהל. לכל מי שיש לו התנגדות 
מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לוועדה

פרסום  מיום  יום   15 בתוך  ולבניה,  לתכנון  המקומית 
שתוגש  התנגדות  כל  תובא  זה  מועד  לאחר  זו.  הודעה 
ולבניה  לתכנון  המקומית  בוועדה  לדיון  הנ"ל  בנושא 

והיא תחליט בנדון.
יוסף ניסן

עיריית שדרות הוועדה המקומית
לתכנון ובניה שדרות

ק

חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965
ן

מרחב תכנון מקומי - שדרות
149 לחוק התכנון 

קק
הודעה לפי סעיף 

ן

1965
קק

והבנייה תשכ"ה 
ף ףע

לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
ה תש ה וה

להיתר  בקשה  שדרות  ובנייה  לתכנון  המקומית 
ע לוע הוגשה זאת ע ד

 ,84 מגרש:
ק

 ,85 חלקה: ,2811
ןן

בגוש: בנייה. 
קק

שכונה   ,
,,

33 בית  מס'  פרת,  נחל  רחוב  כתובת: 
, קחלקה ,, גוש

מגרש:   85
,,

חלקה:   2811
,,

גוש:  האחוזה.  שכונת 
בקשה:  5005 בנין: תיק 

קק
יוני  חן  המבקשים: 84

ניוד   
ק

הבאה: בהקלה  כרוכה  הבקשה 
ק ן ןק ק ןן

2019185
קק

בקווי  הקלה  מ"ר 
ה ה הקלה ה לה

35.23 לשורת  מעיקרי  זכויות 
רו קשה רוה קשה ה

בניין לצורך בניית בריכה מטרת הבקשה: שינוי 
ק קק ק ק לשורתע קר מע ות ו

בריכה.   + קיים  למבנה  ותוספת  הריסה  מהיתר 
ק ך קן ך ן

ובתוכנית  בבקשה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
קק

הועדה  במשרדי  תשלום,  ללא  אליה,  המצורפת 
ק ן ע ן קע ן ע ן ע

המקומית לתכנון ולבנייה שדרות בימים ובשעות 
ע , ע, , ,

עצמו  הרואה  כל  לקהל.  פתוחים  שהמשרדים 
ע ן שעותק ו מ שדרות ה ול ון לת ת המקומ

רשאי  ההקלה,  מעניין  להיפגע  עלול  או  נפגע 
ע מוק ע הרואה ל לקהל. תוח שהמשרד

ימים   15
,,

תוך  לבקשה האמורה  התנגדות  להגיש 
ק ן ע ע ע ההקלע ן מע גע לה עלול או גע

מיום פרסומה של ההודעה(על פי המאוחר מבין 
ך ךק ק

הפרסומים בעיתונים), למשרדי הועדה המקומית 
ן (ע ןע (ע ע

8 הנשיא  ככר  שכתובתה:  שדרות.  ובניה  לתכנון 
ק ע ,( קע ע ,( ע

08-6620200 אדמון ספרא שדרות 80100. טלפון:
ןן

התנגדות לבקשה לא תתקבל ולא תידון אלא אם 
ון:ן טל . שדרותן רא ס אדמון

תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפרוט  בכתב  הוגשה  כן 
ן ק אק אלא דון ת ולא ל תתק לא קשה ל גדות הת

מסתמכת. היא  שעליהן  העובדות  את  המאמת 
ק רן ה ת לוו ו מקות ה רוט ת הוגשה ן

דורון טקטוק יו"ר הועדה המקומית 
ן

לתכנון ובניה
קק

תמונות הלוויין חושפות: איראן 
החלה בבניית בסיס חדש בסוריה

במקום  כי  טוענים  התמונות,  את 
מונחים  טילים  להציב  יהיה  ניתן 
מדויקים בחמישה בניינים חדשים 
בתלו־ והוקפו  לאחרונה  שנבנו 

בחלק  התמונות,  לפי  עפר.  ליות 
הוצבו  הבסיס  של  הצפון־מערבי 
אחסון  מבני  גם  כמו  מחסנים,   10
ניתן  כי  עוד  אמרו   ISIב־ טילים. 
במהלך  הבניה  את  לסיים  יהיה 
החודשים הקרובים, וכי בתוך זמן 
קצר לאחר סיום הבניה יהיה ניתן 

להפוך אותו לפעיל.
על פי מומחי בטחון, זו הפעם 
בונה  איראן  צבא  שבה  הראשונה 
מאפס  הזה  הגודל  בסדר  בסיס 
פחות  של  במרחק  ועוד  בסוריה, 
צבא  מעמדת  קילומטרים  מ־200 

ארה"ב. 

מס־ איראן  כי  פורסם  הבוקר 
חקירת  עם  פעולה  לשתף  רבת 
הבינלאומית  והסוכנות  האו"ם 
למחסן  בנוגע  אטומית  לאנרגיה 
מכיל  החשד  פי  שעל  בטהרן, 
לייצור  וציוד  רדיואקטיבי  חומר 
נשק גרעיני, כך דווח ב'וול סטריט 
שחשף  במחסן  מדובר  ג'ורנל'. 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
של  הכללית  בעצרת  בנאומו 
האו"ם בשנה שעברה. דיפלומטים 
מסרבת  שאיראן  לעיתון  אמרו 
להשיב על שאלות חשובות שהע־
לאנ־ הבינלאומית  הסוכנות  לתה 

רגיה אטומית בנוגע למחסן. על פי 
הפרסום, זו הפעם הראשונה שבה 
עם  פעולה  לשתף  מסרבת  טהרן 
פקחי סבא"א מאז שנכנס לתוקפו 

הסכם הגרעין בינואר 2016.

דיווח ערבי: מעוזי חיזבללה 
הותקפו במזרח סוריה

באזור  ירי  סימני  עם  נמצאה  גופתו 
תק־ כלי  פי  על  שבעיר.  התעשיה 
האחרו־ בחודשיים  סוריים,  שורת 

נים חוסלו כמה מפעילי המיליציות 
האיראניות על ידי אלמונים. הבולט 
במשמרות  בטחוני  בכיר  הוא  בהם 
שחוליית  באל־בוכמאל,  המהפכה 

החיסול ירתה בראשו. 
הסו־ החזית  כי  דווח  בנוסף 
על  שנתמכה  הדמוקרטית  רית 
אתמול  לכדה  הברית,  ארצות  ידי 
האוצר'  'שר  את  הבוקר  בשעות 
מוחמד  א־זור.  בדיר  דאע"ש  של 

להעברת  אחראי  היה  רמדאן 
הטרור  ליחידות  והמימון  הכסף 
האסלאמית  המדינה  של  השונות 

במחוז הסורי. 
החזית  של  מיוחדים  כוחות 
דאע"ש  תאי  נגד  במבצע  פתחו 
מחבלים.  של  רב  מספר  ועצרו 
בא־ בכירים  כמה  נלכדו  במבצע 
בהם  האסלאמיסטי,  הטרור  רגון 
כמויות  נתפסו  כן,  כמו  רמדאן. 
ותחמושת.  נשק  כלי  של  רבות 
שב־ לאחר  לדרך  יצא  המבצע 
דעאש  ביצע  האחרונים  חודשים 

פיגועים רבים באזור. 

החל מהערב עליה המונית לציונו של 
כ"ק מרן אדמו"ר משומרי אמונים זי"ע 

מפיו  היוצא  כל  כאשר  מופלא, 
'צדיק  בבחינת  במלואו,  התקיים 
על  ויעידו  מקיים',  והקב"ה  גוזר 
שער  מסמרי  סיפורים  מאות  כך 
מיהודים שנושעו מברכות קודשו 
בזש"ק רפואות זיווגים פרנסה וכ־

מעל  ישועות  היו  לעתים  ואף  דו', 
בכוחו  זצ"ל  שהרבי  הטבע  לדרך 

הגדול השפיע ישועה.
ישראל  בית  כל  לב  לדאבון 
לשמי  זצ"ל  האדמו"ר  מרן  נתעלה 
ועד  תשע"ב,  אלול  ה'  ביום  רום 
הקדוש  ציונו  מקום  נהפך  מהרה 
לאבן שואבת לכל דורשי ישועות 
בתפילה  ומעתירים  באים  אשר 
הצ־ נשמת  לעילוי  נר  ומדליקים 

דיק ונושעים באופן פלאי.
צפויים  ישראל  בית  המוני 
הציון  על  מהערב  החל  לעלות 
בתחינה  ולהעתיר  הזיתים  בהר 
בימים  והפרט.  הכלל  לישועת 
ישיבת  התקיימה  האחרונים 
היערכות מיוחדת במפעל 'רחימא 
בתי  'מועצת  עם  יחד  דאברהם' 
הרב  בהנהלת  היהודיים'  העלמין 
כדי  הבטחון  וכוחות  הורביץ  הלל 
העליה  לקראת  כראוי  להיערך 
על  הוחלט  השאר  ובין  ההמונית, 
תגבור האבטחה בכל תחומי ההר 
בניית  וכן  אליו,  הגישה  ובכבישי 
המתפ־ לטובת  ענקית  סככה 

קרה  ושתיה  אוכל  חלוקת  ללים, 
הכנות  ועוד  מיוחדים,  באוהלים 
ההמונים  לקליטת  לוגיסטיות 

וגישה מיוחדת לנשים.
מירו־ מתוגבר  הסעות  מערך 
שלים הערב יום רביעי בלילה מ־9

שעה,  חצי  כל  בלילה  עד 1  בערב 
ומחר יום חמישי מ־10 בבוקר כל 
כל  יצא   1 ומהשעה  עגולה,  שעה 
ההסעות  מסלול  דקות.  עשרים 
ביאן),  (מול  ישראל  מלכי  מרח' 
הנביא,  שמואל  אילן,  בר  ירמיהו, 
מבני  הזיתים,  להר  זוועהיל  כיכר 
משני  השנה  ההסעות  יצאו  ברק 
ומרח'  ורשה,  גן  מרכזיים  מוקדים 
מ־9 ברביעי  הדקל)  (מול  עזרא 

וביום  עגולה,  שעה  כל   12 עד 
כל   5 עד  בצהריים  מ־1  חמישי 
הודות  הצורך,  לפי  ויתוגבר  שעה 
שראה  מאחד  מיוחד  לסיוע 
ההסעות  בציון,  פלאית  ישועה 

בחינם!
אף  ומשמש  עומד  כאן  'מה 
שם עומד ומשמש', וכפי שהבטיח 
הרבי הקדוש זצ"ל כי ביום הילולא 
כל  את  למלאות  בשמים  מחויבים 
עומד  זה  וביום  הצדיק,  בקשות 
ופועל  מתנות  ו"מפזר"  קברו  על 
ישועות!, זכותו תגן עלינו ובעדינו 
ורחמים,  ישועה  בדבר  להיוושע 
בני חיי ומזוני רויחי, וכל טוב בכל 

הענינים. 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

יהדות התורה וש"ס חתמו 
על הסכם עודפים

שיתוף  את  מבטאת  העודפים 
המפלגות  בין  הקיים  הפעולה 
יח־ לפעול  ימשיכו  וכי  והנציגים 

דיו גם בקדנציה הקרובה ובתיאום 
מלא.

האחרונים  השבועות  במהלך 
נחתמו כמה וכמה הסכמי עודפים 
הליכוד  מפלגת  המפלגות.  בין 
חתמה על הסכם עודפים עם 'ימי־

נה', מפלגת 'העבודה' עם 'המחנה 
הדמוקרטי' ומפלגת 'ישראל בית־

נו' חתמה עם 'כחול־לבן'. 
בין  הסכם  הוא  עודפים  הסכם 
הקובע  בבחירות  רשימות  שתי 
ביחד  ייחשב  קולותיהן  שסכום 
המו־ המנדטים  מספר  בקביעת 
מספר  קביעת  לאחר  להן.  קצים 
מחולקים  המשותף,  המנדטים 
המנדטים ביניהן לפי גודלן היחסי. 

  המשך מעמ' ראשון

תורה מתוך נקיות 

ש. תפילינסקי ביטוי הולם |

שנה חדשה החלה. הכל נוצץ ומצוחצח. ימי הבין הזמנים 
שעברו עלינו לטובה, נוצלו היטב על ידי צוותות הניקוי למירוק 
הלימודים  שנת  תלמידי  ישוכנו  בו  וחדר  אגף  כל  ושטיפת 

החדשה.
הרקיע.  כזוהר  ומבריקים  בוהקים  נחנכו.  חדשים  בניינים 
טרי  צבע  של  ניחוח  מהניילונים.  ישר  נוספו,  חדשות  כיתות 

נודף מכל פינה ופינה. הסטריליות זועקת מכל מסדרון.
הכיתה  תוך  אל  פנימה  פוסע  ורענן  נרגש  חדש  מחנך 
החדשה. סוקר במבטו עשרות תלמידים מרוגשים לא פחות, 
ופוריה  מוצלחת  שנה  לקראת  וטהורות  עזות  שאיפות  חדורי 

בס"ד.
בציטוט  הראשונה  שיחתו  את  לפתוח  בוחר  המחנך 

מפורסם מתוך מסכת עבודה זרה:
זהירות,  לידי  מביאה  תורה  יאיר  בן  פנחס  רבי  "...אמר 

זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות...".
העליה  בסולם  ושליבה  דרגה  בכל  המלמד  יתמקד  בעתיד 
רוח  של  דרגות  עד  ועולה  המטפס  יאיר  בן  פנחס  רבי  של 
מבקש  הוא  כעת  אך   – וחסידות   המתים  תחיית  הקודש, 

להתרכז בדרגה אחת.
נוסקים  אנו  אליה  השלישית  'המדרגה  דבריו:  הם  וכך 
בעלותנו במסילה העולה – היא הנקיות. מהתורה, אותה אנו 
מתחילים כעת ברוח של רעננות, נתקדם בבטחה אל הזהירות. 

וממנה, אל הנקיות.
'את הנקיות, – קורא המחנך בפאתוס – ,אנו רואים ברגעים 
אלו בעיניים. מי לא חש עצמו מרומם יותר בעודו לומד בכיתה 
אינו  מי  בבקשה...  שיצביע   – ומצוחצחת?  נקיה  מסודרת, 
ואנושית,  נקיה  בסביבה  נקיות,  מתוך  התורה  שלימוד  מרגיש 
הוא לימוד אחר לגמרי. לימוד טהור, מזוכך ונשגב יותר. לימוד 

המשפיע גם על הלב ומשמר את נקיותו המתבקשת?!
המלמד  מספר  הדורות,,  בכל  ישראל  גדולי  'אצל 
הקפדה  עבודתם.  בדרכי  נכבד  יסוד  זה  ,היה  בהתלהבות, 
גדולה הוקדשה עבור הסביבה הנקיה. שמקומות הלימוד יהיו 
במרחב  אף  החינוך,  והיכלי  המדרשות  בתי  ומסודרים,  נקיים 
נקיות  על  שומרים  היו  ובשוק,  בשדה  ובחצר  ברחוב  החיצוני, 

ככל שהיתה ידם משגת. בוודאי גם בבית. 
את  לשמר  עצמנו  על  נקבל  יקרים,  תלמידים  אפוא,  'הבה 
מקום,  בכל  המזדקר  הניקיון  את  השנה,  של  ההתחלה  רגעי 
אל העתיד. הבה נתרגל לחיות כך תמיד בטבעיות. לשמור את 
תורה  שומרי  ליהודים  וכראוי  כיאה  ומטופחת  נקיה  הסביבה 

ומצוות שהיו מצויינים ובולטים תמיד כאנשי ניקיון.
העליה  בסולם  לעלות  ולהמשיך  להתרומם  בס"ד  נוכל  כך 

כשאיפתנו הטהורה.  

הערב: 'לאומית' בערב בריאות ייחודי 
לנשות מודיעין עילית

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. 
בצל הגידול המבורך במספר הלקו־

'לאומית שירותי בריאות' בעיר  של  חות 
המערך  בכל  והתנופה  עילית  מודיעין 
הרפואי של לאומית בעיר, יתקיים אי"ה 
הערב ביוזמת ובהפקת 'לאומית שירותי 
לנשות  וחוויתי  ייחודי  אירוע  בריאות' 
אינפורמציה  שישלב  עילית,  מודיעין 
לצד  בריאות,  בנושאי  והרצאה  רפואית 
בילוי מהנה. האירוע יתקיים כאמור, הע־

בשעה   (4.9.19) באלול  ד'  רביעי  יום  רב, 
49 נזר  אבני  רחוב  פיס  באשכול   19:30

מודיעין עילית.
המשתתפות  ישמעו  הערב  בתחילת 
הרצאה מרתקת ומעשירה מפי הדיאטנית 
שם  בריאות'.  שירותי  מ'לאומית  קריב  י. 

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־
והאט־ הייחודי  הלידה  סל  הבריאות,  רב 
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.
 .03-9411051 בטלפון  לערב  הרשמה 
שימי לב: הכניסה לנשים נשואות בלבד. 
הקו־ כל  לחברות  אפשרית  ההשתתפות 
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.
עילית  במודיעין  הערב  שציינו,  כפי 
נערך בצל נתוני הצמיחה המדהימים של 
'לאומית' בעיר בכל ההיבטים, בדגש על 
כמות המצטרפים ללאומית והשדרוג של 

מערך השירותים הרפואיים בעיר.
עוברת  היא  אלו  בימים  לדוגמא  כך 
למשכנה  חמד  שדה  ברח'  חלב  טיפת 
רשב"י  רחוב  בברכפלד,  והמרווח  החדש 
1, מה שיוביל לשיפור משמעותי בהיקף 

ובאיכות הטיפול ללקוחות. 
שעות  מהרחבת  יהנו  הם  היתר  בין 
הפעילות, שירותי מזכירות נוספים ומגוון 
לאומית  מבית  המקצועיים  השירותים 

שירותי בריאות.
הרחבת  מהלכי  לכל  מתחבר  הדבר 
לאחרונה  כשרק  'לאומית'  של  הפעילות 
של  משמעותית  הרחבה  על  הוחלט 
לפני  הילדים.  רפואת  בתחום  השירותים 
שטרן,  ח.  ד"ר  הצטרפה  שבועות  מספר 
מומחית לאנדוקרינולוגית ילדים, למצבת 

המומחים בעיר מודיעין עילית.
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המבשר | יום רביעי, ד' באלול תשע"ט | עמוד ה

ירושלים | מכירהֳ
מרפסות   2 חד'   3.5 פולין  ברמות 
052-7156455 אופציות.   + א'  קומה 

052-7669248
[20053839]

גדולה  יחידה   + חד   4 מציון  בתורה 
במחסנים  ענקית  יחידה   + חד'   3 של 
3850.000ש"ח  רק  מטר  כ180  סה'כ 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053771]

הכל  יחידה   + חד   4 תורה  בעזרת 
מטר  כ-120  סה"כ  ומפואר  מושקע 
052-7658-638 3390.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053770]

קומת  השטיבלעך  ליד  חיים  בחפץ 
/נכה  לחנות  מתאים  מטר   80 כניסה 
052-7658- 1880.000ש"ח  רק  וכו' 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053769]

חד   3.5 פולנסקי  דושנסקי  באיזור 
 + אופציות   + מטר  כ80  מפוארת 
052- 2090.000ש"ח  רק  בגג  זכויות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053768]

(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]

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]

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

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

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]

הנביא  בשמואל  בוטיק!!  בפרוקיט 
כל  מטר   115 חד   5 דירות  דושנסקי, 
דירה בקומה, רמת בניה גבוהה מאד!! 
2790.000ש"ח  רק  חודש   18 כניסה 
לשבוע הזה מחיר מיוחד -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053398]

חד   4 שמונים  -גוש  גרוסברג  באיזור 
לחזית,  גדולה  מרפסת   + מטר   95
שכנים  מעלית  ביותר  מושקעת 
2,890,000ש"ח  במחיר  ירדו  היימשע 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

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]

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]

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]

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
 + 150מ"ר,  ק"ב  דירה  אהרן  ברמת 
מושכרת,  יחי"ד   + מרפסת,  70מ"ר 
אלבה-נדל"ן -03 חניה 4000000ש"ח 

914-3959
[20053834]

ברמב"ם  בוטיק  בפרויקט  למכירה 
חדש  פנטהאוס  עין  מרהיב  נוף  מול 
מוצמד  גג  מרפסת 30מ"ר   + 4חדרים 
בטאבו וחניה, ודירת שיפוע עם חצר 
2600000ש"ח  המחיר  וחניה  ענקית 

אלבה-נדל"ן 03-9143959 --
[20053833]

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]

בני ברק | השכרה
קומפלט  מרוהטת  חדשה  חד'   2
בבנין  כוכבים   5 ברמת  מפוארת 

חדש. 052-7631082
[20053766]

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]

אלעד | מכירה
 + 3חד'  דירת  מציאה!  במחיר 
אוויר  כיווני  חזית,  משופצת,   ,1

מצויינים 03-6740326
[20053831]

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

4149217
[2008954]

באר שבע | מכירה
4 לאוניברסיטה  צמודה  להשקעה 
מתאימה  ראשונה.  קומה  חדרים 
רגר.  רחוב  על  מ״ר   112 לחלוקה. 

1,000,050 . יצחק 0527168793
[20053845]

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]

צפת | מכירה
8 חיים  במאור  חד'   4 דירת 
ממוזגת,  למירון  נוף  משופצת 

לל"ת. 052-7616823
[20053823]

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 
צמוד  להשכרה  מקסימים  צימרים   2

לאדמור סרויזניץ. 053-7311565
[20053832]

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]

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. 

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 
ענק,  ג'קוזי  לזוגות,  בפוריה  צימר 
מטבחון  ופרטית,  מחוממת  בריכה 

מאובזר, ביה"כ. 053-4191553
[20053842]

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]

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

מיוחד לבין הזמנים 0504195522
[20053402]

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 
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]

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]

בגני רוממה 3 חד' מרוהטת קומפלט, 
ממוזגת, נקיה, מטופחת + יח"ה. -054

8412682
[20049752]

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]

* דרושות נקדניות * לעבודה בתחום ַ
למייל  חיים  קורות   . ניקוד  הגהת 

Arikb9@gmail.com
[20053835]

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]

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

sofachairs6@gmail.com
[20053767]

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]

בירושלים  מיוחד  לחינוך  לישיבה 
דרושים סייעים לשעות הצהריים, 
netivothalimod@ למייל  קו"ח 

gmail.com
[20049606]

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]

ָ *   *   * לזיכוי-הרבים  תורם  דרוש 
מצווה  ושכר  מצווה  גוררת  מצווה 

מצווה *  *  * 058-3275870
[20053813]

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

052-7632224
[20052259]

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]

כתיבת ברכות 
דווקא  או  סיום  במשפחה?  שמחה 
מה  רק  מתנה  לתת  רוצים  התחלה? 
ברכות  כתיבת  הברכה?  זה  שחסר 
052- ובחריזה  בחן  מטרה  לכל 
Rk5091750@gmail. 7174127

com
[20053837]

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

7637743
[20051562]

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 
ונישואין) (יהלום  טבעות   2 אבדו 

בכותל במוצ"ש ראה 058-3277490
[20053844]

עם  שחור,  תיק   402 בקו  נשכח 
053- ומפתחות.  פלאפון  מצלמה, 

3152037
[20053840]

בעקיטשע,  המכילה  שקית  נאבדה 
ציצית צמר ועוד ביגוד ביום שני כ"ה 
052-7127176 בירושלים/בב"ב  באב 

053--3160364
[20053830]

402 בקו  בערב  באב  בכ'  פלפון  אבד 
מב"ב לי-ם / בתחנת בלוי צומת מרן. 

02-5817419 052-7697419
[20053824]

דף היומי בבלי: כריתות יד    דף היומי ירושלמי: שבת ב    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הרביעי (התורה)    משנה יומית: אבות ג, ב-ג    הלכה יומית:

או"ח תקסב, ד-ו    רמב"ם יומי: ציצית א-ג    שו"ע הרב - רב יומי: עט, ח-יא  
  דף היומי - זוהר: פקודי, קפט-ריב    חפץ חיים: רכילות ו, א-ב    העמוד 

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

8:418:428:418:448:438:38סו"ז ק"ש מג"א
9:279:299:289:309:299:26סו"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

12:3812:4012:3912:4012:4012:37חצות היום
13:1013:1113:1113:1213:1213:09מנחה גדולה

19:0419:0119:0319:0219:0218:59שקיעת החמה
זמנים למחר

4:444:444:424:474:464:40עלות השחר
5:255:265:245:285:275:22זמן ציצית ותפילין

6:166:226:146:196:186:14הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6762954 הר סיני 15    תל אביב הר סיני 052-5689736 קניון מלחה    בני ברק סופר פארם מלחה ירושלים
077- גבירול אבן  סופרפארם  עד 08:00 מהשעה 19:00  המלך 4  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם 
077-8881400 רח' הארי 1 סופר פארם הארי 8881090 רח' אבן גבירול 124 מהשעה 19:00עד 24:00    נתניה
077-8880100 סופרפארם 077-8880200 שד' ההסתדרות 55    רמת גן סופר פארם סינמול לב המפרץ   חיפה
6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 אהרון קניון איילון - אבא 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  עד 23:00 רצוף    אשדוד

משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.575-
אתמול: 211.56-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-19

תל אביב
29-25

חיפה
29-24

גולן
31-20

טבריה
36-26

גליל
27-18

באר שבע
32-22

אילת
37-27

מזג האויר
ירידה נוספת בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית. בשעות 
הבוקר בצפון הארץ ובמישור 

החוף יתכן טפטוף עד גשם 
מקומי קל. בהרים בעיקר 
תחול ירידה קלה נוספת 

בטמפרטורות.

רביעי - מעונן חלקית. בבוקר 
בצפון הארץ ובמישור יתכן 
טפטוף עד גשם מקומי קל. 

הטמפרטורות יהיו ללא שינוי 
ניכר.

חמישי - מעונן חלקית עד נאה. 
הטמפרטורות יהיו רגילות 

בעונה.

שישי - מעונן חלקית. תחול 
ירידה קלה בטמפרטורות.

שישיחמישירביעי

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

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ

מכרז 42/2019
מרכז יום לקשיש בשדרות

רשאים להשתתף: מציע בסיווג ג-1 ענף 100.  .1
עד  בתוקף  ש"ח,   120,000 סך  על  הצעה  ערבות   .2

.31/12/2019
עלות רכישת מסמכי המכרז: 1,500 ש"ח (כולל מע"מ)   .3

שלא יוחזרו בכל מקרה.
 ,15:00 שעה   23/9/2019 הצעות:  להגשת  אחרון  מועד   .4
במסירה ידנית בלבד במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר 

לב 6 שדרות (לתיבת המכרזים).
בשעה  ב-9/9/2019  יתקיים  (רשות)  מציעים  סיור   .5
11:00, במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר לב 6 שדרות.

באתר  תשלום,  ללא  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן   .6
האינטרנט של עיריית שדרות, תחת הכותרת "מכרזים".
אלעד קלימי - מ"מ יו"ר החברה אמנון קוזניץ - מנכ"ל החברה 



יבנה: ילד נפצע 
קשה בנפילה מגובה

מאת חיים מרגליות

ממרפסת  נפל  שש  כבן  ילד 
מגורים  במבנה  השישית  בקומה 
ברחוב הנחשול ביבנה, נפצע קשה 
החו־ בבית  טיפול  להמשך  ופונה 

לים קפלן ברחובות.
ב'איחוד  חובש  מור  משה 

סיוע  לילד  סיפר: "הענקנו  הצלה' 
עוברי  שלדברי  לאחר  ראשוני 
בקומה  מהמרפסת  נפל  אורח 
מכן  לאחר  המבנה.  של  השישית 
טיפול  קבלת  להמשך  פונה  הוא 
סו־ כשהוא  החולים  בבית  רפואי 

וללא  מערכתית  רב  מפגיעה  בל 
הכרה".

נס בנתניה: ילדה חולצה מרכב 
הסעות נעול במצב קל עד בינוני

צרפת מציעה לאיראן 15 מיליארד 
דולרים כדי שלא תיסוג מהסכם הגרעין 

איראן מאיימת להציג נסיגות נוספות ומשמעותיות מהסכם הגרעין עד לסוף השבוע 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מקרון  עמנואל  צרפת  נשיא 
היחיד  המערבי  כמנהיג  מצטייר 
של  בהמשכיותו  מאמין  שעדיין 
שנ־ לאחר  הקורס,  הגרעין  הסכם 
ביטל  טראמפ  דונלד  ארה"ב  שיא 
בהסכם  ארה"ב  של  חברותה  את 
והטיל על איראן שורה ארוכה של 

סנקציות כבדות. 
דיפלומטים  דיווחו  אתמול 
הציע  מקרון  כי  ובאיראן,  בצרפת 
לנשיא איראן חסן רוחאני אשראי 
של 15 מיליארד דולרים עד לסוף 
לכך  בתמורה  הלועזית,  השנה 
שאיראן תמשיך ותישאר מחויבת 

להסכם במלואו.
שהתראיין  צרפתי  דיפלומט 
אנוני־ על  ושמר  תקשורת  לכלי 

מיות אמר כי עדיין ישנם שלושה 
ההצ־ ביישום  מרכזיים  מכשולים 

זה",  את  יממן  מי  ברור  "לא  עה. 
אם  יודעים  לא  אנחנו  "וכן  אמר, 
הצעה  והאם  לכך,  תסכים  ארה"ב 
איראן  את  לשכנע  כדי  תספיק  זו 

להישאר מחויבת להסכם". 
דיפלומט  הבהיר  לעומתו 
מאוד  זקוקה  איראן  כי  איראני 
לכסף ותהיה מוכנה לדון בהצעה, 
את  למכור  לה  שיתאפשר  בתנאי 
שלעת  דבר  מפיקה,  שהיא  הנפט 
הסנק־ בגלל  מתאפשר  אינו  עתה 

ציות האמריקאיות הכבדות. 
הצ־ החוץ  שר  כי  דווח,  עוד 

אתמול  הגיע  מר  לה  ברונו  רפתי 
את  לפגוש  מנת  על  לוושינגטון 
בפרטי  עמו  ולדון  טראמפ  הנשיא 
לשמר  שונות  ובדרכים  ההצעה 

את הסכם הגרעין. גורמים בוושי־
ימסור  טראמפ  כי  אמרו  נגטון 
הצהרה בנושא במהלך ביקורו של 
שר החוץ הצרפתי, ובה יחשוף את 

עמדתו לגבי ההצעה הצרפתית. 
בכירים  הזהירו  לכן  קודם 
איראנים, כי אם לא תושג התקד־
מות בנושא עד סוף השבוע הנוכ־

חי, איראן תעמוד בהתחייבויותיה 
נסיגות  ותציג  שעבר,  מהחודש 
הם  הגרעין.  מהסכם  נוספות 
תהיה  הפעם  שהנסיגה  הדגישו 
שקדמו  מאלו  יותר  משמעותית 
כי  איימו  כבר  שבעבר  לאחר  לה, 
העשרת  רמת  את  יעלו  הם  הפעם 

האורניום ל־20 אחוזים. 
באיראן  שונים,  דיווחים  לפי 
עצמה קיימים חילוקי דעות קשים 
ובעוד  הצרפתית,  ההצעה  לגבי 
משתוקק  דווקא  רוחאני  הנשיא 
הכסף  ואת  ההצעה  את  לקבל 
המהפכה  במשמרות  עמה,  שיגיע 
שכ־ צעד  כי  את רוחאני  מזהירים 

זה יהיה הפרה בוטה של המדיניות 
איראן  של  העליון  המנהיג  של 
על  יתקבל  לא  והוא  חמינאי,  עלי 
האיראני  הנשיא  אופן.  בשום  ידם 
עם  האחרונה  בתקופה  התמודד 
שמרניים  חוגים  מצד  ביקורת  גלי 
באיראן, שטענו כי הוא אינו נאמן 

ושהוא  חמינאי,  של  למדיניות 
לגבי  בהתנהלותו  פיו  את  ממרה 

הסכם הגרעין וסוגיות אחרות. 

נתניהו: "בחריין והאמירויות גינו את 
חיזבללה – שינוי יסודי במזרח התיכון"

רה"מ התייחס בפתח ישיבת הממשלה לתקרית בגבול צפון: "היינו יכולים 
לפתוח את השבוע אחרת לגמרי, אבל פעלנו בתקיפות והשגנו את כל יעדינו" ^ 

נתניהו דחה את ביקורו המתוכנן בהודו בשל אילוצי לו"ז
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נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ישיבת  בפתח  אתמול  בירך  ניהו 
בח־ של  החוץ  שרי  את  הממשלה 
ריין ואיחוד האמירויות על ש"גינו 
את תוקפנות חיזבללה ואת אוזלת 
לפ־ לו  שמאפשרת  לבנון  של  ידה 
נשמע  "זה  הוסיף:  נתניהו  עול". 
כמו ימות המשיח ומראה על שינוי 
כך,  בתוך  התיכון".  במזרח  יסודי 
הב־ לאחרי  דחה  כי  נתניהו  הודיע 

חירות את ביקורו המתוכנן בהודו. 
לו"ז.  אילוצי  בשל  לדבריו,  זאת, 
עם  שוחח  הוא  כי  נמסר  מלשכתו 
ראש ממשלת הודו ועדכן אותו על 

ההחלטה.
נתניהו התייחס שוב להסלמה 
בצפון שהגיעה לשיא השבוע בירי 
בגבול  צה"ל  מוצב  על  חיזבללה 
לפתוח  יכולים  "היינו  הצפון: 
פעלנו  לגמרי.  אחרת  השבוע  את 
יעדינו.  כל  את  והשגנו  בתקיפות 
הגדרתי לצה"ל ולמערכת הבטחון 

שלושה יעדים: לעצור ולמנוע את 
מאיראן  למנוע  האיראני,  הגרעין 
מדויק  נשק  לאויבינו  לספק 
התבססות  ולמנוע  אותנו  שמסכן 
בגבולו־ וגרורותיה  איראן  של 

חלק  ביעדים,  עומדים  אנו  תינו. 
גלוי.  לא  באופן  וחלק  גלוי  באופן 
בטחון  על  לשמור  נחושים  אנו 

ישראל".
בבחריין הפנו לאחר התקרית 
לממשלת  מאשימה  אצבע  בצפון 
בחוסר  אותה  והאשימו  לבנון 
שר  שפרסם  בדברים  אחריות. 
החוץ של בחריין, חאלד בן אחמד 
כך  על  ביקורת  מתח  הוא  חליפה, 
שממשלת לבנון נותנת יד לארגון 
שכזה לפעול בשטחה, תוך ידיעה 
ברורה שהארגון מסכן את תושבי 

לבנון.
אחת  מדינה  של  "תקיפה 
פי  על  אסורה  אחרת  מדינה  נגד 
חליפה.  כתב  הבינלאומי",  החוק 
על  הצד  מן  צופה  "כשמדינה 
את  שמסכנים  בגבולותיה  קרבות 
זה   – דבר  עושה  ואינה  תושביה 
מדי־ אותה  מצד  אחריות  חוסר 

הוסיף:  הוא  דבריו  בסוף  נה". 
ככל  חיזבללה",  לבנון,  "ישראל, 
הנראה כדי להבהיר למי מיועדים 

הדברים.

מאת חיים מרגליות

כבת  ילדה  בנתניה.  נס 
הסעות  ברכב  נשכחה  ארבע 
למשך כשעתיים, וחולצה משם 
במצב קל עד בינוני. היא טופלה 
החולים  לבית  ופונתה  במקום 

לניאדו בעיר.
סניף  ראש  סגן  שר,  שרגא 
סיפר:  בנתניה  הצלה'  'איחוד 
כבר  הילדה  למקום  "כשהגענו 
הועלתה לבית הוריה ושם הע־
לדברי  ראשוני.  סיוע  לה  נקנו 
ברכב,  נשכחה  הילדה  השכנים 

חלון  עם  היה  הנס  שלמרבה 
לה  הענקנו  אסון.  ונמנע  פתוח 
היא  מכן  ולאחר  ראשוני  סיוע 
נמרץ  טיפול  בניידת  פונתה 
רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 
סובלת  כשהיא  החולים  בבית 
למכת  וחשד  נוזלים  מאיבוד 

חום".
כי  נמסר  החולים  מבית 
לר־ במחלקה  מטופלת  הילדה 

בלניאדו.  ילדים  דחופה  פואה 
וטיפו־ בדיקות  סדרת  עוברת 

בהכרה  והיא  יציב  מצבה  לים. 
מלאה.
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על רקע שריפת הענק באמאזונס

ישראל מוציאה משלחת 
סיוע לברזיל

המשלחת תכלול כבאי אש המתמחים בשריפות שדה ויער ותסייע 
להתמודד עם גל הדליקות הגדול באזור האמזונס

עשרה פצועים 
בתאונת דרכים

היועמ"ש נגד צו מניעה לפרסום 
הדלפות מחקירות ראה"מ

מאת חיים מרגליות

לממשלה,  המשפטי  היועץ 
לצו  מתנגד  מנדלבליט,  אביחי 
מניעה לחברת החדשות מפרסום 
ראש  תיקי  מחקירות  הדלפות 

הממשלה. כך עולה מעמדה שה־
תנועת  של  עתירה  במסגרת  גיש 
בענין  הבחירות,  לוועדת  הליכוד 
הנוגעים  חקירה  חומרי  פרסומי 
החד־ בחברת  הממשלה  לראש 

שות.

את  דחתה  הבחירות  ועדת 
בפרשה,  ארעי  צו  למתן  הבקשה 
בנושא.  להשיב  מהמדינה  וביקש 
כאמור  הגיש  המשפטי  היועץ 
העתירה,  לדחיית  עמדתו,  את 
מני־ צו  למתן  סמכות  "בהיעדר 

להפרה  טענות  על  בהישען  עה 
לכאורה של דברי חקיקה שאינם 
הטע־ לכך,  מעבר  בחוק.  מנויים 

אינן  הראיות  דיני  במישור  נות 
צו  להושטת  עילה  מקיימות 

מניעה".
בפתח  מדגיש  מנדלבליט 
בחומרה  רואה  הוא  כי  הדברים 
ולא  ברשות  שלא  מידע  מסירת 
המ־ פלילי  הליך  מתוך  בסמכות 

צוי כעת בשלב של שימוע לצורך 
"אף  אישום.  כתב  הגשת  שקילת 
שהתשו־ לשאלה  להידרש  מבלי 

בידיעתנו  אינה   – כמובן  לה  בה 
הרי  שפורסם,  המידע  מקור  מהו 
עלולה  כאמור  מידע  שמסירת 
הפלילי;  ההליך  בניהול  לפגוע 
הח־ בזכויות  לפגיעה  להביא 

לפגיעה  וכן  והנאשמים;  שודים 
בטוהר ההליך השיפוטי".

היועמ"ש  מסביר  בהמשך, 
בתע־ בעצם  מדובר  לא  מדוע 

בפרסום  "מדובר  בחירות.  מולת 
תקשו־ ערוץ  ידי  על  חדשותי 

העורכים  אשר  מידע  של  רת, 
בהתאם  חדשותי  ערך  בו  רואים 
כן  על  המקצועיים.  לשיקוליהם 
הדומיננטיות'  ל'מבחן  ובהתאם 
וכפי  בפסיקה  שנקבע  כפי 
בנו־ אחרים  בהקשרים  שמיושם 

את  להלום  קשה  הנ"ל  לסעיף  גע 
בתעמולת  המדובר  כי  הטענה 

בחירות".
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משל־ אמש  שיגרה  ישראל 
והצלה  מכבאות  אש  כבאי  חת 
בשריפות  המתמחים  לישראל 
המשלחת,  לברזיל.  ויער  שדה 
ונסיון  ידע  והעברת  סיוע  תספק 
כו־  – בברזיל  לרשויות  מקצועי 
והכ־ הצבא  גורמי  הממשלה,  לל 
בהמשך  הוקמה  והיא   – באות 
נתניהו  הממשלה  ראש  להצעת 

לנשיא ברזיל בולסנרו.

מומחים   11 מונה  המשלחת 
מודיעין  הצלה,  חילוץ,  בתחומי 
ובראשה  וחורש  יער  ושריפות 
אלקיים,  יאיר  טפסר  תת  עומד 
בשירות  צפון  מחוז  מפקד  סגן 

הכבאות.
נציב כבאות והצלה לישראל 
מוביל את המהלך בארץ, כאשר 
מנהלת  בברזיל  התיאומים  את 
ונ־ בברזיליה  ישראל  שגרירות 
ספח צה"ל במדינה. בארגון המ־

שלחת שותפים במשרד לבטחון 

פנים, המל"ל ומשרד החוץ.
בשנה האחרונה יחסי ישראל 
בעק־ מאוד  התחזקו  ברזיל  עם 

רה"מ נתניהו בברזיל  בות ביקור 
וביקור נשיא ברזיל בארץ, שכלל 
בטרור  ללוחמה  ביחידה  ביקור 
ישראל.  משטרת  של  (הימ"מ) 
בין המדינות קיים שיתוף פעולה 
מדיני ואסטרטגי הדוק בתחומים 
רבים  הסכמים  ונחתמו  שונים, 
הב־ המדע,  החקלאות,  בתחומי 

ריאות והסייבר.

קנסות הוטלו על ארבעה 
מדבירים שפעלו בניגוד לחוק
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במ־ שעלו  ממצאים  בעקבות 
על  יזומות  פיקוח  פעולות  סגרת 
מדבירים בעלי רשיון הדברה בתו־
קף, הטיל המשרד להגנת הסביבה 
מד־ ארבעה  על  כספיים  עיצומים 
שונות  הוראות  על  שעברו  בירים 
העיסוק  הסדרת  בחוק  הקבועות 

בהדברה תברואית.
נבח־ הפיקוח  פעולות  במהלך 
בדיקת  לרבות  שונים,  נושאים  נו 
רישומם,   – ההדברה  תכשירי 

קיומם  שלהם;  והתוקף  אחסונם 
מתאים  ושילוט  מדבקות  של 
פנקס  בדיקת  הציבור;  לאזהרת 
הדב־ פעולות  ביצוע  (יומן  רישום 

רה); קיום אמצעי בטיחות ונשיאת 
רשיון. 

מדביר  נמצא  תל־אביב  במחוז 
הדברה  בתכשיר  שימוש  שעשה 
מהסוג  רשיון  בידיו  שיש  מבלי 
(לפי  אסור  ובמקום  המתאים 
על  התכשיר).  תווית  הוראות 
בסך  כספי  עיצום  הוטל  המדביר 
לעילות  בהתאם  שקל,   8,032 של 

שנקבעו בחוק. 
שנע־ פיקוח  פעולות  במהלך 

שלושה  נמצאו  מרכז,  במחוז  שו 
מדבירים שלא תיעדו את פעולות 
כנדרש,  ביצוע  ביומני  ההדברה 
כי  נמצא  אף  מהם  שניים  ולגבי 
הדברה  בתכשיר  שימוש  עשו 
תברואי  הדברה  תכשיר  שאינו 
הטיל  אלו,  הפרות  לאור  רשום. 
עיצומים  השלושה  על  המשרד 
כספיים בסכומים של 7,038 שקל, 

4,224 שקל ו־1,632 שקל.
עוד נמסר כי בעקבות פעולות 
לאחרונה,  שנעשו  נוספות  פיקוח 
הסביבה  להגנת  המשרד  בכוונת 
מד־ על  כספיים  עיצומים  להטיל 

בירים נוספים בזמן הקרוב.
מד־ הסביבה  להגנת  המשרד 

ללא  בהדברה  לעסוק  אין  כי  גיש 
שהעיסוק  ומזכיר  מתאים,  רשיון 
רשיון  בעל  כמדביר  בהדברה 
חוק  לפי  בכללים  עמידה  מחייב 
הפרות  מקצועי.  באופן  ועבודה 
להוביל  יכולות  אלו  חובות  של 
להטלת עיצום כספי, לקיום הליך 
פלילי ואף לביטול רשיון המדביר 
או התלייתו – לפי חומרת הנושא.
הס־ להגנת  המשרד  כן,  כמו 

ביבה מדגיש את חשיבות העסקת 
פעולה  בכל  בלבד  מורשה  מדביר 
של הדברה תברואית, ואף שמירה 
על ערנות גם כאשר מזמינים מד־

ביר מורשה. 

מאת חיים מרגליות

שני  מעורבות  עם  תאונה 
יד  בצומת  אירעה  רכב  כלי 
עשרה  אותרו  במקום  מרדכי. 
בי־ באורח  אחד  בהם  פצועים. 

נוני ותשעה באורח קל.
סניף  ראש  לוגסי  שמעון 
מד־ באשקלון  הצלה'  'איחוד 

חובשים  "בסיוע  מהזירה:  ווח 
ראשוני  סיוע  הענקנו  נוספים 
בינוני  לפצוע  התאונה  בזירת 
קל.  נפגעים  ולתשעה   40 כבן 
מעור־ עם  בתאונה  מדובר 
מסחרי  ורכב  פרטי  רכב  בות 
כי־ צוותי  פועלים.  שהסיע 
אופי  עקב  במקום  פעלו  בוי 

התאונה".

דיירי בנין מגורים פונו 
בעקבות דליפת גז

מאת חיים מרגליות

פסגת  בשכונת  בנין  דיירי 
מבתיהם  פונו  בירושלים  זאב 
דליפת  בעקבות  כשעה  למשך 
רח־ ברחוב  התרחש  האירוע  גז. 
עפר  עבודות  בעקבות  מילביץ', 
שבמהלכן פגעו הפועלים בצינור 
גז ראשי וגרמו לדליפת גז חזקה.
ביצ־ למקום  שהגיעו  כבאים 
אטי־ הגז,  של  ניטור  פעולות  עו 

מה וסגירה של הדליפה, ומניעת 

התלקחות ופיצוץ הגז.
הדליפה,  בעקבות  כאמור, 
פונה בנין סמוך בן ארבע קומות 
בד־ הטיפול  לסיום  עד  מדייריו 

ליפה.
צוותי  דיווחו  כשעה  לאחר 
מסוכנים  בחומרים  הטיפול 
גלאים  עם  ניטור  ביצוע  עם  כי 
הצטברות  יותר  אין  כי  התברר 
והצלה,  כבאות  המלצת  ולפי  גז, 
דיירי  את  החזירה  המשטרה 

הבנין לבתיהם.
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