
דיווח: פיצוץ אירע במחסן 
של מיליציה בעיראק

לפי דיווח ברשת 'אל־ערביה', המחסן הותקף 
מהאוויר ע"י כלי טיס בלתי מאוישים ^ רשת 'סקיי 

ניוז' בערבית דיווחה כי כתוצאה מהפיצוץ עפו 
רקטות לעבר הכפרים הסמוכים
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כי  דיווחה  אל־ערביה  רשת 
תקפו  מאוישים  בלתי  טיס  כלי 
למיליציה  השייך  מחסן  מהאוויר 
הס־ הית,  העיר  באזור  עיראקית 
בלילה  בגדד,  עיראק  לבירת  מוכה 
הדיווח,  לפי  לשלישי.  שני  שבין 
ברשת  גדול.  פיצוץ  אירע  במקום 
כתו־ כי  דווח  בערבית  ניוז'  'סקיי 
לעבר  רקטות  עפו  מהפיצוץ  צאה 

הכפרים הסמוכים.

שבתחי־ לאחר  מגיע  הדיווח 
לת השבוע הותקפו סמוך למעבר 
בין  אל־בוכמאל  היבשתי  הגבול 
מחסנים,  ארבעה  לעיראק  סוריה 
האמ־ 'פוקס'  ברשת  דיווח  שלפי 

שייכים  שעבר  בשבוע  ריקנית 
האיראניים.  המהפכה  למשמרות 
האוויר  חיל  זרים,  פרסומים  לפי 
הזה  המתחם  את  תקף  הישראלי 
בשטח סוריה כמה פעמים בשנים 
לפי  שהפעם  אלא  האחרונות, 
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נתניהו: "עם הקמת הממשלה – 
נחיל את הריבונות בבקעת הירדן"

כשבוע לקראת הבחירות, ראש הממשלה הכריז כי מהלך הסיפוח יבוצע לאחר פרסום תכניתו המדינית של נשיא ארצות הברית 
טראמפ. "זוהי חגורת הבטחון החיונית שלנו במזרח", אמר ^ בכיר בבית הלבן: "אין שום שינוי במדיניות האמריקנית בענין בקעת הירדן 

ויהודה ושומרון"

מאת מרדכי גולדמן

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
וכינס  דרמטית"  "הודעה  הבטיח 
המכביה  בכפר  עיתונאים  אמש 
כנסת  חברי  בנוכחות  גן  ברמת 
מהליכוד.  נוספים  ופוליטיקאים 
הבטיח,  נתניהו  השמיע  בדבריו 
הבאות,  בבחירות  ייבחר  אם 
ביהודה  יהודיים  יישובים  לספח 
ושומרון, ובאופן מיוחד את בקעת 

הירדן וצפון ים המלח.
שאחרי  אמר  טראמפ  "הנשיא 
תכנית  את  יציג  הוא  הבחירות 
ישראל  בין  הקבע  להסדר  המאה 
גבוהה  בסבירות  לפלסטינים. 
מיד  תוצג  הזאת  התכנית  מאוד 
מעבר  ממש  זה  הבחירות,  אחרי 
הז־ "זאת  נתניהו.  אמר  לפינה", 

כושר  שעת  היסטורית,  דמנות 
הריבונות  את  להחיל  חד־פעמית 
ושומ־ יהודה  על  הישראלית 

בעלי  אחרים  אזורים  ועל  רון, 
למורשתנו  לבטחוננו,  חשיבות 

ולעתידנו".
בכוונתי  הדבר,  שניתן  "ככל 
בישובים  הריבונות  את  להחיל 
ובאזורים חיוניים אחרים בתיאום 
שהדבר  כמובן  ארה"ב.  עם  מרבי 
יחייב הקמת קואליציה שמחויבת 
הללו,  ולעקרונות  למדיניות 
ביטחונית  הערכות  יחייב  וזה 
אחד  מקום  יש  אבל  מתאימה. 
הריבונות  את  להחיל  ניתן  שבו 
הבחירות,  לאחר  מיד  הישראלית 
לעשות  ברור  מנדט  אקבל  אם 
כוונ־ על  מודיע  אני  היום  זאת. 
הממשלה  הקמת  עם  להחיל  תי 

הישרא־ הריבונות  את  הבאה 
ים  וצפון  הירדן  בקעת  על  לית 

המלח".
הירדן,  בקעת  מועצת  ראש 
ראש  את  בירך  אלחייני,  דויד 

שנות  "ב־11  כי  ואמר  הממשלה 
לע־ דאגה  רוויות  שהיו  כהונתי, 

תידה של הבקעה שלנו, אני מודה 
החשובים  אחד  הוא  הזה  שהרגע 
והמרגשים ביותר שחוויתי כראש 
לבי  מעומק  מודה  אני  המועצה. 
נתניהו  בנימין  הממשלה  לראש 
פחות  ללא  הזה  הרגע  את  שהפך 
למדינת  היסטורי  רגע  מאשר 

ישראל".
בעק־ אמר  הלבן  בבית  בכיר 

אין  כי  נתניהו  של  ההצהרה  בות 
האמריקנית  במדיניות  שינוי  שום 
ושו־ ויהודה  הירדן  בקעת  בענין 

השלום  תכנית  את  "נפרסם  מרון. 
ונפעל  בישראל,  הבחירות  אחרי 
להגיע למסקנה מהי הדרך הטובה 

ביותר להמשיך קדימה".

צה"ל:  רחפן נפל בדרום 
רצועת עזה, האירוע מתוחקר

הזרוע הצבאית של חמאס הודיעה כי אנשיה השתלטו על 
רחפן שפעל בשטח הרצועה ושעליו היו אמצעי צילום ^
בסוף השבוע הפיל רחפן של חמאס מטען על רכב צבאי

מאת סופרנו הצבאי

נפל  רחפן  כי  אישר  צה"ל 
באזור  עזה,  רצועת  בדרום 
רפיח בלילה שבין שני לשלישי, 
יותר  מאוחר  מתוחקר.  והנושא 
של  הצבאית  הזרוע  הודיעה 
רחפן  על  השתלטה  כי  חמאס 

בשטח  רפיח  באזור  שפעל 
על  כי  נכתב  בהודעה  הרצועה. 
ליום  צילום  אמצעי  היו  הרחפן 
וכי  נוספים,  ואמצעים  וללילה 
מיוחדת  בפעילות  היה  הוא 
הצבאית  בזרוע  שגרתית.  ולא 
הוסיפו כי הם יודעים מה היתה 

התרגשות ודריכות לקראת כינוס הזעקה בירושלים להצלת עולם 
התורה והיהדות החרדית בראשות שרי התורה והחסידות שליט"א 

העצרת על רקע שעת החירום שלא היתה מאז קום המדינה – תתקיים ברחובה של עיר במעמד 
המוני בית ישראל שיגיעו מירושלים ומכל רחבי הארץ ^ כולם מתייצבים להצביע ולהשפיע למען 

יהדות התורה והשבת ג'
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רבה  ודריכות  התרגשות 
לקראת  ה',  יראי  ציבור  בקרב 
להצלת  בירושלים  הזעקה  כינוס 
החרדית,  והיהדות  התורה  עולם 
התורה  שרי  ורבנן  מרנן  בראשות 
ישראל  ומאורי  גדולי  והחסידות 
והעדות.  החוגים  מכל  שליט"א 
החירום  עת  רקע  על  העצרת 
מאז  היו  שלא  העמוקה  והדאגה 
קום המדינה, תתקיים ביום ראשון 
הקרוב, יומיים לפני הבחירות, בר־
בית  המוני  במעמד  עיר  של  חובה 
ומכל  מירושלים  שיגיעו  ישראל 

רחבי הארץ.
העצרת ההמונית נועדה לבטא 
יש־ גדולי  כל  של  הלכידות  את 

כ"ק האדמו"רים  מרנן ורבנן  ראל, 
החיוני  בצורך  הישיבות,  וראשי 
התורה  עולם  נפש  על  לעמוד 
נר־ העומדים  החרדית,  והיהדות 

שאינם  נפשם  מבקשי  בפני  דפים 
יודעים מנוחה. 

החר־ הציבור  נגד  ההסתה 
היוצאת  ישראל,  תורת  ונגד  די 
הס־ ברוחב  שונות  ממפלגות 

ועולה,  גואה  הפוליטית,  קאלה 
בצדק,  מרגיש  החרדי  והציבור 
ולהצר  אותו  לרדוף  מבקשים  כי 
את צעדיו. גדולי ישראל קבעו כי 
להירתם  הכל  חייבים  הזאת,  לעת 
קדוש  חוב  הקדושה.  למערכה 

התורה  יהדות  עבור  להצביע  הוא 
והשבת ג וגם לפעול לכך שאחרים 
להצלת  קולם  את  ויתנו  יצטרפו 

היהדות. 
ברצות  יתקיים  הענק  הכינוס 
יומיים  הקרוב,  ראשון  ביום  ה' 
לפני הבחירות, בעיר הקודש ירו־

רחבי  מכל  יבואו  המונים  שלים. 
העיר וסביבותיה, וגם מערי הארץ 

ויישוביה. 
פאר  ישבו  הכינוס  בראש 
מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות 
שליט"א,  ישראל  ומאורי  גדולי 
אלה  בימים  הופעתם  עצם  אשר 

של חודש אלול, עת הכל עסוקים 
מקוד־ ובהכנות  ובתשובה  בתורה 

והרחמים  הדין  ימי  לקראת  שות 
עד  מלמדת  ובאים,  הממשמשים 
תפקידו  את  מבקש  הזמן  כמה 
בשעת חירום זו, לפעול ולדעת כי 

עת לעשות לה' היא.

בעקבות פרסום קריאת הקודש של רבותינו 
שרי התורה והחסידות שליט"א 

התגייסות חסרת תקדים מתוך תחושת 
חירום להצלחת רשימת יהדות התורה 

הדים רבים לדבריהם הנחרצים של רבותינו שרי התורה והחסידות שליט"א: "כל המתרפה 
במלאכתו ואינו מצביע כבקשתנו, נעשה בעקיפין, חס וחלילה, שותף למאיימים על שומרי 

הגחלת" ^ נוכח גלי הסתה איומים שלא זכורים כמוהם מאז ומעולם נגד כל יהודי החרד לדבר 
ה' מתגייסים המוני פעילים למערכה הגורלית להצלת היהדות החרדית ממבקשי נפשה 

במענה לפניית סגן השר הרב מאיר פרוש:

המטה לבטחון לאומי פועל למען גאולת 
ה'קלויז' של חסידי ברסלב באומן
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הרב  השר  סגן  לפניית  בהמשך 
הממשלה  לראש  פרוש  מאיר 
בית  גאולת  בענין  נתניהו  בנימין 
הכנסת העתיק 'הקלויז' של חסידי 
הרב  אתמול  קיבל  באומן,  ברסלב 
מהמטה  בענין  רשמי  מענה  פרוש 
ראש  במשרד  לאומי  לבטחון 

הממשלה.
סגן  פנה  שבועות  מספר  לפני 
לראש  פרוש  מאיר  הרב  השר 
בענין  נתניהו  בנימין  הממשלה 
'הק־ העתיק  הכנסת  בית  גאולת 
לויז' שבנה הרה"ק ר' נתן מברסלב 

זיע"א באומן.
המטה  עדכן  אתמול,  כאמור, 
ראש  במשרד  לאומי  לבטחון 
הממשלה את הרב פרוש כי ראש 
אוק־ נשיא  עם  שוחח  הממשלה 

והשניים  בענין,  זלנסקי  ראינה 
לפיתוח  תכנית  לקדם  סיכמו 
משקיעים  בסיוע  אומן  של  כולל 

פרטיים.
שנמסר  הרשמי  העדכון  עפ"י 
מינו  השניים  הלאומי,  מהמטה 
כולל  הנושא  לקידום  קשר  אנשי 
סוגיית בית הכנסת 'הקלויז': מצד 
העומד  אלקין  השר  מונה  ישראל 
יש־ המעורבת  הוועדה  בראש 

בתום  מיד  שנסע  ראל־אוקראינה 
על  אומן  לעיר  בקייב  הפגישות 
מנת לסייר באזור ולקדם התכנית.

משלחת  פורסם,  שכבר  כפי 
ומאוקראינה  מישראל  דרג  רמת 
ערכה סיור מיוחד במתחם הקלויז 
המשלחת  בראש  באומן.  העתיק 
זאב  השר  הישראלי  מהצד  עמד 
אנד־ האוקראיני,  ומהצד  אלקין, 

נשיא  של  האישי  יועצו  ירמק  ריי 
אוקראינה ולדימיר זלניסקי. 

המז־ יו"ר  השתתף  אף  בסיור 
כירות הארצית של חסידי ברסלב 
הרב נחמן בנשעיה, שמשקיע מא־
האח־ השנים  בכל  מרובים  מצים 

רונות, לשיתוף פעולה של גורמים 
ישראלים ואוקראינים למען אומן, 

וב"ה עתה המאמצים נשאו פרי.
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בקרב  והתלהבות  התלכדות 
פרסום  לאור  ישראל  בית  המוני 
הקורא  וקול  הקודש  קריאת 
התורה  גדולי  ורבנן  מרנן  של 
גדולי  מועצת  חברי  והחסידות 
התורה שליט"א בכרוז ובקריאת 
אתמול  שהתפרסמה  הקודש 
נוכח המערכה הגורלית העומדת 
בפנינו בעוד פחות משבוע ימים. 
ישראל  בית  המוני  בקרב 
היה אתמול שיחת היום דבריהם 
שרי  ורבנן  מרנן  של  הנחרצים 

התורה והחסידות גדולי ומאורי 
מזעיקים  בהם  שליט"א,  ישראל 
להצ־ ואחד  אחד  לכל  וקוראים 

ביע ולפעול עבור יהדות התורה 
והשבת ג'. 

הדברים  עוררו  רב  רושם 
רבו־ מציינים  בהם  הכואבים 

והחסידות  התורה  שרי  תינו 
העגום  המצב  את  שליט"א 
וסכנה  בהיות  בארה"ק,  השורר 
מרחפת על קיום יסודות התורה 
ולדאבוננו  בארה"ק,  הקדושה 
על  שחרטו  כאלו  עלינו  קמים 
רדיפת  את  גלי  בריש  דגלם 

הדת והמסורת, מבקשים לעקור 
יסודות הדת, להפוך חלילה את 
בייחודו  לפגוע  לחול,  השבת 
שחץ,  להרבות  ישראל,  עם  של 
להצר צעדיהם של לומדי תורה, 
למעמד  הטהור  לחינוך  להתנכל 
ולטהרת  והכשרות  הרבנות 
להוציא  ורצון  ה"י  היוחסין, 
לפועל גזירת גיוס בני הישיבות.
הב־ לקראת  הפעם,  "ועתה 

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

אסור להתעורר מאוחר מדי!

בבלגיה
כבר אסרו

שחיטה 
כשרה

אתה רוצה שהגזירה הזו

תגיע
גם לארץ?

טראמפ הדיח את היועץ הניצי ג'ון בולטון 
"לא הסכמנו על הרבה דברים", אמר טראמפ, "השירותים שלו אינם נחוצים"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
שלו  היועץ  את  אתמול  הדיח 
לאחר  בולטון,  ג'ון  לאומי,  לבטחון 
"השירותים  כי  למסקנה  שהגיע 
שא־ כפי  עוד",  נחוצים  אינם  שלו 
מר בהודעה שפרסם מאוחר יותר. 
לא  ובולטון  הוא  כי  ציין  טראמפ 
ולכן  רבים,  נושאים  על  הסכימו 
הוא אינו יכול עוד לעבוד עם בול־

טון כיועצו לבטחון לאומי. 
בעבר  שכיהן  בולטון  ג'ון 
לד־ נשב  לאו"ם,  ארה"ב  כשגריר 
של  בממשלו  ביותר  הנצית  מות 

למדיניות  הקשור  בכל  טראמפ, 
בכלי  הטרור.  וארגוני  איראן  נגד 
נטען  האמריקאים  התקשורת 
את  שגיבש  זה  היה  בולטון  כי 
לאחר  ארה"ב  של  התגובה  מתווה 
אמריקאי  מל"ט  הפילה  שאיראן 
טראמפ  ביטל  שאותה  תגובה   –

ברגע האחרון. 
דיווחו  האחרונים  בחודשים 
כלי התקשורת בהזדמנויות רבות 
טראמפ  בין  השוררת  מתיחות  על 
ובולטון, משום שבולטון ניסה לג־

צבאיות  לתגובות  בכח  אותו  רור 
ואילו  בריתה,  ובנות  איראן  כנגד 
פומפאו  מייק  המדינה  מזכיר 

ויעצים אחרים שכנעו את טראמפ 
שלא לעשות זאת, ושעמדותיו של 

בולטון קיצוניות מדי. 
מס־ כך  בולטון,  של  הדחתו 

האמריקאית,  בתקשורת  בירים 
מז־ של  שמעמדו  כך  על  מלמדת 
עוד  מתחזק  פומפאו  המדינה  כיר 
יותר, ושטראמפ נוטה להתנהלות 

מתונה יותר. 
בשלב זה עדיין לא ברור אם יהיו 
לכך השלכות גם על ההתנהלות של 
טראמפ בענין הסנקציות על איראן, 
הצבאית  לאופציה  הסיכוי  שרק  או 
הפך אתמול לנמוך יותר עם הדחתו 

של היועץ הניצי.  נעצר נער ערבי בחברון 
שתכנן לדקור חיילים

ערבי בן 15 נעצר סמוך למערת המכפלה לאחר 
שהתגלתה סכין בתיק הגב שלו

רקטות ואזעקות באשדוד בזמן ביקור 
נתניהו, שהורד מהבמה באירוע של הליכוד

מעט לאחר השעה 21:00 הופעלו האזעקות באשדוד ובאשקלון בעקבות 
זיהוי ירי מרצועת עזה ^ כיפת ברזל יירטה את שתי הרקטות ששוגרו ^ ראש 
הממשלה שנאם בכנס בחירות באשדוד הורד מהבמה לעיני הקהל ^ עיריית 

אשקלון הורתה על פתיחת מקלטים ציבוריים
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בש־ אמש  נשמעו  אזעקות 
באשקלון  באשדוד,   21:06 עה 
עזה.  בעוטף  נוספים  וביישובים 
צה"ל הודיע כי מערכת כיפת ברזל 
עזה  מרצועת  שיגורים  שני  זיהתה 
לא  הרקטות.  שתי  את  ויירטה   –

היו נפגעים, ואשה כבת 46 פונתה 
לבית החולים אסותא לאחר שלק־

תה בחרדה.
ראש  היה  ממש,  העת  באותה 
בכנס  נתניהו  בנימין  הממשלה 
מהבמה  הורד  והוא  באשדוד 
המוגן  למרחב  מאבטחיו  על־ידי 
"יש  לבמה.  סמוך  שהקהל  בזמן 

בש־ צאו  אדום,  צבע  אזהרת  לנו 
ושאל  לתומכיו  נתניהו  אמר  קט", 
את המאבטחים: "לאן הם צריכים 
חזר  האזעקה  לאחר  להתפנות?". 
"תמיכה  ואמר:  לנאום  נתניהו 
להצביע  חייבים  באשדוד.  אדירה 
שמאל־ ממשלת  למנוע  כדי  מחל 

ערבים".
בימים האחרונים היו התרעות 
מרצו־ ישראל  לעבר  רקטות  לירי 

עת עזה אך גם מהצפון, ובמערכת 
ירי.  של  למקרה  נערכו  הבטחון 
גלאם  תומר  אשקלון  העיר  ראש 
על  האזעקות  בעקבות  הודיע 

פתיחת מקלטים ציבוריים.

יצחק שמחה בונים רוזנפלד
ב" ר ישראל זאב הי"ו

ישיבה גבוה דחסידי בעלזא י- ם 
אשדוד

פערל לרנר
בת אלימלך הי"ו
סמינר בית מלכה י- ם
גבעת זאב

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

17.9.2001

מאת כתב 'המבשר'

אתמול  נעצר   15 בן  ערבי 
למערת  סמוך  בידוק  בעמדת 
שלו־ לאחר  בחברון  המכפלה 
סכין  איתרו  הגבול  משמר  חמי 
שנשא  הספר  בית  תיק  בתוך 

על גבו.
בערבי,  חשדו  הלוחמים 
חיפוש  וביצעו  אותו  עצרו 
בתיק שנשא על הגב. הם מצאו 
בין  בתיק  שהוחבאה  סכין 

הספרים  המחברות,  הקלמר, 
ושאר ציוד הלימודים.

במשמר הגבול מספרים כי 
האח־ בימים  השניה  הפעם  זו 

חמוש  ערבי  נלכד  שבה  רונים 
למ־ מנסה להיכנס  אשר  בסכין 

''לוחמי  המכפלה.  מערת  תחם 
משמר הגבול המוצבים במקום 
טרור  לסיכול  לפעול  ימשיכו 
המבקרים  חיי  על  ולשמירה 
המכפ־ במערת  והמתפללים 

לה", נמסר.

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו
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הטעויות של נתניהו
נתניהו מצא לו היום בקעה להתגדר בה ליום הבחירות. 
סיפוח בקעת הירדן וצפון ים המלח היה צריך להיעשות כבר 
לפני שנים, גם משום שהאוכלוסיה הפלסטינית בו מועטה 
יחסית, גם משום שהישובים הוקמו לפי החלטות ממשלות 
כדי  בכך  היה  לא  ובסיני  הרצועה  מול  כי  (אף  המערך 
גבולה  הוא  שהירדן  משום  ובעיקר  אדמתם)  על  להותירם 
הטבעי וההיסטורי של ארץ ישראל וגבול הבטחון המזרחי 
של ישראל. אפקטיבי יותר היה אילו הכריז אתמול, לאחר 
לאשר  לכנסת  ומביא  הסיפוח  על  דחופה  ממשלה  ישיבת 
את הסיפוח. ברור כי חוק כזה היה עובר ברוב גדול לעומת 
הוא  שנתניהו  ומשום  הגחמתי.  המצלמות  בחוק  הכשלון 
הבמאי והמפיק הפוליטי מכולם נראה כי תכנית המאה של 
וכנראה  המדובר  הסיפוח  את  כוללת  אכן  טראמפ  הנשיא 

יותר מכך, והצהרתו אתמול היתה רמז לדבר.

ועם כל זאת בענין אחד ההצהרה ראויה לביקורת. כל 
אל  הימין  מסיעות  מצביעים  להעביר  אלא  באה  לא  כולה 
ביותר  ברור  הגדולה  המפלגה  ראש  להיות  רצונו  הליכוד. 
להניח  מותר  'ימינה'.  קולות  את  'לשתות'  הטעם  מה  אבל 
שגם אם גנץ יוביל במנדט אחד או שניים על נתניהו הוא לא 
הנשיא  יאלץ  המוקצב  הזמן  וכעבור  ממשלה  להקים  יוכל 
מן  מנדטים  לקחת  במקום  לנתניהו.  השרביט  את  להעביר 
הימין, שבסופו של דבר לא יסייעו להשיג רוב של 61 היה 
והודיעו  אותו  שעזבו  הליכודניקים  להשבת  לפעול  עליו 
כי לא יבחרו בליכוד. אין מדובר רק בבני בגין ודן מרידור 
ל'ישראל ביתנו'  ל'כחול לבן',  אלא באלפים ורבבות שפנו 

ואפילו לעבודה.

הנטישה הזאת אינה פתאומית. היא אשר מנעה הקמת 
את  שתיצור  והיא  הקודמות.  הבחירות  לאחר  ממשלה 
התיקו גם בבחירות בשבוע הבא. כעת מאוחר מדי לתקן. 
לקבוע  נתניהו  מצליח  הפוליטיים  הפרשנים  לפי  אמנם 
בימים האחרונים של מערכת הבחירות את סדר היום ואת 
הנושאים שעל הפרק, אבל אלה לא יחזירו את ה'אברשות' 
הוא  נתניהו  הנזק.  את  הגדיל  רק  המצלמות  חוק  הביתה. 
בו,  שרוי  שהוא  הלחץ  אבל  מבריק  פוליטי  אמן  אמנם 
בניהול  קשות  לטעויות  אותו  הביא  מובנות,  מסיבות 
הקולות  אובדן  את  למנוע  שכדי  יתכן  הבחירות.  מלחמת 
חיקו  אל  אותו  לאמץ  נתניהו  נאלץ  פייגלין  של  האבודים 
וזאת למרות מלחמות קשות שניהל נגדו בעבר עד לסילוקו 
מאוד  חבל  קולות.  לו  הוסיף  לא  המהלך  אבל  מהליכוד, 
ומישראל  לבן  מכחול  קולות  'לשתות'  ניסה  לא  שהליכוד 
הם   לימינה  או  לליכוד  מהם  שיעברו  מנדטים  רק  ביתנו. 

ימנעו תיקו משתק. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

יום מטורלל
היה  שניתן  למה  בניגוד 
ולמרות  מראש  לצפות 
והציפיות  העז  הרושם 
האדירות שיצר אתמול ראש 
שעות  פני  על  הממשלה 
שהודיע  לפני  לא  ארוכות, 
ימסור  בערב  חמש  בשעה  כי 
 – לאומה  דרמטית  הצהרה 
שאותו  יום  הוא  אתמול  יום 

יעדיף נתניהו לשכוח.
הפתגם  אומר  כסף, 
במדרגות.  סופרים  הקשוח, 
את  ולחגוג  לצהול  אפשר  אי 
והספקולציות  המתח  רמת 
שחגגו באוויר לפני ההצהרה 
להתעלם  אבל  הגדולה 

מהתוצאה המאכזבת שלה.
דבר  של  בסופו  אם 
אנמית  הצהרה  עם  נשארנו 
בקעת  סיפוח  על  למחצה 
המלח  ים  וצפון  הירדן 
זכתה  לא  וזו  לישראל, 
מצד  גיבוי  של  לרבע 
אלא  האמריקני  הממשל 
הפגנה  מכך,  המוחלט  להפך 
זוהי  קרה,  כתף  של  פומבית 
אות לכך שמישהו כאן מיהר 
לבשל דייסה חמוצה וכשהיא 
הסועדים  לפיות  הוגשה 
אלא  אינה  היא  כי  התברר 

קרה.
המיקום  היה  מלכתחילה 
הממשלה  ראש  בחר  שבו 
חשוד,  הצהרתו  את  לשאת 
מפוקפק.  לומר  שלא 
הצהרות מדיניות לא נישאות 
במשרד  אלא  המכביה  בכפר 
למצהר  או  הממשלה  ראש 
במעון הרשמי ברחוב בלפור. 
ההולם  המיקום,  בגלל  רק 
נוצצים  בחירות  כינוסי  יותר 
חשדו  עקר,  ללהג  במות  או 
גם בכירי הפרשנים מראש כי 
מסיבת העיתונאים לא תישא 

אופי מדיני. 
ברגע שהתברר, זמן קצר 
במקום  נתניהו  הופעת  לפני 
בשעה  התאחרה  (שכצפוי 
וגרמה לגאות נוספת של גלי 
כי  וההשערות),  הניחושים 
אופי  בעלת  תהיה  ההודעה 
כי  להבין  היה  ניתן  מדיני, 
היא מתואמת היטב עם הבית 
מאת  גיבוי  הודעת  וכי  הלבן 
לא אחר ממזכיר המדינה בוא 

תבוא מיד לאחריה. 
נחשב  היה  כבר  זה 
שגם  ממש  של  להישג 
לפני  ימים  שבוע  העיתוי, 
יכול  לקלפיות,  צועד  שהעם 
בכל  לא  נסלח.  להיות  היה 
ממשלה  ראש  מכריז  יום 
חבל  של  סיפוח  על  ישראלי 
כך  על  וזוכה  משמעותי  ארץ 
הממשל  מצד  מפורש  לגיבוי 
האמריקני. אבל השעות נקפו 
ההודעה  באה  ולאחריהן 
הממשל,  של  הקפואה 
כמעט  בנוקשותה  שהזכירה 
חל  לא  הקודם.  הממשל  את 
שום שינוי במדיניותנו, נאמר 
למחט  שדמתה  בהודעה 
מעל  שנופח  בבלון  שננעצה 

ומעבר לכל פרופורציה.
בכל  די  היה  לא  וכמו 
ועמו  הערב  בא  זאת, 
אשדוד.  העיר  על  הרקטות 
ראש  שבמרכזו  מחזה 
בידי  מהבמה  מורד  ממשלה 
מתקפה  לנוכח  מאבטחים 
בה  העיר  על  טילים  של 
של  צופר  לקול  שוהה,  הוא 
הוא  ויורדת,  עולה  אזעקה 
מחזה אומלל שאויבי ישראל 
מייחלים לו. מחזה כזה עלול 
הבטחון  תדמית  את  למוטט 
עמל  שאותה  סדוקה  הבלתי 
שוב  לטפח  הממשלה  ראש 

ושוב.
לראש  לו  נותר  לא 
אלא  לצפות  הממשלה 
בחמישי  הצפוי  לביקור 
מתכנן  שהוא  בגיחה  הקרוב 
ישוב  שם  אולי  לרוסיה. 
ויתעורר הכבוד העצמי ועמו 

גם הבטחון העצמי. 

אקט מטורף
מרהיב  פלאק  בפליק 
התזזיתיות  את  מבייש  שלא 
תקופת  כל  את  שמאפיינת 
אתמול  הודיע  שלטונו, 
הנשיא האמריקני על פיטוריו 
לאומי,  לבטחון  היועץ  של 

ג'ון בולטון, מתפקידו.
מבשרת  שאינה  ידיעה  זו 
היה  בולטון  לישראל.  טובות 
מובהק  ניצי  קו  כבעל  ידוע 
מחווה  כל  נגד  בפרץ  ועמד 
לאיראן.  גדולה  או  קטנה 
הדעות  שחילוקי  להניח  יש 
גברו  יועצו  לבין  הנשיא  בין 
של  העזה  כמיהתו  רקע  על 
הנשיא  עם  להיפגש  הראשון 

האיראני כמעט בכל מחיר.
היא  היחידה  הנחמה 
שבולטון הוא היועץ השלישי 
מתפקידו  לפרוש  שנאלץ 
זאת  ועם  הנשיא  בצל 
אלא  השתנתה  לא  המדיניות 
בעידן  שלה.  על  עומדת  די 

טראמפ, זה גם משהו.

סקר מופרך
הבחירות,  למחרת  יום 
טעו  ששוב  כשיתברר 
כשהעניקו  בענק  הסוקרים 
לו  שאין  למי  סיכוי  של  בדל 
אחוז  את  לחצות  סיכוי  רבע 
יגלגלו  שוב  הם  החסימה, 

עיניים.
לדין  נדרשים  המדינאים 
הבוחר על טעותם. הסוקרים 

ימשיכו לשבת בטח.
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סגן השר הרב פרוש בראיון מיוחד לקראת הבחירות:

"הם מסיתים נגדנו ואם תהיה להם אפשרות הם 
גם יחוקקו נגדנו כדי לפגוע באופן ממשי"

הרב פרוש: "המערכת הפוליטית, על חלקים רבים בתוכה, התגייסה כנגדנו" ^ "הבאנו הישגים כבירים במהלך כהונתה של הכנסת הקודמת. ואם חלילה תקום פה 
ממשלת שמאל, הם יקעקעו דברים שמקובעים שבעים שנה"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לקראת הבחירות המתקרבות, 
החינוך  שר  סגן  עם  אמש  שוחחנו 
הרב מאיר פרוש, וביקשנו לשמוע 
השונים  בנושאים  עמדותיו  את 

העומדים על סדר היום הציבורי. 
שניצבת  הבחירות  "מערכת 
לה־ ושצפויה  אלו,  בימים  בפנינו 

גיע אל סופה ביום שלישי הקרוב, 
הגורליות  הבחירות  מערכת  היא 
הנאמנה  היהדות  שידעה  ביותר 
של  הקמתה  מאז  הקודש  בארץ 
מכ"ק  שמעתי  כך  ישראל,  מדינת 
מרן האדמו"ר מסלונים בעת ישי־

אומר  התורה",  גדולי  מועצת  בת 
סגן השר בפתח הראיון. 

ידע  כבר  החרדי  "הציבור 
ימים קשים. אם נמנה את רשימת 
לעשות  שביקשו  הפוליטיקאים 
הציבור  של  גבו  על  פוליטי  הון 
החרדי, תכלה היריעה ולא נספיק 
את שמות כולם. היו כאלו  למנות 
צעדינו  את  להצר  הצליחו  שגם 
מאוד.  חמורים  נזקים  לנו  ולגרום 
הזכור  לפיד  טומי  היה  מהם  אחד 
שלא לטוב, וכעת מתעלה בנו יאיר 
תו־ עם  אביו  מורשת  את  ומיישם 

ספות חדשות שאפילו לפיד האב 
לא חשב עליהן. 

האוצר,  שר  היה  "כשלפיד 
כל  תשאל  היטב.  זאת  הרגשנו 
וכל  חרדי,  חינוכי  מוסד  מנהל 
באותה  ציבור  בצרכי  שעסק  מי 

התקופה. 
מדובר  הפעם  זאת,  "ובכל 
יותר  עוד  משמעותית  במערכה 
עבור עתידנו כאן בארץ הקודש", 
לא  זה  "הפעם  פרוש.  הרב  מוסיף 
אתו  שצועד  גנץ  גם  זה  לפיד,  רק 

זה  שלהם,  המשותפת  ברשימה 
בהם  להתחרות  שמנסה  ליברמן 
ולהתעלות עליהם, זה ברק ורשי־

מת מרץ, שגם להם יש עבר עשיר 
הצקה  של  חתומות  קבלות  עם 
צעדיו.  והצרת  החרדי  לציבור 
על  הפוליטית,  המערכת  בעצם 
התגייסה  בתוכה  רבים  חלקים 
ברשימה  מדובר  ולא  כנגדנו, 
עם  לבחירות  שרצה  בלבד  אחת 

האג'נדה המסיתה הזאת. 
מת־ יותר  חשוב  הפעם  "לכן 
מיד, שהציבור החרדי יגיע למאה 
אחוזי הצבעה. הבית שלנו בסכנה, 
בתי  בסכנה,  שלנו  הכנסת  בתי 
איום,  תחת  נמצאים  שלנו  הספר 
הישיבות, מוסדות החסד, כל דבר 
שריח של יהדות עולה ממנו, הפך 
ינצחו  הם  ואם  להשמצה,  מטרה 
בבחירות חלילה, ההשמצה הזאת 
תתחלף בהצקה ופעולות מעשיות 

להצרת הצעדים". 
להבין  אפשר  האלו  מהדיבורים 
שהציבור  מזהיר,  כיום  שהמצב 
לו.  המגיע  כל  את  מקבל  החרדי 

האם כך הם אכן פני הדברים? 
מושלם.  שהכל  אמרתי  "לא 
מו־ מלהיות  רחוק  הנוכחי  המצב 
שלם, יש עוד הרבה מאוד מה לת־
קן ומה לשפר. צריך לעשות עדיין 
את  להשוות  בכדי  גדולים  צעדים 
ילדי החינוך במגזר החרדי למגזר 
הכללי, ורק בנקודות אעלה מספר 
החרדיים  הילדים  שבהם  נושאים 
של  הרפורמה  לרעה:  מופלים 
תקנים  לסגירת  הנוגעת  המשרד 
המיוחד  החינוך  של  ספר  בבתי 
אינה  רגילים  ספר  בבתי  ושילובם 
חלה על המגזר החרדי. תקציבים 
ספר,  לבתי  כשיפוי  ניתנו  נוספים 

יל־ שילוב  על  להם  להורות  ניתן 
כל  החרדי  שבמגזר  בעוד   – דים 
אלו שאינם ברשתות לא מקבלים 

מענה זה.
ללימודי  מימון  אין  זה  "בשלב 
הוקמו  לא  הספר.  בבתי  שחיה 
החינוך  ילדי  עבור  מתיאו"ת 
המיוחד הזקוקים לכך במגזר הח־

רדי. אין שעות שילוב 07 בישיבות 
לחינוך  מענה  אין  ובכלל  הקטנות 

מיוחד במוסדות הפטור. 
הפיס  מפעל  מלגות  כן  "כמו 
נית־ אינן  לסטודנטים  הניתנות 

ישנו  הסמינרים,  לתלמידות  נות 
לקב"סים  בתקנים  חמור  מחסור 

ברשויות חרדיות ומעורבות. 
גדולה  בעיה  ישנה  כן  "כמו 
מש־ חינוך.  מבני  הקצאת  בנושא 

השנים  במהלך  בנה  החינוך  רד 
לצרכי  לימוד  כיתות  חינוך,  מבני 
כשיש  ועיר.  עיר  בכל  חינוך 
למשל  כך  באוכלוסיות  שינויים 
מתבגרת  באזור  שהאוכלוסיה 
חלק  מתרוקנים,  מבנים  וממילא 
לאותם  הסבה  עושות  מהרשויות 
ציבור  לצרכי  לשימוש  מבנים 
לימוד,  לכיתות  לא  אבל  אחרים 
העיר  באותו  יש  לעיתים  כאשר 
להם  שיש  חרדים  חינוך  מוסדות 
זה  לימוד.  בכיתות  גדול  חוסר 
שנבנה  מבנה  זה  להיפסק!  חייב 
הצדקה  שום  ואין  החינוך  מכספי 
אחרים,  לצרכים  הסבה  לבצע 
שלומדים  ילדים  שישנם  בזמן 

בקרוואנים או בדירות שכורות.
של  רשימה  מניתי  כה  "עד 
החינוך  בתחום  רק  וזה  עיוותים, 
לא־ הדברים,  מטבע  ללבי  הקרוב 

החינוך  שר  כסגן  מכהן  שאני  חר 
עיוותים  ישנם  אבל  שנים.  במשך 
וגם  זה  בתחום  גם  נוספים  רבים 
עמלים  ואנחנו  אחרים,  בתחומים 
יומם ולילה כדי להשוות את הת־

נאים של האזרח החרדי לאלו של 
האזרח שאינו חרדי. 

פרי,  נושאות  הללו  "הפעולות 
במהלך  כבירים  הישגים  הבאנו 
הקודמת.  הכנסת  של  כהונתה 
ממשלת  פה  תקום  חלילה  ואם 
כמו  חילונית'  'ממשלה  או  שמאל, 
מגדירים  וליברמן  לפיד  שגנץ, 
לא  להתבייש,  בלי  שאיפתם  את 
ולשפר,  להמשיך  נוכל  שלא  רק 
שמקובעים  דברים  יקעקעו  הם 

שבעים שנה.
חי־ 'ממשלה  אומרים  "כשהם 
תפ־ נקבל  שלא  רק  לא  זה  לונית' 

קידים, אלא הם רוצים שלא תהיה 
להעניש  רוצים  הם  השפעה,  לנו 
מאות אלפים שהצביעו ג', ולא רק 
והנכ־ הילדים  את  גם  אלא  אותם, 

דים שלהם. אם לא נהיה בממשלה 

לא תהיה לנו השפעה, לא נקבל". 
בהצהרה  נתמקד  באמת  אולי 
מתכוון  שהוא  גנץ  בני  של  הזאת 
החרדים.  בלי  ממשלה  להקים 
שהמדינה  כזה  דבר  קורה  איך 
עוברת לסדר היום, לאחר שפולי־
ראש  להיות  השואף  בכיר  טיקאי 
הממשלה, מתבטא בצורה חמורה 

כל כך? 
דבר  להבין  צריכים  "אנחנו 
דבר  להבין  צריכים  הם  וגם  אחד, 
צריכים  הם  מהם:  נתחיל  אחד. 
להישאר.  כדי  כאן  שאנחנו  להבין 
של  מכובדת  לשושלת  בן  אני 
שחיו  יהודים  של  דורות  שבעה 
כולם  כל  את  ונתנו  ישראל  בארץ 
כדי להפריח את השממה, להקים 

מוסדות ולפעול למען הכלל. 
חושבים  וליברמן  גנץ  "מה 
לגרש  יצליחו  שהם  לעצמם? 
אותנו מכאן? הם חושבים שאנחנו 
הקודש,  ארץ  את  ונעזוב  נתייאש 
לכאן  באנו  אבות?  חמדת  ארץ 
הרבה  כאן  ונהיה  לפניהם,  הרבה 
אחריהם. אנחנו לא הולכים לשום 

מקום. 
יצ־ שהם  חושבים  הם  "ואם 

את  ולהתאים  אותנו  לשנות  ליחו 
החינוך של הילדים שלנו לערכים 
כמה  אחת  על  שלהם,  המעוותים 
כל  לאורך  טועים.  שהם  וכמה 
מול  בגבורה  עמדנו  ההיסטוריה 
מאלו  יותר  הרבה  קשות  גזירות 

שהם חושבים להטיל עלינו. 
"ועכשיו למה שאנחנו צריכים 
נישאר  שאנחנו  נכון  זה  לדעת. 
כאן, ושאף אחד לא יצליח לשנות 
יהיו  מה  רק  היא  השאלה  אותנו. 
יל־ שלנו  הילדים  האם  התנאים. 

שהם  או  מסודרים,  במוסדות  מדו 
כולל  אברכי  האם  ברחוב.  ילמדו 
יקבלו מלגה צנועה של כמה מאות 
שקלים בחודש, או שהם לא יקבלו 
אותה ומספרם אולי יפחת חלילה. 
חייבים  אנחנו  דבר  "ועוד 
זה  אותנו.  אוהבים  לא  הם  לדעת: 
לא  זה  גם  ולצערי  חדש,  דבר  לא 
התקופה  במהלך  להשתנות  הולך 
הם  אותנו,  שונאים  הם  הקרובה. 
להם  תהיה  ואם  נגדנו  מסיתים 
אפשרות הם גם יפגעו בנו פגיעות 
ממשיות באמצעות עצירת תקצי־

אם  ומשונות,  שונות  בדרכים  בים 
ואם  קריטריונים  הקשחת  ידי  על 

בצורות אחרות. 
להישען  אלא  לנו  אין  "לכן, 
לג־ ולציית  שבשמים  אבינו  על 

להצביע  לנו  שמורים  הדור  דולי 
התו־ 'יהדות  לרשימת  בבחירות 

שלוחיהם  הח"כים,  ועלינו  רה', 
המ־ מוטלת  ישראל,  גדולי  של 

בכח  מכן  לאחר  להשתמש  שימה 

לעמוד  כדי  בבחירות,  שקיבלנו 
בשיניים  ולהילחם  המשמר  על 
ובציפורניים כדי לשפר את מצבו 
של הציבור החרדי, וכמובן למנוע 
הטלת גזירות כאלו ואחרות עליו. 
הקוראים  לציבור  אומר  "אני 
כדי  הכל  תעשו  פשוט.  מאוד  דבר 
המכ־ השכנים,  שלכם,  שבסביבה 

הרחוקים,  הדודים  החברים,  רים, 

כל מי שאתם מכירים, שיהיה מאה 
גדל  החרדי  הציבור  הצבעה.  אחוז 
ואם  מבורך,  בקצב  הרע  עין  בלי 
ההצבעה  אחוז  את  להעלות  נקפיד 
נוכל להיות כח משפיע ואפילו כח 
הממשלה  ראש  יהיה  מי  שיכריע 
נעשה  אנחנו  הדבר,  בידכם  הבא. 
את מה שמוטל עלינו, והקב"ה בר־

חמיו ובחסדיו כבר יעשה את שלו". 
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הדים רבים בציבור החרדי 
לחוברת 'קנאות של אמת' 

לקנא לקדשי שמים, לציית לגדולי ישראל 
לדורותיהם ולהצביע עבור יהדות התורה והשבת ג'
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מאת כתב 'המבשר'

כי  והנוקב,  האמיתי  המסר 
לקנא  היא  אמת'  של  'קנאות 
והנ־ המחוללים  שמים  לקדשי 
ישראל  לגדולי  לציית  רמסים, 
עבור  ולהצביע  לדורותיהם 
עו־ ג' –  והשבת  התורה  יהדות 
בי־ לאור  שיצאה  מחוברת  לה 
מים אלה על ידי אגודת ישראל.

יהדות  של  ההסברה  מטה 
מה  'דע  של  בצעד  התורה 
מרו־ בהשקעה  הפיק  שתשיב' 

ומלאת  מרתקת  חוברת  בה 
 ,2 אמת'  של  'קנאות  בשם  ענין 
כל  עם  מתעמתת  שלראשונה 
המנסים  והרמאים  המסלפים 
ולהכניס  האמבטיה  את  לקרר 
החפצים  של  בלבבם  מורך 
ישראל  גדולי  למצוות  לציית 

לצאת ולהצביע.
בגיבוי  מגוללת  החוברת 
וכרוזים  ותעודות,  מסמכים 
יש־ גדולי  ורבנן  מרנן  מאת 

הקודמים  מהדורות  זי"ע  ראל 
גדולי  ורבנן  מרנן  ולהבחל"ח 
שליט"א  ישראל  ומאורי 

המאירים את דרכנו.
המשך  בחוברת  מדובר 
לאחר שלפני מערכת הבחירות 
החוברת  לאור  יצאה  הקודמת 
שביררה   1 אמת'  של  'קנאות 
והוכיחה  צדיקים  של  מקחם 
בעובדות עדויות ומסמכים את 
ארבעה  של  האמיתית  דעתם 
הקמת  בתקופת  הדור  ממנהיגי 
המדינה, מרן החזו"א זי"ע, מרן 
הרה"ק מוהר"א מבעלזא זיע"א, 
מרן גאב"ד טשעבין זיע"א ומרן 

הרב מבריסק זיע"א.
נסקרים  הנוכחית  בחוברת 

ימי  לאחר  סוערות  תקופות 
המדינה  הצלת  נס  האימה, 
אגודת  ע"י  הכפירה  ממלתעות 
ישראל  גדולי  יחס  ישראל, 
וההיס־ קדוש  כחוב  לבחירות 
המטילים  הזייפנים  של  טוריה 
מום בקדשים. מהחוברת עולה 
רוב  של  דעתם  כי  בבירור, 
ישראל  גדולי  בנין  ורוב  מנין 
ובדור  האחרונים  הדורות  בכל 
קדושה  חובה  כי  היא  הנוכחי, 
ישראל  אגודת  עבור  להצביע 
ובהופעתה כיום: יהדות התורה 

והשבת ג'. 
היא  האמיתית,  הקנאות 
קנאה לה' ולתורתו ועמידה על 
משמר חומותיה וחומות השבת 
חלילה  יחוללו  שלא  הקדושה 

וחס.
אמת'  של  'קנאות  החוברת 
ותעודות  מסמכים  כוללת 
הפועל  הועד  ידי  על  שהוגשו 
ישראל,  אגודת  של  העולמי 
להנצחת  לדורות  מאיר  מכון 

מורשתו של הרי"מ לוין ועוד.
במרכזים  מופצת  החוברת 
בר־ התנועה  ובמטות  יהודים 

חבי הארץ. 

קנאות
של אמת

?       
?           

!      ?          
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מורשת  לנוטרי  ה',  ירחם  שיעשו, 
ושומרי גחלת היהדות מדור לדור 
חירום  שעת  היא  עתה  השעה   –
והיהדות  התורה  עולם  להצלת 

החרדית בארה"ק.
דבריהם  הדים  עוררו  ביותר 
שליט"א,  רבותינו  של  הנוקבים 
הם  בהם  הנוקבים  הדברים 
מזהירים בחומרה כי "כל המתרפה 
במלאכתו ואינו מצביע כבקשתנו, 
נעשה בעקיפין, חס וחלילה, שותף 

למאיימים על שומרי הגחלת".
פרסום  בעקבות  כך,  בתוך 
שעת  ונוכח  הקודש  קריאת 
הח־ היהדות  מצויה  בה  החירום 

הגורלית  המערכה  לקראת  רדית 

בעוד  שיהיו  בבחירות  והקיומית 
כאשר  בלבד,  ימים  משבוע  פחות 
את  מסתירים  אינם  הדת  שונאי 
את  להעמיק  הגלויה  מגמתם 
הפגיעה הקשה בכל צרכי היהדות 
התגייסות  נרשמת  החרדית, 
מתוך  פעילים  של  תקדים  חסרת 
רשימת  להצלחת  חירום  תחושת 

יהדות התורה.
מסורים  פעילים  המוני 
מאיישים את כל המטות הפזורים 
ועד  ומאופקים  אילת  ועד  מדן 
בשליחות  חדורים  עילית,  ביתר 
היהדות  צביון  על  לשמירה  קודש 
והמסורת בארץ הקודש ועל עולם 
שיא  בפעילות  ולומדיה,  התורה 
מפני  החרדית  היהדות  להצלת 

מבקשי נפשה. 
גור־ הינן  הקרובות  הבחירות 

הגלוי  הנסיון  לאור  במיוחד,  ליות 
ולפגוע  להצר  המפלגות  ראשי  של 
ובעולם  החרדי  הציבור  צרכי  בכל 
הברוכה  התפתחותו  נוכח  התורה. 
הינה  אשר  החרדי  הציבור  של 
לצנינים בעיני שונאי הדת, כל זאת 
נעשה במקביל למאבק בלתי מתפ־

שר לשמירה על צביונה היהודי של 
הציבורית,  בפרהסיה  הקודש  ארץ 
פורצת  מתמשכת  זחילה  כאשר 
בחומות קדושת השבת תוך פריצת 
השבת  של  והפיכתה  הסטטוס־קוו 

ליום השיפוצים הלאומי רח"ל.
ואכן בימים האחרונים הושל־

מה פתיחתן של מאות מטות בכל 

הינן  פתיחתן  שעם  הארץ,  רחבי 
מסו־ מתנדבים  במאות  מאוישות 

רים הפועלים ללא הפוגה על מנת 
רשימת  של  ניכר  לגידול  להביא 

המצביעים ל'יהדות התורה'. 
פעי־ המטות  כל  שנמסר,  כפי 

חברי  כאשר  חיים,  ושוקקים  לים 
של אגודת ישראל וראשי  הכנסת 
המועצות  וחברי  הבחירות  מטה 
מסיירים  התנועה  פעילי  ושאר 
המקו־ לפעילים  כוח  ומוסיפים 

הקודש  בפעילות  להמשיך  מיים 
הגדולה  המערכה  להצלחת  עד 
להביא  הבחירות,  יום  במוצאי 
בחיזוקה  שמים  שם  לקידוש 
יהדות  נציגות  של  המשמעותי 

התורה.

התגייסות חסרת תקדים מתוך תחושת 
חירום להצלחת רשימת יהדות התורה 
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"קח סניגור" - מבצע אדיר ומיזם עולמי
יום חמישי י"ט אלול

קרוב לאלף שדכנים מלווים בתפילות כלל ישראל יתעסקו במעוכבי השידוכים • גדולי ומאורי הדור שליט"א בקריאת קודש מיוחדת ומרגשת
רח־ בני  רחמנים  ישראל  בני  אלפי 
מנים מתגייסים בכל העולם ליום אחד, 
לעסוק בשידוכים ולהתפלל למען המ־
להקמת  עינים  בכליון  ומייחלים  צפים 

בית נאמן בישראל
"הג־ בארגון  יזמו  מטלטל  מבצע 

פן", הידוע בפעולותיו הכבירות למען 
השידוכים בכל העולם. כידוע שכיום 
עברו מגייסי הכספים למוסדות בשי־

באופן  עובדת  השיטה  המצ'ינג,  טת 
גיוס  למבצע  מוגבל  זמן  שמייחדים 
הכספים, זה ב36 שעות וזה ב24 שעות 

וכדומה.
מבריק  רעיון  הגו  הגפן  ראשי 
כס־ גיוס  למען  לא  זו  שיטה  להעתיק 
פים, אלא אך ורק למען ה "עלטערע" 
הכוחות  כל  גיוס  הזיווגים,  מעוכבי 
מחנינו,  בקרב  והאצורים  הגדולים 
הזה  ליום  ועתודים  מוכנים  להיות 
הגדול  לכאבם  ודרור  פורקן  להביא 

של מעוכבי הזיווגים.
חמישי  ביום  הוא,  הרעיון  בסיס 
ישתתפו  שיפורטו,  בשעות  אלול  י"ט 
(בש־ ושדכניות  שדכנים  לאלף  קרוב 

שיתפרסמו  במוקדים  נפרדות)  עות 
אוזן  יטו  קהל,  יקבלו  שם  הבא,  שבוע 
הצעות,  להציע  וינסו  וכרויה,  קשבת 
ירחמו.  השמים  שמן  גדולה  ובתקוה 
להצטרף  המעונינים  נוספים  שדכנים 
להשאיר  מתבקשים  הקודש  למשא 
טל'  הממוחשבת  במערכת  הודעה 

.073-3834237
דבר  הרי  השדכנים,  רק  לא  אמנם 
מתג־ והצעות  רעיונות  שהמון  ידוע 

שמות מבני משפחה או ידידים, כולנו 
למענם  עצומים  כוחות  נאחד  כאחד 

ולמענינו. כל אחד עם מאמץ קטן.
ובתח־ בתפילה  ירבו  גם  ביום  בו 

נונים לפני המקום, כאשר גם תלמידי 
הישיבות וכן בבתי חינוך הבנות יקדי־

וכל המתפלל  זמן מיוחד לתפילה,  שו 
על חבירו הוא נענה תחילה.

כל  את  יקיפו  והרעיון  היוזמה 
כאשר  לארץ,  ובחוץ  בארץ  הריכוזים 
ובתווך  ויליאמסבורג  ועד  מירושלים 
ארצות אירופה, כולם כאחד ישתתפו 

במבצע אדיר וגדול זה.
אלו  בימים  מתפרסם  בארה"ב 
העוסקים  הארגונים  מכל  קריאה 
בתחום זה, להצטרף ליוזמה העולמית, 
התורה  גדולי  ורבנן  מרנן  כי  יצוין 
ללא  שליט"א  והחסידות  והיראה 
למבצע,  יד  נותנים  ועדה  חוג  הבדל 
במינה  מיוחדת  קודש  ובקריאת 
קחו  בבקשה,  פונים  הם  ומרגשת, 
ותחינ־ עתירתנו  נא  תערב  סניגור 

בכל  די  ישראל  בית  כל  לאחינו  תנו 

ובאה  שעלתה  לאחר  ואתר,  אתר 
הורים  של  ומצוקתם  זעקתם  אלינו 
וצרת  הבן  צרת  את  המבכים  רבים 

נמנו  ועתה  השידוכין,  מעוכבי  הבת 
וגמרו ראשי ארגון "הגפן" הידוע בפ־

בתחום  והמועילות  הכבירות  עולותיו 

נפלא  ברעיון  לצאת  זה,  ונחוץ  כאוב 
עד מאד.

בא־ י"ט  החמישי,  יום  את  לקבוע 

לול חודש הרחמים והסליחות, 
ליום של חסד בפועל בהשתדלות 
של  וליום  שידוכים,  בהצעות  לעזר 

ומצ־ המחכים  אלו  כל  עבור  תפילה 
נאמן  בית  להקים  עינים  בכיליון  פים 

בישראל.

של  בקריאה  נקרא  כזאת  ולעת 
חיבה ובתחינה בקשה מעומק הלב 

תבל,  ברחבי  השדכנים  לכל  א. 
איש  איש  לכל  וכן  והנשים,  האנשים 
עוסק  אינו  אם  גם  בכך  לסייע  היכול 
חכמי  השדכנות,  בתחום  בקביעות 
הזה  ליום  נכונים  היו  מצוות,  קחו  לב 
ולהפ־ לפעול  ונפש,  לב  בכל  להירתם 
ההשתדלות  אופני  בכל  ולעסוק  עיל 
למען מצוה רבה זו, להשקיע מחשבה, 
כל  ולעשות  שידוכין,  הצעות  להציע 
נא־ בתים  הקמת  למען  בכוחכם  אשר 

מנים וקדושים לה' ולתורתו, וה' הטוב 
שליחים  להיות  בטובה  בעדכם  יגמור 

נאמנים.
ב. וכל אחינו בני ישראל בכל מקו־
מות מושבותיהם, ישתדלו נא כל אחד 

ואחד ביום זה להזכיר בתפילה ולהפיל 
הצריכים  אלו  כל  על  ובקשה  תחינה 
שתהיה  שידוכים  בענייני  ה'  לישועת 
חז"ל  וכמאמר  לבוא,  קרובה  ישועתם 
(ברכות ח, א) בפירוש הפסוק על זאת 
מצוא  לעת  חסיד  כל  אליך  יתפלל 
קדושים  ישראל  ועם  ו).  לב,  (תהילים 
ערבים זה לזה, וכל המתפלל על חברו 
הוא נענה תחילה, ושומע תפילות הוא 
לתפי־ ורצון  רחמים  שערי  לנו  יפתח 

לותינו.
בזכות  הקודש,  בברכת  ומסיימים 
זה  נשגב  חסדים  בגמילות  התעסקות 
אוצרו  את  לכם  יפתח  שהקב"ה  תזכו 
להיכתב  ותזכו  השמים  את  הטוב 
ארו־ טובים  לחיים  לאלתר  ולהיחתם 

כים ולשנה טובה ומתוקה, אמן. 

כ"ק מרן אדמו"ר מראחמסטריווקא שליט"א במשרדי הגפן

מאות שדכנים בועידת הגפן

כינוס שדכנים הגפן לאנדאן, נואם גאב"ד הרב פאדווא שליט"א

מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א במשרדי 'הגפן'

משרדי הגפן בביתר עילית תרומת הנדיב הרה"ח ר' יעקב מרדכי יאזשעף שליט"א

כ"ק מרן אדמו"ר מבאיאן שליט"א נואם בועידת הגפן הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א במשרדי הגפן

אסור להתעורר מאוחר מדי!

בדנמרק
מנהג הכפרות

כבר מחוץ 
לחוק

אתם מחכים שגם בארץ

לא ניתן יהיה לערוך 
כפרות כמנהג אבותינו?

מה אנחנו צריכים לעשות אל מול ההסתה הפרועה כנגד 
הציבור החרדי? האם אנחנו צריכים להגיב או לשתוק, לתקוף 

בחזרה או להסתפק במגננה פאסיבית? 
סבור  ניימן,  נחמן  הרב  עילית  מודיעין  העיר  מועצת  חבר 
ובה־ בהליכות  שמים  שם  לקדש  היא  ביותר  הטובה  שהדרך 

את  בחייו  אחת  פעם  לפחות  שמע  מאתנו  אחד  תנהגות. "כל 
היה  הכל  כמוך,  היו  החרדים  כל  מוכר, "אם  כך  הכל  המשפט 

מצויין". 
המשפט  את  יגידו  אנשים  ויותר  שיותר  צריכים  "אנחנו 
הזה. כל אחד צריך לדעת שכשהוא נמצא במקום שאינו חרדי 
או במגע עם אנשים שאינם חרדיים. וכשהם אומרים לנו "אם 
כל החרדים היו כמוך", אנחנו צריכים לענות להם: "זה באמת 
המצב, כל החרדים כמוני. אתה פשוט לא מכיר עוד חרדים...". 
"בצורה הזאת כל אחד מאתנו יכול להשפיע קצת, וההש־
פעה של כולנו יחד תהיה משמעותית. אם כל אדם חרדי יש־

פיע במשך חייו על אדם אחד נוסף מהמגזר הכללי, יש לנו כבר 
מיליון אנשים נוספים שההסתה האנטי חרדית פחות מדברת 
אליהם. על אחת כמה וכמה כשמדובר באנשים שעובדים עם 
העבודה  במסגרת  מולם  מתנהלים  או  למגזר,  מחוץ  אנשים 
מאוד  הרבה  על  להשפיע  הזדמנות  זאת  שלהם,  השוטפת 

אנשים, ובכך להביא לשינוי בתפיסה הכללית". 
מנהל מחלקת הפרסום ב'המבשר' הרב שלמה פדר מוסיף 
על דבריו של הרב ניימן: "אין ספק שהדרך הטובה ביותר היא 
האנושיות. פשוט להראות להם שגם אנחנו בני אדם כמוהם. 
שונה,  חיים  באורח  מתנהלים  אנחנו  ואמונה,  ערכים  לנו  יש 
אבל אנחנו לא חיים על חשבונם כמו שמטעים אותם לחשוב, 

ולא מהווים סכנה למדינה כמו שהם פוחדים. 
עם  בקשר  נמצא  אני  עבודתי  שבמסגרת  לומר  יכול  "אני 
אנשים בכירים מאוד בעולם העסקי. הפרסום הוא מצרך שכל 
המגזרים הכלכליים זקוקים לו, בין אם זה יצרני מזון, יבואנים, 
עסקים פיננסיים ואחרים. אני רואה שהם באמת מעריכים את 
המגזר החרדי, את כח הקניה שלו, את הערכים והנאמנות, את 

היושרה והאדיבות. 
"כל אנשי הפרסום והתקשורת שעובדים עם אנשים מה־

מגזר הכללי, צריכים להיות השגרירים של המגזר החרדי כולו. 
כל אחד יכול לעזור לשיווק של המגזר החרדי בצורה הנכונה 

כמו שאומר הרב ניימן. 
"אבל זה לא מספיק. לא לכל אחד יש את היכולת לשכנע 
ממגזרים  אנשים  מול  ומתנהל  פוגש  אחד  כל  ולא  ולהסביר, 

אחרים ביום יום. 
ואנשי  תקשורת  אנשי  כמה  להביא  צריכים  אנחנו  "ולכן 
את  שלהם  בשפה  שידבררו  אלו  יהיו  שהם  חילונים,  פרסום 
הוא  כמה  ולכלכלה  למשק  תורם  הוא  כמה  החרדי,  הציבור 
בכל  נאמן  ושותף  מקום  בכל  נמצא  הוא  כמה  למדינה,  תורם 
הח־ את  להסביר  הולך  כשחילוני  לארץ.  שקשורים  הדברים 

טוב  זה  את  מבינים  הם  שלהם,  בשפה  להם  נשמע  זה  רדים, 
יבין  גם  הכללי  הציבור  תחלחל,  הזאת  שההבנה  ואחרי  יותר. 
בסי־ ושמדובר  במציאות,  כיסוי  שום  אין  והשיסוי  שלהסתה 

הוא  זה,  את  יבין  כשהציבור  תעמולה.  לצרכי  ריקות  סמאות 
כשהפוליטיקאים  ההסתה  את  נמגר  וכך  מהמסיתים,  יסלוד 
הרצויה  התוצאה  את  מביאה  ואינה  יעילה  אינה  שהיא  יראו 

בסיכומה של מערכת הבחירות". 

שיחה בשניים
שיחה יומית עם שני מומחים  

על ההסתה המככבת במערכת הבחירות

הגורליות  הבחירות  בדיוק  כשבוע  בעוד 
כבר יהיו מאחורינו. איש אינו יודע מה יהיו 
בסיעתא  כי  והתקוה  התפילה  התוצאות. 
דשמיא הם ייטיבו עם הציבור החרדי ויאפ־

שרו להמשיך ולהתפתח ולא חלילה להיפך. 
ניתן  עדיין  עתה  לעת  כי  לכל  ברור  שכן  מה 
לפעול, עדיין ניתן לפעול, ולעשות את מירב 
בבית  שעושים  מה  בדיוק  וזה  ההשתדלות. 

שמש.
בבית  הקהילות  במטה  כבה  לא  האור 
למעלה  כבר  פועלים  הקהילות  נציגי  שמש. 
רשימות  ועדכון  פילוח  על  ימים  משבוע 
הבחי־ יום  לקראת  הקהילות  של  מדוייקות 
רות, כשכל קהילה פועלת כבר עכשיו למק־

סם את פוטנציאל המצביעים שלה ודואגת 
להביאם אל הקלפי. 

תנופת פעילות נרשמת גם בחפ"ק איוש 
קלפיות בו סיימו זה עתה מלאכת מחשבת, 
של שיבוץ מערך אדיר של מאיישי קלפיות. 
שלי־ תחושת  מלאת  אך  קלה  לא  מלאכה 

חות, ובפרט בעיר כמו בית שמש.
שמש  בית  מטה  חסר.  לא  באווירה  וגם 
שלטים  לחלוקת  מוצלחת  פעילות  מסכם 
שלט  כמו  שמש,  בית  ברחבי  למרפסות 
הענק שהוצב על גבי המרכז המסחרי בעיר.

 – החנית  חוד  את  לשכוח  אפשר  ואי 
מטה יום הבחירות אליו נבחרו אנשים מק־

ובכך  המלאכה,  את  היטב  היודעים  צועיים 
הבחירות.  יום  של  מוצלח  לתפקוד  להביא 
כך הופכת בית שמש החסידית ליהלום זוהר 

בכתרה של אגודת ישראל. 

גולדב־ שמעון  הרב  העיר  מועצת  חבר 
הענפה  הפעילות  על  ל'המבשר'  מספר  רג 
בשום  חוסכים  "לא  האחרונים:  הימים  של 
המאגר  את  כל  קודם  להגדיל  בכדי  מאמץ 
הצבעה.  אחוזי  מאה  ולהבטיח  הטבעי 
ועדכון  לעיבוד  הקהילות  כל  מול  פועלים 
והנתו־ שהפרטים  בכדי  הקהילות  רשימות 

הבחירות.  יום  לקראת  מעודכנים  יהיו  נים 
בעיר  הקלפיות  בכל  משבצים  זאת  עם  יחד 
ומשקיפים  קלפי  ועדת  חברי  שמש  בית 
בימים  הקלפיות.  ולספירת  היום  משך  לכל 
מיוחדת  הדרכה  עוברים  הפעילים  כל  אלו 
לקראת יום הבחירות, חשוב לנו ששום קול 

לא יבוזבז לריק". 
נחמן  אברהם  הרב  העיר  מועצת  חבר 
ל'המבשר': "האורות  הוא  גם  מספר  פרנקל 
הקוד־ מהבחירות  נכבו  בקושי  במטות 

מסוים  במובן  הפעם  ההיערכות  ולכן  מות 
התעסקות  פחות  וצריכה  יותר,  ממוקדת 
אופ־ שיש  כך  לקהילות  וחלוקה  בפילוחים 

קולות  בהבאת  להתעסק  נרחבות  ציות 
מחוץ לקהל הטבעי והפוטנציאלי, ולהרחיב 
קהילות  בקרב  גם  המצביעים  מעגל  את 
במערכות  להצביע  הולכים  שלא  ואנשים 

רגילות. 
"למרות זמן אלול שנפתח רק לפני כמה 
ימים בכוללים ובישיבות נציגי הקהילות כו־

לם מבינים את גודל האחריות בשעה גורלית 
זו שעתיד היהדות על כף המאזנים, ובעז"ה 
את  ולהאדיר  להגדיל  יצליח  בידינו  ה  חפץ 

כח נציגי התורה והשבת".

הממונע המטה 
'המבשר' מדווח מדי יום ממטות אגודת ישראל

כל קול קובע ///  אשר קליין כל אחד יכול ///   יעקב א. לוסטיגמן
והפעם עם הרב שלמה פדר והרב נחמן ניימן • "אנחנו צריכים 

שיותר ויותר אנשים יאמרו: 'אם כל החרדים היו כמוך'"
"האורות במטות בקושי נכבו מהבחירות הקודמות ולכן ההיערכות הפעם במובן 
 • לקהילות"  וחלוקה  בפילוחים  התעסקות  פחות  וצריכה  יותר,  ממוקדת  מסוים 

דיווח חי מהמטה בבית שמש

במטה בבית שמש

ששה ימים לבחירות: 

מטה הקהילות מציג: כך נבטיח את 
מקסום הקולות לטובת המערכה 

בשיחה עם בכירים במטה הקהילות המרכזי הם הסבירו כיצד במערכת הבחירות הנוכחית הם לא מתכוונים 
לאבד אף קול פוטנציאלי והציגו את מערכות הבקרה שיבטיחו מקסימום תחרות בין הקהילות

אחד המקומות הבולטים אליו 
נישאים עיני עסקני אגודת ישראל, 
אם לא המקום הבולט ביותר, הוא 
המטה המרכזי של מטה הקהילות 

הארצי. 
ינוקזו  אליו  במתחם  מדובר 
ישראל  אגודת  של  הקולות  כלל 
ברחבי הארץ ומשם יתבצע מעקב 
הבוחרים  תנועת  אחר  דקדקני 
הפוטנציאליים של יהדות התורה 
למקסם  ובמטרה  הבחירות  ביום 
היהדות  מפלגת  של  כוחה  את 

הנאמנה לשנים הבאות. 
את  פקדנו  הבחירות  לקראת 
המ־ בכירי  עם  ושוחחנו  המתחם 

טה שהעניקו לנו הצצה למתחולל 
כיצד  הסבירו  הקלעים,  מאחורי 
הם  הנוכחית  הבחירות  במערכת 
לא מתכוונים לאבד אף קול פוטנ־

ציאלי והציגו את מערכות הבקרה 
בין  תחרות  מקסימום  שיבטיחו 

הקהילות.
לקחנו  האחרונים  "בחודשים 
מערכות  משלש  הנתונים  את 
וביצענו  האחרונות  הבחירות 
פילוח עם שלושה מדרגים: בעלי 
זכות ההצבעה של אנשי הקהילות 
זכות  בעלי  הצבעתם;  שמימשו 
הצבעתם  מימשו  שלא  הצבעה 
בסבב האחרון; בעלי זכות הצבעה 
הפעמים  בשלש  הצביעו  שלא 
מבכירי  אחד  סיפר  האחרונות", 

המטה. 
אינה  הראשונה  "הקבוצה 
ביום  לדרבון  אלא  לבירור  זקוקה 
טעונה  השניה  הקבוצה  הבחירות. 
בירור. לשם כך ישבנו עם רכזי כל 
האח־ בשבועות  וקהילה  קהילה 

רונים ולמדנו על דפוסי ההצבעה 
השונים אצלן. היו קהילות שהצי־

שונים  צרכים  או  שונות  בעיות  גו 
ול־ פתרונות  להעניק  והשתדלנו 

ובמטרה  הקהילות  צרכי  את  מלא 
כל  בקרב  הקולות  את  למקסם 

קהילה וקהילה".
האחרונה,  לקבוצה  "אשר 
ביקשנו לדעת מדוע הם לא הגיעו 
לקלפי. האם הם היגרו לחו"ל ואין 
מגי־ אינם  או  הצבעה  זכות  להם 

עים מסיבה אחרת. סיבת הבירור 
רכזי  מאמץ  את  לנתב  נסיון  הוא 
הצבעה  זכות  לבעלי  הקהילות 

פוטנציאליים". 
התברר  בהם  מקרים  גם  "היו 
הצבעתם  אך  הצביעו  אנשים  כי 
במערכת  נקלטה  לא  מה  משום 
ההצבעה  זכות  בעל  כי  שאותתה 
כך  לשם  זכותו.  את  מימש  טרם 
שי־ בקרה  מערכות  שלש  הקמנו 

המידע,  את  מדויקת  בצורה  סננו 
ויצטלבו  הדיווחיות  את  ישכללו 
וכדי  אחרים  מידע  מאגרי  מול 
הקהילות  רכזי  שמאמץ  להבטיח 
בערים השונות יתעל את מאמציו 
לא  שעדיין  הצבעה  זכות  לבעלי 

הגיעו לבחור". 
מטה  כיצד  סיפר  בדבריו 
התח־ את  לייעל  צפוי  הקהילות 

רות בין הקהילות ביום הבחירות. 
חרדית  קהילה  בהן  ערים  "ישנן 
מראש  שמייתר  מה  בלבד,  אחת 
בערים  אנשיה.  בין  התחרות  את 
לכמה  הקהילה  את  פיצלנו  הללו 
תחרות  מעין  ליצור  וכדי  קבוצות 
באותה  עצמה  הקהילה  בתוככי 

עיר", סיפר. 

על  עובדים  אנו  לכך,  "מעבר   
לרענון  שיובילו  מהלכים  מספר 
הבחי־ ביום  המצביעים  ולדרבון 

רות. אני יכול לספר לך שהמטות 
משביעת  ובצורה  כנדרש  עובדים 
השוטפת  העבודה  במסגרת  רצון. 
ואנו  הכללי  המיפוי  הליך  הושלם 
הטלפונים  מספרי  את  מעדכנים 
שנישאו  נשים  גם  כך  העדכניים. 

מעדכנים  האחרונה  השנה  בחצי 
החדשים  ההתקשרות  פרטי  את 
או אנשים שרק כעת זוכים לממש 
את זכות הבחירה שלהם. אנו מק־

ההתייעלות  עבודת  שלאחר  ווים 
בליל  נציג  שלנו  הרוחבית 
טובה  תוצאה  בס"ד  הבחירות 
בבחירות  שראינו  מכפי  בהרבה 

האחרונות". 

סקר: 58 מנדטים לימין, 
53 לשמאל והערבים
מהסקר עולה כי כחול לבן מובילה במספר 

המנדטים ^ גם לגנץ וגם לנתניהו אין 61 ממליצים

מאת מאיר ברגר

'כאן  עבור  שבוצע  מסקר 
חדשות' ופורסם אתמול ברשת 
ב' עולה כי אילו הבחירות היום 
כחול  סיעת  היום,  מתקיימות 
המנדטים  במספר  מובילה  לבן 

עם 32 מושבים בכנסת הבאה.
מנ־ עם 31  הליכוד  מפלגת 

דטים, הרשימה המשותפת עם 
עשרה מנדטים, רשימת 'ימינה' 
עם תשעה מנדטים וגם 'ישראל 
תשעה  עם  ליברמן  של  ביתנו' 

מנדטים.
נהנית  התורה  יהדות  סיעת 
דו־ ומספר  מנדטים,  משבעה 

המחנה  ש"ס.  גם  מקבלת  מה 

הורוביץ  ניצן  של  הדמוקרטי 
רשימת  מנדטים,  שישה  עם 
חמישה  מקבלת  העבודה־גשר 
עם  יהודית  ועוצמה  מנדטים 

ארבעה מנדטים.
ימין־חרדים  הגושים:  מפת 
והע־ השמאל  מנדטים,   58 עם 

רבים עם 53 מנדטים.
על  שלשום  נערך  הסקר 
בשיטות  קנטאר  חברת  ידי 
לעריכת  מוכרות  סטטיסטיות 
של  מייצג  מדגם  בקרב  סקרים 
בישראל.  הבוגרת  האוכלוסיה 
משתתפים   546 ענו  הסקר  על 
טעות  נשאלים.   1,639 מתוך 
הדגימה 4.3%+/- מועד איסוף 

הנתונים: 9 בספטמבר 2019
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אסור להתעורר מאוחר מדי!

בצרפת
כבר מונעים

כיפה 
בריש גלי

אתה רוצה שגם בארץ

תהיה
גזירה כזו?

היועמ"ש דוחה את הטענות על לחצים שהופעלו 
נגד עדי המדינה בתיקי החקירה של ראה"מ

מאת חיים מרגליות

לממשלה,  המשפטי  היועץ 
את  דוחה  מנדלבליט,  אביחי  ד"ר 
האח־ בשבוע  שפורסמו  הטענות 
רון, לפיהן הופעלו לחצים, לעיתים 
עדי  על  חוקיים,  לא  אף  לכאורה 
ראש  של  החקירה  בתיקי  המדינה 

הממשלה בנימין נתניהו.
אל  מכתב  שלח  מנדלבליט 
עו"ד  הדין,  עורכי  לשכת  ראש 
שונות  לטענות  בנוגע  חימי,  אבי 
בעניינו  החקירות  בדבר  שהועלו 
הופ־ כאילו  הממשלה,  ראש  של 

(בעודם  עדים  על  פסול  לחץ  על 
חשודים) שלא לומר אמת, או שנ־

עשה נסיון לגרום לשאול אלוביץ', 
באמצעות בנו אור אלוביץ', לאבד 
אותו  המייצג  הדין  בעורך  אמון 

ואף להחליפו.
המכתב נשלח בהמשך לבדיקה 
פי  על  הטענות  סביב  שהתקיימה 
הוראת היועץ המשפטי לממשלה, 
בעקבות פרסומים שונים, ומסקנת 
הבדיקה היא כי הדברים שנטען כי 
נאמרו מפיו של אור אלוביץ' בשי־

חה עם אביו שאול אלוביץ' בקשר 
נאמרו  לא  האב,  של  דינו  לעורך 
בהוראת החוקרים או ביוזמתם. כן 
לשיחה  האזין  לא  איש  כי  הובהר 

בין עו"ד לבין לקוחו.
דעתו  נחה  כי  גם  מציין  היועץ 
המדינה,  לעדי  היטב  שהובהר 
נד־ הם  כי  הזדמנויות,  במספר 

האמת.  את  ורק  אך  לומר  רשים 
כדבעי  מתועדים  אלה  דברים  גם 
והד־ המלאים,  החקירה  בחומרי 

נמסרו  המדינה  עדי  שמסרו  ברים 

כידוע,  ומרצון.  חופשי,  באופן 
לחתימת  תנאי  היועמ"ש,  כותב 
אמירת  הוא  המדינה  עד  הסכם 

אמת בלבד.
עם זאת, היועץ מדגיש כי ככל 
בתי־ הטיפול  שבמסגרת  שיימצא 
קים אלה בוצעה פעולה לא כשו־

כנדרש.  ויטופל  יבחן  הדבר  רה, 
הדין  עורכי  שיבקשו  טענה  "כל 
של ראש הממשלה לטעון, לרבות 
טענות אודות התנהלות החקירה, 
חפצה  ובנפש  פתוח  בלב  תשמע 
בכובד  ותיבחן  השימוע  בהליכי 

ראש כמקובל".
מנדלבליט מוסיף גם, כי "מובן 
בכל  זהירות  משנה  לנהוג  שיש 
של  חלקיים  לפרסומים  הקשור 
טבעי  באופן  אשר  חקירה,  חומרי 

עלולים ליצור תמונה שגויה".

רוצים להצליח?

הדרך לתעסוקה נכונה עוברת 
ביריד ההכשרות של מרכז כיוון

רגע לפני ההצפה הגדולה של היצע 
וההכ־ הקורסים  המקצועיים,  הלימודים 

יוצא  אחד,  כל  לבלבל  שעשויים  שרות 
הכשרות  ביריד  הירושלמי  כיוון  מרכז 
האפ־ כל  את  ויציג  סדר  שישליט  גדול 

במהלך  נעזרו  רבים  משתתפים  שרויות. 
בין הזמנים במערך האבחונים של מרכז 
כיוון. האבחונים שקצרו הצלחה מרובה, 
מסקנות  עם  המשתתפים  את  הותירו 
ברורות אודות נטיות תעסוקתיות, כישו־

להכשרה  מדויקת  והכוונה  ויכולות,  רים 
ההכ־ ביריד  כעת,  מתאימה.  מקצועית 

וגם  האבחונים  משתתפי  יוכלו  שרות 
להתרשם  האבחונים,  את  שהחמיץ  מי 
וקורסים  מקצועיות  הכשרות  ממגוון 

רבים, ולהתקדם לשלבי הרישום.
יריד ההכשרות יתקיים לנשים ביום 
שלישי י' אלול, ולגברים ביום חמישי י"ב 
מעט  כך,  כיוון.  במרכז  אלול (10,12/09), 
המש־ יוכלו  הרבים  הפרסומים  לפני 
הד־ ביישוב  המידע  את  לאסוף  תתפים 

עת, ולקבל החלטות מושכלות וכדאיות 
בלי לחץ של זמן. ליריד מקפיד המרכז 
להביא מבחר מכללות מצוינות המציגות 
והכשרות  קורסים  ומגוון  ייחודיותן,  את 
מענה  לתת  מנת  על  שונים,  בתחומים 
הנ־ המוצעות:  ההכשרות  בין  אחד.  לכל 

ומשאית,  אוטובוס  נהגי  הייטק,  דסאים, 
NLP, פרסום, צילום, אדריכלות ועוד.

מקצועית  וילווה  יוביל  הכנס  את 
שיספקו  המכללות  מלבד  'כיוון'.  מרכז 

מידע, ייתן המרכז טעימות נבחרות משי־
באבחוני  נכחו  שלא  משתתפים  רותיו. 
מקוצר  אבחון  לערוך  יוכלו  הזמנים  בין 
וממוקד, הבוחן כישורים ונטיות. עם תו־
צאות האבחון יגשו ליועצים תעסוקתיים 
שיעניקו פיענוח מקצועי ושובר לאבחון 

ארוך ויסודי יותר. 
של  שמה  זהו  מקצוע'  לבחור  'איך 
שתועבר  ושימושית  מרתקת  סדנא 
ול־ השמאי,  גב'  תרצה  לנשים  לקהל. 

על  ישוחחו  הם  אלפנדרי.  גיא  גברים, 
תחביבים  כישורים,  בין  החשוב  החיבור 
השם  בעזרת  שעשוי  למקצוע,  ונטיות 
יציבה.  ופרנסה  טובה  למשרה  להוביל 

לקורסי  להירשם  יהיה  ניתן  ביריד 
ובמחשבים,  באנגלית  השכלה  השלמת 
של  ייעודיות  בעמדות  התאמה  ולבדוק 
כיבוד  והרווחה.  העבודה  משרד  מלגות 
כיוון  מרכז  של  מסורתו  כמיטב  עשיר 

יחולק למשתתפים.
המש־ בע"ה  יקבלו  האירוע  בסיום 
תתפים חוברת מקיפה המרכזת את כל 
המידע שהוגש ביריד, יחד עם התרשמות 
על  האפשרויות,  מכלול  אודות  יסודית 
מנת לאפשר לכל אחד לקבל את ההחל־

טה הטובה ביותר, כאבן דרך משמעותית 
לעתידו התעסוקתי.

שביעות רצון ב'קרן ההסעות' מפתיחת שנת הלימודים כסדרה
עשרות אלפי תלמידים ברחבי הארץ עושים את דרכם מדי בוקר באמצעות מערך ההסעות של 'קרן ההסעות' ^ ראשי 'קרן ההסעות': "נעשו מאמצים כבירים 

לפתוח את שנת הלימודים כסדרה אולם השנה הוכנס סעיף בחוזה שנחתם עם חברות ההסעות כי באם לא יהיה תקציב מספיק רשאית 'קרן ההסעות' להפסיק את 
החוזה גם באמצע השנה" ^ מאמצים ילד וזוכים לכתיבה וחתימה טובה

החדשה  הלימודים  שנת 
אלפי  עשרות  כאשר  לדרך,  יצאה 
עושים  הארץ  ברחבי  תלמידים 
באמצעות  בוקר  מדי  דרכם  את 
מערך ההסעות של 'קרן ההסעות' 
הספר  בתי  מאות  אל  מיישוביהם 
ברחבי  העצמאי'  'החינוך  של 
הרחב  הציבור  התגייסות  הארץ. 
לקריאתם וזעקתם של מרנן ורבנן 
גדולי ומאור הדור שליט"א לאמץ 
ולהציל  ההסעות'  'קרן  מילדי  ילד 
הילדים,  של  הרוחני  עתידם  את 
להוציא  הקרן,  להנהלת  סייעה 
ברחבי  המסלולים  רוב  את  לפועל 
לא  הילדים  שחלילה  כדי  הארץ 

יגיעו למוסדות ממלכתיים.
ישראל  ילדי  באלפי  מדובר 
רחוקים  שחלקם  מבתים  טהורים 
לחבוש  שהחלו  מתו"מ,  מאד 
לרא־ נמצאים  בילקוטיהם  כיפה, 

עולים  והם  קודש  ספרי  שונה 
'קרן  של  המיוחד  האוטובוס  אל 
הספר  בית  אל  בדרכם  ההסעות' 
מדובר  רבים  במקרים  התורני. 
כשעה  של  ממושכת  בנסיעה 
מבתיהם המרוחקים עד לבתה"ס, 
לקבל  במטרה  נפש,  במסירות 
בתורה  ולגדול  טהור  יהודי  חינוך 

ויר"ש.
כי  אומרים  ההסעות'  ב'קרן 
לפתוח  כבירים  מאמצים  נעשו 
שנת הלימודים כסדרה ולתת  את 
מענה לכל ילד אולם השנה הוכנס 
חברות  עם  שנחתם  בחוזה  סעיף 
ההסעות כי באם לא יהיה תקציב 

ההסעות'  'קרן  רשאית  מספיק 
באמצע  גם  החוזה  את  להפסיק 
מס־ הענות  תהיה  לא  "אם  השנה. 

להמשיך  נוכל  לא  מהציבור  פיקה 
השנה",  כל  למשך  ההסעות  את 

אומרים ראשי הקרן.
ההסעות'  'קרן  במשרד 
התרומות  שטף  לצד  כי  מציינים 
דואגת  אשר  ד'  יד  את  רואים  הם 
להמ־ שיוכלו  כדי  ישראל  לילדי 
התורניים.  בלימודים  ללמוד  שיך 
הקווים  מאשכולות  באחד  כך, 
במפתיע  ההסעות  חברת  הודיעה 
השנה  תחילת  לפני  ימים  שלושה 
כי היא לא העריכה נכון את כמות 
את  מבטלת  היא  כן  ועל  הקווים 
ההסכם. במשרד הקרן עמדו בפני 
עם  יתארגנו  כיצד  שבורה  שוקת 
הקצר  הזמן  בפרק  חדשה  חברה 
אולם  השנה.  פתיחת  עד  שנשאר 
כי  התברר  דשמיא  בסייעתא 
ההסעות  לחברת  הביטול  מכתב 
הישנה, שהיה אמור להשלח לפני 
חודש ויותר, כלל לא נשלח, ובעל 
'קרן  למשרדי  מתקשר  החברה 
ההסעות' לשמוע מדוע לא נשלחו 

הרשימות העדכניות כמידי שנה.
ותיקה  חברה  אחר,  במקרה 
מע־ היא  כי  הודיעה  פ"ת  באזור 
דבר  בכ־40%  המחירים  את  לה 
למצוא  הקרן  הנהלת  את  שחייב 
מבירורים  אולם  אחרת.  חברה 
שערכו בקרן התברר כי בכל הח־
למרות  מאוד  גבוה  המחיר  ברות 
פנה  לפתע  קווים.  ב־25  שמדובר 

יהודה  מאור  חברה  בעל  מיוזמתו 
וסיפר לפי תומו כי היה שמח לע־

בוד בפ"ת תוך שהוא מציג מחירים 
זולים משמעותית. כמובן שבאותו 
היום נחתם עמו חוזה כאשר ב'קרן 
ההסעות' רואים בחוש את הסיע־
ל־300 קרוב  שחסכה  דשמיא  תא 

אלף שקלים בתקציב השוטף.
הצ־ שלא  חברה  נוסף  במקרה 
ליחו להגיע איתה להסדר והפסי־

קו איתה את ההתקשרות, התחננה 
וכך  מחירים  והורידה  להמשיך 

נחסך הון רב.
הקרן  בהנהלת  מספרים  עוד 
שהגיע  האוצר  ממשרד  חשב  על 

גלויה  במטרה  הקרן  למשרדי 
שמבצעת  הגניבות"  את  "לגלות 
ההסעות'  ב'קרן  לטענתו  הקרן. 
וכך  ההסעות  מחירי  את  מנפחים 
הציבורית".  הקופה  את  "שודדים 
הציע  בקרן  הראשי  ההסעות  רכז 
לחשב לקחת מדגם של כמה ערים 
ולראות  הארץ  ברחבי  גדלות 
המחי־ מדובר  אכן  האם  מיידית 
מדגם  לקח  החשב  מנופחים.  רים 
מחשב  כשהוא  ערים  חמש  של 
את המחירים עם תוכנה מיוחדת. 
שהמחיר  יצא  הערים  בכל  והנה 
הוא  ההסעות'  'קרן  שמשלמת 
הרשמי.  מהמחיר  בכ־40%  נמוך 
ואמר  בהתפעלות  יצא  החשב 
היו  הממשלה  משרדי  בכל  "אם 
מתנהגים באחריות וביעילות כמו 
שאתם מתנהגים בכסף היה הרבה 

יותר כסף בתקציב במדינה". 
בתחומים  מתבצעת  היעילות 
באיחוד  מדובר  לפעמים  רבים 
נוספות  מחיר  בהצעות  או  קווים 
המקסימום  את  להשיג  רצון  תוך 
שקל  כשכל  תקציב,  במינימום 
המיטבית  בצורה  מנוצל  שנתרם 
היל־ שכמות  למרות  וכך  ביותר. 
מוצאים  שנה  כל  ב"ה  גדלה  דים 
התקציביים  הפתרונות  את  בס"ד 

היעודיים.
כזכור, לאור המצב הקשה של 
'קרן ההסעות', מרנן גדולי ישראל 
קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  מרן 
גרשון  רבי  הגאון  מרן  שליט"א, 
הגאון  מרן  שליט"א,  אדלשטיין 
רבי  הגאון  שליט"א,  לנדו  דב  רבי 
הגאון  שליט"א,  הירש  הילל  משה 

שליט"א,  ברגמן  צבי  מאיר  רבי 
זילברשטיין  יצחק  רבי  והגאון 

נרגשת  בקריאה  יצאו  שליט"א 
מישראל  לכ"א  גמורה  "וחובה 
מכדי  יפחות  שלא  להשתדל 
לשנה   (12×100) אחד  ילד  אימוץ 

וכל המוסיף מוסיפין לו"
הוסיפו  הדבר  חשיבות  ובשל 
המילים  את  שליט"א  ורבנן  מרנן 
שעוזר  שמי  ספק  "ואין  הנדירות: 
לבניו אלו של הקב"ה יקבל שכרו 
ושנות  ימים  אורך  שמים  בברכות 
לנחת  ויזכו  בריאות  מתוך  חיים 
כשר  זרע  שיהיו  מיוצ"ח  יהודי 
והגון וירוו מהם רוב עונג ואך טוב 

סלה יכונו באהלם כל הימים".
לפרטים ותרומות ניתן לפנות 
1700-50-66- ההתרמה:  למוקד 

22 ת.ד. 257 בני ברק. או בהעברה 
לבנק הפועלים סניף 655 מס' ח־ן: 
והנתינה  הסיוע  ובזכות   .339991
אתה  ל"אם  ואחד  אחד  לכל  יזכו 
את  משמח  אני  שלי –  את  משמח 

שלך".

כתב תביעה נגד חברה שהפעילה 
אולם אירועים בשמורת טבע

מאת חיים מרגליות

(אזרחי)  מרכז  מחוז  פרקליטות 
הגישה בשם רשות מקרקעי ישראל 
השלום  משפט  לבית  תביעה  כתב 
קבוע  מניעה  צו  לקבלת  ברמלה 
גן  שהפעילה  חברה  נגד  יד  ולסילוק 
החו־ להתקשרות  בניגוד  אירועים 

זית עם רשות מקרקעי ישראל.
החברה  התביעה,  כתב  פי  על 
דונמים  אלפי  של  שטח  חוכרת 
טבע  שמורת  היתר  בין  המהווה 
אשר  חכירה  חוזה  מכוח  לאומית, 
ישראל.  מקרקעי  רשות  מול  נחתם 
פר־ חברה  היא  הנוספת  הנתבעת 
גן  אלו  במקרקעין  המפעילה  טית 

אירועים.
מזה  התביעה,  כתב  פי  על  עוד 
מספר שנים מפעילות החברות במ־

מתקיימים  בו  אירועים  גן  קרקעין 
הס־ קבלת  ללא  פרטיים,  אירועים 

כמת רשות מקרקעי ישראל ובניגוד 
לכל דין או הסכם ועל אף שהפעלת 
המ־ לתכניות  מנוגדת  האירועים  גן 

תאר החלות על המקרקעין.
הרשות  מן  קיבלו  הנתבעות 
להפסיק  ונשנות  חוזרות  התראות 
במ־ האירועים  גן  של  פעילותו  את 

בכירים  גורמים  נתנו  בתגובה  קום. 
לנציגי  קדומים  נאות  חברת  מטעם 
שונות  הזדמנויות  במספר  הרשות 
פעילות  כי  מפורשות  התחייבויות 

גן האירועים הופסקה ולא יתקיימו 
חרף  ב־2019.  במקום  אירועים  עוד 
התחייבויות אלו ממשיכות החברות 
נא־ ולכן  גן האירועים,  את  להפעיל 

לצה רשות מקרקעי ישראל להגיש 
את התביעה.

בפרקליטות אומרים כי "הגשת 
התביעה היא חלק ממאבק שמנהלת 
המדינה נגד גני אירועים המופעלים 
שהיעוד  קרקעות  על  היתרים  ללא 
הפעלת  מתיר  אינו  שלהם  התכנוני 
להיזהר  נדרש  הציבור  אירועים.  גן 
הזמנת  בעת  זה  היבט  גם  ולבחון 
בש־ ייתקל  שלא  מנת  על  אירועים, 

ערים סגורים של גן האירועים ביום 
האירוע".

/  יונתן ליפשיץ מאחורי הכותרות

תיק חיזבללה: "הדרך היחידה לסלק שאיפתו 
להשמיד את ישראל – לחסל את נסרללה"
לטענת פרופ' אריה אלדד, הנסיגה החפוזה של ישראל מלבנון במאי 

2000 היא שהפכה את נסרללה – בעיני העולם הערבי והמוסלמי בכלל – 
למנהיג הערבי היחיד שהצליח להביס את ישראל

על רקע המתיחות הבטחונית על גבול הצפון שוב צפה 
הצפונית  בגזרה  האיום  עם  ההתמודדות  שאלת  ועולה 
של  במידה  ישלמו  ואזרחיה  שהמדינה  המחירים  והיקף 
שהפרוזדור  כלים  שבירת  הצדדים,  בין  כלים'  'שבירת 
היחיד שיוצא ממנה מוביל למקום אחד: למלחמה עקובה 

מדם ל"ע.
איך ישראל הגיעה למצב הזה שבו הוא נדרשת להלך 

בכפפות של משי מול ארגון הטרור חיזבללה? 
של  החפוזה  הנסיגה  אלדד,  אריה  פרופ'  לטענת 
 – נסרללה  את  שהפכה  היא   2000 במאי  מלבנון  ישראל 
הערבי  למנהיג   – בכלל  והמוסלמי  הערבי  העולם  בעיני 
ב'מעריב'  במאמרו  ישראל.  את  להביס  שהצליח  היחיד 
להלן  הנוכחי.  למצב  ישראל  הובלה  כיצד  אלדד  תיאר 

נצטט מתוכו. 
"שעות אחדות אחרי שפורסם ברשת פוקס בארה"ב 
מפי "גורמי מודיעין מערביים" כי איראן בונה בסיס גדול 
דובר  פרסם  סוריה־עיראק,  בגבול  מדויקים  לטילים 
צה"ל תמונות של מתקן לייצור טילים כאלה גם בבקעת 
הלבנון. האיראנים סיפקו לחיזבללה מכשור וחומרי גלם, 
והדריכו את המחבלים כיצד לייצר טילים מדויקים וכיצד 
מאוד.  למדויקות  אותן  ולהפוך  מיושנות  רקטות  לשדרג 
ברור  כאלו,  רקטות  אלף  כ־130  לחיזבללה  שיש  כיוון 
אנושה  פגיעה  לגרום  עלולה  מדויק  לנשק  הפיכתן  כי 

בישראל.
בצפון,  האחרון  ה"סבב"  אחרי  יומיים  אירע  זה  "כל 
במעט  רק  שהחטיאו  מונחים  נ"ט  טילי  ירה  כשחיזבללה 
אמבולנס צבאי משוריין. לכל ברור כי אם הקורנטים היו 
היום  היינו   – יושביו  על  הרכב  את  להשמיד  מצליחים 
להעיר  ראוי  הדברים  בשולי  רק  מלחמה.  של  בעיצומה 
מהכביש  יותר  בטוח  החדש"  הצפון  ש"כביש  ההנחה  כי 
את  בחשבון  הביאה  לא  צמוד־גדר,  שהיה  המקורי, 
מאוד  מדויק  ירי  המאפשרים  הטכנולוגיים,  השיפורים 
רואים  מהכביש  ואם  אחדים,  קילומטרים  של  מטווח  גם 
שולט  ובלבנון  הכביש.  את  רואה  לבנון  גם   – לבנון  את 

חיזבללה. 
שהקיז  הטרור  ארגון  היה  חיזבללה  כי  מספר  אלדד 
האחרונות  "השנים  בלבנון.  השהייה  בשנות  דמנו  את 
אבל  שנה.  כל  נפלו  חיילים  כ־25  ממש.  רעות  היו  שם 
על  האישית  בהתמודדות   ,1999 של  הבחירות  במערכת 
כס ראש הממשלה, חיפש אהוד ברק "התחייבות בחירות" 
קצרה וקולעת שתיענה לרחשי לב הציבור, והוא "שלף", 
מלבנון  לסגת  ההבטחה  את  תכנון,  ובלי  תכנית  בלי 
לנסיגה  להגיע  ניסה  בבחירות.  ניצח  הוא  שנה.  בתוך 
גם  רצו,  לא  הסורים  סירב,  נסרללה  ומוסדרת.  מוסכמת 
לא האיראנים. כי למה לשלם משהו אם היהודי התחייב 

מראש לסגת בלי תמורה? וכך היה. 
"הנסיגה החפוזה של ישראל מלבנון במאי 2000 היא 
והמוסלמי  הערבי  העולם  בעיני   – נסרללה  את  שהפכה 
את  להביס  שהצליח  היחיד  הערבי  למנהיג   – בכלל 
לבנון  לשליט  ברק  אותו  הפך  כנופיה  מראש  ישראל. 
רפיק  לבנון  ממשלת  ראש  בחיסול  שהשתתף  מי  בפועל, 
למריונטה  עאון  מישל  הנוכחי  הנשיא  את  והפך  חרירי, 

בידיו. 
הפך  נסרללה  של  פיקודו  תחת  כי  מספר  אלדד 
הוא  לדבריו  בעולם.  העשיר  הטרור  לארגון  חיזבללה 
מנהל  בבעלבק,  הלבנון,  בבקעת  מסוכנים  חומרים  מגדל 
מבריח  במיליארדים,  בינלאומיים  מפוקפקים  עסקים 
כמויות של חומרים מסוכנים גדולות גם לישראל, מזייף 
על  ומפקד  גנוב,  ברכב  בינלאומי  סחר  ומנהל  כספים 
רבבות מחבלים שיעים נחושים שצברו נסיון קרבי עשיר 
בסוריה. מצויד בכמויות דמיוניות של נשק רקטי, שכבר 
איראני  בסיס  ומהווה  ישראל,  שטח  רוב  את  מכסה  היום 
קדמי על גבולנו. ממש כמו חמאס שהשתלט על עזה רק 

הודות לבריחת ישראל ממנה ב"התנתקות" של שרון. 
"מפליא לראות איך שניים מחשובי המפקדים שצמחו 

בצה"ל נסוגו מפני הטרור הערבי כדי לזכות ביתרון טקטי 
קצר מועד, והביאו עלינו שתי צרות אסטרטגיות: הפיכת 
לבנון ועזה לבסיסי טרור ענקיים, המצליחים להרתיע את 

ישראל מפני כל נסיון לעקור אותם.
כתבו  ממני  יותר  והרבה  כתבתי,  מילים  "הרבה 
את  להכריע  אפשר  בדרום.  הסתום  המבוי  על  אחרים, 
חמאס, אבל איננו מוכנים לשלם את המחיר. המחיר הוא 
רבבות האזרחים הערבים שנצטרך להרוג כדי לחסל את 
חמאס בתקיפות מהאוויר, ואם לא נהיה מוכנים, מוסרית 
להשמיד  נרצה  ועדיין  ערבים,  בחיי  לשלם  ובינלאומית, 
את חמאס – ניאלץ לשלם חלילה בחיי הרבה חיילים שלנו 

בפעולה קרקעית. אבל השבוע מופנות עינינו צפונה".

חיסול ממוקד

בגבול  האיראני  בבסיס  לפגוע  אפשר  אלדד,  לדברי 
הגבירו  והחשיפה  שהפרסום  להניח  "יש  סוריה־עיראק. 
את הביישנות האיראנית הידועה, והם כבר מיהרו להטמין 
באדמה או להחביא במקום אחר פריטים יקרים ורגישים. 
בעבר כבר פגעה ישראל במשלוחי נשק חשובים מאיראן 
הושמדו  רבים  מדויקים  שטילים  לנחש  אפשר  ללבנון. 
אפשר  השיגור.  בורות  ואל  חיזבללה  מחסני  אל  בדרכם 
גם להשמיד את המפעל לטילים מדויקים בבקעת הלבנון 
שאת תמונותיו חשף צה"ל השבוע. אבל הנסיון המצטבר 
מלמד כי אנו מצליחים רק להאט מגמות כאלו. לא למנוע 
אותן כליל. ממש כשם שחיסול מדעני הגרעין האיראנים 
הגרעין  תכנית  את  עיכבו  שלהם  בצנטריפוגות  והחבלה 

אבל לא עצרו אותה. 
כמה  כבר  חיזבללה  בידי  יש  שונות  הערכות  פי  על 
בעוד  יותר.  יהיו   – שנה  בעוד  מדויקים.  טילים  עשרות 
יבחרו  וחיזבללה  האיראנים  ואז  יותר.  הרבה   – שנתיים 
את הזמן הנוח מבחינתם למלחמה. אסור לנו להניח להם 

לצבור כוח. 
"הבעיה היא שטיל מדויק אחד בידי ארגון טרור אינו 
עילה למלחמה. אולי גם לא 50. אבל מה עם 100? 1,000? 
במלחמה  ולתמיכה  בינלאומית  להסכמה  ממתינים  אם 
יזומה של ישראל בלבנון – זו לא תגיע. במקרה הטוב – 
ארה"ב של טראמפ תתמוך בנו. אם כך, עלינו לבחור את 

מהלך הפתיחה ועיתויו גם בלא תמיכה רחבה".
במדינות  נחשב  נסרללה  כי  אלדד  טוען  במאמרו 
המפרץ,  ובמדינות  האירופי  באיחוד  גם  בעולם,  רבות 

לתפקיד  מודעות  גם  רבות  מדינות  טרור.  ארגון  כראש 
בחומרים  בינלאומי  בסחר  ממלא  שהוא  החשוב 
ליכולתם  הערבים  בעיני  סמל  הוא  נסרללה  מסוכנים. 
ביותר  הסהרוריים  השלום  הוזי  גם  ישראל.  את  לנצח 
לשלום.  להגיע  אפשר  אי  נסרללה  שעם  יודעים  אצלנו 
אחת  דרך  רק  יש  דת.  מלחמת  זו  שאיתו  יודעים  הם  גם 
ותושביה  ישראל  את  להשמיד  שאיפתו  את  לשכך 

היהודים. 
מסקנתו אחת: "צריך להרוג את נסרללה", טוען אלדד. 
"רבים מאיתנו בטוחים שישראל רוצה מאוד לחסל אותו 
שלו  הבונקר  קירות  רק  בבונקר".  מתחבא  הוא  "אבל 

מונעים את חיסולו. זה כנראה לא נכון.
בתועלת  מפקפקים  שלנו  הבטחונית  בצמרת  "רבים 
של חיסול כזה. מזכירים לנו שחיסלנו את קודמו בתפקיד, 
נסרללה,  את  במקומו  לקבל  כדי  רק  מוסאווי,  עבאס 
מות  את  נקם  וזה  הקודם.  לרוצח  להתגעגע  לנו  הגורם 
גם  נהרגו  שבהן  בארגנטינה  הטרור  בפעולות  קודמו 
יהודים רבים. ומי יודע מי יחליף את נסרללה? אולי גרוע 

ומסוכן ממנו? 
גם  חוששים  והמדינית  הבטחונית  בצמרת  "רבים 
לבנון  למלחמת  בהכרח  יביא  נסרללה  של  שחיסולו 
צריך  כזה  חיסול  ולכן  צודקים.  כנראה  הם  השלישית. 
אפשרות  לנו  שאין  מבינים  שאנו  בשעה  רק  להתבצע 
את  ולהשמיד  לעקור  מצפון.  האיום  את  לחסל  אחרת 
הבסיס האיראני הקדומני. ובשעה שאנו מוכנים למלחמה.
"האיש  שלו.  בבונקר  מתחבא  כידוע,  הוא,  "אבל 
אמר  בבונקר",  הוא  למה  בדיוק  יודע  בביירות  בבונקר 
השבוע נתניהו. באותו ערב שודר בערוץ הראשון תחקיר 
של  "הבונקר  נכון,  התחקיר  אם  נסרללה.  על  חשוב 
נסרללה" אינו אלא מטאפורה. הוא אכן נזהר. הוא מחליף 
כתובות, אבל הוא ישן גם בביתו, והוא יוצא בכל יום שישי 
למסגד... לעתים הוא גם מופיע בציבור בדרום לבנון או 
בביירות. אבל אם ידענו להוציא את מסמכי הגרעין מלב 
אפשר  ואיפה  מתי  לדעת  ספק  בלי  יכולים  אנחנו  טהרן, 

לחסל את מר ח. נסרללה. 
אומנם  ישראל  שקברניטי  להניח  עלינו  "ולפיכך 
כפי  ממש  בחיסולו.  כרגע  מעוניינים  אינם  אבל  יכולים, 
יחיא  או  הנייה  איסמעיל  של  בחיסולו  מעוניינים  שאינם 
להבנתי.  מוטעות  הללו  ההחלטות  שתי  בעזה.  סנוואר 
לא  יש  יכולים.  לא  אין  בטירונות:  שלמדנו  כמו  בדיוק 

רוצים. הגיע הזמן שירצו".
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היועמ"ש דורש אישורים נוספים להגרלות 
מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון

מאת חיים מרגליות

לממשלה,  המשפטי  היועץ 
כי  הבהיר  מנדלבליט,  אביחי  ד"ר 
שעורך  למשתכן'  'מחיר  הגרלות 
טעונות  והשיכון  הבינוי  משרד 
לעריכת  האוצר  ממשרד  היתר 
למנגנון  בהתאם  וזאת  הגרלות, 
העונשין.  בחוק  שקבוע  ההיתרים 
לפנייתו  במענה  נעשתה  ההבהרה 
משרד  של  המשפטי  היועץ  של 
שביקש  מסינג,  אסי  עו"ד  האוצר, 
המשנים  של  הפרשנות  על  לחלוק 
ליועץ המשפטי לממשלה, שלפיה 
היתר  טעונות  האמורות  ההגרלות 

של האוצר.
לפני כשנה, נקבע על ידי המ־

לממשלה,  המשפטי  ליועץ  שנים 
בתום בחינה מחודשת של הנושא 
שנעשתה בייעוץ וחקיקה, כי הק־

צאת זכות מוגבלת על ידי המדינה 
באמצ־ המדינה  שאינם  גופים  או 

עות עריכת הגרלה, במקרים בהם 
לכלל  הזכות  את  לחלק  ניתן  לא 
נכללת  הפוטנציאליים,  הזכאים 
בחוק  שנקבע  האיסור  בגדרי 
אסורים,  משחקים  על  העונשין 
היא  ולכן  והימורים,  הגרלות 
האוצר.  ממשרד  היתר  טעונה 
במ־ הבהירו  ליועמ"ש  המשנים 

בכך  אין  כי  עת,  מאותה  כתבם 
שלא ניתן היתר עד לאחרונה כדי 
של  בתוקפן  כלשהי  בדרך  לפגוע 

ההגרלות שהתקיימו.
על דעת מנכ"ל משרד האוצר, 
את  מסינג  עו"ד  ביקש  באבד,  שי 
הכרעת היועץ המשפטי לממשלה 
היתר  הוצאת  נחיצות  בסוגיות 

במסגרת  מוגבלת  זכות  להקצאת 
הגרלות – ובפרט ביחס להגרלות 
בין  טען,  למשתכן. במכתבו  מחיר 
על  האיסורים  תכלית  כי  היתר, 
העונשין  בחוק  הקבועים  הגרלות 
הכרוכים  הסיכונים  מניעת  הינה 
התמכרות  ביניהם  בהימורים, 
נוס־ עבירות  וביצוע  להימורים 

דין  פסקי  הציג  הוא  בנוסף,  פות. 
שבהם  השונים  המשפט  בתי  של 
פרקטיקה  היא  הגרלה  כי  נקבע, 

במשפט  ולגיטימית  אפשרית 
עוד  משאבים.  להקצאת  המינהלי 
עושות  שונות  רשויות  כי  ציין, 
הקצאת  של  בפרקטיקה  שימוש 
מבלי  הגרלה  באמצעות  משאבים 
קושי  קיים  ולכן  היתר,  שקיבלו 
לפי  בעבירה  מדובר  כי  לקבוע 
פניות  הציג  הוא  העונשין.  חוק 
שקיבל  היתר  לקבל  נקודתיות 
את  הממחישות  האוצר,  משרד 
של  פניות  ריבוי  מפני  החשש 

גורמים ציבוריים ופרטיים לצורך 
האפשרות  את  והעלה  היתר,  מתן 
מו־ שאינם  נוספים  גופים  שישנם 

ויתכן  היתר  בקבלת  לצורך  דעים 
שהם פועלים בניגוד לחוק.

המשפטי  היועץ  של  עוזרו 
השיב  כהן,  רועי  עו"ד  לממשלה, 
דעתו  על  מסינג,  לעו"ד  לאחרונה 
כי  לממשלה,  המשפטי  היועץ  של 
הוא לא מצא לנכון לקבוע ישיבה 
נוספת כדי לדון בענין זה בעצמו. 
הקושי  בשל  כי  נאמר,  במענה 
מותרות  הגרלות  הן  מה  להגדיר 
הפתרון  אסורות,  הגרלות  הן  ומה 
כלל  קביעת  הוא  המחוקק  שמצא 
ועי־ הגרלות,  לערוך  האוסר  גורף 

להגרלות  היתרים  מתן  מנגנון  גון 
מסוימות ולסוגי הגרלות, על מנת 
הגורף  מהכלל  חריגה  לאפשר 
כהן  עו"ד  המתאימים.  במקרים 
דוחה במכתבו את הפרשנות שה־

ציע מסינג לחוק העונשין, שלפיה 
כך  העבירה  סעיף  את  לפרש  יש 

שיחול רק על אותן הגרלות שיש 
אותן.  לאסור  מהותית  הצדקה 
"נראה כי פרשנות זו היתה מרוק־
נת מתוכן את סעיף מתן ההיתרים, 
שכן היא היתה מובילה לכך שרק 
לאסור  הצדקה  שיש  הגרלות 
שנערכות  הגרלות  קרי  אותן, 
נכנסות  היו  בלבד,  ההימור  לשם 
לא  ומשכך  האיסור  לגדרי  מראש 
כלל.  היתרים  למתן  מקום  היה 
הקיימת,  העבירה  לפיה  פרשנות 
אינה  הברורה,  הגדרתה  אף  על 
מסוימים,  הגרלות  סוגי  כוללת 
ההית־ סעיף  את  מתוכן  מרוקנת 

להתיר  היא  תכליתו  אשר  רים, 
אלו,  הגרלות  עריכת  את  בדיוק 
אשר אין חולק כי הן נורמטיביות 

ולעיתים נדרשות".
הטענה  עצם  כי  ציין,  הוא 
עריכת  של  פרקטיקה  שקיימת 
אינה  היתרים  מתן  ללא  הגרלות 
המאפשר  משפטי  נימוק  מהווה 
שאינו  באופן  החוק  את  לפרש 

גם  כי  והבהיר  לשונו,  את  תואם 
ליועמ"ש  המשנים  של  במכתבם 
היתר  ניתן  שלא  בכך  שאין  נאמר, 
בדרך  לפגוע  כדי  לאחרונה,  עד 
ההגרלות  של  בתקפן  כלשהי 
חוות  שנכתבה  לפני  שהתקיימו 

דעתם.
הפניות  בריבוי  לקושי  באשר 
הגרלה  לעריכת  היתר  לקבלת 
בקושי  מדובר  כי  כהן  עו"ד  משיב 
הוא  זה  לקושי  המענה  אך  מובן, 
להגרלות  כללי  היתר  בקביעת 
לחלופין  או  מסוימים  מסוגים 
כי  שיימצא  ככל  חקיקה,  בתיקון 

יש מקום לכך.
שעמ־ ככל  כי  הדגיש,  הוא 

שמנגנון  היא  האוצר  משרד  דת 
אינו  בחוק  כיום  הקיים  ההיתרים 
שעו־ התכלית  את  כראוי  מגשים 

מדת בבסיסו, רשאים כמובן גורמי 
המשרד לפנות ולבקש את בחינת 
האפשרות לעריכת תיקון חקיקה 
החוק  עוד  כל  אולם,  זה.  בענין 
בנוסחו  החוק  וכאשר  יתוקן,  לא 
הקיים הוא ברור ולא מותיר מקום 
לפרשנות זו או אחרת שמאפשרת 
לקבוע, כי ההגרלות הן חוקיות גם 
ללא קבלת היתר, אזי המדינה על 
רשויותיה השונות, מחויבת לקיים 

את האמור בו.
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הפרקליטות פרסמה את דו"ח הסיכום השנתי

עליה משמעותית במספר התיקים 
שנסגרו ב'חוסר אשמה'

מאת חיים מרגליות

את  מפרסמת  הפרקליטות 
שלה,  השנתי  הסיכום  דו"ח 
והמפורט  המקיף  והוא  ל־2018, 
כולל  הוא  כה.  עד  ביותר  שפורסם 
שטרם  חדשים  נתונים  לראשונה, 
לגבי  היתר  בין  בעבר,  פורסמו 
הבינלאומית  המחלקה  עבודת 
עיסו־ תחום  המדינה,  בפרקליטות 

הליכים,  לעיכוב  המחלקה  של  קה 
יחידת  של  הגוברת  פעילותה 

הסייבר ועוד.
משט־ העבירה   2018 במהלך 
רת ישראל לפרקליטות כ־34,300

עם   36% מתוכם  חקירה,  תיקי 
מתיקי  כ־68%  גניזה.  המלצת 
תיקים)  אלף  (כ־20  הפרקליטות 
ב־2018 בפרקליטות  שנפתחו 

ממועד  כחודש  בתוך  טופלו 
מהתיקים  אחוזים  כ־91  קבלתם. 
קבל־ ממועד  שנה  בתוך  טופלו 

טופלו  אחוזים  מ־99  למעלה  תם, 
בתוך שנתיים ממועד קבלתם. רק 
תשעה אחוזים מהתיקים התמקדו 

בעבירות הונאה.
בכ־10 מטפלת  הפרקליטות 
במ־ הפליליים  מהתיקים  אחוזים 

בעבירות  העוסקים  ישראל,  דינת 
יתר  החוקים.  שבספר  החמורות 
ידי  על  בעיקר  מטופלים  התיקים 
יש־ במשטרת  התביעות  חטיבת 

במספר  ירידה  חלה  ב־2018  ראל. 
התיקים שהועברו מהמשטרה אל 
כא־ ל־2016,  ביחס  הפרקליטות 

חקירה  תיקי   34,316 הועברו  שר 
הפרקליטות,  לעיון  מהמשטרה 
תיקי   29,341 בסיסם  על  ונפתחו 

פרקליטות. 
הפרק־ מתיקי  אחוזים  בכ־36 

המליצה  ב־2018  שנפתחו  ליטות 
המשטרה לסגור את התיק, מכיוון 
תשתית  התגבשה  שלא  שסברה 
לדין  להעמדה  מספקת  ראייתית 
שהתיקים  העובדה  בשל  פלילי. 
מהמשט־ לפרקליטות  המועברים 

רה הם בגין עבירות שאין בסמכות 
התיקים  בהן,  להכריע  המשטרה 
של  ראשוני  לעיון  מועברים  הללו 
פרקליט. במרבית התיקים מאשר 
המשטרה  המלצת  את  הפרקליט 
מובהק  ובמיעוט  התיק  לגניזת 
מהתיקים הללו מוגש כתב אישום.
הפ־ במחוזות  נסגרו  ב־2018 

(מדובר  תיקים   24,444 רקליטות 
בפרקליטות  שנפתחו  בתיקים 
ב־2018 או בשנים קודמות). 5,224

הועברו   (21%) מתוכם  תיקים 
(בעיקר  אחר  תביעה  גוף  לטיפול 
וכ־19,220 המשטרתית)  לתביעה 

במחוזות  נגנזו   (79%) תיקים 
בהם  שהוגש  מבלי  הפרקליטות 
הס־ עילות  כאשר  אישום,  כתב 

גירה המרכזיות הינן חוסר ראיות 
מצדי־ אינן  הענין  נסיבות   ,(59%)

וחוסר   (20%) לדין  העמדה  קות 
שנגנזו  התיקים   .(15%) אשמה 

יוחסו לכ־28,074 חשודים.
משמ־ עליה  חלה  ב־2018 

שנגנזו  התיקים  בשיעור  עותית 
ככל  אשמה.  חוסר  של  בעילה 
מתיקון  נובעת  זו  עליה  הנראה, 
הנחיית פרקליט המדינה ששינתה 
שנ־ תיקים  בין  האיזון  נקודת  את 

אשמה  חוסר  של  בעילה  סגרים 
של  בעילה  שנסגרים  לתיקים 
במכוון  להוביל  כדי  ראיות,  חוסר 
לכך שיותר תיקים ייסגרו בעילת 
עם  יותר  המיטיבה  אשמה,  חוסר 
היא  הדבר  משמעות  החשוד. 
נסגר  נוספים  אזרחים  שלאלפי 
ולא  אשמה,  היעדר  בעילת  התיק 
כל  על  ראיות,  היעדר  בעילת 

המשתמע מכך.
בכלל  נותרו   2018 לסוף  נכון 
הפ־ תיקים   222 רק  הפרקליטות 

ואשר  משנתיים  למעלה  תוחים 
החלטה  בהם  התקבלה  טרם 
מת־ טיפול  בשלבי  (כולם  סופית 
קדמים). מתוך תיקים אלה, ב־158

ההחלטה  קבלת  התעכבה  תיקים 
תלויות  שאינן  מסיבות  הסופית 

בפרקליטות.
ידי  על  הוגשו   2018 במהלך 
כתבי   4,096 הפרקליטות  מחוזות 
אישום, ירידה קלה ביחס ל־2017, 
אישום.  כתבי   4,236 הוגשו  בה 
הוגשו  האישום  מכתבי  מחצית 
לבתי   36% השלום,  משפט  לבתי 

לבתי   11% המחוזיים,  המשפט 
אחוזים  וארבעה  לנוער  המשפט 

לבתי המשפט לתעבורה. 
שהסתיימו  התיקים  מניתוח 
האישום  (כתבי  ב־2018  דין  בגזר 
הוגשו בד"כ כמה שנים קודם לכן), 
עולה כי מלכתחילה בתיקים אלה 
כ־357 של  בהיקף  רכוש  נתפס 

התבקש  מתוכם,  שקל;  מיליון 
של  בהיקף  נכסים  של  חילוטם 
של  ובסופו  שקל,  מיליון  כ־324 
מהעבריינים  שלל  ביהמ"ש  יום 

סכום של כ־210 מיליון שקל.
הוגשו  בסיכומים:  עוד 
בתחום  אישום  כתבי  כ־2,800 
על  הארץ  ברחבי  והבניה  התכנון 
המקו־ בוועדות  התובעים  ידי 

הקנסות  סך  ובניה.  לתכנון  מיות 
הוועדות  של  ובניה  תכנון  בתיקי 
כ־70 על  ב־2018  עמד  המקומיות 

מיליון  כ־59  לעומת  שקל,  מיליון 
שקל  מיליון  וכ־40  ב־2017  שקל 

ב־2016.
במהלך 2018 התקבלו במח"ש 
שבהם  תיקים  לגבי 728  החלטות 
(בחלק  באזהרה  שוטרים  נחקרו 
או  שוטרים  שני  נחקרו  מהתיקים 
מהתיקים  ב־9%  תיק).  בכל  יותר 
21% פלילי;  אישום  כתב  הוגש 

מחלקת  לטיפול  הועברו  מהם 
עם  חלקם  במשטרה,  המשמעת 
לדין  העמדה  על  מחייבת  החלטה 
המלצה;  עם  וחלקם  משמעתי 
הסדר  נחתם   (3%) תיקים  ב־19 
מותנה; 33% נסגרו מחוסר ראיות 

ו־27% נסגרו מחוסר אשמה. 

נעצר מתחזה לקבלן 
שיפוצים שהונה לקוחות

תקציב ראשוני ימנע הקפאת 
פעילות משרד החוץ

בהתערבותו של שר החוץ הושג תקציב ראשוני כדי לאפשר את הפעילות 
השוטפת של המשרד, שנעצרה לאור בעיות תקציביות קשות

מאת דוד שמואלי

הכנה  פעילות  בעקבות 
ושיחה  כה,  עד  שקוימה  ממושכת 
עם  כץ  ישראל  החוץ  שר  שקיים 
שאול  התקציבים  על  הממונה 
ישחרר  האוצר  כי  סוכם  מרידור 
סכום ראשוני כדי לאפשר את הפ־
עילות השוטפת של משרד החוץ.

בין  השיחות  יימשכו  במקביל 
לגבש  כדי  והאוצר,  החוץ  משרדי 
למש־ שתאפשר  כוללת  רפורמה 

רד החוץ למלא את מגוון היעדים 

ממונה  הוא  עליהם  החשובים 
מדינת  של  החוץ  יחסי  בקידום 

ישראל.
חשב  פרסם  לכן  קודם  יממה 
הוד־ שטראוס,  יוסי  החוץ,  משרד 

הוצאות  עוצר  שמשמעותה  עה 
במשרד החוץ והקפאה של מרבית 

פעולות המשרד.
"בחודשים האחרונים התנהלו 
דיונים רבים בין נציגי משרד החוץ 
לבין נציגי אגף התקציבים באוצר, 
בהשתתפות נציגי החשכ"ל, מתוך 
הע־ הפערים  את  להסדיר  מטרה 

מיליוני  במאות  הנאמדים  מוקים 
הפ־ לרמת  התקציב  חוק  בין  ש"ח 
עילות המתקיימת בפועל. לצער־

נו, דיונים אלה לא הביאו לתוצאה 
הנדרשת", כתב החשב.

שורה  פירט  הוא  מכן  לאחר 
הק־  – שמשמעותן  הוראות  של 
הדיפ־ מהעבודה  ניכר  חלק  פאת 

לומטית במשרד החוץ.
"היום  נמסר,  החוץ  ממשרד 
במשרד  הכללי  החשב  הורה 
הפעילות  כל  הקפאת  על  האוצר, 
החוץ.  משרד  של  התקציבית 
הגרעון  בשל  נתנה  ההוראה 
הקשיח  התקציב  בבסיס  החמור 
לה־ מנת  ועל  החוץ  משרד  של 

המשרד  של  הפעילות  את  תאים 
להוראת חוק התקציב. המשמעות 
הרגישה  בעת  כי  היא  העיקרית 
המדיניים  האתגרים  מול  אל  הזו 
האיום  ובראשם  והאסטרטגיים 
וערב  וגרורותיה  איראן  מצד 
החוץ  משרד  האו"ם  עצרת  כינוס 
ונציגויותיו בעולם ישותקו כמעט 

כליל".
הע־ הגרעון  כי  מחלוקת  "אין 

מוק, עליו התרענו השכם והערב, 
ידוע  תת־תקצוב  של  תוצאה  הוא 
התק־ אגף  פקידות  מצד  מראש, 

ציבים של האוצר. מדובר במקרה 
האוצר  פקידי  שבו  תקדים  חסר 
משתקים משרד ממשלתי ללא כל 
דיון, ובכך גורמים לפגיעה חמורה 
ישראל",  מדינת  של  החוץ  ביחסי 

הוסיפו באוצר.
עוד אמרו כי "שר החוץ פועל 
כי  מקווים  אנו  המשבר.  לפתרון 
פעילות המשרד החיונית לבטחון 
הבינ־ מעמדה  ולביסוס  הלאומי 
לאומי של ישראל תשוב לסדרה".

תורה מתוך נקיות (2)

ש. תפילינסקי ביטוי הולם |

לטוהר  וחשיבותה  'נקיות',  המילה  ביאור 
הנשמה 

בעקבות הטור הקודם ביקש יהודי תלמיד 
חכם חשוב מירושלים לעורר ולהעמיד דברים 

על דיוקם.
הזמן  את  שפתח  המלמד  של  סיפורו 
בן  פנחס  רבי  של  דבריו  ציטוט  עם  החדש 
יאיר על מידת הנקיות, גורם לקוראים לחשוב 
ולסבור כי מידת הנקיות הכוונה בפשטות היא 

לנקיון הגוף, הבגדים והסביבה.
הרגיל.  הפשט  זה  אין  כי  לדעת  יש  ובכן, 
ישרים  המסילת  שכתב  כפי  הוא  הפירוש 
בפרק י': "מידת הנקיות היא היות האדם נקי 
לגמרי מכל מדה רעה ומכל חטא. לא די ממה 
ממה  כן  גם  אלא  וגלוי,  מפורסם  בו  שהחטא 
 – בדבר..."  היתר  להורות  בו  נפתה  שהלב 
וכלשון הגמרא על יהודים כאלו: 'נקיי הדעת 

שבירושלים'.
הפשוט,  לפשט  מעבר  זאת,  שבכל  אלא 
המשליכה  הפיזית  הנקיות  גם  כאן  כלולה 

ומשפיעה רבות על טהרת הנשמה וניקיונה.
כן כתב הגאון רבי יעקב עמדין: "ואמר רבי 
נקיות...  לידי  מביאה  זריזות  יאיר...  בן  פנחס 
כי החושש על נקיות נשמתו הוא חושש ודאי 
גם על נקיות גופו ובגדיו שהם תכשיטיה של 
חכם  אדם  שצריך  שכלי  דבר  והוא  הנשמה. 
[הגהות  לבהמה"  ידמה  שלא  בנקיות  לנהוג 

היעב"ץ ע"ז כ:]. 
את  להעלות  המתאימה  היריעה  כאן  אין 
המעלה  מפורשת  בהם  והמובאות  המקורות 

העצומה והכבירה של נקיות פשוטה זו גם כן, 
מלבד הרובד העמוק יותר המבטא את טוהר 

הנשמה והמידות.
מבקש אפוא אותו תלמיד חכם לחזק את 
ידי הטור כי אכן חשוב לעורר ולהזהיר גדולים 
על הקטנים על חשיבותה של הנקיות לטהרת 
הנשמה. אם אמנם זה לא הביאור הפשוט של 
מידת הנקיות אליה התייחס התנא רבי פנחס 
כלולה  הזו  הנקיות  אף  זאת,  בכל  יאיר,  בן 

ורמוזה בסולם המדרגות.
הכל  כאשר  אלול,  זמן  בתחילת  בעמדנו 
ומקבלים  טובות  קבלות  עצמם  על  מקבלים 
עליהם עול תורה ועול מלכות שמים – חשוב 
הדעת  את  ולתת  מחשבה  להקדיש  גם 

לחשיבות הנקיות במחוזותינו.
הן  הכלל,  נחלת  להיות  חייבת  הנקיות 
הישיבות  והתפילה,  התורה  היכלי  בתוככי 
והן  החינוך,  והיכלי  הת"תים  הקדושות, 
ובגינות.  בכיכרות  רחובותינו.  בחוצות 
ובמרכזי  במשרדים  ובחנויות.  בשווקים 
חרדית  רגל  בו  ומקום  מקום  בכל  קניות. 
דורכת, יהודים בני תורה מתהלכים, מן הראוי 

שהניקיון יקנה בו שביתה.
על  הסביבה.  על  תשפיע  בוודאי  הנקיות 
טוהר המידות והנשמות שלנו ושל צאצאינו. 
הנקיות תעורר אצלנו נימים חבויים של זיכוך 
טהורות  שאיפות  לה'.  והתקרבות  ותשובה 
שחשוב  מה  אלוקים,  וקרבת  התעלות  של 

מאוד בימים אלו של אלול. 

גלעד ארדן: "גנץ ולפיד כשלו 
בהבנת האיום והמציאות"

השר ארדן דחה את טענות השמאל ולפיהן חשיפת המידע על הגרעין האיראני 
נועדה לצרכים פוליטיים: "גנץ ולפיד תמכו בהסכם הגרעין של אובאמה" ^

דיכטר: "ההתלהמות של גנץ ולפיד פוגעת בבטחון ישראל"

מאת דוד שמואלי

השר לבטחון הפנים גלעד אר־
המדיני־בטחוני,  הקבינט  חבר  דן, 
ראש  החלטת  את  אתמול  גיבה 
לחשוף  נתניהו  בנימין  הממשלה 

אתרי נשק גרעיניים של איראן.
חשיפת  על  הטענות  מול 
בחירות  תעמולת  לצרכי  המידע 
כי   103FM לרדיו  ארדן  אמר 
במאמץ  עוסק  הממשלה  "ראש 
פתטי  וזה  רבות  שנים  כבר  הזה 
פולי־ בשיקולים  שמדובר  לזעוק 

טיים. אני חושב שבעיתוי הזה יש 
חשיבות לחשוף את העובדה שהם 
לשקר  ממשיכים  (האיראנים) 
לסוכנות  הבינלאומית,  לקהילה 
אטומית,  לאנרגיה  הבינלאומית 
בכ־ ולהמשיך  אתרים  להסתיר 

וונות לנשק גרעיני". 
בדבריו התייחס לטענות יאיר 
האומרים  בשמאל  ואחרים  לפיד 
פוליטיים  בשיקולים  שמדובר 
על  חסוי  מידע  של  ציני  וניצול 
פוליטיים  אינטרסים  לשרת  מנת 

של הליכוד ושל ראש הממשלה.
"את אותם הדברים אמר לפיד 
לפני שנה וחצי כשראש הממשלה 
את  המוסד  עם  בתיאום  חשף 
אזרחי  האיראני.  הגרעין  ארכיון 
שמדובר  היטב  יודעים  ישראל 
מדינת  מול  מתגלגלת  במערכה 
הזו  למערכה  איראן.  כמו  רשע 
תודעתי  וחלק  מתקפתי  חלק  יש 
על מנת לחשוף את השקרים ואת 
בתקו־ שהחלה  החיוכים  מתקפת 

פת רוחאני וזריף. ראש הממשלה 
המערכה  את  שמוביל  היחיד  הוא 
התודעתית הזו בזמן שיאיר לפיד 
האיום  בהבנת  כשלו  גנץ  ובני 
והמציאות. הם הרי תמכו בהסכם 
הגרעין שהוביל הנשיא אובאמה".

מהליכוד  דיכטר  אבי  ח"כ  גם 
הל־ כי  ואמר  ההחלטה  את  גיבה 
חימה בגרעין האיראני היא מאבק 
לו  שותפה  שישראל  בינלאומי 

וארה"ב מובילה אותו.
איראן  האחרונה  "בתקופה 
מההסכמות  לחלוטין  סטתה 
שהיו לה עם המעצמות באירופה. 
הפ־ על  מידע  יש  לישראל  כאשר 

היא  הגרעין,  בנושא  איראן  רות 
המנהיגים  את  בו  לשתף  מקפידה 

והגורמים הרלוונטיים בעולם.
להביא  חובה  גם  יש  "לעיתים 
אסטרטגיית  את  העולם  לידיעת 
את  ובעיקר  האיראני  הגרעין 
איום  המייצרת  הצבאית  תכליתו 
עלינו ועל מדינות ערביות במרחב 
את  שמוביל  השיקול  זהו  נוספות. 
בסיס  על  נתניהו,  הממשלה  ראש 
להביא  המקצוע,  דרגי  המלצות 
עובדות לידיעת העולם. כן, בדיוק 
בקונג־ בנאום  נתניהו  שעשה  כפי 

שיקול  האו"ם.  ובעצרת  בזמנו  רס 
את  שמנחה  זה  הוא  לאומי,  דעת 
בהמ־ והבטחוני  המדיני  הדרגים 
והוא  הממשלה  לראש  לצותיהם 
שיקול.  אותו  בסיס  על  מחליט 
לתכלית לאומית זו אין קואליציה 

ואופוזיציה, יש מדינה.
את  בחריפות  תקף  בדבריו 
"מביך  וגנץ.  לפיד  הכנסת  חברי 
לפיד  כמו  פוליטיקאים  לראות 
וגנץ המנסים לגמד שיקול בטחוני 
בעי־ קולות.  כמה  לטובת  לאומי 

לא  הם  הבטחוניים  הדרגים  ניהם 
יותר מבובות.

היית  הרי  לגנץ,  לו  קרה  "מה 
מדוע  אחדות.  שנים  לפני  עד  שם 
אתה מזלזל ביורשיך בסוגיות שהן 
למה  נטו?!  ומבצעיות  מקצועיות 
נחושים  פחות  שהם  חושב  אתה 
המדינה?!  בטחון  על  בהגנה  ממך 
לאיזו רמה נמוכה עוד תרד בשביל 
לקושש קולות? במקום לגבות את 
הדרג המדיני והבטחוני, אתם מז־
נמ־ שהאיראנים  בזמן  בו.  לזלים 

בטחוני,   – חלקלק  במדרון  צאים 
אמש  ההתלהמות  וכלכלי,  מדיני 
וגנץ  לפיד  כמו  פוליטיקאים  של 
הינה  נתניהו,  הממשלה  ראש  נגד 

פגיעה בבטחון המדינה".
בתגובה:  מסרו  לבן  כחול 
יקים  שנתניהו  יודע  ארדן  "גם 
לשמור  כדי  בל"ד  עם  קואליציה 
בכי־ עם  יחד  ארדן  החסינות.  על 
להיות  יוזמנו  בליכוד  נוספים  רים 

שותפים בממשלה שנקים".

בג"ץ דורש מהמדינה לקבוע תאריך להריסת בניה ערבית
מאת חיים מרגליות

למדינה  הורה  בג"ץ  שופט 
בתוך  המשפט  בית  את  לעדכן 
בניה  להריסת  בתאריך  שבועיים 
אדמות  על  חוקית  בלתי  ערבית 
מדינה בגוש עציון, שצווי ההריסה 

הוצאו בעניינם לפני חמש שנים. 
מהכפר  משפחה  על  מדובר 
שנים  כחמש  לפני  שפלשה  סעיר 
לקרקעות בסמוך ליישוב פני קדם 
ציר  על  השתלטה  עציון,  שבגוש 
מקבץ  עליו  ובנתה  לישוב  הגישה 
חוקיים,  בלתי  מבנים  של  שלם 
טרסות  הקמת  בהר,  חציבה  תוך 

ועיבוד אדמות לצרכי חקלאות.
לר־ רגבים  פניית  בעקבות 
שויות הוצא צו הריסה לחלק מה־
מכן,  לאחר  שנים  חמש  אך  מבנים 
עתרה  ב־2016  נאכפו.  לא  הצווים 
נדרשה  המדינה  לבג"ץ.  רגבים 
לעדכן היכן עומדים הליכי האכי־
פה במקום, ודחתה שוב ושוב את 
אף  מסוים  שבשלב  עד  תגובתה, 
הפיקוח  מתיקי  חלק  כי  הצהירה, 
האזר־ המנהל  במשרדי  הנמצאים 

חי אבדו ולא ניתן לאתרם. 

המדינה  עדכנה  לאחרונה  רק 
העררים  וכי  נמצאו,  התיקים  כי 
אין  ולכן  נדחו  הפולשים  שהגישו 
מניעה לבצע אכיפה, אך בכל זאת 
לא נקטה בזמן בו ימומשו הצווים. 
כי  קבע  סולברג  השופט 
מימוש  עם  די  התעכבה  המדינה 
המ־ בית  את  לעדכן  ועליה  הצו 
בו  מועד  על  שבועיים  בתוך  שפט 
את  ותאכוף  המבנים  את  תהרוס 

החוק. 

בעצ־ מתנהלים  "ההליכים 
הת־ אין  היום,  ועד  מאז  לתיים. 

הדברים  מצב  ממש.  של  קדמות 
סול־ כתב  הדעת",  את  מניח  אינו 
ברג. "בחלוף כחמש שנים ממועד 
המשיבים  על  ההריסה  צו  הוצאת 
להודיע בתוך שבועיים על המועד 

למימוש הצו". 
"החלטת השופט סולברג היא 
היטב  וממחישה  ראויה  החלטה 
את הכשל המערכתי נוכח עשרות 

שהוקמו  חוקיים  לא  מבנים  אלפי 
אומ־  ,"C בשטחי האחרון  בעשור 

ומוסיפים  רגבים,  בתנועת  רים 
סחבת  של  שנים  חמש  "לאחר  כי 
למבנה  הריסה  צו  על  משפטית 
תנ־ שהמדינה  הזמן  הגיע  אחד, 

ותממש  משמעותיים  צעדים  קוט 
לגרור  תמשיך  המדינה  אם  אותו. 
כל צו הריסה במשך שנים, במקום 
רק  המצב  ביעילות,  אותו  לבצע 

ילך ויחמיר". 

מאת חיים מרגליות

שה־ נוכל  עצרה  המשטרה 
והונה  שיפוצים  לקבלן  תחזה 
הלקו־ שקלים.  במאות  לקוחה 
פרסום  במודעות  הבחינה  חה 
ידי  על  שיפוצים  הציעו  אשר 
קבלן שיפוצים. היא הזמינה את 
שקלים  מאות  שגבה  ה'קבלן' 

נעלם  אך  הפגישה,  במועד  כבר 
לאחר מכן.

שפתחו  המשטרה  חוקרי 
הפר־ אחר  התחקו  בחקירה, 

את  לחשוף  והצליחו  סומים 
וכאמור  החשוד,  של  זהותו 
שו־ חקירה  בתום  נעצר.  הוא 

מעצר  להמשך  החשוד  חרר 
בית.
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מאת כתב 'המבשר'

ההגנה  במשרד  חגיגי  בטקס 
בטוקיו נחתם אתמול הסכם בטחון 

היסטורי בין ישראל ויפן.
לשי־ בהמשך  נחתם  ההסכם 

בנימין  הממשלה  ראש  שקיים  חות 
נתניהו עם ראש ממשלת יפן שינזו 
ראש  של  לפגישתו  ובהמשך  אבה 
המל"ל היפני עם ראש המל"ל מאיר 
את  ויעמיק  יחזק  ההסכם  שבת.  בן 

יחסי הבטחון בין שתי המדינות.
היש־ הבטחון  משרד  מטעם 
הממונה  ההסכם  על  חתם  ראלי 
הבטחון  במערכת  הבטחון  על 
(מלמ"ב), ניר בן משה, מלווה בש־
גרירת ישראל בטוקיו יפה בן ארי.
החתימה  בטקס  ייצגו  יפן  את 
לי־ היפני  ההגנה  משרד  מנכ"ל 

סוזוקי,  הידו  בינלאומיים,  חסים 
ההגנה  במשרד   ATLA ומנכ"ל 

היפני אג'ימה אויאגי.
הבטחון  ושר  הממשלה  ראש 
ההסכם  על  מברך  "אני  נתניהו: 

מש־ עם  הבוקר  שחתמנו  החשוב 
רד ההגנה של יפן. ההסכם יעמיק 
ויחזק את היחסים הבטחוניים בין 
המדינות. הבאנו את יחסי ישראל־

יפן לשיא של כל הזמנים".

התחזה לנציג הבטחון של הבנק 
והשתלט על חשבונות של לקוחות

מאת חיים מרגליות

במשטרת  ההונאה  יחידת 
בחשד  בחקירה  פתחה  ישראל 
תושב  כנגד  היקף,  רחבת  להונאה 

בית שאן בן 27.
לפיו  חשד  עולה  מהחקירה 

מקרים  בעשרות  הונה  החשוד 
מחש־ ומשך  תמימים,  אזרחים 

אלפי  עשרות  שלהם  הבנק  בונות 
שקלים במרמה.

התקשר  הוא  החשד,  פי  על 
אבטחה  לנציג  והתחזה  לאזרחים 
של הבנק, בטענה כי מישהו מנסה 
שלהם.  הבנק  מחשבון  כסף  לגנוב 
פרטי  את  לחשוד  מסרו  הללו 
וכך  הבנק  לחשבון  ההתחברות 
שליטה  השיג  הוא  החשד  פי  על 

מלאה על החשבונות, ולאחר מכן 
משך כספים.

כי  מהחקירה  עולה  עוד 
פרסם  החשוד  אחרים,  במקרים 
תשלום  קיבל  למכירה,  מוצרים 
את  לספק  מבלי  ונעלם  תמורתם 

המוצרים. 
מורכבת  חקירתית  פעילות 
הביאה  ישראל,  משטרת  של 
החשוד  של  ולמעצרו  לאיתורו 

במעשים.

הסכם היסטורי בין משרד הבטחון 
הישראלי למשרד ההגנה היפני

ראש הממשלה ושר הבטחון נתניהו: "ההסכם יעמיק ויחזק את היחסים 
הבטחוניים בין המדינות הבאנו את יחסי ישראל־יפן לשיא של כל הזמנים"

צילום: דוברות משרד הביטחון

המבצע שהסתבך בחאן יונס: צל"ש 
הרמטכ"ל יוענק לסגן אלוף מ' שנהרג

מספר ציונים לשבח יוענקו למשתתפי המבצע ולכוח שסייע לחילוץ ^ הרמטכ"ל כוכבי: "מצטיירת תמונה 
ברורה של חבורת לוחמים אמיצים"

מאת סופרנו הצבאי

השבוע  כי  מסר  צה"ל  דובר 
רב־ הכללי,  המטה  לראש  הוצגו 
אלוף אביב כוכבי, המלצות ועדות 
שבחנו  לשבח)  (ציונים  הצל"שים 
ועדויות  התחקירים  ממצאי  את 
מהמבצע  והלוחמים  המפקדים 
כעשרה  לפני  יונס  בחאן  המיוחד 
אלוף  סגן  נהרג  במהלכו  חודשים, 

מ'. 
המלצות  את  קיבל  כוכבי 
בית  נשיא  עמד  בראשה  הוועדה, 
דורון  אלוף  לערעורים,  הדין 
אגף  ראש  חברים  היו  ובה  פיילס, 
אלוף  והלוגיסטיקה,  הטכנולוגיה 
איציק תורג'מן ומפקד אגף התק־

שוב, אלוף ליאור כרמלי, להעניק 
המטה  ראש  מטעם  לשבח  ציונים 
המודיעין  אגף  ללוחמי  הכללי, 
ובחילוץ  במבצע  חלק  שלקחו 
לאחריו.  הארץ  לשטח  הכוח 
הרמטכ"ל  ידי  על  אושרו  כן,  כמו 
אגף  ראש  מטעם  לשבח  ציונים 

המודיעין.
אלוף  חיל־האוויר,  מפקד 
ממצאי  את  הציג  נורקין,  עמיקם 
שהתקיימה  הצל"שים  ועדת 
את  ובחנה  תחקרה  בחיל־האוויר, 
האוויר  צוות  אנשי  של  פועלם 
המבצ־ מערך  לוחמי  חילוץ  בעת 

קיבל  הרמטכ"ל  המיוחדים.  עים 
חיל־האוויר  מפקד  המלצת  את 
מטעם  לשבח  ציונים  להענקת 
בסיס  ומפקד  חיל־האוויר  מפקד 
ניאגו,  פלג  תת־אלוף  נוף,  תל 
ללוחמי צוות האוויר, ללוחמי 669 
שלקחו  הרפואה  צוותי  גם  ובהם 

חלק בחילוץ הכוח לשטח הארץ.
לסגן־ יוענק  הרמטכ"ל  צל"ש 
המבצעים  ממערך  ז"ל,  מ'  אלוף 
על  המודיעין,  באגף  המיוחדים 
עם  פעל  בו  במבצע  פעילותו 
בנחישות,  אויב,  בשטח  צוותו, 
קור רוח ואומץ, להגנה על חבריו. 
בהמשך פעל מתוך יוזמה וחתירה 
בהש־ קדמי  תפקיד  נטל  למגע, 

בתושיה  ופעל  האויב  על  תלטות 
לקידום ההשתלטות. סא"ל מ' ז"ל, 

נהרג במהלך המבצע.
למפ־ יוענק  הרמטכ"ל  צל"ש 
בצוות,  ולוחם  הלוחמים  כוח  קד 
ממערך המבצעים המיוחדים בא־
במב־ פעילותם  על  המודיעין,  גף 

בנחישות  קשים,  תנאים  תחת  צע 
לב,  ואומץ  רוח  בקור  ובתושיה, 
האויב,  על  ההשתלטות  במהלך 
לשטח  ולהשבתו  הכוח  לחילוץ 
המודי־ אגף  ראש  צל"ש  ישראל. 

למספר  יוענק  אלוף)  (צל"ש  עין 
המבצעים  מערך  בצוות  לוחמים 
יוצא  תפקודם  על  המיוחדים 

הדופן, תוך הפגנת קור רוח ואומץ 
ולחילוץ  חבריהם  על  להגנה  לב 

הצוות לשטח הארץ.
חיל־האוויר  מפקד  צל"ש 
לקברניט  יוענק  אלוף)  (צל"ש 
לטייס  ע',  רב־סרן  החילוץ,  מסוק 
נ',  (מילואים)  סגן־אלוף  המשנה, 
רב־ האחורי,  המוטס  ולמכונאי 

תפקודם  על  ק',  מתקדם  סמל 
במהלך חילוץ כוח הלוחמים תחת 
גילו  בפועלם  אויב.  משטח  אש 
ואומץ  רוח  קור  במשימה,  דבקות 

לב בתנאי קרב ובחוסר וודאות.
נוף  תל  בסיס  מפקד  צל"ש 
למ־ יוענק  אוגדה)  מפקד  (צל"ש 

נ',  רב־סמל  הקדמי,  המוטס  כונאי 
ולצוות לוחמי יחידת החילוץ 669 
– מפקד הכוח סגן א', רופא הכוח, 
הפרמדיק,  א',  (מילואים)  רב־סרן 
א',  רב־סמל  והחובש,  ג',  רב־סמל 
על חלקם בחילוץ הכוח ובפעולות 
פעולה  על  שביצעו,  הרפואיות 
הפעלת  תוך  ומקצועית  מדויקת 
שתרמה  דעת  ושיקול  רוח  קור 

באופן ישיר להצלת חיים באירוע.
רב־אלוף  הכללי,  המטה  ראש 
הפ־ לאופן  התייחס  כוכבי,  אביב 
עולה של הלוחמים וצוות החילוץ 
שהוצגה  "לאחר  כי  ואמר  במבצע 
ובתוכה  הוועדה,  עבודת  בפניי 
ובעקבות  הלוחמים,  עדויות  גם 
תחקירים  של  ארוכה  שורה 
ברו־ תמונה  מצטיירת  מקיפים, 

אמיצים  לוחמים  חבורת  של  רה 
ותעוזה  משימה  חדורי  ונחושים, 
לבטחון  חשוב  למבצע  שיצאו 
לכדי  השתנה  שבאחת  ישראל, 
אירוע מורכב ומאתגר. מקצועיות 
רוחם,  וקור  נחישותם  הלוחמים, 
מושכ־ החלטות  לקבלת  הובילו 
בתנאים  לציון  ראוי  ותפקוד  לת 
קשים ביותר. אלו חברו לנחישות 
האוויר  צוות  אנשי  המחלצים, 
אויב  בשטח  שפעלו  והרפואה, 
ללא מורא על־מנת להביא לשטח 
ישראל את לוחמינו. לצד הציונים 
מע־ באופן  תחקר  צה"ל  לשבח, 
והפיק  המבצע  מהלכי  את  מיק 
מישורים,  במספר  לקחים  ממנו 
בפעי־ למעשה  הלכה  המיושמים 

לות כוחות צה"ל".

נבחרה חברה שתקים ותפעיל את 
המרכז להתייעלות בתעשיה

מאת חיים מרגליות

קיימא  בר  לפיתוח  ויץ  מרכז 
המרכז  את  ולהפעיל  להקים  נבחר 
בתעשיה,  במשאבים  להתייעלות 
מיליון   51 של  ממשלתי  בתקציב 

שקלים.
מורכב  מכרזי  הליך  לאחר 
והת־ הכלכלה  משרדי  ומעמיק, 

והאוצר  הסביבה  הגנת  עשיה, 
בר  לפיתוח  ויץ  מרכז  את  בחרו 
של  ולהפעלה  להקמה  קיימא 
במשאבים.  להתייעלות  המרכז 
ע'  היא  המיועדת  המרכז  מנהלת 
ובעבר  ויץ  מרכז  מנכ"לית  דישון, 
חברה  של  והמייסדת  המנכ"לית 

לייעוץ ולניהול פרויקטים.
להס־ חבר  אשר  ויץ,  מרכז 

הוא  למכרז,  לגשת  כדי  תדרות 
בתחומי  משמעותי  נסיון  עם  גוף 
והפחתה  במשאבים  ההתייעלות 
מרכז  הפעיל  השאר  בין  במקור. 
 MED פרויקט  את  בישראל  ויץ 
הפיתוח  ארגון  מטעם   TEST
סייע  אשר   (UNIDO) האו"ם  של 
לזהות  בישראל  מפעלים  לשבעה 
משמעו־ להתייעלות  הזדמנויות 

תית במשאבים. 
יוזמה  היא  המרכז  הקמת 
הכלכלה  משרד  של  משותפת 
הסבי־ להגנת  המשרד  והתעשיה, 

בה ומשרד האוצר. המרכז ישמש 
ההתייעלות  בתחום  לאומי  כעוגן 
במשאבים ויספק למפעלי תעשיה 
מסובסדים  וייעוץ  אבחון  שירותי 

מטובי המומחים בארץ ובעולם. 
הפרטניים  הייעוץ  שירותי 
האתגרים  ניתוח  על  יתבססו 
וההזדמנויות של המפעל בתהליך 
הייצור שלו וזיהוי השיטות והטכ־

להתייעלות  יובילו  אשר  נולוגיות 
של  במקור  ולהפחתה  במשאבים 
טיפול  (לעומת  ופסולות  זיהום 
שירותי  לצד  עצמו).  בזיהום 
מרכז  יוקם  המסובסדים,  הייעוץ 

ידע שיעמיד לרשות התעשיה את 
יפ־ בתחום,  העולמית  הידע  חזית 
בי־ פוטנציאל  לאיתור  כלים  תח 

צוע פרויקטים של הפחתה במקור 
בתעשיה  במשאבים  והתייעלות 
ועוד.  מימון  כלי  ינגיש  בישראל, 
למרכ־ דומה  בצורה  יפעל  המרכז 

זים מקבילים בגרמניה, בבריטניה, 
בארה"ב ועוד.

בתקציב  יוקם  המרכז 
שקלים  מיליון   51 של  ממשלתי 
נוספות  להשקעות  להוביל  וצפוי 
באמ־ שקלים  מיליוני  עשרות  של 

צעות המגזר העסקי.
מדי  האחרון,  העשור  לאורך 
מיליארדי  הושקעו  בשנה,  שנה 
היש־ התעשיה  ידי  על  שקלים 

לעמידה  בהשקעות  ראלית 
סביבתיות.  רגולציה  בדרישות 
 (85% (מעל  ברובן  אלו  השקעות 
הצינור',  'בקצה  השקעות  היו 
בזיהום  לטיפול  פתרונות  כלומר, 
במקור  (לעומת  היווצרו  לאחר 
אינן  כאלו  השקעות  הזיהום). 
הן  הן מבחינה סביבתית  מיטביות 
ולמשק.  למפעל  כלכלית  מבחינה 
פעילות המרכז צפויה להביא את 
העו־ לחזית  הישראלית  התעשיה 

טכנולוגיות  ידע  מבחינת  למית 
ובד  הנקי  הייצור  בתחום  וכלים 
של  הטמעה  ולקדם  לעודד  בבד 
חדשניות  ישראליות  טכנולוגיות 
בתחום. הרווח שייווצר כפול – גם 
הפחתה בכמות הזיהום שנוצר על 
הסטה  וגם  בישראל  התעשיה  ידי 
מי־ עד  של  בהיקף  השקעות  של 

צמיחה  של  לכיוון  שקל  ליארד 
ופריון. 

במשא־ להתייעלות  המרכז 
במאמץ  גם  מרכזי  נדבך  הוא  בים 
מתקדם  ייצור  הטמעת  לקידום 
הלאומית  בתכנית  וגם  בתעשיה 
מקודמת  אשר  מעגלית  לכלכלה 
במשרד  תעשיות  מינהל  ידי  על 
הכלכלה והתעשיה. המרכז יתמוך 

סביבתית  לחדשנות  בתכנית  גם 
לה־ המשרד  ידי  על  המקודמת 

החדשנות  ורשות  הסביבה  גנת 
הס־ להגנת  המשרד  ובמדיניות 

הביצועים  לשיפור  להביא  ביבה 
התעשיה  מפעלי  של  הסביבתיים 
הפחתה  באמצעות  האפשר  ככל 

במקור. 
הכל־ במשרד  תעשיות  מינהל 

אלו  בימים  מקדם  והתעשיה  כלה 
מתקדם  לייצור  מכון  הקמת  גם 
הישרא־ לתעשיה  יסייע  אשר 

להטמעת  הזדמנויות  לזהות  לית 
ייצור  של  ושיטות  טכנולוגיות 
מי־  35 עד  של  בתקציב  מתקדם, 

מוביל  כך,  על  נוסף  שקלים.  ליון 
הלאומי  הפיילוט  את  המינהל 
התעשייתית  הסימביוזה  בתחום 

בת־ הפריון  את  לשפר  שמטרתו 
הפסולת  כמות  צמצום  עם  עשיה 
שעוברת להטמנה, על ידי הפיכת 
לחומר  אחד  מפעל  של  פסולת 
גלם של מפעל אחר. כל הפעולות 
הללו באות לשרת את המטרה של 
לייצור  בישראל  התעשיה  מעבר 
ובחתימה  גבוה  בפריון  מתקדם 

סביבתית נמוכה.

הודעות חוק תכנון ובניה - 11/09/19

חומר מסוכן דלף בירושלים 
– לא היו נפגעים

אכיפה משולבת ביישוב ערוער
מאת חיים מרגליות

שוטרים, אנשי מפקדת תיאום 
ישראל  במשטרת  אכיפה  פעילות 
פרקליטות  בשיתוף  (מתפ"א), 
מחוז דרום־אזרחי, רשות מקרקעי 
ישראל, רשויות המס, משרד האנ־
רגיה, המוסד לביטוח לאומי, מש־
הפיצו"ח,  יחידת   – החקלאות  רד 
האוצר־ משרד  הירוקה,  המשטרה 
המרכז לגביית  הבניה,  על  הפיקוח 
כבאות  החשמל,  חברת  קנסות, 
פעילות  ביצעו  ומצ"ח,  והצלה 
דלק  תחנות  כנגד  משולבת  אכיפה 
ללא  הפועלים  ועסקים  פיראטיות 

רשיון בישוב ערוער בנגב. 
הושמדו  הפעילות,  במסגרת 
באחד העסקים 35 ק"ג בשר מש־

חיטה ללא פיקוח וטרינרי ונמצאו 
וטרינרי,  היתר  ללא  בקר  ראשי 
פו־ כן,  כמו  חיסון.  או  סימון  ללא 

פיראטיות  דלק  תחנות  שתי  רקו 
כדין  היתרים  ללא  בישוב  שפעלו 
הציבור  שלום  את  המסכן  באופן 
ליטר  אלף   12 ונשאבו  ובטחונו, 

דלק. 
דלק  בתחנות  אותרו  בנוסף, 
גניבת  פיראטיים,  חשמל  חיבורי 
ונוכח  בתשתיות  ופגיעה  חשמל 
ביצעה  הפיראטיים,  החיבורים 

של  ניתוקים   28 החשמל  חברת 
הרשת מבתי אב ועסקים. 

במהלך חיפוש בעסקים, אות־
רו עובדים שהועסקו בניגוד לחוק 
של  וקת  מחסניות  שתי  ונמצאו 

כלי נשק צה"ליים. 
לה־ הועברו  הממצאים  כלל 

משטרת  של  וטיפול  חקירה  משך 
ישראל ורשויות האכיפה.

מאת חיים מרגליות

דליק  רעיל,  מסוכן  חומר 
בירוש־ במוזיאון  נשפך  ונפיץ 
בחומר  טיפלו  האש  כבאי  לים, 

והאירוע הסתיים ללא נפגעים.
יום  של  הצהריים  בשעות 
כיבוי  צוותי  הוזנקו  שלישי, 
והצלה מתחנות ירושלים בסיוע 
של  מסוכנים  לחומרים  היחידה 
לישראל־תחנת  והצלה  כבאות 
בעקבות  למוזיאון,  ירושלים 
וד־ רעיל  כימי  חומר  על  דיווח 

ליק שנשפך בתוך אחד המבנים 

במקום.
לחומרים  מהיחידה  כבאים 
החומר  את  אספו  מסוכנים, 
הש־ של  הכלה  ביצעו  המסוכן, 

הניטור  מהנדסי  ובנוסף,  פך, 
עם  ניטור  ביצעו  היחידה,  של 
לשלול  בכדי  מתקדמים  גלאים 
דליפה של אדי החומר אל חלל 

המוזיאון.
הפעולות  סיום  לאחר 
בדיקה  בוצעה  החומר,  ואיסוף 
ומשהתברר  הגלאים  עם  נוספת 
שרידי  או  סיכון  קיים  לא  כי 
המוזיאון  חזר  במקום,  חומר 

לשגרה בהמלצת קציני החומ"ס 
של היחידה.

קצין  הרוש  שלומי  להב 
של  מסוכנים  לחומרים  ביחידה 
תח־ לישראל  והצלה  כבאות 

"יחידת  כי  אמר  ירושלים,  נת 
והצלה  כבאות  של  החומ"ס 
ערו־ ירושלים  תחנת  לישראל 

ומקרה  תרחיש  לכל  תמיד  כה 
היוצאים  מסוכנים  חומרים  של 
היום  הגיבה  היחידה  משליטה. 
את  הכילה  לאירוע,  במהירות 
מעובדי  סיכון  ומנעה  החומר 

המוזיאון ומבקריו".

כבאים מהיחידה לחומרים מסוכנים בפעולה | כב"ה ירושלים

דיווח: פיצוץ אירע במחסן 
של מיליציה בעיראק

פרסומים ערביים נהרגו בהפצצה 
ונפ־ איראנים  פעילים   18 לפחות 

צעו נוספים.
את  הכחיש  סורי  צבאי  גורם 
בתקיפה  נפגעים  על  הטענות 
אותו  לטענת  לישראל.  שיוחסה 
לדיווחים  "בניגוד  סורי,  גורם 
נפגעים  בפועל  היו  לא  שהיו, 
התקיפה".  בעת  ריק  היה  והאתר 
שתקפו  "המטוסים  כי  אמר  עוד 
של  האווירי  במרחב  שימוש  עשו 

והבסיסיים  ארה"ב  בסיוע  ירדן 
שלה באזור א־תנף".

בי־ רואים  "אנו  הזהיר:  הוא 
אחראים  הברית  ובארצות  שראל 
לפעולה ההתקפית הזו ורואים בה 
את  נלמד  אדומים.  קווים  חציית 
התוקפים לקח". רשת 'אל מיאדין' 
הסורי  הצבאי  המקור  את  ציטטה 
לפנות  תקף  "האויב  כי  שאמר 
בוקר בסיס בהקמה ששייך לצבא 
היה  הבנין  בריתו.  ובעלות  סוריה 

ריק ולא היו נפגעים".

  המשך מעמ' ראשון

צה"ל:  רחפן נפל בדרום רצועת 
עזה, האירוע מתוחקר

לא  הם  סוכלה.  היא  וכי  משימתו 
משי־ אותה  לטענתם  מהי  פירטו 

מה. 
צבאי  רחפן  כי  אישרו  בצה"ל 
כי  והוסיפו  הרצועה  בדרום  נפל 
האירוע מתוחקר. בניגוד למקרים 
קודמים, בצה"ל לא ציינו בהודעה 
מידע".  לדלף  חשש  "אין  כי 
האירוע התרחש לאחר שבתחילת 
כי  חיזבללה  ארגון  הודיע  השבוע 
הכפר  ליד  הופל  צה"ל  של  רחפן 
בהודעה  לבנון.  שבדרום  ראמיה 
בערוץ  הטרור  ארגון  שפרסם 
דווח  מנאר,  אל  שלו,  התקשורת 

כי הרחפן נמצא בידי הארגון. 
מטוסי  תקפו  שבת  במוצאי 
מספר  צה"ל  של  טיס  וכלי  קרב 
ימי  לחימה  ציוד  בהם  טרור  יעדי 
ושני מתחמים צבאיים של המערך 
חמאס,  הטרור  ארגון  של  האווירי 
הת־ עזה.  רצועת  ובמרכז  בצפון 

לחדירת  בתגובה  בוצעה  קיפה 
לשטח  עזה  רצועת  משטח  רחפן 
לעבר  ממנו  מטען  והטלת  ישראל 

רכב צבאי.
מוקדם  שאירעה  בתקרית 

צה"ל  של  טיס  כלי  ירה  יותר, 
ששיגרה  מחבלים  חוליית  לעבר 
רצועת  מדרום  חצה  אשר  רחפן 
עזה לשטח ישראל. בהודעת דובר 
צה"ל נמסר כי "הרחפן הטיל ככל 
המער־ גדר  במרחב  מטען  הנראה 

כת וחזר מיד לשטח הרצועה. אין 
קל  נזק  נגרם  לכוחותינו,  נפגעים 

לרכב צבאי".
טיס  כלי  תקפו  שבת  בליל 
מטרות  מספר  צה"ל  של  וטנק 
חמאס  הטרור  ארגון  של  צבאיות 
וע־ מוצב  בהן  עזה  רצועת  בצפון 

של  לירי  בתגובה  צבאיות  מדות 
מרצועת  ששוגרו  רקטות  חמש 
הירי  ישראל.  שטח  לעבר  עזה 
לעבר העוטף הגיע על רקע מותם 
עימו־ במהלך  פלסטינים  שני  של 

תים עם צה"ל בגדר הרצועה, בהם 
אדם.  בני  ל־6,000  מעל  השתתפו 
חבלה  מטעני  השליכו  המפגינים 
כוחות  לעבר  תבערה  ובקבוקי 
צה"ל, שני רימונים הושלכו לעבר 
ג'יפים צבאיים ממזרח לחאן יונס. 
על  נעצרו  פלסטינים  שני  כן,  כמו 
לח־ שניסו  לאחר  צה"ל  חיילי  ידי 

צות את הגדר.

  המשך מעמ' ראשון

הודעות חוק תכנון ובניה - 11/09/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 11/09/19



המבשר | יום רביעי, י"א באלול תשע"ט | עמוד ז

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]

(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]

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

[20053765]

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

[20053764]

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

[20053763]

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

חדש. 052-7631082
[20053766]

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

7643836
[20053882]

בית שמש | מכירה
חד'   3,4,5,6 דירות  מבחר  בבלעדיות 
רבי  צדוק,  ברבי  אופציות  עם  כולן 
נכסים  אריאלי  וריב"ז  ריב"ל  טרפון, 

0533150400
[20053952]

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

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

02-8007000
[20053893]

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

8007000
[20053892]

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

0527149848
[20053681]

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

0527149848
[20053297]

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

כניסה מיידי תיווך 0527149848
[20053682]

מרכזי, 3 הירדן,מיקום  נהר  ב',  ברמה 
חד', ממוזגת, מ. סוכה גדולה בלעדי!! 

054-8432637
[20042233]

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 | 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]

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. 

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]

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]

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

7616720-1
[20040110]

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

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

053-3132927
[20053821]

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]

למעון ַ ומנוסה  חמה  מטפלת 
מצוינים  תנאים  באלעד.  איכותי 

0504143553
[20053953]

יר"ש  אברכים/בחורים  דרושים 
באווירה  להתפלל  המעוניינים 
שמש,  בבית  השנה  בראש  חסידית 
למתאימים  מלגה  אש"ל,  אפשרות 

a9922999@gmail.com
[20053943]

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]

ָ *   *   * 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 

מ.פלר  אצל  נשכחה   - בפורים 
עם  שקית  בב"ב  הצדיק  בשמעון 

פיג'מה ועוד פריטים 03-5703007
[20053945]

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

8408158
[20053942]

דף היומי בבלי: כריתות כא    דף היומי ירושלמי: שבת ט    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הי"א (החשבון)    משנה יומית: אבות ג, טז-יז    הלכה יומית:
או"ח תקסו, ד-ו    רמב"ם יומי: נוסח ברכהמ"ז - שבת, א-ב    שו"ע הרב - רב 
יומי: פה, א-ב    דף היומי - זוהר: פקודי, שא-שיג    חפץ חיים: רכילות ז, ב  

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

8:428:448:428:458:448:40סו"ז ק"ש מג"א
9:289:309:299:319:309:27סו"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

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

18:5518:5218:5418:5318:5318:49שקיעת החמה
זמנים למחר

4:494:504:484:524:514:46עלות השחר
5:295:315:295:325:325:27זמן ציצית ותפילין

6:196:266:186:236:236:18הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
סנטר פארם 03-7411367 052-4167723 שד' גולדה מאיר 255 קניון רמות    בני ברק סופר פארם רמות ירושלים
עד 08:00 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00   077-8880390 סופרפארם מינסטור אהרונוביץ 12    תל אביב
סופר פארם אגמים 077-8882200 רח' דיזינגוף 208 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה סוםרפארם ארלוזורוב
גן רמת  גולן 54     שמחה   077-8880770/771 קניון גרנד  פארם  סופר  חיפה כנרת 6     אגם   077-8882330
6519153 הופיין  אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00    חולון סופרפארם
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד

רוקח 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: 211.62-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-18

תל אביב
30-24

חיפה
28-22

גולן
32-20

טבריה
36-24

גליל
27-18

באר שבע
33-22

אילת
38-25

מזג האויר
מעונן חלקית עד בהיר

היום - מעונן חלקית עד 
בהיר, ללא שינוי משמעותי 

בטמפרטורות.

חמישי - מעונן חלקית עד 
בהיר, ללא שינוי משמעותי 

בטמפרטורות.

שישי - נאה. תחול עלייה קלה 
בטמפרטורות בעיקר בהרים 

ובפנים הארץ.

שבת - מעונן חלקית. תחול 
ירידה בטמפרטורות. ייתכן 
טפטוף עד גשם קל בצפון 

הארץ ובמרכזה.

שבתשישיחמישי

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

פיתוח כביש 1 + השלמת תשתיות עיליות
שכונת הרחבה דוראל - טירת צבי

החברה הכלכלית עמק המעיינות
מכרז פומבי מס' 507-2019

מבקשת  הכלכלית")  "החברה  (להלן:  המעיינות  עמק  הכלכלית  החברה   .1
עיליות  תשתיות  השלמת   +  1 כביש  פיתוח  לביצוע  מחיר  הצעות  לקבל 

שכונת הרחבה דוראל - טירת צבי.
רשם  אצל  רישום  על  אישור  במכרז:  להשתתפות  מוקדמים  תנאים   .2

הקבלנים עם סיווג: ענף 200 סיווג ג-1.
תאריך אחרון להגשת המכרז: 25/9/2019 בשעה 12:00 במשרדי החברה   .3

הכלכלית במועצה.
סיור קבלנים ייערך בתאריך 16/9/2019 בשעה 08:30. ההשתתפות חובה.  .4

נפגשים בשער הכניסה לקיבוץ טירת צבי.  
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במבנה המועצה במשרדי החברה הכלכלית   .5
במסמכי  לעיין  ניתן  מקרה.  בשום  יוחזרו  שלא  ש"ח   2,800 סך  תמורת 

המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום.
את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה,   .6
שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, לתיבת המכרזים בחברה הכלכלית.

עד למועד האחרון רשאית החברה הכלכלית להקדים או לדחות את המועד   .7
הנוגעים  אחרים  ותנאים  מועדים  לשנות  וכן  ההצעות  להגשת  האחרון 

למכרז על פי שיקול דעתה המוחלט.
מובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית חלקית בלבד של תנאי המכרז ובכל   .8

מקרה האמור במסמכי המכרז המפורטים גובר על האמור בהודעה זו.
פרטים נוספים בחברה הכלכלית במבנה המועצה, אצל אסנת כהן-נוימן:   .9

.04-6848141
דעאל לוי - מנכ"ל החברה הכלכלית עמק המעיינות

השלמת תשתיות עיליות מושב רחוב מזרח

החברה הכלכלית עמק המעיינות
מכרז פומבי מס' 508-2019

מבקשת  הכלכלית")  "החברה  (להלן:  המעיינות  עמק  הכלכלית  החברה   .1
לקבל הצעות מחיר לביצוע השלמת תשתיות עיליות מושב רחוב מזרח.

רשם  אצל  רישום  על  אישור  במכרז:  להשתתפות  מוקדמים  תנאים   .2
הקבלנים בענף 200 סיווג ג-1.

תאריך אחרון להגשת המכרז: 25/9/2019 בשעה 12:00 במשרדי החברה   .3
הכלכלית במועצה.

סיור קבלנים ייערך בתאריך 19/9/2019 בשעה 08:30. ההשתתפות חובה.  .4
נפגשים בכניסה למושב רחוב מזרח.  

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במבנה המועצה במשרדי החברה הכלכלית   .5
במסמכי  לעיין  ניתן  מקרה.  בשום  יוחזרו  שלא  ש"ח   1,000 סך  תמורת 

המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום.
את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה,   .6
שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, לתיבת המכרזים בחברה הכלכלית.

עד למועד האחרון רשאית החברה הכלכלית להקדים או לדחות את המועד   .7
הנוגעים  אחרים  ותנאים  מועדים  לשנות  וכן  ההצעות  להגשת  האחרון 

למכרז על פי שיקול דעתה המוחלט.
מובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית חלקית בלבד של תנאי המכרז ובכל   .8

מקרה האמור במסמכי המכרז המפורטים גובר על האמור בהודעה זו.
פרטים נוספים בחברה הכלכלית במבנה המועצה, אצל אסנת כהן-נוימן:   .9

.04-6848141
דעאל לוי - מנכ"ל החברה הכלכלית עמק המעיינות

2020
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רוסיה: מקווה מפואר נחנך בעיר 
אסטרחן בדרום רוסיה

בהשתתפות רבה של רוסיה שליט"א ^ בשילוב חנוכת בית הכנסת ההיסטורי ששופץ

מאת א. למל 

תורניים  אירועים  שרשרת 
'אס־ בעיר  שחלף  בשבוע  נערכה 
ובמרכזה  רוסיה,  שבדרום  טרחן' 
מפואר  טהרה  מקווה  פתיחת 
הכנסת,  בית  בחצר  שנבנה  וחדש 
הכנסת  בית  חנוכת  חגיגת  בשילוב 
למעלה  בעיר  שקיים  ההיסטורי 
לאחרונה  ששופץ  שנה,  מ־150 
העיר,  יהודי  אלפי  של  לרווחתם 
ביוזמתו של רב העיר ושליח חב"ד 
הרב ישראל מלמד, ובסיוע 'איגוד 
הקהילות היהודיות ברוסיה', וקרן 

'אור אבנר'.
שנמ־ המשמחים  האירועים 

החלו  היום,  שעות  כל  במשך  שכו 
בבית  נרגשת  שחרית  בתפילת 
והמשיך  והיפה,  המואר  הכנסת 
בעריכת בריתות לצעירים יהודים 
כסנדק  שימש  בהם  העיר,  מבני 
רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי 
שהגיע  שליט"א,  לאזאר  בערל 
לה־ ממוסקבה  בטיסה  במיוחד 

בקרוב  ולעמוד  באירועים  שתתף 
בעיר,  היהודית  ההתפתחות  על 
בה מינה את הרב מלמד כרב העיר 
התו־ מוסדות  ומאז  כעשור,  לפני 

רה והחינוך בעיר גדלו לאין ערוך. 
התאספו  היעודה,  בשעה 
מיהודי  רבים  הכנסת  בית  בחצר 
הר־ למראה  נרגשים  שהיו  העיר, 

רמ"א  מקווה  הנהלת  ובהם  בנים 
וואלדמן  יהושע  אברהם  הרב 
שהם  ועוד,  פאלאמן  שלמה  והרב 

מקווה  בהקמת  מלאים  שותפים 
הטהרה המהודר והמושקע, שכמו 
עומד  ברוסיה,  המקוואות  שאר 
תחת פיקוח ועד המקוואות שעל־

ידי הרבנות הראשית לרוסיה. 
נציגי  גם  חלק  נטלו  באירוע 
במ־ התלמידים  הורי  הממשל, 

השונות  היהודי  החינוך  סגרות 
ונזקקים  גלמודים  בקהילה, 
כל  במשך  וסיוע  עזרה  המקבלים 
רבים  יהודים  וצעירים  השנה, 
בשיעורי  קבע  דרך  המשתתפים 
העיר  רב  של  והחסידות  התורה 
ישראל  הרב  השליח  אסטרחן, 

מלמד.

אימה בלונדון: הפגנה אנטישמית בשכונה החרדית
מאת א. למל

סט־ בשכונת  חרדים  תושבים 
מה־ סבלו  שבלונדון,  היל  מפורד 
צקות מרגיזות על ידי אנטישמיים 
כאשר  האחרון  השבת  יום  בצהרי 
20 או 30 איש התאספו עם רמקול 
החר־ בשכונה  לסופרמרקט  מחוץ 

דית שבבירה לונדון.
נתונים  היו  חרדים  מאות 
במהלך  אנטישמיות  להטרדות 
'השומ־ ארגון  פי  על  כך  השבת, 

הוכהויזר  חיים  ר'  המקומי.  רים' 
סיפר  השומרים,  ארגון  מראשי 
30 עד   20 בין  של  קבוצה  כי 

והשבים  לעוברים  הציקה  איש 
'סיינסבריס'  סופרמרקט  ליד 
שבסטמפורד  אמהרסט  בפארק 

אחר  בשבת  לונדון  במזרח  היל, 
הצהריים.

המפגינים  הדיווח,  פי  על 
אנ־ הצהרות  של  שורה  השמיעו 

יש  "ליהודים  שכללו  טישמיות, 
משתלטים  ו"יהודים  ארוך",  אף 

"הקבו־ כי  נראה  העולם".  על 
קבוצה  לשום  קשורה  אינה  צה 
הוסיף  דתית",  או  קהילתית 

הוכהויזר.
אך  במקום  נכחו  השוטרים 
אישרו  כך  מעצרים,  ביצעו  לא 
הוכהויזר  המטרופולין.  ממשטרת 
ביותר,  גזעני  היה  "זה  עוד,  אמר 
בנו־ טלפון  שיחות  מספר  קיבלנו 

מפוגרום  מפחדים  אנשים  שא, 
שיכול לקרות להם, היו שם הרבה 
הצהריים  אחר  היה  זה  יהודים, 
הכ־ מבית  יצאו  הם  אז  שבת  של 

נסת, אפילו העוברים ושבים הלא 
יהודים היו המומים, זו היתה הפ־

קורה,  כזה  שמשהו  הראשונה  עם 
הקהילה המומה, זה מזעזע ביותר, 

במיוחד שזה קרה בשבת".

לקראת הימים הנוראים מתקיימת 
בכותל המערבי בדיקה של אבני הכותל

אסור להתעורר מאוחר מדי!

בשוודיה
כבר מונעים

מילדים

חינוך
יהודי

האם נשקוט כשירצו

לאסור זאת
גם על ילדינו?

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

יצאנו למסע אורות חובק עולם
תק״כ - תשע״ט

  ,9  ,3 6  ,8 8  ,94
49  ,27  ,152 12 68 8 62 28

7 2   ,4 45  ,21 2
75  ,1

03-729-7690

העוברים והשבים הוטרדו. סופרמרקט 'סיינבריס' בלונדון

מאת חיים מרגליות

המערבי  הכותל  ברחבת 
נערכים לבואם של כמיליון וחצי 
במהלך  ומבקרים  מתפללים 
עלינו  הבאים  הנוראים  הימים 

לטובה.
נבדקה  תשרי  חגי  לקראת 
המ־ הכותל  אבני  של  יציבותן 

בעזרת  מהנדסים  ידי  על  ערבי 
הוסרו  הבדיקה  במהלך  מנוף. 
ציפו־ שהביאו  ופסולת  חפצים 

המערבי,  הכותל  נדבכי  אל  רים 
רופפים  אבן  חלקי  הוסרו  וכן 
וחלקי טיח רופף שבין האבנים. 
אזור  את  כללה  אף  הבדיקה 
וקיר  המקורה  וילסון  קשת 
בה  נמצאו  ולא  המחכמה,  בנין 

ממצאים חריגים. 
הכותל  למורשת  הקרן 

את  להבטיח  פועלת  המערבי 
ומבקרי  מתפללי  של  בטיחותם 
תקופ־ בדיקות  ועורכת  הכותל 

תיות לצורך כך.
בימים  נבחנים  לכך  במקביל 
אלו ההיבטים ההלכתיים אודות 

חיזוק אבני הכותל בצד הדרומי, 
במשך  האבנים  טופלו  לא  שם 
בשנה  אבן  נפלה  וכזכור  שנים, 
האפשרויות  ונדונות  שעברה 
כיצד  העתיקות  רשות  בשיתוף 

לטפל בה.

שיתוף פעולה עם משטרת בריטניה
מאת חיים מרגליות

למבצעים  המפכ"ל  סגן 
המטרופו־ משטרת  של  מיוחדים 
ביקר  באסו,  ניל  הבריטית,  ליטן 
היש־ המשטרה  כאורח  בישראל 

ראלית.
במהלך היום ביקר הקצין הב־

משטרת  של  האווירי  במערך  כיר 
ישראל, שם קיבל סקירה על פעי־

לות מורכבת וחשובה של המערך 
על  ובשמירה  בפשיעה  במאבק 
נפגש  בהמשך  האזרחים.  בטחון 
עם שוטרי חטיבת קהילה והתנד־

בות באגף השיטור, וקיבל סקירה 
שותפויות  קציני  פעילות  על 

וקהילה של משטרת ישראל.

במכללה  באסו  צפה  כן,  כמו 
שמש,  בבית  לשוטרים  הלאומית 
פעילות  של  תכלית  בתצוגת 
בהש־ טרור,  נגד  ישראל  משטרת 

תתפות לוחמי משמר הגבול.
של  מהיכולות  התרשם  באסו 
משטרת ישראל וציין את החשיבות 
הרבה בשיתוף פעולה בין משטרת 

בריטניה ומשטרת ישראל.
באסו לווה במהלך ביקורו על 

ניל  בישראל,  בריטניה  שגריר  ידי 
בהובלת  התקיים  הביקור  וויגן. 
ושיתוף  חוץ  לקשרי  המחלקה 
במשטרת  בינלאומי  פעולה 
קשרים  ממארג  כחלק  ישראל, 
פעולה  שיתוף  וקיום  בינלאומיים 
וגופי  משטרות  עם  ורציף  הדוק 
אכיפה בעולם, והוא מהווה ביטוי 
משטרת  של  המקצועי  למעמדה 

ישראל בזירה הבינלאומית.

074-703-5072
info@targumaster.com

פועל נפצע אנושות 
בנפילה מגובה

מאת חיים מרגליות

מגובה  נפל  תחזוקה  איש 
עמל  ברחוב  משרדים  במבנה 
במ־ טופל  הוא  תקוה.  בפתח 
לבית  אנוש  במצב  ופונה  קום 

החולים.

ב'איחוד  חובש  לרר  אהרן 
בו  "ביצענו  סיפר:  הצלה' 
להגעת  עד  החייאה  פעולות 
צוות ניידת טיפול נמרץ. לאחר 
המשך  כדי  תוך  פונה  הוא  מכן 
פעולות החייאה לבית החולים 
בלינסון כשמצבו מוגדר אנוש".
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