
למרות ההסתייגות הנחרצת של היועמ"ש:

הממשלה אישרה פה אחד 
את חוק המצלמות

נתניהו במהלך הישיבה: "מצלמות בקלפיות בידי משקיפים הן אמצעי מתבקש לסייע בשמירה 
̂ סיעת יהדות התורה הודיעה  ̂ כעת יעבור הליך החקיקה למליאת הכנסת  על טוהר הבחירות" 

̂ במפלגות השמאל תקפו את ראש הממשלה ושרי הממשלה  כי תתמוך בחוק 

מאת מאיר ברגר

אתמול  אישרו  הממשלה  שרי 
ההחלטה  הצעת  את  אחד  פה 
בנושא חוק המצלמות, וכעת צפוי 
במליאת  לחקיקה  החוק  לעבור 

הכנסת.
הס־ הממשלה  ישיבת  בפתח 

היוזמה  את  הממשלה  ראש  ביר 
היום  מביאים  "אנחנו  ואמר: 
המ־ חוק  את  הממשלה  לאישור 

צלמות בקלפיות. טוהר הבחירות 
הוא מיסודות הדמוקרטיה. הדרך 
זיופים  למנוע  ביותר  הטובה 
מצלמות  להציב  היא  בבחירות 
פיקוח  ולאפשר  הקלפיות  בכל 
יריבות  ממפלגות  המשקיפים  של 
האחת על השניה. ביקורת הדדית 
של כל המפלגות, זוהי מהות הש־
היסו־ ואחד  בדמוקרטיה  קיפות 

דות החשובים ביותר לשמירה על 
בק־ מצלמות  לכן,  החוק.  שלטון 

אמצעי  הן  משקיפים  בידי  לפיות 
מתבקש לסייע בשמירה על טוהר 

הבחירות".
 – כאן  להדגיש  רוצה  "אני 
שהמצלמות  קובע  המוצע  החוק 

ולא  הקלפיות  אולם  את  יתעדו 
הפרגוד.  מאחורי  ההצבעה  את 
בקפ־ תישמר  ההצבעה  חשאיות 

השופט  אמר  ב־2013  כבר  דנות. 
אז  שהיה  רובינשטיין,  אליקים 
'יש  הבחירות:  ועדת  ראש  יושב 
צורך לחשוב על מצלמות' – ולגבי 
יושב  אמר  האחרונות,  הבחירות 
המרכזית,  הבחירות  ועדת  ראש 
הזיופים  שתופעת  מלצר,  השופט 
בעיות  ובכן,  אמיתית.  בעיה  היא 
בבחירות  ובעיות  לפתור,  צריך 
הבחירות.  לפני  לפתור  חייבים 
מתי רוצים שנפתור את זה, אחרי 

הבחירות?", תהה נתניהו.
בהיערכות  צורך  אין  לדבריו, 
בה־ צורך  "אין  כך.  לשם  מיוחדת 
בציוד  צורך  ואין  מיוחדת  כשרה 
לצלם  יכול  משקיף  כל  מיוחד. 
עם הטלפון הסלולרי שלו. הרי זה 
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מנחם ישראל הרצל
בהר"ר יוסף חיים הי"ו

ישיבת באיאן מודעין עילית
ביתר עילית 

צפורה קריינדל רובין
בהר"ר פרץ טוביה הי"ו 
סמינר כלל חסידי ביתר
ביתר עילית

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

משלחת מצרית ברצועת עזה במאמץ לשמר את 
הרגיעה; רקטת קאסם שוגרה לעבר עוטף עזה
אזעקת 'צבע אדום' נשמעה במספר יישובים בעוטף עזה ^ מצה"ל נמסר כי זוהה שיגור כושל אחד וכי 
הרקטה לא התפוצצה בשטח ישראל ^ הרקטה שוגרה בזמן שהמשלחת המצרית שהתה ברצועת עזה 

במסגרת המגעים בהסדרה עם ישראל

מאת סופרנו הצבאי

חיל  תקיפת  לאחר  יממה 
כושל  שיגור  ברצועה,  האוויר 
הופע־ אדום  צבע  התרעת  מעזה: 
 ,21:15 השעה  בסביבות  אמש  לה 
פתוח  לשטח  ירי  איכון  בעקבות 
בעוטף עזה. בצה"ל אמרו כי זוהה 
שיגור כושל, שלא חצה לשטח יש־
הופעלה  מהשיגור  כתוצאה  ראל. 
התרעה. ביישובים עצמם לא הופ־
הנפילה  הנראה  וככל  אזעקה  עלה 
ההתרעה  הרצועה.  בשטח  אירעה 
נשמעה יממה לאחר שחיל האוויר 
האווירי  המערך  של  מוצבים  תקף 
מטען  הטלת  בעקבות  חמאס,  של 

מרחפן על רכב צבאי.
נכנסה  אתמול  יותר  מוקדם 
בכירי  של  משלחת  עזה  לרצועת 
להפיג  במטרה  המצרי,  המודיעין 
ההסלמה  ולאור  המתיחות  את 
בין  האחרונים  בימים  הבטחונית 
המשלחת  חברי  לחמאס.  ישראל 

סיירו במעבר רפיח ובאזור התע־
מנהיג  עם  ונפגשו  לו  הצמוד  שיה 
גם  סינוואר.  יחיא  בעזה  חמאס 
היו  הם  ההתרעה  שהופעלה  בזמן 

ברצועה.
הג'יהאד  של  פעיל  כך,  בתוך 
ב'תאונת  אתמול  נהרג  האסלאמי 
משרד  עזה.  ברצועת  עבודה' 
מותו  על  הכריז  בעזה  הבריאות 
בן  אל־עטר,  סולימאן  מועיין  של 
מכנים  שהם  ממה  כתוצאה   ,42
שבמרכז  אל־בלח  בדיר  'תאונה' 

רצועת עזה
הזרוע  אל־קודס,  פלוגות 
הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי, 
מותו  על  הודעה  היא  גם  הוציאה 
הג־ כבר  הם  מפעיליה.  אחד  של 

דירו את הנסיבות שהובילו למותו 
הארגון,  של  הכנה"  כ"פעולת 
רשת  אל־מנאר,  גם  כהגדרתם. 
חיזבללה  עם  המזוהה  החדשות 
הפך  אל־עטר  "הלוחם  אמרה: 
את  שביצע  בזמן  בעזה  לשאהיד 

עבודת שירות הגי'האד שלו".
סוף  כי  נראה  חמאס,  מבחינת 
נסיון  מעין  היה  האחרון  השבוע 
ולעצב  המשחק  כללי  את  לשנות 
מציאות חדשה על רקע התחושה 
מור־ ישראל  לפיה  עזה  ברצועת 

מדובר  מעימות.  וחוששת  תעת 
מראש  ומוכרת  ידועה  בכרוניקה 
השיבה',  ב'צעדת  הרוגים  של 
ול־ וג'יהאד  חמאס  מצעד  איומים 

בסוף – ירי רקטות לעבר ישראל. 
גם  לכך  נוסף  השבוע  בסוף  אלא 
שיגור הרחפן מעזה לשטח ישראל 
שהטיל ליד גדר הגבול מטען נפץ, 

וגרם נזק לרכב צבאי. 
על  אחריות  לקחו  בחמאס 
הירי הזה, ובתקשורת הפלסטינית 
חגגו את העובדה שהרחפן הצליח 
האירוע  בשלום".  לבסיסו  "לשוב 
מו־ עצמי  בטחון  על  מצביע  הזה 

גבר בקרב חמאס, שמבקש לנרמל 
כלי   – ברחפנים  השימוש  את 
ישראל  מבחינת  למדי  בעייתי 

שראוי לעקוב אחריו ואף להכניס 
לתגו־ הנוגע  בכל  למשוואה  אותו 

בה עתידית.

לארכה ולרחבה: חברי הכנסת של אגודת 
ישראל ממשיכים לסייר ברחבי הארץ 
אתמול ביקרו ארבעת הח"כים בטלז סטון, מודיעין עילית, פתח תקוה ותל אביב

מאת כתב 'המבשר'

ההסתה  למסע  במקביל 
הארץ,  רחבי  בכל  ושוצף  השוטף 
של  הכנסת  חברי  אתמול  יצאו 
שבמ־ במטות  מקיף  לסיור  אגו"י 
הפעילים  נאבקים  שם  הארץ,  רכז 
המרצת  ידי  על  ההסתה  בחושך 
'יהדות  למען  מצביעים  ועוד  עוד 
ומקסי־ טובה  והתארגנות  התורה' 

מלית בשטח.
ונמ־ לחזק  באו  הכנסת  חברי 

והמסירות  מהלהט  מחוזקים  צאו 
הבנה  תוך  הנציגים,  שהפגינו 
מגובשים  ה'  יראי  כלל  שכיום 
ועבורנו  אחת,  בספינה  ומאוחדים 
בראש'  'מי  של  שאלה  עוד  זה  אין 
שלנו  הקיום  זכות  על  מאבק  אלא 

בארץ הקודש.
'אגודת  של  הכנסת  חברי 
סדרת  את  בכך  המשיכו  ישראל', 

הארץ,  ברחבי  שלהם  הביקורים 
שהם  העמוק  מהחריש  כחלק 
המת־ הבחירות  לקראת  מבצעים 

קרבות, במטרה לעורר את השטח 
ומ־ כוללת  להתגייסות  ולהביא 

כלל  על  החרדי  הציבור  של  לאה 
חלקיו ומגזריו, למען הצלחתה של 
בבחירות  התורה'  'יהדות  רשימת 

שיתקיימו אי"ה ביום שלישי הבא. 
יעקב  הרב  הבריאות  שר  סגן 
ליצמן, סגן שר החינוך הרב מאיר 
יעקב  הרב  הכנסת  חבר  פרוש, 
ישראל  הרב  הכנסת  וחבר  טסלר 
בביקור  הסיור  את  פתחו  אייכלר, 
שערכו בקרית יערים – טלז סטון, 
  המשך בעמ' ג

השר כץ: "במערכה הבאה 
תחוסל צמרת הטרור בעזה"

שר החוץ ישראל כץ העריך כי המערכה הבאה ברצועת עזה תסתיים בחיסול 
צמרת ארגוני הטרור ושיגר עקיצה לעבר בכירי רשימת כחול לבן

מאת דוד שמואלי

העריך  כץ  ישראל  החוץ  שר 
של  כוללת  מערכה  כי  אתמול 
בעזה  הטרור  ארגוני  מול  ישראל 
העמקת  קרע  על  וקרבה  הולכת 
בנעשה  האיראנית  המעורבות 

ברצועה.
השר  ציין  ב'  לרשת  בראיון 
טבי־ מזהים  אנחנו  "לאחרונה  כץ, 

של  והולכת  גוברת  אצבעות  עת 
האיראני  והציר  סולימני  קאסם 
כדי  תוך  בעזה,  הטרור  בפעילות 
בע־ היו  שלא  באמצעים  שימוש 

של  ישירה  הכוונה  כדי  ותוך  בר 
פעילות טרור באמצעות הג'יהאד 

האיסלאמי".
מאוד  מאוד  אותנו  מקרב  "זה 
נגד  ישראל  של  כוללת  למערכה 
מערכה  בעזה,  הטרור  ארגוני 
שא־ ובתנאים  בעיתוי  שתתקיים 

הזו  במערכה  עליהם.  נחליט  נחנו 
הט־ ארגוני  צמרת  שתחוסל  ברור 
רור וירוסק כוחו", הוסיף שר החוץ.

השר  עקץ  הראיון  בהמשך 
לבן,  כחול  רשימת  בכירי  את  כץ 
שאותו  הלוחמני  הקו  כי  וטען 
אותם  אפיין  לא  היום  מציגים  הם 

כאשר החזיקו בתפקידים בכירים 
בצה"ל.

הדרך,  להם  שאצה  אלה  "כל 
בכירים  בתפקידים  היו  כשהם 
דחפו  שהם  ראיתי  לא  בצה"ל 
והכניסה",  המערכות  להעמקת 

טען כץ.

בוגר ישיבה ודובר עברית: אבי 
ברקוביץ' יחליף את ג'ייסון גרינבלט
בוגר ישיבה מירושלים בן 30, שלמד בישיבת קול תורה 

בירושלים ויד ימינו של ג'ארד קושנר ימונה ליועצו 
הבכיר של הנשיא ^ אבי ברקוביץ' מונה לשליח הנשיא 

טראמפ למזרח התיכון במקומו של גרינבלט הפורש

כתב אישום נגד המחבל שדקר 
שוטר בעיר העתיקה בירושלים
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של  עוזרו  ברקוביץ',  אבי 
יקבל  הלבן,  בבית  קושנר  ג'ארד 
את רוב סמכויותיו של ג'ייסון גרי־
למזרח  האמריקני  השליח  נבלט, 
התיכון שהודיע בשבוע שעבר על 
בן  ברקוביץ',  מהתפקיד.  פרישתו 
קושנר  את  ליווה  חרדי,  יהודי   ,30
בקמפיין  עסקים,  איש  היה  כאשר 
בבית  וגם  טראמפ  של  הבחירות 

הלבן.
בבית  שלו  הרשמי  התואר 

מיוחד'  'עוזר  כה  עד  היה  הלבן 
אולם  טראמפ,  דונלד  הנשיא  של 
הקרוב  האיש  היה  ברקוביץ' 
של  ויועצו  חתנו  לקושנר,  ביותר 
היה  לא  אמנם  ברקוביץ'  הנשיא. 
חבר באופן רשמי ב'צוות השלום' 
שגיבש את תכנית המאה, אך כיד 
ימינו של קושנר הוא מכיר לפרטי 
פרטים את התכנית שתוצג לאחר 
שת־ בתקוה  בישראל  הבחירות 

בין  שלום  להסכם  להוביל  צליח 
ישראל לפלסטינים.
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הפרקליטות הגישה אתמול 
לבית משפט המחוזי בירושלים 
ערבי  מחבל  נגד  אישום  כתב 
בשער  שוטר  לרצוח  שניסה 
על  העתיקה.  בעיר  השלשלת 
כחו־ לפני  האישום,  כתב  פי 
לבצע  המחבל  החליט  דשיים 
או  יהודים  כלפי  דקירה  פיגוע 
רקע  על  הבטחון,  כוחות  אנשי 
במטרה  לאומני,  אידאולוגי 

להורגם ולהיות שהיד.
הוא נטל ממטבח ביתו סכין 
בעלת להב של כ־15 ס"מ במט־

בפיגוע  שימוש  בה  לעשות  רה 
לבצע.  שבכוונתו  הרצחני 

עם  נפגש  המחבל  מכן,  לאחר 
חברו, נער בן 15, וסיפר לו על 
ולרצוח  פיגוע  לבצע  החלטתו 
הקטין  ישראליים.  חיילים 
כדי  למחבל  להצטרף  הסכים 
בצוותא.  הפיגוע  את  שיבצעו 
המחבל חזר לביתו והביא סכין 
כ־13 של  להב  בעלת  נוספת 

ס"מ.
את  לבצע  החליטו  השניים 
אל  במסגד  בירושלים,  הפיגוע 
17:30 לשעה  סמוך  אקצא. 

שם  השלשלת  שער  ליד  הגיעו 
שהיו  שוטרים  עת  אותה  נכחו 
המקום.  באבטחת  עסוקים 
אחד  כל  שלפו  וחברו  הנאשם 

גזירה: משרד החקלאות הודיע כי גם השנה 
תיאסר הכנסת ארבעת המינים לישראל

מאת חיים מרגליות

משרד  הודיע  השנה,  גם 
הכנסת  יאסור  הוא  כי  החקלאות 
ארבעת המינים לישראל, למגיעים 
בגזירה  מדובר  לארץ.  מחוץ  אליה 

אורחים  על  שנה  בכל  המקשה 
המגיעים להסתופף בצל רבותיהם 
בארץ ישראל, לקראת חג הסוכות.

כדי  המשרד,  הודעת  פי  על 
של  מדינות  בין  מעבר  למנוע 
לצמחים  מחלות  וגורמי  מזיקים 

פט־ נמטודות,  אקריות,  (חרקים, 
קיים  ווירוסים),  חיידקים  ריות, 
פירות  הכנסת  על  מוחלט  איסור 
אחר  צמחי  מוצר  וכל  וירקות 
במעברי הגבול לתוך שטח מדינת 
תוצרת  של  העברה  כל  ישראל. 
ישראל  מדינת  לגבולות  חקלאית 
ללא אישור של משרד החקלאות 
משרד  פלילית.  עבירה  מהווה 
כבכל  זו,  מדיניות  קבע  החקלאות 
תוצרת  שכאשר  מכיוון  העולם, 
גבולות  לתוך  מוכנסת  חקלאית 
נבדק  שלא  באופן  ישראל  מדינת 
הצומח  להגנת  השירותים  ידי  על 
להוביל  עלול  הדבר  ולביקורת, 
מחלות  וגורמי  מזיקים  לכניסת 
בישראל,  קיימים  שאינם  צמחים 
המ־ לגידולים  להזיק  שעשויים 

בלתי  לנזק  לגרום  ובכך  קומיים, 
לכדי  ולהביא  לחקלאות,  הפיך 

השמדת ענפי חקלאות שלמים.
עוד נמסר כי המזיקים וגורמי 
המחלה לא תמיד נראים בעין, אך 
צמחים,  הדסים,  לולבים,  הכנסת 
שנשאר  אחר  ירק  או  פרי  כל  או 
הבוקר,  מארוחת  בכיס  או  בתיק 
שאכלו במלון ואף שמושלך לפח, 
עלול לגרום לחדירת מין חדש של 
מזיק או גורם מחלה, הפוגע בענפי 

החקלאות המקומיים.
סטים  בהכנסת  למעוניינים 
המינים'  'ארבעת  של  מסחריים 
לישראל בתיאום מראש יש לפנות 
לשירותים להגנת הצומח ולביקו־

באמצעות  החקלאות  במשרד  רת 
טלפון: 03-9681551.

נהג אוטובוס הושעה מעבודתו 
לאחר שסיכן נוסע בדריסה

מאת י. ברזל

בתח־ הנהגים  אלימות  תופעת 
בימים  מתגברת  הציבורית,  בורה 
תיעודים  מספר  עם  האחרונים, 
נהגים  נראים  בהם  שפורסמו 
נוסעים  כלפי  באלימות  מתנהגים 
חסרת  בנסיעה  אותם  מסכנים  או 

אחריות.
נהג  נראה  המקרים,  באחד 
בכביש  במהירות  נוסע  אוטובוס 
חלקו  על  תלוי  כשנוסע  ראשי, 
הקדמי של הרכב, והנהג לא שועה 
רק  ושבים.  העוברים  לקריאות 
בתחנה  האוטובוס  עצר  בהמשך, 

והנוסע ירד.
עובד  בה  אפיקים,  בחברת 
הנהג  את  זימנו  שתועד,  נהג  אותו 
על  הודיעו  כשבמקביל  לשימוע, 

השעייתו מנהיגה.

בנוסע  מדובר  כי  התברר 
לאוטובוס,  ארוך  זמן  שהמתין 
הנהג  סירב  אוטובוס,  וכשהגיע 
להעלות את הנוסעים. אותו נוסע 
ביקש לעצור את הרכב עד שיגיעו 
כא־ הנהג  אך  אחרים,  אוטובוסים 

מור, החליט לנסוע למרות שאותו 
הקד־ לשמשתו  צמוד  היה  נוסע 

במגבי  בפחד  אוחז  כשהוא  מית, 
נפל  לא  הוא  בנס  ורק  השמשה, 

ולא אירע אסון.
הת־ הוא  שאף  אחר,  באירוע 

העיר  האחרונים,  בימים  רחש 
שנסע  אוטובוס  לנהג  רגל  הולך 
הנהג  אותו.  דרס  וכמעט  מהר 
בתגובה ירד מרכבו, והחל להכות 
את הולך הרגל עד זוב דם, ולאחר 
פונה  הפצוע  מהמקום.  נמלט  מכן 
פתחה  והמשטרה  רפואי  לטיפול 

בחקירה.

שרי האוצר והשיכון סיכמו: 
תוקף התמ"א הקיימת יוארך

מאת שלמה גרין

בלשכת  שהתקיימה  בישיבה 
שרת  בהשתתפות  האוצר,  שר 
ממשלתיים  וגורמים  השיכון 
הסכמה  הנוכחים  הביעו  נוספים, 
ודאות  במתן  הצורך  על  עקרונית 
על  ובהתאם  הדיור,  ולשוק  למשק 

הארכת תוקפה של התמ"א לתקו־
התארגנות  שתאפשר  נוספת  פה 
שתחליט  כפי  אחרות  לחלופות 

המועצה הארצית.
המשרדים,  שני  הודעת  פי  על 
הקרובים,  השבועות  במהלך 
בנושא  ממשלתית,  עמדה  תגובש 
התמ"א,  תוארך  שבו  הזמן  משך 

קביעת הוראות מעבר לאחר סיום 
התמ"א וגיבוש פתרונות חלופיים 
על  עירונית  להתחדשות  הנוגעים 
התכנון.  איכות  את  לשפר  מנת 
למוע־ יובאו  שיגובשו  ההמלצות 

צה הארצית.
שוק הנדל"ן כולו הגיב בעצב־

 בני ברק  ירושלימ  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעינ עילית  אלעד  רכ�ימ  טבריה  צפת  בארות יצחק

 חסד
תמיד תצאו בזול

בשמ ה' נעשה ונצליח!

45-50) 10

 058-3208091
Nof0583208091@gmail.com

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
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השמאל נגד השמאל: 

ח"כ שפיר: "עמיר פרץ שומר 
אופציה להיכנס לממשלה"

ח"כ שפיר הסבירה מדוע עזבה את מפלגת העבודה, "זאת כבר לא המפלגה של 
רבין. זאת מפלגה של פחדנים"

מאת מאיר ברגר

הדמוקרטי,  במחנה   2 מספר 
את  בחריפות  תקפה  שפיר,  ח"כ 
וט־ עזבה  אותה  העבודה  מפלגת 
את  מייצגת  אינה  כבר  היא  כי  ענה 

מורשת יצחק רבין. 
העבודה  מפלגת  את  "עזבתי 
זאת  פעם.  שהיתה  מה  לא  היא  כי 
זאת  רבין.  של  המפלגה  לא  כבר 
מפלגת  אם  פחדנים.  של  מפלגה 
העבודה  מפלגת  היתה  העבודה 
אבל  עוזבת  הייתי  לא  פעם,  של 
תפ־ את  סיימה  העבודה  מפלגת 

צריך  לא  וממש  ההיסטורי  קידה 

להתרגש מזה".
"למה עמיר פרץ החליט שהוא 
לחבר  במקום  המחנה  את  מפרק 
אותו, בניגוד מוחלט להכרזה שלו 
להאמין  אפשר  אי  בפריימריז? 
את  לגלח  יכול  הוא  פרץ.  לעמיר 
השפם עוד 20 פעם, אבל הוא שו־

להיכנס  האופציה  את  לעצמו  מר 
לממשלת נתניהו", הוסיפה.

אמרה  הבטחוני  למצב  בנוגע 
שפיר, "הייתי בפאנל עם עוזי דיין 
בטחון  על  שדיברו  הנדל  ויועז 
שטויות.  דיברו  שניהם  המדינה. 
נתניהו  של  הבטחונית  התדמית 
איראן  את  הביא  הוא  זיוף.  היא 

לגבול שלנו".
את  גם  בחריפות  תקפה  שפיר 
"היועמ"ש  המצלמות.  חוק  יוזמת 

עשרות  רה"מ  עם  בפרטיות  נפגש 
כשביקשתי  להודיע.  מבלי  פעמים 
יו"ר  בתור  מדובר,  במה  להבין 
את  סגרו  הם  השקיפות,  ועדת 
ספין  הוא  המצלמות  חוק  הוועדה. 
מההתחלה ועד הסוף. רוצים שקי־

פות? תעברו להצבעה אלקטרונית. 
פעי־ שיגיעו  זה  שיהיה  "מה 

שיבואו  מצלמות  עם  ליכוד  לי 
לנ־ היה  אם  בבחירות.  להפריע 

הבחירות  מטוהר  אכפת  תניהו 
בשנים  זה  את  מחוקק  היה  הוא 
רה"מ.  היה  הוא  בהן  הקודמות 
הכל מניפולציה במקום לדבר על 
מקווה  אני  והרווחה.  הבריאות 
שהאופוזיציה תעשה הכל על מנת 
לעבור.  המצלמות  מחוק  שימנעו 

והכל זה אומר הכל".

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
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לכל אשר בשם חרדי יכונה
כמותן.  מאין  הן  קריטיות  לפנינו,  העומדות  הבחירות 
היה  לא  ישראל,  בית  כרם  על  ובא  שהתלכד  הפשע  ציר 
 – ההצהרות  ברורות,   – הכוונות  הנה.  עד  הזה  כדבר 
לציית  אבותינו,  אומנות  לאחוז  אלא  לנו  ואין  מפורשות. 
קריאת  יצוו.  אשר  ככל  ולעשות  לשמוע  חכמים,  לדברי 
קדשם של כקש"ת מרנן ורבנן חברי מועצת גדולי התורה 
שליט"א בישיבתם בירושלים, יצאה בקול גדול הכואב את 
בלי  'ממשלה  הקודש.  בארץ  החרדית  היהדות  של  כאבה 
את  אם  כי  הנציגים,  דאגת  את  לדאוג  באה  אינה  חרדים' 
דאגת הכלל כולו. בשעה שהנציגים החרדים אינם מצויים 
לצערנו,  והולכת.  קטנה  שהשפעתם  הרי  ההגה,  ליד 
התמיכה בהיכלי התורה ובמוסדות הקודש אינה מעוגנת 
שתדלנות  להפעיל  יש  תמיכה  כל  על  התקציב.  בבסיס 
רק  דשמיא,  בסיעתא  לעשות,  אפשר  זה  ואת  הרף,  ללא 

כשותפים בתוך הקואליציה.

של  נחלתו  להיות  צריכה  הבחירות,  לתוצאות  הדאגה 
כל אשר בשם חרדי יכונה. אין כאן מי שיכול לומר 'שלום 
עלי נפשי'. הדברים נוגעים אל כל אחד ואחד הנמנה על 
הצביעו  אלף  כ־250  ה'.  לדבר  והחרדים  היראים  מחנה 
בבחירות הקודמות למען יהדות התורה. עוד כמספר הזה 
הצביעו גם הם לרשימה נוספת של שומרי תורה. הוי אומר 
חצי מיליון יהודים הצביעו כהוראת חכמים. מצביעים אלו, 
וכל הנלווים אליהם לטובה ולברכה, מהווים לכל הפחות 
1.5 מיליון איש, בלעה"ר כ"י, אשר יכולים באחת להפוך 
מבחינת הרשויות כמגזר בלתי חשוב ובלתי רלוונטי. הם 
עליו,  לדרוך  שאפשר  מגזר  ישמרנו,  ה'  להיות,  יכולים 
בצרכיו.  להתחשב  צורך  ואין  זכויותיו  את  לרמוס  אפשר 
זו היא, על כן, מלחמה על הנפש, על הבית, על העתיד. אי 
אפשר ואסור לעמוד שווה נפש מול סכנה זו הקרבה ובאה.

מויזניץ  אדמו"ר  מרן  של  דבריו  וקדושים  נאמנים 
שליט"א שאמר בשבת העברה בעת רעוא דרעוין כי "כל 
את  מחזק  הוא  הרי  ישראל,  לאגודת  מצביע  שאינו  מי 
לבו  מנהמת  שיצאו  הק'  בדבריו  הדת"!  מהרסי  מפלגות 
להם  מורים  שרבותיהם  "אלה  אם  גם  כי  התריע  הטהור 
שלא  הרי  רבותיהם"  כדעת  כמובן  יעשו  להצביע,  שלא 
כך הם הדברים כלפי אלו שרבותיהם אינם מגלים דעתם: 
להצביע  מחויבים  דעה,  מחווים  אינם  שרבותיהם  "אלה 
'עת לעשות להשם!' כל  למען רשימת אגודת ישראל, כי 
נמצאנו  מכריע".  והוא  תועלת  לו  יש  קול  כל  קובע,  קול 
א־ל,  עם  רד  לבו  אשר  כל  והחרד,  הירא  כל  כי  למדים 
מחוייב לעשות הכל כדי להגדיל כחה של תנועת אגודת 
ישראל, להצביע בעד רשימת יהדות התורה ואף להוסיף 
נוכל  למען  מצביעים,  ועוד  עוד  לצרף  לרשימה,  חיילים 

לחזק ולהאדיר את כבוד התורה כיאה.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

משפט אבוד
הפתגם  אומר  החיפזון, 
לא  השטן.  מן  הנושן,  העממי 
אחת ולא שתיים מצאו עצמם 
מתח־ כשהם  וטובים  גדולים 
מעשה  על  לבם  מעומק  רטים 
לאחר  רק  נקטו.  בו  נמהר 
הגדולה,  טעותם  שהתחוורה 
נוספת,  באמיתה  נתקלו  הם 
הנעשה  את  יצוקה:  פחות  לא 

אין להשיב.
שידועה  אמת  עוד  יש 
והמלל  שהדיבור  למי  היטב 
שלהם  מהמקצוע  חלק  הוא 
הפו־ אלו  ובראשונה  ובראש 
אומ־ שפטפטנותם  ליטיקאים 
בצ־ גורסת,  הזו  האמת  נותם. 

דק רב, כי מעולם לא התחרט 
אמר.  לא  שהוא  דבר  על  אדם 
לא אחת ולא שתיים ניצב פו־

לדבר,  הפיתוי  בפני  ליטיקאי 
לומר את אשר עומד לו בקצה 
הלשון, לשחרר קיטור וליצור 
כותרת. אבל אחרי שהאמירה 
התנ־ כל  לחלל,  בוקעת  שלו 

ומנוסחת  אפולוגטית  צלות, 
ככל שתהיה, לא תוכל למחות 

את הרושם שהיא יצרה.
לא  יש  הפוליטי  בעולמנו 
כל  את  שאיבדו  אנשים  מעט 
כמ־ פשוטו  הציבורי,  עולמם 
מא־ כתוצאה  ורק  אך  שמעו, 
מפל־ מפיהם.  שנפלטה  מירה 

לשלטון  בשובה  העבודה,  גת 
אחת  לקדנציה  תשנ"ב  בשנת 
ליהקה  במיוחד,  הרסנית  אך 
במילואים  אלוף  לשורותיה 
שנראה היה כי כוכבו דרך וכי 
מהתפקיד  מאוד  רחוק  יגיע 
בדמות  שובץ  אליו  הראשון 
והבטחון.  החוץ  ועדת  יו"ר 
החלום נגוז כשבראיון לעיתון 
סרה  דיבר  חושבים  לאנשים 
האתיופית.  העליה  בגנות 
הק־ את  מחה  אחד  משפט 

ריירה הפוליטית שלו, בעודה 
באיבה, מעל פני האדמה. פרס 
השם  את  שיזכור  למי  יינתן 
להבטחה  אז  שנחשב  הזה 

ברורה.
אירע  האחרונה  ביממה 
מפלגת  של  שייריה  במחוזות 
שב־ ביזארי  אירוע  העבודה 

היה  מדובר  לא  שם  עתיים. 
שנשמעה  אומללה  אמירה  על 
אלא על ציטוט מוקדם שבסו־

פו של דבר לא הופיע במקור. 
זה קרה בכנס בחירות בו אמור 
הבלתי  היו"ר  להשתתף  היה 
האבודה,  המפלגה  של  נלאה 

העונה לשם עמיר פרץ.
הר־ את  ליצור  מנת  על 

המצופה  התקשורתי  עש 
טרחה  המנומנם,  מהאירוע 
לש־ המפלגה  של  הדוברות 

לתקשורת  מועד  מבעוד  גר 
של  המוחצן  הנאום  תוכן  את 
לע־ היה  אמור  הנאום  היו"ר. 
במיוחד,  נוקבים  בדברים  סוק 
כלפי  בחריפותם,  קיצוניים 
(אף  המנוח  הממשלה  ראש 
הוא יו"ר העבודה), יצחק רבין, 
נתניהו,  יאיר  ידי  על  שנאמרו 

הבן של.
לתקשורת  ששוגר  הנאום 
את  הכיל  בפועל  נאמר  בטרם 
נתניהו  יאיר  הבא:  המשפט 
הכתבים  עמיר.  מיגאל  גרוע 
את  לעדכן  מיהרו  החרוצים 
המ־ התקשורת  כלי  מערכות 

חסר  במשפט  אותם  עסיקות 
כשהתייצב  בפועל,  התקדים. 
הפודיום  בפני  פרץ  עמיר 
המדוברת,  בעצרת  המאולתר 
החליט עמיר להימנע מאזכורו 
המשפט  על  ולוותר  עמיר  של 

האיום.
משום  לו  הועיל  לא  זה 
באותן  הוזנו  כבר  שהכותרות 
בא  וכך  נאמרו.  שלא  מילים 
מעולם  חדש:  כלל  לעולם 
על  פוליטיקאי  התחרט  לא 
הודעה שלא שוגרה לעיתונות 
שבה  לשעה  המתינה  אלא 

יינשאו הדברים.

עבודה קבועה
להתפעם  שלא  אפשר  אי 
הח־ הפוליטיים  מהכישורים 

דים של נשיא המדינה.
פרצה  זיהה  רק  ריבלין 
נוקב  עימות  בדמות  שנפערה, 
לבין  הממשלה  צמרת  בין 
לממשלה  המשפטי  היועץ 
בנושא  הבחירות,  וועדת 
מצלמות  הצבת  של  האקוטי 
היסס  לא  והוא  בקלפיות, 
אל  ובחסותה  בתוכה  לחדור 
בכל  הראשיות,  הכותרות 

העוצמה ובלי למצמץ.
שבוע ויום לפני הבחירות, 
במקום שהעיתונים יצטטו את 
המפלגות  ראשי  את  הבוקר 
ביניהם  ומתגוששים  הניצים 
על לבו של הבוחר, מקום של 
שהוציא  הנשיא  יקבל  בכורה 
יכול  (מה  חריגה  הודעה 
הכהונה  כל  אם  חריג  להיות 
הזו,  בחריגות  מתאפיינת  שלו 
העניק  שבה  ביומו)  יום  דבר 
המשפטי  ליועץ  פומבי  גיבוי 
הב־ ועדת  וליו"ר  לממשלה 

חירות.
ובחירות  הולכות  בחירות 
התקשורתיים  וחושיו  באות 
וב־ יפעלו  לעולם  הנשיא  של 

מלוא החדות והרעב.

עבודה ישנה
אמש  נפלה  נוספת  אבן 

מחומת מפלגת העבודה.
מאושיות  קיסר,  ישראל 
הבלתי  והמזכ"ל  המפלגה 
הלך  ההסתדרות,  של  נשכח 

לעולמו.

אשדוד: נחשפה מעבדה 
לזיוף כרטיסי אשראי

היערכות בלב ים: השיטור הימי ורשות 
הטבע והגנים ערכו תרגיל משותף
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של  הימית  היחידה  פקחי 
ושוטרי  והגנים  הטבע  רשות 
השיטור הימי של משטרת ישראל 
תל־אביב,  ומחוז  לכיש  במרחב 
היקף  רחב  תרגיל  לאחרונה  ערכו 
ופ־ חירום  תרחישי  מספר  שדימה 
עילויות פיקוח מבצעיות בלב הים. 
'רב־זירתי'  בתרגיל  מדובר 
נרחב  בהיקף  לראשונה  שנערך 
של  הימית  היחידה  החלה  מאז 
רשות הטבע והגנים לפעול באופן 
לאורך  כאשר  כשנה,  לפני  מבצעי 
מעט  לא  התקיימו  כבר  זו  תקופה 
בין  מבצעיים  פעולה  שיתופי 
ליחידות  והגנים  הטבע  רשות 

השיטור הימי במשטרה. 
חיזוק  היתה  התרגיל  מטרת 
בין  והמבצעי  המקצועי  הקשר 
יחידות שיטור ימי ויחידות רשות 
תרחישים  תרגול  והגנים,  הטבע 

הת־ המערכים,  בשני  מקצועיים 
מבצעיות  דילמות  עם  מודדות 
ואימון  החלטות  קבלת  ותהליכי 
בש־ השיט  כלי  בהפעלת  ותרגול 

עות החשכה.
אחר  משעות  נמשך  התרגיל 
וכלל  הלילה  לתוך  הצהריים 
שהפ־ ושוטרים,  פקחים  עשרות 

עילו חמישה כלי שיט בתווך הימי 

נוספים  ופיקוח  שיטור  וכוחות 
מהחוף. בין התרחישים שתורגלו: 
שיט  בכלי  וטיפול  איתור  חיפוש 
ובמ־ הים  פני  על  ובאדם  נעדר 

ומעצר  הכוונות  וביצוע  עמקים 
לא  דיג  בעבירות  חשוד  שיט  כלי 
מחי־ כחלק  נערך  "התרגיל  חוקי. 

אכיפת  לגופי  בים  המשילות  זוק 
השת"פ,  תהליכי  תורגלו  החוק. 

כל  של  היחסי  היתרון  ניצול  תוך 
במ־ ציינו  ויחידותיו",  בנפרד  גוף 

שטרה.
מנהל  ארי,  בן  יגאל  לדברי 
הטבע  רשות  של  הימית  היחידה 
של  הימית  "היחידה  והגנים: 
באופן  כשנה  מזה  פועלת  הרשות 
מבצעי ומטרתה שמירה על ערכי 
הטבע בים, השמורות הימיות ופי־

קוח על הדיג, זאת מתוקף סמכות 
שניתנה על ידי אגף הדיג במשרד 
בים  כוחותינו  נוכחות  החקלאות. 
התיכון למטרות אלו היא רבה אך 
אנו מאמינים כי שיתוף פעולה עם 
גורמי אכיפה ופיקוח נוספים כגון 
להעצים  יכולים  הימי  השיטור 
על  לשמור  יכולתנו  את  יותר  עוד 
גם  ולהבטיח  כולם  למען  הטבע 
שמירת  למען  יותר  יעיל  פיקוח 
שיתוף  זה  לצד  בים.  הדגה  משאב 
הפעולה יכול לסייע רבות בהצלת 
חיים של נעדרים בלב ים כפי שגם 

חווינו בעבר".

ח"כ שמולי: "בכחול לבן 
מדברים על חיסול העבודה"

ח"כ איציק שמולי תוקף את גנץ ובכירי כחול לבן: "בוחרים להפנות את כל 
האש אל מול השותפים הטבעיים שלהם לשינוי פני הדברים במדינה", אמר

ככה מתכוננים לחגים

תעמיסו: רק ב'שמש רכבים', 
צ'ימיגג במתנה על כל קניית רכב

מתחדשים ברכב חדש לקראת החגים ומקבלים צ'ימיגג במתנה על כל קניית רכב!
'בין הזמנים' רק חלף זה עתה, וכבר 
הנפלאה,  התקופה  לקראת  אנו  ניצבים 
רכבים'  ב'שמש  גם  תשרי.  חגי  תקופת 
המבצע  את  עבורכם  ומכינים  נערכים 
המשתלם הבא. חברת הליסינג המובילה 
יוצאת  רכבים',  'שמש  החרדי  במגזר 
במבצע בו תוכלו להזמין רכב חדש לחג 

ולקבל אותו עוד לפני החג
בנוסף, כדי שתוכלו ליהנות מנסיעה 
מעני־ המשפחה,  לכל  ונוחה  חווייתית 

צ'ימיגג  רכבים  שמש  חברת  לכם  קה 
במתנה.  הרכב)  לגג  עליון  אחסון  (תא 
וקומפ־ ייחודית  המצאה  הינו  הצ'ימיגג 

כמות  להעמיס  לכם  המאפשרת  קטית 
גדולה של חפצים ומזוודות בצורה קלה 

ופשוטה להפעלה. 
כי  מציינים  רכבים  שמש  בחברת 
לא  ממליצים  ולכן  החל  כבר  המבצע 
לא  עדיין  אז  האחרון.  לרגע  להמתין 
פגישה  לקבוע  טלפון,  להרים  מאוחר 
להחלטה  להגיע  ויחד  החברה  נציגי  עם 
החכמה ביותר לגבי הרכב שמתאים מכל 

הבחינות לצרכיכם. 

שמואל  הרב  רכבים'  'שמש  מנכ"ל 
טירר אומר כי "לפני שאנו מוכרים רכב 
ללקוח, אנחנו חושבים על כל הפרטים, 
על כל מה שחשוב לו ועל מה שמשתלם 
לח־ קטנה  דוגמה  הינו  הצ'ימיגג  עבורו. 
שיבה הכוללת שלנו על צרכי המשפחה 

כך  וחופשה.  חג  בימי  בנסיעות  החרדית 
גם מכלול העסקה בנוי מההתאמה שלו 
ולפרטים  לצרכים  התקציבית,  ליכולת 

החשובים ללקוח".
נוספים:  ולפרטים  פגישה  לקביעת 

.02-595-1000

מאות אלפי פריטים מזויפים 
נתפסו בנמל אשדוד
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מספר  נתפסו  אשדוד  בנמל 
אלפי  מאות  נמצאו  בהן  מכולות 
זכויות  המפרים  מזויפים,  פריטים 
מיועדים  היו  אשר  רוחני,  קנין 

להימכר ברצועת עזה ובאיו"ש.
הב־ נסיונות  ריבוי  בעקבות 

לרשות  מזויפת  סחורה  של  רחה 
המכס  מגביר  ולעזה,  הפלסטינית 

הלאומי  המרכז  בסיוע  באשדוד, 
נגד  האכיפה  את  מטען,  לאבחון 
סחורה  להבריח  המנסים  יבואנים 

כגון זו לשטחי הרשות ולעזה.
קו־ בעולם,  רבים  מחקרים 
לט־ הזיופים  תעשיית  את  שרים 
כחלק  טרור,  ומימון  כלכלי  רור 
וטרור  פשיעה  ארגוני  ממאמצי 

למימון פעילותם.
שבוצעה  החקירה  בעקבות 
מהסחורות  חלק  כי  החשש  עולה 
הישרא־ לשוק  זולג  המזויפות 

של  היוצרים  בזכויות  ופוגע  לי 
ומקומיות.  בינלאומיות  חברות 
מכולה  לאחרונה  נתפסה  כאמור, 

וקוסמטיקה  טיפוח  מוצרי  ובה 
להבריח  ניסה  אותם  מזויפים 
יועדה  המכולה  פלסטיני.  יבואן 
ובעקבות  עזה  לרצועת  להגיע 
ותכו־ המכולה  נתפסה  הממצאים 

לתה תושמד.
רפי גבאי מנהל המכס באשדוד 
בחו־ רואה  בישראל  "המכס  מסר: 

מרה נסיונות הברחה אלה ונסיונות 
המ־ מזויפות  סחורות  של  החדרה 

פרות זכויות יוצרים. המכס ימשיך 
בנושא,  שלו  האכיפה  במאמצי 
האכיפה  ממאמצי  כחלק  זאת  כל 
ארגון  עם  ושותפות  הבינלאומיים 

המכס העולמי".

סרביה: הפרלמנט פועל לחוקק 
חוק שימנע בניה באתרי השמדה

הנשיא אלכסנדר ווצ'יץ' מקדם חוק הקורא להקמת מרכז הנצחה בבלגרד 
לעשרות אלפי יהודים שנרצחו בשואה האיומה 

מאת א. למל

הפרל־ כי  הודיע  סרביה  נשיא 

מנט בארצו פועל לבלימת תכניות 
על  קניונים  הקמת  הכוללות  בניה 

אתרי מחנות השמדה.
אמר  ווצ'יץ'  אלכסנדר  הנשיא 
לאפרים זורוף, מנהל מרכז שמעון 
ויזנטל בירושלים, כי הצעת החוק 
תמנע  השנה  בהמשך  תוגש  אשר 

בפועל את יישום תכניות הבניה.
קו־ גם  החדש  החוק  לדבריו, 

רא להקמת מרכז הנצחה בבלגרד 
סרבים  יהודים,  אלפי  לעשרות 
הנאצים  בידי  שנרצחו  וצוענים 

במלחמת העולם השניה.
ההשמדה,  ממחנות  אחד 
על  הוקם  סיימישטה,  סטארו 
גדול  תערוכות  מרכז  של  שטחו 
בירת  אז  שהיתה  בבלגרד,  שנבנה 
למחנה  הפך  המקום  יוגוסלביה. 
למ־ הנאצים  כשפלשו  השמדה 

בני  כ־30,000  תש"א.  בשנת  דינה 
הי"ד,  יהודים   7000 בהם  אדם, 

נרצחו במחנה זה.
הקומוניזם  נפילת  לאחר 
המ־ מאתר  חלק  המדינה  מכרה 

מתקופת  אחר  מחנה  ומאתר  חנה 
טופובסקה  בבלגרד,  הנאצים 
בוצעו  לא  כה  עד  אולם  שופה, 
משמעותיות.  בניה  תכניות  בהם 
במקום אף שכן משרד מקומי של 
הסרבית,  הפרוגרסיבית  המפלגה 

בראשותו של הנשיא. 

שופה  טופובסקה  של  השטח 
בידי  קניות  מרכז  לבניית  מיועד 
'דלתא  הגדולה  האחזקות  חברת 
בו  להשקיע  המתכננת  הולדינג' 
עתה  אולם  דולרים.  מיליון   220
מהלך זה יימנע אם המדינה תפקיע 
את השטח, בהתאם להצעת החוק.

הראשונים  היו  סרביה  יהודי 
שעליהם  אירופה  רחבי  בכל 
בקיץ  הנאצית.  המדיניות  הוחלה 
מדינות  שנכבשו  לאחר  תש"א 
הנאצי  הצבא  שלטונות  הבלקן, 
חוקים  של  שורה  חוקקו  בבלגרד 
הכלכלה  מחיי  יהודים  לסילוק 
כפיה,  עבודות  החלו  במדינה, 
דוד  מגן  לענוד  נצטוו  והיהודים 
מכן  לאחר  חודשים  כמה  צהוב. 
בידי  יהודים  גברים  כ־4,000  נורו 
נש־ אחר־כך  שנה  הגרמני.  הצבא 

לבלגרד,  מברלין  גז  משאית  לחה 
בגז.  נרצחו  וילדים  נשים  ואלפי 
הממשלה  הודיעה  תש"ב  בשנת 
היא  בלגרד  כי  בגאוה  הסרבית 
'יודנפריי'  שהיא  הראשונה  העיר 

– נקיה מיהודים. 
בעזרת  סרביה,  יהודי  רוב 
רק  נרצחו.   – המקומיים  הסרבים 
אך  שרדו.  בלגרד  מיהודי   1,200
בהנהגת  הסרביים  הפרטיזנים 
הגרמני  הכיבוש  נגד  נלחמו  טיטו, 
ויהודים רבים לחמו בשורותיהם.

שוטרים עצרו נהג שהשתמש 
במונית מזויפת ללא רשיון

מאת חיים מרגליות

שבי־ אכיפה  פעילות  במהלך 
זוהתה  התנועה,  אגף  שוטרי  צעו 
סמוך   ,4 בכביש  שנוסעת  מונית 
לצומת מסובים, כאשר כל חלונות 

הרכב כהים. 
בא־ השוטר  בקשת  למרות 

בניידת  הכריזה  מערכת  מצעות 
והמשיך  התעלם  הנהג  לעצור, 
להמלט  מנסה  כשהוא  בנסיעתו 
קצר  מרדף  לאחר  רק  מהניידת. 
נהג  של  דרכו  את  השוטר  חסם 
התברר  ואז  נעצר.  והוא  המונית 

מדוע הוא נמלט.

ור־ זהות  תעודת  הציג  הנהג 
הנסיבות  לאור  זמני,  נהיגה  שיון 
ובבדיקה  עלה  השוטר  של  חשדו 
מעמיקה נמצא כי הנהג לא הוציא 
בר־ ובנוסף,  מעולם  נהיגה  רשיון 

הרשיון  מספר  שהציג  הזמני  שיון 
עלה  כלומר  לפרטיו,  תואם  אינו 

חשד לזיוף המסמך.
ימים   30 למשך  הושבת  רכבו 
זיוף,  בגין  לחקירה  עוכב  והוא 
נהיגה ללא רשיון נהיגה והתחזות 
לאחר. בתום החקירה שוחרר נהג 
חמישה  של  בית  למעצר  המונית 
ובימים  מגבילים  בתנאים  ימים 
הקרובים יובא לדיון בבית משפט.

מאת מאיר ברגר

ממפלגת  שמולי  איציק  ח"כ 
העבודה תוקף בחריפות את קמ־
האחרון,  בשבוע  לבן  כחול  פיין 
כרגע  הקמפיין  שמטרת  וטוען 

היא חיסול מפלגת העבודה.
נת־ מול  להתייצב  "במקום 
שלו  במטה  ובכירים  הוא  ניהו 
הם מדברים לא פחות ולא יותר 
על חיסולה של מפלגת העבודה 
ולקחת את המנדטים שלה", טען 

שמולי בראיון לרשת ב'.
לא  רום  "כשגיורא  לדבריו, 
נבחר למבקר המדינה הוא אמר: 

החבורה הזו היא חבורה נפלאה 
את  מזכירה  היא  אבל  וטובה 
שבאופן  חלפון  בגבעת  הפלוגה 
לכיוון  מסתערת  שלומיאלי 

הלא נכון".
לבן  וכחול  שגנץ  "במקום 
ומוביל  שמסתער  הקטר  יהיו 
את המחנה כולו מול הימין ומול 
כל  את  להפנות  בוחרים  נתניהו 
הטב־ השותפים  מול  אל  האש 

עיים שלהם לשינוי פני הדברים 
משהו  מלמד  אולי  זה  במדינה. 
הסוף  לקוי",  דעת  שיקול  על 

שמולי.
גנץ  בבני  תומכים  "אנחנו 

לראשות הממשלה אבל קוראים 
על  מחדש  מסלול  לחשב  לו 
ההחלטות שהוא קיבל במסגרת 
הד־ האחרון",  בשבוע  הקמפיין 

גיש שמולי.
לוותר  ללפיד  קרא  אף  הוא 
לאפשר  במטרה  הרוטציה  על 
אתה  "אם  בבחירות.  נצחון 
בעיה.  אין  מנדטים –  עוד  רוצה 
במערכת  גנץ  בני  אתה  תתייצב 
יוותר  לפיד  שיאיר  הבחירות, 
יודעים  שאתם  הרוטציה  על 
שלושה  משניים  מונעת  שהיא 
לתמוך  הימני  מהצד  מנדטים 

במפלגה שלכם".

מאת חיים מרגליות

של  יזומה  פעילות  במסגרת 
עברייני  נגד  ישראל  משטרת 
השוטרים  עצרו  ומרמה,  הונאה 
בחשד  אשדוד,  תושבי  שני 
ושיטתי,  עקבי  באופן  שפעלו 
ובאמצ־ אשראי  כרטיסי  לזיוף 
גנבו  המזויפים,  הכרטיסים  עות 
מאזרחים  שקלים  אלפי  מאות 

תמימים.
הח־ של  הענפה  פעילותם 

דירת  מתוך  התקיימה  שודים 
שימשה  בפועל  אשר  מגורים, 
הכרטיסים  לזיוף  כמעבדה 
של  ואספקה  למכירה  וכמרכז 
של  נתונים  להעתקת  ציוד 
מכספומטים  אשראי  כרטיסי 
ובכלל זאת קוראי שפתיים ומ־

כס־ גבי  על  המותקנים  צלמות, 
לנוכלים  ומאפשרים  פומטים 
גניבה  עבירות  לבצע  נוספים 
ומרמה כלפי משתמשי מכשירי 

הכספומט. 
שערכו  החיפוש  במהלך 
עש־ נתפסו  בדירה,  השוטרים 

החשודים  אשראי  כרטיסי  רות 
כמזויפים, עשרות אלפי שקלים 
החשודים  ובהמחאות,  במזומן 
מצ־ שפתיים,  קוראי  כגנובים, 

למות ועוד.
בנוסף תפסה המשטרה רכב 
פרטי ואופנוע החשודים כי נקנו 
המש־ ובכוונת  גנובים  בכספים 
בהמשך.  לחילוטם  לעתור  טרה 
מעצר  את  האריך  המשפט  בית 
החשודים ומהמשטרה נמסר כי 

החקירה נמשכת.
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המ־ נגד  ההסתה  ורף  ויום,  שבוע  בעוד  כאן  כבר  הבחירות 
הבנו  כבר  אנחנו  שנוקף.  יום  כל  עם  ומטפס  הולך  החרדי  גזר 
שבשבוע הקרוב עלינו להיות מוכנים לספוג עוד ועוד עלבונות 
והתבטאויות חמורות, ומקווים בסתר לבנו שעוד יתחוללו כמה 
וכמה מהומות והתכתשויות בין משפחת נתניהו ומשפחת רבין 

ובינה לבין הנשיא ריבלין. העיקר שלא ידברו עלינו... 
האם באמת אין מה לעשות בענין? האם נגזר עלינו לספוג את 

ההסתה הזאת בדממה ולחכות עד יעבור זעם?
כך:  סבור  אינו  גושן  שרון  הר"ר  התקשורת  ואיש  הדין  עורך 
"צריך לשים לב לפער העצום שיש בין הפוליטיקאים שפועלים 
להסית כל הזמן נגד הדת וכנגד שומרי המצוות, לבין הדת עצמה. 
הם מציגים אותנו כחשוכים ונבערים, ואת ההלכה כלא הגיונית 
וככזאת שהתאימה למציאות בעבר אבל כבר לא רלוונטית כיום, 

חלילה וחס, עפ"ל. 
"אבל אנחנו יודעים את האמת", אומר גושן, "וכל מה שאנ־

חנו צריכים לעשות זה לחשוף אותה בפני הציבור שאינו שומר 
מצוות לעת עתה. 

ולשם  לחרדים,  לעזור  רוצה  שהוא  אומר  תמיד  לפיד  "יאיר 
כך הוא צריך לעקוף את הפוליטיקאים החרדיים ולפנות לציבור 
החרדי עצמו, לחוקק חוקים שכביכול יעזרו לנו, ושהח"כים שלנו 
מנסים למנוע אותם מאתנו כי הם רוצים כביכול לשלוט בציבור. 

ללמוד מלפיד
זה  כי  הזאת,  בטקטיקה  להשתמש  צריכים  אנחנו  "לדעתי 
שמנהלים  פוליטיקאים  ישנם  שמנגד.  בצד  שקורה  מה  בדיוק 
הסתה  על  מבוססת  כולה  שכל  ממושכת,  פוליטית  קריירה 
ושנאה. הם מייצרים אויב שבמקרה הזה נקרא 'הציבור החרדי', 

ולאחר מכן 'מגנים' על העם כביכול מפני אותו אויב. 
"אנחנו צריכים לעקוף אותם. להגיע לעם עצמו. לחשוף בפני 
הציבור את היופי של הדת. זה קורה כל הזמן, אני לא מחדש כאן 
אר־ חב"ד,  שרה,  יד  ידידים,  זק"א,  הצלה,  ארגוני  יש  דבר.  שום 

גוני חסד, קמחא דפסחא, קרנות צדקה וסיוע, הנצחת הנופלים 
בשדה הקרב ועוד המון המון פעילות נפלאה שמבוצעת כחלק 

משמירת המצוות שלנו. 
להמ־ רק  אלא  אחר,  דבר  שום  לעשות  צריכים  לא  "אנחנו 
יותר  להיות  להשתדל  הקצב,  את  להגביר  שאת,  ביתר  בזה  שיך 
מה־ ושניזון  למתרס  שמעבר  הציבור  כלפי  וידידותיים  חייכניים 

סתה בלתי מרוסנת של פוליטיקאים ציניים מלאי שנאה ותאבי 
שררה. 

"ככל שנשאיר יותר 'חותמות חיוביות' בכל מקום אליו נלך, 
כך נגרום לזה שכשאדם שאינו שומר מצוות ישמע דברי הסתה, 
אותם  אל  אחורה  בזכרונו  יחזור  הוא  כי  יתמוססו,  פשוט  הם 
אנשים חרדיים שהוא פגש בכל מיני צמתים בחיים, וייזכר כמה 
הם היו נחמדים ומאירי פנים. ההסתה תעצור ולא תחדור אליו. 
ומש־ בית  בכל  בתשובה.  חוזרים  הרבה  כך  כל  היום  "יש 

או  בן  גיס,  שכן,  אח,  זה  אם  בתשובה,  שחזר  מישהו  יש  פחה 
נחשפים  אנשים  ולכן  ומצוות  תורה  ששומר  מישהו  דודה,  בת, 
היחידה  הדרך  וזאת  קורה  שכבר  תהליך  זה  היהדות.  של  ליופי 
להילחם בהם, כי את הפוליטיקאים לא נצליח לחנך או לרסן. גם 
אם נתגבר על לפיד וליברמן, יבואו אחרים חדשים. תמיד יהיה 
פוליטי,  הון  ולגרוף  שלנו  הגב  על  סיבוב  לעשות  שינסה  מישהו 
חרדים.  לתקוף  זה  וכותרות  פרסום  לייצר  ביותר  הקלה  והדרך 
בעבודה  ורק  להשתנות,  עומדת  אינה  שלצערי  מציאות  זאת 
נוכל  כך  רק  עצמם,  בחיים  הדת  של  היופי  חשיפת  של  פרטנית 

להביא לשינוי". 

מערך משפטי מקצועי
חבר מועצת העיר בני ברק הרב פרץ אברמוביץ מבקש לע־

לות שלב נוסף, ולהחזיר מלחמה שערה: "אני מסכים עם עו"ד 
גושן שאנחנו לא נוכל להשפיע על הפוליטיקאים על ידי שנש־

ושהדת  טובים  אנשים  שאנחנו  להאמין  להם  ונגרום  אותם  כנע 
יכול  אינו  אליה  להיחשף  שזכה  שמי  נפלא  דבר  היא  היהודית 

לעמוד בפניה. 
חוקם,  לחם  היא  הציניות  פוליטיקאים.  הם  "פוליטיקאים 
הפילוג הוא האומנות שלהם, והקביעה עתיקת הימים לפיה מי 
בהם  לשלוט  גם  יכול  מגזרים,  ובין  ציבורים  בין  להפריד  שיודע 
היא היא המשענת העיקרית שעליה הם מתבססים כשהם מנ־

שכל  לאחר  גם  בכנסת,  שלהם  הכהונה  משך  את  להאריך  סים 
הדרכים האחרות כבר הגיעו אל סוף דרכן. הנה ליברמן כמשל, 
הוא הפריד את עולי רוסיה מהציבור, וייצג אותם כביכול, הש־

תמש בקולות שלהם כדי לקבל משכורת ושררה, וכשהם נטמעו 
בחברה הישראלית הוא כבר אינו יכול עוד להשתמש בהם. מה 
הוא עושה? שובר שמאלה ומתחיל לייצג את החילונים שאינם 
שהוא  ה'הדתה'  ואת  הדתית'  'הכפיה  את  לסבול  עוד  יכולים 

וחבריו המציאו מלכתחילה. 
למ־ כמו  פוליטיקאים,  גם  לכופף  שיכולות  דרכים  יש  "אבל 

לוחמה  של  מסודר  מערך  צריכים  אנחנו  המשפטית.  הדרך  של 
משפטית. מערך מקצועי של עורכי דין שיעבדו אצל המפלגות 
החרדיות, וידאגו לייצג את המגזר החרדי, לתבוע תביעות דיבה 
כנגד מי שמשמיצים, לפנות ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיפ־

תח בחקירה נגד מסיתים, ולעתור לבג"ץ כדי לחייב אותו לעשות 
וחבל  נעשים  אינם  האלו  הדברים  רגליים.  גורר  הוא  אם  זאת 
דיבה  תביעת  יחטוף  שהוא  ידע  מסית  פוליטיקאי  אם  כי  מאוד, 
או חקירה פלילית, הוא יחשוב פעמיים ושלוש לפני שייפער את 

פיו כנגד מגזר שלם בישראל. 
"כך גם צריך לפעול נגד כלי התקשורת. כל כלי תקשורת שנו־
תן במה להסתה – ויש המון מקרים כאלו שעוברים לנו מתחת 
לרדאר כי אין מי שיטפל בהם – צריך לדעת שהוא יספוג נזקים 
כבדים ויצטרך להתגלגל בבית המשפט הרבה מאוד זמן אם הוא 

לא יעצור את ההתנהלות הזאת. 
שיממון  מסודר,  הסברה  מערך  להיות  צריך  מידה  "באותה 
שידבר  מקצועית,  הסברה  ושיבצע  החרדיות,  המפלגות  ידי  על 
לציבורים האחרים בשפתם. יש חברות ענק שיודעות לבצע קמ־

במיוחד.  יקרים  בהכרח  לא  וגם  מאוד,  ומוצלחים  יעילים  פיינים 
היום בעידן הדיגיטלי אפשר להגיע לאנשים גם בדרכים אחרות, 
לא חייבים לשלם הון עתק על פרסום בכלי התקשורת המרכזיים 

שבעבר היו בעלי המונופול על מה שהציבור שומע ורואה. 

לעקוף את התקשורת
"ולגבי הציבור עצמו", מוסיף הרב אברמוביץ, "צריך להבדיל 
שמוסת  הציבור  לבין  אותנו,  ששונא  הציבור  בין  ברורה  בצורה 
על ידי אחרים. יש אנשים ששונאים את הדת. מה לעשות?! זה 
קיים. רבי עקיבא כבר אמר מה שאמר על עמי ארצות, את מי הם 
שונאים. את זה לא נוכל לשנות לא עם הסברה וגם לא עם מערך 

משפטי משומן היטב. 
הרוב  הדת.  את  שונא  לא  הציבור  של  המוחלט  הרוב  "אבל 
למסורת  אחרת  או  כזאת  במידה  מחובר  מסורתי,  הוא  הגדול 
אליה  שמחוברים  אנשים  ישנא  שהוא  סיבה  שום  ואין  ישראל, 
לו  גורמים  אותו.  מסיתים  מה?  אלא  משמעותית.  יותר  בצורה 
לחשוב שאנחנו מאיימים עליו. את זה נוכל בעזרת ה' לשבור או 
לפחות לרכך בשלבים ההתחלתיים אם באמת נקים גוף הסברה 

מסודר שיעשה עבודה מקצועית לאורך זמן".

שיחה בשניים
שיחה יומית עם שני מומחים  

על ההסתה המככבת במערכת הבחירות

של  ייאמן  הבלתי  הנתון  זהו  עליה!!!  אחוז  למאה  קרוב 
הקולות שיהדות התורה זכתה בבחירות האחרונות. מי שא־

חראי לכך הוא יו"ר אגו"י באשקלון הרב ניסים כלפון, האיש 
והעשיה, שמוכר לכל תושב באשקלון בזכות פעליו הכבירים 

לכלל ולפרט. 
הצלחה שכזו אינה מגיעה בניקל. לילות כימים עשה הרב 
אברהם  הרב  העיר  מועצת  חבר  ובראשם  פעיליו  עם  כלפון 

עשור, בכדי להביא בחסדי שמים לנתון מוצלח זה גם עתה.
נמשכים  הם  הבחירות,  בערב  החלו  לא  הללו  המאמצים 
עומד  כלפון  שהרב  למרות  הזמנים.  ובכל  השנים  כל  במשך 
בראש תלמוד תורה גדול וחשוב בעיר, וכאברהם אבינו עושה 
בכדי  פנוי  רגע  כל  מקדיש  הוא  ולתורתו,  לה'  הרבה  נפשות 

לשרת את הציבור. 
העוב־ עם  ויחד  הבחירות  ליום  עד  נותר  מהיום  שבוע 
אפש־ כמעט  אין  הלימודים,  שנת  בתחילת  שמדובר  דה 

לפעילות  רתוק  הוא  כלפון,  הרב  עם  לשוחח  טכנית  רות 
ליהדות  קולות  ועוד  עוד  להביא  בכדי  הזמן  אחר  במרוץ 
נגד  הנוראה  ההסתה  אשקלון.  תושבי  מקרב  התורה 
לה־ אותו  מביאה  ממנו,  נודף  יהדות  של  שריח  מה  כל 
על  מהצועקים  נהיה  שלא  בכדי  הקיטור  במלוא  תגייס 

לשעבר.
מסורת.  הרבה  עם  עיר  היא  "אשקלון  כלפון:  הרב  מספר 
ישנם תושבים רבים שהמצב הזה כואב להם מאוד, והם מב־

קשים להשפיע באמצעות הקלפי. אני משוחח ועומד בקשר 
רואים  הם  אלו  ובימים  הקשת,  גווני  מכל  רבים  אנשים  עם 
מעט  במתי  מדובר  הזה.  בצד  לא  שהם  ולהבהיר  לבוא  חובה 
היהודים  של  חשבונם  על  פוליטי  רווח  לעשות  שמבקשים 

החרדים".
"כפי  אחריו:  ממשיך  עשור  הרב  העיר  מועצת  חבר 
שבבחירות הקודמות זכינו להגדיל את כוחה של יהדות התו־

שלפני  האחרון  בשבוע  והפעילות  התקוה  אחוז,  במאה  רה 
אולם  עתה,  גם  הזו  ההצלחה  את  ולשחזר  לחזור  הבחירות 
אלא  הרלוונטי  המצביעים  במאגר  להסתפק  לא  מכך,  יתירה 
להוסיף עליהם עוד רבים וטובים, כשהמוטו הוא 'לא מוותרים 

על אף קול'.
ההיענות  בזכות  ה'  שבעזרת  ומתפללים  מייחלים  "אנו 
שוב  זאת  נעשה  שליט"א  הדור  וצדיקי  גדולי  של  לקריאתם 

ובגדול", מסיים הרב עשור בתקוה.

הממונע המטה 
'המבשר' מדווח מדי יום ממטות אגודת ישראל

באשקלון משחזרים
את ההצלחה ///  אשר קליין

///  יעקב א. לוסטיגמן לחשוף את האמת
אנחנו צריכים מערך מסודר של לוחמה משפטית כדי לייצג את המגזר 
החרדי ולתבוע תביעות דיבה כנגד מי שמשמיצים אומר חבר מועצת 
העיר בני ברק הרב פרץ אברמוביץ • עורך הדין ואיש התקשורת הר"ר 
שרון גושן שמזכיר לחשוף בפני הציבור את היופי של הדת יש ארגוני 
הצלה, זק"א, ידידים, יד שרה, חב"ד, ארגוני חסד, קמחא דפסחא, קרנות 
צדקה וסיוע, הנצחת הנופלים בשדה הקרב ועוד המון המון פעילות 

נפלאה שמבוצעת כחלק משמירת המצוות שלנו

לארכה ולרחבה: חברי הכנסת של אגודת ישראל ממשיכים לסייר ברחבי הארץ
'אגודת  מטה  לראשונה  הוקם  שם 
של  התבססותן  לנוכח  ישראל', 
ביישוב  חסידיות  קהילות  מספר 

בשנים האחרונות. 
סגן השר הרב יעקב ליצמן אמר 
הקהילות  "בני  כי  הסיור  במהלך 
על  להעיד  יכולים  הארץ  ברחבי 
הנציגים  של  האישית  תרומתם 
וזה  הקודש,  קהילות  להתפתחות 
הזמן לחזק ולהוסיף עוד ועוד את 

כח הנציגות החרדית".
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
נלחמים  "הם  כי  אמר  פרוש 
את  לגמד  כדי  החרדית  ביהדות 
שלנו  והמטרה  שלה,  ההשפעה 
לה־ הכח  את  לנציגים  לתת  כעת 

שיב מלחמה שערה".
חבר הכנסת הרב יעקב טסלר 
סוגיית   – הבוער  בנושא  התבטא 
כי  באומרו  המצלמות,  הצבת 
בהצבת  תומכת  התורה  "יהדות 
של־ ההזדמנות  וזו  המצלמות 

ולהוכיח  שמים  שם  לקדש  נו 
מצביעה  אכן  החרדית  שהיהדות 

במאת האחוזים".
ישראל  הרב  הכנסת  חבר 
הח"כים  נאומי  את  חתם  אייכלר 
ישראל  "במדינת  ואמר:  הקצרים 
הבחירות,  לפני  במיוחד  נשמעות, 
שאם  אנטישמיות,  התבטאויות 
היו  הרחב,  בעולם  נשמעות  היו 
הדברים  כנגד  מזדעקים  כולם 
בארץ  כאן  ואילו  השנאה,  נוטפי 

הקודש, הכל נראה אחרת". 
הח"כים  פגשו  יערים  בקרית 
טלז   – מאשלג  האדמו"ר  כ"ק  את 
המ־ ראשי  עם  נועדו  וכן  סטון, 
בפניהם  שהציגו  המקומי,  טה 
כה,  עד  שנעשתה  הפעילות  את 
ביצעו  הקודם  שבשבוע  לאחר 
הקולות  של  הפילוח  עבודת  את 
החסידיים ביישוב, וכעת נשלמות 
ההכנות הלוגיסטיות לקראת הפ־

עצמו  הבחירות  ביום  המטה  עלת 
בצורה מיטבית. 

משם המשיכו הח"כים למודי־
פניהם  את  קיבלו  שם  עילית,  עין 
'אגודת  של  המקומי  הסניף  יו"ר 
יחד  בנשעיה,  נחמן  הרב  ישראל' 
טוביה  הרב  העיר  ראש  סגן  עם 
הרב  העיר  מועצת  וחברי  פריינד, 

נחמן ניימן והרב צבי גליק. 
בנשעיה  הרב  סקר  בפגישה 
הפעילות  את  הח"כים  בפני 
והציג  במטה,  כה  עד  שנעשתה 
אחוז  לגבי  מרשימים  נתונים 
'אגודת  מצביעי  של  ההשתתפות 
הקודמות,  בבחירות  ישראל' 
בעיר,  החסידיות  הקהילות  חברי 

שהצביעו באחוז גבוה יותר באופן 
משמעותי מאחוז ההצבעה הכללי 

בעיר. 
את  עכשיו  ממקדים  "אנחנו 
למיצוי  להביא  כדי  המאמצים 
הרב  אמר  הפוטנציאל",  של  מלא 
שלא  מי  מול  "בודקים  בנשעיה, 
מה  הקודמות  בבחירות  הצביעו 
זה  אם  לכך,  שלהם  המניע  היה 
שסיבות  או  אידיאולוגי  ענין 
מהצ־ להימנע  להם  גרמו  טכניות 

נכנסים  אנחנו  כזה  ובמקרה  בעה, 
לפתור  ומסייעים  הקורה  בעובי 
הם  שהפעם  לכך  ולהביא  בעיות, 
כן יממשו את זכותם וחובתם ויצ־

ביעו ג' בעזרת ה'". 
טוביה  הרב  העיר  ראש  סגן 
עילית  מודיעין  כי  הוסיף  פריינד 
אברכים  של  בציבור  התברכה 
השוקדים  ה'  יראי  חסידיים 
להם  ואין  והעבודה,  התורה  על 
ושקידה  ה'  עבודת  אלא  בעולמם 
בתורה הקדושה: "האברכים הללו 
אם  וגם  לעיתונות  נחשפים  אינם 
הם יודעים שיש בחירות מתישהו 
בקרוב, הם לא יודעים בדיוק מתי 
מצ־ לאבד  עלולים  ואנחנו  זה, 

את  למצוא  "צריך  אמר,  ביעים", 
ולוודא  אליהם,  גם  להגיע  הדרך 
בבחירות,  להצביע  יזכו  הם  שגם 
שגם זו היא עבודת ה', בדיוק כמו 

כל מצוה מעשית אחרת".
בפתח תקוה התקבלו הח"כים 
בכבוד גדול על ידי שניים מחשובי 
הגאון  בעיר  החסידיים  הרבנים 
דחסידי  רב  פישביין  ישראל  רבי 
רוזנ־ יקותיאל  רבי  והגאון  גור, 

חסידים'.  'קהל  ביהמ"ד  רב  באום 
יחד עמם קיבלו את פני נציגי אגו־

ישראל  הרב  לעיריה:  ישראל  דת 
והרב  גנזלר  יעקב  הרב  פרידמן, 
ומ־ מייסד  גם  כמו  ברגמן,  שמעון 

קים שכונת 'קרית הבעש"ט', הרב 
שמעון הרבסט. 

מו־ חבר  ציין  הביקור  במהלך 
עצת העיר הרב ישראל פרידמן כי 

הרביעית  או  השלישית  הפעם  זו 
להצביע  ישראל  עם  זוכה  שבה 
חכמים.  מצוות  ולקיים  בבחירות 
"בכל פעם אנחנו עושים זאת בש־

מחה ובהתלהבות", אמר. 
הח"כים  חתמו  הסיור  את 
בתל אביב, שם פגשו משלחת של 
רבנים ואישי ציבור, ושוחחו עמם 
השבת  מאבקי  על  ארוכה  שעה 
המערכה  על  בעיר,  המתנהלים 
ארוכות  שנים  כבר  המתנהלת 
שמירת  של  חיים  לאפשר  בנסיון 
ועל  החילונית,  אביב  בתל  מצוות 
לתשובה  המופלאה  ההתעוררות 
בכל  האחרונות  בשנים  שניכרת 
ובצפונה.  בדרומה  העיר,  חלקי 
מנסיונו  שיתף  לוברט  נפתלי  הרב 
במשך  העיר  מועצת  כחבר  הרב 
לאורך  וכמי שהחזיק  רבות,  שנים 

רבי  תפקידים  במגוון  השנים 
השפעה בעיריית תל אביב, וסקר 
מערכת  לקראת  ההיערכות  את 
היושב  לעם  הגורלית  הבחירות 
החרדי  למגזר  שאת  וביתר  בציון, 
הנרדף על צווארו בימים אלו, על 

להח־ שמבקשים  הדת  שונאי  ידי 
שהושג  מה  כל  את  ולקעקע  ריב 
בעמל וביזע במשך שנים רבות על 
הכנסת  חברי  דרבנן,  שלוחי  ידי 
קודש  עבודת  העושים  המסורים 

לילות כימים. 

050-414-1718

  המשך מעמ' ראשון

התקוה והפעילות בשבוע האחרון שלפני הבחירות לחזור 
ולשחזר את ההצלחה של קרוב למאה אחוז עליה!!!



עמוד ד | יום שני, ט' באלול תשע"ט | המבשר

הממשלה אישרה פה אחד את חוק המצלמות
הציבורי  המרחב  בכל  שקורה  מה 
מכולת  כל  מצלם,  אחד  כל  שלנו: 
דווקא  אז   – במצלמות  מתועדת 
אפשר  אי  הקלפיות  אולם  את 
לצלם? מצלמות בקלפיות לטוהר 
זה  הוגן,  זה  פשוט,  זה  הבחירות 

שקוף וזה צודק".
ישיבת  של  הסגור  בחלק 
מבין  "אני  נתניהו:  אמר  הממשלה 
למה לפיד, גנץ וליברמן מסכימים 
פי־ נגד  המשותפת  הרשימה  עם 

כדי  הקלפיות,  על  במצלמות  קוח 
בחירות.  וגניבת  זיופים  לאפשר 
המ־ הגורמים  למה  מבין  לא  אני 

טכניים  טיעונים  מעלים  שפטיים 
בעד  להתייצב  במקום  מופרכים 
במ־ הבחירות,  טוהר  על  שמירה 

קום לעשות את תפקידם".
המשפטי  היועץ  מנגד 
מנדלבליט,  אביחי  ד"ר  לממשלה, 
בישיבת  לשרים  בדבריו  הבהיר 
הממשלה כי התנגדותו לחוק המ־

עקרונית  התנגדות  איננה  צלמות 
להצבת מצלמות בקלפיות.

שאני  פעם  אף  אמרתי  "לא 
מתנגד למצלמות, סברתי שהחוק 
לשרים  מנדלבליט  אמר  טוב", 
נגדו  שהושמעו  לטענות  בתגובה 

בימים האחרונים.
את  שקראתי  אחרי  "אבל 

הבחירות  ועדת  יו"ר  דעת  חוות 
סדרים  לאי  יגרום  שזה  שאומרת 
לחוק",  התנגדתי  הבחירות,  ביום 
"אני  והסביר,  מנדלבליט  הוסיף 
לדעת  צריך  אבל  מצלמות,  בעד 

איך לעשות את זה".
להצבעה  החוק  העלאת  עם 
הקואליציה  מפלגות  במליאה 
צפויות לתמוך בחוק. סיעת יהדות 
התורה הודיעה אף היא כי תתמוך 
התו־ יהדות  סיעת  "עמדת  בחוק. 
שקיפות  בעד  ומתמיד  מאז  רה 
מערכת הבחירות והיא מעולם לא 
התה־ על  ופיקוח  מתיעוד  חששה 

ליך. לפיכך עמדתנו לתמוך בחוק 
חברי  שאר  עם  יחד  המצלמות, 
הסיעה  יו"ר  מסר  הקואליציה", 

ח"כ הרב יעקב אשר. 
תקפו  באופוזיציה  כצפוי, 
הממשלה.  ראש  את  בחריפות 
ברשימת המחנה הדמוקרטי טענו 
כי מדובר בהצעה "לגניבת הבחי־

רות".
הצעת  עברה  אחד  "בפה 
אין  הבחירות.  לגניבת  הליכוד 
מממשלה  מופתעים  להיות  מה 
שס־ כנועים  מקרנפים  שמורכבת 

הגדול  המושחת  של  למרותו  רים 
לשותפיו  נזכיר  רק  מבלפור. 
לממשלה שבקרוב הוא ילך, ואתם 
עצמכם  על  להסתכל  תצטרכו 

יל־ הדמוקרטי  המחנה  במראה. 
ניתן  לא  הכוח.  בכל  בהחלטה  חם 
נאמר  הבחירות",  את  לגנוב  להם 

בהודעת המחנה הדמוקרטי.
עמיר  ח"כ  העבודה־גשר,  יו"ר 
"לא  לאישור,  בתגובה  מסר  פרץ, 
הבחירות.  את  לחטוף  לביבי  ניתן 
אם החוק יעבור בשלוש קריאות, 
נגיש עתירה לבג"צ. לשם הפחדת 
מהלך  הערבית,  בחברה  בוחרים 
גזענות,  של  חריף  בריח  מתובל 
מערכות  את  לכופף  מוכן  הוא 
המצלמות  חוק  והחוק.  המדינה 
אדום  שדגל  פסול  חוק  הוא 
גשר  העבודה  מעליו.  מתנוסס 
הבחירות  ביום  להציב  מתחייבת 
מהצל־ שימנעו  פעילים  מאות 
לאזרחים  להפריע  ביבי  של  מים 
הדמוקרטית",  זכותם  את  לממש 

הוסיף פרץ.
יו"ר כחול לבן, רא"ל (מיל') בני 
גנץ, מסר, "מי שמערער על ההליך 
לא  ביותר,  הבסיסי  הדמוקרטי 
נתניהו  המדינה.  את  להנהיג  ראוי 
רוצה לפגוע בלגיטימציה של תו־

ומכין  העתידיות,  הבחירות  צאות 
את הקרקע לכאוס ביום הבחירות 
כל  תגבה  לבן  כחול  ואחריהן. 
המ־ הבחירות  ועדת  של  החלטה 

רכזית והיועץ המשפטי לממשלה, 
הבחירות.  טוהר  למען  ותילחם 
ניתן  לנתניהו  התשובה  את 

בקלפי".
הע־ בממשלה  הדיון  במהלך 

בירה ועדת הבחירות את עמדתה 
והבהירה  המצלמות,  לחוק  בנוגע 
הבחירות  טוהר  על  השמירה  כי 

לכנסת היא בראש מעייניה.
הוועדה,  גיבשה  זאת,  לאור 
כה,  עד  שננקטו  לאמצעים  בנוסף 
טוהר  להבטחת  הגנה'  'חליפת 
הבחירות ובין היתר תופעל סיירת 

פיקוח על טוהר הבחירות שתהיה 
מפקחים,  מכ־3,000  מורכבת 
חשבון,  ורואי  דין  עורכי  חלקם 
אשר יהיו מצוידים במצלמות גוף 
של  בתקן  שעומדות  משוכללות 

המשטרה.
במהלך  יסיירו  אלה  מפקחים 
בא־ הקלפיות  בכל  הבחירות  יום 
רץ, ויוכלו להפעיל את המצלמות 

רק באישור נציגי ועדת הבחירות 
המרכזית כל אימת שיתגלה חשש 

לפגיעה בטוהר הבחירות.
מעבר לכך, בעת ספירת הקו־

לות, הליך הספירה יצולם במלואו 
העבר  מן  בעייתיות  בקלפיות 
קריט־ עפ"י  שנבחרו  ובקלפיות 

ריונים שגובשו בוועדת הבחירות 
המרכזית.

בוגר ישיבה ודובר עברית: אבי 
ברקוביץ' יחליף את ג'ייסון גרינבלט

בקהילה  גדל  ברקוביץ' 
איילנד.  בלונג  בלורנס  היהודית 
צעירו־ בשנות  עברית.  דובר  הוא 

רוקאוואי  פאר  בישיבת  למד  תו 
לישראל  הגיע  ובהמשך  בקווינס 
כדי ללמוד כשנתיים בישיבת 'קול 
תורה' בשכונת בית וגן בירושלים.

ראשון  תואר  בעל  הוא 

ולמד  יורק,  ניו  מאוניברסיטת 
למשפטים  ספר  בבית  שני  תואר 
בעבר  הרווארד.  באוניברסיטת 
עבד ברקוביץ' אצל ג'ארד קושנר 
עסקים.  איש  היה  האחרון  כשזה 
במה־ מקרי  באופן  הכירו  השניים 

עבד  בהמשך   . פסח  חופשת  לך 
של  הנשיאות  בקמפיין  ברקוביץ' 
הצטרף  הנצחון  ולאחר  טראמפ 

לצוות הבית הלבן.
לקבל  צפוי  ברקוביץ'  כאמור, 
של  סמכויותיו  רוב  את  לידיו 
ג'ייסון גרינבלט, ולמעשה להיכנס 
השליח  שהיה  מי  של  לנעליו 
חלק  התיכון.  למזרח  האמריקני 
קטן מהסמכויות של גרינבלט יינ־

המיוחד  יועצו  הוק,  לבראיין  תנו 
של הנשיא טראמפ לענייני איראן.

כתב אישום נגד המחבל שדקר 
שוטר בעיר העתיקה בירושלים

והחביאו  ממכנסיו  הסכין  את 
כשהתקרבו  גבם.  מאחורי  אותם 
את  השניים  הניפו  השוטרים  אל 

הסכינים וצעקו "א־ללה אכבר".
השו־ אל  ראשון  פרץ  המחבל 

טרים והניף את הסכין לעבר פלג 
מהשוטרים  אחד  של  העליון  גופו 
למ־ בצוואר  אותו  לדקור  בכוונה 
השו־ את  לדקור  הצליח  הוא  וות. 

טר בשכם שמאל. השוטר התגונן, 
נסוג  שהוא  תוך  המחבל  את  הדף 
ונופל לאחור. הסכין שהיתה בידו 

של הנאשם נפלה אל הרצפה.
חברו אשר התנפל על השוטר 
נה־ שהנאשם  לאחר  מיד  הנדקר 

שבידו  הסכין  את  הניף  ממנו,  דף 
בפלג  השוטר  את  לדקור  והחל 

את  הרים  הנאשם  העליון.  גופו 
לדקור  במטרה  מהרצפה  הסכין 
נוספת  פעם  הנדקר  השוטר  את 
ירו  השוטרים  למותו.  ולגרום 
בנאשם ובחברו והשניים נפלו אל 

הרצפה.
הנא־ של  ממעשיהם  כתוצאה 
שם וחברו נגרמו לשוטר שני פצ־
שכם  באזור  חודרניים  דקירה  עי 
באמצ־ ונסגרו  טופלו  הם  שמאל, 

המתוארים  ''במעשיו  סיכות.  עות 
מדיני,  מניע  מתוך  הנאשם  לעיל 
ניסה,  אידיאולוגי,  או  לאומי  דתי, 
באמצעות סכין, לגרום למותו של 
אדם שלא כדין, בצוותא עם אחר. 
כן החזיק הנאשם סכין מחוץ לת־

למטרה  שלא  חצרו  או  ביתו  חום 
כשרה", נאמר בכתב האישום.

שרי האוצר והשיכון סיכמו: 
תוקף התמ"א הקיימת יוארך

נות לכוונה לבטל את תכנית תמ"א 
בגז־ התנהל  מיוחד  מאבק  אך   ,38
רה החרדית, שבה הפרויקטים של 
ההתחדשות העירונית מהווים את 

משאב הנדל"ן הזמין הכמעט יחיד 
לציבור החרדי.

לפני כחודש, במסגרת המאבק, 
נדל"ן  יזמי  של  קבוצה  התארגנה 
פרויקטים  שמובילים  חרדים, 
עו"ד  באמצעות  בתחום,  רבים 
שטינברג,  יצחק  החרדי  הנדל"ן 
שמשרדו מתמחה בדיני מקרקעין. 
פניה רשמית בנושא שהבהירה עד 
לציבור  התמ"א  המשך  חשוב  כמה 
החרדי, שוגרה על ידי עו"ד שטינ־

ברג לכמה מחברי הכנסת החרדים. 
פעילות רבה נוספת נעשתה מאחו־

שהמדינה  נראה  כעת  הקלעים.  רי 
אכן חוזרת בה ותאריך את התכנית 

לטובת היזמים והרוכשים כאחד.
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היועץ המשפטי לכנסת: חוק 
המצלמות בעיתוי הנוכחי אינו חוקתי

יועמ"ש הכנסת סובר כי בעיתוי הנוכחי חוק המתיר לנציגי מפלגות לצלם 
באולם הקלפי אינו עומד במבחן החוקתי

מאת מאיר ברגר

הכנסת,  של  המשפטי  היועץ 
לחברי  הפיץ  ינון,  איל  הדין  עורך 
הסביר  שבה  דעת  חוות  הכנסת 
הנו־ בעיתוי  המצלמות  חוק  מדוע 
כחי, המתיר לנציגי מפלגות לצלם 
את  שוטף  באופן  הקלפי  באולם 
הליכי ההצבעה, אינו עומד במבחן 

החוקתי.
בין  נובעת,  זו  חוקתיות  "אי 
משמעותי  יתרון  ממתן  היתר, 
יתר  פני  על  אחת  למפלגה  ביותר 
המפלגות, מחשש ממשי להרתעת 
בוחרים מלהצביע, מאנדרלמוסיה 
נוספים  ומהיבטים  בקלפיות, 
זאת  וכל  הדעת,  בחוות  שפורטו 
הבחי־ טוהר  על  השמירה  כאשר 

וחסר  מוגבר  מענה  מקבלת  רות 
שווע־ צעדים  של  בשורה  תקדים 

מתכננת  המרכזית  הבחירות  דת 
הבחירות  ביום  כבר  בהם  לנקוט 

הקרוב", הסביר בהודעתו.

הפרוצדו־ במישור  בנוסף, 
כי  המשפטי  היועץ  מציין  ראלי, 
לפני  כשבוע  חקיקה  הליך  קידום 
בהסכמה  נעשה  שלא  הבחירות, 

ושעוסק  הבית,  סיעות  בין  רחבה 
תקדים  חסר  הינו  בחירות,  בדיני 
משמ־ קשיים  כשלעצמו  ומעורר 

עותיים.

  המשך מעמ' ראשון



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

ירושלים | מכירהֳ
חד'   3 ק''א,  חדשה,  ישראל,  בשרי 
0548456212 הזדמנות!  חצר,  עם 

או 029966522
[20053909]

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

029966522
[20053908]

בעזרת  בבלעדיות!  במחיר!  ירידה 
מכניסות  יחי''ד   2  + חד'   4 תורה 
לגמרי!  משופצת  שח,   7000 כ- 
0548-456- נכסים''  ''אברמצי'ק 

212 או 02-9966522
[20053907]

3חד'  מ"ר   45 משה  בזכרון  למכירה 
רגיל  טאבו  מהקבלן  חדשה  ק"ק 
052- תיווך  מיידי  ש''ח   1,200,000

052-7163221 7692073
[20053898]

בדף-היומי, 5 + גינה + מחסנים, כניסה 
ש״ח.   2,590,000 מ״ר,   120 פרטית, 

050-6242743
[20053885]

ל3 מחולקת  שאול,דירה  גבעת 
ל24 תבע  שח,   9000 מניבות  קטנות, 
מ"ר,ק"א, 4 כ.אוויר מחיר מציאה! בית 

הנדל"ן 0548567577
[20053879]

חד,   3 מבוקש!  מיקום  ש.הנביא 
משופצת  ק"ב,א.הרחבה  מ-סוכה, 
הנדל"ן-  בית  מציאה!  קומפלט,מחיר 

0548-567-577
[20053878]

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

052-7669248
[20053839]

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

052-765-6888
[20053748]

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

נדל''ן 052-765-6888
[20053588]

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

נדל"ן 052-765-6888
[20053566]

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

052-765-6888
[20053558]

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

765-6888
[20053557]

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

6888
[20053556]

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

[20053554]

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

6888
[20053553]

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

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20053552]

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

052-765-6888
[20053551]

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

765-6888
[20053550]

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

053-3179474 ,5379474
[20052386]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,700,000
מ"ר   75 חדשה,  חדשה,  חד',   3 יואל 
02- תיווך  יח"ד.  מ"ר   18 מתוכם 

053-3179474 ,5379474
[20052384]

ירושלים | השכרה
ארוכה  לתקופה  בשכירות  דרושים 
דירות   2 או  מ"ר   180 גדולה  דירה 
צמודות, כל דירה לפחות 80 מ"ר עם 
חצר או סוכה גדולה . עדיפות לאיזור 
עזרת  סורוצקין  רענן  הצפון-זית 
רוזן  צביקה  תיווך  והסביבה  תורה 

052-763-4444
[20053915]

מרווחת  חד',   4 חדשה,  בהטורים, 
רק  מעלית,  ק''ד  סוכה  מרפסת 
נכסים''  ''אברמציק  7600שח 

0504165775 או 029966522
[20053914]

מרווח  חד'   2.5 בשנלר  יחידות: 
יחידה  בתנובה   * מ''ר   20 חצר   +
בזכרון   * שח.  מרוווחת 5000  יפה 
יעקב, מרווחת כ50 מ''ר 4500 שח. 
''אברמציק נכסים'' 0504-165-775

או 029966522
[20053912]

יחידות לזוצ ; 2.5 חד' ברחוב רשי 
4250שח * יחידות לזוצ, מרווחות, 
בגאולה מ- 3350שח * יחידה בבר 
שח   4000 מרוווחת,  לזו''צ  גיורא, 
''אברמציק נכסים'' 0504-165-775

או 029966522
[20053911]

גבוהה  קומה  חד'   4 בכדורי, 
קומפלט,  מרוהטת  מדהים  נוף 
''אברמציק נכסים'' 0504-165-775

או 029966522
[20053910]

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]

ירושלים | חנויות ומחסנים
להשכרה עד אחרי סוכות 50 מ"ר עם 
חצר גדולה, מתאים לארבעת המינים 
או למטרה אחרת ברחוב חירם פינת 
תיווך  ברוממה.  מרכזי  -איזור  שמגר, 

צביקה רוזן 052-763-4444
[20053906]

ישיבת  מ"ר, (ליד  חנות 25  להשכרה! 
קצרה  לתקופה  גם  אפשר  מיר) 
055- וכד'  מינים   4 למכירת  מתאים 

6706870
[20053896]

בני ברק | מכירה
בגודלה  נדירה  התניא  בבעל 
"לכוביצקי  נמוכה  קומה  כ315מ"ר 

נכסים" 03-729-7690
[20053904]

ק"ב  4.5חד'  שפרוט  באבן  מציאה 
"לכוביצקי נכסים" 03-729-7690

[20053903]

דירת  דב  באהרון  בשוק  חדשה 
בגג  בניה  אפשרות  עם  מ"ר   75

"לכוביצקי נכסים" 03-729-7690
[20053902]

במהרש"ל בבנין חדש דירות 5חד' 
03-729- נכסים"  "לכוביצקי  חזית 

7690
[20053901]

 + 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]

מודיעין עלית | השכרה
ממוזגת,  מרוהטת,  עקיבא  ברבי  יח"ד 
052- ש''ח  ב-1750  מ.סוכה,  נוף, 

7643836
[20053882]

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

מצויינים 03-6740326
[20053831]

בית שמש | מכירה
אופציה  מ.סוכה,   + חד'    3 ברמ"ג-2, 
מאוד,  מושקעת  מיידי,  לחדר 
1,370,000 גמיש לל"ת 05271-11121
[20053917]

יחי"ד  ל3  מחולקת  דירה  ב',  ברמה   *
מ"ר,   500 ענקית  חצר  מושכרות, 
מיועדת  א'  ברמה   *  .2,200,000
מ"ר, + תב"ע  ל3, + מחסן 60  לחלוקה 
מיטב-הארץ,   1,900,000 להרחבה 

02-8007000
[20053893]

 + צמוד,  מחסן   + חדרים   4 ב',  ברמה 
25 מרפסת  להרחבה,  תב"ע  שינוי 
מרווחת,   3 בטרפון   .1,600,000 מ"ר, 
גדול,  מחסן  צמוד,  נוסף  חדר  נוף, 
02- הארץ"  "מיטב   .1,400,000

8007000
[20053892]

חדרים   3 סלונים  בשכונת  למכירה 
תיווך  בטאבו  גג   + הנוף  לכיוון  ק"ד 

0527149848
[20053681]

"פרוייקט  אברהם  ברמת  למכירה 
באמצע  א'  לרמה  צמוד  האצולה" 
תיווך  קרן  במחיר  דירה  בניה 

0527149848
[20053297]

בית שמש | השכרה
להשכרה בשכונת חפציבה 3 חדרים 
ק"ג שמורה ונקיה + מזגנים + סורגים 

כניסה מיידי תיווך 0527149848
[20053682]

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

1,000,050 . יצחק 0527168793
[20053847]

ו׳  בשכונה  להשקעה  מעולה  דירה 
מתאימה  החרדית!  לקריה  צמודה 
ק״ד  גבוהה!  תשואה  לחלוקה, 

640,000 ש''ח יצחק 052-7168793
[20053846]

קרית גת 
בהזדמנות! בשמגר בן ענת 4 חדרים 
קומה א' רק ב- 900,000 ש''ח. יחיאל 

דונט 0527650001.
[20049803]

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]

צפת | מכירה
ק“ג,  בחב“ד,  בכנען   3 בהזדמנות! 
052- מיידי  לכנרת,  נוף  עליונה, 

7648917
[20053891]

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

לל"ת. 052-7616823
[20053823]

טבריה | השכרה
במחיר  מהמם,  נוף  4חד'  בויצמן 
052- בודדים  לימים  אפשרות  מוזל, 

7695040
[20053848]

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]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
בלתי  צפתית  חוויה   - חידות  חדר 
וקבוצות  למשפחות  מתאים  נשכחת. 

. לתיאום 0559182207.
[20053648]

ממוזגת  מרווחת  בכנען  יהודית  וילה 
בריכה  גדולה  חצר  עם  מאובזרת 
ונדנדה מרפסת מתאים לעד 25 איש 
ניתן  בנוסף   + סגורים  חדרים  חמשה 
מפוארת  זוגית  דיור  יחידת  להשכיר 

צמודה לווילה 9\050-4106132
[20053517]

נוף  סלון   + חד'   2  * ארוח:  דירות   2
חדר  דירת   * חדש  מטבח  לכינרת, 
מתאימה לזוג, שכונת ראסקו, 10 דק' 
053- בשפע.  חניה  מלעלוב,  הליכה 

3129516
[20052434]

עד  לקבוצות  בצפת  אירוח  מתחם 
מקווה  דשה,  מרחבי  איש,   100
אפשרות  ממוזג,  מתחם  במקום, 
(למעונינים  למהדרין.  לקיטרינג 
מקומות)   130 של  נוסף  מתחם 

072-3926958
[20052372]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
4 12 בצה"ל  דירה  וכן   *   * ממוזגת 
לתקופה  קומפלט,  משופצת  חד' 
054- 04-6922596 ממושכת. 

8433088
[20052313]

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

לתמונות 052-7614435
[20050449]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

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

054-8642403 054-8408470
[20045324]

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

2840299
[20042205]

בית חלקיה 
ומטופחת  יפיפיה  חדשה  וילה 
גדולה  חצר  כוללת  גבוהה  ברמה 
נדנדות  ישיבה  פינות  עם  ושקטה 
ערסלים וטרמפולינה גדולה. -054

(050-4162290) 8413636
[20053849]

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]

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

y0504190057@gmail. Com
[20052135]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

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

6766440
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

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

[20051879]

חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
השנה  ולימות  הזמנים  ענקית,לבין 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

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. 
ירושלים 

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

gmail.com
[20053913]

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]

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]

מלמד ַ דרוש  בירושלים  חסידי  לת"ת 
קו"ח  אחה"צ  לשעות  חול  לימודי 

לפקס 02-5387585
[20053916]

פקיד  דרוש  בירושלים  למוסד 
ילדים  גני  להכנת  מלאה  במשרה 
בעלי  רק  הרשויות,  מול  לרישיונות 
02-502- פקס:  יענו  ויכולת  נסיון 

3237
[20053895]

מול  בכותל  תפילות  הזמן  זה  עכשיו 
052- אברכים.  ע"י  הקדשיים  קודש 

7687591
[20053894]

דרושה  ב"ב  ה'  בשיכון  יום  למעון 
תנאים  מלאה  למשרה  מטפלת 

מעולים למתאימה 050-4143585
[20053889]

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

a9665841@gmail.com
[20053886]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
דרוש מלמד לכיתת גן תחילת לימוד 
אותיות. קו"ח לפקס: 02-5783362 או 
mefakeach122@gmail. למייל. 

com
[20053880]

בירושלים  ספרדי  תורה  לתלמוד 
 + ה'  לכיתה  אחה"צ  מלמד  דרוש: 
למייל:  קו"ח  טובים  תנאים  נסיון, 

CH0527680@GMAIL.COM
[20053852]

משרדית  לעבודה  מזכיר/ה 
ביטוח  סוכנות  עבור  מהבית 
שעות   4 נוחות,  שעות  חרדית, 
עו"ד  למשרד   * ש''ח   4,500 ביום, 
משרדית,  לעבודה  מזכיר/ה,  בי-ם 
35 נוחות,  שעות  ועוד.  קלדנות, 
לניהול  מזכיר/ה   * לשעה  ש''ח 
8:00- א-ה  בב"ב,  שקט  משרד 
072- קריירה  ש''ח   8,000  ,15:00

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]

לעבודה  רציניים  אנשים  דרושים 
נוספת מהבית ללא צורך במחשב או 

באינטרנט. 054-8520194
[20047926]

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]

כתבת ָ טוב!  כתוב  יהיה  שלך  החומר 
כתיבה  עבודות  מקבלת  מקצועית 
חוברות,  קטלוגים,  התחומים:  בכל 
052- ועוד:  יח"צ,  כתבות  מכתבים, 
Rk5091750@gmail. 7174127

com
[20053838]

 *   *   * 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 
מצליחה  מכולת  למסירה 
עם  ברק,  בבני  ומרוויחה 
055- לרציניים.  פוטנציאל, 

6774575
[20053900]

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

לפרטים נוספים: 052-7641972
[20053575]

אולמות 

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

8426765
[20051559]

תמלול 

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

7637743
[20051562]

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]

מיתקן לגלילי ניילון 

ניילון  גלילי  כמו"כ  בית,  בכל  חובה 

050- הגדלים  בכל  אייכותיים 

4112426
[20053883]

השבת אבידה 

לב"ב  מביתר  בקו 149  מזוודה  אבדה 

במוצ"ש שופטים. 03-6181569
[20053905]

נמצא שעון אשה, בחוף אשדוד, בבין 

הזמנים 0548401195
[20053899]

כ"ז  שפע  רב  בקניון  טבעות  נמצאו 3 

אב. 053-3176171
[20053890]

 .414 בקו  תינוק  של  משחק  נמצא 

052-7657827 053-3142863
[20053884]

דף היומי בבלי: כריתות יט    דף היומי ירושלמי: שבת ז    חובות הלבבות:
חשבון הנפש התשיעי (הכוונה)    משנה יומית: אבות ג, יב-יג    הלכה יומית:

או"ח תקסה, ד-ו    רמב"ם יומי: מילה ב-ג, סדר תפילות.. ימלוך עלינו וכו'  
שו"ע הרב - רב יומי: פג, ג-ה    דף היומי - זוהר: פקודי, רע-רפו    חפץ חיים:

רכילות ו, י    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קסא.
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:428:438:428:458:448:40סו"ז ק"ש מג"א
9:289:299:289:309:309:26סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

10:0010:0110:0010:0310:029:58סוף זמן תפלה מג"א
10:3110:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3612:3812:3712:3912:3912:35חצות היום
13:0713:0913:0913:1013:1013:07מנחה גדולה

18:5618:5518:5718:5618:5618:52שקיעת החמה
זמנים למחר

4:484:484:474:514:504:44עלות השחר
5:285:295:285:315:305:26זמן ציצית ותפילין

6:196:256:176:226:216:17הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
סופרפארם  6762954 הר סיני 15    תל אביב הר סיני 058-4112245 מלכי ישראל 14    בני ברק גאולה ירושלים
077-8882200 רח'  סוםרפארם ארלוזורוב 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 מינסטור
סופר  7884483 שד' לנטוס 26    חיפה ניו פארם ק' השרון דיזינגוף 208 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל  סופרפארם 077-8881700 בר יהודה 111    רמת גן פארם ביג צ'ק פוסט
6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד אהרון 165 מהשעה 8:00 עד 01:00    חולון
עד 8:00 משעה 22:30  לילה  מידי  כונן:  רוקח  עד 22:30  משעה 10:00  נורדאו  רח'  אשדוד  בקניון  פארם  סופר 

למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.615-
אתמול: 211.58-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
28-18

תל אביב
30-23

חיפה
28-22

גולן
31-19

טבריה
36-24

גליל
28-19

באר שבע
33-20

אילת
38-26

מזג האויר
מעונן חלקית עד נאה

היום - מעונן חלקית עד נאה. 
תחול עלייה קלה בטמפרטורות, 

בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

שלישי - מעונן חלקית עד 
בהיר. בהרים ובפנים הארץ 

תחול עליה קלה נוספת 
בטמפרטורות.

רביעי - בהיר עד מעונן 
חלקית ללא שינוי משמעותי 

בטמפרטורות.

חמישי - בהיר עד מעונן 
חלקית ללא שינוי משמעותי 

בטמפרטורות.

חמישירביעישלישי
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 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

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות מודיעה בזאת על הארכת 
למתן  קורא  קול  עבור  הצעות  להגשת  האחרון  המועד 
שירותי תכנון אדריכלי להקמת היכל תרבות בעיר שדרות. 
שעה   31/10/2019 לתאריך  עד  להגיש  ניתן  ההצעות  את 
הכלכלית,  החברה  במשרדי  בלבד  ידנית  במסירה   ,15:00
יתר התנאים  כל  (לתיבת המכרזים).  6 שדרות  לב  בר  רח' 
ללא   –  5/7/19 ובהמבשר   4/7/19 ב-  בגלובס  כפי שפורסם 

שינוי. 
אמנון קוזניץ - מנכ"ל החברה   

קול קורא לקבלת הצעות
(הארכת מועד) 

למתן שירותי תכנון אדריכלי 
להקמת היכל תרבות בעיר שדרות

מעילים 
קלילים

חלוקים | שמלות | עליוניות | חצאיות | כותנות
כיסויי ראש | חולצות אמריקאיות

SALE 

www.bechirot.gov.il
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נציב תלונות הציבור תוקף את הימשכות 
ההליכים בתיקים משפטיים

מאת חיים מרגליות

על  הציבור  תלונות  נציב 
מייצגי המדינה בערכאות, השופט 
תלונה  מצא  רוזן,  דוד  (בדימוס) 
ארוכה  הליכים  הימשכות  בגין 
וק־ כמוצדקת,  לדין  העמדה  טרם 
בתיק  בטיפול  "ההשתרכות  כי  בע 
למען  מערכות,  שידוד  מחייבת  זה 
ויישנה  ישוב  לא  שכזה  מקרה 

עוד".
על  שהוגשה  בתלונה  מדובר 
ידי משפחתו של עובד בנין, שנה־

שהתרחשה  עבודה  בתאונת  רג 
באתר בניה בתל אביב לפני ארבע 

טענה  ההרוג  של  משפחתו  שנים. 
מאז  כי  דינה,  עורך  באמצעות 
כשלוש  ובמשך  התאונה  אירעה 
הס־ טרם  חודשים  ושבעה  שנים 

וטרם  המשטרה  חקירת  תיימה 
בד־ הפרקליטות  החלטת  גובשה 

בר העמדה לדין.
מוצ־ התלונה  את  מצא  הנציב 

הפרקליטות  טענות  אף  על  דקת, 
בעל  מורכב  בתיק  מדובר  לפיהם 
בדיקת  רב.  חקירה  חומר  היקף 
חוד־  18 לאחר  כי  העלתה  הנציב 

נשלח  החקירה,  תחילת  מאז  שים 
ואלו  חקירה,  להשלמות  התיק 

נמשכו כ־14 חודשים נוספים.

"גם  ההחלטה:  תמצית  מתוך 
וסבוך  מורכב  בתיק  כשמדובר 
המוגדר  תיק  גם  תקדים',  'ללא 
'להשכיבו'  ניתן  לא  כ'מגה־תיק', 
לתקופה ארוכה, בניגוד לרוח הנ־

לממשלה.  המשפטי  היועץ  חיות 
תוקף  משנה  נושאים  הדברים 
שכ־ בתיק  מדובר  כשלא  וחומרה 

בטיפול  שההשתרכות  נראה  זה. 
בתיק זה מחייבת שידוד מערכות, 
למען מקרה שכזה לא ישוב וייש־

נה עוד".
לאור תוצאות הבדיקה, הנציב 
המדינה  פרקליט  בפני  המליץ 
והצורך  זה  מקרה  לקחי  להביא 

המתוארת  ההתנהלות  בתיקון 
בנוסף  הפרקליטות.  הנהלת  בפני 
הנציב שב והמליץ ליועץ המשפטי 
הנחיותיו  תיקון  לבחון  לממשלה 
בפרקליטות  הגורם  שייקבע  כך 
לפנות  האחריות  תוטל  שעליו 
לגורם  ומנומק  רשמי  במכתב 
פיקודי במשטרה, לצורך החשתה 
תקופה  מדי  חקירה  השלמת  של 

שתיקבע על פי התקדמותה.

בכותל המערבי נערכים 
לאירועי הסליחות המרכזיים
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בימים  לפקוד  החלו  רבבות 
לאמירת  המערבי  הכותל  את  אלה 
סליחות מדי לילה בחצות ובשעות 
כמנהג  הבוקר  של  המוקדמות 
עדות המזרח. הקרן למורשת הכו־
אלף  כ־100  הדפיסה  המערבי  תל 
ספרי סליחות לטובת המתפללים.

מרכזיים  סליחות  מעמדי 

יום  הבאים:  בימים  אי"ה  יתקיימו 
 – ה'  יום  תשע"ט,  אלול  י"ב   – ה' 
כ"ו   – ה'  יום  תשע"ט,  אלול  י"ט 
אלול תשע"ט, מוצ"ש – כ"ח אלול 
תש"פ,  תשרי  ג'  ד' –  יום  תשע"ט, 
יום ה' – ד' תשרי תש"פ, מוצ"ש – 
תשרי  ז'  א' –  ויום  תש"פ  תשרי  ו' 

תש"פ.
ית־ המרכזי  הסליחות  מעמד 

בתשרי  ח'  שני  ביום  אי"ה  קיים 

במ־ בלילה   12:00 בשעה  תש"פ 
לישראל  הראשיים  הרבנים  עמד 
– הראשון לציון הגאון רבי יצחק 
דוד  רבי  הגאון  שליט"א,  יוסף 
שמואל  רבי  והגאון  שליט"א  לאו 
הכותל  רב   – שליט"א  רבינוביץ 
הקדושים.  והמקומות  המערבי 
המעמד יחל בהתרת נדרים וסלי־

עם  ברוב  יאמרו  מכן  ולאחר  חות, 
הסליחות לערב יום הכיפורים.

גרמניה: יהודים צאצאי נרדפי 
הנאצים יקבלו אזרחות בקלות

בעקבות קמפיין מחאה שניהלו קרובים של פליטים מהמשטר הנאצי שזעמו על כך שטופסי הבקשה שלהם 
להשבת האזרחות נדחו 
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משרד הפנים, הבינוי והמולדת 
השבוע  בסוף  נתן   (BMI) הגרמני 
המאפשרים  צווים,  לשני  תוקף 
לצא־ מקלים  בתנאים  התאזרחות 
החיים  הנאצים  נרדפי  של  צאים 
מחוץ לגרמניה ואינם זכאים להש־
בת אזרחותם על פי החוק הקיים.

מקלות  החדשות  התקנות 
לאזרחות,  הנדרשים  התנאים  על 
מהוריו  שלאחד  למי  ומאפשרים 
אזרחותו  את  לקבל  גרמני  נולד דרכון  שההורה  בתנאי  בחזרה, 

לפני שנת תשי"ג. קבלת האזרחות 
דרכון  הוצאת  גם  משמעה  בחזרה 
לו  היה  לא  שמעולם  למי  גרמני 

כזה, אם יעמוד בתנאים. 
בע־ הגיע  התקנות  יישום 

שניהלו  מחאה  קמפיין  קבות 

מהמשטר  פליטים  של  קרובים 
שטופסי  כך  על  שזעמו  הנאצי 
הבקשה שלהם להשבת האזרחות 

נדחו. 
היסוד  חוק  של   116 סעיף 
של  צאצאים  כי  קבע  הגרמני 
הש־ בין  לשעבר  גרמניה  אזרחי 

שאזרחותם  ותרצ"ה  תרצ"ג  נים 
נשללה מסיבות פוליטיות, גזעיות 
בחזרה  לקבל  דתיות – יכולים  או 

את האזרחות.
הורסט  הגרמני  הפנים  שר 
חייבת  "גרמניה  אמר:  זיהופר 
ההיסטורית  במחויבותה  לעמוד 
בהקשר  לרעה  שהופלו  מי  כלפי 
לאזרחותם כצאצאיהם של נרדפי 
במיוחד  מתייחס  זה  ענין  נאצים. 
נא־ סביהם  או  שהוריהם  לאנשים 

הצווים  באמצעות  להימלט.  לצו 
תקנות  יצרנו  לתוקף,  שנכנסים 
אמצעית  ובלתי  מהירה  להסדרה 
של  הגרמנית  האזרחות  לשימור 

כל הנוגעים בדבר".

מזכ"ל ארגון ה־OECD מקדם כנס 
שרי האוצר של הארגון בישראל

מאת שלמה גרין 

נפגש  כחלון  משה  האוצר  שר 
OECDבסוף השבוע עם מזכ"ל ה־
האוצר  בכירי  עם  יחד  גוריה  אנחל 
במ־  OECDב־ הישראלי  והצוות 
חגיגות  לרגל  בפריז.  הארגון  טה 
 ,OECDהעשור לחברות ישראל ב־
שר  לבקשת  גוריה  המזכ"ל  נענה 
אפשרות  לקדם  כחלון  האוצר 
שישראל תעמוד לראשונה בראש 
מדי־ כל  של  הבא  האוצר  שרי  כנס 

נות ה־OECD, שהוא הכנס השנתי 
החשוב ביותר של הארגון.

השניים גם דנו בהגדלת מספר 
הישראלים בארגון, בעיקר בתחו־

 ,(AI) מי הסייבר, בינה מלאכותית
חקלאות וכלכלה. 

גוריה  והמזכ"ל  כחלון  השר 
ייעו־ תכנית  הפעלת  על  הכריזו 

דית להעסקת מתמחים ישראלים 
לצאת  עתידה  התכנית  בארגון. 
ולה־ הקרובים,  בחודשים  לפועל 

ציע לאקדמאים צעירים הזדמנות 

בארגון  כמתמחים  להשתלב 
מק־ תפקידים  במגוון  היוקרתי 

צועיים לתקופה של בין חצי־שנה 
מקצועי  נסיון  לצבור  ובכך  לשנה, 
הענ־ הארגון  לעבודת  ולהיחשף 

לחשוף  הינה  התכנית  מטרת  פה. 
באר־ לעבודה  ישראלים  צעירים 

גון כלכלי בינ"ל ייחודי זה, לצבור 
הזדמנות  להעניק  וכן  ונסיון,  ידע 
בתפקידים  להשתלב  לצעירים 
ההת־ תום  עם  בארגון  מקצועיים 

מחות.

מרוקו: הרשויות הרסו את 
אנדרטת השואה ליד מרקש

בעקבות דיווחים בכלי תקשורת במרוקו על בניית האנדרטה שגררו תגובות נזעמות מצד פעילים נגד 
נורמליזציה עם ישראל
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הרסו  במרוקו  הרשויות 
מרקש  בעיר  שנבנתה  אנדרטה 
היהודיים  השואה  קרבנות  לזכר 
העולם  במלחמת  ונרצחו  שנרדפו 
מדינות  בין  לקרב  בנסיון  השניה, 

מוסלמיות לקהילות היהודיות.
במרקש  נבנתה  האנדרטה 
לא  גרמני,  ארגון  של  ביוזמה 
 .PixelHELPER בשם  ממשלתי 
לזכר  ראשונה  באנדרטה  המדובר 
על  שהוקמה  השואה  קרבנות 
הארגון  ולטענת  מרוקו  אדמת 
את  לשפר  נועדה  היא  הגרמני 
האיסלאם  מדינות  בין  היחסים 

ליהודים. 
תקשורת  בכלי  הדיווחים 
במרוקו על בניית האנדרטה גררו 
נגד  פעילים  מצד  נזעמות  תגובות 
בעק־ ישראל.  עם  נורמליזציה 

הרשויות  הרסו  הביקורת  בות 
עם  האנדרטה  את  המרוקאיות 

בולדוזרים וגרמו נזק כבד למקום. 
בכך  ההריסה  את  נימקו  הרשויות 
וג־ להקמתה  רשיונות  היו  שלא 

גבולות  את  שחצתה  לסערה  רמו 
מרוקו.

גינה  הגרמני  הארגון  בתגובה, 
את פעולות הרשויות המרוקאיות 
לתאם  ניסו  שנה  במשך  כי  וטען 
המוסמ־ הנציגים  עם  פגישה 
כל  אך  הרשויות,  מטעם  כים 

נסיונותיהם עלו בתוהו.
הבולדוזר  כי  טען  הארגון 
אמ־ ליצירות  נזק  גרם  שנשלח 

הרס  וכן  באנדרטה  שהוצבו  נות 
"בהתחשב  וחשמל.  מים  קווי 
עם  עובדים  שאנחנו  בעובדה 
365 כבר  באתר  אנשים  עשרה 

להרוס  סיבה  שום  היתה  לא  ימים 
של  נזק  כאן  נגרם  המקום.  את 
הארגון  לפחות".  יורו  אלף   100
לו  לתרום  לתומכיו  קרא  הגרמני 
האנדרטה  את  להקים  כדי  כסף 

מחדש.

נתניה: אדם נפצע 
קשה בשריפה

ספרד: הושחתה הכניסה 
לבית הכנסת בברצלונה נעצרו שני תיירים מגרוזיה 

שפרצו למכוניות באשדוד

115 דו"חות לנהגים שעקפו 
בצורה לא חוקית בכבישי יו"ש

כביש 90: דהר במהירות 
170 קמ"ש ונתפס
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באזור  אכיפה  פעילות  במהלך 
באמצ־ פרטי  רכב  נקלט  הדרום, 
במהירות  נע  הממל"ז  מכשיר  עות 
בו  בקטע   ,90 בכביש  קמ"ש   171
המהירות המותרת הינה 90 קמ"ש 

בלבד.
לאחר  נעצר  ה־33  בן  הנהג 
לק"מ  יטבתה  בין  מטרים  מאות 
שהיו  השוטרים  ידי  על  ה־101 
הנהיגה  רשיון  בהתאם.  ערוכים 
הב־ הפזורה  תושב  הנהג,  של 

לאחר  לאלתר  נפסל  דואית, 

הוא  וכן  בשטח,  שבוצע  שימוע 
זומן לדיון בבית המשפט, ובכוונת 
המשטרה בימים הקרובים להגיש 
בקשה לפסילה עד תום ההליכים 

נגדו.
"נהיגה  כי  אמרו  במשטרה 
מה־ וגבוהה  מופרזת  במהירות 

הסיכוי  את  מגבירה  בחוק,  מותר 
מחמירה  ואף  תאונה  להתרחשות 
משמעותי.  באופן  הפגיעה  את 
מבצעים  התנועה  אגף  שוטרי 
עבירות  נגד  ממוקדת  אכיפה 
להרתיע  במטרה  חיים  מסכנות 

ולהציל חיים".

ירושלים: הסתיים תכנון חדשני 
של מסלול לתחבורה ציבורית
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עיריית  התחבורה,  משרד 
לתחבורה  אב  ותכנית  ירושלים 
סיימו את עבודת התכנון של נתיב 
התחבורה הציבורית בכביש מנחם 
בגין במטרה להקל על עומסי הת־
נועה בעיר ולקצר את זמן הנסיעה 

בתחבורה הציבורית.
עבו־ יבוצעו  הראשון  בשלב 
לגולדה  בנציון  מחלף  בין  דות 
מאיר במסלול הדרומי בלבד. הנ־

תיב, שיקרא 'שותצ' נתיב תחבורה 
הכביש,  בשולי  (בלבד)  ציבורית 
יוקם בשולי הכביש ולא על חשבון 
שלושת הנתיבים הקיימים, בנוסף 
במקטע זה בלבד גם יהיו שוליים. 
פרסמה  האחרונים  בימים 
שלב  לביצוע  מכרז  מוריה  חברת 
לתחבורה  נתיב  הפרויקט,  של  א' 
ק"מ.  כ־2.5  של  באורך  ציבורית 
העבודות יכללו הוספת נתיב לת־

חבורה ציבורית, הטמנת תשתיות, 
בניית שלטי בקרה ומידע, סלילה, 
מעקות  הסדרת  תאורה,  הסדרת 
בטיחות ועוד. למעשה, זוהי הפעם 
שפרויקט  בירושלים  הראשונה 

מסוג זה מתקיים. 
ציבו־ תחבורה  בנתיב  מדובר 

הנתיבים.  לשאר  המתווסף  רית, 
בשו־ יהיה  החדש,  הנתיב  כאמור, 

לשגרת  כלל  יפריע  לא  ולכן  ליים 
הנהגים הפרטיים.

מספר  המהלך,  בעקבות 
האוטובוסים העוברים בכביש יג־
דל והצעד יטיב עם הנוסעים ויק־

הנסיעה.  זמני  את  משמעותית  צר 
העבודות יבוצעו באמצעות חברת 
בע־ חודשים  כ־12  ויארכו  מוריה 

לות של כ־30 מיליון ש"ח. בשלבי 
תנועה  הסדרי  יבוצעו  העבודות 
שהתנועה  כך  זה,  במקטע  זמניים 

תזרום תמיד ללא הפרעה.
משה  ירושלים,  עיריית  ראש 
ירושלים  "עיריית  כי  אמר  ליאון, 
לת־ תשתיות  בנחישות  מקדמת 

נתיבי  הסדרת  הציבורית.  חבורה 
בשד'  נת"צ   – ציבורית  תחבורה 
יותר  מהירה  כניסה  תאפשר  בגין 
ובהמשך  צפון  מכיוון  לירושלים 
נוסעי  עבור  דרום,  מכיוון  גם 
הסדרת  הציבורית.  התחבורה 

נת"צים נוספים נעשית גם במחלף 
גינות סחרוב, שד' גולדה בשכונת 
לעיר.  בכניסה  שז"ר  ושד'  רמות 
פרויקטים אלה מצטרפים לסדרת 
מקדמים  שאנו  נוספים  פרויקטים 
למען  כולה,  העיר  ברחבי  כעת 
נמשיך  בה.  והמבקרים  התושבים 
למען  העיר  תשתית  את  ונתקדם 
תחבורה יעילה יותר, 'ירוקה יותר' 

ומודרנית יותר".
מצ־ פוסטלניק  מיכאל  אינג' 

הוסיף  לתחבורה  אב  תכנית  וות 
כ־18 מתוכננים  בגין  "בכביש  כי: 

תחבורה  שות"צים (נתיב  של  ק"מ 
ציבורית בשולי הכביש). יש לציין 
סיום  לאחר  הראשון  במקטע  כי 
לתחבורה  נתיב  יתווסף  הפרויקט 
ציבורית והצלחנו בנוסף להשאיר 
מצומצ־ (בצורה  השוליים  את  גם 

מסעה  רוחב  בעקבות  וזאת  מת), 
סיימנו  בשטח.  שקיים  משמעותי 
את התכנון במקטע הראשון והצ־

את  במקביל  לתכנן  ממשיך  וות 
בקרוב  שיבשילו  המקטעים  שאר 
להוביל  נרגשים  אנחנו  לביצוע. 
שמצטרף  הזה  הפרויקט  את 
שאנחנו  הפרויקטים  לעשרות 
הציבור  לרווחת  בעיר  מקדמים 
הירושלמי בכל הקשור לתחבורה 

ציבורית".

כנס היערכות לפני עבודות הרכבת 
הקלה שתחבר בין חיפה לנצרת

קו הרכבת צפוי לעבור דרך קרית אתא (כביש 781 החדש), לאורך כביש 79 בסמוך לשפרעם, ריינה, ביר אל 
מכסור ומשם יחצה את נוף הגליל ויסתיים בעיר נצרת
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מקדמת  ישראל  חוצה  חברת 
של  התכנוני  השלב  את  במרץ 
קו הרכבת הקלה, אשר יחל  תוואי 
בחיפה,  המפרץ  מרכזית  בתחנה 
יעבור דרך קרית אתא (כביש 781
בסמוך   79 כביש  לאורך  החדש), 
מכסור  אל  ביר  ריינה,  לשפרעם, 
ויס־ הגליל  נוף  את  יחצה  ומשם 
החלה  במקביל  נצרת.  בעיר  תיים 
החברה לקדם מכרז למיון ובחירת 
להשתתף  יורשו  אשר  הקבוצות 
 .(PQ) זה בפרויקט  הזכייני  במכרז 
כנס  התקיים  האחרונים  בימים 
גורמים  בהשתתפות  מקצועי 
וביצוע  בתכנון  המעורבים  רבים 

הפרויקט.
דן שנבך, מנכ"ל חוצה ישראל 
אמר בכנס: "אנו מתקדמים במרץ 

ונערכים  המוקדם  התכנון  בשלב 
והוצאת  המפורט  התכנון  לקידום 
יש־ לחוצה  לביצוע.  הפרויקט 

בפרויקטים  רב  ונסיון  ידע  ראל 
אשר  ומורכבים  גדולים  זכייניים 
הפרויקט  את  לנהל  לה  מאפשר 
ללא  גבוהה  ובאיכות  ביעילות 
על  קפדנית  עמידה  תוך  פשרות, 

לוחות זמנים".

הדיר־ יו"ר  בשארה,  חוסאם 
הרכבת  "פרויקט  כי  ציין  קטוריון 
התח־ משרד  ע"י  המקודם  הקלה 

בורה הינו פרויקט מורכב וייחודי 
שבק־ היישובים  את  יחזק  אשר 

המרחב  את  יפתח  התוואי,  רבת 
האזורי ויתרום לשיפור איכות חיי 

התושבים והסביבה".
פרויקט הרכבת הקלה חיפה – 

התחבורה,  משרד  שמקדם  נצרת, 
הינו מגה פרויקט תשתיתי מורכב, 
המנוהל  בישראל,  מסוגו  ראשוני 
על ידי חברת חוצה ישראל כזרוע 
הפרויקט  המשרד.  של  הביצוע 
ציבורית  תחבורה  מערכת  משלב 
חדשנית  ועירונית  בין־עירונית 
כולל  הפרויקט  המונים.  להסעת 
אזורית  קלה  רכבת  והקמת  תכנון 
הצפון  תושבי  את  תשרת  אשר 
חי־ ההתישבות  גושי  את  ותחבר 

נצרת־נוף  וגוש  הקריות  גוש  פה, 
הגליל. היקפו הכולל של פרויקט 
כשישה  של  בהיקף  נאמד  הרק"ל, 

מיליארד ש"ח.
הנדון  הרק"ל  קו  של  אורכו 
כ־19 יכלול  והוא  ק"מ  כ־41  הינו 

נוסעים,  והורדת  איסוף  תחנות 
חניוני חנה וסע, מתחם דיפו ומר־

כז בקרה. בקו יפעלו כ־32 קרונות 
של  מקסימלית  נסיעה  בתדירות 
הנוסעים  תחזית  דקות.   4 כל 
כ־100,000 היא  ליום  המתוכננת 

ליום ומהירות הנסיעה המתוכננת 
על  תעמוד  הבינעירוני  במקטע 

כ־100 קמ"ש. 

מאת חיים מרגליות

כתו־  50 כבן  קשה  פצוע 
מגורים  בדירת  משריפה  צאה 
בנתניה.  הנציב  שמואל  ברחוב 
כי  נמסר  הכבאות  משירותי 
שבערו  קומות  בשתי  מדובר 
גז  פיצוץ  לאחר  הנראה  ככל 
בשלב  קומות.  חמש  בן  בבנין 
'מכת  פקודת  הופעלה  ראשון 
רכבים  של  סיוע  לקבלת  אש' 

מתחנות המחוז.
במשטרה אמרו כי בעקבות 
פצוע  מהמקום  פונה  השריפה 
אחד להמשך טיפול רפואי בתל 

קשה.  מוגדר  כשמצבו  השומר 
דיירי הבנין פונו מהמקום.

חובש  משה  בן  שלום 
"כשה־ סיפר:  הצלה'  ב'איחוד 

בפצוע  נתקלתי  לזירה  געתי 
עשן  ושאיפת  מכוויות  קשה 
מהמב־ יצא  השכנים  שלדברי 

הכיבוי.  כוחות  הגעת  טרם  נה 
מתנדבים  פרמדיקים  בסיוע 
ב'איחוד הצלה' הענקנו לו סיוע 
פונה  הוא  מכן  ולאחר  ראשוני 
רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 
מוגדר  כשמצבו  החולים  בבית 
קשה. צוותי כיבוי גדולים פעלו 

בזירה".

מאת א. למל

היהודית  בקהילה  זעם 
לאחר  שבספרד  בברצלונה 
דלת  את  השחיתו  שאלמונים 
של  הכנסת  לבית  הכניסה 
עליה  וריססו  היהודית  הקהילה 
את הכתובת: 'פלסטין חופשית'.

רב  זעם  עוררה  ההשחתה 
אלא  היהודית  בקהילה  רק  לא 
ארגו־ מראשי  אחד  לה.  מחוצה 

נים הרופאים בספרד הגיב: "מי 
שלא מבין את ההבדל בין מוסד 

דתי למדינה ומבצע מחאה בבית 
גזענית  מנטליות  משקף  כנסת, 

ואנטישמית".

למשטרה  הוגשה  תלונה 
נתפסו  טרם  אולם  העירונית 

חשודים במעשה.

מאת חיים מרגליות

נעצרו  מגרוזיה  תיירים  שני 
בעיר  ישראל  משטרת  ידי  על 
לפרוץ  נהגו  כי  בחשד  אשדוד 
לכלי רכב. ברשותם של השניים 

נתפס רכוש החשוד כגנוב. 
להגברת  פעילות  במהלך 
על  ושמירה  הציבור  בטחון 
לאחרונה  שנערכה  רכושו 
מספר  בעקבות  אשדוד  בעיר 
הב־ רכב,  לכלי  התפרצויות 

בשני  המשטרה  בלשי  חינו 
הש־ מי־עמי.  בחוף  חשודים 

הבלשים  ידי  על  נעצרו  ניים 
בצמד  מדובר  כי  התברר  אז 
לחקירה  הועברו  והם  תיירים 
שלאחריה  המשטרה  בתחנת 

נכלאו. 
בחיפוש שנערך ברכבם נת־

פס רכוש החשוד כי נגנב בעיר 
השניים  המשטרה  ולהערכת 
התפרצויות  למספר  אחראים 

שאירעו לאחרונה. 

03-729-7690 40*8510
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מאת חיים מרגליות

אכיפה  פעילות  במסגרת 
התנועה  שוטרי  של  ממוקדת 
ובשילוב כוחות נוספים, נרשמו 
מתוכם  תנועה,  דו"חות   768
למעלה ממאה דו"חות על אכי־
יהודה  בכבישי  כחוק,  שלא  פה 

ושומרון.
התמקדה  האכיפה  עיקר 
בכ־ הנוהגים  נהגים  בתפיסת 

ציבור  את  המסכן  באופן  ביש 
וסי־ בריונות  הדרך,  משתמשי 

כון חיים.
נפסלו.  נהיגה  רשיונות   27

ניתנו  הושבתו.  רכב  כלי   17
בס־ שימוש  בגין  דו"חות   83
שישה  נתפסו  כן  כמו  לולרי. 
השפעת  תחת  שנהגו  נהגים 
חדש  נהג  מתוכם  אלכוהול 
מופרזת  במהירות  שנסע  ונהג 
כביש  בקטע  קמ"ש   146 של 
הינה 90 המותרת  המהירות  בו 

קמ"ש.
סמוך   ,1 בכביש  בפעילות 
למצפה יריחו נתפס נהג שנסע 
במהירות של 177 קמ"ש בקטע 
המותרת  המהירות  בו  כביש 
של  רשיונו  קמ"ש,   90 הינה 

הנהג נשלל במקום.


