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בהדגשה על שעת החירום להצלת עולם התורה והיהדות החרדית בארץ הקודש

שרי התורה והחסידות שליט"א מזעיקים 
להצביע ולפעול עבור יהדות התורה והשבת ג' 

"כל המתרפה במלאכתו ואינו מצביע כבקשתנו, נעשה בעקיפין, חס וחלילה, שותף למאיימים על שומרי הגחלת" ^ מאצילים מברכות 
קדשם: "הפועלים והמצביעים למען רשימת יהדות התורה יתברכו בכתיבה וחתימה טובה, בשנה טובה ומתוקה, יזכו לבני חיי ומזוני 

ולכל הטוב ממקור השפע" 

מאת כתב 'המבשר'

הגורלית  המערכה  לפני  שבוע 
קודש  קריאת  אמש  התפרסמה 
מרנן  הבחירות,  לקראת  מיוחדת 
ורבנן שרי התורה והחסידות גדולי 
מזעיקים  שליט"א  ישראל  ומאורי 
להצ־ ואחד  אחד  לכל  וקוראים 
יהדות  עבור  ורק  אך  ולפעול  ביע 
ישראל  גדולי  ג'.  והשבת  התורה 
בהדגשה  מבטאים  שליט"א 
עולם  להצלת  החירום  שעת  את 
בארץ  החרדית  והיהדות  התורה 
בחומרה  מזהירים  והם  הקודש 
ואינו  במלאכתו  המתרפה  כל  כי 
מצביע כבקשתנו, נעשה בעקיפין, 
על  למאיימים  שותף  וחלילה,  חס 

שומרי הגחלת.
הכו־ הנושאים  קדשם  בדברי 

תרות 'קריאת קודש' ו'כאיש אחד 
ורבנן  מרנן  כותבים  אחד',  בלב 

שליט"א:
"שבים ופונים אנו פעם נוספת 
בשנה זו אל כלל אחינו בני ישראל 
בא־ ה'  לדבר  והחרדים  היראים 
והננו  ארה"ק,  רחבי  בכל  הם  שר 
על  אלו  בימים  וחוזרים  כופלים 
מרחפת  וסכנה  בהיות   – בקשתנו 
על קיום יסודות התורה הקדושה 
עלינו  קמים  ולדאבוננו  בארה"ק, 
גלי  בריש  דגלם  על  שחרטו  כאלו 
מבק־ והמסורת,  הדת  רדיפת  את 

להפוך  הדת,  יסודות  לעקור  שים 
לפגוע  לחול,  השבת  את  חלילה 
להרבות  ישראל,  עם  של  בייחודו 
לומדי  של  צעדיהם  להצר  שחץ, 
הטהור  לחינוך  להתנכל  תורה, 
ול־ והכשרות  הרבנות  למעמד 

טהרת היוחסין ה"י, ורצון להוציא 
לפועל גזירת גיוס בני הישיבות.

הב־ לקראת  הפעם,  "ועתה 

באלול,  י"ז  ביום  הנוספות  חירות 
הם מעצימים את כוונותיהם הלא 
טובות, ומדברים סרה על שיעשו, 

ושומרי  מורשת  לנוטרי  ה',  ירחם 
הש־ לדור –  מדור  היהדות  גחלת 

במעמד ראשי ישיבות ורכזים מכל הארץ

מאות נטלו חלק בכינוס 
'חנוך לנער' בסימן חיזוק 
לרגל התחלת זמן אלול 

ציבור  לצד  חונכים  מאות 
מכל  ורכזים  קטנות  ישיבות  ראשי 
רחבי הארץ, התכנסו אמש באולמי 
והחסי־ התורה  בעיר  חן  ארמונות 
ייחודי  חינוך  לכינוס  ברק  בני  דות 
בסימן  לנער',  'חנוך  פרויקט  של 
אלול  זמן  התחלת  לרגל  חיזוק 
החניכים  עם  יחד  רעננים  בכוחות 
בה־ רבות  תלוי  שעתידם  היקרים 

צלחת הפרויקט.
בנוכחותם  הכינוס  את  כיבדו 
מרן  כ"ק  בראשם  ורבנן,  מרנן 
אדמו"ר מנדבורנה שליט"א שנשא 
המ־ לכבוד  וחיזוק  ברכה  דברי 
תורה  ארחות  ישיבת  ראש  עמד, 
שנשא  שליט"א  שטיינמן  הגר"ש 
מדברותיו, חברי ההיגוי הגאון רבי 
בעלזא  דביהמ"ד  רב  פינק  יהושע 
בבני ברק, הרב משה בלוי מראשי 
'תושיה' והגאון רבי אשר בן נעים 
אפרים',  'ברכת  ישיבת  מראשי 
ישיבות  ראשי  עשרות  וכאמור, 
מרחוק  ובאו  שטרחו  שליט"א 

ומקרוב.
לשלושה.  נחלק  הכינוס 
הרצאה  נמסרה  הראשון  במושב 
החי־ איש  מפי  מאלפת  חינוכית 

שליט"א.  טננבוים  יעקב  הרב  נוך 
מפי  ברכה  דברי  השני,  במושב 
חיזוק  ונאומי  שליט"א  ורבנן  מרנן 
גם  כך  החונכים.  לקהל  והכוונה 
נשאו דברים סגן שר החינוך הרב 
מאיר פרוש קברניטו ופטרונו של 
מקלב  אורי  הרב  ח"כ  הפרויקט, 
אב־ הרב  ברק  בני  עיריית  וראש 

רהם רובינשטיין.
הד־ מקלב  והרב  פרוש  הרב 
גישו בדבריהם כי פרויקט ייחודי 
רבות  נפשות  להציל  שנועד  זה 
מתוקצב  דורות,  לדורי  בישראל 
וכי  קואליציוניים  מכספים  כולו 
קיומית  סכנה  כעת  לכך  נשקפת 

התורה  יהדות  שחלילה  במידה 
מהקואליציה  חלק  תהיה  לא 

בממשלה העתידית. 
התקוה היא כי זכותם הגדולה 

סגה"ש הרב פרוש בפתיחת המטה בירושלים:

"ליברמן לפיד וגנץ מתכננים להעביר חוקים שיפגעו 
אנושות ברוחניות ובגשמיות של הציבור החרדי"

מאת כתב 'המבשר'

אגודת  מטה  פתיחת  במהלך 
שר  סגן  הבהיר  בירושלים  ישראל 

כי  פרוש  מאיר  הרב  ח"כ  החינוך 
אביגדור  הכנסת  וחברי  במידה 
יעלו  גנץ  ובני  לפיד  יאיר  ליברמן, 
כלפי  שהפגיעה  הרי   – לשלטון 
היהודי החרדי בארץ ישראל תהיה 

רוחבית ברוחניות ובגשמיות. 
"נכון, עשינו השתדלות בפעם 
חוז־ שוב  אנחנו  ובסוף  הקודמת 
פרוש  הרב  אמר  לבחירות",  רים 
יודעים  לא  "אנחנו  דבריו.  בפתח 
מנהלים  איננו  שמים.  חשבונות 
למה  הקב"ה.  של  החשבונות  את 
כדי  בחירות?  פעם  עוד  צריך 
עוד  עושים  למה   ?10  ?9 שנקבל 
שהקב"ה  כנראה  בחירות?  פעם 
יותר  השתדלות  שנעשה  רוצה 
לשם  לפעול  חייבים  ולכן  גדולה 

כך", הבהיר. 
ההס־ לדברי  התייחס  בדבריו 

כלפי  המפלגות  ראשי  ושל  תה 
רוצה  לא  "אני  החרדית.  ההנהגה 
היושב  הציבור  את  להכניס  פה 
הייתם  אם  אבל  לדיכאון.  כאן 
ליברמן  של  התכניות  מהן  יודעים 
איזה  גנץ,  הצטרף  ואליהם  ולפיד 
להעביר  מתכוונים  הם  חוקים 
היה  לא  אחד  אף  הבאה,  בכנסת 

נשאר שאנן". 
אנושות  בנו  לפגוע  ינסו  "הם 
אצל  ברוחניות.  וגם  בגשמיות  גם 
גם  זה  שגשמיות  אמרו  חסידים 
בת־ לפגוע  מבקשים  כך  רוחניות. 

בארץ  החרדי  היהודי  של  שתית 
ישראל. 

בתשתית  לפגוע  "לשיטתם, 
לעמוד  נוכל  ולא  לקום  נוכל  שלא 
שח־ עד  בנו  להכות  רגלינו,  על 

'עם אש בעיניים'

מטה 'אגודת ישראל' נפתח אתמול בירושלים 
בהשתתפות הח"כים ואישי ציבור בולטים 

סגן השר הרב מאיר פרוש: "היום כולם יודעים ש'כל קול קובע', זאת לא סיסמה 
בלבד אלא עובדה מוכחת" 

מאות פעילים מרחבי ירושלים 
המטה  בפתיחת  אתמול  השתתפו 
'אגודת  של  המרכזי  הירושלמי 
הכנסת  חברי  ובראשם  ישראל', 
נאמנה,  התנועה  את  המייצגים 
ובמ־ בכנסת  המשמר  על  ועומדים 

שרדי הממשלה השונים. 
השתתפו  הכנסת  מחברי  לבד 
בטקס הפתיחה הרשמי גם מזכ"ל 
סגן  זייברט,  חנוך  הרב  התנועה 
יוסף  הרב  ירושלים  העיר  ראש 
ברק  בני  העיר  ראש  סגן  דייטש, 
ירו־ 'דגל  יו"ר  מנדל,  יהושע  הרב 

נציגי  פרוש,  נפתלי  הרב  שלים' 
הרב  בירושלים  ישראל  אגודת 
הלפרין,  יעקב  והרב  וייצמן  יוחנן 
התנועה  פעילי  המטות,  ראשי 

ואישי ציבור רבים. 

סגן  כי  נמסר  האירוע  במהלך 
יכול  אינו  ליצמן  יעקב  הרב  השר 
ברכתו  את  ושולח  נוכח  להיות 

מרחוק. 
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 

של  חשיבותו  את  הדגיש  פרוש 
'אגודת  של  הירושלמי  המטה 
שמ־ המטה  זהו  כי  וציין  ישראל', 

הגבוה  המצביעים  מספר  את  ביא 

נתניהו: "חשפנו אתרים סודיים 
נוספים לפיתוח נשק גרעיני באיראן"

רה"מ אמר שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מצאה אורניום 
̂ "זו ההפרה  שאיראן הסתירה בניגוד להתחייבויות במחסן ליד טהראן 
החמורה ביותר של האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני", אמר נתניהו 

וקרא לקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על המשטר האיראני

מאת מרדכי גולדמן

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
מסי־ הצהריים  אחר  אתמול  כינס 
בת עיתונאים שבה חשף כי ישראל 
לפתוח  נוספים  אתרים  איתרה 
לאלה  נוסף  באיראן  גרעיני  נשק 
לפ־ באו"ם  בנאומו  דיבר  שעליהם 

ני כשנה וחצי. "אני מגלה שחשפנו 
בתכנית  נוספים  סודיים  אתרים 
נת־ הצהיר  איראן",  של  הגרעין 
הוא  שבהם  החשובים  "אחד  ניהו. 
אתר לייצור נשק גרעיני באבאדה, 

דרומית לאספהאן".
שנה  "לפני  הוסיף:  נתניהו 

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

  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ח
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ובמטה  לבחירות  שבוע 
תכונה  נרשמת  הארצי  הקהילות 
רבתי, תנופת עשיה ופעילות ענפה 
לקראת ההכרעה הגורלית הצפויה 
יהודי  כל  על  ולהשפיע  להקרין 

חרדי בארץ ישראל. 
ביום  לדאוג  העל:  מטרת 
באופן  מקרוב  ולעקוב  הבחירות 
פוטנציאלי  מצביע  שכל  דקדקני 
את  יממש  ישראל  אגודת  של 
אחריות  מתוך  שלו  הבחירה  זכות 
בין  תחרות  יצירת  תוך  קהילתית 
הקהלים בתוך הבית ובמטרה לה־

גדיל את כוחה של יהדות התורה 
בבחירות.

הארצי  הקהילות  מטה  מנהל 

הרב  ברק  בני  העיר  מועצת  וחבר 
הצצה  העניק  אברמוביץ  פרץ 
הפ־ על  וסיפר  המטה  לפעילות 

בחודשים  שנעשתה  הלקחים  קת 
תוך  הבחירות  שלאחר  האחרונים 
חתירה מתמדת להתייעלות ומק־

סום הקולות ביום הבחירות.
לומר  חייב  אני  כללי,  "באופן 
בצורה  עבד  הקהילות  שמטה 
הוא  הזה  הייחודי  המיזם  מצוינת. 
המבורכת  התוצאה  את  שהביא 
אב־ הרב  סיפר  הבחירות",  ביום 

רמוביץ.
הל־ הפקת  על  סיפר  בדבריו 

הלקחים  מהפקת  "כחלק  קחים. 
דיוק  לרמת  להגיע  רוצים  אנחנו 

הבחירות  במערכת  מקסימלית. 
סטיה  על  תלונות  היו  האחרונה 
של כמה אחוזים בקלפיות. בדקנו 
את  למנוע  וכדי  הסטיה  מקור  את 
בקרה  מערכת  הקמנו  הישנותה 
מסונ־ להיות  שצפויה  ייעודית 

השוטפים  השידורים  עם  כרנת 
מהקלפיות ועל מנת להגיע לרמת 

דיוק מקסימאלית ברגע האמת. 
שהושקעה  בתוכנה  "מדובר 
בה המון כסף והמון שעות פיתוח. 
אנ־ האחרונים  השבועיים  לאורך 

חנו מעבירים תדרוכים לכל ראשי 
עיר  בכל  הקלפיות  וראשי  המטה 
התוכנה  של  פעילותה  אודות 
בה  ניעזר  אנחנו  פקודה  כשביום 

לדיוק  להגיע  וכדי  עמה  ונעבוד 
חדר  יוקם  מטה  בכל  מקסימאלי. 
בקרה מיוחד שישלב בין התוכנות 

וייתן את התוצאה המדויקת.
הרב אברמוביץ סיפר על שיתוף 
הקהילות.  כל  בין  ההדוק  הפעולה 
האחרונה  הבחירות  "במערכת 
גי־ חודשים  כמה  לפני  רק  שהיתה 

לינו קבוצות בתוככי קהילות רבות 
שלא הצביעו. לאחר הבחירות, כח־

פתחנו  הלקחים,  הפקת  מהליך  לק 
הקבוצות  את  וסימנו  התוצאות  את 
הקהילות  מול  בירור  הטעונות 

אליהן הן משתייכות". 
כל  שבס"ד  לומר  חייב  "אני 
עם  פעולה  משתפות  הקהילות 
המיזם המבורך וישנה היענות ורצון 
הפעם לעשות הכל כדי שיהיו מאה 
שב־ קהילות  אפילו  הצבעה.  אחוזי 

פעם הקודמת התלבטו ולא שיתפו 
כולם  הפעם   – מלא  באופן  פעולה 
ומשתפים  השעה  גודל  את  מבינים 

פעולה עם המיזם הייחודי".
הרב אברמוביץ מציין כי מרכז 
יתקיים  המטה  עבודת  של  הכובד 
לפני  האחרונים  הימים  בשלושת 

הבחירות. 
הפ־ גם  הקודמת,  בפעם  "כמו 

מטה  של  הבחירות  יום  מטה  עם 
הקהילות הארצי ימוקם באולם רחב 
הקהילות  ראשי  יזומנו  אליו  ידיים 
יישבו  שם  מיוחדים,  אישורים  עם 
במהלך יום הבחירות למעקב דקד־

קני אחר ההצבעה המתקיימת בכל 
הארצי  במישור  הן  וקהילה  קהילה 
קהילה  בכל  הפרטנית,  ברמה  והן 

וקהילה בכל עיר ועיר. 
תקבל  חסידות/קהילה  "כל 
מצ־ אחר  ומעקב  ניהול  עמדת 

העמדות  הבחירות  ביום  ביעיה. 
יאוישו החל מהשעה 12 בצהריים 
כל  כאשר  ההצבעות  לסיום  ועד 
מטה קהילות בכל עיר ועיר מקבל 
עדכון אונליין מהקלפיות על אלה 
נדרשים  שעדיין  ואלה  שהצביעו 

להצביע".
חשוב  מסר  אברמוביץ  לרב 
לרכזי הקהילות בכל רחבי הארץ. 
ראשי  מכלל  מצפים  "אנחנו 
ולהביא  אחריות  לקחת  הקהילות 
בר־ שהיא  נקודה  בכל  מצביע  כל 

לנו  אין  הפעם  לקלפי.  הארץ  חבי 
העיירה  למצמץ.  הפריבילגיה  את 
בוערת. זו מערכה על הבית", הוא 

אומר. 
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שליחותא דקמאי עבדינן
קריאת קודש יוצאת ומכרזת היום הזה מאת מרנן ורבנן, 
שליט"א  והחסידות  התורה  שרי  ישראל,  ומאורי  גדולי 
פעלים  ולהרבות  להצביע  הקודש  בארץ  הקודש  לעם 
לטובת רשימת יהדות התורה המאוחדת והשבת, שסימנה 
מחזקת  הבחירות,  לקראת  פעם  מדי  היוצאת  הקריאה  ג'. 
והחרד  הירא  לכל  שיש  הטבעית  האחריות  את  ומעוררת 
לדבר ה' – לקיום היהדות החרדית, בניה ומפעליה. הכרוז 
המזורזין  את  לזרז  כדי  אך  הוא  ורבנן  מרנן  מאת  היוצא 
מאליהן וכדי ליתן שכר טוב לשומעים בקול דברי חכמים. 
הערבות שיש לכל אחד באשר הוא לגורלה ולחיזוקה של 
היהדות התורתית, היא עצמה דיה כדי להריץ את רבבות 
מקדשי שם שמים אל הקלפי כדי לקיים את יבנה וחכמיה. 
דברי  לסלק  וכדי  להחיש  כדי  היא  היוצאת  הקריאה 
קצהו  ועד  מקצהו  העם  את  ולאחד  ישנם,  אם  המשטינים, 

לכבודה של תורה.

מיוחדת היא הקריאה, בהיותה פעם שניה באותה שנה. 
מיוחדת  היערכות  מחייבת  שנכפתה  הבחירות  מערכת 
ורבנן  מרנן  לעתידה.  החרדים  הנאמנה,  היהדות  בני  של 
שליט"א מתייחסים לכפילות שבאה בבחירות אלו: "שבים 
ופונים אנו פעם נוספת בשנת זו אל כלל אחינו בני ישראל 
ארה"ק,  רחבי  בכל  הם  באשר  ה'  לדבר  והחרדים  היראים 
בהיות   – בקשתנו  על  אלו  בימים  וחוזרים  כופלים  והננו 
וסכנה מרחפת על קיום יסודות התורה הקדושה בארה"ק, 
גלי  בריש  דגלם  על  שחרטו  כאלו  עלינו  קמים  ולדאבוננו 
את רדיפת הדת... ועתה הפעם, לקראת הבחירות הנוספות 
ביום י"ז באלול, הם מעצימים את כוונותיהם הלא טובות, 
ומדברים סרה על שיעשו, ירחם ה', לנוטרי מורשת ושומרי 
גחלת היהדות מדור לדור - השעה עתה היא שעת חירום 

להצלת עולם התורה והיהדות החרדית בארץ הקודש".

בקריאת הקודש מודגשת החובה הקדושה מאז ומקדם: 
דארעא  תקיפי  וגאוני  צדיקי  עבדינן,  דקמאי  "שליחותא 
קדישא ארזי הלבנון קברניטי האומה זכותם יגן עלינו ועל 
קדושה  חובה  כי  תורה  דעת  מכבר  חיוו  אשר  ישראל,  כל 
המאוחדת,  התורה  יהדות  רשימת  למען  להצביע  היא 
והחסידות".  התורה  גדולי  מרות  תחת  עומדת  אשר 
הזאת,  בעת  זו,  קודש  בקריאת  נוספו  מיוחדות  שורות 
להסיר מעקשים מני דרך והיו למישור, בציינם בדבריהם: 
נעשה  כבקשתנו,  מצביע  ואינו  במלאכתו  המתרפה  "וכל 
בעקיפין, חס וחלילה, שותף למאיימים על שומרי הגחלת". 
בקריאת  הרשומה  בברכה  והמעשים  העושים  כל  יתברכו 
ומתוקה,  טובה  בשנה  טובה,  וחתימה  "בכתיבה  הקודש: 
ה'  וחפץ  השפע,  ממקור  הטוב  ולכל  ומזוני  חיי  לבני  יזכו 
בידינו יצליח להגדיל תורה ולהאדירה וכלל ישראל יוושע 

בתשועת עולמים".

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

גילוי באיראן
או  צבוע  להיות  צריך 
מהשניים,  אחד  חושים,  קהה 
כדי לתקוף את החשיפה הד־
רמטית שאותה שיגר אתמול 
בה־ לאומה  הממשלה  ראש 
נוסף  גרעיני  אתר  על  צביעו 

המצוי בידי האיראנים.
של  הצדקניות  הקריאות 
שהדבר  כך  על  האופוזיציה 
מת־ בחירות,  לצרכי  נעשה 

אין  רציניות.  ואינן  חסדות 
מחמיץ  שהיה  ממשלה  ראש 
טורח  היה  ולא  כזו  תגלית 
העם  לידיעת  אותה  להביא 
שבוע לפני הבחירות. בייחוד 
אם יש לה צידוק מהותי מאין 
לסבר  נועד  בהיותו  כמותו, 
המעצמות  ראשי  אוזני  את 
שי־ מהמשך  אותם  ולהניא 

האיראנים  עם  הפעולה  תוף 
פעם  שולל  אותם  המוליכים 

אחר פעם.
מעולם.  דברים  היו  כבר 
היסס  לא  בגין  מנחם  את  גם 
הוציא  כי  להאשים  השמאל 
המבצע  את  הפועל  אל 
הכור  השמדת  של  ההרואי 
ורק  אך  העיראקי  הגרעיני 
נקפו  שנים  בחירות.  לצרכי 
המפרץ  מלחמת  שפרצה  עד 
העם  נוכח  ובה  הראשונה 
בכך  היה  גלוי  נס  איזה  כולו 
שבידי האויב האכזר לא היה 
המונית,  להשמדה  נשק  אז 
לאחר שהוכיח את ידו הקלה 
על ירי הטילים לעבר ישראל, 
למרות שזו לא היתה כלל צד 
הוא  שבה  השווא  במלחמת 

פתח מול כוויית.
להיווכח  היה  משעשע 
בכירי  של  הנהי  בקולות 
עד  מלפיד  האופוזיציה, 
המנסים  גנץ,  דרך  יעלון 
לתלות פגמים בהודעת ראש 
על  שלה  ובאפקט  הממשלה 
האמורות  העולם  מדינות 
אלו  ימים  בעצם  להכריע 
שבינן  הקשר  טיב  המשך  את 
מי  את  ברור  לא  איראן.  לבין 
והאם  תשכנע  הזו  התגלית 
ממנה  להתרגש  שאמור  מי 
של  בכיסו  מראש  מונח  אינו 
פוליטית  מבחינה  הימין. 
יותר  לא  זוהי  אלקטורלית, 
מרוח גבית שניתנת לקמפיין 
המרה  התלונה  אבל  הליכוד. 
בכיינית  הפרסום,  עיתוי  על 

ואיננה רצינית.

ריצוי בארה"ב
לועגים  מעטים  לא 
המביע  האמריקני  לנשיא 
הנשיא  את  לפגוש  נכונות 

האיראני. 
לשבחו  יאמר  טראמפ, 
את  לומר  המשיך  לגנותו,  או 
החשיפה  לאחר  גם  הדברים 
בדבר  החדשה  הישראלית 
נוסף  גרעיני  אתר  של  קיומו 

בעיר אבאדה. 
שגם  לזכור  צריך  אבל 
היה  האמריקני  כשהנשיא 
הצ־ הרודן  את  לפגוש  להוט 

לא  לרגע  הוא  קוריאני  פון 
האפשרות  את  כלל  העלה 
הפסקת  אפילו  או  הסרת  של 
שמטילה  הקשות  הסנקציות 
צפון  על  בהנהגתו  ארה"ב 
בשום  קרה  לא  זה  קוריאה. 
אופן. ויש אומרים שזהו ללא 
ספק חלק ממה שהביא לכש־

לון המגעים הבלתי אמצעיים 
שרקם עם קים.

ותחושת  הסלידה  כל  עם 
מהישירות  הנוחות  חוסר 
של  והוולגרית  התזזיתית 
לא  שכמותה  טראמפ,  דונלד 
הלבן  הבית  בתולדות  היתה 
נזק  הברית,  ארצות  קום  מאז 
מעולם,  נוצר  לא  ממש  של 
המתו־ הרעות  בפגישות  לא 

במחלוקת  והשנויות  קשרות 
עם הרודן הצעיר ורחב הגרם 
בפגישה  לא  וגם  מפיונגיאנג 
לבין  טראמפ  בין  הצפויה 

רוחאני. 
הנשיא  זהו  הכל,  ככלות 
מההסכם  לפרוש  שהעז 
טהרן  עם  קודמו  חתם  עליו 
הש־ כה  שעד  הנשיא  וזהו 

ישראליות  פרו  עמדות  מיע 
הצליח  לא  מקודמיו  שאיש 
ולא  למהותן  לא  להתקרב, 
כזו  פגישה בודדת  לעוצמתן. 
או אחרת לא תוכל לבטל את 
נרשמו  שכבר  ההישגים  כל 
ההכרה  ובראשם  בכהונתו 
הב־ בזכותה  מסויגת  הבלתי 

ישראל  של  מעורערת  לתי 
לעשות הכל על מנת להגן על 
והעברת  אזרחיה  ועל  עצמה 

השגרירות לירושלים.

וידוי בלבנון
של  בעיצומה  "אנחנו 
אתמול  אמר  גדולה",  מערכה 
נסר־ חסן  חיזבללה,  מזכ"ל 
לקרוא  היה  אפשר  ואי  ללה, 
סוכנויות  מאת  הדברים  את 
בצחוק  לפרוץ  ולא  הידיעות 

גדול.
שבה  היחידה  המערכה 
מצויים נסרללה וארגונו אינה 
והימל־ מגננה  מערכת  אלא 

במיוחד,  מוצלחת  לא  טות, 
הבלתי  המתקפות  מפני 
מי  מצד  כלפיהם  פוסקות 
שקיבל החלטה שלא להושיט 
את לחיו השניה ולא לאפשר 
להם לבצע את זממם ולעשות 

ככל העולה על רוחם.
נסרללה  של  הדיבורים 
לא  ודבר  פאניקה  מסגירים 

מעבר לכך.

0548505559 0548505558

אז איך מגיבים להסתה האנטי חרדית? 
רבים  מרואיינים  כה  עד  הביא  'המבשר' 
במסגרת מדור זה, ולכל אחד מהם הצעה 
שונה. מעניין לגלות כמה דרכים יצירתיות 
הקרובים,  בימים  גם  יובאו  ובוודאי  הועלו 
כל עוד המדור ימשיך לראות אור דבר יום 

ביומו, עד הבחירות בעז"ה. 
הרב משה המר, איש ציבור רב פעלים 
מרכז  של  הציבור  לפניות  הלשכה  ומנהל 
אגודת ישראל בירושלים, סבור שההסתה 
שקופה,  בצביעות  נגועה  החרדים  נגד 
שאותה אפשר וצריך לחשוף בצורה ברו־

רה בפני הציבור הכללי. 
כנסת  חברי  לאותם  ממליץ  "הייתי 
במשק  הגדולות  לחברות  לפנות  מסיתים 
מוצ־ לשווק  מתעקשות  הן  למה  ולבדוק 

המהודרים  הבד"צים  של  בכשרות  רים 
בהתנדבות?  זה  את  עושות  הן  ביותר? 
בוודאי שלא. הן עושות את זה כי הציבור 
ומשמעותי.  גדול  קניה  כח  הוא  החרדי 
וזאת למרות כל הסטראוטיפים האנטיש־

על  הזמן  כל  משתמשים  הם  שבהם  מיים 
נטל  והם  כל,  וחסרי  עניים  שהחרדים  כך 
על החברה. אבל הח"כים הללו לא צריכים 
ובכל  למצב  מודעים  הם  זה,  את  לבדוק 
פוליטי  הון  לעשות  כדי  מסיתים  הם  זאת 

על הגב שלנו.
יותר  רואים  אנחנו  מזאת,  "יתירה 
לה־ שמבקשים  חילוניים  מעסיקים  ויותר 

עסיק דווקא עובדים חרדיים, מתוך ידיעה 
שהעובד החרדי נאמן יותר, נזהר יותר על 
רכושה של החברה, ומשתדל לעשות את 
יהיה  שלא  כדי  יכול,  שהוא  המקסימום 
או  לפיד  מר  אם  בידו.  גזל  עוון  חלילה 
אחת  פקידה  למצוא  יצליחו  ליברמן  מר 
למ־ שמשלמת  מצוות,  שומרת  שאינה 

מסמך  צילום  עבור  שקל  חצי  שלה  עסיק 

לוקח  אני  המשרד,  של  השכפול  במכונת 
את דברי בחזרה...

צרי־ החרדיות  המפלגות  "לדעתי 
התמונות  כל  את  מהארכיון  לשלוף  כות 
גדולי  אצל  ליברמן  של  הביקורים  של 
רק  השנים.  לאורך  והרבנים  האדמו"רים 
של  לביתו  בהיחבא  בא  הוא  באחרונה 
מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א כדי לבקש 
משה  ירושלים  העיר  בראש  תמיכתו  את 
ליאון,  התמונה הזאת צריכה להיתלות על 
ליברמן  כמה  יראו  שכולם  חוצות,  שלטי 
לעבוד  מאוד  טוב  יודע  הוא  וכמה  צבוע, 
ולתקוע  לו,  משתלם  כשזה  החרדים  עם 
כך  שדווקא  חושב  כשהוא  בגב  סכין  לנו 

הוא יוכל לצבור הישגים פוליטיים". 
מוס־ מנכ"ל  אלעד,  העיר  הנהלת  חבר 

הרב  'מתחברים'  חברת  ומנכ"ל  צאנז  דות 
פנחס גרוס, מבקש לנקוט עמדה שונה בכל 
הקשור להסתה נגד המגזר החרדי: "לדעתי 
אסור לנו להיגרר אל הוויכוח הזה מול ההס־

תה החילונית, כי כך אנחנו משחקים לידיים 
שלהם. אנחנו בעצם נותנים להם במה בכל 
הבלע  לדברי  מגיבים  שלנו  שהח"כים  פעם 
חרדי  ח"כ  שומע  לפיד  כשיאיר  שלהם. 
שעולה לשידור בכלי תקשורת זה או אחר, 
ותוקף אותו בחריפות, הוא מחכך את כפות 
ומחדד  שלו,  לקמפיין  עוזר  זה  בהנאה.  ידיו 
את העובדה שהוא כל כך מתגאה בה, שמי 
להצביע  צריך  החרדים  את  אוהב  שאינו 
עבורו. כנ"ל לגבי אביגדור ליברמן שהפך את 
עורו פעם נוספת, והפעם בחר להפוך לאויב 

המגזר החרדי. 
"במקום זאת אני מציע לייצר 'הסתה' 
ניתן  בואו  נתגונן?  שאנחנו  למה  הפוכה. 
להם להתגונן. המפלגות החרדיות צריכות 
לחלוטין.  הפוכים  קמפיינים  עם  לצאת 
שפיאותיו  חרדי  ילד  של  תמונה  לפרסם 

המסולסלות משתלשלות על צדעי ראשו, 
האוצר,  שר  היה  לפיד  'כשיאיר  ולכתוב 

שרוליק הלך לישון רעב'. 
ילד  של  תמונה  לקחת  גם  "אפשר 
ולהד־ דומה,  מסר  ולפרסם  חרדי  שאינו 

גיש את הגזירות הכלכליות של לפיד בזמן 
שהיה שר אוצר, ולא חסרות גזירות כאלו. 
רק  לא  מאוד,  גדולים  בציבורים  פגע  הוא 
להדגיש  צריכים  אנחנו  החרדי.  הציבור 
לקמפיין  הללו  הנתונים  את  למנף  זה.  את 

הפוך. שלפיד יצטרך להתגונן. 
"אותו הדבר לגבי שונא החרדים השני, 
לרו־ שלנו  הכסף  את  לחלק  רוצה  'ליברמן 

נכונה,  וגם  מאוד  חזקה  סיסמה  זאת  סים', 
לפני  שלו  המרכזיות  הדרישות  אחת  שכן 
לעולים  פנסיה  להעניק  היתה  הכנסת  פיזור 
צברו  ולא  עבדו  לא  שהם  למרות  מרוסיה 
הם  כי  למה?  בישראל.  פנסיוניות  זכויות 
כמה  שלו.  המצביעים  הם  וכי  רוסית  דוברי 
יממן  שלנו  שהכסף  לכך  מוכנים  ישראלים 
את 'אוכלי החנם' הרוסים? בואו נראה אותו 
מתפתל ומתגונן. בעבר הלא רחוק הוא היה 
מתגאה בזה כי זה הביא לו את הקול הרוסי, 
אבל היום הוא חותר להגיע לקול של הציבור 
ירדה  הרוסים  בקרב  בו  התמיכה  כי  הכללי 
לשפל של כל הזמנים. בוא נראה כמה אזר־

חים יצביעו לו, לאחר שנדגיש את הסחטנות 
הרוסית שהוא ניסה לקדם. 

אנונימיים.  יותר  מסרים  גם  "ואפשר 
זורע  'ליברמן  העם',  את  מפלג  'לפיד 
ומלבה  אחדות  מדבר  גנץ  'בני  שנאה', 
אני  מקצוע,  אנשי  ישבו  אם  מחלוקת'. 
עוד  טובות  סיסמאות  ימצאו  שהם  בטוח 
יותר, ועם זה אנחנו צריכים לעבוד. שהם 
יתגוננו, שהם יתפתלו. אנחנו צריכים לה־

לא  ובבטחה,  בעוז  שלנו  הדרך  עם  משיך 
להתנצל ולא להתגונן". 

שיחה בשניים
שיחה יומית עם שני מומחים  

על ההסתה המככבת במערכת הבחירות

שבוע בדיוק נותר ליום הבחירות הגורליות ביותר שידעה 
היהדות החרדית מאז ומעולם. איש לא פילל ולא האמין כי 
היהדות החרדית תתייצב מול גל הסתה נוראית שכזאת שז־

כורה רק מהימים הקשים והמרים במזרח אירופה. אך ההבדל 
הגדול כי הפעם מדובר באחינו התועים שמתחרים ביניהם מי 

יגרום ליותר שנאה ומי יסית יותר נגד הציבור החרדי.
עיר הקודש טבריה ניצבת שלא בטובתה במרכז הסערה. 
ההסתה  וגלי  הנוכחית  הבחירות  מערכת  שהחלה  לפני  עוד 
כדי  ניתן  שרק  מה  כל  ועשה  עיר  ראש  לו  קם  באופק,  נראו 
והדתי  החרדי  הציבור  את  ולהכפיש  שנאה  לזרוע  להסית, 
תושבי עירו. ולדאבון לב משם החל מסע ההסתה אליו חברו 

חלק גדול מהמפלגות בכדי לעשות הון פוליטי. 
גם  לכן  המערכה.  בראש  חלק  לוקחים  טבריה  תושבי 
הוחלט לקיים את כינוס מועצת הקהילות של אגודת ישראל 
מקומית  מערכה  לא  זוהי  ביד.  יד  טבריה  עם  כולנו  בטבריה. 

אלא כלל ארצית.
זוהי גם הסיבה שגם בטבריה עושים הכל כדי להביא כמה 
שום  על  כאן  מוותרים  לא  התורה.  ליהדות  מצביעים  שיותר 
עסקני  מראשי  בורד  יעקב  הרב  ומדווח  שמספר  כפי  קול. 
קרית צאנז בטבריה ומנהל סניף אגודת ישראל בעיר הפועל 
בימים אלו ללא ליאות יחד עם מנהל מטה הבחירות הרב הלל 

רובינשטיין.
ההסתה  לגלי  שהתשובה  בטבריה  כאן  התחושה  "אכן, 
של ראש העיר, היא בהבאת כמה שיותר קולות מקרב תוש־
בי העיר לרשימת יהדות התורה. ואכן נעשים כל המאמצים 
בכיוון זה. אנו לא מסתפקים כמובן במאגר הבוחרים הטבעי 
של יהדות התורה, אלא העבודה העיקרית נעשית כמובן מול 

מאגרים נוספים מקרב הציבור המסורתי בעיר.
בטבריה,  כאן  מעטים  לא  תושבים  שישנם  סוד  זה  "אין 
ובתור  בטבריה,  שהחלו  הללו  ההסתה  בגלי  קצה  שנפשם 
מחאה למרות שהצביעו בעבר למפלגות כלליות, הפעם הוא 
מתכוונים לתת את קולם למפלגות חרדיות. אנו מקבלים לא 
שמבקשים  הכללי  המגזר  מכיוון  תושבים  של  פניות  מעט 
או סיוע אחר כדי לשכנע שכנים וקרובי מש־ חומר הסברה 

תצא  מטבריה  דווקא  ה'  שבעזרת  כאן  היא  והתחושה  פחה. 
הבשורה בהגדלה משמעותית של מצביעים לרשימת יהדות 

התורה. 

הממונע המטה 
'המבשר' מדווח מדי יום ממטות אגודת ישראל

טבריה ///  אשר קליין

אסור להיגרר ///   יעקב א. לוסטיגמן 
והפעם עם הרב משה המר, והרב פנחס גרוס  "כשלפיד היה שר האוצר, שרוליק הלך לישון רעב"

מטבריה תצא הבשורה

שבוע לבחירות: 

מטה הקהילות הארצי של 'אגודת ישראל' 
במאמץ מרוכז להביא לאחוז הצבעה מקסימלי 

מנהל מטה הקהילות הארצי וחבר מועצת העיר בני ברק הרב פרץ אברמוביץ: "הפקנו לקחים ממערכת הבחירות 
הקודמת. בס"ד כל הקהילות משתפות פעולה עם המיזם המבורך. כעת מוטל על כולנו להביא לקלפיות כל מצביע 

בכל נקודה שהיא ברחבי הארץ"  
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0733-74-70 התקשרולהצטרפות 
4150605@gmail.com 

לקבל הלוואה של 240,000 ההההזזזכככככותתתת
לקבל פריסה ליותר מ-150 תשלומים ההההזזזככככוותתתת

לקבל מענק בסך 38,400 ההההזזזככככוותתתת
להיות שותפים בהקמת עשרות אלפי בתים בישראל ההההזזזככככוותתתת
להיות חברים בגמ"ח הוותיק המבוסס והאמין בציבור החרדי ההההזזזזככככוותתתתת
להיות חברים בגמ"ח הכי נקי ומהודר מחשש ריבית בפיקוח צמוד ההההזזזזכככוותתתתת
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לקראת יומא דהלולא של מרן החפץ חיים כ"ד אלול: 

המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי 
בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה 

רבבות לומדי 'הדף היומי בהלכה' יסיימו לימוד חלק ד' במשנה ברורה ויחלו בלימוד חלק ה' • מעמדי שיעורי 
פתיחה בחלק ה' במשנה ברורה יתקיימו בבתי גדולי ישראל שליט"א • הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על 

הענקת מלגה מיוחדת למאות מגידי השיעור של 'הדף היומי בהלכה' • היערכות להצטרפות המונית ללימוד 'הדף 
היומי בהלכה' לקראת תחילת לימוד חלק ה'

שנה  כמדי  למסורת.  הפך  כבר  זה 
יוצאת המעצמה התורנית 'דרשו', למסע 
חיזוק אדיר בכל קצווי תבל, לקראת ימי 
יום  ולציון  לטובה,  עלינו  הבאים  הדין 
זיע"א,  חיים  החפץ  מרן  של  ההילולא 
היומי  'הדף  ללימוד  המונית  בהצטרפות 
הלכות  בלימוד  והתחזקות  בהלכה', 

שמירת הלשון. 
ה'  חלק  לימוד  תחילת  לקראת 
יום  יחול  שבו  בשבוע  ברורה  במשנה 
הילולת מרן החפץ חיים יתקיימו מעמדי 
במשנה  ה'  חלק  פתיחה ללימוד  שיעורי 

ברורה בבתי מרנן גדולי ישראל שליט"א 
ובהשתתפות דיינים ומורי הוראה. הנה־

לת 'דרשו' העולמית הודיעה על הענקת 
מלגה מיוחדת למאות מגידי השיעור של 
תחילת  לקראת   – בהלכה'  היומי  'הדף 

לימוד חלק ה'. 
סניפי 'דרשו' בלמעלה מ־20 מדינות 
סיימו  יבשות,  חמש  פני  על  הפזורות 
הלימוד  חומרי  הפצת  את  אלו  בימים 
לימוד  הגדול  החיזוק  שבוע  לקראת 
לקראת  ובעיקר  בהלכה',  היומי  'הדף 

יומא דהילולא של מרן החפץ חיים. 

תורה  מוסדות  של  רבות  במאות 
בסמינרים,  הקדושות,  בישיבות  וחינוך, 
לבנות,  החינוך  ובבתי  התורה  בתלמודי 
המזהירה  במורשתו  התלמידים  יעסקו 
הלכות  ישננו  חיים,  החפץ  מרן  של 
שמירת הלשון ודברי מוסר בנושא מתוך 
לעי־ מזמנם  ויקדישו  הקדושים,  ספריו 
סוק בהלכות פסח שבמשנה ברורה, על 
פי סדר הלימוד של 'הדף היומי בהלכה', 
אשר התקבל בכל רחבי העולם היהודי, 
מרנן  של  הנלהבת  ובתמיכתם  בעידודם 
אשר  אלו  הדור,  ומאורי  גדולי  ורבנן 

את  הנהיגו  אשר  ואלו  היום  חיים  עמנו 
העדה הקדושה והסתלקו לבית עולמם, 
מרן  ההוראה  עמודי  רבותינו  ובראשם 
הגר"ש  מרן  זצוק"ל,  אלישיב  הגרי"ש 
הישיבה  ראש  ומרן  זצוק"ל,  ואזנר 
הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, לצד כל גדולי 

האדמו"רים וראשי הישיבות. 
באשר  יהודי  לכל  קוראים  ב'דרשו' 
הוא, להצטרף לרבבות שכבר קיבלו על 
'הדף  בלימוד  יום  מדי  ועוסקים  עצמם 
גדולי  הרבו  אשר  לימוד  בהלכה',  היומי 
ישראל לשבח אותו, ושכבר הוכח כי הוא 
מהווה הדרך הטובה ביותר ללימוד עקבי 

של ה'משנה ברורה' בשלמותו. 
מרן  של  בתורתו  הלימוד  ובזכות 
הדין  ליום  לבוא  נזכה  ההילולא,  בעל 
לעם  קם  אשר  הגדול  הסניגור  כשעמנו 
בספריו  מעוון  השיב  ורבים  ישראל, 
וחבורה,  פצע  כל  המחבשים  הקדושים 
מטהרים את הלב ומייחדים אותו לאבינו 

שבשמים. 

הלילה בחצות: המועד האחרון לשליחת 
מאמרים למיזם החיבורים של מפעל הפיס 

נושאי התחרות – לגברים: 'בית מקדש מעט' – הלכות בית הכנסת ושליח ציבור • לנשים: 
מאמרי הגות ומחשבה בנושא 'שלי – שלך' – כוחה של נתינה בראי היהדות • הפרס במקום 

הראשון בכל מסלול 25,000 ש"ח • מספר הטלמסר של התחרות: 03-9411414
חבר'  לך  'קנה  החיבורים  תחרות 
השנה  המתקיימת  הפיס  מפעל  ביוזמת 
זו הפעם התשיעית ברציפות מלמדת על 
כאשר  זוכה,  היא  לה  הגדולה  ההצלחה 
מאות מטובי בני העליה מעלים עלי כתב 
מצויינים  סברא  ופלפולי  תורה  חידושי 

ועל ידי כך מרבים תורה בישראל.
בעולם  שם  צברה  שכבר  התחרות 
הכוללים,  אברכי  את  מזמינה  התורה, 
להגיש  החרדי  הציבור  וכלל  תורה  בני 
חיבורים תורניים בנושא התחרות שמוג־
דר מראש מדי שנה על ידי רבני הוועדה 
במ־ ולזכות  הפיס,  מפעל  עם  בשיתוף 
השנה  הראשון  כשהפרס  כספיות  לגות 

הוא על סך 25,000 ש"ח.
הנושא שנבחר השנה ע"י גדולי יש־

'בית  הוא:  המיזם  בראש  העומדים  ראל 
לבית  הנוגעים  בדינים   – מעט'   מקדש 
הכנסת ושליח ציבור. ראשי מפעל הפיס 
של  ברכתם  את  השנים  לאורך  קיבלו 
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א שציינו 
בני  את  שמזרז  המיזם  מעלת  גודל  את 
התורה להעלות את חידושי התורה עלי 

כתב עם מתן שכר נאה בצידו. 
רבה  התעניינות  נרשמה  במקביל, 

בעולם הכותבות סביב המסלול הייחודי 
לנשים, בו מוזמנות הנשים לכתוב מא־

מרי הגות ומחשבה בנושא: 'שלי – שלך; 
נושא  היהדות'.  בראי  נתינה  של  כוחה 
את  היטב  מבטא  השנה  שנבחר  המיזם 
פעילות מפעל הפיס אשר שם לנגד עיניו 
לחברה  וההענקה  הנתינה  חשיבות  את 

בישראל ובדגש על העצמה ונתינה.
יעמוד  מסלול  בכל  הראשון  הפרס 
גם השנה על סך 25,000 ש"ח, הפרס הש־

השלישי  המקום  ש"ח,  סך 20,000  על  ני 
יזכה בפרס בסכום 15,000 ש"ח, המקום 
החמישי  המקום  ש"ח,  ב־10,000  הרביעי 
זוכים  שבעה  עוד  ולצידם  ש"ח  ב־5,000 
בזכות לקניית ספרים ברשת 'אור החיים' 

בסך של 1,000 ש"ח. 
מועד  הוארך  הרב,  הביקוש  בשל 
ההגשה לכל המסלולים עד ליום שלישי 
החיבורים  את   .(10.9) אלול  י'  הקרוב 
לכתובת  בלבד,  מוקלדים  לשלוח  יש 
או   www.nativ.co.il/pais הכשרה 
chiburim2019@gmail.com לדוא"ל 

ולפעול עפ"י ההנחיות. לפרטים נוספים 
02- מאויש:  טלפוני  למוקד  לפנות  ניתן 
6269090 בימים א', ג' וה' בשעות -16:00

התחרות:   של  הטלמסר  מספר   .19:30
.03-9411414

החיבורים  את  לשלוח  ניתן  בנוסף, 
טפסי  באמצעות  ברק  בני   364 לת.ד. 
ברשת  להשיג  ניתן  אותם  ההצטרפות 
החר־ הריכוזים  בכל  החיים'  'אור  ספרי 

דיים.

היום: כנס רפואה והלכה במגדל העמק 
ביוזמת מחוז צפון ב'מכבי שירותי בריאות' 

כנס רפואה והלכה ביוזמת מחוז צפון ב'מכבי' יתקיים אי"ה היום בהשתתפות רבנים ומורי 
הוראה שליט"א • בוועידה ידונו המשתתפים בסוגיות רפואיות – הלכתיות שעל הפרק 

ובדרכים לחיזוק הקשר שבין עולם הרפואה לבין מורי הוראה ורבני הקהילות והשכונות • 
בנוסף, יתקיים היום במגדל העמק קבלת קהל ע"י יו"ר 'פרי חיים', הרב משה שלזינגר

מאזור  הוראה  ומורי  רבנים  עשרות 
רפואה  בכנס  להשתתף  צפויים  הצפון 
ביוזמת  העמק  במגדל  שייערך  והלכה 
'מכבי שירותי בריאות' מחוז הצפון. בכ־
נס ידונו הרבנים המשתתפים בשורה של 

סוגיות הנוגעות לרפואה והלכה.
רבני  להשתתף  צפויים  בוועידה 
הקהילות  רבני  השכונות,  רבני  ערים, 
מומחים  רופאים  לצד  הוראה,  ומורי 
את  שיציגו  בריאות  שירותי  מכבי  של 
הפן הרפואי בכל הסוגיות שיועלו לדיון 
מתקדמים  חדשניים  ממצאים  יוצגו  וכן 

בעולם הרפואה בהובלת מכבי.
הגאון  בועידה:  נוכחותם  את  יכבדו 
המרא  שליט"א  גרוסמן  דוד  יצחק  הרב 
אור',  'מגדל  מוסדות  נשיא  דאתרא, 
הגאון הרב אברהם מנחם שליט"א המרא 
דאתרא, נשיא מוסדות 'נר הצפון', הרה"ג 
ישראל הכהן הנדל שליט"א שליח חב"ד 
הרה"ג  העמק,  מגדל  חב"ד  קהילת  ורב 
אלקנה ישראל ראש ישיבה, אב"ד, ויו"ר 
הרה"ג  ברפואה,  להלכה  הרבנים  ועד 
נחום ברגר שליט"א, מו"צ קהילת חב"ד 
ברפואה,  להלכה  הרבנים  ועד  וחבר 
ורב  כולל  ראש  עשור,  גבריאל  הרה"ג 
כהן  איתן  הרה"ג  חיים,  תורת  קהילת 
ועד  וחבר  הרשב"י  כולל  ראש  שליט"א, 

משה  הרה"ג  והלכה,  לרפואה  הרבנים 
ויועץ  חיים'  'פרי  יו"ר  שליט"א,  שלזינגר 
רפואי והרב משה שלזינגר, מנהל השיווק 

הנהלת  וראשי  מכבי  של  החרדי  למגזר 
מחוז צפון. 

ד"ר קאופמן, ראש מחוז צפון: "תפי־
התאמת  הינה  'מכבי'  של  השירות  סת 
המתקדמים  הרפואיים  השירותים  כלל 
מלאה  הלימה  תוך  הציבור,  לצרכי 
לאורחות חייהם. אך טבעי הדבר שנהיה 
והלכה  רפואה  ועידת  בארגון  שותפים 
שעל  החשובות  הסוגיות  בה  יועלו  אשר 

הפרק לרווחת הציבור כולו". 
קשרי  מתאם  חמו,  בן  מרדכי  הרב 
"אנו  מוסיף:  העמק  במגדל  קהילה 
ובקשר  הדוק  פעולה  בשיתוף  פועלים 
ההוראה  ומורי  הרבנים  עם  יומי  יום 
לבקשות  קשובים  אנו  הקהילות,  בכלל 
לאורח  השירות  את  להתאים  הרבנים 
החיים של המגזר החרדי. הנהלת 'מכבי 
שירותי בריאות' ובראשה מנהלת המחוז 
ולצרכים  לבקשות  נענית  קאופמן  הגב' 
השונים מתוך תפיסת העולם של 'מכבי' 
אישי  מקצועי,  שירות  במתן  שדוגלת 
ואחד  אחד  ולכל  העת  בכל  ואכפתי 

מחברי 'מכבי' באופן אישי". 
בה־ 'מכבי'  ממשיכה  לכנס,  נוסף 
הבריאות  לקידום  הפעילויות  רחבת 
נוסף  פעולה  שיתוף  ומקיימת  בקהילה, 
יערוך  במסגרתו,  חיים',  'פרי  ארגון  עם 
שליט"א  שלזינגר  משה  הרה''ג  היום 
קהל  קבלת  חיים',  'פרי  ארגון  נשיא 
לייעוץ רפואי־הלכתי במרכז הרפואי של 
במ־  13 יוסף  עובדיה  הרב  ברח'  'מכבי' 

בתשלום,  כרוך  אינו  הייעוץ  העמק.  גדל 
ומיועד לחברי כל קופות החולים. קבלת 
 ,20:30-22:30 השעות  בין  תתקיים  קהל 
02- בטלפון  תור  ולקבוע  להירשם  יש 

5001501, שלוחה 2.

לילדי ירושלים היקרים!
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המרכז הרפואי של מכבי במגדל העמק

שלושה ימים אחרונים: בביגליס 
מעיפים מכוניות בהנחות ענק והצעות 

טרייד־אין אטרקטיביות במיוחד 
ליהנות  מוזמנים  ואתם  בעיצומו,  החגים  לקראת  ביגליס  של  הגדול  המכוניות  מרתון 
מחגיגת מחירים והנחות שלא יחזרו על כל הרכבים! אם אתם עדיין נוסעים ברכב הישן 
תיהנו  החרדי,  במגזר  המובילה  הליסינג  חברת  בביגליס,  מהכסא.  שתקומו  הזמן  הגיע   –
גם ממהפכת הטרייד־אין החדשה ותוכלו להתחדש ברכב 2019 חדש מהניילונים, מפנק 
ומאובזר בתוך 40 דקות, בתנאי מימון אטרקטיביים במיוחד ובלי טרטורים והתרוצצויות! 

ועכשיו מתנה לרוכשים בימי המכירות – טיפולים ל־3 שנים במתנה!
התחייבות  תקבלו  בביגליס 
כוכביות!  בלי  רכב  לכל  לטרייד־אין 
קביעת מחיר סופי עוד לפני בדיקה על 
בסיס מנוע, גיר ושלדה תקינים, עלות 
המחיר  קבלת  חשבוננו,  על  הבדיקה 
סגירת  הישן,  הרכב  על  ביותר  הטוב 
ותיהנו  הישן  לרכב  ההלוואה/שעבוד 
המשלמת  בעסקה  חדש  מרכב  כמובן 

ביותר! אצלנו תקבלו במקום אחד.
ההתרו־ כל  את  מייתרת  ביגליס 

בדיקות   – היום  עד  שהכרתם  צצויות 
שמאים,  שווי,  הערכות  רכב,  תקינות 
סוחרים, הצעות מחיר, נסיעה, מכירה, 
שעבודים,  הסדרת  בעלות,  העברת 
הסדרת תשלומים, ניירת ואינספור בי־
רוקרטיה. מעכשיו הטרייד־אין של בי־
גליס ורכישת הרכב החדש הם באותו 
מקום, מה שמאפשר לסגור לך עסקת 
הרכב  עם  ולצאת  מיידית  טרייד־אין 
החדש תוך דקות – בלי טרטורים, בלי 
להתרוצץ, ועם חסכון משמעותי בזמן 

ובכסף!
הרכ־ מגוון  את  תמצאו  בביגליס 

בים הגדול בארץ, הכוללים גם רכבים 
ביצועי  עם  וחשמליים,  היברידיים 
מנוע איכותיים יותר המביאים לחסכון 
וחיישנים  טכנולוגיות  הדלק,  בצריכת 
מתקדמים להגברת הבטיחות וביצועי 
אבזור  וחבילות  יותר,  טובים  כביש 
שלא  מפנקת  בנוחות  חדשני  ועיצוב 
את  לכם  יתאימו  בביגליס  הכרתם. 
 – לצרכיכם  בדיוק  המתאים  הרכב 
כביש או שטח, פרטית או משפחתית, 
עם  בנזין  מנוע  בעלת  או  היברידית 
עבורכם  המושלמת  האבזור  חבילת 
וכמובן  וחסכון  דלק,  צריכת  לנוחות, 
שאתם  כפי  איכותיים  מנוע  ביצועי 

צריכים.
כדי  הכל,  בשבילך  יעשו  בביגליס 
שתיהנה מנסיעה נוחה ורגועה ומרכב 
המכירות  ימי  שקט.  ראש  עם  חדש 
אלול  י"ב  חמישי  יום  עד  מתקיימים 

תשע"ט (12.09.19).
את  וקבלו  לביגליס  היכנסו  אז 
הטוב ביותר בשבילך – בזכות הנסיון 

אלבר:  משנה  סוכנות  ביגליס,  שלנו! 
ירושלים, רח' ירמיהו 39; בני ברק: רח' 

מתחם   4 כנרת  ורח'   106 כהנמן  הרב 
BBC, או בטלפון 1-700-550-650.

מחר: יום עיון והכוונה 
לראשי מוסדות בנושא 
התמודדות התלמידים 

במקרי משבר
ביוזמת 'עזר מציון' בשיתוף עיריית בני ברק – 'התכנית 

360 לילדים ונוער' ו'פורום מנהלים חינוכיים' • יום העיון 
יתקיים במרכז הכנסים במלון גלי צאנז • את המשא 

המרכזי יישא כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א 
יתקיים  רביעי,  יום  מחר, 
מו־ לראשי  והכוונה  עיון  יום 
הארץ,  ברחבי  החינוך  סדות 
תלמידים  עם  לנהוג  כיצד 
חולי  כגון  טראומה,  במקרי 
הת־ לאחד  משפחה  קרוב  של 

תלמיד,  של  חולי  או  למידים, 
חלילה. 

ע"י  מתקיים  העיון  יום 
'עזר מציון' בשיתוף עיריית בני 
360 הלאומית  'התכנית   – ברק 

לאגפי  המשותף  ונוער'  לילדים 
החינוך והרווחה בעיריה ופורום 
הת"תים,  של  חינוכיים  מנהלים 
מקצו־ כלים  להעניק  במטרה 

החינוך  ולאנשי  למוסדות  עיים 

נכונה  והתנהלות  להתמודדות 
במצבים אלו.

במרכז  ייערך  העיון  יום 
צאנז  גלי  מלון  שע"י  הכנסים 
בלבד  מראש  ברישום  בנתניה, 
הלאומית  התכנית  במשרדי 
360 לילדים ונוער בעיריית ב"ב. 

הרישום עתה בעיצומו. 
ביום העיון יישמעו הרצאות 
חינוך  ואישי  מקצוע  אנשי  ע"י 
שיתן  מיוחד  פאנל  יתקיים  וכן 
מתמו־ עימהן  לשאלות  מענה 
מדי  החינוך  במוסדות  דדים 
יישמע  העיון  יום  במרכז  יום. 
משא מיוחד מכ"ק מרן אדמו"ר 

מצאנז שליט"א.

עושים תשובה מסביב לגלובוס: 

אלפים משתתפים 
בעצרות התעוררות 

של 'הידברות' 
בקהילות היהודיות בצרפת ובקנדה  

בן אדם מה לך נרדם, קום קרא בת־
עצמו  על  חוזר  המרגש  המחזה  חנונים: 
מדי שנה במהלך חודש אלול – רבבות 
נוהרים  מאמינים  בני  מאמינים  יהודים 
ואמירת  התעוררות  לעצרות  ערב  מדי 
כך  הבעל"ט.  הדין  יום  לקראת  סליחות 
בכל  מדינות  בעשרות  גם  וכך  בישראל 
רחבי העולם. השפה אמנם שונה ממקום 
אחיד,  לא  הוא  גם  האוויר  מזג  למקום, 
היהודי  הלב  אך  מאוד,  מגוון  הקהל 
מאוחד ומכוון לשמים, להתקרב לבורא 
בת־ ולשוב  בשדה,  המלך  כאשר  עולם 
שובה שלימה בימי הרחמים והסליחות. 
ארוכת  מסורת  הידברות  לארגון 
ועצרות  קירוב  כנסי  קיום  של  שנים 
רחבי  בכל  אלול  חודש  במהלך  סליחות 
אולם  בעולם.  יהודיות  ובקהילות  הארץ 
שליט"א,  ישראל  גדולי  בהוראת  השנה, 
הוחלט להרחיב משמעותית את מניפת 
הפעילות בקרב יהדות התפוצות, כאשר 
לצד שבע מאות! כנסי חיזוק שיתקיימו 
במהלך החודש בכל רחבי הארץ, מוביל 
עולם,  חובק  התעוררת  מסע  הארגון 
וצוותים  פעילים  מאות  בהשתתפות 
'הידברות'  רבני  ובהובלת  לוגיסטיים, 
בראשות הרה"ג רבי זמיר כהן שליט"א. 
כך למשל יערוך 'הידברות' בצרפת 
ושמונה!  משלושים  פחות  לא  ובקנדה 
כנסי התעוררות וסליחות במהלך חודש 
מכל  רבים  אלפים  בהשתתפות  אלול, 
יתקיימו  בצרפת  היהודיות.  הקהילות 
ליאון,  מרסיי,  בפריז,  התעוררות  כנסי 
שטרסבורג, במעמד המקובל הרה"ג יצ־
חק בצרי והמקובל הרה"ג יהודה פטאיה, 

יחד עם רבני הקהילות במקום. 
עמלים  בצרפת  הידברות  פעילי 
הס־ עצרות  ארגון  על  ארוכים  שבועות 

ליחות במהלך חודש אלול, כאשר השנה 
בהש־ לנשים,  ענק  עצרות  יתקיימו  אף 
תתפות הרבנית י' מזרחי. הכנס הראשון 
מרסיי  בעיר  פורט  הניו  באולם  יתקיים 
ביום רביעי, י"ח אלול, ולמחרת יתקיים 

כנס נוסף במתחם הפלמרה בפריז. 
צרפת  מחלקת  מנהל  מימון,  ארז 
למסע  ההיערכות  על  מספר  בהידברות, 
ברצפת ובקנדה: "זכינו ב"ה לארגן מסע 
קהילות  בעשרות  וסליחות  התעוררות 
חודש  לקראת  ובקנדה  בצרפת  יהודיות 

צמא  יהודי  לב  כל  בהם  ימים  אלול, 
מסעות  לצד  זאת  חיזוק.  עוד  לקחת 
במדי־ אלו  בימים  הנערכים  התעוררות 

נות אחרות בהובלת רבני הידברות. כאן 
בצרפת הגענו לסבב מיוחד, כאשר גולת 
גדולים  אירועים  שלושה  הם  הכותרת 
רבים  אלפים  בהשתתפות  ומרכזיים, 

בעז"ה". 
של  השקיקה  על  מספר  מימון 
הפניות  ועל  לשיעורים,  צרפת  יהודי 
פעם  בכל  מקבל  שהארגון  הרבות 
מחדש, בבקשה להביא עוד ועוד רבנים 
לשיעורי תורה וכנסי חיזוק והתעוררות. 
עשרות  קיימנו  האחרונה  בשנה  "רק 
וחוגי  כנסים  אירועים,  חיזוק,  שבתות 
בצרפת,  היהודית  הקהילה  בקרב  בית 
אלפים  מעשרת  למעלה  השתתפו  בהם 
יוצא  הידברות  של  השבת  עלון  איש. 
ובנוסף  הצרפתית,  בשפה  גם  כעת 
וחוברות  קודש  ספרי  עשרות  הדפסנו 
מעמידים  גם  אנחנו  בצרפתית.  יהדות 
לרשות היהודים בצרפת מאות הרצאות 
מטובי המרצים במגוון נושאים תורניים 

והלכתיים", אומר מימון.
מת־ ובקנדה,  בצרפת  המסע  לצד 
קיימים בימים אלו, כאמור, מסעות הת־

העולם.  ברחבי  שונות  במדינות  עוררות 
למסע  ב'הידברות'  נערכים  אלו  בימים 
הרה"ג  בראשות  שיתקיים  מיוחד  רוחני 
רבות  במדינות  שליט"א,  כהן  זמיר  רבי 
הנוראים  הימים  לקראת  ארה"ב  ברחבי 
יהודים  אלפי  ובהשתתפות  הבעל"ט, 
מקיימים  גם  כך  והחוגים.  העדות  מכל 
וסלי־ התעוררות  מסע  הארגון  פעילי 
קונג,  והונג  אוסטרליה  בסינגפור,  חות 

בהובלת הרב יצחק פנגר שליט"א. 
מד־ השונות  'הידברות'  במחלקות 

חריג  פניות  עומס  על  השנה  גם  ווחים 
כתוצאה  היתר  בין  אלול,  חודש  במהלך 
מהמ־ רבים  כאשר  הסליחות,  מעצרות 
מתחזקים  התפילה  במעמדי  שתתפים 
ליהדות  להתקרב  ומבקשים  ברוחניות 
ולשמוע יותר על חיי תורה ומצוות בס"ד. 
פניה  כל  מנווטים  המסורים  הפעילים 
במטרה  המתאימה,  במחלקה  ליעדה 
להבטיח שכל נשמה יהודית תקבל את 
המענה הראוי ואת הסיוע בדרכה חזרה 

הביתה, לחיק היהדות הנאמנה. 
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לילית  בתקיפה  הרוגים   18
ארגוני  סוריה־עירק:  בגבול  עלומה 
אתמול  דיווחו  בסוריה  אדם  זכויות 
כי 18 בני אדם נהרגו הלילה בתקיפת 
הבסיסים של מיליציות שיעיות פרו־
איראניות בגבול סוריה־עיראק. לפי 
הדיווחים, ישנם גם פצועים במקום. 
מטרת  כי  עולה  במדינה  מהדיווחים 
התקיפה היתה ככל הנראה מחסנים 
לחימה.  אמצעי  אוחסנו  שבהם 
הללו  מהמחסנים  חלק  כי  עולה  עוד 

הושמדו כליל. 
בתוך כך, ביום שני לפנות בו־
מס־ צה"ל  כוחות  ידי  על  זוהו  קר 
רקטות  של  כושלים  שיגורים  פר 
משטח סוריה שלא חצו את הגבול 
הדיווח,  פי  על  ישראל.  לשטח 
מלי־ פעילי  על־ידי  בוצע  הירי 

קודס  כוח  בהובלת  שיעיות  ציות 
בפאתי  סוריה  משטח  האיראני 
במשטר  רואה  "צה"ל  דמשק. 

המת־ פעולה  לכל  אחראי  הסורי 
רחשת משטחו", נמסר מצה"ל.

כלי טיס לא מזוהים תקפו בלי־
לה שבין ראשון לשני את הבסיסים, 
באזור אל־בוכמאל שבמזרח סוריה 
וסמוך לעיראק, בו נשמעו פיצוצים 
התקיפה  'אל־ערביה',  לפי  עזים. 
שמו־ מיליציות  של  ליעדים  כוונה 

המהפכה:  משמרות  ידי  על  בלות 
בעיראק,  שפועלים  חיזבללה  אנשי 
פי  על  וחיידריון.  אל־אבאביל 
אוויריות  תקיפות  ארבע  הדיווחים, 
של  תחמושת  מחסני  נגד  בוצעו 
עלי'  'אלאמאם  האירנית  המיליציה 
תחנה  המהווה  באזור  שנמצאים 
היבשתי  בציר  וחשובה  מרכזית 

מאיראן לסוריה ולבנון. 
את־ שפורסמו  הלוויין  תמונות 

מול בצהריים, שעות ספורות לאחר 
הנזק.  ממדי  את  מראות  התקיפה, 
לפי התמונות לפחות ארבעה מחס־

נים גדולים, שלפי פרסום של רשת 
'פוקס' האמריקנית שייכים למשמ־

הושמדו  האיראניים,  המהפכה  רות 
המתואר  לפי  התקיפה.  במסגרת 
לצילומי  שהושוו  הלוויין,  בצילומי 
לכן,  קודם  מיממה  המתחם  אותו 
היה  החשד  לפי  שבהם  המחסנים 
משלוח של טילים מדויקים, נבחרו 
מח־ ומבין  המסתור,  חרף  בקפידה 

סנים נוספים סמוכים שלא הותקפו 
ונשארו שלמים.

לא  היו  האחרונים  בחודשיים 
מעט הפצצות מסתוריות שאירעו 
הדיווחים,  פי  על  זה.  ציר  על 
הגבירו  האחרונים  בחודשים 
המיליציות האירניות את נוכחותן 
בגבול, במיוחד בעיר אל־בוכמאל. 
לפני כשבוע פורסם כי איראן 
חדש  צבאי  בסיס  להקים  פעלה 
לא־ שאמור  סוריה־עירק,  בגבול 

מתקן  ולשמש  חיילים  אלפי  כלס 
השיעיות  למיליציות  אימונים 
באזור. המידע נחשף בעקבות צי־

 ImageSat לומי לווין של חברת
סוכנויות  ומספר  הישראלית 

מומחי  פי  על  מערביות.  מודיעין 
המבנה  זהו  מערביים,  בטחון 
מקימה  שאיראן  ביותר  הגדול 

בסוריה מאז נכנסה לאזור. 
עלי',  'אימאם  נקרא  הבסיס 
ובאישור  בידיעת  נבנה  והוא 
ההנהגה באיראן, כך על פי גורמי 
התצלומים  ניתוח  לפי  הבטחון. 
לאכלוס  בנוסף  בבסיס,  כי  יתכן 
אל־קודס,  מכוח  חיילים  אלפי 
יאוחסנו טילים מדויקים. כעשרה 
והב־ בתצלומים,  נראים  מחסנים 

כמסדרון  גם  לשמש  מתוכנן  סיס 
להעברת אמל"ח מאיראן וסוריה. 
הבסיס  בניית  הדיווחים,  פי  על 
בחוד־ תושלם  למבצעי  והפיכתו 

שים הקרובים.
חיל  תקף  וחצי  כשבוע  לפני 
שת־ בסוריה  איראני  כוח  האוויר 
בשטח  רחפנים  פיגוע  לבצע  כנן 
ישראל. צה"ל מסר כי חיל האוויר 
ובכך  דמשק,  ליד  יעדים  תקף 
קודס  כוח  של  פיגוע  "נסיון  סיכל 
מדובר  צה"ל,  פי  על  האיראני". 
בפיגוע שהיה אמור להתבצע בא־
ותוכנן  תוקפים,  רחפנים  מצעות 
במטרות  ולפגוע  מסוריה  לצאת 

ישראליות.
כוח  מפקד  התקיפה,  לאחר 
המהפכה  משמרות  של  קודס 
הפעו־ את  כינה  סולימאני  קאסם 
שפויות".  "לא  הישראליות  לות 
של  האלה  "הפעולות  לדבריו, 
מהנסיונות  ספק  ללא  הן  ישראל 
הציונית".  הישות  של  האחרונים 
אביב  רב־אלוף  הרמטכ"ל  לפי 
על  האחראי   – סולימאני  כוכבי, 
המה־ משמרות  של  פעולותיהם 
פכה מחוץ לאיראן – פיקד באופן 

אישי על המבצע שסוכל.

מהבוקר: שביתה של כל מפקחי הבניה 
ברשויות המקומיות ובוועדות המרחביות

מאת שלמה גרין

ברשויות  בניה  מפקחי  כ־600 
המרחביות  ובוועדות  המקומיות 
בש־ הבוקר  יחלו  הארץ  רחבי  בכל 

ההשבתה  במסגרת  כוללת.  ביתה 
לא  לשטח,  המפקחים  יצאו  לא 
יטפלו בטופסי גמר ובטופסי 4, לא 
יתקיים מענה טלפוני ולא יתקיימו 

ועדות.

הארגוניים  לצעדים  ברקע 
את  המחייבות  חדשות  תקנות 
צווים  בעצמם  להוציא  המפקחים 
וקנסות על חריגות ועבירות בניה, 
המפקחים  משפטי.  בהליך  ולא 
טוענים כי יישום התקנות מעמיד 
מוח־ בסכנה  האישי  בטחונם  את 

שית וחושף אותם לגילויי אלימות 
מפני האוכלוסיה הנבדקת. בנוסף, 
מדים  ללבוש  נדרשים  המפקחים 
מזהים, דבר המגביר עוד יותר את 

הסכנה בה הם נמצאים.
למ־ כי  נמסר  מההסתדרות 

העובדים  נציגות  דרישות  רות 
בטחון  לסידורי  לעובדים  לדאוג 
והמדינה  הרשויות  מתאימים, 
הנד־ בעלויות  לשאת  מסרבים 

מחובתן  ומתנערות  לכך  רשות 
לא  אם  עובדיהן.  לשלום  לדאוג 
לפגוע  הוחלט  לאחרונה  בכך,  די 
בשכרם של העובדים עם החלטה 
קצו־ להם  לתת  שלא  חד־צדדית 

בת ביגוד אותה נהגו לקבל במשך 
שנים ארוכות.

שיבושים  חלו  שעבר  בשבוע 
את־ אולם  המפקחים,  בעבודת 

הצעדים  את  להרחיב  הוחלט  מול 
לאחר  זאת,  כוללת.  שביתה  לכדי 
על  והממונה  המקומי  שהשלטון 
לנכות  למעסיקים  הורו  השכר 
אשר  מעובדים  מלא  באופן  שכר 

נקטו בעיצומים.

ההפקדה נקלטה 

ביטוי הולם | רפאל קלפהולץ

הוא העביר בסוף את כל הסכום.
לאחר התלבטויות רבות, סבב הסתודדויות והתייעצויות 
עתה  לעת  יופקד  הגדול  הכסף  הפור.  נפל  ומי,  המי  כל  עם 

בחשבון הבנק של הגמ"ח השכונתי.
די  באורח  לידו  התגלגל  בכלל  קטן  לא  כסף  סכום 
הכסף  את  לשמור  כדאי  היכן  השאלה  עלתה  ומיד  מפתיע 
כי  הוחלט  מוחות  סיעור  לאחר  כאמור,  לו.  שיזדקקו  עד 
ממנו  בגמ"ח,  כאלו  כספים  להפקיד  מאוד  גדולה  מצוה  זו 
כי  לסמוך  יוכל  המפקיד  ואף  רבים  יהודים  ליהנות  יוכלו 
סיכון  ללא  טובות  ערבויות  עם  בטוחה  בצורה  נשמר  כספו 

כלל בס"ד.
קולו  נשמע   – ההפקדה?'  את  ראיתם  נשמע?...  'מה 
במשרד  לשפופרת  מבעד  הטרי  המפקיד  של  המודאג 

הגמ"ח. 
התשובה  כי  שקיבל  הלקוני  במענה  הסתפק  לא  הוא 
הגמ"ח  מנהל  אל  שוב  התקשר  הוא  ערב  באותו  חיובית. 
המסמכים  כל  וכי  מסודר  שהכל  לשמוע  ובעצמו  בכבודו 

הנלווים חתומים ומתויקים כדבעי.
הכנסת  בית  של  בפוליש  נפגשו  כשהם  שבת,  בליל 
לשונו.  את  בקושי  המפקיד  נצר  שבת,  גוט  לזה  זה  ואיחלו 
הוא כמעט שאל שוב אם הכל בסדר, ברגע האחרון נזכר כי 

אסור לשוחח בשבת על כגון דא.
ומה זה נוגע לנו?

מסולאים,  אוצרות  הופקדו  אלו  בימים  יקרים!  הורים 
אדמות  עלי  ביותר  היקר  רכושנו  ומפנינים.  מפז  יקרים 
הופקד לידי שומרים אחראיים – מלמדים ומחנכים, ר"מים 
שינטרו  מנת  על   – הלאה  וכן  ומורות  גננות  ומשגיחים, 

ויטפחו אותו בשנה הבאה.
החשוב  הנושא  את  הולם  ביטוי  לידי  נעלה  טרם 
צוות  עם  השנה  כל  במשך  רציף  קשר  שמירת  של  והגורלי 
הראשונית  לפעולה  להתייחס  מקום  יש  תחילה  המחנכים, 

של ההפקדה.
השלוחים  עם  ובריא  ראשוני  קשר  ליצור  מאוד  חשוב 
תפקידנו  את  בעצם  למלא  שעתידים  אלו  שלנו,  הנאמנים 
כי אכן  במקומנו כמי שאמונים על חינוך הבנים. יש לוודא 
ניאותה  בצורה  הוסלק  שהאוצר  כראוי.  נקלטה  ההפקדה 
בין  וחיונית  חיובית  כימיה  שנפתחה  רצון.  ומשביעת 

התלמיד והמחנך – המשפיע והמקבל.
מהרגע  לזהות  ניתן  לפעמים  ההתחלה.  אחר  נגרר  הכל 
הראשון איזשהו קליק הטעון תיקון ומיד לסדר אותו, לפני 
עד  ארוכים  חודשים  פני  על  ומתחיל להיגרר  מתפתח  שזה 

שזה הופך ל'בעיה'.
בוודאי, כאשר הכל בסדר, כמה חשוב להתחיל מיד עם 
אווירה טובה ורעננה. לסכם על תיאום ושיתוף פעולה פורה 
ומשגשג למען המטרה הנשגבה של 'עמלינו – אלו הבנים'.   

נפתחו שני בתי משפט קהילתיים נוספים 
מאת חיים מרגליות

לפעול  החלו  מאתמול  החל 
נו־ קהילתיים  משפט  בתי  שני 
בבית  ובחיפה.  בירושלים  ספים 
בירושלים  השלום  המשפט 
צימרמן  יהושע  השופט  מכהן 
בחיפה  השלום  משפט  ובבית 
בתי  קנטור.  השופטת  מכהנת 
החדשים  הקהילתיים  המשפט 
משפט  בתי  לארבעה  יצטרפו 
בר־ כיום  הפועלים  קהילתיים 
רמלה,  שבע,  בבאר  הארץ  חבי 
בהצלחה  ונצרת  אביב  תל 

רבה. 
הקהילתיים  המשפט  בתי 

הע־ תופעת  עם  מתמודדים 
התפישה  החוזרת.  בריינות 
שחלק  היא  בבסיסם  העומדת 
רקע  על  מבוצעות  מהעבירות 
כלכליות.  חברתיות  מצוקות 
אלו,  במצוקות  הוליסטי  טיפול 
השותפים  הגורמים  כלל  בידי 
הקהילתי,  המשפט  בית  במודל 
הנאשמים  בשיקום  יסייע 
המ־ 'הדלת  תופעת  ובמניעת 

אלו  משפט  בתי  סתובבת'. 
חמש  כמעט  כבר  בארץ  פועלים 

שנים.
בתי  בפני  הובאו  היום  עד 
כ־730  הקהילתיים  המשפט 
מתאימים  שנמצאו  נאשמים 

להשתלב בתכנית. מתוכם סיימו 
את התכנית בהצלחה כ־200 נא־

שמים ועוד כ־330 נמצאים עדיין 
אל  ההליך.  של  שונים  בשלבים 
הח־ הקהילתיים  המשפט  בתי 

כבר  וירושלים  בחיפה  דשים 
נוספים  נאשמים  כ־50  הופנו 
המשפט  בתי  התאמה.  לבדיקת 
בשיתוף  פועלים  הקהילתיים 
השופטת  הרשות  בין  פעולה 
משרד  ביניהם  נוספים  וגורמים 
המשפטים על יחידותיו השונות 
ציבורית  סנגוריה  (פרקליטות, 
המ־ וחקיקה)  יעוץ  ומחלקת 

וארגון  הרווחה  משרד  שטרה, 
ג'וינט־אשלים.

נעצרו חשודים 
בהונאת רופאים

מאת חיים מרגליות

המשטרה עצרה שלושה חשו־
בכך  רופאים  להונאת  בחשד  דים 
כרטי־ פרטי  את  במרמה  שהוציאו 
סי האשראי שלהם ורכשו מוצרים 
החקירה  שקלים.  אלפי  במאות 
של  התביעות  ויחידת  הסתיימה 
להגיש  מתכוונת  ישראל  משטרת 
נגד החשודים כתב אישום ובקשה 

למעצר עד לתום ההליכים.
התקבלו  ישראל  במשטרת 
בכ־ הונאה  אודות  דיווחים  מספר 

נפגעו  מהם  (אשראי)  חיוב  רטיסי 
15 רופאים ועשרות בתי עסק. 

של  ההונאה  יחידת  חוקרי 
בחקירה  פתחו  ישראל  משטרת 
החקירה  הפכה  לאחריה  סמויה 

לגלויה ונעצרו החשודים.

כי  עולה  החקירה  מעיקרי 
קשר  פרטי  השיגו  החשודים 
ומספרי טלפון של הרופאים, הת־
להם  יש  כי  בטענה  אליהם  קשרו 
משלוח דואר עבורם וניתן לשלם 
באמצעות  המשלוח  עלות  את 
שהוציאו  לאחר  אשראי,  כרטיס 
יצרו  הכרטיס  פרטי  את  במרמה 
בתי  עשרות  עם  קשר  החשודים 
שלחו  שונים,  מוצרים  רכשו  עסק 
המצרכים  את  שיאסוף  מונית  נהג 
אח־ עסק  לבתי  אותם  ומכרו 
חשד  על־פי  ההונאה  היקף  רים. 
עלפי  במאות  נאמד  החוקרים 

שקלים. 
כאמור, עתה הסתיימו פעולות 
החקירה ומשטרת ישראל עתידה 
ובקשה  אישום  כתב  נגדם  להגיד 

למעצר עד לתום ההליכים.

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

המרד בדרום תימן מרחיק את 
האפשרות לפתרון מלחמת האזרחים

במגזין 'המכון הירושלמי לעניני ציבור ומדינה' 
מנתח השגריר לשעבר צבי מזאל את המצב העדכני 
אלימות,  של  סבב  לעוד  לאחרונה  שנכנסה  בתימן, 

ומביע תחזית פסימית
מלחמת האזרחים בתימן נכנסה לשלב חדש של 
דרום  עצמאות  תומכי  בין  נוספת  אזרחים  מלחמת 
הדיפלומט  שפרסם  במאמר  תימן.  מצפון  תימן 
לשעבר צבי מזאל, במגזין 'המכון הירושלמי לעניני 
ציבור ומדינה', הוא מנתח את המצב ומגיע למסקנה 

העגומה, שפתרון לא מצב לא נראה באופק.
'המועצה  של  כוחות  פתחו  חודשיים  "לפני 
דרום  בעצמאות  הדוגלת  תימן',  דרום  של  הזמנית 
על  במתקפה  נפרדת,  מדינה  בעבר  שהיה  המדינה, 
כוחות הממשלה הלגיטימית בראשותו של הנשיא 
הנמל  עיר  את  כבשו  הם  האדי.  מנסור  ראבו  עבד 
הסמו־ ושבא  אביאן  מחוזות  לעבר  והתקדמו  עדן 
כים. זו היתה בהחלט הפתעה בלתי נעימה. עד אז 
הם נלחמו יחד עם כוחות הממשלה נגד המרד של 
השיעים הזיידים המרוכזים בעיקר בצפון המדינה 
מנהיגיהם.  משפחת  של  שמה  על  חות'ים  המכונים 
מלחמת  לתוך  חדשה  אזרחים  מלחמת  נוספה  כך 
כבר  והנמשכת  מדם  העקובה  הקיימת  האזרחים 

חמש שנים", פותח מזאל את מאמרו.
"הפתעה נוספת היתה כאשר התברר כי מדינת 
איחוד האמירויות, המחזיקה כוחות בעיקר בדרום 
ב'מועצה  תימן, במסגרת המאבק בחות'ים, תומכת 
הזמנית של דרום תימן'. היא אף הואשמה כי מטו־
סיה תקפו את כוחותיו של האדי. על רקע זה נחשף 
כי למדינת האמירויות אג'נדה סמויה בהתערבותה 
האינטרסים  את  גם  לקדם  פועלת  גם  היא  בתימן. 
הכלכליים שלה בבניית נמלים ומסופים ימיים תוך 
'דרך  את  שיזמה  סין  של  תכניתה  עם  השתלבות 
מערכת  פיתוח  שעיקרה  ה־21'  המאה  של  המשי 
תשתיות של נמלים ואמצעי תחבורה עד לאירופה 
מדרום מזרח אסיה, דרך האוקיאנוס ההודי ומזרח 

אפריקה.
"כל מאמצי האו"ם וארה"ב להביא את החות'ים 
לדיאלוג עם ממשלו של האדי נכשלו להוציא מפ־
גש אחד בשטוקהולם ב־2018 שם התקבלה תכנית 
חודיידה  מנמל  הצדדים  שני  של  הכוחות  להסגת 
הע־ המשך  את  לאפשר  כדי  האדום  הים  שפת  על 
שכ־80%  המדינה,  לרחבי  ההומניטרי  הסיוע  ברת 
בלבד  חלקית  מומש  ההסכם  בינתיים  לו.  נזקקים 

ואינו מבשר דיאלוג בין שני הצדדים.
"מרד החות'ים נמשך כבר שנים רבות על רקע 
טענותיהם על קיפוח ואפליה של הממשל המרכזי 
סאלח  עבדללה  עלי  הקודם  הנשיא  של  בראשותו 

הערבי'  'האביב  אירועי  אחרי  מתפקידו  שהודח 
ב־2011.

הצדדים  שני  בין  העימותים  הגיעו  "ב־2014 
המרכז  לעבר  התקדמו  החות'ים  כאשר  לשיאם 
והדרום וכבשו את צנעא הבירה ואחר כך את ערי 
וחודיידה.  עדן  ונמלי  תעז  כגון  המרכזיות  הדרום 
והכריז  לעדן  ברח  האדי  מנסור  ראבו  עבד  הנשיא 
המערכה.  את  ניהל  הוא  ומשם  זמנית  כבירה  עליה 
עם השתלטות החות'ים עליה הוא נאלץ שוב לברוח 
והפעם הוא קבע את מושבו בסעודיה שם הוא נמ־

צא עד עצם היום הזה. מאז נמשכת בתימן מלחמת 
המצב  את  מנצלים  זרים  גורמים  כאשר  האזרחים 

כדי לקדם את האינטרסים שלהם.
את  לערער  במטרה  בחות'ים  תומכת  "איראן 
לסעו־ עוין  משטר  שם  ולבנות  תימן  של  יציבותה 
ובמל"טים  בטילים  אותם  מחמשת  אף  היא  דיה. 
שהרגישה  האחרונה,  זו  סעודיה.  לעבר  המופנים 
מאוימת, הקימה ב־2015 יחד עם מדינת האמירויות 
לסייע  כדי  ערביות  מדינות  שמונה  של  קואליציה 
הקהיליה  ע"י  המוכר  האדי  של  הלגיטימי  לממשל 
את  ולסיים  בצנעא  לשלטון  להחזירו  הבינלאומית, 
ומספ־ בהאדי  תומכות  ובריטניה  ארה"ב  המרד. 

אותו  המפעילות  והאמירויות  לסעודיה  נשק  קות 
ללא  הפצצות  בעקבות  החות'ים.  נגד  במערכה 
הבחנה של מטוסי הקואליציה ופגיעה רחבת היקף 
לעצור  טרמפ  מהנשיא  הקונגרס  דרש  באזרחים 
את הספקת הנשק לשתי המדינות הנ"ל אבל נתקל 
הקו־ של  חוק  הצעות  שתי  על  ווטו  והטיל  בסירוב 

נגרס בענין זה.
לש־ ב־2015  עוד  הצליחו  הקואליציה  "כוחות 

חרר את עדן אך לא את חודיידה וגם לא את צנעא 
והשתרר מעין תיקו.

התי־ הצבא  רוב  את  כללו  האדי  של  "כוחותיו 
מני, את המיליציה של מפלגת ה'אסלאח' הקשורה 
אסלאמיות  מיליציות  המוסלמים,  האחים  בתנועת 
של  הכוחות  את  גם  כאמור,  מזמן,  לא  ועד  נוספות 
'המועצה הזמנית של דרום תימן' שהוקמה ב־2017 
לקדם את שאיפות הדרום לעצמאות. לעומת זאת 
הנא־ והכוחות  סאלח  עבדללה  עלי  הקודם  הנשיא 

מנים לו תמכו דווקא בחות'ים. בדצמבר 2017 הרגו 
מוכן  הוא  כי  שהודיע  לאחר  סאלח  את  החות'ים 
סעודיה.  בראשות  הקואליציה  ראשי  עם  לשיחות 
ללא ספק זו תמונה מורכבת מאד של יחסי הכוחות 
המסבירה את הקושי שבהשגת פתרון למלחמה זו.

של  הזמנית  'המועצה  כוחות  של  "המתקפה 
דרום תימן' המכונים 'כוחות חגורת הבטחון' היתה 
הצדדים  את  פילגה  היא  הנגמ"ש.  בתוך  ירי  מעין 

הנאבקים בחות'ים, סיבכה את המלחמה והרחיקה 
גם  היא  פתרון.  למציאת  האפשרות  את  יותר  עוד 
גרמה למתיחות בין סעודיה למדינת האמירויות – 

שתי המדינות המובילות את הקואליציה.
"מתקפת הכוחות הדרומיים אמנם הפתיעה את 
מדינת  את  לא  אך  במלחמה,  המעורבים  הגורמים 
איחוד האמירויות. היה ידוע כי היא שואפת לקדם 
את האינטרסים הבטחוניים והכלכליים שלה, אבל 
איש לא ציפה כי תתמוך בפילוג הכוחות הנלחמים 
בחות'ים. בעוד הסעודים מתמקדים בניהול המער־

כה האווירית נגד החות'ים שיגר איחוד האמירויות 
כוחות צבא משמעותיים שהתמקמו בעיקר בדרום 
להידוק  פעלו  בחות'ים  למלחמה  ובנוסף  המדינה 
נשק ואימנו  לה  סיפקו  הדרום,  עם תנועת  היחסים 
את כוחותיה. יש לזכור כי דרום תימן היתה מדינה 
לא  ב־1990  תימן  צפון  עם  והתמזגותה  עצמאית 
חיסלה את שאיפותיה לעצמאות ולהדגשת ייחודה 

במורכבותה של החברה התימנית.
נפרדת  כישות  מוכרת  היותה  למרות  "תימן, 
בחצי האי ערב משחר ההיסטוריה היתה רוב הזמן 
החשוב  הנמל  עדן,  שונים.  משטרים  בין  מפולגת 
השוכן בכניסה למיצר באב אל מנדב ולים האדום, 
נכבשה ע"י הבריטים ב־1832 והפכה למושבה ברי־

טית שחשיבותה גדלה עוד יותר לאחר בניית תעלת 
להודו.  השיט  נתיבי  על  השליטה  במסגרת  סואץ 
ובמ־ מסביבה  רחבים  בשטחים  התבססו  הבריטים 

חלקה  ייחודית.  תימנית  ישות  שם  נוצרה  הזמן  שך 
הצפוני של תימן היה נתון לשלטון דתי של הזיידים 
במשך  נשלט  פוליטית  אך  שנים,  כ־1000  במשך 
מאות שנים – עד סוף מלחמה העולם הראשונה – 
ע"י האימפריה העותומנית. ב־1918 תימן הצפונית 
התיאוקרטי  השלטון  אך  עצמאית,  למדינה  הפכה 
הפיכה  בעקבות  ב־1962  רק  התמוטט  הזיידים  של 

צבאית שנתמכה ע"י גמאל עבד אל נאצר.
הב־ מידי  עצמאותה  את  קיבלה  תימן  "דרום 

והפכה  המועצות  לברית  התקרבה  ב־1967,  ריטים 
תימן'.  של  העממית  הדמוקרטית  ל'רפובליקה 
משענתה  שהיתה  בריה"מ  קריסת  עם  ב־1990 
למדינה  הצפון  עם  כאמור  התמזגה  היא  העיקרית 
עבד־ עלי  תימן'.  של  'הרפובליקה  היא  מאוחדת – 

ללה סאלח שהיה נשיא צפון תימן המשיך בתפקידו 
כנשיא המדינה המאוחדת.

"אלא שהשאיפות לעצמאות בדרום הלכו וגברו 
ע"י  האזור  של  קיפוחו  רקע  על  במיוחד  הזמן  עם 
מלחמת  פרצה  ב־1994  סאלח.  הנשיא  של  ממשלו 
אמ־ הדרום  צבא  המדינה.  חלקי  שני  בין  אזרחים 

נמשכו.  לצפון  הדרום  בין  העימותים  אך  הובס  נם 

את  לקדם  במטרה  הדרום'  'תנועת  הוקמה  ב־2007 
בייחודיותו  ולהכרה  הדרום  אזרחי  של  זכויותיהם 
של האזור במסגרת המדינה המאוחדת. משלא צל־

חו מאמציה גברו הקולות בתוכה לפעול לעצמאות 
מלאה.

איחוד  ממדינת  תמיכה  קיבלה  "התנועה 
מדיניות  ה־90'  שנות  מאז  המנהלת  האמירויות 
הבטחוניים  האינטרסים  לקידום  אקטיבית  חוץ 
הסחר  לחברת  לסייע  ובמיוחד  שלה  והכלכליים 
בעולם  הגדולות  אחת  שהיא   DP WORLD שלה 
להבטיח  מטרתה  ימיים.  ומסופים  נמלים  לניהול 
חופה  לאורך  ידים  רחב  באזור  השיט  מסלולי  את 
סומליה  חופי  מול  עדן,  במפרץ  תימן  של  הדרומי 
אזור  האדום.  הים  ודרום  מנדב  אל  באב  ובמיצר 
שהשתלטו  החות'ים  וסוכניה  איראן  ע"י  מאוים  זה 
התומכות  וקטר  טורקיה  ע"י  וגם  חודיידה  נמל  על 
האדום.  בים  נוכחות  והבונות  המוסלמים  באחים 
מול איומים אלה הקימה מדינת האמירויות נוכחות 
בנמל  ובעיקר  פרים  ובאי  סוקוטרה  באי  צבאית 
מרכזי  כבסיס  אותה  המשמש  באריתריאה  אסאב 
לכו־ התארגנות  אזור  וגם  ובאוויר  בים  לכוחותיה 

חותיה היבשתיים במלחמה מול החות'ים.
"מדינת האמירויות גם השיגה זכיונות לפיתוח 
שהכריז  מסומליה  (חלק  בסומלילנד  ברברה  נמל 
הבינ־ הקהיליה  ע"י  הוכר  לא  אך  עצמאות  על 
לאומית) ובנמל בוסאסו בפונטלנד (אזור אוטונומי 
דולר  כמיליארד  בהם  השקיעה  היא  בסומליה). 
מכולות  לשינוע  לסוגיהם,  הנמל  מתקני  להרחבת 
ככל  גדול  נתח  להשיג  כדי  בתפזורת,  ומטענים 
באזור  שגדלה  שהלכה  הסחר  תנועת  של  האפשר 
כא־ ובכללן  אפריקה  מזרח  ובמדינות  האדום  הים 

לה שאין להן גישה לים. גם עדן כלולה בתכנית זו 
מדינת  של  המשמעותית  הצבאית  נוכחותה  ומכאן 
הקואליציה,  במסגרת  תימן  בדרום  האמירויות 
כוחותיה  ואימון  הדרום  בתנועת  תמיכתה 

הצבאיים.
רשת  של  שהקמתה  יעיל,  כאמור  גם,  "התברר 
התכנית  עם  גם  משולבת  האמירויות  ע"י  הנמלים 
תשתיות  של  חגורה  לבניית  המפורסמת  הסינית 
חתמו   2018 ביולי  אירופה.  עד  ונמלים  תחבורה 
שתי המדינות על הסכם בסך 3.4 מיליארד כדולר 
חלק מתכנית 'חגורת הדרכים' של סין במטרה לפ־

תח את נמל ג'בל עלי באמירויות ולהכשירו לשנע 
העולם,  ברחבי  ללקוחות  בדרכה  סין  תוצרת  את 
התפקיד  נועד  האמירויות  איחוד  למדינת  כאשר 
ביותר  החשובים  מן  טרנזיט  של  מרכז  לשמש 

לגבי סין.

דיווח בסוריה: לפחות 18 הרוגים 
בתקיפה נגד המיליציות האירניות

מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם מדווח על הרוגים ופצועים בתקיפה באזור אל־בוכמאל בגבול סוריה־
עיראק בלילה שבין ראשון לשני נגד בסיסים של המיליציות השיעיות שפועלות בחסות איראן ^ לפי חלק 

מהדיווחים הופצצו מחסנים שבהם מוחזקים אמצעי לחימה  ^ ביום שני לפנות בוקר זוהו על ידי כוחות 
צה"ל מספר שיגורים כושלים של רקטות משטח סוריה לעבר ישראל

חוק המצלמות נפל 
בוועדה המסדרת

בהצבעה בוועדה נוצר תיקו של 12 תומכים מול 12 מתנגדים, לאחר 
שח"כ רועי פולקמן מ'כולנו' נעדר מההצבעה וחברי ישראל ביתנו החליטו 

להתנגד לה ^ נתניהו: "ליברמן חבר לשמאל והלך עם אחמד טיבי"
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בממשלה  שאושר  לאחר 
במליאת  להצבעה  לעלות  ותוכנן 
ולא  נפל  המצלמות  חוק  הכנסת, 
לפני  מהיר  חקיקה  בהליך  יאושר 

הבחירות הקרובות. 
המ־ שהוועדה  לאחר  זאת, 

מיקי  ח"כ  של  בראשותו  סדרת 
ההצעה  את  אישרה  לא  זוהר 

להקדמת הדיון.
תיקו  נוצר  בוועדה  בהצבעה 
מתנג־  12 מול  תומכים   12 של 

פולקמן  רועי  שח"כ  לאחר  דים, 
וחברי  מההצבעה  נעדר  מ'כולנו' 
להתנגד  החליטו  ביתנו  ישראל 

לה.
המש־ הסביר  ההצבעה  לפני 

לדעת  כי  ניזרי  רז  ליועמ"ש,  נה 
מניעה  יש  מנדלבליט  היועמ"ש 
החוק  הצעת  לקידום  משפטית 

הממשלתית.
שראוי  חושבים  שאנחנו  "אף 
שה־ נכון  מצלמות,  להציב  ונכון 

ונכון  ראוי  הליך  תקיים  כנסת 
להסדר כזה בצורה מסודרת, אני 
תעשה  הבאה  שהכנסת  מקווה 

זאת", אמר נזרי.
של  הדעת  "חוות  לדבריו, 
קשיים,  מיני  כל  פירטה  היועץ 
על  החלטנו  בגינה  הסיבה  אך 
יו"ר  שעמדת  היתה  עמדתנו, 
לפנינו  שהוצגה  הבחירות  ועדת 
בעיתוי  החוק  קבלת  כי  היתה 
לתוהו  לגרום  עלול  הזה,  ובאופן 
ובוהו בבחירות, אז כבר לא היתה 

שאלה".
מגיעה  הממשלה  "כאשר 

כאן,  שיש  ומה  כזו,  בסיטואציה 
מפלגות  בין  פוליטי  ויכוח  זה 
אזי  לעשות,  שצריך  מה  שונות 
המוסמך  גוף  בחירות,  ועדת  יש 
הבחירות.  את  להסדיר  דין  עפ"י 
אומר  בחירות  שמקיים  הגוף  אם 
לי שהוא לא יכול לקיים בחירות, 

ברור שיש מניעה", הוסיף נזרי.
אייל  עו"ד  הכנסת,  יועמ"ש 
ינון, רמז כי להבנתו הצעת החוק 
במתכונתה  תאושר  לא  ממילא 
הנוכחית, אך עם זאת ציין "לאור 
שאכנס  טעם  אין  ההתפתחויות, 
לו־ שרציתי  את  החוק,  להצעת 

מצר  שאני  החוק  הצעת  על  מר 
הצעת  אתמול.  אמרתי  שהונחה, 
לד־ היתה  הזה,  בנוסחה  החוק 

בעיתוי  וודאי  חוקתית,  לא  עתי 
הנוכחי".

ראש  תקף  הדיון  לאחר 
בנימין  הליכוד  ויו"ר  הממשלה 
ראשי  את  בחריפות  נתניהו 
ליברמן  ואביגדור  האופוזיציה 

שהתנגדו לחוק.
שרוצה  למי  סיבה  שום  "אין 
להתנגד  בחירות  טוהר  באמת 
זיופים  שמונע  המצלמות  לחוק 

בבחירות", טען נתניהו.
מפתיע  לא  זה  בעצם  "אבל 
טיבי  לאחמד  חברו  וגנץ  שלפיד 
את  לקבור  כדי  עודה  ולאיימן 
הולכים  הם  כי  המצלמות,  חוק 
אח־ שבה  שמאל  לממשלת  יחד 

מד טיבי ואיימן עודה יהיו שרים 
בממשלה של לפיד וגנץ", הוסיף 

ראש הממשלה.
שמאכזב  "מה  לדבריו, 
חבר  שוב  שליברמן  זה  במיוחד 

הערביות.  ולמפלגות  לשמאל 
שעות   48 שתוך  אמר  הוא  פעם 
תוך  ועכשיו  הניה  את  יחסל  הוא 
והלך  זיגזג  עשה  הוא  שעות   48

עם אחמד טיבי ואיימן עודה".
אחת  תשובה  רק  לי  יש  "לכן 
לכל אלה שרוצים לזייף את הב־

יש  הבחירות,  את  לגנוב  חירות, 
לבוא  מוחצת:  אחת  תשובה  רק 
רק  ולהצביע  לקלפי  בהמונים 
פריבילגיה  אין  כי  אחד,  בפתק 
לליכוד",  רק  להצביע  אחרת. 

קרא נתניהו.
בירכו  האופוזיציה  במפלגות 
ח"כ  המצלמות.  חוק  הפלת  על 
דחיית  בעקבות  מסר  שלח  עפר 
חוק המצלמות בוועדה המסדרת 
את  נתניהו  בנימין  נחל  "היום  כי 
מערכת  של  הראשונה  התבוסה 

הבחירות הנוכחית".
שלו  העלוב  ההסתה  "ספין 
מע־ נגד  להסית  הכושל  והנסיון 

הבחירות  ועדת  המשפט,  רכת 
של  גדולים  וציבורים  המרכזית, 
מצביעים בארץ – הכל כדי שהוא 
בתבוסתו  מישהו  להאשים  יוכל 
בבחירות, הספין הזה נפל באופן 
התבוסה  זו  בכנסת.  כאן  מהדהד 
תבוא  הבא  בשבוע  הראשונה, 

התבוסה הסופית", הוסיף שלח.
המשותפת,  הרשימה  יו"ר 
"חוק  כי  ציין  עודה,  איימן  ח"כ 
יוצא  ונתניהו  נפל  המצלמות 
הער־ החברה  נגד  מאסף  לקרב 

והמרחב  המשפט,  מערכת  בית, 
ההתקר־ מופע  כולו.  הדמוקרטי 

בנות של ביבי מגיע לסופו. נפגש 
בקלפי".
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שהתקיים  מיוחד  בכינוס 
בו  עילית,  ביתר  בעיר  במוצ"ש 
התקיימה ישיבת רבני העיר ביתר 
בענייני  חיזוק  על  דנו  בה  עילית 
הוק־ מעמד  בשילוב  בעיר,  השבת 
השבת  למען  פעילים  לעשרות  רה 
תחת  המאוגדים  עילית  בביתר 

חברת 'מזהירי השבת'.
פתח את הכינוס ראב"ד ביתר 
שבפתח  ברוורמן  צבי  רבי  הגאון 
השיתוף  על  לרבנים  הודה  דבריו 
הפעולה הנדיר בין רבני הקהילות, 

העובדה  את  לשבח  ציין  וכן 
הרב  בראשה  והעומד  שהעיריה 
למען  רבות  שעושים  רובינשטיין 
מזני־ לא  שונים,  בנושאים  העיר 

העיר,  של  הרוחני  הצד  את  חים 
הוראה  כל  בשמחה  ומבצעים 
בדבריו,  העיר,  מרבני  המגיעה 
הצורך  על  ברוורמן  הגר"צ  עמד 
השבת',  'מזהירי  בחברת  החשוב 

ועל התועלת העצומה מכך.
לאחריו נשא דברים הגאון רבי 
שכונת  רב  אוירבאך  שמחה  מאיר 
על  שהרחיב  הבד"צ,  וחבר  הדקל 
הצורך לתקן תקנות ולהסדיר את 
הדברים על מנת שלא יבואו לידי 
חילול שבת, ובפרט בשבתות אלה 

שזמני כניסת השבת מתקצרים. 
ונשאו  בכינוס  השתתפו  עוד 
חברי  הגאונים  הרבנים  דברים 
איצקו־ שלמה  רבי  הדין  בית 

רבי  ברזובסקי,  ישראל  רבי  ביץ 
הגרמ"ד  וכן  שטיגליץ,  אברהם 
הגר"א  מנדלבוים,  הגרד"י  אדלר, 
בוטרמן, הגרמ"ט וייסברגר, הגר"י 
הגר"מ  רבינוביץ,  הגר"י  ברנדויין, 

הלפרין ורבנים נוספים.
ראש עיריית ביתר הרב מאיר 
הכינוס  את  שהנחה  רובינשטיין 

חיזק את ידי הרבנים, וכלל העוס־
קים בביצור וחיזוק חומות השבת 
חברי  דברי  נשמעו  כן,  כמו  בעיר. 
והרב  ברגר  חיים  הרב  המועצה 
למען  רבות  העושים  שפיצר  דוד 

ענייני היהדות בעיר.
לאב־ הוענקו  האירוע  במהלך 
תעו־ השבת'  'מזהירי  חברת  רכי 
'חבר' ב'חברת מזהירי שבת',  דות 

עליהם חתומים כלל רבני העיר.
דיון  לאחר  הכינוס  בסיום 
הנחיות  הרבנים  פרסמו  ממושך 
הנ־ ענין  ביניהם  תחומים,  במגוון 
כניסת  עם  העיר  ברחובות  סיעות 
ברורים  כללים  קביעת  השבת, 
טרם  המקוואות  סגירת  בענין 
כניסת השבת, ובענין נסיעת רכבי 

הבטחון בעיר בשבת.

גנץ מחריף את הטון: "לא 
תהיה רוטציה עם נתניהו"
יו"ר כחול לבן הבהיר כי יקדם חקיקה שתמנע מראש ממשלה לכהן 

תחת כתב אישום ^ השר לשעבר יעלון הבהיר כי גנץ אינו פוסל 
רוטציה עם מועמד אחר שיעמוד בראש הליכוד
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ח"כ  לבן  כחול  מפלגת  יו"ר 
חקיקה  לקדם  החליט  גנץ  בני 
ממשלה  לראש  תאפשר  שלא 

לכהן תחת כתב אישום.
בעיתון  הדיווח  פי  על 
בהת־ למעשה  מדובר  'ידיעות', 
חייבות של גנץ שלא תהיה רו־
טציה עם נתניהו כל עוד מרחף 

מעל ראשו כתב אישום. 
כי  נכתב  החוק  בהצעת 
נגדו  שהוגש  ממשלה  "ראש 
בעבירות  פלילי  אישום  כתב 
חמורות לא יוכל לכהן בתפקי־
דו". כיום ראש ממשלה שהוגש 
נגדו כתב אישום יכול להמשיך 
פסק  בעניינו  שניתן  עד  לכהן 
ערכאות  כל  לאחר  חלוט,  דין 

הערעור.
אמרו  לבן  בכחול  בכירים 
נת־ עם  תשב  לא  לבן  "כחול 

עוד  כל  ברוטציה,  לא  גם  ניהו, 
נגדו  המשפטיים  התהליכים 

מתקיימים".
לגלי  יעלון  שנתן  בראיון 
היתר  בין  נשאל  הוא  צה"ל, 
האם תתכן רוטציה על ראשות 
הלי־ מועמד  עם  הממשלה 

והשיב,  נתניהו  לא  שהוא  כוד 
"בוודאי. לא פוסלים אף אחד".

בתגובה ספג יעלון מתקפה 
על ידי ח"כ שפיר, מס' 2 ברשי־

מת 'המחנה הדמוקרטי'. 
מה  על  נכנעת?  "בוגי, 
רוט־ בממשלת  תתפשרו 

חצי  שחיתות?  חצי  על  ציה? 
דמוקרטיה?",  חצי  סיפוח? 

" קול  וקבעה:  שפיר  תהתה 
לממשלת  קול   = לבן  לכחול 

ליכוד".
של  ברשימתה  נוסף  בכיר 
שפיר, אהוד ברק, תקף גם הוא 
חוש־ כי דבריו  את יעלון, וטען 

פים את העובדה שב'כחול לבן' 
יחד  ממשלה  להקמת  פועלים 

עם הליכוד.
השק.  מן  המרצע  "יצא 
להקמת  חותרים  וגנץ  יעלון 
הליכוד.  עם  מוטציה  ממשלת 
כניעה  כניעה.  זו  שינוי.  לא  זה 
לקיצוניות,  כניעה  לגזענות, 
הבהיר  לשחיתות",  כניעה 
ל'מחנה  קול  "רק  והוסיף,  ברק 
שח־ מה  על  יילחם  הדמוקרטי' 
זה  ליכוד,  בלי  באמת.  לך  שוב 

בטוח".

משפחת גולדין: "לנתניהו 
אין תירוץ להתקפל"

הוריו של הדר גולדין הי"ד הגיבו להחלטת בג"ץ 
לפיה המדינה תוכל להחזיק בגופות מחבלים

מאת דוד שמואלי

גולדין  הדר  סגן  של  הוריו 
הי"ד שגופתו מוחזקת בידי חמאס 
להחלטת  אתמול  התייחסו  בעזה, 
תוכל  המדינה  כי  הקובעת  בג"ץ 
כא־ מחבלים  של  בגופות  להחזיק 
צה"ל  חיילי  השבת  לקידום  מצעי 

והאזרחים הישראליים.
"בעקבות ההחלטה, נגמרו לנ־

מדוע  התירוצים  וממשלתו  תניהו 
פעם  אחר  פעם  מתקפלים  הם 

ומחזירים מחבלים לקבורה. 
"הקבינט בראשות נתניהו קיבל 

ללחוץ  כיצד  החלטות  של  שורה 
על חמאס בכדי לקדם את השבתם 
הממשלה  ראש  אבל  הבנים,  של 
וממשלת ישראל נמנעים מלהפעיל 
כדי  האפשריים  המנופים  כל  את 
מנכס  הבנים  אחזקת  את  להפוך 

לנטל", אמרו השניים.
של  "ההחלטה  כי  הוסיפו  הם 
מפורשת  בצורה  קובעת  בג"ץ 
לגיטי־ והממשלה  לנתניהו  שיש 

ולהחזיק  להמשיך  מלאה  מציה 
בגופות של מחבלים עד להשבתם 
והישאם  אברה  אורון,  הדר,  של 

חזרה הביתה".

ברגע האחרון: בוטלה שביתת 
התח"צ במזרח ירושלים

מאת חיים מרגליות

נמסרה  השביתה  לפני  רגע 
התחבורה  חברות  מטעם  אמש 
ירושלים  במזרח  הציבורית 
שתוכננה  השביתה  ביטול  על 

ליום שני.
במזרח  התח"צ  מחברות 
האח־ "בימים  כי  נמסר  ירושלים 

מתקדם  מו"מ  מנהלים  אנו  רונים 
וזאת  התחבורה  משרד  נציגי  עם 
פעי־ הפסקת  את  למנוע  במטרה 

במזרח  הציבורית  התחבורה  לות 
ירושלים".

התקד־ "למרות  כי  נמסר  עוד 
עדיין  שנעשתה,  משמעותית  מות 
קיימים פערים בחלק מהנושאים, 
בימים  לגשר  מקווים  אנו  עליהם 
רצון  ומתוך  כך,  בשל  הקרובים. 
הנוס־ בציבור  הפגיעה  את  למנוע 
עים, הוחלט בשלב זה כי פעילות 

הקווים תימשך כסדרה".
על רקע הדיווחים על החזרת השוק הסיטונאי בחברון 

ליהודים: צה"ל נגד ההפחדה של המנהל־האזרחי
במנהל האזרחי טענו כי החזרת השוק הסיטונאי בחברון ליהודים תגרום להתפרעויות בעיר ^ קציני צה"ל העריכו שהחשש מוגזם 

והמהלך יעבור בשקט

www.bechirot.gov.il
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מאת סופרנו הצבאי

למינהל  צה"ל  בין  מחלוקת 
האזרחי לגבי ההשלכות של החז־
רת השוק הסיטונאי בחברון הבנוי 
היישוב  לידי  יהודים,  אדמות  על 
הדיווחים,  לפי  בחברון.  היהודי 
שעסקו  הבטחון,  מערכת  בדיוני 
בחברון,  השוק  מבנה  בנושא 
המינהל־האזרחי  אנשי  הזהירו 
כי  בשטחים,  הפעולות  ומתאם 
ערביי  את  יתסיס  הזה  המהלך 
של  להתפרעויות  ויגרום  חברון, 

הפלסטיניים בעיר.
צה"ל,  קציני  אמרו  לעומתם 
המרכז  פיקוד  במפקד  מגובים 
הזה  שהחשש  פדן,  נדב  אלוף 
יע־ המהלך  ולהערכתם  מוגזם, 

גם  כי  הזכירו  הם  בשקט.  בור 
בחב־ שנעשו  קודמים  באירועים 
רון, כמו שידרוג בסיס צה"ל בש־
מגנו־ הצבת  או  אבו־סנינה,  כונת 

מטרים משופרים במעברים שבין 
השטח היהודי לשטח הערבי של 
האזרחי  במינהל  הזהירו  חברון, 
שיסעירו  הללו  המהלכים  מפני 
של  ובסופו   – חברון  תושבי  את 
דבר הכל עבר בשקט. וכך גם עם 
איכלוס 'בית המכפלה' ו'בית רחל 
במינהל־ הזהירו  אז  גם  ולאה'. 

התושבים,  תסיסת  מפני  האזרחי 
אזהרה שהופרכה.

אלו  בדיונים  השב"כ  עמדת 
צה"ל,  לעמדת  קרובה  היתה 
האז־ המינהל  לעמדת  ומנוגדת 

(המועצה  במל"ל  בדיון  גם  רחי. 
בנושא  שעסק  לאומי)  לבטחון 
הצ־ עמדת  היתה  בחברון,  השוק 

בחברון  לתסיסה  חשש  שאין  בא 
הנדרש  המהלך  המהלך.  נוכח 
הוא שליחת מכתב משר הבטחון 
– כיום בנימין נתניהו – לעיריית 
ממשלת  מודיעה  שבו  חברון, 
ישראל מה כוונותיה לגבי השוק, 
ומתן אפשרות שלה להגיב בתוך 

60 יום.
כי  נחשף  כחודש  לפני  כבר 
בחברון  הסיטונאי  השוק  החזרת 
הסמל  היהודי,  לרובע  הצמוד 
היהודיים  הנכסים  של  הבולט 
שראש  בגלל  מתעכבת  מתרפ"ט, 
הממשלה מעכב אישורו למשלוח 
יוס־ שבו  חברון,  לעיריית  מכתב 

דר מעמד השטח לתועלת עיריית 
חברון והיישוב היהודי גם יחד.

קצין  שניסח  במכתב  מדובר 

במי־ נטוש  רכוש  לענייני  המטה 
הקובע  סגל,  יוסי  האזרחי  נהל 
הדיירּות  המדינה,  הבנת  לפי  כי 
פק־ בשוק,  העיריה  של  המוגנת 

מוכנה  המדינה  זאת,  למרות  עה. 
הרי־ אחרי  הדין,  משורת  לפנים 

העיריה  שבו  הנוכחי  המבנה  סת 
לבנות  מוגנת',  ב'דיירות  החזיקה 
קומות,  חמש  או  ארבע  בן  מבנה 
דיירות  חברון  לעיריית  ולאפשר 
המבנה  של  הראשונה  בקומה 

למצב  בכפוף  כמובן  זאת  החדש. 
הבטחוני.

בשטחים,  הפעולות  מתאם 
אלוף כמיל אבו רוקון, העלה בא־

חד הדיונים את הטיעון, ששליחת 
מהלך  לטרפד  עלולה  המכתב 
והוא  לקדם,  מנסה  שהוא  אחר 
הנגשת מערת המכפלה – התקנת 
לבקר  לנכים  שיאפשר  מעלון 

במערת המכפלה.
ביקר  שעבר  בשבוע  כי  יוזכר 

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
חללי  לזכר  בעצרת  בחברון, 
שנה   90 במלאת  תרפ"ט  פרעות 
נת־ יצר  הביקור  ערב  לפרעות. 

הביקור  את  שינצל  ציפיה  ניהו 
לב־ השוק  החזרת  על  להודעה 

נמנע  הוא  אולם  יהודית,  עלות 
בהצהרה  והסתפק  זאת  מלעשות 
מעשית  משמעות  חסרת  כללית 
נישאר  בחברון,  זרים  "איננו  כי 

בה לנצח".

השכר הממוצע במשק עלה 
ביוני ב־2.9 אחוז ל־11,175 שקל

למשרת  הממוצע  השכר 
ביוני 11,175 היה  במשק  שכיר 
אחוז   2.9 של  עליה  שקל, 
עולה  כך   .2018 יוני  לעומת 
הלשכה  שמפרסמת  מנתונים 

המרכזית לסטטיסטיקה.
33.5 אחוזים (1.264 מיליון) 
במשק  השכיר  משרות  מכלל 
שבהם  כלכליים  בענפים  היו 
שכיר  למשרת  הממוצע  השכר 
גבוה מהשכר הממוצע של כלל 
2.515) אחוזים   66.5 המשק, 

השכיר  משרות  מכלל  מיליון) 
כלכליים  בענפים  היו  במשק 
שבהם השכר הממוצע למשרת 
הממוצע  מהשכר  נמוך  שכיר 

של כלל המשק.
מצביעים  המגמה  נתוני 
משרות  במספר  יציבות  על 
2019 יוני   – באפריל  השכיר. 

מספר משרות השכיר בחישוב 
שינוי,  ללא  כמעט  היה  שנתי 
לאחר עליה של 0.6% בחישוב 

שנתי בינואר – מרס 2019.
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זהירים לשומרו: רבני ביתר 
התכנסו למען השבת

בכינוס שהתקיים אמש בנוכחות רבני העיר ובהשתתפות עשרות אברכים הפעילים בחברת 'מזהירי שבת' ביתר 
עילית ^ ראב"ד ביתר הגר"צ ברוורמן: "בעז"ה בזכות שמירת השבת נזכה שלא נראה עוד אסונות בעירנו" ^

בכינוס הוחלט על סדרים ותקנות בנוגע לשמירת השבת בעיר  

www.big-lease.co.il  :BBC
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הסודי  הגרעין  מחסן  את  חשפתי 
האירא־ בטורקוזבאד.  טהרן  של 
נים טענו שזה מפעל לניקוי שטי־
חים. קראתי לסבא"א לבדוק אותו 
שהפקחים  מודיע  אני  כעת  מיד. 
חומר  בתוכו  מצאו  סבא"א  של 
בניגוד  הסתירה  שאיראן  גרעיני 
זאת  הבינלאומיות.  להתחייבויות 
הפרה חמורה של האמנה למניעת 
הפצת נשק גרעיני. מזכ"ל סבא"א 
זכה  שלא  יותר  מוקדם  הודיע 
לשת"פ מלא מצד איראן. אין פלא 
להס־ לנסות  הכל  עשתה  שאיראן 

תיר את מעשיה האסורים שם".
צילום  הציג  הממשלה  ראש 
היכן  החשיפה,  לפני  האתר  של 
וחומר  ציוד  הסתירה  שאיראן 
להחזיק.  לה  שאסור  סודי  גרעיני 
שבו  החשיפה  אחרי  של  וצילום 
איראן השמידה את החומר וכיסו 
את האתר בחצץ. "זה לא עזר להם 
חומר  של  עקבות  השאירו  הם  כי 

וקרא  נתניהו  הסביר  גרעיני", 
להתעורר:  הבינלאומית  לקהילה 
משק־ שאיראן  להבין  "עליהם 

לנשיא  ולהצטרף  הזמן,  כל  רת 
בהפ־ ישראל  ולמדינת  טראמפ 

איראן.  על  מקסימלי  לחץ  עלת 
לחץ  לחץ,  היא  הדרושה  מדיניות 

ועוד לחץ".
מסר  שיגר  הממשלה  ראש 
"יש־ כי  והבהיר  באיראן  להנהגה 

ראל יודעת מה אתם עושים, מתי 
עושים.  אתם  ואיפה  עושים  אתם 
נמשיך לחשוף את השקרים שלכם 
מאיראן  למנוע  כדי  הכל  ולעשות 
נשק גרעיני בכל מקום ובכל עת".
פגי־ לתיאום  המגעים  ברקע 

שה בין נשיא ארצות הברית דונלד 
טראמפ ונשיא איראן חסן רוחאני 
בשולי עצרת האו"ם, קרא נתניהו 
"להתעו־ הבינלאומית  לקהילה 

כל  משקרת  שאיראן  ולהבין  רר 
למנהיגים  פנה  בפנייתו  הזמן". 
וליש־ טראמפ  לנשיא  "להצטרף 

על  מקסימלי  לחץ  בהפעלת  ראל 
היא  הדרושה  המדיניות  איראן. 

לחץ, לחץ ועוד לחץ".
שני  אמרו  השבוע  בתחילת 
פעי־ אחר  העוקבים  דיפלומטים 
לסוכ־ הגרעין  סוכנות  של  לותה 

דגימות  כי  רויטרס  הידיעות  נות 
הסוכנות  פקחי  ידי  על  שנלקחו 
אטומית  לאנרגיה  הבינלאומית 
הממשלה  שראש  במה  (סבא"א) 
"המחסן  כינה  נתניהו  בנימין 
הראו  בטהרן,  החשאי"  האטומי 
שעברו  ואף   – אורניום  עקבות 
ממצאים,  אותם  מאז  חודשיים 
הסבר  לכך  נתנה  לא  עדיין  איראן 

ראוי. 
בנאום  נחשף  המדובר  האתר 
שעברה  בשנה  נתניהו  שנשא 
בעצרת הכללית של האו"ם. ראש 
לבקר  מסבא"א  דרש  הממשלה 
מיידית באתר, ואמר כי מאוחסנים 
רדיואקטיבי  חומר  של  ק"ג  בו 15 
מתקן  מחזיקה  "איראן  חשוד: 

גרעיני  מחסן  בטהרן.  נוסף  סודי 
סודי לאחסון כמויות של חומרים 
הסודית  הגרעין  מתכנית  וציוד 

שלה".
כתובתו  את  הציג  הוא 
ואמר  המתקן  של  המדויקת 
שהאיראנים פועלים לפנותו: "זהו 
מדינות  למראה.  תמים  בנין  עוד 
עם יכולות לווייניות יוכלו לראות 
שבה  בסמטה  מוגברת  פעילות 
נמצא המתקן בשבועות הקרובים. 
משם  ונכנסים  שיוצאים  האנשים 
את  לסיים  שמנסים  איראנים  הם 

העבודה באתר".
לפני  כבר  דיווחה  רויטרס 
שמ־ סבא"א,  כי  חודשים  שלושה 

פקחת על הציות להסכם הגרעין, 
משם  ולקחה  המתקן  את  בחנה 
תקשורת  כלי  לבדיקה.  דגימות 
מאז  דיווחו  ובישראל  בארה"ב 
של  שאריות  נמצאו  בדגימות  כי 
דיווחים   – רדיואקטיבי'  'חומר 
שבה  המעורפלת  בשפה  שנוסחו 
באו"ם.  בנאומו  נתניהו  השתמש 
אתמול בצהריים אישרה הסוכנות 
אטומית  לאנרגיה  הבינלאומית 
צנטריפוגות  התקינה  איראן  כי 
שלה,  הגרעין  במתקני  חדשות 
אורניום  להעשיר  לה  שיאפשרו 
בהסכם  המותרת  לרמה  מעבר 

הגרעין.

מטה 'אגודת ישראל' נפתח אתמול בירושלים בהשתתפות הח"כים ואישי ציבור בולטים 

נתניהו: "חשפנו אתרים סודיים נוספים 
לפיתוח נשק גרעיני באיראן"
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ביותר, שכן בירושלים לבדה זוכה 
מצבי־ אלף  לכ־60  התורה  יהדות 

התורה  ליהדות  שמביא  מה  עים, 
כשני מנדטים. 

ומבינים  יודעים  כולם  "הפעם 
קובע',  קול  'כל  שהאמירה  ביתר 
עובדה  אלא  בלבד  סיסמה  אינה 
קיבלה  התורה'  'יהדות  מוכחת. 

המנדט  את  האחרונות  בבחירות 
בו־ קולות  של  חודם  על  השמיני 

באופן  הבחירות  ותוצאות  דדים, 
קטנים  פערים  על  הוכרעו  כללי 
מאוד, מה שבסופו של דבר הוביל 
הבחי־ והקדמת  הכנסת  לפיזור 

רות". 
חבר הכנסת הרב יעקב טסלר 
לה־ שנרתמו  הפעילים  את  שיבח 

אף  על  כי  וציין  המערכה,  צלחת 
מדובר  שהפעם  יודעים  שכולם 
של  עתידו  על  גורלית  במערכה 
הקודש,  בארץ  החרדי  המגזר 
ולהרבות  להוסיף  מקום  יש  עדיין 
לש־ לפעול,  "צריכים  פעלים: 

לוותר,  ולא  לחץ  להפעיל  כנע, 
כדי  הכוחות  כל  את  להשקיע 
כשאנחנו  הזאת  מהמערכה  שנצא 

המנ־ היא  כשהיהדות  המנצחים, 
יהיה  כשנצחון  חלילה  ולא  צחת, 
שונאי  של  בידיהם  ושלום  חס 

הדת". 
ישראל  הרב  הכנסת  חבר 
את  רבה  בחריפות  תקף  אייכלר 
מבית  פוסקת  הבלתי  ההסתה 
מהמפלגות  כמה  של  מדרשן 
כשבראש  בבחירות,  המתמודדות 
לפיד  יאיר  צועדים  המסיתים 
הח־ "הציבור  ליברמן:  ואביגדור 

בקלפי",  חשבון  אתם  יבוא  רדי 
אמר הרב אייכלר, "אנחנו לא ניתן 
ראשה  את  להרים  לאנטישמיות 
הכח  בכל  נפעל  הקודש.  בארץ 
כדי שהנצחון יהיה של הצד הטוב, 
ועל  היהדות  על  ששומר  הצד 

המסורת". 
חנוך  הרב  התנועה  מזכ"ל 
של  כוללת  סקירה  מסר  זייברט 
ידי  על  המתבצעת  הפעילות 
'אגודת ישראל' בכל רחבי הארץ, 
כשבכל  הדרום,  ועד  מהצפון 
יהודים  של  ריכוז  יש  שבו  מקום 
נוכחת  ישראל'  'אגודת  חרדיים 
מקסימום  להביא  כדי  ופועלת 
התו־ 'יהדות  לרשימת  הצבעה 

במילים  להכביר  צורך  "אין  רה'. 
אמר,  המערכה",  חשיבות  על 
אנחנו  היטב.  זאת  מבינים  "כולם 
פועלים  שהמטות  לוודא  צריכים 
את  שממריצים  יעילה,  בצורה 
מסו־ לניהול  דואגים  המצביעים, 

פילוח  עצמה,  ההצבעה  של  דר 
בעבודת  שעושים  מה  וכל  נתונים 

המטה". 
יוסף  הרב  העיר  ראש  סגן 
המטה  פעילות  את  סקר  דייטש 
אמנם  "המטה  כה:  עד  הירושלמי 
אבל  רשמי,  באופן  עכשיו  נפתח 
עבודת  כאן  נעשתה  כבר  בפועל 
הפילו־ את  לנו  יש  מרובה.  הכנה 
חים ממערכת הבחירות הקודמת, 
ולמרות שחלפו רק חודשים ספו־
רים עדיין היה צורך לבצע עדכו־
ממשיכים  אנחנו  והתאמות.  נים 
ומעתה  המרץ,  במלוא  לעבוד 
אינטנ־ באופן  העבודה  מתבצעת 

שבמוצאי  כדי  יותר,  ומרוכז  סיבי 
עינינו  להרים  נוכל  הבחירות  יום 
ומנהיג  שברא  למי  ולומר  לשמים 
את  עשינו  'אנחנו  הבירה,  את 

שבשר  ביותר  הטוב  באופן  שלנו 
ההכרעה  וכעת  לעשות,  יכול  ודם 

נתונה בידיך'". 
בדבריו  הוסיף  דייטש  הרב 
ולצי־ הכוללים  לאברכי  קריאה 

למערכה  להתגייס  העובדים  בור 
ולסייע בהתנדבות במטה הן ביום 
שלפניו:  בימים  והן  הבחירות 
התקיימו  האחרונות  "הבחירות 
מה  הזמנים,  בין  ימי  ניסן,  בד' 
לעבוד  רבים  לבחורים  שאפשר 
מנהלים  אנחנו  הפעם  לנו.  ולסייע 
זמן  של  בעיצומו  בחירות  מערכת 
שוקדים  התורה  לומדי  'אלול', 
נזדקק  אנחנו  תלמודם.  על  ב"ה 
תתקבל  עזרה  וכל  רב,  אדם  לכח 

בברכה". 
ירושלים  העיר  מועצת  חבר 
המטה  כי  ציין  וייצמן  יוחנן  הרב 
מפעם  יותר  הוכיח  הירושלמי 
אחוזי  להביא  יודע  שהוא  אחת 
זאת  ובכל  מאוד,  גבוהים  הצבעה 
להתעלות  הפעם  ממנו  מצופה 
מלא  למיצוי  ולהגיע  עצמו  מעל 
בגלל  הקולות,  פוטנציאל  של 
המערכה  של  האדירה  החשיבות 
בימים  מצויים  אנו  שבה  הגורלית 

אלו. 
ברגר  יעקב  הרב  המטה  מנהל 
והח"כים  הפעילים  בפני  פרש 
פעילות  של  הזמנים  לוח  את 
באופן  אתמול  שנפתח  המטה, 
מיום  והחל   ,28 מלאכי  ברח'  זמני 
ממתחם  יפעל  הוא  הקרוב  ראשון 
מטה  גם  ייפתח  אז  מלכה',  'בית 
המטות  ייפתחו  וכן  החסידויות 
בכוחות  כולם  שיעבדו  המשניים 
משותפים כדי להביא לגיוס כללי 
הצבעה  ולאחוזי  המצביעים  של 

שטרם נראו עד כה. 

"ליברמן לפיד וגנץ מתכננים להעביר חוקים שיפגעו 
אנושות ברוחניות ובגשמיות של הציבור החרדי"
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אומרים  שהם  כמו  חלילה  לילה, 
'נשנה את הדרכים שלנו'.

בני  בנושאי  בנו  יפגעו  "הם 
ישיבות, יפגעו בנו בנושא קדושת 
בנות ישראל, יפגעו בנו בעצמאות 
הלאה  לנו  יתנו  לא  שלנו,  החינוך 
כדי  ילדינו,  עבור  דירות  לבנות 

שלא נוכל להתפתח פה. 
"כך בכל נושא ונושא הם ינסו 
בנו.  לפגוע  כדי  חוקים  להעביר 
אני חוזר ומדגיש, הרצון שלהם זה 

לפגוע בנו אנושות. 
להת־ צריך  זה  כל  מול  "אל 
להיות  יכולים  לא  אנחנו  רומם. 
לרגע  יוכלו  חלילה  שהם  במצב 
לחשוב שהם מסוגלים לעשות לנו 

את זה.
חושבים  עוד  הם  הרגע  "אז 
שהם יכולים לחולל את התרחיש 
הנורא הזה אבל בדיוק כדי לעקור 
את המחשבות האלה צריכים לתת 
הבחירות,  ביום  מוחצת  תשובה 
חי  ישראל  שעם  יבינו  שהם  כדי 

עם  לנצח,  חי  ישראל  ועם  וקיים 
המ־ עם  ההשקפה,  עם  האמונה, 

סורת שלנו".
את דבריו חתם בקריאה: "הם 
חייבים להבין שאיש לא יוכל לה־

מההשקפה  מהמסורת,  אותנו  זיז 
שלנו, מהרצון שלנו להיות דבקים 
בהקב"ה ובתורתו, לא יוכלו להזיז 
המע־ זו  ואופן.  פנים  בשום  אותנו 

רכה בכל מקום בארץ ומירושלים 
תצא תורה להוכיח שהצדק איתנו 
ואנחנו ננצח בעזרת השם יתברך".

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

עה עתה היא שעת חירום להצלת 
החרדית  והיהדות  התורה  עולם 

בארה"ק.
עבדינן,  דקמאי  "שליחותא 
צדיקי וגאוני תקיפי דארעא קדי־
שא ארזי הלבנון קברניטי האומה 
ישראל,  כל  ועל  עלינו  יגן  זכותם 
כי  תורה  דעת  מכבר  חיוו  אשר 
למען  להצביע  היא  קדושה  חובה 
רשימת יהדות התורה המאוחדת, 
גדולי  מרות  תחת  עומדת  אשר 
עומ־ ונציגיה  והחסידות,  התורה 

דים בגאון ובעוז על משמרתם תוך 
ציות לדעת תורה בבחינת 'ועשית 

ככל אשר יורוך'.
בק־ אנו  קוראים  כן  על  "אשר 

לבבו  אשר  כל  אל  קדושה  ריאה 
פונה אל ה', מכל העדות והחוגים, 
להיחלץ חושים ולצאת לעזרת ה' 
ולפ־ ההתלהבות  במלא  בגיבורים 
של  הצלחתה  למען  ולהפעיל  עול 
המאוחדת  התורה  יהדות  רשימת 
והשבת אגודת ישראל דגל התורה 
נציגותה  את  להגדיל  ג',  שסימנה 
האחת  הרשימה  והיא  בכנסת. 

להצ־ קוראים  אנו  אשר  והיחידה 
ביע בעבורה כי היא כוללת בתוכה 
שם  קידוש  משום  בזה  ויש  הכל, 

שמים ברבים".
מת־ שליט"א  ישראל  גדולי 

ומוסרים  הקודש  בקריאת  ריעים 
אזהרה חמורה:

"וכל המתרפה במלאכתו ואינו 
מצביע כבקשתנו, נעשה בעקיפין, 
על  למאיימים  שותף  וחלילה,  חס 

שומרי הגחלת".
בצד  כותבים  הם  ומאידך, 
שככל  אנו  "מובטחים  החיובי: 
רשימת  למען  המצביעים  שירבו 
יהדות התורה, כן נצליח במערכה 
קיום  למען  נתונים  אנו  בה  הקשה 
וחו־ מצוותיה  הקדושה,  תורתנו 

קיה וקדושת בית ישראל – ואיש 
יאמר  ולאחיו  יעזורו  רעהו  את 

חזק. 
כי  להשי"ת  תפילה  "והננו 
למען  והמצביעים  הפועלים 
המאוחדת  התורה  יהדות  רשימת 
והשבת אגודת ישראל דגל התורה 
שסימנה ג' לכנסת, יתברכו בכתי־

טובה  בשנה  טובה,  וחתימה  בה 

ומזוני  חיי  לבני  יזכו  ומתוקה, 
וחפץ  השפע,  ממקור  הטוב  ולכל 
תורה  להגדיל  יצליח  בידינו  ה' 
יוושע  ישראל  וכלל  ולהאדירה 

בתשועת עולמים".
ישראל  גדולי  של  הכרוז  דבר 
והביא  להתפרסם  החל  שליט"א 
והתרגשות.  התעוררות  של  לגל 
הנוקבים  הדברים  כי  אמרו  רבים 
החובה  על  מלמדים  לב,  חדרי 
ללא  לאות,  ללא  ולפעול,  לעשות 

הרף, ללא חולשה ורפיון. 
אין  כי  אמרו  וטובים  רבים 
יהודי  שיהיה  להאמין  יכולים  הם 
מנגד,  לעמוד  שיוכל  אחד,  חרדי 
של  בסכנה  עצמו  את  ולהעמיד 
שותף  ושלום  חס  שנעשה  מי 

למאיימים על שמירת הגחלת.
אגודת  של  הבחירות  במטות 
השו־ הקהילות  ובמטות  ישראל 

והפעלת  לדרבון  נערכים  נות, 
כדי  ולרבבות,  לאלפים  הציבור, 
להביא בעזרת ה' להצלחת הרשי־

מה ולכך שכל יהודי יצביע בעצמו 
ויביא עוד ועוד קולות, לקדש שם 

שמים.

שרי התורה והחסידות שליט"א מזעיקים להצביע ולפעול 
  המשך מעמ' ראשון

של החונכים וכל העוסקים במצוה 
נשגבה זו, יחד עם הבל פיהם של 
יעמדו  הטהורים,  ישראל  בחורי 
לזכות ביום הבחירות הרות הגורל 
בשבוע הבא, ושאכן יתאפשר לה־

משיך את פרויקט הצלת הנפשות 
לדורות.

תיעוד  הוקרן  הערב  בסיום 
עוצמתי מביקור הנהלת 'חנוך לנער' 
בבית מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א 
אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  ובבית 
שליט"א שהתקיים לפני ימים ספו־
מור־ שאלות  שטחו  במהלכו  רים, 

החונכים  לתפקיד  הנוגעות  כבות 
במלאכת הקודש היומיומית שלהם, 
ומאירות  ברורות  תשובות  וקיבלו 
ששניהם  העדה  עיני  מפי  עיניים 
בהוראות  אחד  בסגנון  מתנבאים 

מחכימות למעשה.
ושוב  שוב  הובעה  בכינוס 
המשתתפים  כלל  של  התחושה 

ארבע  לפני  שנוסד  זה  פרויקט  כי 
הרב  של  ובניהולו  ביוזמתו  שנים 
בשליחותם  שליט"א  גרליץ  יוסף 
פרויקט  הינו  ישראל,  גדולי  של 
בקנה  נפשות  הצלת  של  דגל 
שהינו  המהפכה  וכי  עצום,  מידה 
מחולל בתחום היא חסרת תקדים 

בהיקפה ובהשפעתה לדורות.  
מבט על כלל המשתתפים העלה 
כי כל גווני הקשת של היהדות הנא־

מנה מרכיבים את פסיפס הפעילות 
את  מקיפה  וההשקעה  הזו,  הענפה 
ליטאיות  חסידיות,  הקהילות,  כלל 

ועדות המזרח כאחד. 
מכו־ שי  חולק  האירוע  בסיום 

פרוש  הרב  מתנת  חונך,  לכל  בד 
רובינשטיין  אברהם  הרב  בסיוע 
ראשי  רובינשטיין  מאיר  והרב 
עילית  וביתר  ברק  בני  עיריות 
הכינוס  על  חסותם  את  שפרשו 
ומסייעים לפרויקט בעין יפה בכל 

עת. 

מאות נטלו חלק בכינוס 'חנוך לנער' 
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אשדוד: הולכת רגל 
נהרגה בתאונה

מאת חיים מרגליות

באורח  נפגעה  רגל  הולכת 
הצה־ אחר  אתמול  ונהרגה  אנוש 

ריים, בתאונה בנמל אשדוד.
ב'איחוד  חובש  ויצמן  משה 

הצער  "למרבה  כי  סיפר  הצלה' 
בזירת  הפצועה  של  מותה  נקבע 
הפציעות  אופי  עקב  התאונה 
מדובר  סבלה.  מהן  הקשות 
שנפגעה  רגל  הולכת  בצעירה 

ממשאית".



המבשר | יום שלישי, י' באלול תשע"ט | עמוד ט

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

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]

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
4 בן-זכאי/גרשטנקורן  באזור 
חניה   + מעלית   + חזית  ק"א  יפהפיה 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053941]

באזור ויזניץ 3 ענקית + מרפסות ק"א 
"אפיק- מיידי  1,890,000ש"ח  חזית 

נכסים" 03-5791514
[20053940]

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

053-3128884 5791514
[20053939]

מרפסת   + משופצת   3 הגר"א  באזור 
"אפיק- 1,930,000ש"ח  ק"א  12מ"ר 

נכסים" 03-5791514
[20053938]

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

053-3128884 5791514
[20053937]

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

נכסים" 03-5791514
[20053936]

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

5791514
[20053935]

ק"ב  3כ"א  ענקית  4ח'  גלויות  בקיבוץ 
חזית + מעלית 2,180,000ש"ח "אפיק-
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20053934]

 + מושקעת  ענקית   4.5 חגי  באזור 
מרפסות ק"ו + מעלית 2,380,000ש"ח 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20053933]

חזית  ק"ב  גדולים  3ח'  באהרן-דב 
03- "אפיק-נכסים"  1,690,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053932]

חזית  ק"ג  4ח'  חגי  באזור  בהזדמנות! 
+ מעלית + חניה 3כ"א 2,080,000ש"ח 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20053931]

 + 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]

חיפה | מכירה
ק"א  הדר)2.5ח'  לנווה  בהרצל(קרוב 
2ח'  בבר-גיורא   *   *   * 600,000ש"ח 
תיווך  200,000ש"ח  בד"מ  חצר   +

וילינגר 050-4141206/9
[20053926]

- ' 3ח ( " ץ י נ ז י ו - ט ר ע ס " ) ל א כ י מ ב
575,000ש"ח  חרדי  מטבח   + 60מ"ר 
60מ"ר  2.5ח'  בהרצוג   *   *   *
  * 2,000ש"ח   מושכרת  700,000ש"ח 
")2ח'  בהשלוח("סערט-ויז'ניץ   *   *
בטאבו-כמחסן  משופצת  דו-מפלסי 
תיווך  370,000ש"ח  בעירייה-כדירה 

וילינגר 050-4141206/9
[20053925]

חרדי  בבניין  בלעדי!סוקולוב/הרצל 
3ח' + מרפסות 85מ"ר + נוף, מסודרת 
עקיבא   *   *   * ש''ח   820,000 ק"א 
120מ"ר  סוכה   + ח'  ("בית-יעקב")5 
 *   *   * ש''ח   1,050,000 מעלית   +
 + סוכה   + 120מ"ר  5ח'  ברוך  במקור 
תיווך  נוף,משופצת1,300,000ש"ח 

וילינגר 050-4141206/9
[20053924]

85מ"ר  מרפסות   + 85מ"ר  •3ח' 
 *   *   * 840,000ש"ח  לים  נוף 
120 מרפסת   + ארלוזורוב("גור")3ח' 
1,200,000ש"ח  נוף   + מעלית   + מ"ר 
בהחלוץ(מתחרד)מחולקת   *   *   *
הכנסה  700,000ש"ח  ל-3יח' 
4,500ש"ח *  *  * בבילו(השומר)2.5ח' 
+ מטבח חרדי,משופצת 580,000ש"ח 

תיווך וילינגר 050-4141206/9
[20053923]

1.5ח'45-מ"ר  במיכאל   *   *   *
לגן  מושכרת  550,000ש"ח 
פינת  הרצל   *   *   * ב1,750ש"ח 
הקישון ליד"שוק מהדרין" כ-3ח' ק"א 
2,000ש"ח  מושכרת  700,000ש"ח 
בבר-גיורא("בית-יעקב"):  בלעדי! 
ק"ד  בטאבו  לא  גג   + •2.5ח'70-מ"ר 
050- וילינגר  תיווך  650,000ש"ח 

4141206/9
[20053922]

נוף   + 3ח'  ארלוזורוב   *   *   *
ביוסף   *   *   * 540,000ש"ח(גמיש) 
 + 2.5ח'  מחודש  ק"א  חרדי  בבניין 
נוספת  דירה   + 170מ"ר  בטאבו  גג 
1,290,000ש"ח  כניסות  מחולקת-3 
מושה- 50מ"ר  2ח'  חרמון   *   *   *
מושכרת  500,000ש"ח  בקרוב  טאבו 
050- וילינגר  תיווך  2,000ש"ח 

4141206/9
[20053921]

בן- בלעדי!בחרדי!"מדרגות   *   *   *
 + סגורה 55מ"ר  מרפסת   + זכאי" 2ח' 
 *   *   * מזגנים-600,000ש"ח   + סוכה 
95מ"ר  משופצת  במיכאל(צאנז')4ח' 
  * 2,800ש"ח   מוכשרת  900,000ש"ח 
החדשים:4ח'  בביניינים  בעריבא   *   *
סוכה 950,000ש"ח   + חניה   + מחסן   +

תיווך וילינגר 050-4141206/9
[20053920]

חיפה | השכרה
מרוהט  30מ"ר  2ח'  בזבולון/מיכאל 
  * גמיש  1,500ש"ח  מזגנים   + חרדי 
בהפועל(תפארת-ישראל)3ח'-  *   *
בבניינים  בעקיבא   *   *   * 2,100ש"ח 
2,500ש"ח  החדשים 3ח' + מזגנים ק"9

תיווך וילינגר 050-4141206/9
[20053928]

100מ"ר  4ח'  חרדי)  במלצט(יוסף 
  *   * 3,000ש"ח  מעלית   + סוכה   +
 *   *   * 2,000ש"ח  3ח'  ביוסף   *
ארנונה  כולל  1ח'  מיכאל/ארלוזורוב 
050- וילינגר  תיווך  1,400ש"ח 

4141206/9
[20053927]

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

7643836
[20053882]

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

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 
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]

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

7695040
[20053848]

עמנואל 
משופצות  חד'   3 דירות  מבחר 
חדשה  בבניה   * ש''ח   450,000
4- ואופציה בנויה  בשכונה חסידית 3
ומאושרת ל-2 נוספים 2 חדרי רחצה 
שתתגבש  (לקבוצה  וחניה  מחסן   +
כנסת)  בית  יועמד  משפחות  ל-10 

053-3106171
[20053897]

עמנואל | מכירה
3-5 אופציה  עם  מרווחות  דירות 
הון עצמי 30 אחוז שכונה חסידית 
073-706- אש״ח.  מ-690  החל 

9406
[20053175]

ישירות  חדרים   3-5 דירות 
עוצר  נוף  בנקאי  ליווי  מהקבלן 
החל  נדירה  הזדמנות  נשימה. 

מ-670 אש״ח. 073-706-9396
[20053174]

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 
6 עד  מקסים  צימר  העתיקה  "בלב 
לעתיקה  צמוד  לרשב"י.  נוף  אנשים 
דירת נופש יפיפיה לעד 9 אנשים. נוף 

לכנרת. 035230030"
[20053919]

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]

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]

ומושקעת  מפוארת  פנטהוז  דירת 
מדהים  נוף  מאוד!!  גבוהה  ברמה 
ומיוחד, 7 חד' זוגיים אפשרות עד 
מותאם  חרדית,  שכונה  איש,   30
גדולה  מרפסת  אנ"ש,  לציבור 
לילדים.  ומשחקים  גריל  מנגל 

050-4190057
[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]

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. 

חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
השנה  ולימות  הזמנים  ענקית,לבין 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

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]

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]

מטפלת ַ ברק  בבני  ילדים  למעון 
לתינוקיה, משרה נוחה, 8-13:30 (יום 
טובים,  תנאים  חובה,  נסיון  חופשי) 

קו"ח לפקס: 03-6190002
[20053929]

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]

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]

מכירה 
חדשה  חשמלית  כורסא  למכירה 
ממש מיועדת לאדם מבוגר שנהפכת 
אותו  להעמיד  יכולה  וגם  למיטה 
2 שולחן משיש  עלה 12,500 ב 3,500
באריזה  עדיין   160/90 למטבח 
לפרטים   2,900 רק   9,500 במקום 

050-4177616
[20053930]

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 

אב  בי"ג  מנתב"ג  סיגריות  נשארו 
054- לקבלם:  ניתן  בצהריים 

8408158
[20053942]

לבית  מי-ם  שנסע  בקו 419  נגן  נאבד 
שלישי  ביום  שעבר  שבוע  שמש 

0527153343 באזור השעה 15:00
[20053918]

לב"ב  מביתר  בקו 149  מזוודה  אבדה 
במוצ"ש שופטים. 03-6181569

[20053905]

נמצא שעון אשה, בחוף אשדוד, בבין 
הזמנים 0548401195

[20053899]

דף היומי בבלי: כריתות כ    דף היומי ירושלמי: שבת ח    חובות הלבבות:
חשבון הנפש העשירי (היראה)    משנה יומית: אבות ג, יד-טו    הלכה יומית:

וכו'   שלום  עושה  התפלה..  ברכות  נוסח  יומי:  רמב"ם  א-ג     תקסו,  או"ח 
שו"ע הרב - רב יומי: פד, א    דף היומי - זוהר: פקודי, רפז-ש    חפץ חיים:

רכילות ז, א    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קסא:
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:428:438:428:458:448:40סו"ז ק"ש מג"א
9:289:299:299:309:309:27סו"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

12:3612:3712:3712:3812:3812:35חצות היום
13:0713:0913:0813:1013:1013:06מנחה גדולה

18:5618:5318:5518:5518:5518:51שקיעת החמה
זמנים למחר

4:484:494:474:524:504:45עלות השחר
5:295:305:285:325:315:26זמן ציצית ותפילין

6:196:266:176:226:226:17הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-7411367 אהרונוביץ 12    תל  סנטר פארם 054-3987110 אגריפס 40    בני ברק מרפאת אגריפס ירושלים
סופרפארם ארלוזורוב -077 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור אביב
077-8880780 רח' סמילנזסקי  סופר פארם רמז 8882200 רח' דיזינגוף 208 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה
סופרפארם 077-8882320 העלייה השנייה 10    רמת גן סופר פארם מרכז רפואי רמב"ם פינת רמז    חיפה
6519153 הופיין 52 חולון  אהרון 077-8880100 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  מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.62-
אתמול: 211.615-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-19

תל אביב
31-24

חיפה
29-24

גולן
32-21

טבריה
37-24

גליל
28-19

באר שבע
33-22

אילת
38-26

מזג האויר
מעונן חלקית עד נאה

היום - בהיר עד מעונן 
חלקית, ללא שינוי משמעותי 

בטמפרטורות.

רביעי - בהיר עד מעונן 
חלקית, ללא שינוי משמעותי 

בטמפרטורות.

חמישי - בהיר עד מעונן 
חלקית, ללא שינוי משמעותי 

בטמפרטורות.

שישי - נאה והתחממות קלה 
בהרים ובפנים הארץ.

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

  

 הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת –("החברה")  שמן תעשיות בע"מ
(להלן: "החוק") ובהתאם לתקנות  1999-בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט

, החברה מתכבדת להודיע על 2008 -ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח 

, 2019באוקטובר  30, זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה, אשר תתכנס ביום ד'

 אביב.-, תל2בבוקר, במשרד עורכי הדין מ. פירון ושות', רחוב השלושה  10:00בשעה 

חידוש הסכם שירותי ניהול רכש  הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

 וסיכונים עם מר איתן שיינר, חתנו של בעל שליטה בחברה. 

באתר  2019בספטמבר  9ביום לפרטים מלאים, ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה 

, מס' אסמכתא www.magna.isa.gov.ilההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת 

 (להלן: "הדו"ח המיידי" ו"אתר ההפצה").  2019-01-094159

המועד הקובע את הזכאות להשתתף באסיפה הכללית, כאמור בסעיף  המועד הקובע:

 , בתום יום המסחר בבורסה.2019בספטמבר  25(ב) לחוק, הינו 182

בעל מניות רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות  הצבעה באסיפה:

שעות לפני  48מיופה כוח, ובלבד שיפוי כוח מתאים יימסר במשרדי החברה לפחות 

עד שנקבע לכינוס האסיפה. ניתן להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה, אשר המו

מצורף לדו"ח המיידי ומצוי באתר ההפצה. כתב ההצבעה יומצא לחברה עד ארבע 

שעות לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת 

תתאפשר עד שש ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני 

ימים  10שעות לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 

                                           .2019באוקטובר  20לפני כינוס האסיפה, דהיינו עד ליום 

 שמן תעשיות בע"מ                                                                                                       



((פרטטיםבקרוב)(פררטטים בקרוב)(פרטים בקרוב)

יצאנו למסע אורות חובק עולם
תק״כ - תשע״ט
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חדרים עם נוף לים

הטבת סוף קיץ
לילה שני %50 הנחה או לילה שלישי במתנה!

כינורות המלון היחיד שאורחיו נהנים מהכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית וגם מבריכה מאובזרת

הכשרות מהודרת
הבריכה נהדרת!

04-950-9000
| רח' זיידל 9 טבריה res@kinorothotel.co.il | kinorothotel.co.il
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אירועי קיץ 
באריסטוקרט
שמחה שתלווה אתכם כל השנה!

צע
מב

ן ה
קנו

לת
וף 

כפ
*ב

בהזמנת בר וינאי יוקרתי
העיצוב עלינו! חדש!

אירוסין / ברית בשרי₪67

נס גלוי: פצוע הפיגוע 
שב להכרה מלאה

נחום נביס שנפצע אנושות בפיגוע בצומת אלעזר 
שב להכרה מלאה, כך נמסר אמש מבית החולים 

הדסה עין כרם

מאת כתב 'המבשר'

אנושות  שנפצע  נביס  נחום 
בפיגוע בצומת אלעזר בגוש עציון 
מלאה.  להכרה  שב  שעבר,  בחודש 
מת־ הוא  כי  נמסר  החולים  מבית 
מבצע  משפחתו,  בני  עם  קשר 
לאט,  לאט  ומתאושש  פקודות 
לטיפול  מהיחידה  הועבר  ואתמול 
אש־ למחלקת  נוירוכירורגי  נמרץ 

פוז רגילה.
להדסה  פונה  ה־17  בן  נחום 

ביום הפיגוע כשהוא במצב אנוש, 
נו־ הוא  חמורה.  ראש  פגיעת  עם 
הנוירוכירורג  ידי  על  מיידית  תח 
והמ־ מוסקוביצ‘י  סמואל  ד"ר 

תאמר,  אבו־ג'אריס  ד"ר  רדים 
את  שהציל  מורכב  בניתוח 

חייו.
כל  לצידו  השוהה  משפחתו 
ולהתפלל  להמשיך  מבקשת  העת 
מביקורים,  ולהימנע  להחלמתו 
למנוחה  וזקוק  חלש  עודנו  שכן 

ולטיפולים נוספים.

בריטניה: חבר הפרלמנט התפטר במחאה 
על האנטישמיות הגואה במפלגת הלייבור

יקדיש מעתה את כל זמנו למלחמה חסרת פשרות באנטישמיות בכל מפלגות הבית

מאת א. למל

חבר הפרלמנט הבריטי מטעם 
הלייבור, ג'ון מאן, הודיע כי יפרוש 
של  כשלונו  על  במחאה  מתפקידו 
מנהיג המפלגה, ג'רמי קורבין, לה־
הקשה  האנטישמיות  עם  תמודד 

מצד חברים במפלגתו.
לכהן  להמשיך  מוכן  "אינני 
מנהיג  הוא  כשקורבין  בפרלמנט 
להתפטר  לו  קראתי  המפלגה. 
לא  קורבין  ולטובתנו.  לטובתו 
הפ־ באנטישמיות  להילחם  רוצה 

שהיא  אומר  בעצם  ובכך  נימית 
מאן  אמר  פסול",  שאינו  דבר 
הברי־ עם העיתון היהודי  בשיחה 

טי 'ג'ואיש כרוניקל'.
גם  אנטישמיות  יש  לדבריו, 
בלייבור  אבל  אחרות,  במפלגות 
להתמודד  רוצה  שבאמת  מי  אין 
בשבוע  שרק  סיפר  הוא  איתה. 
האחרון סעד במסעדה כשרה עם 
אר־ ולפחות   – יהודיים  מנהיגים 

השולחן  ליד  שעברו  אנשים  בעה 
אנטי־ הערות  להם  העירו  שלהם 

שמיות.
נורמלי",  למשהו  הפך  "זה 
הבעיה  "וזו  ומוסיף,  מאן  טוען 
שהע־ להיות  יכול  לא  הגדולה: 

לנורמה  הופכות  אנטישמיות  רות 
שגרתית בלי שאף אחד מקים קול 

זעקה".
מאן מכהן בכובעו השני בתפ־

קיד נציב המאבק בגזענות מטעם 
מעשיה  פורש  לא  הממשלה. "אני 

ציבורית. התפקיד הזה יאפשר לי 
למלחמה  מחיי  אחוז   95 להקדיש 
חמישה  רק  ולא  באנטישמיות, 
להקדיש  שהצלחתי  כפי  אחוזים 

בזמן שעבדתי כחבר פרלמנט".
לפעול  בכוונתו  כי  ציין  הוא 
ללא  היא  באשר  אנטישמיות  נגד 
אגלה  "אם  פוליטי.  זיהוי  כל 
השמרנית,  במפלגה  אנטישמיים 
ג'ונסון,  בוריס  עם  כך  על  אשוחח 

באותה מידה שניסיתי לשוחח על 
מקווה  אני  קורבין.  ג'רמי  עם  כך 

הרבה  קשוב  יהיה  שהוא  ומאמין 
יותר".

הפרלמנט בלונדון

פולין: שני צעירים ישראלים 
הותקפו קשות בוורשה ע"י ערבים

מאת א. למל

הותק־ ישראלים  צעירים  שני 
ערבים  תיירים  ידי  על  השבוע  פו 
השניים,  פולין.  בירת  בוורשה, 
סטודנטים למשפטים, נסעו כחלק 
ממשלחת של סטודנטים לוורשה.

ברק קשפיצקי, אחיו של אחד 
הכרתו  את  שאיבד  הישראלים 
סיפר  התקיפה,  לאחר  קצר  לזמן 
את נסיבות האירוע, וטען כי אחיו, 
על  הותקפו  השני,  והצעיר  יותם, 
זה  שוחררו  השניים  לאומני.  רקע 

מכבר מבית החולים.
בוקר  לפנות  הותקף  "יותם 
כי  לא  ערבים.  חבורת  ידי  על 
הוא  כי  לא  בהם,  התגרה  הוא 
הגיעו  הם  כי  לא  אליהם,  פנה 

להכות  החלו  הערבים  לעימות. 
שהם  מפני  רק  חבריו  ואת  אותו 

יהודים".
"בדרכם  המשיך:  קשפיצקי 
ערבית  דוברת  חבורה  למלון 
אותם  ושאלה  אליהם  התקרבה 
בחיוב,  כשענו  מישראל.  הם  אם 
עצר  יותם  רחמים.  ללא  הותקפו 
את המונית שלו ויצא ממנה לכיוון 
ולהרגיע  להפריד  במטרה  חבריו 
שככל  ערבי,  בחור  הרוחות.  את 
נתן  אגרופן,  בידו  החזיק  הנראה 
לו אגרוף ויותם איבד את ההכרה. 
יצא  אחרת,  ממונית  מכן,  לאחר 
והוא  לעזור  שניסה  נוסף  חבר 
מכונית  על  השני  לעבר  הושלך 

דוממת".
אחד  לא  אף  תהיתם,  "אם 
במקום  שהיו  הפולנים  ממאות 
אחד  לא  אף  עזרה,  להציע  ניגש 
אמר  משטרה",  הזמין  מהפולנים 
אחיו של אחד המותקפים. "אפילו 
לא  לעזרה  שנקראו  מאבטחים 
החו־ לבית  פונה  אחי  יד.  הושיטו 

לים במונית על ידי חברו".
 ,2019 "כן,  המשיך:  קשפיצקי 
חוזרת  והמציאות  וורשה־פולין, 
בצד  עומדים  פולנים  עצמה.  על 
מהעם  'לא  אנשים  בעוד  וצופים, 
הכרה  אובדן  עד  מכים  שלהם' 
יהודים. היום זה אחי התאום. מחר 

זה קרוב משפחה שלכם".

בג"ץ הפך את החלטתו ואישר 
החזקת חללי מחבלים לצורך מו"מ

מאת חיים מרגליות

שב־ של  מורחב  בהרכב  בג"ץ 
כי  רוב,  בדעת  קבע  שופטים  עה 
אפשרות  ישנה  הצבאי  למפקד 
ולהורות  מחבלים,  בחללי  להחזיק 
לצרכי  ארעי,  באופן  קבורתן  על 
השופטים  הפכו  בכך  ומתן.  משא 
הכרעת דין שניתנה בענין זה לפני 

שנתיים. 
כי  נפסק  הקודמת  בהחלטה 
מסמי־ אינה  הקיימת  התקנה 

להורות  הצבאי  המפקד  את  כה 
גופות  של  ארעית  קבורה  על 
וכי  ומתן  משא  לצרכי  מחבלים 
להוסיף  חפצה  שהמדינה  ככל 

את  להסדיר  עליה  כן  ולעשות 
שתחוקק  מתאים  בחוק  הנושא 
בני  הגישו  העתירה  את  הכנסת. 
של שישה מחבלים שגו־ משפחה 
מדינת  ידי  על  מוחזקות  פותיהם 
ביקשה  שהמדינה  אלא  ישראל. 
חיות  והנשיאה  בנושא,  נוסף  דיון 
פסק  ביצוע  כי  והורתה  נעתרה 
בדיון  להכרעה  עד  יעוכב  הדין 

הנוסף. 
אחת  כי  נקבע  עתה  בהחלטה 
להג־ מיועדת  שאותה  התכליות 
למפקד  המוקנית  הסמכות  שים 
על  הגנה  היא  זו,  בתקנה  הצבאי 
משמעו־ זו  הגנה  המדינה.  בטחון 
ונ־ נמשכת  חתירה  היתר,  בין  תה, 

צה"ל  וחיילי  חללי  להשבת  חושה 
בידי  המוחזקים  ישראל  ואזרחי 

ארגוני הטרור, הביתה. 
נפסק,  כך  זו,  תכלית  מתוך 
ולפיה  הפרשנית  המסקנה  נגזרת 
הסמכות  הצבאי  המפקד  בידי  יש 
של  ארעית  קבורה  על  להורות 
גופות מחבלים לצרכי משא ומתן 

עם ארגוני הטרור. 
עוד נפסק כי הדין הבינלאומי 
במ־ גופות  מהחזקת  מסתייג  אינו 
סגרת עימות מזוין וכי בניגוד לע־

בפסק  הרוב  דעת  שביטאה  מדה 
בדין  אין  הנוסף,  הדיון  נושא  הדין 
משפטי  לקושי  עיגון  הבינלאומי 

הגלום בפרקטיקה זו.

קרית ביאליק: קשיש 
נספה בשריפה

מאת חיים מרגליות

במבנה  פרצה  קטלנית  שריפה 
בקרית  האלונים  ברחוב  מגורים 
בלילה  התרחש  האירוע  ביאליק. 
ומהמ־ שני,  ליום  ראשון  יום  שבין 
כשה־ קשישים,  זוג  בני  פונו  קום 
בבית  מאוד.  קשה  במצב  קשיש 

החולים קבעו הרופאים את מותו.
אגף  מנהל  מושקוביץ  משה 
מבצעים של 'איחוד הצלה', סיפר 
בזירת  ראשוני  סיוע  "הענקנו  כי 
שנפצע   80 כבן  לקשיש  האירוע 
קשה מכוויות ושאיפת עשן. כמו 

כן הענקנו סיוע לאשתו שסובלת 
שאיפת  עקב  נשימה  מבעיות 
בי־ עד  קל  הוגדר  ומצבה  עשן 
הם  הראשוני  הסיוע  לאחר  נוני. 
פונו להמשך קבלת טיפול רפואי 
גדו־ כיבוי  צוותי  החולים.  בבית 

לים פעלו במקום".
מה־ נמסר  הבוקר  בשעות 

עדכן  החולים  בית  כי  משטרה 
נאלצו  החייאה  נסיונות  שבתום 
מותו.  את  לקבוע  הרופאים 
ידי  על  נבחנות  השריפה  נסיבות 
המשטרה יחד עם חוקר דליקות 

של כב"ה.

שני פצועים 
בהתפוצצות צינור ריתוך

מאת חיים מרגליות

עבודה.  בתאונת  פצועים  שני 
צוער  ברחוב  התרחש  האירוע 
פועלים  שני  כאשר  שבע,  בבאר 
נפצעו באתר בניה, ונזקקו לטיפול 

רפואי ופינוי לבית החולים.
מתחקור ראשוני של שוטרים 
צינור  כי  התברר  למקום  שהגיעו 
התפוצץ  ריתוך  מכונת  של  חמצן 
וגרם לפציעתם של שני הפועלים 

שעמדו בסמוך לו.
מסלול ההמראות הראשי 

בנתב"ג ייסגר לרגל שיפוצים
מאת חיים מרגליות

הראשי  ההמראות  מסלול 
ייסגר  גוריון  בן  התעופה  נמל  של 
הבא,  בחודש  תעופתית  לפעילות 
עבו־ לצורך  וחצי,  כחודש  למשך 

דות תחזוקה תקופתיות.
עבו־ לצורך  המסלול  סגירת 
לבטיחות  החיונית  תחזוקה  דות 
אומרים  כך  תוכננה,  הטיסה, 
לתום  התעופה,  שדות  ברשות 
העמוסה  והטיסות  הנסיעות  עונת 

בנתב"ג. 
המסלול  על  העבודות  בזמן 
התפעול  בתבנית  שינוי  יחול 
נמסרה  כך  על  הודעה  בנתב"ג. 

לישובים בעוטף נתב"ג.
מועד ביצוע עבודות התחזוקה 
על המסלול נקבע כאמור עם סיום 
תבוצ־ שהעבודות  כך  תשרי,  חגי 

בירידה  המאופיינת  בתקופה  ענה 
ולפני  התעופתית,  בפעילות  חדה 
מה  והגשמים,  החורף  תחילת 
ברצף,  העבודות  ביצוע  שיאפשר 
זמ־ בלוח  עמידה  שיבטיח  באופן 

נים קצר. 
יפעל  המסלול  סגירת  במהלך 
בהתאם  תפעול  בתבנית  נתב"ג 
רשות  הטיסה.  בטיחות  לשיקולי 

כמיטב  תעשה  התעופה  שדות 
הזמנים  לוחות  את  לקצר  יכולתה 

לת־ והחזרה  העבודות  בתקופת 
ערב  שהיתה  כפי  התפעול  בנית 

תחילת העבודות.

תיעוד נדיר של להקת 
דולפינים במפרץ אילת

מאת ח. אבישלום

לה־ מפסיק  לא  אילת  מפרץ 
והגנים  הטבע  רשות  פקח  פתיע. 
האלמוגים  חוף  טבע  בשמורת 
דיווח  קיבל  עומסי,  עמרי  באילת, 
גרמפוס  מסוג  דולפינים  להקת  על 

אפור.
עומסי פקח רשות הטבע והג־
נים מספר כי קיבל דיווח מסקיפר 
שהוביל  מוראיה  התיירות  ספינת 
שיט צלמי צפרות לתיעוד עופות 

מסוג  דולפינים  להקת  על  מים, 
מאות  של  במרחק  אפור  גרמפוס 
למקום  כשהגיע  מהחוף.  מטרים 
פרטים  כ־30  שמנתה  להקה  מצא 

ששחו זה לצד זה.
ד"ר אסף זבולוני, אקולוג מפרץ 
אילת ברשות הטבע והגנים מציין כי 
גדולים  דולפינים  הם  "הגרמפוסים 
לארב־ להגיע  יכול  שגודלם  יחסית 

עה מטרים. פניהם של הגרמפוסים 
פחוס בניגוד לפניהם המאורכים של 
הג־ של  צבעם  בקבוק.  אף  דולפיני 

רמפוסים נע בין אפור ללבן, כאשר 
על עורם מרבים לראות צלקות".

ברוב  נפוצים  הגרמפוסים 
והטרופיים  הממוזגים  האזורים 
ברחבי  והימים  באוקיינוסים 
ובים  התיכון  בים  לרבות  העולם, 
ישראל.  חופי  לאורך  האדום 
מצויים  הגרמפוסים  כלל,  בדרך 
בהם  באזורים  החוף,  מקו  הרחק 
אילת  במפרץ  עמוקה.  הקרקעית 
השיפוע הוא תלול מאוד ולכן הם 

נצפו קרוב יחסית לקו החוף".

הדולפינים במים | עומרי עומסי

נתפסו כאלפיים 
בקבוקי אלכוהול מזויף

מאת חיים מרגליות

של  מבצעית  פעילות  במהלך 
נתפסו  ישראל,  משטרת  שוטרי 
בבת  בלפור  ברחוב  מכולת  בחנות 
המכילים  בקבוקים   1,900 מעל  ים, 
אלכוהול מזוייף שאינו ראוי לשתיה. 
שונים,  בנפחים  הבקבוקים, 
רבים  מסוגים  כאלכוהול  מותגו 
מהבק־ חלק  וברנדי.  וודקה  של 
בת־ מונחים  כשהם  נתפסו  בוקים 

צוגה על גבי מדפים בחנות ורובם 
בארגזים. 

השוטרים  שערכו  בבדיקה 
כי  הוברר  הבריאות  משרד  עם 
הבקבוקים מכילים חומר המסוכן 
הראוי  אלכוהול  ולא  לבריאות 
לצריכה. הבקבוקים נתפסו לצורך 

העברתם לבדיקה. 
וצ־ מרכישה  להימנע  מנת  על 
ריכה של אלכוהול מזויף, מציינים 
במשטרה כי יש לשים לב לפרטים 

הב־ על  התווית  הבאים:  המזהים 
כתובת  כגון  מידע  חסרה  קבוק 
ועוד.  ברקוד  קלורי,  ערך  היצרן, 
חותמת  או  תיקני  אישור  היעדר 

כשרות וכן מחיר נמוך מהרגיל.

חלק מהבקבוקים המזויפים

03-729-7690
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