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רק
ענבים

תירוש כרמל
ללא תוספות

מים וסוכר לא אצלנו! תוספת
מים וסוכר

הכרזה בבית המדרש גור בירושלים 
בבית המדרש דחסידי גור בירושלים הושמעה אתמול אחר תפילת מנחה בנוכחות כ"ק מרן אדמו"ר 

מגור שליט"א, הכרזת הקודש למען יהדות התורה ג', ע"י המשב"ק הרה"ח רבי מנדל בינקה הי"ו.
"אין נאמען פון רבי'ן שליט"א: אזוי ווי עס איז היינט א סכנה פאר יודישקייט און רדיפת הדת, דארף 

יעדער איינער צו שטימען פאר די רשימה יהדות התורה 'ג'.

לקראת פגישה אפשרית עם הנשיא האיראני:

דיווח: טראמפ בוחן הקלה בסנקציות 
על פי הדיווח, היועץ לבטחון לאומי ג'ון בולטון התנגד נחרצות והתווכח עם 

הנשיא ^ שעות לאחר מכן הדיח טראמפ את בולטון: "הוא עבר את הגבול ולא 
הסתדר עם אנשים חשובים בממשל"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונאלד  ארה"ב  נשיא 
מעל  בסנקציות  להקל  מתכוון 
הע־ של  כינוסה  לפני  עוד  איראן, 
מתוך  האו"ם,  של  הכללית  צרת 
רוחאני  חסן  איראן  שנשיא  כוונה 
העצ־ בשולי  אותו  לפגוש  יסכים 
רת, ובכך אולי יפתח הדרך למו"מ 
זה  במקום  חדש  גרעין  הסכם  על 
שממנו פרש טראמפ לפני למעלה 

משנה. 
'בלומ־ ברשת  הדיווח  פי  על 

על  המבוסס  האמריקאית,  ברג' 
בממשל  שונים  גורמים  שלושה 
לאומי,  לבטחון  היועץ  טראמפ, 
ג'ון בולטון, התנגד נחרצות לרעיון 
של הקלה בסנקציות מעל איראן, 
עם  בחריפות  כך  על  התווכח  ואף 
הנשיא. שעות לאחר מכן הודיע לו 
מתפקידו  מפוטר  הוא  כי  טראמפ 

לאלתר – כך על פי הדיווח. 
המדינה  מזכיר  כי  דווח,  עוד 
מאוד  תומך  דווקא  פומפאו  מייק 
ברעיון של הקלה זמנית מעל הס־
למו"מ  פתח  לאפשר  כדי  נקציות 
בעמדה  מחזיק  פומפאו  מחודש. 
תתקדם  לא  איראן  אם  לפיה 
לה־ טראמפ  יוכל  תמיד  במו"מ, 
ואף  בחזרה,  הסנקציות  את  חזיר 

להחריף אותן עוד יותר. 
טראמפ  התייחס  אתמול 
את  והזים  בולטון,  של  לפיטוריו 
השמועות על כך שנוצרה ביניהם 
היועץ.  הודח  שבגינה  מתיחות 
טוב  מאוד  קשר  לי  היה  "דווקא 
הוא  "אבל  טראמפ,  אמר  אתו", 
חשובים  אנשים  עם  הסתדר  לא 
לעבוד  קשה  היה  ולכן  בממשל, 
אתו". טראמפ הוסיף סיבה נוספת 
הגבול  את  עבר  "הוא  להחלטתו: 
בקשר למדיניות כלפי ונצואלה". 

טראמפ  אם  שגם  לציין  יש 
מה־ חלק  ויסיר  איראן  מעל  יקל 

סנקציות, לא בטוח שהדבר יעזור 

ירי רקטות מעזה ליישובי 
הדרום; צה"ל תקף ברצועה
במהלך הלילה שבין שלישי לרביעי תקפו מטוסי קרב 

של צה"ל 15 יעדי טרור בצפון ובמרכז רצועת עזה

מאת סופרנו הצבאי

שיגרו  עזה  מרצועת  מחבלים 
רקטות  שלוש  בצהריים  אתמול 
נשמעה  לכן  קודם  ישראל.  לעבר 
יד  בקיבוץ  אדום  צבע  אזעקת 
העשרה  נתיב  ובמושב  מרדכי 
אשקלון.  חוף  האזורית  שבמועצה 
אחת מהרקטות התפוצצה בחממה 
רקטה  היישובים.  לאחד  הסמוכה 
וגר־ בית  בחצר  התפוצצה  נוספת 

מה נזק. לא היו נפגעים.
תקף  צה"ל  של  טנק  בתגובה, 
חמאס  של  צבאיות  עמדות  שתי 

בצפון רצועת עזה.
שלישי  שבין  הלילה  במהלך 
של  קרב  מטוסי  תקפו  לרביעי 
צה"ל 15 יעדי טרור בצפון ובמרכז 

רצועת עזה, ביניהם מספר יעדים 
לחי־ אמצעי  לייצור  צבאי  באתר 

צבאי  במתחם  יעדים  מספר  מה, 
טרור  ומנהרת  הימי  הכוח  של 
התקפית השייכים לארגון חמאס.
התקיפה בוצעה בתגובה לשי־

עזה  מרצועת  אמש  הרקטות  גור 
לעבר שטח ישראל. "צה"ל ימשיך 
באז־ לפגיעה  נסיונות  נגד  לפעול 
רחי ישראל ורואה בארגון הטרור 
חמאס אחראי על הנעשה ברצועת 

עזה וממנה", נמסר מצה"ל.
סמוך  בערב,  שלישי  ביום 
לשעה 21:07 נשמעו אזעקות צבע 
ואשקלון  אשדוד  בערים  אדום 
ובאזורי התעשיה הסמוכים לשתי 
משטח  שיגורים  שני  זוהו  הערים. 

בהתקרב יום הבחירות הגורליות למען כבוד שמו יתברך

תפילות מיוחדות על ציון מרן הגה"ק מבעלזא 
שחתם "לפי תוה"ק מחוייב כאו"א להצביע"

המעוניינים ששמם יוזכר על הציון הקדוש ביום הבחירות יפנו להזכרת שמם להיפקד בישועה 
̂ את התפילה יערוך הגה"צ רבי אהרן מרדכי רוטנר שליט"א  ולכתיבה וחתימה טובה 

הקו־ בארץ  החרדית  היהדות 
הגור־ המערכה  בפני  עומדת  דש 
קום  מאז  בתולדותיה  ביותר  לית 

ראש  נשאו  הדת  משנאי  המדינה. 
ח"ו,  הכל  את  לעקור  יחדיו  וחברו 
הקדוש  בכל  לפגוע  זוממים  והם 

את  ולהפוך  החרדי,  לציבור  והיקר 
העמים  ככל  למדינה  ישראל  ארץ 

מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא עמהם

דריכות שיא לקראת כינוס החירום בירושלים 
בראשות שרי התורה והחסידות שליט"א 

יתקיים ביום ראשון הקרוב, יומיים לפני מערכת הבחירות הגורליות מאז ומעולם, 
ברחובה של עיר במעמד המוני בית ישראל שיגיעו מירושלים ומכל רחבי הארץ 

מאת כתב 'המבשר'

ונשל־ הולכות  בירושלים 

לקראת  המרובות  ההכנות  מות 
להצלת  והחירום  הזעקה  כינוס 
החרדית,  והיהדות  התורה  עולם 

התורה  שרי  ורבנן  מרנן  בראשות 
ישראל  ומאורי  גדולי  והחסידות 

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו  המשך בעמ' ו

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

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

אין להבליג על ההתגרות 
רק אחרי הבחירות, אם אכן יתמשך ירי הרקטות מעזה, 
יפה  הטרור.  את  להדביר  לצה"ל  הפקודה  להינתן  צפויה 
אמר אתמול ח"כ גדעון סער, כי למבצע גדול בעזה נדרשת 
בעזה  הטרור  עם  רציני  עימות  שכן  גדולה  לאומית  הסכמה 
אלא  זאת  יודעים  בישראל  רק  לא  נפגעים.  רב  להיות  עלול 
לצאת  כדי  ותקיפות  ההבלגה  המשך  אבל  עזה.  ברצועת  גם 
ידי חובה הוא מחדל בטחוני. אין ספק שלתגובה נמרצת יש 

הסכמה לאומית עוד לפני הבחירות. 

האחרונים  בימים  הטילים  ירי  פשר  את  מסביר  נתניהו 
כי  טוען  חמאס  בבחירות.  להפסדו  להביא  עזתי  כמאמץ 
בניגוד  שפועלים  הם  האסלאמי  כג'יהאד  סוררים  ארגונים 
ישראלים  מומחים  ואילו  הפלסטיני.  הלאומי  לאינטרס 
מניחים כי חמאס מאבד שליטה. כך או כך רק בעזרת השם 
ובנסי נסים לא נפגע איש מן הירי. אבל איך בכך כדי להצדיק 

מעבר לסדר היום. 

המתמודדות  הסיעות  ראשי  של  ההצהרות  לפי  לפחות 
בבחירות שוררת מעין הסכמה כי ישראל מתקרבת לאובדן 
נתניהו  את  מאשימים  לבן'  'כחול  של  הגנרלים  סבלנותה. 
הממשלה  ראש  את  המראות  התמונות  חולשה.  בהצגת 
המוראל  את  העלתה  מבטחים  למקום  נחפז  מלווים  מוקף 
של ראשי הטרור בעזה. במידה רבה היא שחקה אפילו את 
שמוגדר  מה  לגביהם.  צה"ל  מקיים  שעדיין  ההרתעה  מעט 
חמאס  של  נצחון  תמונת  זאת  כאילו  תקשורת  יועצי  בידי 
שהם  לחשש  ויש  המחבלים  של  דמיונם  את  לשלהב  עלול 
יגבירו את הירי ודווקא בעיצומו של יום הבחירות כדי לנופף 
בתמונות נצחון נוספות. חשש זה מחייב את ראש הממשלה 
את  יאושש  המודיעין  אכן  ואם  דחופות  התייעצויות  לקיים 
החשש הזה לא יהיה מנוס מתגובה קשה עוד לפני הבחירות.

הסבר  יש  למוסקבה  נתניהו  של  לנסיעתו  כי  להאמין  יש 
רשאי  הוא  אמנם  הבחירות.  למערכת  דווקא  קשור  שאינו 
לירות בכל הכלים המדיניים העומדים לרשותו כדי לנטרל 
הבחירות  לפני  שדווקא  מזלו  איתרע  נגדו.  הציד  מבצע  את 
ויש  טראמפ.  הנשיא  עם  יחסיו  במערכת  משהו  משתבש 
לאחל לו שהפגישה בין טראמפ לנשיא איראן אינה מבשרת 
שינוי ביחסו של הנשיא לאיראן. גיוסו של טראמפ לביטול 
הם  נגדה  החריפות  והסנקציות  איראן  עם  הגרעין  הסכם 
עכשיו  דווקא  האמנם  הממשלה.  לראש  אדיר  מדיני  הישג 
כאשר ישראל ניצבת בפני הכרעה גורלית על צביונה בעתיד 
יתהפך הגלגל? ויש להתפלל למי שלב שרים ונשיאים בידו 

שיצילנו מכך. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

נשיא ורוח
ארה"ב  שנשיא  העובדה 
סירב  טראמפ,  דונלד 
הסף  על  לשלול  אתמול 
הקלה בסנקציות נגד איראן, 
מסמלת נקודת מפנה שקשה 
הדאגה  ובממדי  בה  להפריז 

הכרוכים בה.
שלא  לומר  אפשר  אי 
מומחים  מראש.  הוזהרנו 
וכאלו  טראמפ,  לענייני 
שנים,  מעט  לא  אותו  שליוו 
כל  אין  כי  העת  כל  הזהירו 
אחר  שבי  בהליכה  תוחלת 
בשבחה  הגורפים  דבריו 
הגנתה.  ולמען  ישראל  של 
ברגע  להתהפך  עלול  הוא 
הוא  להט  באותו  ואז  אחד 
ישראל,  את  יספור  לא 
מרוב  מומחים.  אותם  אמרו 
היה  הישראלי  שהציבור 
הקודמים  ממנהיגיה  נואש 
ובייחוד  הברית,  ארצות  של 
טרח  שלא  האחרון,  מזה 
עוינותו  את  להסתיר  כלל 
בהגנה  וחדגוניותו  הנוקשה 
על כל מה שהוא לא ישראל, 
היו דבריו של הנשיא החדש 

כמים קרים על נפש עייפה.
משנה  בדבריו  ראינו 
סדורה. הוא גם הוכיח כי אינו 
נאה  גם  אלא  דורש  נאה  רק 
בפועל  העביר  הוא  מקיים. 
האמריקנית  השגרירות  את 
לירושלים. הוא הכיר בפועל 
ברמת  הישראלית  בריבונות 
הגולן. הוא ביטל בפועל את 
איראן.  עם  האומלל  ההסכם 
דרמטיים,  צעדים  אלו  כל 
חסרי תקדים ורבי משמעות 
וכל אחד מהם רשום על שם 

דונלד טראמפ.
היה  אחד  משהו 
בסתירה  שעמד  באישיותו 
ישראלית  הפרו  הרוח  לכל 
הלהט  העת.  כל  שהפגין 
על  חתום  להיות  שלו 
היסטוריים,  מהלכים 
שעליהם  כאלו  גרנדיוזיים, 
על  בלבד.  באגדות  מספרים 
אל  פנים  לפגוש  האפשרות 
פנים את רודן צפון קוריאה, 
את  קוצב  עפעף  שבהינד 
עט  הוא  המונים,  של  חייהם 
בהתלהבות  אמוק,  בריצת 
היתה  שלא  ילדותית 
שמבקש  הילד  את  מביישת 
הוא  כי  לכולם  להוכיח 
מתעקש לטפס לראש מגדל 
אליו  לעלות  ולא  אייפל 
באמצעות מערכת המעליות 
לרשות  העומדת  המסודרת 

המבקרים.
כעת פוקדת את טראמפ 
רק  כשהוא  התלהבות  אותה 
שהוא  ברעיון  משתעשע 
את  פנים  אל  פנים  יפגוש 
אפילו  רוחאני.  איראן  נשיא 
ברק חוסיין אובאמה לא זכה 
לכבוד המפוקפק של פגישה 
עם  אמצעית  ובלתי  אישית 
נאלץ  הוא  איראני.  נשיא 
מפגשים  בסדרת  להסתפק 
בין מזכיר המדינה שלו לבין 
אשף  האיראני,  החוץ  שר 

החיוכים, זריף. 
אתמול הסתבר כי בדיוק 
זה  לנחש  היה  שניתן  כמו 
לפיטורי  הרקע  היה  בדיוק 
בולטון.  ג'ון  המדינה  מזכיר 
חשק  מתברר,  טראמפ, 
בולטון  לאיראנים.  בהקלה 
המחשבה  מעצם  הזדעזע 
על  למחות  העז  ואפילו 
והותר  די  היה  כבר  זה  כך. 
רגיל  שלא  טראמפ  עבור 
בתוך  לא  גם  למחאות, 
הכוורת שלו. לא חלפו אלא 
כולו  והעולם  אחדות  שעות 
היועץ  לפיטורי  התוודע 
תמיד  שכמו  לאומי,  לבטחון 
כך  על  עודכן  טראמפ,  אצל 
יחד עם העולם כולו, באותה 
פרסום  של  וולגרית  דרך 
הפומבי  ביומנו  הפיטורין 

של הנשיא.
מופרך  זה  יהיה  לא 
כי  החשש  את  להעלות 
שנות  תמו  הצפוי  מן  מוקדם 
היהודי  העם  של  השובע 
לאחר  מיד  וכי  הלבן  בבית 

הבחירות יחלו שנות הרעב.
מוסר  פרק  זהו  ואולי 
דווקא  בו  להתבונן  שראוי 
בו  אלול  חודש  של  בעיצומו 
אנו מצויים. מי שמשליך את 
ארץ  ורוזני  שרים  על  יהבו 
אדוני  בהם  לראות  ועלול 
בכך  להכיר  לו  מוטב  הארץ, 
ה'  ביד  ושרים  מלכים  שלב 
וכי מי שאמר לעולמו די, רק 
הוא יאמר לצרותינו די. הוא 

ולא אחר.

רוח רעה
חלם  במדינת  רק 
ח"כ  מסוגל  ישראל  כמו 
אל  להתקרב  טרור  תומך 
במרחק  הממשלה  ראש 
אליו  ולפנות  סנטימטר 
כשהוא  מאיימת  בתנועה 
מכיסו  כהה  מכשיר  שולף 
מכשיר  רק  היה  שבמקרה 

טלפון סלולרי.
תקום  כך  שאחר  העיקר 
מסקנות  עם  חקירה  ועדת 

גורפות.

רעות רוח
אחוז  קצרה:  תזכורת 
מינימום  על  עומד  החסימה 

כמאה וארבעים אלף קול.
למפתחי  נועד  הנתון 
ללכת  ולנוטים  האשליות 

שבי אחריהם.
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בהיעדר רוב של 61 במליאת הכנסת: 

חוק המצלמות נפל בקריאה ראשונה
הח"כים החרדיים תקפו בחריפות את ההסתה המשתוללת נגד הציבור החרדי

מאת מאיר ברגר

למנוע  שביקש  המצלמות  חוק 
זיופים בקלפיות ביום הבחירות נפל 
ראשונה  והצבעה  בקריאה  אתמול 

במליאת הכנסת.
בעד  הצביעו  כנסת  חברי   58
ויועמ"ש  מאחר  אך  מתנגדים  ללא 
הכנסת קבע כי יש צורך להגיע לרוב 
של 61 חברים כדי לקדם את החוק 
האופוזיציה  סיעות  נפל.  הוא   –
לבן,  כחול  ההצבעה:  את  החרימו 
העבודה, מרצ, הרשימה המשותפת 

וישראל ביתנו.
יו"ר  החוק  על  הדיון  במהלך 
איימן  ח"כ  המשותפת  הרשימה 
נתניהו  את  כינה  השתולל,  עודה 
"שקרן" והצמיד מצלמה לפנים שלו. 
בתגובה יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין 

הוציא את עודה מהכנסת.
הח־ הכנסת  חברי  הדיון  במהלך 

ההסתה  את  בחריפות  תקפו  רדיים 
החרדי.  הציבור  כלפי  המשתוללת 
מפני  חמורה  אזהרה  כאן  מציג  "אני 
אש הסתה של שנאה נגד הציבור הח־

רדי המשתוללת ברחובות, עם קריאה 
לאלימות  שנגיע  לפני  רגע  לעצור 
ממשית", קרא ח"כ הרב יעקב טסלר 
במהלך הדיון על חוק המצלמות במ־

ליאת הכנסת.
"בדרך  כי  אמר  נאומו  בתחילת 
שגר  מאדם  טלפון  קיבלתי  לכאן, 
שסיפר  ממה  והזדעזעתי  באשדוד 
ילדיו  עם  הותקף  אמש  לדבריו,  לי. 
בפארק ברעננה בקריאות 'חרדים לכו 
בכם'.  יטפל  ליברמן  מעט  עוד  מכאן, 
ליד  חרדי  אדם  על  ברחוב  צרחו  כך 
ילדיו כשכל חטאו בהיותו אדם שומר 

תורה ומצוות. כאן בישראל". 
"זהו אינו מקרה יחיד. זו תופעה 
מש־ הסתה  אש  ומקוממת.  מבישה 

תוללת ברחובות. אנו עדים לשנאה 

עצומה נגד חרדים כתוצאה מהסתה 
קשה בבחירות האלה". 

"לצ־ כי  ציין,  טסלר  הרב  ח"כ 
ואישים  גדולות  מפלגות  ערנו, 
ממשלה  ראשי  להיות  שמתיימרים 
את  איבדו  להם,  שטמנו  בפח  נפלו 
והצ־ הציבורית  האחריות  שארית 

אחים  נגד  ההסתה  למקהלת  טרפו 
ציפיות  לנו  אין  מליברמן  מתוכנו. 
ואין לנו דרישות. מי שפיו לא קשור 
אידיאולוגיה  לו  שאין  ומי  לליבו 
ושקרים,  מילים  רק  נושא,  בשום 
לבן,  מכחול  אלה  אבל  לו.  שיבושם 
ככה אתם רוצים להנהיג מדינה? אם 
בכם  לתמוך  מסכימים  לא  החרדים 
הותר?  דמם  בנתניהו,  דבקים  אלא 
הקמפיין  זה  חרדים  בלי  ממשלה 

שלך בני גנץ"? 
החרים  קדנציות  שתי  "לפני 
ודרש  שלמה  אוכלוסיה  לפיד 
וכך  חרדים.  ללא  ממשלה  להקים 
עשה. כולנו זוכרים שזה לא החזיק 
מים. עד היום זוכרים לו את זה כמ־

עשה נבזי ושפל. גנץ, שותפו הנאמן, 
פתאום מצטרף אליו. ממשלה ללא 
רדפת  תקופה  לפני  רק  חרדים. 
אחרי החרדים והיית מוכן להבטיח 
כל דבר כדי שימליצו עליך. פתאום 
האידיאולוגיה קפצה אליך לביקור. 
כך אתה רוצה לנהל מדינה? זו אח־

ריות ציבורית". 
אייכלר  ישראל  הרב  ח"כ  גם 
הכנסת  במליאת  בחריפות  תקף 
כחול  של  האנטישמי  הקמפיין  את 
ודתיים':  חרדים  בלי  'ממשלה  לבן 
"הבחירות שיתקיימו שבוע הבא הן 
דמו־ שלטון  החלפת  על  לא  הפעם 

קרטי במדינת ישראל, אלא הכרזת 
עם  נגד  הכופרים  עם  של  מלחמה 
המאמינים. זה לא ימין ולא שמאל. 
ממשלה  נקים  'אנחנו  ההכרזה  עצם 
חילונית', זו קריאת קרב. גם כשאין 

מדי־ רשמית,  חילונית  ממשלה  פה 
גם  חילונית.  מדינה  היא  ישראל  נת 
דתיים  אנשים  בקואליציה  כשיש 
הוא  המשטר  עדיין  רבים,  וחרדיים 
חילוני,  הוא  המשפט  בית  חילוני, 
מקפחת  השלטונית  הפקידות 

יהודים דתיים בכל דבר וענין".
ח"כ הרב אייכלר הוסיף: "הכ־

רזת המלחמה של 'מדינה חילונית' 
ערבים  הדרת  חרדים.  הדרת  זו 
הדרת  אבל  אסורה.  נשים  והדרת 
קולות.  וסוחף  מותר  זה  חרדים 
להתמודד  כדי  זה  את  עושה  גנץ 
שליברמן  האנטישמית  באווירה 
שאמר  ליברמן  אותו  לפה.  הכניס 
רק לפני חודש שגנץ יוכל להקים 
הקוטב,  דובי  עם  רק  ממשלה 
נגד  הקוטב  דובי  כל  את  מגרה 
החרד"לית,  החרדית,  היהדות  כל 
אותם  כל  והאמונית.  הדתית 
וכל  לסליחות  שהולכים  יהודים 
היהודים המאמינים בארץ ישראל 
הם על הכוונת של ליברמן ולפיד. 
כחול  זו?  האווירה  את  אימץ  ומי 
לבן שרוצה להיות מפלגת שלטון. 
הקדוש ברוך הוא יעזור לנו ויציל 

אותנו מאלה כמו מאלה".
במליאת  תקף  מקלב  הרב  ח"כ 
הפשע  'מפלגת  כי  ואמר  הכנסת 
את  להאשים  מנסה  והשחיתות' 

הציבור החרדי בזיופים. 

היום  החוק  בעד  אצביע  "אני 
בשביל  לא   – האופוזיציה  בשביל 
אורי  הרב  ח"כ  פתח  הקואליציה" 
הכנסת  במליאת  נאומו  את  מקלב 
מצלמות  לנו  'יש  אמר  מי  והסביר, 
החרדים'?.  את  לצלם  כדי  והרבה 
את זה לפיד אמר. מי אמר 'החרדים 
המתים  וגם  אחוז   120 מצביעים 
המצביעים' ?– אמר את זה אביגדור 
פוגעני  דבר  שזה  למרות  ליברמן. 
המצלמות,  בחוק  נתמוך  אנחנו 
ברגע שיש מפלגות וראשי מפלגות 
צריך  מפריע,  באין  שמשמיצים 
להצביע בעד החוק להוציא מליבם 

של צבועים".

רוסיה נגד הכרזת נתניהו: "סיפוח הבקעה עלול להביא להסלמה"
מאת מרדכי גולדמן

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בעיר  מדיני  לביקור  הבוקר  ימריא 
עם  ייפגש  שם  שברוסיה,  סוצ'י 
חמי־ פוטין,  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
שה ימים לפני הבחירות בישראל. 
בסוגיות  לדון  צפויים  המנהיגים 
בדגש  בסוריה,  ובמצב  האזוריות 
על הידוק מנגנוני התיאום הצבאי. 
בתוך כך, משרד החוץ הרוסי הביע 
של  יישומה  כי  חששות  אמש 
הצהרת נתניהו בדבר סיפוח בקעת 
במתיחות  להסלמה  "יגרום  הירדן 

באזור". 
עם  גם  שייפגש  נתניהו,  אל 
שויגו,  סרגיי  הרוסי  ההגנה  שר 
לאומי  לבטחון  המטה  ראש  יתלוו 
מאיר בן שבת, ראש אגף המודיעין 
אגף  וראש  היימן,  תמיר  האלוף 
זו  חליוה.  אהרן  האלוף  המבצעים 
נתניהו  של  ה־13  הפגישה  תהיה 
ופוטין בארבע השנים האחרונות.

ראש  הבטיח  שלשום 
אם  כי  נתניהו  בנימין  הממשלה 
יהודיים  יישובים  יספח  ייבחר 
מיוחד  ובאופן  ושומרון,  ביהודה 
את בקעת הירדן וצפון ים המלח. 
בעקבות  אמר  הלבן  בבית  בכיר 
שום  אין  כי  נתניהו  של  ההצהרה 
בע־ האמריקנית  במדיניות  שינוי 

נין בקעת הירדן ויהודה ושומרון. 
אחרי  השלום  תכנית  את  "נפרסם 
להגיע  ונפעל  בישראל,  הבחירות 
למסקנה מהי הדרך הטובה ביותר 

להמשיך קדימה".
האיראני  החוץ  משרד  גם 
ומסר  נתניהו  להצהרת  התייחס 
בחי־ משיקולי  מונעת  היא  כי 

כדי  קולות  מחפש  "נתניהו  רות. 
באמצעות  בשלטון  להישאר 
המ־ וכוונתו  איראן  נגד  האשמות 
מפלס־ חלק  עוד  לספח  רושעת 

טין", כך לפי דובר המשרד עבאס 
מוסאווי.

כי  פורסם  שעבר  בשבוע 
בשבועות  דנים  נתניהו  בסביבת 
האחרונים בקידום מחווה מדינית 
אחת  הבחירות.  לפני  רוסיה  מצד 

קיום  היא  שעלו  האפשרויות 
היועצים  של  נוסף  משולש  מפגש 
ארצות  מישראל,  לאומי  לבטחון 

המפגש  כמו  ורוסיה,  הברית 
חודשים.  כמה  לפני  בארץ  שכונס 
מח־ לארגן  נתניהו  מנסה  במקביל 

ווה מדינית דרמטית מצד הממשל 
האמריקאי, כדי לשפר את סיכוייו 

להרכיב את הממשלה הבאה.
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של  חירום  כינוס  אמש  התקיים  ישראל  אגודת  בבית 
עסקני  חסידי סערט ויז'ניץ מכל רחבי הארץ, שהתכנסו 

לפעול ולהפעיל למען הצלחת רשימת יהדות התורה 

התכנסות במלאות שלושים לפטירתו של הגר"א שלנגר זצ"ל
לפטירתו  השלושים  במלאות 
שלנ־ אליקים  רבי  הגאון  של 

בגדלותו  נודע  אשר   – זצ"ל  גר 
המפורסמים  ובחיבוריו  בתורה 
המ"ב  הגהות  עם  קיצוש"ע  ספר 
ומבוא  לשביעית  מבוא  ובספריו 
כתב  וכבר  ומעשרות,  לתרומות 
עליו מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א 
"אני  מספריו  לאחד  בהסכמתו 
ת"ח  שהוא  רבות  משנים  מכיר 
זצ"ל  מו"ר  א"א  וגם  ויר"ש  גדול 
עשרות  ובמשך  וחבבו".  הכירו 

בבית  תחכמוני  בשבת  ישב  שנים 
בהתישבות  להלכה  המדרש 
הגרי"ש  מרן  ע"ש  אי"ש  אמונת 
ערך  שנה  וכ־33  זצוק"ל   אלישיב 
'הליכות  התורנית  החוברת  את 

שדה'.
בשעה  בבוקר  היום  יתכנסו 
להלכה  המדרש  בבית   11:30
בהתישבות אמונת אי"ש בראשות 
המ־ רחוב  שליט"א  אפרתי  הגר"י 
מדרכיו  ללמוד  ירושלים.   ,1 למד 
דב־ ישאו  המיוחדות,  והנהגותיו 

חיים  משה  רבי  הגאון  אחיו  רים 
בישיבת  משגיח  שליט"א  שלנגר 
פורת יוסף העיר העתיקה, והגאון 
רבי אליקים פשקס שליט"א ראש 
רבי  והגאון  שאול  גבעת  ישיבת 

משה טאובר שליט"א.
גליון  לצאת  עומד  אלו  בימים 
הליכות שדה 205 שיוקדש לזכרו 
בבית  מתכוננים  ובהמשך  זצ"ל. 
נוסף  כרך  לאור  להוציא  המדרש 
לתרומות  מבוא  ספריו  מסדרת 

ומעשרות. 

הכרזה בבית המדרש גור בירושלים 

אנדערע  אויף  זיין  משפיע  און  העלפען  צי  צו  זעהן  אויך  "און 
ווי ווייט מען קען מ'זאל שטימען יהדות התורה 'ג', און אלע זאלען 
גיבענשט ווערען מיט פרנסה בריווח און הצלחה בכל מעשה ידיהם 

און מיט א כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה".
ובתרגום ללשה"ק: היות ומתקרבות הבחירות, וגם קיימת סכ־

לרשימת  להצביע  אחד  כל  צריך  הדת,  ורדיפת  היהדות  לערכי  נה 
בכל  והצלחה  בריווח  בפרנסה  יתברכו  ושכולם  'ג',  התורה  יהדות 

מעשה ידיהם ובברכת כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה.

הכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר משאץ ויזניץ שליט"א

המדרש  בבית  הוכרז  ברבים  תורה  שיעורי  לאחר  שלישי  ביום 
דחסידי שאץ ויזניץ ע"י המשב"ק הרה"ח חיים דן בראון במעמד כ"ק 

מרן אדמו"ר שליט"א:
יום  בהתקרב  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  והוראת  בקשת  "לפי 
הבחירות מבקשים מכל אחד ואחד הוא וב"ב שיצביע עבור רשימת 

יהדות התורה המאוחדת לפעול ולהפעיל גם אחרים.
יש־ וקרן  שמים  כבוד  ושיתרומם  טובה  וחתימה  כתיבה  בברכת 

ראל".

הכרזה בשם כ"ק מרן אדמו"ר מבערגסאז שליט"א

בשב"ק לאחר קריאת התורה, הוכרז בבית המדרש בפתח תקוה, 
הי"ו:  מאנדל  מרדכי  ר'  הרה"ח  ע"י  באלעד  המדרש  בבית  הוכרז  וכן 
"בשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א: כפי שציוה כסדר כ"ק מרן אאדמו"ר 
ותומים'  ה'אורים  חורגו  אביו  של  קודשו  דעת  ועל  סמך  על  זצוק"ל, 
האדמו"ר הק' מבעלזא זי"ע, וכמו ששמע כמה פעמים מפורשות מפי 
'אגודת  קודשו את הוראתו לכל אחד ואחד להצביע בעד רשימת ג' 
לנו  'ואין  מבעלזא.  רבינו  אלוקי  קדוש  מהאי  גדול  לנו  ומי  ישראל'. 

אלא דברי בן עמרם'. 
זו,  גורלית  בשעה  פעלים  להרבות  הציבור  כל  מתבקש  כן  "על 
יוכלו  שלא  בפרץ  לעמוד  החרדית  היהדות  נציגי  יוכלו  אשר  למען 
שיוכלו  וכדי  ח"ו,  הקדושה  ארצנו  של  כבודה  את  לחלל  הדת  שונאי 
ארץ  ותורת  הנאמנה  היהדות  צרכי  את  לחזק  דרחמנא  שלוחי  הני 
ישראל, ולמען לא נהיה אח"כ מן הצועקים על העבר. ויה"ר שיתקדש 
שם שמים ברבים, ויתרומם קרן התורה והשכינה הק'. ויקוים במהרה 
דעה  הארץ  מלאה  כי  קדשי,  הר  בכל  ישחיתו  ולא  ירעו  'לא  הכתוב: 

את ה' כמים לים מכסים'".

  המשך מעמ' ראשון
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השלי־ ליום  נכונים  היו 
הבחירות  יום  לקראת  שי: 
בימים  הוקמו  הבא  בשבוע 
הקהילות  מטות  האחרונים 
ברחבי  החרדיים  בריכוזים 

הארץ. 
בצורה  להיערך  הרצון  בשל 
הקרי־ המערכה  לטובת  מיטבית 
טית לגורלה של היהדות הנאמנה, 
הקדימו מטות הקהילות ברשויות 
פתיח־ את  המקומיות  החרדיות 
הוקמו  האחרונים  כשבימים  תם 
עילית,  בביתר  קהילות  מטות 
יוקמו  והיום  ובחיפה  באשדוד 
שמש  בבית  עילית,  במודיעין 

ובירושלים. 
בכל  המקומי  המטה  "מטרת 

הרכז  מופקד  עליו  ועיר  עיר 
שכל  ולעקוב  לדאוג  היא  המקומי 
מצביע פוטנציאלי של אגודת יש־
ראל יממש את זכות הבחירה שלו 
וליצור  קהילתית  אחריות  מתוך 
הבית  בתוך  הקהלים  בין  תחרות 
יהדות  של  כוחה  את  ולהגדיל 
הסביר  לכנסת",  בבחירות  התורה 
מנהל מטה הקהילות הארצי וחבר 
פרץ  הרב  ברק  בני  העיר  מועצת 

אברמוביץ'.
לפעילות המטה הארצי קדמה 
אח־ שהיה  פילוחים  מטה  עבודת 
ראי על מיפוי מדויק ודקדקני של 
רחבי  בכל  החרדים  קהילות  כלל 
הארץ. "מאחר ואנו בסך הכל כמה 
האחרונות,  מהבחירות  חודשים 

התורפה  נקודות  היכן  למדנו 
הב־ שביום  המערכת  את  וייעלנו 

מקסימאלי  למיצוי  תפעל  חירות 
מסביר  הפוטנציאלי",  הכח  של 

הרב אברמוביץ'.
המערך  כל  שמעל  "למרות 
ארצי,  בקרה  נציג  ישנו  המקומי 
האחריות  העבודה  יום  של  בסופו 
תפ־ הקהילות.  רכזי  על  מוטלת 

רשימת  את  ולאשר  לגבש  קידם 
שבאחריותם  הקהילה  אנשי 
ולהביאם הלכה למעשה לקלפיות 
ומדובר  במידה  הבחירות.  ביום 
להצ־ נדרש  והוא  גדולה  בקהילה 
המענה  את  יקבל  הוא  עוזר –  בת 

ההולם".
מטות  הקמת  במסגרת 

המקומיות  ברשויות  הקהילות 
אול־ האחרונות  ביממות  נשכרו 

את  שישמשו  ועיר  עיר  בכל  מות 
במטות  הבחירות  יום  פעילות 
הארצי  המטה  עבור  הקהילות. 
בפתח  המתחם  נשכר  המרכזי 
בבחירות  אותו  שאירח  תקוה 

האחרונות.  
יתבצע  הבחירות  יום  במהלך 
ההצבעה  אחר  דקדקני  מעקב 
וקהילה  קהילה  בכל  המתקיימת 
הן במישור הארצי והן ברמה הפ־

בכל  וקהילה  קהילה  בכל  רטנית 
עיר ועיר. 

תקבל  חסידות/קהילה  "כל 
מצבי־ אחר  ומעקב  ניהול  עמדת 
שליטה  עמדת  תוקם  הפעם  עיה. 

ובקרה לכל קהילה וחסידות אשר 
בע־ רחבה  דמוגרפית  פריסה  לה 
רים ברחבי הארץ. ביום הבחירות 
העמודות יאוישו החל מהשעה 12

ההצבעות  לסיום  ועד  בצהריים 
עיר  בכל  קהילות  מטה  כל  כאשר 
מהק־ אונליין  עדכון  מקבל  ועיר 

ואלה  שהצביעו  אלה  על  לפיות 
הוא  להצביע",  נדרשים  שעדיין 

מספר.
חשוב  מסר  אברמוביץ'  לרב 
רחבי  בכל  הקהילות  לרכזי 
מכלל  מצפים  "אנחנו  הארץ. 
אחריות  לקחת  הקהילות  ראשי 
נקודה  בכל  מצביע  כל  ולהביא 
הוא  לקלפי",  הארץ  ברחבי  שהיא 

אומר.

ועדת הבחירות מתריעה: פרסום 
תוצאות הבחירות עלול להתעכב 

חבר ועדת הבחירות מטעם יהדות התורה עו"ד הרב אברהם יוסטמן ל'המבשר': "הבחירות במגזר החרדי נערכות 
ביושר ובשקיפות מלאה ומוחלטת. אין לנו מה להסתיר וכל מי שרוצה לבוא לצלם ולתעד מוזמן לעשות זאת"

מאת מאיר ברגר

שקופות:  בחירות  לקראת 
עו"ד  הבחירות  ועדת  מנכ"לית 
פרסום  כי  אתמול  העריכה  עדס 
ה־22 לכנסת  הבחירות  תוצאות 
הקרוב  שלישי  ביום  שיתקיימו 
בכמה  הפחות  לכל  להתעכב  עלול 
שעות נוספות בשל אמצעי הבקרה 
הנוספים שהוטמעו בהליך ספירת 

הקולות במטרה למנוע טעויות. 
בתדרוך שהעניקה לעיתונאים 
הבקרה  אמצעי  בשל  כי  אמרה 
הסו־ שהתוצאות  יתכן  הנוספים 

רביעי  ביום  רק  יתפרסמו  פיות 
 – בבוקר  חמישי  ביום  או  בערב 

יומיים לאחר יום הבחירות. 
אמ־ אודות  הרחיבה  בדבריה 

הוועדה  לדבריה,  הבקרה.  צעי 
מפקחים.   3,000 עד  לגייס  תנסה 
טרם  האדם  כוח  גיוס  שעה,  לפי 
יגויסו  מפקחים  כ־700  הושלם. 
הדין,  עורכי  לשכת  באמצעות 
רואי  מועצת  באמצעות  ו־300 
טוהר  פרויקט  עלות  החשבון. 

הבחירות – כ־15 מיליון שקלים.
כל  הוועדה,  מנכ"לית  לדברי 
ומ־ זיהוי  תג  עליו  יישא  מפקח 

שיתועדו  שהחומרים  גוף  צלמת 
כראיה  לשמש  יוכלו  באמצעותה 

כל  בבחירות.  לפגיעה  לנסיונות 
קלפיות   5-6 על  יופקד  מפקח 
הבחירות.  יום  במהלך  בהן  ויסייר 
לא  אירועים  ויתפתחו  במידה 
בא־ יתשאלו  המפקחים  צפויים, 

מזכירי  את  מיוחד  שאלון  מצעות 
ועדת הקלפי אודותיהם. 

מהמצלמות  חלק  לדבריה, 
"למצלמות  מהמשטרה.  הושאלו 
יש טווח צילום רחב ולא ניתן לב־

צע בהן מניפולציות", אמרה עדס, 
מוגנת  התכנים  על  השמירה  "כל 
יגיעו  הן  אותן.  לפתוח  ניתן  ולא 
למחרת לוועדת הבחירות על ידי 
חברת 'צוות 3' שנבחרה לנהל את 

המבצע".
חברי  על  כי  הבהירה  עוד 
איסור  עליהם  חל  הקלפי  ועדות 
יום  מהלך  בכל  לצלם  מוחלט 
אירועים  של  ובמקרים  הבחירות 
לצלם  הפקחים  יורשו  מיוחדים 
ממזכיר  אישור  קבלת  לאחר 
המ־ הבחירות  מועדת  או  הקלפי 

רכזית.
עמוסות  בקלפיות  לדבריה, 
נרשמו  בהן  כאלה  או  במיוחד 
בעבר אירועים חריגים יוצבו שני 

מזכירי קלפי – במקום אחד. 
הקו־ ספירת  כי  עלה  מדבריה 

באמצעות  במלואה  תתועד  לות 

לקלפיות  שיצוותו  המפקחים 
עוד  קלפי.  לכל  אחד  מפקח   –
ידעו  לא  המפקחים  כי  הבהירה 
יישלחו  הם  קלפי  לאיזה  מראש 
טוהר  "נושא  הספירה.  לתיעוד 
מעיינינו.  בראש  הוא  הבחירות 
טוהר  שסיירת  מאמינים  אנחנו 
זיופים  במניעת  תסייע  הבחירות 

בבחירות", אמרה. 
אמר  'המבשר'  עם  בשיחה 
מט־ הבחירות  ועדת  חבר  אמש 

הרב  עו"ד  התורה  יהדות  עם 
לדבריה  בתגובה  יוסטמן  אברהם 
כי  הבחירות  ועדת  מנכלי"ת  של 
יהדות התורה שמחה ומברכת על 

פרויקט מפקחי טוהר הבחירות.
החרדי  במגזר  "הבחירות 
מלאה  ובשקיפות  ביושר  נערכות 
להסתיר  מה  לנו  אין  ומוחלטת, 
וכל מי שרוצה לבוא לצלם ולתעד 

מוזמן לעשות זאת", הבהיר.
מצביעי  כי  הבהיר  בדבריו 
להוראות  נשמעים  התורה  יהדות 
ההצבעה  אחוזי  ומכאן  רבותיהם 
הגבוהים. "אני בהחלט מודע לכך 
ההצבעה  שאחוזי  גורמים,  שיש 
במגזר  הדופן  ויוצאי  הגבוהים 
הם  בעיניהם,  לצנינים  הם  החרדי 
בדרך  זה  עם  להתמודד  מוזמנים 
את  לתמרץ  ולנסות  דמוקרטית 

המצביעים שלהם"
במגזרים  שקלפיות  "העובדה 
הצבעה  לאחזוי  מגיעות  החרדיים 
גבוהים היא פועל יוצא של נהירה 
'יהדות  מצביעי  של  מבורכת 
את  לקיים  כדי  לקלפיות  התורה' 
חובתם ע"פ הוראת גדולי ישראל"
לע־ אף  התייחס  יוסטמן  עו"ד 
תו־ של  הצפוי  הפרסום  מועד  נין 

"למרות  כי  ואמר  הבחירות  צאות 
תוצאות  את  לקבל  הטבעי  הרצון 
האפשר,  ככל  מוקדם  הבחירות 
כמה  של  דחיה  על  נברך  אנחנו 
שהתו־ ובלבד  יותר  אף  או  שעות 

מדוייקות  יהיה  שיתפרסמו  צאות 
ככל האפשר".

הקודמות  בבחירות  כזכור   
מלצר  שהשופט  שהתברר  לאחר 
התוצאות  את  לפרסם  מתעקש 
בערב  חמישי  ביום  סופיות  הלא 
שיגר אליו עו"ד הרב יוסטמן מכ־

להמתין  ממנו  ביקש  בו  דחוף  תב 
לאחר  עד  התוצאות  פרסום  עם 
בירור סופי של הליקויים שהתגלו 

עד אז.
כל  עם  הנוכחיות  "בבחירות   
אמצעי הבקרה החדשים שהוכנסו 
שהתוצאות  לגמרי  מתבקש   –
יהיו  שהם  לאחר  רק  יפורסמו 

ברמת וודאות גבוהה", אמר. 

לקראת יום הבחירות: 

הוקמו מטות הקהילות בריכוזים החרדיים ברחבי הארץ
במהלך יום הבחירות יתבצע מעקב דקדקני אחר ההצבעה המתקיימת בכל קהילה וקהילה הן במישור הארצי והן ברמה הפרטנית בכל קהילה וקהילה בכל עיר ועיר

"אלעד עיר הישיבות", אלו המילים שנוספו 
בעת האחרונה ללוגו של העיר אלעד. בזה אחר 
ומאות  באלעד,  חדשות  ישיבות  נפתחות  זה 
רבות של לומדי תורה בעמל וביגיעה, מקרב כל 
החוגים והעדות, נוספו לעיר אלעד, ומפארים 
של  למדיניותו  הודות  שלה,  המזרח  כותל  את 

ראש העיר הרב ישראל פרוש. 
וההתפתחות  התנופה  שהמשך  לכל,  ברור 
במידה  קשורה  באלעד  הישיבות  עולם  של 
התורה  יהדות  של  משמעותית  לנציגות  רבה 
עולם  אם  ובכלל  בכנסת.  החרדיות  והמפלגות 
הישיבות יהיה ח"ו בסכנה, הישיבות החדשות 

על אחת כמה וכמה. 
יש־ אגודת  השקיעה  תקדים  חסר  מאמץ 

הקודמות,  הבחירות  במערכות  באלעד  ראל 
ובסיעתא דשמיא זכתה להצלחה רבה. הפעי־

לות הזו נמשכת ביתר שאת ועוז עתה לקראת 
הבחירות הגורליות בעוד ימים אחדים.

מספר  באלעד  הענפה  הפילות  על 
ל'המבשר' חבר מועצת העיר הרב פנחס גרוס: 
הפעילות הענפה באלעד מתמקדת הן בהכנה 
ליום השלישי, והן ביום השלישי עצמו. כשהפ־

עם, שמנו דגש מיוחד על התנהלות מקצועית 
במטה, שגם יפעל כמוקד לכל דבר וענין. וזאת, 

על מנת למקסם את הפוטנציאל שניתן.
שערב  יהודי  שכל  מאמינים  אנחנו  ככלל, 
לחברו, ישכים ויקדים את בחירתו לטובת הכ־

לל. זה יקל במידה מרובה על המטות ויאפשר 
להתמקד באתגרים נוספים.

כך  ומשום  העבר.  את  לשכוח  האדם  טבע 
וההצ־ המצוקות  את  זוכרים  אינם  כבר  רבים 

של  קולה  בהן  בזמנים  והפרט  הכלל  של  קות 
היהדות החרדית לא נשמע, ולא הזדקקו אליה 
כלל, למרות שעד היום עדיין סובלים אנו כולנו 

מגזירות לפיד ושסיעתו את העם! 
אדם  יש  הללו  שבבחירות  להאמין  קשה 
שאינו מזהה את הסכנה. גם אם לא נרצה לראות 
ולא לשמוע, ההסתה הפרועה נגד הציבור החרדי 
היא כזאת שלא היתה מעולם. אי אפשר לעלות 
על המחשבה אפשרות שהנציגות החרדית תח־

לש חלילה עקב שאננות הציבור. 
את  והרואה  בראשו  שעיניו  החכם  ולכן 
רק  לא  יוודא  כוללת,  אחריות  מתוך  הנולד, 
יקדיש  אלא  הצביעו,  הקרובה  משפחתו  שבני 
עשתה  הקרובה  סביבתו  שגם  לוודא  זמן  עוד 
כן. מדובר בשעת חירום אמיתית וכל אחד ערב 
החרדית  היהדות  לכל  לנזק  ח"ו  יגרום  שלא 

כולה.

הממונע המטה 
'המבשר' מדווח מדי יום ממטות אגודת ישראל

איזה חכם הרואה את הנולד ///  אשר קליין

"בתקופה האחרונה קראו לי להרצות בפ־
האקדמאיים  המוסדות  באחד  סטודנטים  ני 
בצפון", מספר יו"ר 'עזרת אחים' הרב אברהם 
של  החסד  ארגון  את  ומנהל  שייסד  מי  קאפ, 
לנהל  אמור  "הייתי  אחים'.  'עזרת  שמש  בית 
החרדי,  המגזר  על  שיחה  הסטודנטים  עם 
בשיח  שהתקבעו  המיתוסים  את  להם  ולנפץ 
ואינו  נצלן  החרדי  הציבור  כאילו  הציבורי, 

יצרני. 
"כשהגעתי לשם", הוא מספר, "התברר לי 
שקודם לכן כבר הדפיסו להם דפים עם כתבה 
ושם  אחים',  'עזרת  שלי,  הארגון  על  שהיתה 
הדברים  ועל  שלנו  הפעולות  על  קראו  הם 
תושבי  לכלל  עושים  שאנחנו  הרבים  הטובים 

בית שמש, חרדים ושאינם חרדים. 
"הם הביטו בי בהערכה רבה. אמרתי להם, 
מיוחד.  כזה  לא  אני  ככה,  עלי  תסתכלו  אל 
יש?  חרדיים  חסד  ארגוני  כמה  יודעים  אתם 
ארגונים  אלפי  ועוד  גדולים,  ארגונים  מאות 
מסוד־ והסעות  אמבולנסים  זה  אצלי  קטנים. 

רות שמסיעות חולים ובני משפחותיהם מבית 
שמש לבית החולים הדסה עין כרם, אצלי זה 
עזרה ראשונה ומרפאת שבת ועוד הרבה דב־

או  חיים  הצלת  זה  אחרים  ואצל  אחרים,  רים 
כבוד המת, או עזרה כלכלית, או סיוע בקניית 

לחם וחלב. 
בתדה־ בי  הביטו  הם  באולם.  שקט  "היה 

אמרתי  מופלג.  עניו  אני  שאולי  חשבו  מה. 
להם שאני באמת משתדל לא להתגאות, אבל 
הדברים שאני אומר הם נכונים. בעקבות הד־

ברים האלו, כל השיחה כבר הפכה הרבה יותר 
נינוחה. הם שאלו שאלות, אני לא אומר שלא. 

אבל לא היתה מתקפה, לא היתה שנאה. 
"לכן אני סבור שאת השנאה כנגדנו אנחנו 
יעזור,  לא  זה  בה  להילחם  למוסס.  צריכים 
למוסס אותה, לפרק אותה, להאיר להם פנים 
חרדי  יותר  שהאדם  שככל  להם  ולהראות 
הקדושה,  ובתורה  עולם  בבורא  מאמין  ויותר 
אותו  לסובבים  יותר  גדול  נכס  גם  הוא  כך 
הם  יישארו,  הוויכוחים  כולו.  ישראל  ולעם 
להם  נחמד  שזה  ויגידו  אחד  בוקר  יקומו  לא 
שהם הולכים לצבא ואנחנו לא, הם לא יתחי־

אנשים  אנחנו  כי  רק  שבת  לשמור  פתאום  לו 
אבל  כה.  עד  חשבו  שהם  ממה  יותר  נחמדים 
פוליטית,  היא  נגדנו  שההסתה  יבינו  כן  הם 
פסול  מעשה  בעיקר  והיא  פופוליסטית,  היא 
שצריך לסלוד ממנו ולא להצביע לפוליטיקאי 
שבונים  ליברמן,  אביגדור  או  לפיד  יאיר  כמו 
את הקריירה שלהם על גבי השנאה, ואין להם 

שום אג'נדה אחרת מלבדה". 
להציג  צורך  אין  הומינר  פנחס  הרב  את 
בפני קוראי 'המבשר' הנחשפים בקביעות לפ־

מי  עבור  זאת,  ובכל  ברחובות.  הברוכים  עליו 
שקורא את העיתון רק בערב הבחירות, נספר 
ובמקביל  רחובות,  העיר  מועצת  חבר  שהוא 
מטובך'  'לשבוע  החסד  ארגון  כיו"ר  גם  מכהן 
תחומים,  במגוון  ונצורות  גדולות  שמחולל 
השנה  ימות  בכל  מוזלות  מזון  מכירות  כולל 
בחנות ייעודית שמוכרת מצרכים במחיר הק־

וממתקים  שתיה  מזון  של  חלוקה  כן  וכמו  רן, 
במחלקות השונות בבית החולים קפלן בעיר, 

עבור החולים והמבקרים אותם. 
אומר.  הוא  הדברים",  עם  מסכים  "אני 
"ואני יכול לומר עוד יותר, שלנו בקרעטשניף 

יש הוכחה ברורה לכך שאכן זה עובד. הציבור 
שלנו  החסד  מפעילות  אותנו  מכיר  ברחובות 
החלוקה  את  המבצעים  האברכים  כל  בקפלן. 
הם אברכים חסידיים שמחלקים מזון בלבוש 
דתי,  לא  ציבור  בין  גרים  אנחנו  מלא.  חסידי 
ואנחנו לא מוותרים על קוצו של יוד. ה'וייסע 
ליהודי  ברחובות  בולט  היכר  סימן  הם  זאקן' 
חרדי, זה אמור להיות כל כך זר ומנוכר להם, 

אבל הם מאוד מחבבים אותנו. 
מקרעטשניף  שליט"א  אדמו"ר  מרן  "כ"ק 
עם  למריבות  להיכנס  לא  לנו  אומר  תמיד 
המגזר הכללי. אנחנו לא מתפשרים על כלום, 
עומדים על שלנו בנחישות אבל גם בעדינות. 

זה פשוט עובד. 
העיר  מועצת  כחבר  שאני  העובדה  "גם 
תגובות  יוצר  פניה  ולכל  מענה  לכל  משיב 
אצל  זה  את  מכירים  לא  הם  מאוד.  חיוביות 
עיר  מועצת  חבר  מבחינתם  שלהם.  הנבחרים 
זה אדם שמצביעים עבורו פעם אחת ולאחר 
אפשרות  שום  ואין  עליו  שומעים  לא  מכן 
קהל  מקבל  אותי  רואים  כשהם  איתו.  לדבר 
הממוקמת  הציבור,  לפניות  ניידת  בלשכה 
לתת  כדי  רק  מכספי  קניתי  שאותו  בקרוואן 

להם שירות, הם מתפעמים. 
כי  הוכחות,  לנו  שיש  אומר  אני  "ולמה 
הנה, בבחירות למועצת העיר הצלחנו להביא 
לא  שנצליח.  האמין  לא  שאיש  קולות  מספר 
צעקנו 'אפליה', לא עשינו שום דבר חוץ מל־
פעול למען האינטרסים שלנו, ועמדנו עליהם 

עד הסוף, עם חיוך ועם מאור פנים. 
מועי־ החיובי  שהבלטת  כשאומרים  "לכן 

לה, זה לא דיבורים בעלמא, זה מוכח בשטח. 
הוא  החרדי  שהציבור  להדגיש  רוצה  ואני 
ציבור חיובי בכללותו. זה לא שאנחנו אומרים 
שיש חלילה דברים רעים, ואנחנו צריכים לה־
בליט את הצדדים החיוביים. אבל צריך להכיר 
במציאות ולהבין שבעיניים של אדם לא חרדי, 
חלק מהמעלות שלנו נראות לו כמו חסרונות. 
כשא־ אבל  בזה,  להתבייש  צריכים  לא  אנחנו 

להבליט  חכם  יותר  יהיה  קמפיין  עושים  נחנו 
את מה שעליו אי אפשר להתווכח. 

"אתה אומר להם 'תראו, החרדים מחלקים 
יום.  כל  חולים  לילדים  וממתקים  סנדוויצים 
שזה  לומר  שיכול  מישהו  יש  ביום',  פעמיים 
דבר שלילי? אף אחד! כשאתה מציג את אר־
האדי־ הגמ"חים  את  זק"א,  את  ההצלה,  גוני 

רים, את 'ידידים', אתה בעצם סותם להם את 
הטענות. אחרי שבנאדם נחשף להצלת החיים 
גמורה  ובהתנדבות  נפש  במסירות  המבוצעת 
בעיקר על ידי אנשים חרדיים, הוא משתתק, 
הוא כבר לא יכול לבוא ולקרוא כנגדו קריאות 

של שנאה ותיעוב. 
הנקודה  את  להדגיש  רוצה  שוב  "ואני 
להתבייש  צריכים  לא  אנחנו  הזאת.  החשובה 
זקן  לנו  יש  חרדים,  אנחנו  שאנחנו.  במה 
מי  שחורים.  בגדים  לובשים  אנחנו  ופיאות, 
שזה לא מוצא חן בעיניו יכול לרדת לברלין או 
עוברים  כשאנחנו  ראשו  את  לסובב  למצער 
לקראתם',  'באים  לא  אנחנו  ברחוב.  ידו  על 
את  אומרים  אבל  כלום,  על  מתפשרים  לא 
פנים,  ומאירת  נעימה  בצורה  שלנו  האמת 
בהיקפים  יוכח  עוד  וזה  מוכח  זה  עובד,  זה 
הזאת  לדרך  ניצמד  אם  יותר  הרבה  גדולים 

לאורך זמן". 

שיחה בשניים
שיחה יומית עם שני מומחים  

על ההסתה המככבת במערכת הבחירות

"להבליט את החלקים שעליהם 
///   יעקב א. לוסטיגמן אי אפשר להתווכח"

עם חבר הנהלת העיר רחובות הרב פנחס הומינר 
ויו"ר ארגון החסד 'עזרת אחים' הרב אברהם קאפ 

המטה המרכזי קורא למצביעי 'יהדות התורה': 

"לוודא שהוכנס למעטפה 
פתק הצבעה אחד בלבד"

קולות  של  פסילתם  בעקבות 
הקוד־ הבחירות  במערכות  רבים 
התורה  יהדות  מטה  מבקש  מות, 
הציבור  לב  תשומת  את  להעיר 
כי  הגורף,  לרוב  הידועה  לעובדה 
תוך  אל  שמשלשלים  במעטפה 
הצבעה  פתק  להכניס  יש  הקלפי 

אחד בלבד. 
בהם  מאוד  רבים  מקרים  "היו 
פתקים,  שני  עם  מעטפות  נמצאו 
והשני  התורה'  'יהדות  של  האחד 
במטה  אומרים  'הליכוד'",  של 
שמ־ מעריכים  "אנחנו  המרכזי. 

התורה'  'יהדות  במצביעי  דובר 
למעטפה  להכניס  שצריך  שחשבו 
ולכן  נתניהו  בנימין  של  פתק  גם 
גם  ג',  של  הפתק  עם  יחד  הכניסו 
הליכוד   – 'מחל  של  הפתק  את 

בראשות בנימין נתניהו'. 

שהציבור  מאוד  חשוב  "לכן 
לדבר  גם  וראוי  לכך,  מודע  יהיה 
עם  וגם  המבוגרים  עם  כך  על 
בפעם  שמצביעים  הצעירים 
מודעים  שהם  לוודא  הראשונה, 

לכך ולמנוע איבוד קולות לריק. 
היינו  האחרונה  "במערכה 
המנדטים  מספר  שגם  לכך  עדים 
תוצאות  וגם  התורה',  'יהדות  של 
הוכרעו  כללי,  באופן  הבחירות 
במספר  מאוד  קטנים  פערים  על 
הקולות, ולכן אנחנו רואים משנה 
חשיבות שלא לאבד שום קול, הן 
שמתעצ־ במצביעים  מדובר  אם 

והן  הקלפי,  אל  ללכת  חלילה  לים 
כשמדובר על מצביעים שכן הול־

כים לקלפי, ובגלל טעות קטנה הם 
כל  לחסרת  הצבעתם  את  הופכים 

השפעה על תוצאות הבחירות". 
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לקראת יום הדין: ארגון איילת השחר 
מגייס סופרי סת"ם ליום המזוזה הארצי

השנה,  ראש  לפני  כשבוע 
ומושבים  קיבוצים  מאות  ישתתפו 
ועד  הגולן  מרמת  הארץ  רחבי  מכל 
הארצי'  המזוזה  ב'יום  הארץ  לדרום 
הפעילות  השחר.  איילת  ארגון  של 
מפעי־ כחלק  שתתקיים  הייחודית 
שפועל  השחר'  'איילת  ארגון  לות 
לחשיפת הציבור הישראלי למסורת 
תא־ בעם,  הקרע  ולצמצום  ישראל 

והמושבים  הקיבוצים  לתושבי  פשר 
והדת,  המסורת  מחיי  המרוחקים 
בצורה  המזוזה  מצוות  את  לחוות 
גורמים  של  תיווך  וללא  ישירה 

זרים.
יתפרסו  הפעילות  במסגרת 
בכל  סת"ם  סופרי  מ־200  למעלה 
המשתתפים  והמושבים  הקיבוצים 
מידע  מוקדי  בהם  ויפתחו  בפעילות, 
עם עמדות פעילות שבהם יתאפשר 
מזוזות  את  לבדוק  המעוניין  לכל 
ביתו, להכיר את המזוזה מקרוב, לה־

ואף  הסת"ם  סופר  ממלאכת  תרשם 
התקנה  עם  חדשות  מזוזות  להזמין 

עד הבית.
הארצי,  המזוזה  יום  פעילות  את 
לאפשר  כדי  השחר  באיילת  יזמו 
והמושבים  הקיבוצים  לתושבי 
בהוספת  החדשה  לשנה  להיערך 
חיבורים  ליצור  וכן  ליהדות  חיבור 
נוספים לקראת תפילות ראש השנה 
'איילת  פעילי  מבדיקת  כיפור.  ויום 
לקונצנזוס  בניגוד  כי  עולה  השחר' 
בציבור הישראלי על נוכחות המזוזה 
בכל בית בישראל, ברבים מהקיבוצים 
בפעילות  המשתתפים  והמושבים 
בפ־ מזוזה  ללא  רבים  ומבנים  בתים 

תחים.
הפיזור  עם  להתמודד  כדי 
הפ־ נקודות  של  הרחב  הגיאוגרפי 
וקיבוצים  מושבים  גם  בהם  עילות, 
באזורי ספר כמו כרם שלום, נחל עוז, 
בארי בעוטף עזה, או זרעית ונטועה 
בימים  מגייסים  ישראל־לבנון,  בגבול 
עשרות  השחר  איילת  בארגון  אלה 
מוקדי  את  שיאיישו  סת"ם  סופרי 

הפעילות בכל רחבי הארץ.
מנכ"ל  רענן  שלמה  הרב  לדברי 
איילת השחר: "הקיבוצים והמושבים 
מכירים את הפעילות שלנו לכל אורך 

או  החברותות  בפעילות  אם  השנה, 
מעו־ הגדול  רובם  אחרים,  במיזמים 

היהדות  עם  הקשר  את  לחזק  ניינים 
פעילות  ישראל.  עם  של  והמורשת 
לחשוף  נועדה  הארצי'  המזוזה  'יום 
המזוזה  מצוות  עם  התושבים  את 

דיירי  על  לשמירה  כסגולה  שידועה 
לק־ כעת,  בתוכו.  והנמצאים  הבית 
ראת ראש השנה, אנו קוראים לסופ־

רי סת"ם מהציבור הרחב לקחת חלק 
ולהוסיף  הרחוקים  קירוב  בפעילות 

זכות ליום הדין".

משרד החקלאות הקים מאגר 
חברות הזנק ישראליות

מאת חיים מרגליות

תעשיית  את  לקדם  במטרה 
האגרוטק הצעירה במגזר החקלאי 
פוטנציאליים  משקיעים  ולעודד 
הסטארט־אפ  בחברות  להשקיע 
הח־ בענפי  הפועלות  הישראליות 
הקים  החקלאות  משרד  קלאות, 
מחברות  המצטיינים  של  מאגר 
בו  תחרותי,  בהליך  סטארט־אפ, 
נבחרו 32 החברות המובילות שה־
ציעו את המוצרים הטובים ביותר, 

תוך בחינת כלל ההיבטים. 
המצטיינות  החברות  רשימת 
משקיעים  עבור  זמינה  תהיה 

ומהעולם.  מהארץ  פוטנציאליים 
ובעלות  המצטיינות  החברות 
נושאי  ל־11  חולקו  הפוטנציאל 
החק־ בתחומי  נבחרים  משנה 

ביוטכנולוגיה,  ביניהם:  לאות, 
הצומח,  הגנת  ומיכון,  רובוטיקה 
לחקלאות,  עסקיות  מערכות 
תו־ חיים,  בעלי  ימית,  חקלאות 
IT פתרונות  וסנסורים,  כנות 

מגיעות  החקלאות  למשרד  ועוד. 
ועסקיות,  מדעיות  משלחות 
עשרות  של  ואוצר  חקלאות  שרי 
הבא  בדור  המתעניינות  מדינות 
ובפי־ הישראלית  החקלאות  של 

להשפיע  כדי  בהם  שיש  תוחים 
על העולם. משרד החקלאות יציג 
כפורצות  שנמצאו  הנבחרות  את 
העסקיות  המשלחות  בפני  דרך 
למשרד  שבאות  והממשלתיות 

החקלאות.
בין החברות שנבחרו ניתן למ־

המספקת  'טרליס'  חברת  את  צוא 
האס־ שרשרת  אחר  וחיזוי  מעקב 

פקה של הפירות והירקות, משלב 
חברת  בסופר;  למדף  ועד  השדה 
לחקלאים  שמסייעת  'קרופקס' 
בעלויות  לחסוך  העולם  ברחבי 
של  אוטומטי  ניתוח  תוך  מים, 
הנדרשת  המדויקת  המים  כמות 
הגידול,  בשדות  השונים  בחלקים 
מבנה  על  היתר  בין  המבוססים 
חברת  הלחות;  ומידת  הקרקע 
המפתחת  אג־ביו'  'גראונדוורק 
כתוסף  פטריה  על  המבוסס  מוצר 
וחברת  הצמח;  את  ומחזק  משפר 
לזיהוי  חיישן  המפתחת  'אגרינת' 

מזיקים על העץ.
הכ־ ופיתוח  החקלאות  שר 

שידוע  אף  "על  אריאל:  אורי  פר, 
צורך  יש  המדינות  שברוב  לנו 
למדינה  הטכנולוגיה  בהתאמת 
השו־ בגלל  המקומיים  ולצרכים 

הפיזיות  התשתיות  בין  שיש  נות 
בישראל  הקיימות  והטכנולוגיות 
במפגש  העולם,  מדינות  לבין 
חברות  עם  המשרד  הנהלת  של 
עם  שמתייעצות  זרות  ומשלחות 
מוצרים  באלו  החקלאות,  משרד 
רצוי  ישראליות  וטכנולוגיות 
די־ בידינו  יש  עתה  בהם,  להיעזר 

רוג מיהן החברות עם הפוטנציאל 
הגדול ביותר. אנו מקווים שהסיוע 
לחברות  יסייע  המאגר  בפתיחת 
בחשיפה  הצעירות  הישראליות 
ובתקציב ממשלתי לקידום פיתוח 

מוצריהן". 
בכיר  סמנכ"ל  לוי,  מ'  ד"ר 
למינוף המו"פ והחדשנות במשרד 
לא  החברות  "בחירת  החקלאות: 
טכנולוגיות  ראינו  קלה,  היתה 
בדרך  שהם  מדהימים,  ומוצרים 
בשנים  בפועל  לשימוש  הנכונה 
בשלבים  נמצא  וחלקם  הקרובות, 
נע־ הבחירה  בלבד.  ראשוניים 

קריטריונים  מספר  פי  על  שתה 
וביניהם:  מועד,  מבעוד  שנבחרו 
הט־ האתגר  החדשנות,  רמת 

מידת  ברעיון,  הגלום  כנולוגי 
הפרויקט,  להצלחת  ההיתכנות 
למשק  התרומה  פוטנציאל  מידת 
בידול  יכולת  ולעולם,  הישראלי 
החברה ממתחרים ויכולת החברה 
ההיענות  על  שמחים  אנו  והצוות. 
קטנות  חברות  שגם  כך  שהיתה, 
את  לחשוף  טובה  הזדמנות  קיבלו 

מוצריהן".

ומה עם ה'עלטערע'?

הרב י. טוורסקי ביטוי הולם |

יוזמה  על  התבשרנו  מעורבים  ברגשות 
מרכז   – 'הגפן'  של  היוצר  מבית  מרעננת 
יום  יוקדש  לפיה  שידוכים,  לענייני  הסיוע 
י"ט באלול הבעל"ט ליום של פעילות, עשיה 
הרבים  השידוכים  מעוכבי  למען  ותפילה, 

השרויים בקרבנו.
מבצע  ליום  אלול  חודש  מתאים  כמה 
ומעתירים  עומדים  כולנו  בו  בחודש  שכזה. 
שבפתחנו.  חדשה  שנה  לקראת  בתפילה 
כולנו מפשפשים במעשים ומרבים בתשובה 
תפילה וצדקה. אכן בו נאה ויאה שנחשוב גם 

על כל אלו המצפים לישועות.
מסופר על צדיקים שאמרו כי לאחר שהם 
ולתקופת  ביתו בס"ד  את  יהודי מקים  רואים 
השנה זוכה לראות שמחה בביתו, בהיוולד לו 
נגולה  כבדה  אבן  אזי   – טוב  למזל  בת  או  בן 
לתת  יכול  אינו  הצדיק  כי  הטהור.  ליבם  מעל 
הזולת  את  רואה  אינו  עוד  כל  לנפשו  מנוחה 

זוכה לששון ולשמחה במעונו.
צדיקים  של  התבטאויות  נשמעו  מאידך, 
ורואים  המדרש  בבית  מביטים  הם  שכאשר 
העם  ובין  צחורות  טליתות  עטוף  הקהל  את 
בולטים דמויות של בחורים שאינם מעוטפים 
בטלית כיון שעדיין לא זכו למצוא את זיווגם 
ליבם  על  מעיק  הדבר  ביתם,  את  ולהקים 

ומביא עליהם עוגמת נפש מרובה. 
כאן  אכן  כי  תשמעו  ב'הגפן',  תשאלו  אם 

נחלת  זו  הרגשה  היתה  אילו  הפתרון.  טמון 
הנורא  הצער  את  חשים  היו  וכולם  הכלל 
היתה  אזי  עת,  בכל  השידוכים  מעוכבי  של 
באופן  זה  ענין  סביב  הפעילות  מתרבית 
היו  ודמעות  רבות  תפילות  אף  משמעותי, 
נשפכות עבור שבורי לב אלו, וכך היתה באה 

הרווחה והישועה הגדולה בישראל.
בענייניו  טרוד  אחד  כל  שלמעשה  אלא, 
ובדאגותיו שלו. שיהיה  האישיים, בטרדותיו 
נותרים  ה'עלטערע'  אלו  ורק  בשמחות,  רק 

שכוחים ועזובים למרבה הצער.
זו  יוזמה  בעקבות  נתעורר  אפוא  הבה 
ונקבל על עצמנו בימים אלו של אלול, להבחין, 
של  המצערת  בנוכחותם  ולהיווכח,  לראות 
שמסביב.  הטליתות  נטולי  'עלטערע'  אותם 
כמה  עבורם  נקדיש  רחמים.  עליהם  נעורר 
הרחמים  בימי  עליהם  נחשוב  תהילים.  פרקי 

והסליחות ונפעל עבורם ישועה בקרוב.
כמובן, גם חלק המעש וההשתדלות בענין 
זה חשוב מאוד, וכפי שמעוררים על כך צדיקי 
ולהציע.  רעיונות  על  לחשוב  עוז.  בכל  הדור 
אם  ישירה  בצורה  אם  פעמיים.  לחשוב  לא 
או  'הגפן'  ארגון  דרך  מקצועי.  שדכן  בעזרת 
דרך כל יהודי החפץ לסייע ולעזור למען אלו 
נשמע  בקרוב  כי  בתקוה,  לישועה.  הזקוקים 
ושמחה  וששון  טובות  בשורות  ונתבשר 

יישמעו בבתי כל ישראל. 

פעוט נעל את עצמו ברכב 
וחולץ על ידי שוטר

מאת חיים מרגליות

פרטי  ברכב  נעול  אותר  פעוט 
באופקים.  החיים  אור  ברחוב 
את  שבר  למקום  שהגיע  שוטר 
חלון הרכב, וחילץ את הפעוט, כבן 

שנתיים.
מתחקור ראשוני של שוטרים 
הפעוט  כי  עלה  למקום  שהגיעו 
כבן שנתיים ככל הנראה נעל עצ־

בידו  שהיו  מפתחות  עם  ברכב  מו 
שעה שאמו עומדת מחוצה לו.

חלון  את  כאמור  שבר  שוטר 
כבן  הפעוט  את  וחילץ  הרכב 
את  שטף  מכן  ולאחר  השנתיים 
במקביל  מים  אותו  והשקה  פניו 
להזעקת כוח רפואי. בתום טיפול 
ללא  שוחרר  הילד  מקומי  רפואי 

צורך בפינוי.
שבים  "אנו  אמרו  במשטרה 
ליל־ לב  לשים  לציבור  וקוראים 

ובכל  ברכב  עמנו  הנוסעים  דינו 
להתקשר  חריג  אירוע  של  מקרה 

למוקד 100 של המשטרה".

050-414-1718

שמחת חג ב'גלי צאנז'
 ליהנות מכל רגע בחג? מחפשים מלון שמציע את כל היתרונות למשפחה שלכם? 

מלון גלי צאנז מגשים את כל המשאלות. כי יש מלון ויש 'גלי צאנז' 

נערך  בנתניה  צאנז'  'גלי  מלון 
לאירוח משפחות בפאר והדר בחג הסו־

כות הבעל"ט;
במ־ מוקמות  מפוארות  ענק  סוכות 
הידיים  רחבות  ובחצרות  המלון  רפסות 
במתחם המלון עם אופציה לסוכות שי־

נה פרטיות, להנאה מושלמת של אורחי 
יתקיימו  בהם  החג,  כל  במהלך  המלון 
בסיעתא דשמיא סעודות כיד המלך, עם 
של  המסורת  כמיטב  ומטעמים  מעדנים 

מנות גורמה עשירות במיוחד. 
ומהודרת,  מוקפדת  הינה  הכשרות 
הבשרים  כאשר  צאנז,  ק''ק  בהשגחת 
והעופות בהשגחת הרב לנדא, וכל המו־

צרים הינם תחת ההכשר של בד"צ העדה 
החרדית והרב לנדא. 

'שמחת  יתקיימו  המועד  חול  בימי 
בית השואבה' לאורחי המלון עם אווירה 
שלוה  לצד  ומרוממת  יהודית  חגיגית 
פינה  מכל  הנשקפים  פסטורלי  ורוגע 

תוכלו  התיכון.  הים  לחוף  הצופה  במלון 
ליהנות מרגעי קסם ושלווה מן הים הק־

סום ואף ליהנות משעות רחצה נפרדות 
בים.

והאקס־ המרווחים  המלון  חדרי 
יוקרתיות  פאר  סוויטות  קלוסיביים, 
כולם  ולזוגות.  למשפחות  חדרים  לצד 
ברמה  ומעוצבים  טעם  בטוב  מרוהטים 
הידיים  רחב  הלובי  לצד  במיוחד  גבוהה 
המזמין אתכם ליהנות מהשקט ולשאוף 
ואת  הייחודית  האווירה  את  קרבכם  אל 

השלווה והנינוחות.

היום  שעות  ברוב  פועלת  בלובי 
קפיטריה הפתוחה לקהל הרחב ומציעה 
לרג־ ועוגות,  משקאות  קינוחים,  מבחר 

עים של פינוק.
למרכז  וקרבה  נגישות  מציע  המלון 
נגישים  תחבורה  קוי  עם  הארץ  ולצפון 
ונוחים מכל רחבי הארץ ובסמוך למרכז 

הרפואי 'לניאדו'.
כהלכתם  החגים  את  חוגגים  השנה 
ונהנים ממגוון חבילות חג וחבילות חול 
המועד 'הכלול כלול', לפרטים והרשמה: 

.09-8621777

053-3127707

058-6796995

052-7624675052-7548181

054-8578515

052-7165346

054-8449701055-6780665

050-4101010

שב"ס: עליה בנסיונות ערבים 
להיעצר במטרה להחדיר טלפונים 
סלולריים אל המחבלים הכלואים

מאת כתב 'המבשר'

סלו־ טלפונים  הסתירו  ערבים 
לריים וביצעו עבירות שוליות במ־
טרה להיתפס ולהישלח לכלא, כדי 
למחבלים  הטלפונים  את  להחדיר 
מוסרים  כך  בישראל.  הכלואים 

בשב"ס.
עצמם  את  מביאים  הערבים 
הבטחון  כוחות  על־ידי  להיעצר 
הט־ מוחבאים  עליהם  כאשר 

את  להחדיר  בתקוה  לפונים, 
בכלא  האגפים  לתוך  המכשירים 

פיגועי  לתכנון  בהם  ולהשתמש 
טרור.

נתפסו   2019 שנת  מתחילת 
על־ידי סוהרי שב"ס 168 מכשירי 
אסירים  לשימוש  שהועדו  טלפון 
האחרונים  ביומיים  בטחוניים. 
שני  'עופר'  כלא  סוהרי  סיכלו 
בידי  פלאפונים  להחדרת  נסיונות 
צעירים המשויכים לארגוני טרור 

שונים.
'עופר',  סוהר  בית  מפקד 
"הנסיונות  אמר  ג'נה,  רפי  גנ"מ 
אסור  וציוד  פלאפונים  להחדיר 
כל  ממשיכים  עופר  סוהר  לבית 
חיישנות  בעזרת  דרך.  ובכל  העת 
הסוהרים  של  מקצועית  ועבודה 
לה־ הנסיונות  את  מסכלים  אנו 

את  ומונעים  הטל"סים  חדרת 
המשך הכוונות הפח"ע מתוך בית 

הסוהר".
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פתרון למצוקת הדיור: חסידי 
לעלוב מגיעים לעמנואל

עלות דירת 3 חדרים + אופציה של שני חדרים נוספים מרוהטת כולל מחסן 
כולל הוצאות משפטיות תעמוד על סכום של 685,000 שקל

מצוקת  כאשר  אלו,  בימים 
ומש־ משפחה  כל  מעסיקה  הדיור 
הקהילות  עסקני  את  ובפרט  פחה 
בשורה  מתקבלת  דרבנן,  שלוחי 
הדיור  למצוקת  חדש  פתרון  על 
העיר   – לעלוב  חסידי  בקהילת 

עמנואל.
עס־ הגיעו  האחרונים  בימים 

על  קהילת לעלוב המופקדים  קני 
עם  להסכם  דיור  פתרונות  איתור 
חברת הרי זהב הבונה מאות יח"ד 
בעיר החרדית עמנואל, על דירות 

במיוחד  טובים  בתנאים  שישווקו 
לבני הקהילה.

כי  נקבע  ההסכם  במסגרת 
אופציה   + חדרים   3 דירת  עלות 
מרוהטת  נוספים  חדרים  שני  של 
מש־ הוצאות  כולל  מחסן  כולל 
של  סכום  על  תעמוד  פטיות 
העסקנים  כאשר  שקל,   685,000
100,000 של  להלוואה  דואגים 

עצמי.  להון  השלמה  שקלים 
על  שיוטל  העול  כזו  "בצורה 
יעמוד  הצדדים  משני  המחותנים 

בלבד,  צד  לכל  שקל  אלף   50 על 
שיקל  מה  בנקאי,  במימון  והשאר 
גג  קורת  לרכוש  המשימה  את 
אומ־ הצעירים",  לזוגות  מרווחת 

להשגת  שעמלו  העסקנים  רים 
ההסכם.

כי  נמסר  זהב  הרי  מחברת 
בפ־ חלק  לקחת  שמחה  החברה 

חסידיים  לאברכים  הדיור  תרון 
ובכך  המעטירה,  לעלוב  מקהילת 
משפחות  שיותר  לכמה  לעזור 

לצאת ממעגל מצוקת הדיור.
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מאת דוד שמואלי

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הודיע אתמול כי ביום ראשון הוא 
מתכוון להביא להחלטת הממשלה 
את הסדרת היישוב מבואות יריחו 

בבקעת הירדן.
הרי־ להחלת  המשך  צעד  "זה 

וזה  לעשות  שנכון  מה  זה  בונות. 
מה שצריך לעשות וזה מה שהעם 

רוצה שנעשה. אבל העם יוכל לה־
ביע את דעתו רק אם יבוא לקלפי 
בהמוניו ויצביע לליכוד. העם יק־
את  נמנע  אם  רק  החלטתו  את  בל 
היחידה  הדרך  הבחירות.  גניבת 
שהכרזתי  המדיניות  את  לממש 
זה  בחירות  גניבת  ולמנוע  עליה 

לבוא בהמונים לקלפי", אמר.
כינס  נתניהו  הממשלה  ראש 
יממה קודם לכן מסיבת עיתונאים 

שוב  ייבחר  שאם  והודיע  מיוחדת 
יחיל  הוא  הממשלה,  את  ויקים 
בבקעת  הישראלית  את הריבונות 

הירדן.
הב־ בערב  נמצאים  "אנחנו 

את  שיציג  אמר  וטראמפ  חירות, 
יש  אחריהן.  מיד  המאה  תכנית 
יקרה  שזה  מאוד  גבוהה  סבירות 
הב־ אחרי  ספורים  ימים  אפילו 

לפינה.  מעבר  ממש  וזה  חירות, 

זה מציב בפנינו אתגר גדול מאוד, 
זאת  גדולה.  הזדמנות  גם  אבל 
פעמית  חד  היסטורית  הזדמנות 
הישראלית  הריבונות  את  להחיל 

ושומרון,  ביהודה  יישובים  על 
שחשובים  נוספים  וביישובים 
דברי  ולמורשתנו",  לעתידנו 

נתניהו.

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

התמיכה האירופית באיראנים
החוץ  שר  זכה  לה  החמה  הפנים  קבלת 
האיראני בשבדיה, נורבגיה וצרפת, חושפת שוב 
הקשור  בכל  היבשת  מנהיגי  של  הצביעות  את 
ליחסים עם משטר האייתוללות. מי שמתייחסת 
יוצאת  והעיתונאית,  הסופרת  היא  לדברים, 
נורבגיה.  תושבת  כיום  באי,  מ'  הגב'  איראן, 
דבריה פורסמו במכון גייטסטון ותורגמו על ידי 

מגזין מידה.
של  המפתיעה  האורח  הופעת  בטרם  "עוד 
שנערכה   G7ה־ בוועידת  זריף  ג‘וואד  מוחמד 
נעים  מביקור  נהנה  האיראני  החוץ  שר  בצרפת, 
ובנו־ בשבדיה  עצר  כאשר  סקנדינביה  בארצות 
הפגישות,  ממסע  חלק  היתה  לא  דנמרק  רבגיה. 
על  עלו  לקופנהגן  טהרן  בין  שהיחסים  לאחר 
שרטון בשנה שעברה בעקבות נסיון ההתנקשות 

בפעיל אופוזיציה איראני על אדמה דנית.
זריף  של  נסיעתו  מטרת  דיווחים,  פי  "על 
את  להפחית  בדרכים  לדון  היתה  לאירופה 
המתח במפרץ הפרסי ולנסות להציל את הסכם 
החל־ מאז  שאלה  בסימן  עומד  שעתידו  הגרעין 

טת הנשיא האמריקני טראמפ על יציאת ארה“ב 
ממנו במאי 2018. מסע הדילוגים של זריף עורר 
של  וקבוצות  אדם  זכויות  פעילי  של  זעמם  את 
בי־ על  שמחו  גולים  איראניים  משטר  מתנגדי 

קורו. אחרי הכל, שר החוץ מייצג משטר הידוע 
להפרות  הקשר  בכל  בעולם  מהמובילים  כאחד 

זכויות אדם.
"באיראן, אלה המתנגדים למדיניות המשטר 
בכל תחום נרדפים ונעצרים: החל מאנשי ארגוני 
עיתו־ דרך  זכויות,  ופעילות  דין  עורכי  עובדים, 

למען  לפעילים  ועד  מיעוט  קבוצות  ובני  נאים 
איכות הסביבה וזכויות בעלי חיים. 

"אך ההפגנות באירופה לא כוונו רק נגד זריף, 
אלא גם נגד מארחיו האירופאים. ב־21 באוגוסט, 
בסטוקהולם  הפרלמנט  לבנין  מחוץ  מפגינים 
מה  המקומית,  המשטרה  ידי  על  והוכו  הוטרדו 
שגרם לרזא פהלווי – בנו של השאה האחרון החי 
בגלות בארה“ב מאז המהפכה ב־1979 – לשחרר 
את  בחריפות  מגנה  'אני  הבאה:  ההצהרה  את 
היחס החמור של המשטרה השבדית לבני עמנו 
שהתנגדו לנוכחות של סוכני הרפובליקה האס־

לאמית בשבדיה. מצער מאוד שממשלת שבדיה, 
לא רק מארחת נציגים של משטר מיזוגני ודכאני, 
שנמ־ האיראנים  את  באלימות  תוקפת  גם  אלא 

האיראני  שהעם  משטר…לאחר  אותו  מפני  לטו 
לא  הוא  חירותו,  ואת  ארצו  את  מחדש  יכבוש 

ישכח את הפעולה המבישה הזו'.
בשב־ רשמיים  גורמים  עם  שנפגש  "לאחר 

דיה, זריף השתתף בסמינר של ’מכון סטוקהולם 
לחקר השלום‘ (SIPRI), בראשו עומד סגן מזכ“ל 
אליאסון  אותו  אליאסון.  יאן  לשעבר  האו“ם 
את  בחמימות  הזמין  'שלום'  מכון  בראש  העומד 
ואף  נאום,  לשאת  לבמה  האיראני  החוץ  שר 
התנהג בגסות לאחר מכן כאשר עיתונאי כורדי 
באיראן.  בכלא  שספג  העינויים  על  לזריף  סיפר 
השיב  זריף  יותר,  לגרוע  המצב  את  להפוך  כדי 
שע־ בשקר  לו  וענה  הכתב  של  לדבריו  בלעג 

נורא  לא  באיראן  שהמשטר  כנראה  כי  רורייתי 
כל כך אם רוב העם הצביע עבורו, כאילו באמת 

מדובר בבחירות דמוקרטיות.
"לאחר מכן המשיך זריף לנורבגיה, שם חיכו 
מחוץ  אלה)  שורות  כותבת  (כולל  מפגינים  לו 
על  למחות  כדי  באוסלו  הממשלה  ראש  למעון 
המ־ כמתוכנן:  התנהל  לא  האירוע  אך  הגעתו. 

מחסומים  מאחורי  לעמוד  אותנו  אילצה  שטרה 
יכול  היה  לא  כמובן  שם  רחובות,  כמה  במרחק 

זריף לראות אותנו.
היתה  זריף  של  במסע  האחרונה  "התחנה 
העמידה  הראשון  הרובע  מנהלת  שם  צרפת, 
שלט גדול בבית העיריה שהכריז כי זריף וכוהני 
הצרפ־ לערכים  בניגוד  פועלים  באיראן  הדת 
תיים. המסר החד־משמעי הזה לא מנע מהנשיא 
שהוגדרה  פגישה  עמו  לערוך  מקרון  עמנואל 
לא   ‘France 24’ רשת  גם  כ'פרודוקטיבית'. 
התרשמה מהמחאה, וכתביה לא התאמצו להציג 
בנוגע  קשות  שאלות  האיראני  החוץ  שר  בפני 

למצב זכויות האדם בארצו.

משחק כפול

זריף  מול  אירופה  מנהיגי  של  "התנהגותם 
חוששים  הם  כמה  עד  מראה  הביקור  כל  לאורך 
מוסר  אבירי  אותם  כמה  ועד  באיראן  מהמשטר 
גם  כסף.  עבור  הכל  כמעט  יעשו  עצמם  בעיני 
מטהרן  היוצאות  ישראל  להשמדת  הקריאות 

כמעט מדי יום לא הטרידו אותם באופן מיוחד.
בטחוני  חלקים:  משני  מורכב  הזה  "החשש 
(בהם  הורמוז  במצרי  המתיחות  בעוד  וכלכלי. 
העולמיים)  הנפט  ממשלוחי  אחוזים  עוברים 21 
נמשכת, המסחר עם איראן הוא חיוני עבור מדי־

נות רבות באירופה. זהו אחד ההסברים למשחק 
מאז  למעשה  אירופה  מנהיגי  שמנהלים  הכפול 
שנה –  הקמת הרפובליקה האסלאמית לפני 40 
מצד אחד מפארים את עצמם כמגינים ומקדמים 
של זכויות אדם, אך מצד שני מעניקים למשטר 

באיראן פטור מוחלט בנושא.
האירופאית  לפייסנות  ומדאיג  אחר  "הסבר 
כלפי טהרן הוא שלעתים קרובות האידיאולוגיה 
הבולטות  הפוליטיות  מהדמויות  כמה  של 
באירופה חופפת לזו של האייתוללות. כך למשל, 
קורבין  ג‘רמי  הבריטית  הלייבור  מפלגת  ראש 
הידוע בעוינות יוקדת לישראל וליהודים, קיבל 
האיראנית  התקשורת  מרשת  כספים  לכאורה 
ובהם  לה,  שהעניק  ראיונות  עבור   ‘Press TV’
תק־ כלי  זהו  ישראל.  את  בחריפות  תקף  כמובן 
שורת השייך כמובן למשטר, אותו משטר הקורא 
למחוק את ישראל מהמפה ומקיים תחרות קרי־

קטורות שנתית בנושא הכחשת השואה.
בר־ של  המקרה  הוא  לכך  נוספת  "דוגמה 
בראש  שעמד  ומי  גרמני  דיפלומט  ארבל,  נד 
אירופה  מדינות  ידי  על  שהוקם  הגוף   ,‘Instex’
על  האמריקניות  הסנקציות  את  לעקוף  כדי 
מתפ־ להתפטר  לאחרונה  נאלץ  ארבל  איראן. 

לעיתונאי  שהעניק  ראיון  בעקבות  וזאת  קידו, 
הידוע כאנטישמי.

האכזרי  האיראני  מהמשטר  שנמלטו  "אלה 

הנואשים  בנסיונות  ובאימה  בעצב  כיום  צופים 
טהרן.  את  לרצות  רבים  אירופאים  מנהיגים  של 
גם אזרחי אותן מדינות באירופה צריכים להיות 

מודאגים מכך לא פחות".

מחיר כבד

על הפייסנות האירופית כלפי איראן והאפ־
שרות המסתמנת כי גם הנשיא טראמפ ירכך את 
טוויל  בסאם  כותב  האייתולות,  למשטר  היחס 
כי  ב'מידה'  שתורגם  במאמר  גייטסטון  ממכון 
ההיסטוריה של העולם המוסלמי מלמדת כי כל 
מתפר־ מערבית  פשרה  הצעת  או  שלום  מחוות 
נוספות  לדרישות  ומובילה  לחולשה  כסימן  שת 

לוויתורים.
לגרום  מנסה  האירופי  שהאיחוד  "נראה 
אותה,  ולחזק  איראן  את  בחזרה  לקבל  לעולם 
לגבי  לכך  שיהיו  הברורות  המשמעויות  למרות 
אותה  למחוק  האיראני  המאמץ  ולגבי  ישראל 
נולדה  לשיחות  הנוכחית  ההצעה  אך  מהמפה, 
לאחר שהנשיא טראמפ עצמו אמר כי הוא מוכן 
שר  גם  רוחאני.  חסן  איראן  נשיא  עם  להיפגש 
ההגנה האמריקני מארק אספר צוטט לפני מספר 
עימות  מחפשת  ”לא  שארה“ב  כאומר  שבועות 
עם איראן“, וחזר על קריאתו של טראמפ לקדם 

מהלך דיפלומטי מולה.
ממשל  של  המחוות  כי  נראה  כה  עד  "אך 
מנהיגי  על  מיוחד  רושם  עושות  לא  טראמפ 
מוסלמים  למעשה,  האסלאמית.  הרפובליקה 
המערב  מצד  מחוות  לפרש  נוהגים  וערבים 
כסימן לחולשה ונסיגה, ובאופן היסטורי מחוות 
כאלה רק הגבירו את תאבונם והובילו לדרישות 

לוויתורים נוספים.
והמוסלמי  הערבי  בעולם  שנוצר  "הרושם 
במנהיגי  להפציר  מוכן  טראמפ  ממשל  לפיו 
לפגוע  גם  עלול  ישירים  במגעים  לפתוח  איראן 
שולח  שהוא  מכיוון  האמריקניים  באינטרסים 
כדי  שוב  להיכנע  מוכנים  שהאמריקנים  מסר 
להגיע לעסקה. הנשיא רוחאני אמר בחודש שע־

בר שאמריקה ”צריכה להשתחוות“ בפני איראן, 
למרות  עושה,  שהיא  מה  אכן  שזה  נראה  וכעת 
התמיכה הגוברת של איראן בטרור במזרח התי־

כון. האייתוללות מצידם כבר מציגים את המצב 
להיפגש  האם  לשקול  שצריכים  אלו  הם  כאילו 
עם נציגי הבית הלבן, מדיניות שמטרתה היא בין 
השאר העברת מסר לעולם הערבי לפיו המערב 
המושפל מגיע על ברכיו כדי להתחנן בפני טהרן.

"כך למשל טען לאחרונה שר החוץ האיראני 
ארה“ב  עם  לדבר  אפשרי  זה  יהיה  ”לא  כי  זריף 
מבלי שהיא תחדל לאיים במלחמה וטרור כלכ־

לי… אם הם רוצים לחזור למשא ומתן אז חייבים 
לכבד את הסכם הגרעין“. במילים אחרות, זריף 
ממשל  עם  שיחות  לכל  מוקדמים  תנאים  מציב 
שי־ כמי  איראן  את  שמציגה  הצהרה  טראמפ, 

ולנצח.  לעימות  להיכנס  לעצמה  להרשות  כולה 
נכון לעכשיו, נראה שאיראן היא זו שאומרת את 
עובדה  ארה“ב,  מול  במשבר  האחרונה  המילה 
התיכון,  במזרח  שליחיה  בקרב  גם  שמהדהדת 
במיוחד ארגון חיזבללה בלבנון, החות‘ים בתימן 
ברצועת  האסלאמי  והג‘יהאד  החמאס  וארגוני 

עזה.
המוש־ האזהרה  מאותות  להתעלם  "במקום 

מעים מצד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, 
ישראל  של  מהנסיון  ללמוד  יכולים  הלבן  בבית 
וטריטו־ פוליטיות  ופשרות  מחוות  בהצעת 

עם  הסכמים  לפיו  החשוב  ומהלקח  ריאליות 
מחיר  עם  מגיעים  וערביים  מוסלמיים  משטרים 

כבד מאוד.
"כך קרה עם הסכמי אוסלו שהובילו להקמת 
בישראל  ונתפסו  ב־1993  הפלסטינית  הרשות 
לי־ כאסון  הוכחו  אך  ודו־קיום  לשלום  כתקוה 

שהתברר  כפי  כאחד.  ולפלסטינים  שראלים 
בהמשך, ליאסר ערפאת מעולם לא היתה כוונה 
אמיתית לקיים את ההבנות, והוא עצמו התייחס 
להסכם כאל גרסה מודרנית של הסכם חודיביה 
מהמאה השביעית בו הנביא מוחמד הבטיח שלא 
לתקוף שבט יהודי אך חזר לאחר שנתיים וחיסל 
גם  אושרה  ערפאת  של  זו  תפיסה  כליל.  אותו 
תקשורת  ואנשי  בכירים  של  רב  מספר  ידי  על 

פלסטיניים.
כי  ב־2000  הבינו  והרש“פ  ערפאת  "כאשר 
מסיבי  טרור  בגל  פתחו  הם  נחשפה,  תכניתם 
נגד ישראל, דווקא לאחר שקיבלו בקמפ דיוויד 
הנדיבה  הישראלית  ההצעה  את  שנה  באותה 
הצעת  ברק.  אהוד  הממשלה  ראש  מפי  ביותר 
ב־2008  הוצעה  יותר  אף  לכת  מרחיקת  שלום 
על  נדחתה  היא  גם  אך  אולמרט,  אהוד  ידי  על 
אך  לערפאת,  להאמין  רצו  הישראלים  הסף. 
קיבלו בתמורה טרור שגבה את חייהם של אלפי 

אנשים.
לשלם  מוכנה  היתה  שוב  ישראל  ,ב־2005, 
כאשר  לשלום ויציבות  הסיכוי  עבור  כבד  מחיר 
של  פינוי  תוך  עזה  רצועת  משטח  כליל  נסוגה 
יותר מ־8,000 מאזרחיה מביתם. גם המחווה הזו 
כסימן  הפלסטינים  בידי  פורשה  ישראל  מצד 
הט־ להתגברות  הובילה  ורק  ובריחה,  לחולשה 
שי־ פעם  בכל  נסיגות.  עוד  לסחוט  במטרה  רור 

או  מחבלים  שחרור  כמו  ויתורים  ביצעה  שראל 
הסרת מחסומים, התגובה הפלסטינית המיידית 
היתה עוד הרג של ישראלים, וכל הסכם הפסקת 
שעות  בתוך  הופר  בעזה  הטרור  ארגוני  עם  אש 

או ימים.
הס־ כי  הקשה  בדרך  כן  אם  למדה  "ישראל 

את  שווים  אינם  ורודנים  טרוריסטים  עם  כמים 
רק  משמשים  ולרוב  כתובים,  הם  עליו  הנייר 
כהזמנה לעוד ועוד אלימות. גם ממשל טראמפ, 
רו־ צפון־קוריאה,  סין,  כמו  לשחקנים  המאותת 

עשוי  בהסכמות,  מעוניין  הוא  כי  והטליבאן  סיה 
לחוות תסריט דומה. אוסמה בין־לאדן אמר פעם 
כי ”כאשר אנשים רואים סוס חזק וסוס חלש, הם 
באופן טבעי יאהבו את הסוס החזק“. עצה זו יכו־
לה להיות נכונה כיום גם ליועצים סביב הנשיא 
הוא  כוח  ועוד  כוח  חזקים.  הישארו  טראמפ: 
הדרך היחידה לזכות בכבוד מצד אלה המנהלים 
את ההצגה במוסקבה או בייג‘ינג, ובמיוחד מצד 

קובעי ההחלטות בטהרן, עזה וביירות".

נתניהו: "אסור להצביע למפלגות בימין 
שלא עוברות בוודאות את אחוז החסימה"

ראש הממשלה סיפר כי הודיע מראש לארה"ב על כוונתו להחיל ריבונות על שטחי בקעת הירדן

מאת מאיר ברגר

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ותקף  אזרחים  עם  אתמול  שוחח 
בחריפות את יריביו במפלגת כחול 
היה  שלא  אמר  עודה  "איימן  לבן. 
שהשפיע  ישראלי  ממשלה  ראש 
אמריקה  של  המדיניות  על  כמוני 
לטובת ישראל. זה מה שאני עושה 
זה.  את  לעשות  מסוגלים  לא  והם 
והכ־ שנים  עשרות  של  נסיון  צריך 
רה של דעת הקהל בארה"ב", אמר. 
ומעריכים  אותי  מכירים  "הם 
אותי. צריכים לדבר מתוך עוצמה 
פנימית גדולה וכוח שכנוע אדיר. 
אנחנו משנים את ההיסטוריה בע־

לא  והם  מדינאות  של  קשה  בודה 
מתחילים  לא  בכלל  הם  מדינאים. 

להבין איך עושים את זה".
נתניהו הזכיר את הישגיו בתחום 
מדיניות החוץ. "במשך שנים בלמתי 
על  עלינו  שנכפו  וויתורים  נסיגות 
האחרו־ בשנים  האמריקנים.  ידי 

ומביא  הגלגל  את  מסובב  אני  נות 
על  להגן  כדי  שלנו  בנכסים  להכרה 
עתיד ישראל. מההכרה האמריקנית 
ארה"ב  שגרירות  מהעברת  בגולן, 
לירושלים ועכשיו הכשרת הלבבות 
ביהודה  ישראל  בריבונות  להכרה 
ושומרון ובקעת הירדן. הודעתי על 
כך מראש לבית הלבן. גנץ ולפיד לא 
מבינים כלום במדיניות חוץ, הם לא 

מדיני  הישג  שום  להביא  מסוגלים 
גבולות  ומקבע  מביא  אני  לישראל. 

לישראל".
ולפיד.  גנץ  בשביל  לא  "זה 
צריך  מסובך.  עסק  זה  מדינאות 
העולמית  ברמה  שחקן  להיות 
גורמים  להניע  מסוגל  ולהיות 
דברי  לטובתנו",  בעולם  מדיניים 

נתניהו.
עודה  "איימן  כי  הוסיף  הוא 
כבר מרגיש את הבטחון, הוא יודע 
שהוא הולך להיות שר אצל לפיד 
וגנץ. איימן עודה ואחמד טיבי כבר 
מרגישים שהם על הסוס. הם שמ־

אבל  בעזה  חבריהם  בשמחת  חים 
מה שיותר מעניין הוא שראינו את 

הקואליציה שהם הולכים להקים, 
חוק  בעד  הצביעו  שלא  אלה  כל 

המצלמות".
והוא  אליהם  חתך  "ליברמן 
לפיד,  גנץ,  עם  אחת  יד  עושה 
אחמד טיבי ואיימן עודה. ליברמן 
רק רוצה להפיל אותי, מי שרוצה 
לליברמן",  שיצביע  אותי  להפיל 

דברי ראש הממשלה.
המנ־ את  מכם  מבקש  "אני 

אסור  במהלך.  להמשיך  כדי  דט 
למפ־ להצביע  או  בבית  להישאר 

שעוברות  בטוח  שלא  בימין  לגות 
עוברות  לא  או  החסימה  אחוז  את 
סי־ הקול",  את  בזבזתם  ואז  בכלל 

כם נתניהו.

נתניהו: "אסדיר את הישוב מבואות יריחו"
ביום ראשון מתכוון נתניהו להביא להחלטת הממשלה את הסדרת היישוב מבואות יריחו

שקד מגיבה להכרזה על 
בקעת הירדן: "רק הצהרה"
"כשנכנסנו לפוליטיקה נתניהו דיבר על מדינה 

פלסטינית ואנחנו פרסמנו את תכנית הריבונות. 
חשבו שאנחנו הזויים", הזכירה יו"ר ימינה

מאת מאיר ברגר

השרה  ימינה  מפלגת  יו"ר 
אתמול  הגיבה  שקד  לשעבר 
נת־ הממשלה  ראש  להבטחת 
בקעת  על  ריבונות  להחיל  ניהו 
הירדן, ועל פינוי ראש הממשלה 
ירי  בעקבות  באשדוד  מהבמה 

רקטות מעזה.
הצהר־ מבחינה  "ההצהרה 

שקד  אמרה  חשובה",  היא  תית 
ב'כאן רשת ב'. "כשאנחנו נכנס־

נו לפוליטיקה, בנט ואני, נתניהו 
פלסטינית  מדינה  על  דיבר 
פרסמנו  ואנחנו  אילן  בר  בנאום 

את תכנית החלת הריבונות".
"כולם חשבו שאנחנו הזויים 
שנים  כמה  שעברו  שמחה  ואני 
טרמינולוגית  את  ומאמצים 
צריך  אבל  הריבונות,  החלת 

להבין שזו רק הצהרה ואין כאן 
שום מעשה. כשמנחם בגין רצה 
הגולן  ברמת  ריבונות  להחיל 
בחקיקה  זה  את  העביר  הוא 
אחד,  ביום  קריאות  בשלוש 
שאל  לא  הוא  למה  כששאלו 
'כי  אמר  הוא  האמריקאים  את 
אומרים  היו  שואל  הייתי  אם 

לי לא'".
לדבריה, החלת ריבונות על 
לעשות  אפשר  הירדן  בקעת 
ממשלה,  החלטת  באמצעות 
ובוודאי  בחקיקה  צורך  ''אין 
אפשר  מדיני  צורך  יש  שאם 
בממשלת  גם  זה  את  לעשות 
משפטית.  מניעה  אין  מעבר. 
ההצהרה  עם  נשארים  אנחנו 
והיא כשלעצמה חשובה, חשוב 
הח־ על  מדבר  ממשלה  שראש 

לת ריבונות".
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חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965, מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר טוביה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':616-0575662

שם התכנית: מתקן פוטו וולטאי אמונים. גרסת התכנית: הוראות -  29 תשריט -  19
 1965  – התשכ"ה  והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
(להלן: "החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי 
מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  טוביה  באר  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה 
והרשאות:               בניה  התרי  וחלוקה.  איחוד  ללא  וחלוקה:  איחוד   .616-0575662
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג 
פירוט   ,1  /10 ד/   /10 תמא/  פירוט   ,101  /02  /8 שינוי  התכנית:  מספר  היחס 
תמא/10/ד/10, כפיפות תמא/ 35, כפיפות תמא/ 22, כפיפות תמא/ 35/ 1, כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3, כפיפות תמא/ 34/ ב/ 5, כפיפות תממ/14/4. השטחים הכלולים 
בתכנית ומקומם: קואורדינטה X: 169503, קואורדינטה Y: 625472. גושים וחלקות: 
מוסדר: גוש: 2772 חלקות במלואן: 5. גוש: 2772 חלקי חלקות: 4, 13, 37. מטרת 
התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו וולטאי בשטחים החקלאיים של 
מושב אמונים. עיקרי הוראות התכנית: (א) הקמת מתקן בהספק של כ-10 מגה וואט 
לצורך הפקת חשמל אשר יחובר במתח גבוה. (ב) שינוי יעוד קרקע מ"אזור חקלאי" 
ל"קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים". (ג) קביעת השימושים המותרים. (ד) קביעת 
הוראות בניה. (ה) קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות. (ו) קביעת התנאים 
לעיבוד  השטח  להחזרת  תנאים  קביעת  (ז)  בהיתר.  והתנאים  בניה  היתר  למתן 
חקלאי/ליעוד קודם עם תום פעילותו כמתקן פוטו וולטאי. (ח) קביעת זיקת הנאה 
לעיין  רשאי  מעוניין  כל  המתקן.  אל  הגישה  בדרך  רכב  כלי  למעבר  מעבר)  (זכות 
בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט 
של מנהל התכנון www.iplan.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני 
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקווה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק  טלפון: 08-6263795.  שבע 84100  באר   4
(א)  ולבניה באר טוביה, טלפון:08-8503404. בהתאם לסעיף 103  מקומית לתכנון 
בפירוט  בכתב  הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות  לחוק, 
ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן  העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  (סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

עבודתו), תשמ"ט - 1989.
דוד לפלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
 לחוק התכנון והבניה 
ק

149 הודעה על פי סעיף
ק

והבניה תשכ"ה - 1965
בתכנית  זו  לועדה  בקשה  הגיש  ישראל  פאלוך 
***רישוי  בקשה:  מהות   .

קק
201900775 מספר: 

ךך
בקומה  לדירה  גג  חדרי   + סוכה  תוספת  זמין. 

שו ר קשה: מהות שו. ר בקשה:  מהות  0 900775 ר: מס
קומת  מעל  קומות  ארבע  בן  מדורג  בבניין  ד' 
קומה רה לד גג חדר ה סו ת תוס ן. בקומהזמ רה  לד גג  חדר  סוכה   תוספת  ן.  זמ
ברק  בני   

קק
17 מנחם ברחוב  בכתובת:  עמודים. 

ק ן קן ן ן
ב.  מגורים  אזור  ביעוד:   
קק

352 חלקה:   
ת: תותו

6196 גוש: 
בצד  הגג  בקומת  נסיגה  אי  הבאות:  בהקלות 
. מגור אזור עוד: 35 קחלקה: 6 966 גוש:
לתכניות  בהתאם  שלא  וזה  מערב.  ובצד  דרום 
ד הגג קומת גה ס א אות: ה דהקלות הגג קומת גה ס א אות: ה הקלות
1 /ס/ 105 , מק/  2 /ס/  105 ,2 /ד/

עע
/ב, 105 105

(ב)  36 לתקנות בהתאם  הודעה  במקום.  החלות 
05 מק , מק/, ס  05 ,, ד 05 ,, 05

בניה),  (רישוי  והבניה  התכנון  לתקנון  ישן)  ב'   
( ) 36 ות לתק התא הודעה . מקו לתקנותחלות בהתאם  הודעה  במקום.  לות 

2)
לקבל  לזכאי  הודעה  מתן  ללא   .
ה), שו (ר ה וה ון הת ון ה),ק בנ שו  (ר ה  והבנ התכנון  ון 

2016
קק

 – תשע"ו 
ן

של  מענו  העדר  נוכח  (ב),   
ל לק א לז הודעה לקבלמתן לזכא  הודעה  מתן 

36 סעיף  לפי  הודעה 
לל . 0 6 ו תשע

הזכאי. כל המעוניין יכול לעיין בבקשה האמורה 
של ו מע העדר ח ו ,( של( מענו  העדר  נוכח  (ב),   36 ף סע ל ףהודעה סע לפ  הודעה 
ברק.  בני  בעירית  המקומית  הועדה  במשרדי 

ק ן קן ן ן
התנגדות  להגיש  ורשאי  קהל  קבלת  בשעות 
רק. ת ר ע ת המקומ הועדה רק.משרד ת ר ע ת המקומ הועדה משרד
מיום  יום   14 תוך המקומית  לועדה  מנומקת 

לה ורשא קהל לת ק לשעות ורשא קהל לת ק שעות
פרסום זה. קבלת קהל: ימים א', ג' ה' בין השעות 

ו מ ו 4 תוך ת המקומ לועדה ומקת תוך מ ת  המקומ לועדה  מנומקת 
15:30

עע
 -  17:00 השעות  בין  ג'  יום   .

, ,ק ק
10:00

קק
 - 13:00

אברהם רובינשטיין יו"ר הועדה המקומית
ן

לתכנון ולבניה בני ברק
ן

1965 149
20190704

149
10

10 6671 10

6%

3 22

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965, מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: חוף אשקלון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':633-0694950

שם התכנית: מתקן פוטו וולטאי הודיה גרסת התכנית: הוראות -  20 תשריט -  14
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, בדבר 
אישור תכנית מפורטת מס': 633-0694950.  איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי 
בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות 
פירוט   ,234  /02  /6 שינוי   ,777 ד/  שינוי  התכנית:  מספר  היחס  סוג  הבאות: 
תמא/10/ד/1/10 , פירוט תמא/ 10/ ד/ 10, כפיפות תמא/ 35/ 1, כפיפות תמא/ 35, 
כפיפות, תמא/ 34/ ב/ 3, כפיפות תממ/ 4/ 14, ללא שינוי 6/ 03/ 156/ 2. השטחים 
הודיה.  למושב  מזרחית  חקלאי  שטח  הודיה.  מושב  ישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים 
 ,X: 166300 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 2684 חלקי חלקות: 6, 8, 9, 10. קואורדינטה
מתקן  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת   .Y: 619700 קואורדינטה 
הקמת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי  הודיה.  מושב  של  המשבצת  בשטחי  פוטו-וולטאי 
מתקן פוטו-וולטאי בהספק של עד כ-10 מגה-וואט לצורך הפקת חשמל. 2. שינוי ייעוד 
קביעת   .3 הנדסיים.  ומתקנים  חקלאית  קרקע  של  משולב  ליעוד  חקלאית  מקרקע 
שימושים ותכליות. 4. קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות. 5. קביעת הוראות 
בניה. 6. קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר. 7. קביעת תנאים להחזרת 
השטח לעיבוד חקלאי/ליעוד קודם עם תום פעילותו כמתקן פוטו-וולטאי.  הודעה על 
הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 21/06/2019 ובילקוט הפרסומים 8328, 
במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית   .04/07/2019 בתאריך   ,12581 עמוד  התשעט, 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקווה  הדרום,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון, אשקלון 78100, 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 

 .www.iplan.gov.il  ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
דוד לפלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

1517/16/16

1589

147 4

:
1589

280%
7

79 5)24

1589
15

הוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין
פרסום עפ“י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ“ה - 1965

ולבניה מודיעין, בקשה  לוועדה המקומית לתכנון  הוגשה  כי  בזאת הודעה  נמסרת 
ברחוב  מד/מק/74/177  תכנית  לפי   1090 במגרש  בהקלה  הכרוכה  בניה  להיתר 
בדיעבד.   - בניה  תוספת  הבקשה:  תאור  כדלקמן:  מודיעין-מכבים-רעות   1 גלבוע 
מהות ההקלה:  תוספת 3% משטח תכסית מותרת.  הבקשה להיתר כולה עומדת 
בקשה:  מספר  חלקה:116  גוש:5295   3766 מס':  בניה  בתיק  הציבור.  לעיון 
20190877 רעות ברחוב: גלבוע 1 מודיעין-מכבים-רעות. שם המבקש: כץ חיה ודן. 
כל המעוניין אם כבעל נכס ואם מבחינה אחרת, בקרקע, בבניינים או בנכסים הנ"ל, 
יוכל  שהבקשה להיתר בניה עשויה להשפיע עליהם, או הרואה עצמו נפגע ממנה, 
לעיין בעותקי התכניות במשרדי הוועדה המקומית ברח' תלתן 1, מודיעין בשעות 
להקלה  התנגדות  ולהגיש   13:30-17:00 ב'   ,8:30-12:00 א',ד'  הקהל:  קבלת 
המבוקשת תוך 15 יום מתאריך פרסום זה. הודעה זו מפורסמת גם באתר האינטרנט 
של העירייה בכתובת www.modiin.muni.il אתר עיריית מודיעין > תכנון והנדסה 

> מרכז מידע הנדסי > פרסומים. 
משה (מויש) לוי, מ“מ יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מודיעין
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לתפקיד סמנכ"ל/ית פיתוח ותשתיות
ומהנדס החברה

החברה הכלכלית עמק המעיינות
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 301/2019

העובדים  וצוות  הפעילות  הפרויקטים  כלל  ניהול  התפקיד:  תיאור 
הכלכלית,  בחברה  והרחבות)  (ציבוריות  והתשתיות  הפיתוח  באגף 
משלב היזום והתכנון ועד סיום הביצוע והבקרה. •ריכוז פורום פיתוח 
•ייזום  המועצה.  ברחבי  ופיתוח  בינוי  נושאי  לקידום  היום,  וסדר 
וגיבוש של פרויקטים והכנת תיקי תכנון. •בקרה תקציבית על תכנון 
המימון.  מגורמי  תשלומים  וקבלת  הפרויקטים  תקציב  של  וביצוע 
•פיקוח על תהליכי ההכנה והביצוע של מכרזים לפרויקטים. •ניהול 
ופיקוח על עבודת מנהלי המחלקות באגף תשתיות ציבוריות והרחבות 
וספקים.  לקבלנים  לתשלום  חשבונות  ואישור  •בקרה  בישובים. 
•טיפול בכל היבטי הדיווח והמעקב אחר תקציבים ממשרדי ממשלה 

ורשויות. •ריכוז תחום הנגישות במבני ציבור.
כפיפות ארגונית: מנכ"ל החברה הכלכלית.

דרישות התפקיד: השכלה: •בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר 
על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת 
הבאים:  מהתחומים  יותר  או  באחד  לארץ,  בחוץ  אקדמיים  תארים 
הנדסת בנין, אדריכלות. •או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 
באותם  התשע"ג-27/7  המוסמכים,  והטכנאים  ההנדסאים  לחוק   33
וניהול  הנגישות  בתחום  הסמכה  תעודות  לבעלי  •יתרון  תחומים. 

פרויקטים.
בתחום  ניסיון  שנות   5 אקדמי:  תואר  בעל  •עבור  מקצועי:  ניסיון 
בתחום  ניסיון  שנות   6 רשום:  הנדסאי  •עבור  הרלוונטי.  העיסוק 
העיסוק הרלוונטי •עבור טכנאי רשום: 7 שנות ניסיון בתחום העיסוק 

הרלוונטי.
עובדים  צוות  בניהול  לפחות  שנים   3 של  •ניסיון  ניהולי:  ניסיון 
מקצועי בכפיפות ישירה. •ניסיון של 3 שנים בניהול פרויקטים בתחום 
הבניה הציבורית ותשתיות. •ניסיון בניהול תקציב בסדר גודל דומה. 
(מעל  בסביבה מרובת-פרויקטים  ופיקוח  בניהול  •עדיפות להתמחות 
30 פרויקטים בו זמנית). •עדיפות לניסיון בעבודה במערכות ציבוריות 

הקשורות לתשתיות וכבישים.
שירות  •תודעת  טובים.  אנוש  ויחסי  •תקשורת  אישיים:  כישורים 

גבוהה. •יכולות גבוהות של סדר וארגון.
של  גדול  במספר  זמני  בו  וטיפול  לחץ  מצבי  עם  התמודדות  •יכולת 

פרויקטים.
ושעות  מאומצת  לעבודה  נכונות  נהיגה.  רישיון  ייחודיות:  דרישות 

מרובות.
-------------------------------------------------------------------------

המשרה המוצעת היא בהיקף של 100% משרה. העסקה בחוזה אישי 
- בכפוף לאישור משרד הפנים.

העומדות  פניות  רק  כאחד.  וגברים  לנשים  מיועדת  המשרה 
- חובה להעביר תעודות בעת הפניה. קו"ח  בדרישות הסף תענינה 
adi@maianot.co.il לשלוח:  נא  המשרה  שם  בציון  והמלצות 

לא יאוחר מיום 23/9/19 בשעה 09:00 בבוקר.

החלטת מהנדס המועצה בהתאם לחוק עזר למגידו  ןתיקון ק
(שטחים ציבוריים פתוחים), התשע“ח-2017להלן החלטת מהנדס המועצה לעניין שטחים 
ציבוריים פתוחים, המיועדים עפ“י טיבם ותכליתם לשמש בעלי נכסים המצויים באזורים

כמוגדר להלן: 

אדריכל ברוך שמיר - מהנדס המועצה

הישוב /
אזור

פרטי השצ“פ 
(מס‘ תכנית)
פ פפרט השצ גושים חלקות ומגרשים שבהם קיימים פרט השצ

השצ“פים/טיפול נופי.
ם חלקות ומגרש ם חלקות ומגרשגוש פרטי הנכסים גוש

אותם מיועד לשמש השצ“פ קקקקקקקקקחלקות ומגרשיםגושים 
רמת 

השופט
כל הנכסים בתחום התוכנית3,, 4,, 5,, 6,, 7,, 8,, 123419ג/16694

כל הנכסים בתחום התוכנית13,,,, 14,,,, 1234329
ג/11140רמות מנשה

ג/19475
כל הנכסים בתחום התוכנית19,, 1238223
כל הנכסים בתחום התוכנית142,, 143,, 144,, 12828147
כל הנכסים בתחום התוכנית123814

ג/במ/229,עין העמק
ג/2731, 
ג/7078

12786 ,132 ,129 ,13 ,7
 ,136

,,
 ,135

,,
 ,134

,,
 ,133

,,
142 ,,141 ,,140

כל הנכסים בתחום התוכנית

1174257 ,53 כל הנכסים בתחום התוכנית52,
יקנעם 

המושבה
ע עק כל הנכסים בתחום התוכנית1108927ג/14289ק

1109363 כל הנכסים בתחום התוכנית62,,
כל הנכסים בתחום התוכנית8,,,,, 9,,,,, 10,,,,, 11,,,,, 15,,,,, 1109516
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מועצה אזורית עמק המעיינות

"המועצה") מזמינה  המועצה האזורית עמק המעיינות (להלן:   .1
חשבונות  והנהלת  חשבון  ראיית  שירותי  למתן  הצעות  בזאת 

חיצוניים למועצה ולתאגידיה הנלווים.
רשאים לגשת למכרז משרדי רואי חשבון בעלי ניסיון של 5 שנים   .2
לפחות במתן שירותי הנהלת חשבונות לרשויות מקומיות, אשר 
שני  וכן  מלאה  במשרה  ראשי  חשבונות  מנהל  במועצה  יציבו 
על  שיפקח  מנוסה  רו"ח  וכן  לפחות)   2 (סוג  חשבונות  מנהלי 
עבודת המחלקה ויהיה נוכח במועצה לפחות פעם בשבוע, הכל 

כמפורט בתנאי המכרז.
 300 של  סך  תמורת  במועצה  לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  את   .3

ש"ח שלא יוחזר.
במשרד   12:00 בשעה   3/10/2019 ביום  ייערך  מציעים  מפגש   .4
מפגש   .04-6848150/1 לבירורים:  טל'  במועצה.  המועצה  גזבר 

זה אינו חובה.
שאלות הבהרה בכתב בלבד בהתאם להוראות המכרז, עד ליום   .5

7/10/2019 שעה 12:00.
 .15:00 בשעה   27/10/2019 הצעות:  להגשת  האחרון  המועד   .6

הגשה ידנית בלבד בתיבת המכרזים של המועצה.
ראיונות עם בעלי התפקידים מטעם המציעים יתקיימו במועד   .7

שיימסר לכל מגיש הצעה.
להצעה יש לצרף את כל התיעוד המסמכים הנדרשים כמפורט   .8
במכרז וכן ערבות מכרז בסך של 25,000 ש"ח בתוקף עד ליום 

30/1/2020 בנוסח המצורף למכרז.
כל הצעה  או  אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה   .9

אחרת שהיא.
המכרז,  תנאי  של  ביותר  חלקית  תמצית  מהווה  לעיל  האמור   .10

ואין בו כדי להחליף את מסמכי המכרז המלאים.
מועצה אזורית עמק המעיינות

מתן שירותי ראיית חשבון
והנהלת חשבונות חיצוניים למועצה ולתאגידיה

מכרז פומבי מס' 13/2019

והעדות,  החוגים  מכל  שליט"א 
ראשון  ביום  בע"ה  שיתקיים 
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 
ממפלגות שונות ברוחב הסקאלה 
והציבור  ועולה,  גואה  הפוליטית, 
החרדי מרגיש בצדק, כי מבקשים 
צעדיו.  את  ולהצר  אותו  לרדוף 
גדולי ישראל קבעו כי לעת הזאת, 
למערכה  להירתם  הכל  חייבים 
הקדושה. חוב קדוש הוא להצביע 

ג'  והשבת  התורה  יהדות  עבור 
וגם לפעול לכך שאחרים יצטרפו 

ויתנו את קולם להצלת היהדות. 
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.

דריכות שיא לקראת כינוס החירום בירושלים 
בראשות שרי התורה והחסידות שליט"א 

ח"ו. 
יש־ גדולי  זו  חירום  בשעת 

והחסידות  התורה  שרי  ראל 
החו־ על  הזהירו  כבר  שליט"א 

שלא  אחד  כל  על  המוטלת  בה 
בבחירות  מלהצביע  ח"ו  להימנע 

אלו. 

הורא־ שוב  עולה  אף  זה  בזמן 
קודש  של  והנחרצת  הברורה  תו 
מהר"א  הרה"ק  מרן  הקדשים 
מבעלזא זי"ע שהורה באופן נחרץ 
כאו"א  מחוייב  תוה"ק  "לפי  כי 

להצביע".
הציעו  מעשה  ואנשי  חסידים 
ולהעתיר  מרובים  רחמים  לעורר 

ונשגב  צדיק  האי  של  ציונו  על 
ביום שלישי הקרוב, יום הבחירות 

הגורליות. 
אהרן  רבי  הגה"צ  לכך,  אי 
אשר  שליט"א  רוטנר  מרדכי 
הקדשים  בקודש  לשמש  זכה 
מבעלזא  הגה"ק  מרן  כקש"ת  את 
הבחירות  ביום  יעלה  זצללה"ה 
להעתיר בתפילה על ציונו הקדוש 
עד  אשר  אלה  את  לטובה  להזכיר 
בבחירות  להצביע  זכו  לא  היום 
יבטיחו  אשר  שהיא)  סיבה  (מכל 
הפעם למלא את בקשתו הטהורה 
להצביע  זי"ע  הגה"ק  מרן  של 
להעניק  בכדי  וזאת  בבחירות. 
בקשתו  למקיימי  פז  הזדמנות 
הטהורה שיזכו להתברך בכל מילי 

דמיטב.
קרוביו  על  שיודע  מי  כל 
לראשונה  המצביעים  וידידיו 
לה־ מתבקש  הקרובות,  בבחירות 

ביא לתשומת ליבם או להזכיר את 
שמם במוקד המיוחד. 

תתקיים  הציון  על  האזכרה 
יום  בעצם  שלישי  ביום  בעז"ה 

הבחירות בשעה 4.00 אחה"צ. 
למ־ יש  שמות  להעברת 

האם  ושם  המלא  השם  את  לא 
האזכרה  מועד  לפני  ולשלוח 
במייל  או   02-5385145 בפקס 

.LI025385251@Gmail.com

תפילות מיוחדות על ציון מרן הגה"ק מבעלזא 
שחתם "לפי תוה"ק מחוייב כאו"א להצביע"

דיווח: 
טראמפ 

בוחן הקלה 
בסנקציות 

רצועת עזה לשטח ישראל שיורטו 
על־ידי מערכת כיפת ברזל.

היה  האזעקה  שנשמעה  בזמן 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
פו־ בכנס  נאום  של  בעיצומו 

הופסק,  הנאום  באשדוד.  ליטי 
והמש־ מהבמה  הורד  נתניהו 

לאחר  מהמקום.  פונו  תתפים 
לנאום  נתניהו  שב  דקות  מספר 
עלי־ יורה  חמאס  "אם  ואמר, 

הליכוד,  של  אירוע  באמצע  נו 
אותנו  רוצה  לא  שהוא  כנראה 

פה".

ירי רקטות 
מעזה 

ליישובי 
הדרום; 

צה"ל תקף 
ברצועה

המועצה המקומית דיר אל אסד

המועצה המקומית דיר אל אסד (להלן: "המועצה") מעוניינת בזאת 
לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות אספקה, ותחזוקה של שלטים 
גביהם,  על  פרסום  זכות  והענקת  אחרים  ושלטים  אלקטרוניים 

וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
ש"ח, 1,000 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום .1

שלא יוחזרו בגין כל מכרז.
רשאים להשתתף על פי סעיף ז' תנאי סף שבחוברת המכרז. .2

של  בסכום  צמודה  בנקאית  ערבות  כתב  בצירוף  ההצעה  את  .3
בתוקף עד לתאריך 1/2/2020, יש להגיש במעטפה  ,5,000 ש"ח
ע"י  בלבד,  אישית  במסירה  המכרז,  מס'  סימון  עם  סגורה, 
הכנסת ההצעה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה עד ליום ה' 

7/10/2019 וזאת לא יאוחר מהשעה 12:00. 
 ,09:00 בשעה סיור קבלנים (חובה) יתקיים ביום ב' 23/9/2019 .4

המפגש במשרדי המועצה. 
ביצוע בפועל מותנה באישור תקציב ע"י משרד הפנים. .5

,050-8499150 לבירורים נא לפנות ל: מר ארכ' פריד עווד: .6
ו/או מר גיא קרת: 052-8231999

אחמד דבאח - ראש המועצה

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

זאת,  רוחאני.  עם  פגישה  לאפשר 
בשל ההתנגדות הנחרצת של המ־
נהיג העליון של איראן, עלי חמי־
שמ־ ארה"ב,  עם  קשר  לכל  נאי, 

חברי  הגדול'.  'השטן  ידו  על  כונה 
על  חתמו  אף  איראנים  פרלמנט 
הוא  כי  וטענו  הנשיא,  נגד  עצומה 
מנהל  כשהוא  מסמכויותיו  חורג 
לעמדותיו  המנוגדת  חוץ  מדיניות 
שה־ רוחאני,  העליון  המנהיג  של 

עמדה שלו אמורה לקבוע ולהיות 
למדיניות  הקשור  בכל  מכרעת 

החוץ והבטחון של איראן. 

שיפור ניכר במצב ניקיון החופים: 75%
מהחופים דורגו נקיים עד נקיים מאוד 

מאת חיים מרגליות

המשרד  של  נקי  חוף  ממדד 
75.38 כי  עולה  הסביבה  להגנת 
דורגו  שנמדדו  מהחופים  אחוזים 
לעומת  מאוד,  נקיים  עד  נקיים 
61.54% במדד הקודם ששיקף את 
החודש.  של  הראשונה  המחצית 
שעברה  בשנה  המקבילה  בתקופה 
נקיים  מהחופים   63.63% נמצאו 
2019 מתחילת  מאוד.  נקיים  עד 
נקיים,  מהחופים  אחוז   65.15 היו 

לפחות 70 אחוז מהזמן.
הנקיות  החופיות  הרשויות 
אביב־יפו,  תל  אשדוד,  הן  ביותר 
הרצליה,  רווה,  גן  א־זרקא,  ג'סר 

בת ים, נתניה, עכו וחוף השרון.
נקי',  'חוף  תכנית  במסגרת 

יזמה היחידה הארצית להגנת הס־
להגנת  המשרד  של  הימית  ביבה 
לרשויות  משטרתי  סיוע  הסביבה 
שמירת  חוק  לאכיפת  החופיות 
הניקיון בחופי הים בחודשי הקיץ. 
שתי־ האכיפה,  פעילות  במסגרת 

הנופשים  ספטמבר,  סוף  עד  משך 

המלכלכים בחוף עלולים להיקנס 
פסולת.  השלכת  על  שקל  ב־750 
עד כה ניתנו בפעולות אכיפה אלו 
פסולת,  השלכות  על  קנסות   90
בנו־ קנסות  כ־750  הכל  ובסך 

פיקוח  סיורי  ב־92  שונים  שאים 
בחופים.

תמך  הסביבה  להגנת  המשרד 
בשנה זו ברשויות מקומיות שבת־

חומן חופים בלתי מוכרזים בהיקף 
התמיכה   – שקל   9,307,300 של 
הגדולה ביותר שניתנה עד כה על 

ידי המשרד.
שהעביר  התקציבים  הגדלת 
ניקיון  לשם  לרשויות  המשרד 
בש־ הסברה  ולפעילויות  החופים 

חוק  כניסת  לצד  האחרונות,  נים 
השקיות ופעילויות האכיפה היזו־
מות, הביאו להפחתה משמעותית 

של כמות הפסולת בחופים.
המשרד להגנת הסביבה קורא 
ולחוגגים  למטיילים  לנופשים, 
להשאיר את הכלים החד־פעמיים 
נקיים  וים  מחופים  וליהנות  בבית 

מפלסטיק.

מאת חיים מרגליות

מפיגום  נפלו  פועלים  שלושה 
בחריש.  לוטם  ברחוב  בניה  באתר 

לבית  ופונו  טופלו  נפצעו,  הם 
חולים.

ב'איחוד  חובש  זיגדון  טל 
סיוע  "הענקנו  סיפר:  הצלה' 
לפצוע  האירוע  בזירת  ראשוני 
נפגעים  ולשני   30 כבן  בינוני 
מדובר   .25 בגילאי  קל  באורח 
מפיגום  שנפלו  פועלים  בשלושה 
באתר  עבודתם  כדי  תוך  שקרס 

בניה".

בני ברק: הולכת רגל נפצעה 
מלוח מתכת שנפל מגובה

מאת חיים מרגליות

שך  הרב  ברחוב  שעברה  אשה 
מתכת  מפלטת  נפצעה  ברק,  בבני 
מגובה  שנפלה  (איסכורית)  גדולה 

מבנין סמוך ופגעה בה.

שהוזעקו  הצלה  ארגון  כונני 
למקום, העניקו לה טיפול רפואי. 
לאחר מכן היא פונתה במצב בינו־

ני, עם חשד לחבלת ראש, להמשך 
קבלת טיפול רפואי בבית החולים 

בילינסון בפתח תקוה.

86/19

mate@binyamin.org.il
24/09/2019
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חריש: שלושה פצועים בקריסת פיגום

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ

מכרז 32/2019
מיגון מבנה דורות
רשאים להשתתף: מציע בסיווג ג'-1 ענף 100.  .1

ערבות הצעה על סך 20,000 ש"ח, בתוקף עד 31/12/2019.  .2
(כולל מע"מ)  1,000 ש"ח  רכישת מסמכי המכרז:  עלות   .3

שלא יוחזרו בכל מקרה.
 ,15:00 שעה   30/9/2019 הצעות:  להגשת  אחרון  מועד   .4
במסירה ידנית בלבד במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר 

לב 6 שדרות (לתיבת המכרזים).
בשעה  ב-16/9/2019  יתקיים  (רשות)  מציעים  סיור   .5
12:00, במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר לב 6 שדרות.

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



המבשר | יום חמישי, י"ב באלול תשע"ט | עמוד ז

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

050-6242743
[20053885]

(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
מרוהטת  ממוזגת  חד'   3 ברוממה 
053- טוב.  במחיר  מיידי  קומפלט 

3170820
[20053956]

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
מ"ר   100 כ  להשכרה  שמגר  ברחוב 
במחיר מציאה, משופץ וממוזג. תיווך 

צביקה רוזן 052-763-4444
[20053958]

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

6706870
[20053896]

בני ברק | מכירה
ק"א  חדישה  ענקית   4.5 חגי  באזור 
שמש  מרפסת   + מעלית   + חזית 
03- "אפיק-נכסים"  2,590,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053955]

 + ק"ב  מטופחת  כ-4ח'  השקט  בקוק 
מעלית + חניה 1,850,000ש"ח "אפיק-

נכסים" 03-5791514
[20053954]

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]

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

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]

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]

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]

קריות 
מחולקות  להשקעה  דירות  קריות 
במגוון גדלים החל מ600,000 ש"ח 

ניר דהן 0527186008
[20053951]

מגוון נכסים להשקעה בקריות עד 
גבוה  תשואה  אחוז  ש"ח   500,000

ישורון 073-3815555
[20053950]

85 ק.מוצקין  להשקעה 
ל2,תשואה  לחלוקה  מ"ר,מעולה 
מנחם  ש"ח   670,000 גבוה,מחיר 

כהן 0527132684
[20053949]

חד',115  4 ק.ביאליק  להשקעה 
ש"ח   5000 ל3,הכנסה  מ"ר,חלוקה 

נטו אברהם 0527133423
[20053948]

בק.מוצקין  להשקעה  מציאה 
על  בניה  אופציית  א'  קומה 
ש"ח,מחיר  ב2000  הגג,מושכרת 
דהן--052 ניר  ש"ח   450,000

7186008
[20053947]

חרדי  איזור  ק.אתא  להשקעה 
ש"ח   4100 ל2,הכנסה  חלוקה 
אברהם  ש"ח   610,000 נטו,מחיר 

052-7133423
[20053944]

מפוארת ֹ וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
הקיץ  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

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

לכנרת. 035230030"
[20053919]

בלתי  צפתית  חוויה   - חידות  חדר 
וקבוצות  למשפחות  מתאים  נשכחת. 

. לתיאום 0559182207.
[20053648]

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

צמודה לווילה 9\050-4106132
[20053517]

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

3129516
[20052434]

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

072-3926958
[20052372]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
054-8433088 ממוזגת. 04-6922596
[20052313]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
054-8433088 ממוזגת. 04-6922596
[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]

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. 
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 
לתשרי, מבחר דירות יפייפיות באזור 
-חיים  דברי  בעלזא,  כדורי,  תנובה, 

054-8491291
[20053957]

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]

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]

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]

לבית  מי-ם  שנסע  בקו 419  נגן  נאבד 

שלישי  ביום  שעבר  שבוע  שמש 

0527153343 באזור השעה 15:00
[20053918]

דף היומי בבלי: כריתות כב    דף היומי ירושלמי: שבת י    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הי"ב (ההשתדלות)    משנה יומית: אבות ג, יח - ד, א    הלכה 
יומית: או"ח תקסו, ז - תקסז, א    רמב"ם יומי: שבת, ג-ה    שו"ע הרב - רב 
יומי: פה, ג-ד    דף היומי - זוהר: פקודי, שיד-שכח    חפץ חיים: רכילות ז, 

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

8:428:448:438:458:458:40סו"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

12:3512:3712:3612:3812:3712:34חצות היום
13:0613:0813:0713:0913:0913:05מנחה גדולה

18:5418:5118:5318:5318:5218:48שקיעת החמה
זמנים למחר

4:504:514:494:534:524:47עלות השחר
5:305:315:305:335:325:28זמן ציצית ותפילין

6:206:276:196:246:236:19הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
סנטר פארם  03-7411367 054-7458734 שד' משה דיין 107    בני ברק הפלמ"ח בע"מ פסגת זאב ירושלים
עד 08:00 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00   077-8880390 סופרפארם מינסטור אהרונוביץ 12    תל אביב
077- סופר פארם ביג 077-8882200 רח' דיזינגוף 208 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה סוםרפארם ארלוזורוב
8881040 רח' גיבורי ישראל 5 א.ת. פולג   חיפה סופר פארם נווה שאנן  077-8880440 טרמפלדור 56    רמת 
6519153 אהרון חולון עד 01:00     מהשעה 8:00  הלל 165  אבא  איילון -  קניון   077-8880100 סופרפארם גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד  הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.63-
אתמול: 211.62-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-18

תל אביב
29-22

חיפה
28-22

גולן
31-20

טבריה
35-24

גליל
27-18

באר שבע
32-21

אילת
37-25

מזג האויר
טמפרטורות רגילות לעונה
היום - מעונן חלקית עד בהיר, 

הטמפרטורות יהיו רגילות 
בעונה.

שישי - נאה. ללא שינויי ניכר 
בטמפרטורות.

שבת - מעונן חלקית, תחול 
ירידה קלה בטמפרטורות 

בעיקר בהרים. ייתכן טפטוף 
בצפון הארץ ובמרכזה.

ראשון - מעונן חלקית עם ירידה 
נוספת בטמפרטורות והן יהיו 
נמוכות במעט מהרגיל בעיקר 

בהרים ובפנים הארץ. בצפון 
הארץ ובמרכזה יתכן גשם קל.

ראשוןשבתשישי

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

לתפקיד מנהל/ת מחלקה –
פיתוח תשתיות ציבוריות

החברה הכלכלית עמק המעיינות
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 302/2019

בתחום  הפרויקטים  מנהלי  עבודת  על  אחריות  התפקיד:  תיאור 
סיום  ועד  ותכנון  יזום  משלב  הכלכלית,  בחברה  ציבורי  בינוי 
מקורות  הפרויקט,  תקציב  *הכנת  כולל:  התפקיד  הביצוע. 
של  וביצוע  *הכנה  הפרויקטים.  של  תקציבית  ובקרה  ושימושים, 
הפרויקטים  של  המפקחים  וניהול  *ליווי  לפרויקטים.  מכרזים 
לקבלנים  לתשלום  חשבונות  של  ראשוני  ואישור  *בקרה  בשטח. 
וגופים  ממשלה  משרדי  עבור  תקציב  דיווחי  *הכנת  וספקים. 

מתקצבים. *סיוע לסמנכ"ל החברה.
כפיפות ארגונית: סמנכ"ל הנדסה החברה הכלכלית.

במוסד  שנרכש  אקדמי  תואר  *בעל  השכלה:  התפקיד:  דרישות 
הכרה  שקיבל  או  גבוהה,  להשכלה  המועצה  ידי  על  המוכר 
או  באחד  לארץ  בחוץ  אקדמיים  תארים  להערכת  מהמחלקה 
ערים.  תכנון  או  אדריכלות  הנדסה,  הבאים:  מהתחומים  יותר 
*או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים 

והטכנאים המוסמכים  התשע"ג-27/7 באותם תחומים.
ניסיון מקצועי: *4 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. *עבור 
*עבור  הרלוונטי.  העיסוק  בתחום  ניסיון  שנות   5 רשום:  הנדסאי 
טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. *יתרון 

לניסיון ניהולי של 3 שנים לפחות בניהול צוות עובדים.
*ייצוגיות  ובע"פ.  בכתב  גבוהה  ביטוי  *יכולת  אישיים:  כישורים 
*יכולת  וארגון.  סדר  של  גבוהות  *יכולות  טובים.  אנוש  ויחסי 
של  גדול  במספר  זמני  בו  וטיפול  לחץ  מצבי  עם  התמודדות 

פרויקטים.
דרישות ייחודיות: שליטה מלאה בישומי מחשב אופיס ואינטרנט. 

ניסיון במגזר הציבורי - יתרון.
----------------------------------------------------

המשרה המוצעת היא בהיקף של 100% משרה. העסקה בחוזה 
אישי - בכפוף לאישור משרד הפנים.

העומדות  פניות  רק  כאחד.  וגברים  לנשים  מיועדת  המשרה 
בדרישות הסף תענינה - חובה להעביר תעודות בעת הפניה. קו"ח 
adi@maianot.co.il לשלוח:  נא  המשרה  שם  בציון  והמלצות 

לא יאוחר מיום 23/9/19 בשעה 09:00 בבוקר.

לתפקיד מנהל/ת אגף פיתוח עסקי
בחברה הכלכלית

החברה הכלכלית עמק המעיינות
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 303/2019

תיאור התפקיד: אחריות לפיתוח עסקי ארוך-טווח לחברה הכלכלית 
*זיהוי  כולל:  התפקיד  ההכנסה.  מקורות  הגדלת  לשם  ולמועצה 
הזדמנויות עסקיות ובחינה כלכלית. *תכנון וניהול יוזמות ופרויקטים 
אזוריים.  ותעשייה  תעסוקה  מוקדי  פיתוח  על  *אחריות  כלכליים. 
ושיפור כלכלי של תחומי העיסוק הנוכחיים של  על בחינה  *אחריות 
החברה, ביחד עם מנהלי הפעילויות. *אופציה עתידית לליווי יזמויות 

חדשות בתחומים שונים.
כפיפות ארגונית: מנכ"ל החברה הכלכלית.

דרישות התפקיד: השכלה: •בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר 
על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת 
תארים אקדמיים בחוץ לארץ. •או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם 
התשע"ג-27/7  המוסמכים,  והטכנאים  ההנדסאים  לחוק   33 לסעיף 

באותם תחומים.
בתחום  ניסיון  שנות   5 אקדמי:  תואר  בעל  •עבור  מקצועי:  ניסיון 
בתחום  ניסיון  שנות   6 רשום:  הנדסאי  •עבור  הרלוונטי.  העיסוק 
העיסוק הרלוונטי •עבור טכנאי רשום: 7 שנות ניסיון בתחום העיסוק 

הרלוונטי.
ניסיון ניהולי: •ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול צוות עובדים. •ניסיון 
בתחומי  ניסיון  לבעלי  •עדיפות  דומה.  גודל  בסדר  תקציב  בניהול 
•עדיפות  מתחדשות.  אנרגיות  וחדשנות,  יזמות  והמימון,  הכלכלה 
לציבורי  הפרטי  המגזר  בין  שותפויות  בהקמת  קודם  ניסיון  לבעלי 

ועבודה עם מוסדות ממשלתיים.
מאומצת.  לעבודה  ונכונות  גבוהה  •מוטיבציה  אישיים:  כישורים 
ובע"פ.  בכתב  גבוהה  ביטוי  •יכולת  ומהירה.  גבוהה  לימוד  •יכולת 
וחיצוניים.  פנימיים  גופים  מגוון  עם  פעולה  שיתופי  לקשור  •יכולת 

•ייצוגיות ויחסי אנוש טובים.
ואינטרנט.  אופיס  מחשב  בישומי  מלאה  שליטה  ייחודיות:  דרישות 

ניסיון במגזר הציבורי - יתרון.
------------------------------------------------------

מיועדת  המשרה  משרה.   100% של  בהיקף  היא  המוצעת  המשרה 
לנשים וגברים כאחד. מועד תחילת העובדה 1/1/2020 בכפוף לקבלת 
חובה   - תענינה  הסף  בדרישות  העומדות  פניות  רק  יעודי.  תקציב 
להעביר תעודות בעת הפניה. קו"ח והמלצות בציון שם המשרה נא 
לשלוח: adi@maianot.co.il לא יאוחר מיום 3/10/19 בשעה 09:00 

בבוקר.
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0733-74-70 התקשרולהצטרפות 
4150605@gmail.com 

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

לקבל מענק בסך 38,400 ההההזזזככככוותתתתת
להיות שותפים בהקמת עשרות אלפי בתים בישראל ההההזזזזככככוותתתת
להיות חברים בגמ"ח הוותיק המבוסס והאמין בציבור החרדי ההההזזזזככככוותתתתת
להיות חברים בגמ"ח הכי נקי ומהודר מחשש ריבית בפיקוח צמוד ההההזזזזכככוותתתתת

החובה היחידה להזדרז להצטרף לפני גיל 3

מס'מסלול
 יחי'

סך תרומה 
חודשית

חודשי
תרומה 

סכום כולל 
החזר סך הלואהשל התרומה

מענקחודשי

ת
חב

ור
מ

ה 
ס

רי
1₪פ 50192₪ 9,600₪ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪520₪12,800

3₪ 150192₪ 28,800₪ 120,000₪ 780₪19,200

4₪ 200192₪ 38,400₪ 160,000₪ 1,040₪25,600

5₪ 250192₪ 48,000₪ 200,000₪ 1,300₪32,000

6₪ 300192₪ 57,600₪ 240,000₪ 1,560₪ 38,400

ל ההההזזזכככככותתתת

03

ניו יורק: למעלה ממחצית מפשעי שנאה 
שדווחו השנה היו על רקע אנטישמי

במהלך השנה האחרונה חלה עליה של יותר מ־63 אחוזים בתקיפות אנטישמיות 
כלפי יהודים

מאת א. למל

יורק  ניו  במשטרת  בכירים 
מפ־ ממחצית  למעלה  כי  אומרים 
לספטמבר  עד  שדווחו  שנאה  שעי 
רקע  על  היו  יורק  ניו  בעיר  השנה 

אנטישמי.
כי  נאמר  שפרסמו  במסמך 
חלה עליה במהלך 2019 של יותר 
אנטישמיות  בתקיפות  מ־63% 

כלפי יהודים. 152 אירועים כאלה 
דווחו עד לחודש האחרון, אל מול 

93 בשנה שעברה.
יורק  בניו  נרשמו  הכל  בסך 
כ־200 לעומת  שנאה  פשעי   290

בשנה  זו  לתקופה  עד  בלבד 
שעברה.

בעקבות  העצורים  מספר  גם 
אל  ל־135  עלה  יהודים  התקפות 

מול כ־105 בשנה שעברה.

מתקשים  יורק  ניו  במשטרת 
לעליה  אמיתית  סיבה  למצוא 
אנטי־ ובמתקפות  שנאה  בפשעי 

צוטט:  במשטרה  בכיר  שמיות. 
מכל  מוסתים  פשוט  "אנשים 
יש  יותר.  ושונאים  סיבות  מיני 
ממחלות  הסובלים  כאלה  גם 
אחד  נאום  שמספיק  נפשיות 
לעשות  להם  ויגרום  שישמעו 

משהו".

מנהלי שמן תעשיות הוזהרו בעקבות 
שרפת הענק במפעל במפרץ חיפה 

מאת חיים מרגליות

מסר  הסביבה  להגנת  המשרד 
ולמנהליה  תעשיות  שמן  לחברת 
בחומרים  עיסוק  על  התראה 
לסיכונים  הגורם  באופן  מסוכנים 
זאת   – סבירים  בלתי  סביבתיים 
שהתרחשה  הענק  שרפת  בעקבות 
המפעל  במחסני  שעבר  בשבוע 

במפרץ חיפה. 
במשך  נשרפו  זו  שרפה  במהלך 
שעות מאות טונות של תוצרת המ־

דליקים  וחומרים  מאכל  שמן  כילה 
שטחים  גם  נשרפו  באירוע  אחרים. 
נרחבים של גגות מחסנים העשויים 

מלוחות אסבסט צמנט.
במ־ נגרם  מהשרפה,  כתוצאה 

שך שעות מספר זיהום אוויר חזק 
סמיך  שחור  מעשן  סביר  ובלתי 
לוחות  שרפת  בסביבה.  שהתפזר 
האסבסט צמנט גרמה לפיזור סיבי 
מצבורי  הותירה  באוויר,  אסבסט 
וגרמה  במקום  פריך  אסבסט 
בחוק.  כהגדרתו  אסבסט'  ל'מפגע 
שירותי הכבאות שפעלו בצוותים 
הודי־ בשרפה  לטיפול  מתוגברים 

עו כי בשל השרפה נפגעו מערכות 
ואמצעי הכיבוי במפעל.

על פי היתר הרעלים של מפעל 
שמן, במפעל מאוחסנים גם חומרים 
חומרים  החזקת  דליקים.  מסוכנים 
דליקים ללא מערכות כיבוי תקינות 

במפעל יוצרת סיכון משמעותי לס־
ביבה ולבריאות הציבור, והיא בגדר 
עמידת  הרעלים.  היתר  של  הפרה 
ברעלים  לעסוק  המבקש  המפעל 
המסוכנים  החומרים  מקבוצת 
הדליקים בדרישות רשות הכבאות 
לק־ הבקשה  מטופס  חלק  גם  היא 
בלת היתר רעלים המוגש למשרד. 

הסביבה  להגנת  המשרד 
לנוכח  כי  תעשיות  לשמן  הודיע 
ובאמצעי  במערכות  הפגיעה 
השרפה  בעקבות  במפעל  הכיבוי 
הכבאות  רשות  הודעת  ולנוכח 
על ביטול האישור שניתן מטעמה 
עוד  עומד  אינו  שהמפעל  הרי   –

בתנאי היתר הרעלים. 
בחו־ החברה  עיסוק  המשך 

במצב  דליקים  מסוכנים  מרים 
לסביבה  סכנה  ליצור  עלול  זה 
המשרד  לכן  הציבור.  ולבריאות 
מנהלי  את  הזמין  הסביבה  להגנת 
'שמן תעשיות' לשימוע בפני מנהל 
להש־ יוכלו  בשימוע  חיפה.  מחוז 

ביטול  טרם  טענותיהם  את  מיע 
מסוכנים  לחומרים  רעלים  היתר 
דליקים ובטרם הוצאת צו הפסקה 
למנוע  נועדו  אלו  צעדים  מנהלי. 
לפגיעה  מחשש  ממשית  סכנה 
בטווח  במפעל  המבקרים  בציבור 
ומ־ שנשרפו  מהמחסנים  הסיכון 

כילים מצבורי אסבסט פריך. 
להליך  מקביל  זה  מנהלי  הליך 

הכיבוי  כוחות  שמנהלים  החקירה 
המשטרה  של  בשיתופה  וההצלה, 

הס־ להגנת  המשרד  של  הירוקה 
ביבה.

משרד החקלאות מפרסם את המחיר 
המומלץ לדבש: עד 34 ש"ח לק"ג

מאת חיים מרגליות

משרד  השנה  ראש  לקראת 
בדומה  השנה,  גם  בדק  החקלאות 
הדבש  מחירי  את  שעברה,  לשנה 
ומפ־ השונות  השיווק  ברשתות 
המומלץ  הדבש  מחיר  את  רסם 
הפחתת  לטובת  בישראל  לצרכן 

יוקר המחיה. 
שנערך  מחירים  מניתוח 
מומלץ  מחיר  כי  עולה,  במשרד 
בתקופת החגים לצרכן לק"ג דבש 
הד־ כלל  בדרך  ש"ח.  עד 34  יהיה 
בש נמכר באריזות קטנות מקילו־

גרם אחד, ועל הצרכן לבחון האם 
המחיר המומלץ בשבילו הוא לפי 

מפתח של עד 34 שקלים לק"ג. 
הדבש,  מועצת  נתוני  פי  על 
היש־ צורכים  כולה  השנה  במהלך 

ראלים כ־5,000 טון דבש. הישראלי 
גרם  כ־600  בשנה  צורך  הממוצע 
בתקופת  גרם  כ־150  מתוכם  דבש, 

מהת־ אחוזים  כ־23  השנה.  ראש 
נצרכת  דבש  של  השנתית  צרוכת 
במהלך ארבעת השבועות הקודמים 
לערב ראש השנה. לפי הניתוח של 
כלכלני המשרד, רבע מכמות הדבש 
הכללית נמכרת בארבעת השבועות 
נמכרו  שעברה  בשנה  החג,  לקראת 
השנתית  מהכמות  אחוזים   22.9
החודש  במהלך  דבש  של  הנמכרת 

שלפני ערב החג.
רשתות  מרבית  נתוני  פי  על 
כי  עולה  בישראל,  והמזון  השיווק 
במהלך  כלומר  החג,  תקופת  בכל 
ערב  שלפני  השבועות  ארבעת 
של  ירידה  ישנה  השנה,  ראש 
הממוצע  במחיר  אחוזים  כ־21.2 
של הדבש ביחס למחירו בממוצע 
השנתי. כמו כן, המחיר המשתלם 
השיווק  רשתות  שמציעות  ביותר 
לק"ג דבש הוא בתקופה של שלו־

ערב  לפני  ושבועיים  שבועות  שה 
החג.

מערך הסייבר הלאומי מזהיר מפני 
מתקפת סייבר על ארגונים במשק

מאת חיים מרגליות

מזהיר  הלאומי  הסייבר  מערך 
סייבר  למתקפת  גבוה  סיכון  מפני 
של  ממשיים  נסיונות  בעקבות 
שבמע־ ארגונים  לתקוף  האקרים 

אבטחה  חולשת  קיימת  רכותיהם 
טכ־  – VPNב־ שהתגלתה  חמורה 
המשמ־ מאובטח  לחיבור  נולוגיה 
שת בעיקר לחיבור מרחוק לארגון.

חמורה  מוגדרת  החולשה 
לתוקף  מאפשרת  שהיא  מאחר 

באמצעות  הארגון  לליבת  להגיע 
מידע  ולדלות  מרחוק  קוד  הרצת 
יחסית.  בקלות  הארגון  ממערכות 
בחול־ שימוש  שעושות  תקיפות 

שה נצפו כבר בעולם. 
לכלל  שיצאה  להתרעה  בנוסף 

בעולם  החולשה  גילוי  מאז  המשק 
המ־ ביצע  שבועות,  כשלושה  לפני 

לארגונים  יזומות  פניות  מאות  ערך 
במשק כדי שיטפלו בעדכון החשי־

לטכנולוגיה.  העדכון  והטעמת  פה 
מרכזי סייבר ברחבי העולם הוציאו 
השר־ ומצב  בנושא  התרעה  הם  גם 

עומד  כולו  בעולם  החשופים  תים 
מקצועיים,  פרסומים  פי  על  כרגע 
הסייבר  מערך  אלף.  מ־14  יותר  על 
אף פנה לחברות המוצר כדי שיעד־

לקוחותיהם  את  אקטיבי  באופן  כנו 
להטמעת העדכון. 

מו־ על  שנמצאה  החולשה, 
יחסית  נפוצים  הנחשבים  צרים 
בפוטנציאל  חושפת  בישראל, 
לתקיפת  בישראל  ארגונים  מאות 
בהקדם  יטמיעו  לא  אם  סייבר 
המוצר.  של  האבטחה  עדכון  את 
החולשה מאפשרת חדירה לארגון 
בנתיב ההתחברות מרחוק, הרצת 
פקודות, קריאה של קבצים, גניבת 
סיסמאות, כולל פרטי הזדהות של 

משתמשים. 
המערך קורא למנהלי אבטחת 
ארגו־ של  מידע  ומערכות  מידע 

האבטחה  עדכון  את  להתקין  נים 
משתמש  שבה  לתוכנה  הרלוונטי 
קורא  המערך  בהקדם.  הארגון 
את  לוודא  ארגונים  למנכ"לי  גם 
האבטחה  חולשת  סגירת  ביצוע 
בארגונם ובקרב ספקים בשרשרת 

האספקה של הארגון.

15 אוטובוסים להסעת 
תלמידים הורדו מהכביש

מאת חיים מרגליות

מהכביש  הורידה  המשטרה 
המשמ־ אוטובוסים   15 בבנימינה 
שים להסעות תלמידים, בשל ליקויי 

בטיחות חמורים שהתגלו בהם.
של  מוגברת  אכיפה  במסגרת 
וב־ יעקב  בזכרון  התנועה  שוטרי 
בטי־ בתחום  המתמקדת  נימינה 

חות רכבי הסעה, על מנת לשמור 
מש־ וכלל  התלמידים  בטחון  על 

המשטרה  הצליחה  הדרך,  תמשי 
חמורים  בטיחות  ליקויי  לחשוף 

ב־15 אוטובוסים.
ממוקדת  בפעילות  מדובר 
וס־ יעקב  זכרון  באזור  שנערכה 
במסגרתה  בבנימינה,  לתיכון  מוך 
15 כאשר  אוטובוסים   20 נבדקו 

ונקבע  מהכביש  הורדו  מתוכם 
לגביהם איסור שימוש עד לתיקון 

הליקויים שנמצאו בהם.
חמו־ בטיחות  בליקויי  מדובר 

רים דוגמת: כסאות שבורים, חגו־
צמיגים  תקינות,  לא  בטיחות  רות 
שחוקים, מטפי כיבוי לא תקינים, 

חוסר בפטישי חירום ועוד.
במקרה  כי  נמסר  מהמשטרה 
חירום ובלימות פתע, ליקויים אלו 
עלולים להוות סכנת חיים ממשית 
באוטובוסים  הנוסעים  לתלמידים 
תימשך  זו  אכיפה  ופעילות  הללו 
לאורך כל שנת הלימודים על מנת 

להבטיח את שלום התלמידים.

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

יצאנו למסע אורות חובק עולם
תק״כ - תשע״ט
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jpg.משטרת ניו יורק באחת הזירות
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