
דיווח: ישראל תקפה מיליציה פרו 
איראנית בגבול סוריה־עיראק

קצין עיראקי שמע רחפן באוויר, ומיד לאחר מכן התרחשה התקיפה המיוחסת לישראל, כך דווח ב'אל־
אפאק' ^ לא דווח על נזק או נפגעים

מאת כתב 'המבשר'

תקפו  מזוהים  בלתי  טיס  כלי 
לאל  סמוך  איראנית  פרו  מיליציה 
סוריה־עיראק,  שבגבול  בוכמאל 
תקשורת  בכלי  אתמול  דווח  כך 
ערבים. על פי הדיווח, קצין עירא־
לאחר  ומיד  באוויר  רחפן  שמע  קי 
הערוץ  התקיפה.  התרחשה  מכן 
יש־ כי  טען  אל־אפאק  העיראקי 

ראל עומדת מאחורי התקיפה. 
ערביים  דיווחים  לפי  כזכור, 
כחוד־ מזה  תוקפת  ישראל  שונים 

למליציות  הקשורים  יעדים  שיים 
בשבוע  באזור.  הפועלות  שונות 
שעבר נהרגו 21 בני אדם כתוצאה 
מזוהים  בלתי  טיס  כלי  מתקיפת 
כך  העיר,  באותה  בסיס  תקפו 
דווח ברשת 'אל־ערביה'. התקיפה 
הב־ בניית  שתיעוד  לאחר  אירעה 

מדובר  פוקס.  ברשת  פורסם  סיס 
פי  על  ממוקמות  שבו  באזור 

פרו  שיעיות  מיליציות  הדיווחים 
התקיפה  הנראה  וככל  איראניות, 
מקורות,  כמה  לדברי  נגדן.  כוונה 
מילי־ באל־בוכמאל  פרסה  איראן 

מפוקחות  והן  לה  הנאמנות  ציות 
על ידי משמרות המהפכה.

דובר  הודיע  שעבר  שני  ביום 
מספר  זוהו  בוקר  לפנות  כי  צה"ל 

סוריה  משטח  כושלים  שיגורים 
הירי  ישראל.  לשטח  חצו  שלא 
בוצע על־ידי פעילי מליציות שי־

הערב בהיכל ישיבת פוניבז':

עצרת המונית במלאת יובל שנים 
לפטירת מרן הרב מפוניבז' זצוק"ל 

לפטירתו  שנים  יובל  במלאת 
הגאון  מפוניבז',  הרב  מרן  של 
זצוק"ל  כהנמן  שלמה  יוסף  רבי 
הערב  תתקיים  תשכ"ט  אלול  בכ' 
בהיכל ישיבת פוניבז' עצרת זכרון 

והתעוררות לזכרו.
העצרת תתחיל בשעה 9 בערב 
יישאו  ובה  הישיבה  בהיכל  בדיוק 

הגאון  דרכו  ממשיך  נכדו  דברים 
רבי אליעזר כהנמן שליט"א נשיא 
מרן  ומוסדותיה,  פוניבז'  ישיבת 
גרשון  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
הגאון  ומרן  שליט"א  אדלשטיין 

רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א.
מרן  של  זכרו  יועלה  בעצרת 

מאת מאיר ברגר

מסמן את היעד: למרות כשלו־
נו לייצר 61 ממליצים, יממה לאחר 
נתניהו  הממשלה  ראש  הבחירות 
מסתער על המטרה – לנסות ולה־
רכיב את הממשלה הבאה עם גוש 

חוסם של 56 מנדטים. 
התכנסו  האתמול  יום  בצהרי 
המ־ וראשי  הימין  מפלגות  ראשי 
ראש  בלשכת  החרדיות  פלגות 
על  והחליטו  בירושלים  הממשלה 
ראש  בהובלת  ימין'  'בלוק  הקמת 
שיפעל  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
יחד לכינונה של הממשלה הבאה. 
להקים  הוחלט  הפגישה  במהלך 
צוות משא ומתן קואליציוני משו־

תף לכל סיעות בלוק הימין.
נתניהו  כינס  הערב  בהמשך 
לדיון  הליכוד  סיעת  חברי  את 
ראשוני בתוצאות הבחירות במלון 
התייחס  שם  בירושלים,  אוריינט 

לתוצאות הבחירות.
מפגש  אחרי  לכאן  מגיע  "אני 
המחנה  של  המפלגות  ראשי  עם 
"החלטנו  נתניהו,  אמר  הלאומי", 
יחד  הולכים  שאנחנו  אחד  פה 
ממשלה  להקמת  ומתן  למשא 
המשא  את  ננהל  אנו  בראשותי. 
ומתן בנציגות אחת, יריב לוין יהיה 

בראש".
שה־ "לאחר  הוסיף:  נתניהו 

יש  הימין  מפלגות  גוש  את  קמנו 
ממשלה  או  בראשותי  ממשלה  או 
המפלגות  על  שנשענת  מסוכנת 
כדי  מאמץ  כל  נעשה  הערביות. 

למנוע ממשלה מסוכנת כזו".
לחברי  הודה  הממשלה  ראש 
לכל  להודות  רוצה  "אני  הליכוד: 
על  הכלל  מן  יוצא  בלי  מכם  אחד 
וב־ בי  משמעית  החד  התמיכה 

בצורה  התבטאתם  אתם  ליכוד. 
שהציבור  חשוב  זה  וברורה,  חדה 
שמע את זה ואני מאוד מעריך את 
והמחנה  יחד  הולכים  אנחנו  זה. 
השם  ובעזרת  יחד,  הולך  הלאומי 
ציונית  חזקה,  ממשלה  יחד  נקים 

וטובה למדינת ישראל".
ראש  לוין,  יריב  התיירות  שר 
דיבר  הקואליציוני,  המו"מ  צוות 
והבהיר  הליכוד  סיעת  בישיבת 
ימשיך  נתניהו  הממשלה  ראש  כי 
להוביל את המפלגה. "מי שיש לו 
חלומות לפרק את הליכוד – יכול 
מפ־ לא  זה  הליכוד  מזה.  לשכוח 

רוצה  שבאמת  מי  העבודה.  לגת 
להצטרף  יכול   – אחדות  ממשלת 
המאוחד  הימין  לגוש  בנוסף  רק 

שלנו", אמר לוין.
מיד  שוחח  הממשלה  "ראש 
ראשי  כל  עם  המדגמים  אחרי 
ישיבה  קיימנו  והיום  המפלגות, 
כו־ דעת  ועל  כולם,  בהשתתפות 

הוא  הנכון  הדבר  שאלה,  ובלי  לם 
לסכם שאנחנו למעשה מתלכדים 
אמירה  ישנה  כאשר  אחד  לגוש 
תנהל  לא  מפלגה  שאף  ברורה 
ושיהיה  נפרד,  באופן  ומתן  משא 
מפלגה  מכל  נציגות  עם  צוות 

בתהליך משותף", סיפר לוין.
על  שומרים  ב'כחול־לבן' 
שתיקה מוחלטת לפי שעה בהבנה 
כי מדובר בפלונטר פוליטי מורכב 
לבחי־ ישראל  את  לגרור  שעלול 

כשלון.  של  במידה  שלישיות  רות 
"המצב מסובך עבור שני הצדדים 
מאוד  יצירתיים  להיות  ונצטרך 
בהצלחה",  זה  את  להוביל  כדי 

צוטטו הגורמים.
המ־ ליו"ר  מקורבים  זאת,  עם 
פלגה בני גנץ מבהירים כי הוא לא 
עם  לשבת  שלא  מהבטחתו  ייסוג 
מת־ כי  טענו  ואף  נתניהו  בנימין 
רשמיות  לא  שיחות  עמם  נהלים 
הנוגע  בכל  בליכוד  גורמים  עם 

לאופציית הדחת נתניהו.  
שמו־ אחד  אין  בליכוד  מנגד, 

המרד  נס  את  בפומבי  להרים  כן 
במהלך  נתניהו.  על  תיגר  ולקרוא 
בכירי  רוב  הוציאו  הבחירות  ליל 
כי  המבהירות  הודעות  הליכוד 
לא יתנו יד להדחת יו"ר המפלגה. 

צוטטו  במפלגה  בכירים  זאת,  עם 
כי  כאומרים   12 בחדשות  אמש 
במידה ונתניהו לא יצליח להרכיב 
ממשלה – המשחק הפנים־ליכודי 
לראשונה  המפלגה  הנהגת  על 

ייפתח. 
מהו השלב הבא? אמנם נתניהו 

מנדטים   56 עם  ימין'  'בלוק  גיבש 
קואליציוני  מו"מ  לנהל  במטרה 
מקדים  במהלך  מדובר  אולם 
לשלב  בדרך  פוליטית  שמהותו 
על  מוטלת  שהשקתו  המעשי 
שולחנו של נשיא המדינה ריבלין. 

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ה

  המשך בעמ' ד
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ישראל חפץ
בן הר"ר יוסף שמעון הי"ו

ישיבת בית מתתיהו
ארזי הבירה – ירושלים

נחמי פוקס
בת הר"ר בנימין הי"ו
סמינר מאיר
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום חמישי, י"ט באלול תשע"ט
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יממה לאחר הבחירות:  

נתניהו הקים 'בלוק ימין' שינהל 
מו"מ מול שאר המפלגות 

בהיעדר רוב של 61 לגושי הימין והשמאל, החליטו ראשי מפלגות הימין והמפלגות החרדיות על הקמת 'בלוק מפלגות' שינהל משא 
קואליציוני משותף בהובלת ראש הממשלה ^ נתניהו לחברי הליכוד: יש שתי אפשרויות – ממשלה בראשותי או ממשלה שנשענת על 

מפלגות ערביות ^ הלו"ז הקואליציוני המלא 

יהדות התורה: "כל ההחלטות ייעשו 
לאחר תיאום עם מועצת גדולי התורה"

בכנ־ התורה  יהדות  סיעת 
בעקבות  לישיבה  התכנסה  סת 
בנימין  הממשלה  ראש  פגישת 
הבריאות  שר  סגן  עם  נתניהו 
ח“כ הרב יעקב ליצמן ויו“ר ועדת 

הכספים ח“כ הרב משה גפני.
הרב ליצמן והרב גפני מסרו 

הפ־ על  פרטים  הסיעה  לחברי 
כל  עם  יחד  שהתקיימה  גישה 

סיעות הקואליציה הנוכחית.
לפניית  להיענות  הוסכם 
ולפ־ להמשיך  הממשלה  ראש 

של  אחד  כגוש  אלו  בימים  עול 
הנוכחית:  הקואליציה  סיעות 

התורה  יהדות  ש"ס,  הליכוד, 
והדיונים  המגעים  בכל  וימינה, 
הממשלה  של  כינונה  לקראת 

החדשה.
כמו כן הובהר כי כל ההחל־

טות בנושא ייעשו לאחר תיאום 
עם מועצת גדולי התורה.

הגידול המבורך בכוחה של יהדות התורה: 

שמונת המנדטים של יהדות התורה 
הושגו בזכות קרוב ל־270 אלף קולות 

זהו סך הקולות המסתמן לקראת פרסום תוצאות האמת הסופיות ובהסתמך על הערכות מבוססות סביב 
קולות יהדות התורה במעטפות הכפולות ^ שביעות רצון בקרב היהדות הנאמנה מהגידול המבורך 

בכוחה של יהדות התורה ^ על פי ספירת 91% מהקולות: שוויון בין הגושים, כחול לבן מובילה במנדט

מאת מאיר ברגר

בקרב  מרובה  רוח  קורת 
המ־ מהגידול  הנאמנה  היהדות 
התורה  יהדות  של  בכוחה  בורך 
לאור הציות המוחלט למרנן ורב־
שהורו  והחסידות  התורה  שרי  נן 
כוח  את  ולחזק  שמים  שם  לקדש 

התורה. 
ההישג  המסתמן,  פי  על 
המנדטים  שמונת  של  המזהיר 
ה־22 לכנסת  התורה  יהדות  של 

אלף  ל־270  קרוב  בזכות  הושג 
מצביעים  רבבות  של  קולות 
רחבי  מכל  ה'  יראי  ציבור  מקרב 
שמים  שם  לקדש  שבחרו  הארץ 
יהדות  רשימת  לטובת  ולהצביע 

התורה ג'.
על פי עדכוני ועדת הבחירות 
המרכזית של הכנסת, בתום סיום 
יהדות  צפויה  הקולות  ספירת 
התורה לסיים עם למעלה מ־260
אלף קולות כש־9 אלף קולות נו־

ספים צפויים להגיע מהמעטפות 

הכפולות.  
התורה  יהדות  סיעת  נציג 
המרכזית,  הבחירות  בוועדת 
יוסטמן,  אברהם  הרב  עו"ד 
המיוחדת  ב'וועדה  גם  החבר 
כפולות',  במעטפות  לקולות 
על  "מבוסס  זה  נתון  כי  הסביר 
מערכות  של  סטטיסטיקה  פי 
המלמדת  האחרונות  הבחירות 
לכ־4 זוכה  התורה  יהדות  כי 

המעטפות  מתוך  תוספת  אחוז 
הכפולות".

לדבריו, המעטפות הכפולות 
צפויות להבטיח את איתנותו של 
שתו־ ספק  השמיני. "אין  המנדט 

בשיעור  זו,  חשובה  קולות  ספת 
צפוי של 9 אלפים קולות ליהדות 
ולייצוב  לחיזוק  תביא  התורה 
בר־ השמיני  הנציג  של  מעמדו 
לכנסת",  התורה  יהדות  שימת 

הבהיר הרב יוסטמן.
במניין  "מדובר  לדבריו, 
מעטפות  אלף  כ־250-260  של 
חיילי  של  מהצבעתם  המגיעות 

ובתי  חולים  בתי  נכים,  צה"ל, 
שלי־ של  בחו"ל  וההצבעה  כלא 
דיפלומטים  כגון  המדינה  חי 

וכדו'". 
הבחי־ בוועדת  כי  אמר  עוד 
בש־ אמש,  החלה  המרכזית  רות 

המעטפות  ספירת  בלילה,   1 עה 
היתה  אמורה  והיא   – הכפולות 
לאחר  הבוקר.  בשעות  להסתיים 
המר־ הבחירות  ועדת  תוכל  מכן 

מעודכנים  נתונים  לפרסם  כזית 
הבחירות  תוצאות  של  ומלאים 

לכנסת ה־22.
 גם מפלגת ש"ס צפויה לסיים 
את מערכת הבחירות עם למעלה 
מ־310 אלף קולות שהביאו את 9

יהדות  עם  יחד  ויצרה  המנדטים 
מרשימה  חרדית  נציגות  התורה 
מדובר  מנדטים.   17 בת  בכנסת 
ומש־ משמעותי  פוליטי  בכוח 

פיע, עם יכולת ביצועית חשובה 
ויעילה בכנסת.

ספירת  לאחר  כי  דווח  אמש 
היא  לבן'  'כחול  מהקולות   95%

עם  בישראל  הגדולה  המפלגה 
33 מנדטים.

מפלגת  הנתונים:  ולשאר 
הליכוד עם 32 מנדטים, הרשימה 
המשותפת – 12, ש"ס – 9, יהדות 
 ,8  – ביתנו  ישראל   ,8  – התורה 
 ,6  – העבודה־גשר   ,7  – ימינה 
עוצמה   .5  – הדמוקרטי  המחנה 
הח־ אחוז  את  עברה  לא  יהודית 

סימה.
לפי נתונים אלו, קיים שוויון 
הימין־חרדים  לגוש  הגושים.  בין 
השמאל־ ולגוש  מנדטים   56

כשליברמן  מנדטים,   56 ערבים 
שמונה  עם  המאזניים  לשון  הוא 

מנדטים.
כולל  הסופיות,  התוצאות 
צפויות  הכפולות,  המעטפות 
הערב.  עד  (ה')  היום  להתפרסם 
ביום רביעי הבא יוגשו התוצאות 
לנשיא  והרשמיות  הסופיות 
עם  יחד  ריבלין  ראובן  המדינה 
הר־ שקיבלו  המנדטים  חישובי 

שימות השונות.

בעקבות תוצאות הבחירות המורכבות: 
נתניהו לא ישתתף בעצרת האו"ם

ראש הממשלה החליט להישאר בארץ ולא להמריא לניו יורק בשל הנסיבות 
הפוליטיות שנוצרו ^ השר ישראל כץ ינאם במקומו
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נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
האו"ם  לעצרת  השנה  יגיע  לא 
יורק,  בניו  הבא  בשבוע  שתתקיים 
חרג  נתניהו  לשכתו.  מסרה  כך 
לע־ לצאת  שלא  והחליט  ממנהגו 
הפוליטיות  הנסיבות  בשל  צרת, 

שנוצרו לאחר הבחירות.
אמורים  היו  העצרת  במהלך 
דו־ ארה"ב  ונשיא  הממשלה  ראש 

בפרטי  ולדון  להיפגש  טראמפ  נלד 
ברית ההגנה שהציע הממשל האמ־

ישראל  החוץ  שר  לישראל.  ריקני 
במקומו  האו"ם  בעצרת  ינאם  כץ 

של ראש הממשלה.
נציין כי נתניהו מקפיד להגיע 
במהלך  נאומים  ולשאת  לאו"ם 
העצרת בכל שנה. ראש הממשלה 
אף משתדל לייצר בכל נאום רגע 
כך  הציבורי.  היום  בסדר  שייזכר 
היה כשהניף לפני מספר שנים את 

ציור הפצצה והזהיר מפני הגרעין 
האיראני, טרם השגת ההסכם עם 
מפות  בחשיפת  וכך  המעצמות, 
מוכרים  בלתי  גרעין  מתקני  של 

בשנה שעברה.
העצרת  את  מנצל  גם  נתניהו 
עש־ עם  בשוליה  להיפגש  כדי 

כולל  בינלאומיים  מנהיגים  רות 
ממדינות ערביות.

הבנק הפדרלי בארה"ב הוריד את 
הריבית פעם נוספת ברבע אחוז

מאת שלמה גרין

בארה"ב  הפדרלי  הבנק 
את  מוריד  הוא  כי  אמש  הודיע 
אחו־ ב־0.25  בארה"ב  הריבית 
הריבית  להורדת  בהמשך  זים, 
האחרון,  ביולי  דומה  בשיעור 
שהיתה ההורדה הראשונה מאז 

המשבר הכלכלי. 

הפדרלי  הבנק  בהודעת 
הורדת  צפויה  לא  כי  נאמר 
הרי־ וכי  השנה  נוספת  ריבית 
הנוכחית  ברמתה  תישאר  בית 
הבאה.  הכספים  בשנת  גם 
וועדת  מחברי  חלק  זאת,  עם 
השוק הפתוח בבנק סבורים כי 
פעם  הריבית  את  להוריד  יש 
תמך  אף  מהם  ואחד  נוספת, 

בהפחתה חדה יותר של מחצית 
האחוז. 

קובע  אותו  הריבית  שיעור 
לנושא  הפך  הפדרלי  הבנק 
שנשיא  לאחר  במחלוקת  שנוי 
פתח  טראמפ  דונלד  ארה"ב 
הפדר־ הבנק  על  לחצים  במסע 
לי, בדרישה להוריד בחדות את 

הריבית. 

טראמפ על תוצאות הבחירות: "לא שוחחתי 
עם נתניהו; הקשר הוא עם ישראל"

למרות מערכת היחסים הקרובה בין הנשיא האמריקאי לראש הממשלה, טראמפ לא הביע תמיכה 
ברה"מ לאחר הבחירות, ואמר: "התוצאות עדיין צמודות, נראה מה יהיה"

מאת כתב 'המבשר'

נשיא  פחות?  אחד  חבר 
טראמפ  דונלד  הברית  ארצות 
הב־ תוצאות  על  אמש  התבטא 
חירות שנערכו אתמול בישראל, 
בראש  תמיכה  מלהביע  ונמנע 
שנח־ נתניהו,  בנימין  הממשלה 

שב למקורב אליו. 

שקיים  עיתונאים  במסיבת 
אנג'לס,  בלוס  התעופה  בשדה 
לא  עדיין  הוא  כי  טראמפ  אמר 
שוחח עם נתניהו מאז הבחירות, 
היחסים  מערכת  כי  והבהיר 
היא  האמריקאי  הממשל  של 
כי  הוסיף  טראמפ  ישראל.  עם 
התוצאות בבחירות היו צמודות, 
הן  איך  ולראות  להמתין  ויש 

יסתיימו.
בישראל,  לבחירות  בנוסף 
מתקני  לתקיפת  טראמפ  התייחס 
הברית  שארצות  באיראן,  הזיקוק 
ואמר  בה  איראן  את  מאשימה 
שקיימה  העיתונאים  מסיבת  כי 
ראיות  הציגה  היא  בה  סעודיה 
מחזקות  שלטענתה  מהתקיפה, 
את החשד נגד איראן, לא חידשה 

טראמפ  הברית.  לארצות  רבות 
שלא  החלטתו  כי  עוד  הוסיף 
לתקוף באיראן לאחר שמשמרות 
אמריקאי,  מל"ט  הפילו  המהפכה 
סימן  היתה  לא  האחרון,  ביוני 
סימן   – להיפך  אלא  לחולשה, 
"להחליט  כי  והוסיף  כוח  של 
קל  להיות  יכול  היה  תקיפה  על 

מאוד".

הערב יומא דהילולא של כ"ק 
אדמו"ר מבערגסאז זצוק"ל
התכנסויות בסעודות ההילולא בפ"ת ובאלעד 

כי  פרשת  שישי  ליל  הערב, 
יחול  באלול,  כ'  ליום  אור  תבוא, 
מרן  כ"ק  של  הי"ג  דהילולא  יומא 
בעל  זצוק"ל,  מבערגסאז  אדמו"ר 
'אמונת איתן', ותתקיים התוועדויות 
וסעודות הילולא בבית מדרשו 'בית 
בפתח  רוטשילד  שברחוב  אהרן' 
ברא־ באלעד,  המדרש  ובבית  תקוה 
שות בנו ממלא מקומו כ"ק אדמו"ר 
ובהשתתפות  שליט"א,  מבערגסאז 
של  רב  וקהל  ורבנים,  אדמו"רים 

חסידים ואנשי מעשה.
בפתח תקוה תיערך ההתכנסות 
בזמנה  מעריב  תפילת  אחר  תיכף 
לרבנן',  טבא  'יומא  חגיגת  בשילוב 
שנלמ־ כריתות  מסכת  סיום  לרגל 

היומי',  ה'דף  במסגרת  ברבים  דה 
הקבועים  השיעורים  בארבעת 
דבר  המדרש  בבית  המתקיימים 

ונ־ וצהריים,  בוקר  ערב  ביומו,  יום 
השיעורים,  מגידי  טובי  ע"י  מסרים 
לו־ של  רבות  עשרות  בהשתתפות 

מדים קבועים במשך שנים ארוכות 
במקום קדוש זה – בית מדרש "בית 
אהרן", אשר נתייסד בשנת תשל"א 
על שמו הטהור של כ"ק מרן מהר"א 

זי"ע מבעלזא.
יועלה  המצוה  סעודת  במהלך 
ההילולא  בעל  של  הטהור  זכרו 
ויעסקו  זצוק"ל,  האדמו"ר  כ"ק 
באורחותיו  ובמשנתו,  בתורתו 
עיני  את  המאירות  והנהגותיו, 
פעו־ נס  על  יועלו  וכן  ה'.  מבקשי 
לותיו הכבירות להפצת אור התו־

פתח־תקוה.  בעיר  והחסידות  רה 
צדיקים  "גדולים  כי  בעליל  ניכר 
כאשר  מבחייהם".  יותר  במיתתן 
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יוסף אייזנבערג
ב"ר נתן נטע הלוי הי"ו

ישיבת עץ חיים דבאבוב
בני ברק

נחמה גיטל גרוס
ב"ר דוד מאיר הכהן הי"ו
סמינר ויז'ניץ
אשדוד

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

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

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

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

  המשך בעמ' ד

היום: מבצע 'קח סניגור' יוצא לדרך 
גדולי ומאורי הדור שליט"א בקריאת קודש מיוחדת ומרגשת

בני  אלפי  מתגייסים  היום 
בכל  רחמנים  בני  רחמנים  ישראל 
בשי־ לעסוק  אחד,  ליום  העולם 
המצפים  למען  ולהתפלל  דוכים 
להקמת  עינים  בכליון  ומייחלים 

בית נאמן בישראל.
בארגון  יזמו  מטלטל  מבצע 
הכבי־ בפעולותיו  הידוע  'הגפן', 

רות למען השידוכים בכל העולם. 
הכס־ מגייסי  עברו  שכיום  כידוע 

המצ'ינג,  בשיטת  למוסדות  פים 
שמייחדים  באופן  עובדת  השיטה 

הכספים,  גיוס  למבצע  מוגבל  זמן 
שעות  ב־24  וזה  שעות  ב־36  זה 

וכדומה.
מב־ רעיון  הגו  'הגפן'  ראשי 

למען  לא  זו  שיטה  להעתיק  ריק 
למען  ורק  אך  אלא  כספים,  גיוס 
הזיווגים,  מעוכבי  ה'עלטערע' 
והאצו־ הגדולים  הכוחות  כל  גיוס 
מוכנים  להיות  מחננו,  בקרב  רים 
פורקן  להביא  הזה  ליום  ועתידים 
מעוכבי  של  הגדול  לכאבם  ודרור 

הזיווגים.

היום  כי  הוא,  הרעיון  בסיס 
ישתתפו  אלול  י"ט  חמישי  יום 
(בשעות  ושדכניות  שדכנים  אלף 
נפרדות) במוקדים שונים, שם יק־

בלו קהל, יטו אוזן קשבת וכרויה, 
ובתקוה  הצעות,  להציע  וינסו 
ניתן  ירחמו.  השמים  שמן  גדולה 
ושעות  המוקדים  רשימת  לשמוע 
הממוחשבת  במערכת  פעילותן 

טל: 0733834237.
הרי  השדכנים,  רק  לא  אמנם 
  המשך בעמ' ב
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בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

קיסם
טובים  ימים  היו  לא 
שבהם  כימים  ריבלין  לראובן 
את  נותנת  כולה  המדינה 
עיניה אל ביתו ברחוב הנשיא 

1 בעיר הבירה.
ריבלין  יעשה  מה  כדת 
כינון  עם  ישראל  במלכות 
הכנסת העשרים ושתים. האם 
יטיל על גנץ או על נתניהו את 
מלאכת ההרכבה. האם ישעה 
יחכה  לא  ליברמן,  לעצת 
למועד הרשמי שבו הוא אמור 
לקבל את התוצאות הסופיות 
וכבר בתוך יום או יומיים יזמן 
הסיעות  ראשי  שני  את  אליו 
עליהם  לכפות  כדי  הגדולות 
ממשלת אחדות. ואולי בכלל 
המקטורן  מכיס  שפן  ישלוף 
יוציא  השני  ומהכיס  שלו 
שבה  סמויה  אבקה  גרגרי 
עת  כולם  עיני  את  יסמא 
שמו  עם  מפיו  הכרוז  ייבקע 

של ראש הממשלה הנבחר.
ריבלין,  הוא,  גם  והוא 
וכמי  עונג  כמדושן  נראה 
הנכסף  לתענוג  יתן  שלא 
הוא  ידיו.  מתחת  לחמוק 
יוכל  הוא  שבו  רגע  כל  ְיַמֶצה 
לתקשורת  לעצמו,  להוכיח 
של  הררים  עליו  המרעיפה 
ולעולם  וסולידריות,  אהדה 
המקורית  התבונה  כי  כולו 
כתפיו,  שתי  בין  בטח  שוכנת 
מוצאת  הספרותית  המליצה 
שפר  אמרות  בין  נתיבות  לה 
ההכרעה  ויכולת  לשונו 
הנבונה היא מנת חלקו תדיר.

הנוכחי,  ובטור  היות 
נוטפי  למאמרים  בניגוד 
פעם  מדי  אור  הרואים  צוף 
בהקשר  הכללית  בעיתונות 
מיוחסות  לא  זה,  פרסונלי 
על  תכונות  ריבלין  למר 
בלי  גם  להניח,  יש  אנושיות, 
כי  ולב  כליות  בוחן  להיות 
התנועה המאפיינת יותר מכל 
את מהלכיו בימים הקרובים. 
לא  שמחה.  של  תנועה  זוהי 

סתם שמחה, שמחה לאיד.
זה  היה  שלשום  תמול  עד 
להקניט  היה  שגאה  נתניהו 
סרה,  בו  לדבר  הנשיא,  את 
מפורשות  כמעט  להזהיר 
מפני קשירת קשר נגדו שעם 
המככבים במזימתה נמנה לא 
בכבודו  הנשיא  מאשר  אחר 
היה  לאחרונה  עד  ובעצמו. 
היה,  שטורח  הנשיא  זה 
בית  דוברות  באמצעות 
הגיגיו  את  לשגר  הנשיא, 
נגד  כמשקל  החרב  לציבור 
לאויבו  שיוחסו  לדברים 
בנימין  הגדול,  הפוליטי 

נתניהו.
הנשיא  זה  יהיה  הפעם 
ייאלץ  הממשלה  שראש 
לשמוע  אליו,  ברך  לכופף 
לבו,  על  אשר  את  בנימוס 
ולקוות  אלו,  טרופים  בימים 
בכל לבו כי אותו דווקא יבכר 
כי  הנה  רעהו.  פני  על  הנשיא 
כמדומני,  כשנתיים,  עוד  כן, 
ריבלין  הנשיא  כשקדנציית 
הוא  יוכל  לסיומה  תגיע 
האחד  החותם  על  להצביע 
על  הטלתי  שהטביע:  והיחיד 
שניים את ראשות הממשלה.

קסום
הכלל  אומר  בפוליטיקה, 
ואין  אהבות  אין  הנודע, 

שנאות. 
מסוגלים  פוליטיקאים 
לומר דבר אחד, להצהיר עליו 
על  ככרוכיה  ולצווח  ברורות 
כל בדל של מחשבה העלולה 
לשנות  ופתאום  נגדו.  לכוון 
את כל דברם להגדיל ולדגול 

במסר ההפוך ממנו בתכלית.
אין  כי  אמרו  זו  מסיבה 
הפוליטיקאים.  בין  חברים 
וניכרת.  נצחית  אמת  חברות 
מקדשת  הפוליטיקה  ואילו 
מייחסת  ואינה  ההווה  את 
לאידיאולוגיות  לא  חשיבות 

רמות ולא שיוך קהילתי.
הוא  מכולם  שונה 
שבעיניו  ליברמן  אביגדור 
ונוטר,  נוקם  האימה  מזרות 

ובעיקר לא שוכח. 
הזה,  הנקם  שיקול  בשל 
שבי  צעדה  שלמה  מדינה 
שנראה  ולמרות  לקלפיות. 
רשעים  דרך  כי  עתה  דווקא 
צלחה, אל מול פרצופו מדושן 
משבית  נתון  מתנפץ  העונג 
עוררין:  בו  אין  אך  שמחות 
הגדילה  החרדית  היהדות 
הבחירות  במערכת  כוחה  את 

הנוכחית.
המנדטים  שבשבת 
שעלתה  לו  המיוחסת 
השעות  שעברו  ככל  וירדה 
נמשכה  הבחירות  ובוועדת 
מהווה  לא  היא  אף  הספירה, 
לסיפוק  או  לגאווה  מקור 
גילתה  אחד  שביום  מי  מצד 
התקשורת את תבונתו ורוחב 
את  סיפק  עצמו  והוא  לבו 
סדרת  באמצעות  הסחורה 
לשגר  חדל  שלא  גידופים 
הממשלה  ראש  של  לפתחו 

ועל ראשו.
היתה  לא  אם  יגידו  ימים 
הפוליטית  הברבור  שירת  זו 

שלו.

קסם
עליהן  ההתכנסויות 
אלו  בימים  נתניהו  מנצח 
של  כמוס  סוד  מסתירות  אינן 
שתביא  קוסמית  התארגנות 

ישועה פתאומית.
כי אינו בנמצא.
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העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
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AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

תוצאות המחייבות אורך רוח
יום לאחר הבחירות, והמפה המנדטית מתחילה להתבהר. ככל 
הנראה הגוש השמאלי גדול יותר, וגם המפלגה השמאלית הגדולה 
המרכזיות,  המפלגות  שתי  בין  בתווך,  מ'הליכוד'.  יותר  גדולה   –
מצויות המפלגות הבינוניות שלא הצליחו יתר על המדה, והיתה גם 
אחת שלא היה לה כל סיכוי והצלחתה הסתכמה רק בהורדת אלפי 
החרדי  הציבור  מפלגות  בולטות  זה  רקע  על  לטמיון.  רבים  קולות 
שהצליחו לשמר את כוחן ואף להעלותו ולחזקו, בסיעתא דשמיא. 
כעשרים אלף קול נוספו למצייתים הבוחרים ביהדות התורה כדעת 
גדולי התורה. כל אלה הצהירו ואמרו 'חבר אני לכל אשר יראוך', 
והצטרפו לעושי מצוה לעשות כדבר המלך, לקיים מצות ההצבעה 

כמצווה עלינו ממרנן ורבנן זצוק"ל ושליט"א.

הנראה  שככל  התורה,  יהדות  רשימת  של  המרשימה  ההצלחה 
זכתה הפעם ב־8 מושבים שנקווה שלא יעורערו זאת הפעם, נזקפת 
לזכותם של אלה, רבים וטובים, שעמלו בס"ד במשך יום הבחירות 
וזקני  ראשי  מטעם  ושליחות  מטרה  חדורי  כשהם  שלפניו  ובימים 
ולהרבות  הנאמנה  היהדות  של  כחה  להגדיל  דרכה,  ומתווי  העדה 
מצביעים למען רשימת יהדות התורה ג'. מטות הפעילות באגודת 
החזירו  ושכנעו,  הביאו  ובאו,  יצאו  פעילים  חיים,  שקקו  ישראל 
החרדית  יהדות  של  חלקה  הגדלת  למען  הרף  ללא  ועמלו  ושינעו, 
זאת  ובניה.  החרדית  היהדות  עם  להטיב  כדי  השלטון,  במוסדות 
היתה המטרה, ולשם כך נקראנו על ידי כקש"ת מרנן ורבנן שליט"א 

לפעול ולהפעיל בעוז ובתעצומות למען כבוד שמו יתברך.

הראוי  במקום  קולותיה  את  ב"ה,  העמידה,  החרדית  היהדות 
שישבו  מי  יהיו  שלא  כדי  עז  וביתר  שאת  ביתר  פעלה  היא  להם. 
החובה  על  ידע  ואחד  אחד  כל  מעש.  ושמוטי  ידיים  לפותי  בצד 
והזכות העומדים לפתחו, ועשו את המצופה מהם כיראים ושלמים. 
יהדות התורה הביאה ב"ה את מצביעיה אל הקלפי, ואף חלשה אל 
מעבר לחומות והביאה גם משם קולות למען הרשימה. מעבר לכך, 
מרנין  אינו  ממנו,  יצאו  איך  יודע  שמי  הסבוך,  הפוליטי  המבוך  כל 
לב ואינו משובב נפש. הקב"ה מנהל את עולמו, מטיב עם בריותיו 
ועושה הכל בחסדו ובטובו. כולנו תקוה כי אכן נזכה לראות חסדים 
השלטונית  היציבות  את  בהקדם  ונראה  פשוטים,  ורחמים  נגלים 

הנדרשת, המתחשבת עם צרכי עמך בית ישראל בכבוד רב.

רחובות: מאות קולות חדשים 
הצביעו ליהדות התורה בעיר

כ־450 מצביעים חדשים הצטרפו ליהדות התורה בעיר מאז הבחירות לפני חמישה 
חודשים̂  יו"ר אגו"י ברחובות ומחזיק תיק הכספים בעיריה הרב הומינר: "מדובר 
שנה" ^ מחצי  פחות  בתוך  קולות  מ־450  יותר  של  מאד  ומכובדת  גדולה  בעליה 

חיזוק משמעותי נרשם על ידי קהילת חב"ד המקומית שחלקים נכבדים מתוכה 
קיימו את ההוראה לבחור לרשימה החרדית ביותר 

מאת כתב 'המבשר'

במטה אגודת ישראל ברחובות 
הפעי־ את  עצום  בסיפוק  מסכמים 
לות שהביאה בס"ד להעלאת כוחה 
בכ־450 בעיר  התורה  יהדות  של 
חודשים  חמישה  בתוך  קולות, 

בלבד.
במ־ פעל  התורה  יהדות  מטה 

המועצה  חבר  בראשות  כוחו  לוא 
בעיריית  הכספים  תיק  ומחזיק 
יו"ר  הומינר,  פנחס  הרב  רחובות 

אגודת ישראל בעיר.
התב־ הקולות  ספירת  לאחר 

בס"ד  הצליח  הומינר  הרב  כי  רר 
של  להצטרפותם  להביא  גדולה 
'טבעיים'  ובלתי  נוספים  ציבורים 
התו־ יהדות  של  הקולות  למאגר 

מטה  הפעיל  היתר  בין  בעיר.  רה 
שצירף  הכללי,  לציבור  המיועד 
מרשים  קולות  מאגר  הוא  אף 
וב־ בכלל  בארץ  התורה  ליהדות 

עיר בפרט.
חיזוק משמעותי נרשם על ידי 
שחלקים  המקומית  חב"ד  קהילת 
נכבדים מתוכה קיימו את ההוראה 
ביותר  החרדית  לרשימה  לבחור 
השלמויות:  שלוש  על  השומרת 
וש־ העם  שלמות  התורה,  שלמות 

למות הארץ. 
סייר  הבחירות  יום  במהלך 
הרב  אגו"י  של  המקומי  במטה 
יש־ אגודת  יו"ר  קופרברג  יוסף 

מאד  עד  ששיבח  הארצית  ראל 
שבהובלת  המטה  פעילות  את 
קרעטש־ וחסידות  הומינר  הרב 

מחייב  הומינר  פנחס  "הרב  ניף. 
הרב  ציין  העסקנים",  כל  את 

קופרברג.
לפני  שהתקיימו  בבחירות 
יהדות  זכתה  חודשים  חמישה 
התורה ל־2,952 קולות ועתה, מס־
הארציות  מהקלפיות   90% פירת 
עלתה  התורה  יהדות  כי  מתברר 

ל־3,309 קולות. 
גדולה  בעליה  מדובר  למעשה 
מצ־ שמקולות  מאחר  יותר  עוד 
נגרעו  בעיר  התורה  יהדות  ביעי 
חסידי  של  קולות  עשרות  הפעם 
בית  לעיר  שעברו  ויז'ניץ  דז'יקוב 
בלמעלה  מדובר  כן  ועל  שמש, 

ליהדות  חדשים  קולות  מ־450 
התורה ברחובות.

הומינר:  פנחס  הרב  לדברי 
על  להקב"ה  ומודה  מברך  "אני 
מאד  והמכובדת  הגדולה  העליה 
פחות  בתוך  מ־10%  יותר  של 
ורבי  מורי  של  דרכו  שנה.  מחצי 
מקרעטשניף  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
שם  להאהיב  שמבקש  שליט"א, 
יהודי,  לכל  פנים  ולהאיר  שמים 
מוכיחה את עצמה פעם אחר פעם 
ואנו שמחים להוסיף עוד ציבורים 
לקהל תומכי אגודת ישראל, וזאת 
עשרות  של  הטבעי  הריבוי  מלבד 

קולות ב"ה".

אימפריה של תורה – שיעורי הלכה, ושיעור דף היומי הגדול בעולם:

מעמד סיום הש"ס מרכזי בבריטניה 
יתקיים ברוב פאר והדר בעיר מנצ'סטר

של  התורה  בעולם  האחרונות  בשנים  העצומים  והשגשוג  הפריחה  בעקבות 
מנצ'סטר, מתאחדים שיעורי הדף היומי בעיר יחד עם ארגון 'דרשו' למעמד מפואר 
ומרומם לכבודה של תורה ^ גורמים בקהילה: "יש כאן התרגשות שלא נראתה 
שיף  אהרן  רבי  הגאון  יהיו  הכבוד  נואמי  היסטורי" ^  במעמד  מדובר  עשורים – 
שליט"א אב"ד אנטוורפן והגאון רבי ניסן קפלן שליט"א רב שכונת גבעת המבתר 
מסיימים  אשר  ביום  בו  יתקיים  הגדול  המעמד   ^ מיר  ישיבת  ור"מ  בירושלים 

המחזור הי"ג – יום ראשון ח' בטבת תש"פ

והשגשוג  הפריחה  בעקבות 
האחרונות  בשנים  העצומים 
מנצ'סטר,  של  התורה  בעולם 
היומי  הדף  שיעורי  מתאחדים 
בעיר יחד עם ארגון 'דרשו' למעמד 
מפואר ומרומם לכבודה של תורה 
בהשתתפות  הש"ס  סיום  ולכבוד 
במדינה.  והדיינים  הרבנים  גדולי 
והמפואר  המרכזי  הסיום  מעמד 
בטבת  ח'  ראשון  ביום  יתקיים 
תש"פ – היום בו מסיימים בפועל 
את הש"ס רבבי רבבות יהודים בכל 
רחבי העולם, והפכה לשיחות היום 
הזו,  החכמים  תלמידי  עיר  בקרב 
שהפכה לסמל ודוגמא לאהבת תו־
רה ולהתמדה עבור אירופה כולה.

מעמד  בעיר  לקיים  ההחלטה 
לאחר  התקבלה  הש"ס,  סיום 
שלפני כמה שנים, בעקבות סיפור 
זה  היה  מיוחד.  פרטית  השגחה 
שבו  'דרשו'  ארגון  ראשי  כאשר 

סיום  מעמד  לאחר  מגייטסהד, 
לו־ לעיר  בדרכם  בעיר,  שנערך 

לתפילת  עצרו  הם  בדרכם  נדון. 
מנחה במנצ'סטר שנמצאת על אם 

הדרך. 
המקומית  הקהילה  ראשי 
פנו  הנכבדה,  את המשלחת  שראו 
"למה  ושאלו  הארגון  ראשי  אל 
במנצ'סטר  שגם  מדוע   – נגרע?" 
תורניים  אירועים  יתקיימו  לא 
של 'דרשו'. ראשי הארגון הבטיחו 
כי  המקומית,  הקהילה  לראשי  אז 
שאר  וכמו  תקופח  לא  מנצ'סטר 
הגדולים  היהודיים  הריכוזים 
לכ־ מיוחד  באירוע  תזכה  בעולם, 

בודה של התורה ולומדיה.
עולם  פרח  עתה  ועד  מאז 
באופן  מנצ'סטר  בעיר  התורה 
'דרשו'  סניף  עמו  ויחד  מופלא 
המבח־ את  מקיים  אשר  המקומי 

נים על הדף היומי ועל 'הדף היומי 
רבים  לשיעורים  בנוסף  בהלכה', 
המתקיימים  בהלכה'  היומי  ב'דף 
המקומי  'דרשו'  סניף  ידי  על 
גרינוולד  חנוך  הרב  של  בניהולו 

שליט"א.
היס־ ביום  מדובר  "עבורנו 

שנים",  עשרות  לו  שחיכינו  טורי 
של  הש"ס  סיום  ב'וועדת  אומרים 
פעיל  'דרשו'  "ארגון  מנצ'סטר'. 
שיעורי  עשרות  בעירנו,  מאוד 
חודש,  בכל  רבים  ונבחנים  תורה 
לוקחים  רבים  אלפים  כאשר 
של  העצום  התורני  במערך  חלק 

ש'דרשו'  הוא  טבעי  אך  הארגון. 
– שמקיים מעמדים בכל הגלובוס 
לכבודה של התורה הקדושה, ומ־

לכד קהילות יהודיות בכל העולם, 
מעמד  לקיום  עמנו  שותף  יהיה 
חכ־ של  עיר  כאן,  גם  הש"ס  סיום 

מים ולמדנים".
אבל  לכך,  מודעים  מעטים 
מנצ'סטר היא אימפריה של תורה. 
נכון להיום מתקיימים מדי יום 10

שיעורים של 'דף היומי בהלכה' – 
שנוסד ביוזמת ארגון 'דרשו', וזאת 
שנמס־ היומי  דף  לשיעורי  בנוסף 
שו־ שיעורים  בעשרות  בעיר  רים 

שבמשך  זכתה  גם  מנצ'סטר  נים. 
שנים התקיים בה שיעור דף היומי 
הגדול ביותר בעולם, בו השתתפו 

בכל יום כ־130 משתתפים. 
משי־ באחד  מדובר  למעשה, 

ביותר  הוותיקים  היומי  הדף  עורי 
להתקיים  שממשיכים  בעולם 
המפורסם  שיעורו  זהו  היום.  עד 
במברגר  שמחה  רבי  הרה"ג  של 
שנים   45 נמסר  שכבר  שליט"א 

ברציפות. 
סיום  של  הגדול  המעמד 
והדר  פאר  ברוב  ייערך  הש"ס 
סיטי  אוונט  ידיים  רחב  באולם 
לכבודה  והלל  בשיר  שבמנצ'סטר 
גדולה  מצוה  סעודת  תורה.  של 
ובעלי  המסיימים  לכבוד  תיערך 
לעיר  יגיעו  שיר  יודעי  מנגנים 
בשמח־ ולשמוח  לשוש  הצפונית 

תה של תורה. 

פחות משבוע לאחר המתקפה על מתקני הנפט

משרד ההגנה הסעודי הציג הוכחות: 
איראן היתה מעורבת בתקיפה

בניגוד לאמריקאים, הסעודים אינם מאשימים את איראן בביצוע התקיפה בשטחם 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הסעודי  ההגנה  משרד 
עיתונאים  מסיבת  אתמול  קיים 
בפני  הוצגו  במסגרתה  מיוחדת, 
כלי התקשורת העולמיים 'הוכ־
מתקני  על  שהתקיפה  לכך  חות' 
השבוע,  בסוף  הסעודיים  הנפט 

בוצעה בשליחות איראן. 
תערו־ מעין  הוצגה  באירוע 

כה של שברי מל"טים ושרידים 
של טילי שיוט שנאספו בזירות 
סעודיה  ולטענת  שהותקפו, 
כי  מלאה  בוודאות  לדעת  ניתן 
הנשק הזה יוצר על ידי איראן. 

מוכיחים  הללו  "הממצאים 
מעור־ היתה  שאיראן  בבירור 

הנפט  מתקני  על  בתקיפה  בת 
הס־ ההגנה  דובר  אמר  שלנו", 

והוסיף:  מלכי,  אל  טורקי  עודי 
רק  לא  מתקפה  היתה  "זאת 
הממשלתי  הנפט  תאגיד  על 
הכלכלה  על  אלא  הסעודי, 
לדבריו:  כולה".  העולמית 
להגן  הזכות  את  יש  "לסעודיה 
שתמצא  דרך  בכל  עצמה  על 

לנכון". 
העי־ במסיבת  נמסר  עוד 

במתקפה  כי  אתמול  תונאים 
מל"טים   18 לפחות  השתתפו 
טילי  ושבעה  איראניים 

שיוט. 
דגש  נתנו  התקשורת  בכלי 
האשימה  שסעודיה  לעובדה 
את איראן במעורבות בתקיפה, 
ולא בביצועה באופן ישיר. בכך 
היא  כי  סעודיה  מראה  בעצם 
שהת־ האפשרות  את  מקבלת 

המורדים  ידי  על  בוצעה  קיפה 
מאדמה  ולא  בתימן,  החות'ים 
לתגו־ בניגוד  זאת,  איראנית. 

התקרית,  על  ארה"ב  של  בתה 

על  מוטלת  האחריות  לפיה 
איראן ורק עליה, לאחר שהוצגו 
הוכחות המצביעות על כך שה־
של  משטחה  בוצעה  מתקפה 

איראן. 
מכינה  שסעודיה  יתכן 
חריפה  לתגובה  הקרקע  את 
נגד  לפועל  תוציא  היא  שאותה 
המורדים החות'ים בתימן, שגם 
האחריות  את  עצמם  על  קיבלו 
נראה  רשמי.  באופן  לתקיפה 
להיכנס  חוששים  שהסעודים 
איראן,  מול  ישירה  למלחמה 
את  לטמון  מעדיפים  הם  ולכן 
לפועל  ולהוציא  בחול  ראשם 
אדמת  על  דווקא  תגובתם  את 
תימן שבה הם פועלים גם בלאו 

הכי. 

טראמפ: "הוריתי להגביר משמעותית 
את הסנקציות על איראן"

תגובת רוסיה: "ההחלטה של טראמפ היא צעד הרסני שלא יפתור שום דבר"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
לשר  הורה  כי  אתמול  הודיע 
לה־ מנוחין,  סטיבן  שלו,  האוצר 
הסנקציות  את  משמעותית  גביר 
למתקפה  כתגובה  איראן,  על 
האמריקאים  לטענת  שביצעה 
על מתקני הנפט הסעודיים בסוף 

השבוע האחרון. 
דבריו של טראמפ מצביעים 
היחסים  החרפת  על  אחד  מצד 
שהיו  לאחר  ואיראן  ארה"ב  בין 

שו־ שטראמפ  כך  על  דיבורים 
בשולי  רוחאני  עם  להיפגש  קל 
היא  מנגד  אך  האו"ם,  עצרת 
לגבי  ההערכות  את  מרככת 
לפעולה  האמריקאית  התגובה 
האיראנית, ומחזקת את הסברה 
כהרג־ יסתפקו  האמריקאים  כי 

לם בתגובה של הטלת סנקציות 
ממש  של  צבאית  בתגובה  ולא 

על אדמת איראן. 
האמריקאי  המדינה  מזכיר 
מייק פומפאו כינה קודם לכן את 
וטען  תקדים',  'חסרת  המתקפה 

מחיר.  כך  על  תשלם  איראן  כי 
בעק־ בסעודיה  ביקר  פומפאו 

לתדרך  מנת  על  האירוע,  בות 
את הסעודים ולדון עמם בדרכי 

תגובה אפשריות. 
טראמפ  להחלטת  בתגובה 
על  הסנקציות  את  להגביר 
הודעה  רוסיה  פרסמה  איראן 
ההחל־ על  צער  הביעה  בה 

גינתה  ואף  האמריקאית  טה 
הרסני  בצעד  "מדובר  אותה: 
בסכסוך  דבר  שום  יפתור  שלא 

באזור". 

נשיא איראן טרם קיבל אשרת כניסה 
לעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הנ־ כי  אתמול  הודיעה  איראן 
שלו  החוץ  ושר  רוחאני  חסן  שיא 
מוחמד ג'וואד זריף, יבטלו את הג־
האו"ם,  של  הכללית  לעצרת  עתם 
ויזות  להם  תנפיק  לא  ארה"ב  אם 
פרסום  מרגע  שעות  בתוך  חדשות 

ההודעה. 
הס־ פי  על  מחויבת  ארה"ב 

כניסה  אשרות  להנפיק  כמתה 
לנציגים רשמיים של כל המדינות 
החברות באו"ם, כדי לאפשר להם 
של  הכללית  בעצרת  להשתתף 
האו"ם. עם זאת, במקרים חריגים 

שהיא  או  מכך,  ארה"ב  נמנעת 
מנפיקה אשרות כניסה המוגבלות 
רק לשטח האו"ם ולמספר רחובות 

סמוכים. 
ההש־ את  זוכרים  האיראנים 

שעברה,  בשנה  האמריקאית  פלה 
לשליחיהם  הנפיקה  כשארה"ב 
לפני  אחדים  ימים  רק  אשרות 
הגבילה  אז  וגם  הכללית,  העצרת 
ארה"ב.  בשטחי  תנועותיהם  את 
יבטלו  הפעם  כי  הודיעו  הם  לכן 
הנשיא ושר החוץ שלו את הגעתם 
לעצרת הכללית, אם דרישתם לא 
תיענה. לא ידוע על תגובה אמרי־

קאית כלשהי לאיום האיראני. 

ביתר עילית: שיעור 
הכנה לראש השנה

במש־ השנה'  לראש  'הכנה  שיעור  אי"ה  יתקיים  שישי,  יום  מחר, 
דייטש  שלום  חיים  רבי  הגה"ח  המשפיע  מפי  והחסידות  המהר"ל  נת 

שליט"א ראש כולל צמח צדק.
השיעור יתקיים בבית המדרש שע"י בית התבשיל לב מתתיהו, 

רח' הרב ברים 12 ביתר עילית, בשעה 12:15 בצהרים.

לוח מפעל המשניות:

ההזדמנות האחרונה לעשות 
את הדבר הגדול ביותר להורים 

החשובים לשנת תש''פ
הלוח מלווה את אלפי הילדים לומדי המשניות במהלך כל 
השנה ונותן לכם אפשרות ללימוד משניות ביום היארצייט 

של אביכם או אמכם ושאר יקיריכם • מנציחים עכשיו את מי 
שקרוב אליכם והנשמה בוודאי תמליץ עליכם בעולם העליון

זה  'הורים'  על  לדבר  כשבאים 
הרי  הם  מיותר,  קצת  בכלל  נשמע 
גידלו אותנו ועשו בשבילנו הכל. לכן 
ברור שאף מעבר לכך שאנו מצווים 
לשכר  זוכים  ואף  הורים  כיבוד  על 
כל  את  שנעשה  ברור  הזה,  בעולם 

מה שרק נוכל למענם.
צריכים  שהם  זמנים  כשמגיע 
אותנו, מובן שנהיה שם מיד ונעשה 
שנעשה  מה  כל  הרי  בשבילם,  הכל 
בשבילם יהיה רק קצת מאוד לעומת 
מה שהם עשו לנו, כי אין בעולם דרך 

טבעית להחזיר טובה להורים.
כבר  כשהם  עכשיו,  דווקא  אבל 
לעולם  אותנו  עזבו  והם  אתנו  לא 
שכולו טוב, ולפעמים נראה כי עכשיו 
כבר וודאי אין לנו מה להחזיר ולע־

שות למענם, יש לנו את ההזדמנות 
הטובה ביותר להיטיב איתם ולעשות 

למענם.
והקדושים  הצדיקים  גדולי 
עם  ביותר  שמיטיב  שהדבר  לימדנו 
הלימוד  היא  העליון  בעולם  הנשמה 
לעילוי הנשמה, זה הדבר היחיד של־

זה הם משתוקקים ומצפים.
לימוד משניות בזוך ובטוהר על 

שי־ רבן  בית  של  תינוקות  אלפי  ידי 
היארצייט  ביום  לימודם  את  קדישו 

לעילוי נשמתם.
כרגע  נמצאת  הזאת  ההזדמנות 
עמ־ המשניות  במפעל  לידנו,  ממש 

הלוח  את  להוציא  אלו  בימים  לים 
תכ־ בכל  הילדים  אלפי  את  שילווה 

בשנה  שלהם  המשניות  לימוד  ניות 
הקרובה.

התלמי־ לאלפי  גם  מצוין  בלוח 
שיש  האנשים  שמות  יום  מדי  דים 
והילדים  יום  באותו  יארצייט  להם 
את לימודם עבור נשמות  מקדישים 
שאתם  חשוב  הכי  הדבר  זהו  אלו, 
אמכם  או  לאביכם  לעשות  יכולים 
בעולם  אתנו  נמצאים  לא  שכבר 
עבורך  תעתיר  שהנשמה  ובוודאי 
בעולם העליון ויהיה למליץ ומבקש. 
המשניות'  'מפעל  במשרדי 
הלוח  של  הורדתו  לקראת  נערכים 
לדפוס, נצלו את ההזדמנות להיטיב 
יכולים  לא  שכבר  לכם  היקרים  עם 
ותרכ־ הזה,  בעולם  למענם  לעשות 

בעולם  ומבקש  מליץ  לעצמכם  שו 
ויעתיר  טובה  לכם  שיכיר  העליון 

בעדכם, להרשמה 0722-154486.

עזבו אתכם מפוליטיקה, 
לכו על טכנולוגיקה

'סמסונג', ראשונים בטכנולוגיה מתקדמת!!!

העו־ הטכנולוגיה  ענקית  'סמסונג', 
העולם  בכל  רבות  שנים  מוכרת  למית 
גם  מובילה  דרך  וכפורצת  כמהפכנית 
בתחום מוצרי החשמל הביתיים. מוצריה 
נמצאים במיליוני בתים בכל העולם וכמו 
בח־ כמובילים  ידועים  הם  בישראל,  גם 

בחסכונות,  ועיצובית,  טכנולוגית  דשנות 
בנוחות השימוש ובמגוון פונקציות ופטנ־

טים פורצי דרך המאפשרים לכם ליהנות 
ממוצרי חשמל מהמובילים בעולם, וככזו 
בבתים  הראשונה  הבחירה  הם  מוצריה 
רבים שיודעים בדיוק מה הם רוצים ומה 

אפשר לצפות ממוצרי 'סמסונג'.
את מוצרי סמסונג מייבאת לישראל 
הרשמית,  היבואנית   – 'סמליין'  חברת 
השי־ בתחום  וממוניטין  מאמון  הנהנית 
מעניקה  שהיא  המיטבי  והאחריות  רות 
לכל לקוח ולאורך זמן וההקפדה בהבאת 
מוצרים איכותיים, חדשניים ומתקדמים 
החרדי  למגזר  גם  שיתאימו  כך  ביותר 

הצורך פתרונות ייחודיים משלו. 
כך למשל המקררים המלהיבים של 
חדשני  פיתוח  תמצאו  בהם  'סמסונג' 
ההופך את המקפיא למקרר בעת הצורך 
המאפש־  ''SpaceMax טכנולוגיית וכן 

רת הגדלת נפח האחסון של המקרר. 

מהווים  אלו  מהפכניים  פתרונות 
החגים  לקראת  ממש  של  בשורה 
למשפ־ השנה  שבתות  ובשאר  הבעל"ט 

חות מארחות ולשבתות שמחה בהם תא 
הקירור לא עונה על הצרכים.

כך גם את מכונות הכביסה החדש־
ניות והגדולות של 'סמסונג' בנפח של עד 
9 ק"ג המצוידות בין היתר בטכנולוגיית 
''AddWash המאפשרת להוסיף כביסה 
דלתית  באמצעות  זאת  תכנית,  באמצע 
קטנה המיועדת לכך המותקנת על הדלת 
המוכרת לנו ממכונות הכביסה שבביתנו. 
יותר  ומאוחר  מכונה  הפעלתם  אם  אז 
נזכרתם בפריט שדחוף לכם לאותו הע־

רב, תוכלו להוסיף אותו באמצע הכביסה 
מבלי לחכות לסיום התכנית, פשוט לחצו  
AddWash'' פתחו את דלתית ''Pause

הוסיפו את הפריט והמשיכו את התכנית 
בדיוק במקום בו עצרתם. 

טכנולוגיות אלו הן פטנטים ייחודיים 
שלא  טכנולוגיות  ל'סמסונג',  ובלעדיים 

תמצאו באף חברה אחרת.
וכעת לכבוד החגים מציעה 'סמליין' 

מבצעים מיוחדים שלא יחזרו!
המו־ החשמל  בחנויות  להשיג  ניתן 

בחרות.

עם התברר תוצאות האמת: 

'עוצמה יהודית' זרקה 
לפח כמעט 80 אלף קולות

המפלגה בראשות איתמר בן גביר קיבלה כשני 
מנדטים ונשארה הרחק מאחוז החסימה ^

סמוטריץ': בניגוד להבטחות הכזב הוא אפילו לא 
התקרב למחצית מאחוז החסימה

מאת מאיר ברגר

נכ־ יהודית'  'עוצמה  מפלגת 
ולא  ה־22  לכנסת  בבחירות  שלה 
לאחר  החסימה.  אחוז  את  עברה 
כי  עולה  מהקלפיות   90% ספירת 
74,961 לפח  זרקה  הימין  מפלגת 

קולות, שהם כשני מנדטים.
יו"ר המפלגה, עורך הדין אית־

מר בן גביר, פרסם מאמר ארוך בו 
ואת  התקשורת  כלי  את  האשים 
שלדבריו  הלאומי  המחנה  מנהיגי 

פעלו נגד "עוצמה יהודית".
בן  הבטיח  להם",  יעזור  "לא 
האמת,  את  לומר  "נמשיך  גביר, 
ישראל  עם  למען  לפעול  נמשיך 
כאן  להיות  נמשיך  ישראל.  וארץ 
ואין  בנפשנו,  זה  כי  כאן,  ולפעול 

לנו מנדט לוותר על זה".
הלאומי  האיחוד  יו"ר  מנגד, 
סמוטריץ '  בצלאל  התחבורה  שר 
"בן  גביר:  בן  את  בחריפות  תקף 

מאולפן  הבוקר  מסתובב  גביר 
אחריות,  לקיחת  אפס  לאולפן. 
אכפתיות  אפס  נפש,  חשבון  אפס 
חוץ  אשמים  כולם  מהתוצאות. 

ממנו.
חזקה  האמת  הבוקר  "לפחות 
לימין,  שוב  שרף  גביר  בן  ממנו: 
אלפי  עשרות  החמישית,  בפעם 
הכזב  להבטחות  בניגוד  קולות! 
למחצית  התקרב  לא  אפילו  הוא 
הקודמת  בפעם  החסימה.  מאחוז 
30 מקסימום  לאיחוד  הביא  הוא 
אלף קולות, והפעם בקמפיין שק־
רי גירד עוד עשרות אלפי תמימים 
שהאמינו לשקריו ורצו להציל את 
חסרת  מההתנהלות  ישראל  ארץ 

האחריות שלו.
היה  האיש  מתוקן  "בעולם 
הפרצוף  את  להראות  מתבייש 
מכאן  נמשיך  אנחנו  בציבור.  שלו 
באופטימיות, באחריות, באחדות, 

ובראש מורם", כך סמוטריץ'.

והצ־ רעיונות  שהמון  ידוע  דבר 
או  משפחה  מבני  מתגשמות  עות 
ידידים, כולנו כאחד נאחד כוחות 
עצומים למענם ולמענינו. כל אחד 

עם מאמץ קטן.
בתפילה  ירבו  גם  ביום  בו 
כאשר  המקום,  לפני  ובתחנונים 
בבתי  וכן  הישיבות  תלמידי  גם 
מיוחד  זמן  יקדישו  הבנות  חינוך 
חברו  על  המתפלל  וכל  לתפילה, 

הוא נענה תחילה.
כל  את  יקיפו  והרעיון  היוזמה 
הריכוזים בארץ ובחוץ לארץ, כא־

ויליאמסבורג  ועד  מירושלים  שר 
כולם  אירופה,  ארצות  ובתווך 
אדיר  במבצע  ישתתפו  כאחד 

וגדול זה.
בימים  מתפרסמת  בארה"ב 
העו־ הארגונים  מכל  קריאה  אלו 
סקים בתחום זה, להצטרף ליוזמה 

העולמית.
גדו־ ורבנן  מרנן  כי  יצוין 

והחסידות  והיראה  התורה  לי 
ועדה  חוג  הבדל  ללא  שליט"א 
קו־ ובקריאת  למבצע,  יד  נותנים 

הם  ומרגשת,  במינה  מיוחדת  דש 
פונים בבקשה: 

קחו סניגור תערב נא עתירתנו 
ישראל  בית  כל  לאחינו  ותחינתנו 
די בכל אתר ואתר, לאחר שעלתה 
ובאה אלינו זעקתם ומצוקתם של 
צרת  את  המבכים  רבים  הורים 
הבן וצרת הבת מעוכבי השידוכין, 
ארגון  ראשי  וגמרו  נמנו  ועתה 
'הגפן' הידוע בפעולותיו הכבירות 
והמועילות בתחום כאוב ונחוץ זה, 

לצאת ברעיון נפלא עד מאד.
י"ט  החמישי,  ביום  להשתדל 
והס־ הרחמים  חודש  באלול 

חסד  של  ליום  לעשותו  ליחות, 
בהצ־ לעזר  בהשתדלות  בפועל 

תפילה  של  וליום  שידוכים,  עות 
ומצפים  המחכים  אלו  כל  עבור 
נאמן  בית  להקים  עינים  בכיליון 

בישראל.
בקריאה  נקרא  כזאת  ולעת 
של חיבה ובתחינה בקשה מעומק 
תבל,  ברחבי  השדכנים  לכל  הלב 
איש  לכל  וכן  והנשים,  האנשים 
איש היכול לסייע בכך גם אם אינו 
עוסק בקביעות בתחום השדכנות, 
נכונים  היו  מצוות,  קחו  לב  חכמי 
ונפש,  לב  בכל  להירתם  הזה  ליום 
בכל  ולעסוק  ולהפעיל  לפעול 
מצוה  למען  ההשתדלות  אופני 
רבה זו, להשקיע מחשבה, להציע 
הצעות שידוכין, ולעשות כל אשר 
נא־ בתים  הקמת  למען  בכוחכם 

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

שליחים נאמנים.
בכל  ישראל  בני  אחינו  וכל 

ישתדלו  מושבותיהם,  מקומות 
נא כל אחד ואחד ביום זה להזכיר 
ובקשה  תחינה  ולהפיל  בתפילה 
ה'  לישועת  הצריכים  אלו  כל  על 
ישוע־ שתהיה  שידוכים  בענייני 

חז"ל  וכמאמר  לבוא,  קרובה  תם 
הפסוק  בפירוש  א)  ח,  (ברכות 
חסיד  כל  אליך  יתפלל  זאת  על 
ועם  ו).  לב,  (תהילים  מצוא  לעת 
לזה,  זה  ערבים  קדושים  ישראל 
נע־ הוא  חברו  על  המתפלל  וכל 
הוא  תפילות  ושומע  תחילה,  נה 
ורצון  רחמים  שערי  לנו  יפתח 

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

תוקה, אמן. 

היום: מבצע 'קח סניגור' יוצא לדרך 
  המשך מעמ' ראשון

קלנדיה: מחבלת שלפה סכין ונורתה
בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים נקבע מותה של מחבלת בשנות ה־50 לחייה, שניסתה לבצע 

פיגוע במעבר קלנדיה

מאת סופרנו הצבאי

אתמול  ניסתה  מחבלת 
נגד  דקירה  פיגוע  לבצע  בבוקר 
קלנדיה.  במעבר  הבטחון  כוחות 
המחבלת  על  השתלטו  הכוחות 
נפגעים  היו  לא  אותה.  ונטרלו 
פונתה  המחבלת  הכוחות.  בקרב 
הדסה  החולים  לבית  קשה  במצב 
מתה  שם  בירושלים  הצופים  הר 

מפצעיה.
כי  עולה  האירוע  מפרטי 
הכוחות במקום הבחינו בה וקראו 
נענתה  לא  היא  אך  לעצור,  לה 
לקריאותיהם, שלפה לעברם סכין 

– ונורתה על ידי כוחות הבטחון.
סריקות  במהלך  כך,  בתוך 
אמצעי  למציאת  צה"ל  חיילי  של 
במרחב  חוקיים  בלתי  לחימה 
החטיבה המרחבית 'יהודה', תפסו 
הלוחמים נשק מסוג קלאצ'ניקוב. 
הנשק הועבר לידי כוחות הבטחון.

שלישי  שבין  הלילה  במהלך 
לרביעי עצרו חיילי צה"ל וכוחות 
ישראל  ומשטרת  מג"ב  שב"כ, 

ביהודה ושומרון ובבקעה שלושה 
במעורבות  החשודים  מבוקשים 
ובה־ עממי  טרור  טרור,  בפעילות 

פרות סדר אלימות לעבר אזרחים 
וכוחות הבטחון. החשודים הועב־

רו לחקירה.

בעקבות עיצומי נהגים: 

שיבושים בקווי אגד 
תעבורה ביום הבחירות

מאת חיים מרגליות

בעקבות שביתת נהגים, חלו 
שיבו־ הבחירות  יום  כל  לאורך 
בירו־ תעבורה  אגד  בקווי  שים 
נמסר  העובדים  מוועד  שלים. 
כי בעקבות הודעת הנהלת אגד 
על  האחרונים  בימים  תעבורה 
התשלום  את  לצמצם  כוונתה 

ביום  בירושלים  החברה  לנהגי 
על  הנהגים  הודיעו  הבחירות, 
יום  לאורך  עבודה  שיבושי 
הקווים  מן  כ־80%  הבחירות. 

לא הופעלו. 
נמסר  החברה  מהנהלת 
מאורגן  סירוב  "נרשם  כי 
כנדרש  לעבודה  להתייצבות 
האומה,  בסניף  החוק  לפי 

תעבורה.  אגד  מסניפי  אחד 
שני־ מהשירות  בחלק  מדובר 

גבעת  אדומים,  במעלה  תן 
הנהלת  ציון.  ומבשרת  זאב 
האירוע  את  בודקת  החברה 
הפערים  לצמצום  ופועלת 
מתנצ־ אנו  הזמנים.  בלוח 

חוסר  על  הנוסעים  בפני  לים 
הנעימות".
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למ־ הקדחתנית  ההתארגנות 
העלמין  בית  וחילול  הרס  את  נוע 
תאוצה  צוברת  בווילנא  העתיק 
גור־ מוביליה  שורות  אל  ומכנסת 

מים רבים והמון עם.
בבית הקברות העתיק בווילנא 

נקברו כל גדולי וילנא לדורותיהם 
במשך כ־400 שנה ובראשם הגאון 
'באר  בעל  הגדול,  זקנו  מווילנא, 
בבית  משפחותיהם.  ובני  הגולה', 
חיים זה נטמן גם ה'חיי אדם' זי"ע 

ורבים נוספים.
ב־1955 בנו הסובייטים מתחם 
ניכר  שטח  על  ממדים  רב  ספורט 

יצוקים  ויסודותיו  הקברות  מבית 
על גבי הקברים במקום.

במבצע של הקהילה היהודית 
אמ־ יהודים  ובמימון  בווילנא 

הגאון  של  קברו  הועתק  ריקנים 
החדש  העלמין  לבית  מוילנא 
השחתה  מקרי  גל  בעקבות  בעיר 
של בית העלמין ע"י הקומוניסטים 

מהמצבות  גדול  חלק  הוחרבו  בו 
והועברו לצידי בית העלמין.

יחד עם גופו הקדוש של הגאון 
גר  של  אפרו  גם  הועבר  מווילנא 
הידוע  אברהם  בן  אברהם  הצדק 
סבו  אביו,  אולם  פוטוצקי.  כגרף 
ובני משפחתו של הגאון מווילנא, 
יחד עם רבים מגדולי ורבני ליטא 

עדיין קבורים בבית הקברות הע־
וביתר  השנים,  לאורך  בעיר.  תיק 
ליטא  של  עצמאותה  אחרי  שאת 
בשנות ה־90 נזנח מתחם הספורט 

והוכרז כאתר מורשת.
וילנא  העיר  התרחבות  בשל 
הפך בית הקברות לנכס נדל"ני אס־

טרטגי ויקר ערך ובשנים האחרונות 
מתנהל מאבק משפטי מול העיריה 
בש־ להקים  שמעוניינת  המקומית 

טח מתחם ספורט ומרכז קונגרסים 
על  רק  מדובר  זה  בשלב  חדיש. 
ידי  על  ונבנה  נבזז  שכבר  השטח 
הממשל הסובייטי אולם ברור שאם 
תצליח עיריית וילנא בערכאה המ־

שפטית תוך שנים בודדות כל שטח 
ויהפוך  ייבזז  העתיק  הקברות  בית 

למתחם נדל"ן מרכזי.
מי שמנהל את המאבק המשפטי 
הוא יהודי אמריקני בשם דוב פריד, 
הוא  עליה  המרכזית  הטענה  כאשר 
נשען היא זכויות אדם – פעם אחת 

את  שקנו  במקום  הקבורים  כלפי 
ופעם  כספם,  במיטב  קברם  חלקת 
שניה כלפי רבבות הצאצאים שחיים 
בינינו היום ומבקשים מקום לפקוד 

בו את קברי אבותיהם ורבותיהם.
בידי  עתירה  הוגשה  במקביל 
בנושאי  העוסקת  מקומית,  עו"ד 
קנייניות,  וזכויות  אדם  זכויות 

לעצירת הבניה. 
ההתארגנות  דבר  היוודע  עם 
פנו  לתפילות  להצטרף  ואפשרות 
בבקשה  רבים  מקומיים  יהודים 

להצטרף לתפילת הרבים.
בכירים  משפטיים  יועצים 
כי  דעתם  חיוו  הנושא  את  שבדקו 
ביקור של יהודים במקום לתפילה 
מגביר את הסיכוי לעצירת הבניה 
במ־ ראש  וקלות  שחוק  מקום  של 

קום קדוש זה.
מטה המאבק להצלת בית הע־

למין עומד לרשות הפונים ומסייע 
לכל אחד בהגעה למקום. 

רשויות התחרות, הגנת הפרטיות והגנת הצרכן 
ישתפו פעולה באתגרי הכלכלה הדיגיטלית

מאת חיים מרגליות

הרשות להגנת הצרכן, הרשות 
התחרות  ורשות  הפרטיות  להגנת 
משותף  צוות  הקמת  על  הודיעו 
שיעסוק בסוגיות מרכזיות בתחום 
במטרה  הדיגיטלית,  הכלכלה 
אינט־ על  שמירה  ולהבטיח  לקדם 

רסים ציבוריים מהותיים.
תו־ היא  הדיגיטלית  הכלכלה 

פעה המעוררת בשנים האחרונות 
תחרות  צרכנות,  בהיבטי  רב,  ענין 
סדר  על  מצוי  והנושא  ופרטיות 
בעולם.  רבות  רשויות  של  יומן 

בעידן  במיוחד  בולטים  הדברים 
יתרונות  נוצרים  שבו  דאטה  הביג 
רב  מידע  שמחזיק  למי  לגודל 
והעדפות  צריכה  הרגלי  על  יותר 

של צרכנים.
אתגרים  מציבים  אלה  כל 
משמעותיים,  וגלובליים  לאומיים 
של  מחודשת  בחינה  המחייבים 
פיתוח  וכן  הקיימת,  האסדרה 
ואכיפה  ניתוח  כלי  של  ושילוב 

מתקדמים.
הכלכלה הדיגיטלית משליכה 
בחייהם  משמעותיים  היבטים  על 
וצרכנים.  אזרחים  של  האישיים 

המ־ מהתמורות  כתוצאה  זאת 
בשנים  שהתרחשו  שמעותיות 
המסחר  בעולמות  האחרונות 
דיגיטליים  בשירותים  והצרכנות, 

ועוד.
ידיים  ישלב  המשותף  הצוות 
כלים  פיתוח  אסדרה,  לקידום 

למען  פעולה  ושיתופי  מתקדמים 
ופרטיות  אישי  מידע  על  הגנה 
המשתמשים, מניעת הטעיות צר־
שימוש  תנאי  על  הקפדה  כניות, 
לתחרות  חסמים  והפחתת  הוגנים 
הציבור  עם  להיטיב  במטרה   –

בישראל.
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מאבק משפטי וציבורי להצלת 
בית העלמין העתיק בווילנא

משפטנים: ככל שיהודים ירבו לעלות ולהשתטח במקום, הדבר יועיל לבלימת ההרס

כחלק מצעדי המחאה נגד הכוונה להריסה וחילול בית העלמין העתיק, יגיעו מהארץ ומהעולם קבוצות של יהודים ויצטרפו למשלחת 
הרבנים הפועלת ציבורית ומשפטית לעצירת הבניה על בית הקברות העתיק 'שניפשעק' בווילנא ^ תפילת רבים וסליחות יתקיימו 

במקום ובהמשך ייצאו לציונו של מרן הס"ק החפץ חיים זי"ע בראדין לתפילה על כלל ישראל ובפרט יושבי ציון ארץ הקודש

מכון היצוא: יצוא הרימונים בשנה 
החולפת עמד על כ־22.5 מיליון דולר 
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תשע"ט,  השנה  ראש  לקראת 
הרי־ יצוא  כי  היצוא  מכון  מפרסם 
כ־22.5 על  עמד  ב־2018  מונים 
מיליון דולר. ירידה של כ־23 אחוז 

בהשוואה ל־2017. 
לראות  ניתן  גאוגרפי  בפילוח 

הרימונים  מיצוא  אחוז  כ־90  כי 
וברא־ אירופה  למדינות  מופנה 

סלובניה  גרמניה,  צרפת,   – שן 
הסתכם  לצרפת  היצוא  והולנד. 
ב־2018 בכ־4.3 מיליון דולר (כ־19

לגרמניה  היצוא  מהיצוא),  אחוז 
אחוז  (כ־16  דולר  מיליון  בכ־3.5 
מהיצוא), היצוא לסלובניה בכ־3.2

מיליון דולר (כ־15 אחוז מהיצוא), 
מיליון  בכ־3.15  להולנד  והיצוא 

דולר (כ־14 אחוז מהיצוא).

מיש־ הטבעי  הדבש  יצוא 
דולר  אלף  בכ־266  הסתכם  ראל 
אחוז  כ־22  של  עליה  ב־2018. 
ביחס ל־2017. מבחינה גאוגרפית 
מופנה  הדבש  מיצוא  אחוז  כ־65 
(קנ־ אמריקה  צפון  למדינות 

למדינות  והיתר  וארה"ב),  דה 
מובילה  קנדה  האירופי.  האיחוד 
אחריה  מהיצוא,  אחוז  כ־33  עם 
ובריטניה  אחוז  כ־32  עם  ארה"ב 

כ־27 אחוז.

הולכת רגל נהרגה 
מפגיעת אופנוע

מאת חיים מרגליות

תאונת דרכים קטלנית: הולכת 
רגל כבת 50 נהרגה בתאונה ברחוב 
ברמ־ אפריאט  יצחק  שמעון  הרב 

לה. שניים נוספים נפצעו.
ב'איחוד  חובש  אהרונוב  חייא 
חובשים  "בסיוע  כי  תיאר  הצלה', 
'איחוד  של  האופנועים  מיחידת 

הצלה' ביצענו פעולות החייאה על 
מאופנוע  שנפגעה  הרגל  הולכת 
שעליו רכבו שני צעירים. למרבה 
הצער בתום מאמצי החייאה נקבע 
מותה של הולכת הרגל עקב אופי 
הפציעות הקשות מהן סבלה. כמו 
בזירת  ראשוני  סיוע  הענקנו  כן 
האופנוע  רוכבי  לשני  התאונה 

שנפצעו בינוני וקל עד בינוני".

דו"ח: עליה בשילוב עובדים ממגוון 
מגזרים באוכלוסיה בשירות המדינה

מאת כתב 'המבשר'

פרופ'  המדינה,  שירות  נציב 
לנשיא  הגיש  הרשקוביץ  דניאל 
שירות  נציבות  דו"ח  את  ריבלין 
בשי־ וייצוג  גיוון  בנושא  המדינה 
הדו"ח,  נתוני  פי  על  המדינה.  רות 
בשיעור  עליה  נרשמה  ב־2018 
מק־ המדינה  בשירות  המועסקים 
בי־  – מגוון  מרקע  אוכלוסיות  רב 
יוצאי  חרדי,  מגזר  מועסקים  ניהם 
ערבים,  חדשים,  עולים  אתיופיה, 

דרוזים וצ'רקסים. 
כי  נמצא  זו,  לעליה  בנוסף 
מהעובדים  אחוזים  מ־80  למעלה 
נק־ אלה  למגזרים  המשתייכים 

במשרות  המדינה  בשירות  לטו 
ייעודיות  במשרות  ולא  רגילות 
במסגרת  ספציפיות  לאוכלוסיות 
הזכאות לייצוג הולם. הדו"ח מת־

פרסם זו השנה השניה, ולראשונה 
בתכ־ הגיוון  נתוני  גם  בו  מוצגים 

ניות העתודה של שירות המדינה, 
ומע־ הממשלה  משרדי  במערכת 

רכת הבריאות.
גיוון  חשיבות  את  ציין  ריבלין 
שינוי  כמנוע  הציבורית  המערכת 
האגף  הקמת  כי  וציין  חברתי, 
שירות  בנציבות  תעסוקתי  לגיוון 
משמעו־ דרך  ציון  הינו  המדינה 

הוסיף  עוד  בתהליך.  ביותר  תי 
ואמר: "התמונה העולה מן הדו"ח 

למגוון  הפך  המדינה  שירות  לפיה 
חשובה  היא  ב־2018,  יותר  ומכיל 
צועדים  שאנחנו  כך  על  ומעידה 
בכיוון הנכון. חשיבותו של הדו"ח 
העומק  חסמי  בהצפת  גם  היא 
הקיימים במערכת, חסם הקליטה, 
חסם הקידום וחסם השימור, אשר 
להמשך  המנוף  את  לנו  מעניקה 

תהליך השינוי והשיפור".
פרופ'  המדינה,  שירות  נציב 
דניאל הרשקוביץ, ציין כי "מוטלת 
עלינו החובה לעשות הכל על מנת 

לגוון את שירות המדינה, כך שכלל 
האוכלוסיות במדינת ישראל יקחו 
בו חלק. איננו עושים זאת כמחווה 
חברתי  כסיוע  או  טוב  רצון  של 
מאוכלוסיות  העובדים  למען 
מנת  על  זאת  עושים  אנו  אלו. 
ליהנות  יוכל  המדינה  ששירות 
אוכלוסיה  כל  של  מהיתרונות 
רח־ ציבורים  עם  שלה  ומהקשר 

להיטיב  וכך  ישראל,  במדינת  בים 
מדינת  אזרחי  לכלל  השירות  את 

ישראל".

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
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להיות חברים בגמ"ח הכי נקי ומהודר מחשש ריבית בפיקוח צמוד ההההזזזזככככוותתתתת
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נתיבי תחבורה ייעודיים 
לרכב עם שני נוסעים ומעלה
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משרד התחבורה גיבש תכנית, 
ראשונה מסוגה בישראל, הכוללת 
בלעדיים  תחבורה  נתיבי  הקצאת 
למט־ בכניסות  תפוסה  רב  לרכב 
לעודד  במטרה  אביב,  תל  רופולין 
נסיעה של שני נוסעים ויותר בכלי 

רכב פרטיים. 
הגב'  התחבורה,  משרד  מנכ"ל 
'נתיב  מיזם  כי  אמרה  אייל,  טרנר 
למי  ראויה  חלופה  מספק  פלוס' 
לבדו,  הפרטי  ברכב  יסע  שלא 
לנסיעה  משמעותי  יתרון  מעניק 
ולנסיעה  הציבורית  בתחבורה 
משותפת ומקצר את זמן הנסיעה. 
הנהגים  ציבור  היענות  לדבריה, 
כלי  מספר  את  תפחית  למיזם 
בכבישים  הנעים  הפרטיים  הרכב 
הגודש  על  תקל  העומס,  בשעות 

ותתרום לצמצום זיהום האוויר.
המיזם  של  הראשון  בשלב 
כשבועיים,  בעוד  שיחל  החדש, 
לנסוע  יוכל  תפוסה  רב  רכב 
בלעדיים  נתיבים  בשני  לראשונה 
(כביש  החוף  בכביש  בינעירוניים, 
 .(20 (כביש  איילון  ובנתיבי   (2
על  מבוצעת  הנתיבים  הכשרת 
ונתיבי  ישראל  נתיבי  חברות  ידי 

איילון.
בכביש 2 (כביש החוף) יוכשר 
נתיב מיוחד באורך של 22 קילומ־

טרים, בין מחלף נתניה ועד מחלף 
בנתיב  הכיוונים.  בשני  גלילות, 
לכלי  הנסיעה  תותר  זה,  ייעודי 
לפחות  נוסעים  שני  בהם  רכב 
ולתחבורה  לפחות)  ונוסע  (נהג 

ציבורית.
בק־ איילון)  (נתיבי  בכביש 20 

ועד  איילון  מבוא  מחלף  שבין  טע 
צפון  לכיוון  גלויות  קיבוץ  מחלף 
בלבד, יוכלו כלי רכב פרטיים עם 
ושני  (נהג  לפחות  נוסעים  שלושה 
נוסעים לפחות) לנסוע בנתיב הת־

הקיים  (נת"צ)  הציבורית  חבורה 

הפרויקט  במסגרת  שיוארך  כיום, 
עד מחלף קיבוץ גלויות.

יש־ במשטרת  התנועה  אגף 
ויאכוף  לפרויקט  התגייס  ראל 
בא־ בנתיב,  חוקית  בלתי  נסיעה 
החל  האופנועים,  יחידת  מצעות 
מ־4 באוקטובר. משרד התחבורה, 
נתיבי  וחברת  איילון  נתיבי  חברת 
ישראל יחלו בימים הקרובים במ־
סע הסברה נרחב בנושא, באמצעי 

התקשורת השונים.
לה־ העבודות  החלו  השבוע 
בקטע  החדשים,  הנתיבים  כשרת 
לגשר  נתניה־צפון  מחלף  שבין 
הנתיבים  סימון  בנתניה.  השלום 
הנתיב  לאורך  השילוט  והצבת 
עד  יסתיימו  גלילות,  למחלף  עד 
יסומן  זאת  במסגרת  לפתיחתם. 
המו־ הנוסעים  מספר  הכביש  על 
תר בנתיב. אכיפת הנסיעה בנתיב 

תיעשה רק החל מעוד שבועיים.
לר־ מעמיד  התחבורה  משרד 
ו־20  2 בכבישים  הנוסעים  שות 

קווי  עשרות  וממנה,  אביב  לתל 
אוטובוס ישירים ומהירים, שיסי־

עו את הנוסעים בנתיבי התחבורה 
מדובר  פלוס.  ובנתיב  הציבורית 
בקווים לרחובות, הוד השרון, רא־
שון לציון, נתניה, הרצליה, רעננה, 
מהם  שרבים  ואשדוד,  סבא,  כפר 
כן,  כמו  האחרונה.  בשנה  תוגברו 
קווי  יופעלו  הקרובים  בחודשים 
שירות חדשים לרמלה, יבנה, רא־

וכן  והשרון,  סבא  כפר  לציון,  שון 
מאשקלון,  נוספים  קווים  יתוגברו 

רחובות וראשון לציון.
ממוצע  כי  עולה  מהנתונים 
(מק־ פרטיים  רכב  בכלי  הנוסעים 

כיום  עומד  בישראל  המילוי)  דם 
העלאת  בלבד.  נוסעים   1.2 על 
הרכב  בכלי  הנוסעים  תפוסת 
משמעותי  לשיפור  להביא  עשויה 
הנ־ במהירות  אחוזים  עשרות  של 

מספר  ולצמצום  הממוצעת  סיעה 
כלי הרכב בכבישים.

נעצרה חוליית פורצים 
שפעלה בנתניה

מאת חיים מרגליות

עצרה  ישראל  משטרת 
אשר  מנתניה  פורצים  כנופיית 
פרצו לדירות בעיר לאחר הכנה 
מוקדמת וקשירת קשר לביצוע 
נת־ החשודים  ההתפרצויות. 
השוטרים  ידי  על  ונעצרו  פסו 
כתב  נגדם  הוגשו  והשבוע 
אישום ובקשת מעצר עד לתום 

ההליכים המשפטיים נגדם.
שנפתחה  בחקירה  מדובר 
פריצות  של  רב  מספר  לאחר 
אז  בנתניה,  מגורים  לדירות 
חשודים  שלושה  כי  התברר 
לבי־ קשר  קשרו  העיר  תושבי 

צוע התפרצויות לדירות בעיר, 
טלפונים  רוכשים  שהם  תוך 
המיועדים  'מבצעיים'  ניידים 
ותוך  ההתפרצויות  לביצוע 
מקדי־ בדיקות  עורכים  שהם 

הגעה  היתר:  בין  שכללו  מות 
מעבר  המגורים,  לשכונות 
דירה  לבחירת  הבניינים  בין 
הכ־ דרכי  בדיקת  מתאימה, 

קיומן  מהבנין,  והיציאה  ניסה 
וקיומה  אבטחה  מצלמות  של 
שתאפשר  תקינה  מעלית  של 

בריחה מהירה מהמקום.
החשודים אף טרחו ואספו 

המת־ הדיירים  אודות  מידע 
מה־ ובחלק  בדירות  גוררים 
מספר  את  איתרו  אף  מקרים, 
הטלפון הנייח בדירה כשסמוך 
חייגו  לדירה,  הגעתם  למועד 
אף  שאין  לוודא  מנת  על  אליו 
אחד בבית. רק כשהיו בטוחים 
היו  מאדם,  ריקה  שהדירה 

מתאמים את הגעתם למקום.
התח־ המשטרה  חוקרי 
של  פעולתם  דפוס  אחר  קו 
אחד  שלכל  וגילו  החשודים 
מוג־ תפקיד  היה  מהחשודים 

את  פורץ  היה  אחד  חשוד  דר. 
דלת הדירה ועוזב את המקום, 
לדירה  נכנס  היה  שני  חשוד 
הוא  בעוד  רכוש  ממנה  וגונב 
שלישי,  חשוד  עם  משוחח 
המגורים  לבנין  מחוץ  שנמצא 
שוטפים  עדכונים  לו  ומוסר 
וכדי  באזור  המתרחש  אודות 
לאבטח את מעשיו של החשוד 

השני שנמצא בתוך הדירה.
נעצרו  החשודים  שלושת 
לאחת  כשהתפרצו  חם  על 
לחקירה  והובאו  מהדירות 
מעצרם  המשטרה.  בתחנת 
הוארך מעת לעת בבית משפט 
נגדם  הוגש  ובהמשך  השלום 

כתב אישום.

אשקלון: רוכב אופנוע ים 
סיכן אזרחים ועוכב לחקירה
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המשטרה עיכבה רוכב אופנוע 
לכלי  מסכנת  בצורה  שהתקרב  ים 
שיט וככל הנראה גרם במכוון לגל 
ספינת  יושבי  במספר  שפגע  ניתז 
ארבע.  בן  ילד  ביניהם  הנוסעים, 
נת־ במקרה  המעורב  הים  אופנוע 

פס על ידי המשטרה.
בשעות הצהריים של יום שלי־

ממרינה  שיט  ספינת  הפליגה  שי, 
ועליה  העיר  חופי  מול  אל  אשקלון 
פי  על  שונים.  בגילאים  אזרחים 
במהלך  למשטרה,  שהגיע  דיווח 
ים  אופנוע  רוכב  התקרב  הפלגתם 

באופן שסיכן את כלי השיט ולפתע 
באופן  הנראה  כפי  תמרון,  ביצע 
שפגע  מים  לנחשול  וגרם  מכוון, 
כבן  ילד  ביניהם  הספינה  ביושבי 
המ־ מכן  לאחר  ומיד  שנים,  ארבע 
שיך אופנוע הים ועזב את המקום. 

בעקבות המקרה החלו שוטרי 
בפעילות  הימי  השיטור  יחידת 
אותר  קצר  זמן  ותוך  לאיתורו 
בר־כוכבא  בחוף  הים  אופנוע 
המשטרה  תחנת  אל  עוכב  ובעליו 
גרסתו.  מסר  במהלכה  לחקירה 
במקרה  המעורב  הים  אופנוע 
ובסיום  המשטרה  ידי  על  נתפס 

חקירתו החשוד שוחרר. 
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נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 
לבקר  בכוונתו  כי  אתמול  אישר 
ולהש־ הקרוב  בינואר  בישראל 
חניכת  בטקס  בירושלים  תתף 
המ־ לקרבנות  שתוקדש  מצבה 
העו־ במלחמת  לנינגרד  על  צור 
הד־ את  אמר  פוטין  השניה.  לם 
ברים במהלך פגישה עם נציגים 
הנשיא  יהודי.  צדקה  ארגון  של 
מעני־ מוסקבה  כי  ציין  הרוסי 
לפיתוח  רבה"  לב  "תשומת  קה 
עם  הדדיות  מועילים  יחסים 

ישראל.
שעבר  בשבוע  רק  כזכור, 
ערך פוטין מחווה אישית לראש 
הב־ לקראת  נתניהו  הממשלה 

שקיימו  הפגישה  בפתח  חירות 
השניים באחוזת הנופש של הנ־

שיא הרוסי בעיר סוצ'י שבדרום 
מעו־ היה  כי  רמז  פוטין  רוסיה. 

ניין שנתניהו ימשיך להוביל את 
שבישראל  סוד  לא  ישראל. "זה 
אירועים  בפני  עומדים  אתם 
היסטוריים ובחירות. אני מאוד 
לכנסת  שייבחר  שמי  מקווה 
של  הקיימת  במדיניות  ימשיך 

את  ויחזק  המדינות  בין  ידידות 
כל מה שהגענו אליו עד עכשיו", 

אמר הנשיא הרוסי לנתניהו. 
נתניהו  הממשלה  ראש 
הד־ את  מעריך  הוא  כי  השיב 

את  וציין  הנשיא  שאמר  ברים 
ביניהם  הטוב  האישי  הקשר 
המו־ ההדדית  "המדיניות  וכי 

שכלת מנעה חיכוכים מיותרים 
יסודי  מרכיב  זה  ומסוכנים. 
ראש  ציין  האזור",  ביציבות 

הממשלה.
לנשיא  הסביר  גם  נתניהו 
האחרון  בחודש  מדוע  הרוסי 
בפעילות  משמעותית  עליה  יש 
הישראלית נגד איראן. לדבריו, 
"חלה עליה מאוד חמורה במס־

פר ובהיקף הנסיונות של איראן 
סוריה  משטח  בישראל  לפגוע 
מדויקים  טילים  בה  לשים  וגם 
נסבל  בלתי  איום  זה  נגדנו. 
ולכן  פועלים  אנחנו  מבחינתנו, 
חייבים לוודא שלא יהיה חיכוך 

בינינו". 
עמד  הפגישות  שתי  בלב 
בין  הבטחוני  התיאום  המשך 
בין  ובפרט  רוסיה,  וצבא  צה"ל 
המדי־ שתי  של  האוויר  חילות 

נות. ראש הממשלה נתניהו אמר 
חופש  "שימור  על  שוחחו  כי 
הפעולה של צה"ל וחיל האוויר 
איראן  של  הנסיונות  מול  אל 
להתבסס צבאית באזורנו נגדנו. 
וחשוב  הזמן,  כל  פועלים  אנחנו 
מיותרות".  התנגשויות  למנוע 
בין  ה־13  הפגישה  זו  היתה 
השנים  בחמש  לפוטין  נתניהו 
הצטרפו  לפגישה  האחרונות. 
הקבי־ חבר  הישראלי,  מהצד 

המשמש  אלקין  זאב  השר  נט 
המזכיר  השניים,  בין  מתורגמן 

תת  הממשלה,  לראש  הצבאי 
המטה  ראש  בלוט,  אבי  אלוף 
שבת,  בן  מאיר  לאומי,  לבטחון 
אמיר  בצה"ל,  תכנון  אגף  ראש 
המ־ חטיבת  ראש  אבולעפיה, 

דרור  אלוף  תת  באמ"ן  חקר 
שלום.

כי  אמר  גם  פוטין  הנשיא 
לטקס  לישראל  לבוא  ישמח 
מחנה  לשחרור  שנים   75 לציון 
הז־ פי  על  אושוויץ,  ההשמדה 

ואתמול,  ריבלין,  הנשיא  מנת 
כאמור, אישר את הגעתו.

הערב יומא דהילולא של כ"ק 
אדמו"ר מבערגסאז זצוק"ל

"פיתוח היחסים ההדדיים": פוטין 
יבקר בישראל בעוד חודשיים וחצי

הנשיא הרוסי אישר כי יגיע לירושלים בתחילת השנה האזרחית לטקס חניכת מצבה לקרבנות המצור על 
לנינגרד במלחמת העולם השניה ^ פוטין: "תשומת לב רבה ליחסים עם ישראל"
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חוק התכנון והבניה, תשכ“ה- 1965 מרחב תכנון מקומי בני ברק
1 ברח‘ הושע קיימות יח“ד התכנית:  הרחבת שם מס‘: 501-0711689 תכנית מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

גרסת הוראות 3 גרסת תשריט 2
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ“ה- 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון 
501- תכנית מפורטת מספר:   מופקדת  ולבנייה תל-אביב,  לתכנון  הועדה המחוזית  ובמשרדי  ברק,  בני  ולבניה 
0711689 המהווה שינוי לתכניות הבאות: תמ“א 34/ב/4, בב/105/ב, בב/מק/105/אגפים, 501-0308296 כפיפות, 
מטרות  488 חלקה/ות:   6122 גוש:   1 הושע  כתובות:  ברק  בני  מקומית:  רשות   468.000 התכנית:  שטח  בב/63/א 
יח“ד קיימות  הרחבת  הוראות התכנית:  עיקרי  בניין.  שינויים בקווי  ע“י  יח“ד קיימות לרבות  התכנית: הרחבות 
עפ“י סעיף 62א(א)(12). שינויים בקווי בניין עפ“י סעיף 62א(א)(4). קביעת הוראות בינוי ותנאים להיתר. כל מעונין 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדותו 
המקומית  הועדה  למשרד  בעיתונים,  הפרסומים  שבין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הועדה  יומצא למשרדי  03-5776579. העתק התנגדות  טל‘  בני-ברק,   ,58 ירושלים  רח‘  בני-ברק,  ולבניה  לתכנון 
המחוזית(כתובת: קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב). בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא 
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע“י עו“ד המאמת את העובדות 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

עבודתו) תשמ“ט 1989, וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת של המתנגד.
הרב אברהם רובינשטיין יו“ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני-ברק.

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
חוק התכנון והבניה, תשכ“ה- 1965

הודעה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 
תשכ"ה - 1965

זו בתכנית  לועדה  קצנלבוגן שמואל הגיש בקשה 
זמין.  ***רישוי  בקשה:  מהות   201900640 מספר: 
ג' בבניין  תוספת סוכה + חדרי גג לדירה בקומה 
ברחוב  בכתובת:  הקרקע.  על  קומות  ארבע  בן 
חברון 13 בני ברק גוש: 6123 חלקה: 624 ביעוד: 
בהקלות   .  138  % מותרים  בניה   % ג-  מגורים 
הבאות: 1. אי נסיגה בקומת הגג בצד צפון. 2. בניה 
(קיימת  הבניין  מדיירי   75  % הסכמת  ללא  בגג 
בהתאם  שלא  וזה  בבניין).  בהיתר  גג  עליית 

לתכנית 105 /ב, 105 /ד/ 2 החלות במקום.
הודעה בהתאם לתקנות 36 (ב) (2 ב' ישן) לתקנון 
 .2016  – תשע"ו  בניה),  (רישוי  והבניה  התכנון 
סעיף  לפי  הודעה  לקבל  לזכאי  הודעה  מתן  ללא 
(ב), נוכח העדר מענו של הזכאי. כל המעוניין   36
הועדה  במשרדי  האמורה  בבקשה  לעיין  יכול 
קהל  קבלת  בשעות  ברק.  בני  בעירית  המקומית 
ורשאי להגיש התנגדות מנומקת לועדה המקומית 
תוך 14 יום מיום פרסום זה. קבלת קהל : ימים א', 
ג' ה' בין השעות 13:00 - 10:00 . יום ג' בין השעות 

. 15:30 - 17:00
אברהם רובינשטיין.

יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה  בני ברק

הועדה המקומית לתכנון ובניה
בני שמעון

ועדה מקומית לתכנון ובניה "בני שמעון"
הודעה לפי סעיף 149

לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית 
היתר  למתן  בקשה  שמעון"  "בני  ולבניה  לתכנון 
הכולל  מפלסי  חד  חדש  מגורים  בית  ל-  בניה 
ובקשה  חיצוני  מחסן  פרגולות,  ממ"ד,  גדרות, 
177 מגרש:   4 חלקה:  100227/2 גוש:  להקלה. 

מבנה מספר:  בכתובת:  גבעות בר,  מגורים  יעוד: 
ע"י: קרוב ראובן  20190060 בקשה מספר:     177
קרוב אורלי הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: 
1. הקלה בקו בניין אחורי. מבוקש 2.90 מ' במקום 
סטיה  פרק  ע"פ  המותרים,   10% מסגרת  מ'   3.00
והבניה.  התכנון  בתקנות  (7)(א)   2 סעיף  ניכרת 
2.90 מבוקש  צידיים.  בניין  קווי  בשני  הקלה   .2
המותרים,   10% במסגרת  מ'   3.00 במקום  מ' 
בתקנות  2(6)(א)  סעיף  ניכרת  סטיה  פרק  ע"פ 
לעיין  רשאי  המעוניין  כל  והבניה.  התכנון 
תשלום  ללא  אליה  המצורפת  ובתכנית  בבקשה 
בימים  שמעון"  "בני  המקומית  הועדה  במשרדי 
ג'  יום   13:30-15:30 א'  יום  קהל:  קבלת  ובשעות 
08:30-11:30 טלפון: 08-6257920 פרסום זה ניתן 
http://bns. לראות גם באתר האינטרנט בכתובת
במדור "הודעות בענייני תכנון  bartech-net.co.il
להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו  הרואה  כל  ובניה" 
מנומקת  התנגדות  להגיש  רשאי  ההקלה  מעניין 
בכתב לבקשה האמורה תוך 15 יום מיום פרסום 

מודעה זו.
בברכה,

ניר זמיר יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
בני שמעון 
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עיריית שדרות הוועדה המקומית לתכנון ובניה 
שדרות חוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965 מרחב 

תכנון מקומי- שדרות
והבנייה תשכ"ה  לחוק התכנון   149 סעיף  לפי  הודעה 
לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו   1965
המקומית לתכנון ובנייה שדרות בקשה להיתר בנייה. 
רחוב  כתובת:   ,98 מגרש:   ,31 חלקה:   ,1882 בגוש: 
גוש:  הכלניות.  שכונת  שכונה   ,16 בית  מס'  דליה, 
אמסלם  המבקשים:     98 מגרש:    31 חלקה:   1882
הבקשה    2019187 בקשה:    440150 בנין:  תיק  קובי 
כרוכה בהקלה הבאה: הקלה בקווי בניין לצורך בניית 
בריכה  מטרת הבקשה:  תוספת בריכה 28.52 מ"ר.  כל 
המצורפת  ובתוכנית  בבקשה  לעיין  רשאי  המעוניין 
אליה, ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון 
פתוחים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  שדרות  ולבנייה 
לקהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין 
האמורה  לבקשה  התנגדות  להגיש  רשאי  ההקלה, 
פי  ההודעה(על  של  פרסומה  מיום  ימים   15 תוך 
למשרדי  בעיתונים),  הפרסומים  מבין  המאוחר 
שכתובתה:  שדרות.  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה 
טלפון:   .80100 שדרות  ספרא  אדמון   8 הנשיא  ככר 
08-6620200 התנגדות לבקשה לא תתקבל ולא תידון 
ובלווי  הנמקות  בפרוט  בכתב  הוגשה  כן  אם  אלא 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
דורון טקטוק  יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה 

43 1965 149

.20170435 1001000357
. 71 7938

14
8490 42504 4

 

43 1965 149

19.9.2017 23750

.1672/19
. 70

14
8490 42504 4

 

43 1965 149
2 2 4
8

325 8142

1

2

3

4
14

8490 42504 4
 

43 1965 149
2 2 4
8

8142

10% 1

10% 2

3

4
14

8490 42504 4
 

43 1965 149
2 2 4
8

713/19
319 7 8142

1

2

3

4
14

8490 42504 4
 

על פי החוק, בתוך שבעה ימים 
הרש־ התוצאות  פרסום  ממועד 

מיות של הבחירות, על נשיא המ־
הרכבת  אחריות  את  להטיל  דינה 
הממשלה על אחד מחברי הכנסת. 
המשמעות היא שרק במהלך הש־

בוע הבא יחל בסבב ההתייעצויות 
המפלגות  ראשי  כלל  עם  הרשמי 
מי  על  ריבלין  יחליט  מכן  ולאחר 

להטיל את הרכבת הממשלה.
שונים,  לפרסומים  בניגוד 
שאלת זהותו של מרכיב הממשלה 
לשיקולו  לחלוטין  מוטלת  הבא 
הנ־ כלומר,  הנשיא.  של  הבלעדי 
הר־ את  להטיל  מחויב  אינו  שיא 

המפלגה  יו"ר  על  הממשלה  כבת 
או  הממליצים  מירב  את  שקיבל 
על מי שעומד בראש המפלגה הג־

דולה ביותר אלא על חבר הכנסת 
מירב  את  לו  שיש  סבור  שהנשיא 

הסיכויים לכונן ממשלה.
הראשון  הממשלה  למרכיב 
המ־ הטלת  מרגע  ימים  יעמדו 28 
שימה על כתפיו להרכיב ממשלה. 
הנשיא  רשאי  יצליח,  ולא  במידה 
להעניק לו 14 יום נוספים. במידה 
אפשר  לא  הנוסף  הזמן  פרק  ואף 
את הקמת הממשלה, יכול ריבלין 
להעניק את מפתחות ההרכבה על 
ללא   – ימים   28 למשך  אחר  ח"כ 
לא  הוא  וגם  במידה  הארכות. 
יהיה  לא  ממשלה  להרכיב  יצליח 
בחירות  למערכת  מלצאת  מנוס 

שלישית. 
במי־ להימנע  יכול  זה  תסריט 

דה ו־61 חברי כנסת יציעו לנשיא 
שביכולתו  נוסף  ח"כ  המדינה 
בדרך  אנו  האם  ממשלה.  להרכיב 
בעוד  רק  נדע  זה  את  הזה?  ליום 

חודשיים וחצי. 

נתניהו הקים 'בלוק ימין' שינהל 
מו"מ מול שאר המפלגות 

tikva.muni.il/Engineering/newengine/Pages/request2.aspx-http://www.petah
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הודעות חוק תכנון ובניה - 19/09/19

  המשך מעמ' ראשון

הרב מפוניבז' ואת פעולותיו למען 
פוניבז'  הגדולה  הישיבה  הקמת 
לומדים  בהם  הישיבה  ומוסדות 
בי־ תלמידים,  ל־5000  קרוב  כיום 

האברכים  בכולל  הקדושה,  שיבה 
הענק, בישיבה קטנה בבתי אבות, 

בישיבת גרודנא ועוד.
החמישים,  יארצייט  לרגל 
בשבת הקרובה ימסור שיעור כללי 

מ"מ  נכדו  הישיבה  בהיכל  מיוחד 
הנ־ במסכת  שליט"א  כהנמן  הגר"א 

למדת פסחים בפרק 'תמיד נשחט'. 
השיעור יימסר לפני תפילת מנחה.

לאחר  בבוקר  שישי  יום  מחר 
העליה  תתקיים  שחרית  תפילת 
בבני  פוניבז'  החיים  בבית  לציון 
ברק, ובמשך היום צפויים המונים 
ותחנו־ לתפילה  קברו  את  לפקוד 

נים על צרות הכלל והפרט.

עצרת המונית במלאת יובל שנים 
לפטירת מרן הרב מפוניבז' זצוק"ל 

  המשך מעמ' ראשון

אזור  העיר,  שבמרכז  מדרשו  בית 
האח־ בשנים  מאוד  שהתחרד 
למאות  שואבת  אבן  הינו  רונות, 
קבועים,  ולומדים  מתפללים 
ושוקק חיי תורה תפילה וחסידות 
במניינים  החול,  ובימות  בשבתות 
ועד  הבוקר  מאשמורת  ושיעורים 
הלילה.  של  המאוחרות  השעות 
ויראה  תורה  מפעלות  שלל  ועוד 

לשם ולתהילה. 
ההת־ תיערך  הערב  בהמשך 
בערגסאז  המדרש  בבית  כנסות 
גם  באלעד  קארו  יוסף  רבי  ברח' 
והדרך  הטהור  זכרו  יועלה  שם 

ללמוד מאורחותיו הטהורים שה־
למחרת  וכן  בסיום  ברכה.  שאיר 
סליחות',  'שבת  ערב  שישי  ביום 
תתקיים עליה לציון הק' של בעל 
המנוחות  הר  שבמרומי  ההילולא 
סמוך  ת"ו,  עיה"ק  בירושלים 
חורגו  אביו  של  הקדוש  לציון 
מרן הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע, 
תי־ הקדושים  הציונים  ע"י  שם 
שיח  לשפוך  הרבים  תפילת  ערך 
והפרט,  הכלל  לישועת  ותפילה 
להיפקד  האיתנים  ירח  ובפרוס 
ולהתברך  ורחמים  ישועה  בדבר 
לקראת  טובה  וחתימה  בכתיבה 

השנה החדשה.

  המשך מעמ' ראשון

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

האם אנחנו בפתחה של מלחמה קרה?
הג־ מנועו  האחרון,  בחודש  שהתקיים  ניסוי  בעת 

(כינויו  בורווסטניק   9M730 השיוט  טיל  של  רעיני 
מסתורי  פיצוץ  אירע   (SSC-X-9 Skyfall במערב 
חדש  דור  פיתוח  תכנית  על  שאלה  סימני  שהציב 
הנ־ הכריז  עליה  מתקדמים  נשק  כלי  חמישה  של 
נהרגו  הטרגית  בתאונה  כי  נמסר  ב־2018.  פוטין  שיא 
סו־ רוסאטום,  מעובדי  חמישה  מהם  אנשים,  שמונה 

שלושה  נפצעו  וכן  הרוסית,  הגרעינית  האנרגיה  כנות 
מאנשיה.

סא“ל (מיל‘) ד“ר רפאל אופק, מומחה בתחום הפיזי־
קה והטכנולוגיה הגרעינית, פרסם על כך מאמר ב'מרכז 
מביאים  ואנחנו  ב'מידה'  שהובא  מאמר  סאדאת'.  בגין 

כאן את התייחסותו לאותה תאונה מסתורית.
בחינה  בעת  ארע  האסון  רוסאטום,  הודעת  "לפי 
רקטי  מנוע  עבור  איזוטופי  אנרגיה  'מקור  של  וניסוי 
המתודלק בדלק נוזלי'. זמן קצר לאחר הפיצוץ דיווחה 
סוכנות ניטור מזג האוויר על עליה משמעותית בקרינה 
במרחק ארבעים ק“מ מאתר הפיצוץ בצפון הרחוק של 
ברמת  מונים   16 של  קפיצה  על  דווח  כן  כמו  רוסיה. 
הקרינה בעיר סברודבינסק הסמוכה לאתר הפיצוץ ועל 
להפחית  האמור  ביוד  המבוהלים  התושבים  הצטיידות 

את השפעות החשיפה לקרינה.
ברוסיה  הרשויות  של  הראשונית  "התנהלותן 
בהיוודע האירוע היתה בגדר אובדן עשתונות המזכירה 
הונחו  למשל  כך  צ‘רנוביל.  באסון  התנהלותם  את  מעט 
תושבי הכפר ניונוקסה הסמוך לאתר הפיצוץ לפנות מיד 
את בתיהם, אך לאחר זמן קצר ההוראה בוטלה. תחילה 
והכחישו  האירוע  על  מעטים  פרטים  הרשויות  מסרו 
פרסמה  יותר  מאוחר  רק  גרעינית.  בתאונה  שהמדובר 
במרכז  בכירים  עם  ראיון  של  סרטון  רוסאטום  סוכנות 
מעט  שפכו  אשר  שנהרגו,  המדענים  עבדו  בו  הגרעיני 

אור על הניסוי הקטלני.
כי  בבירור  הוכיחה  בפיצוץ  שהתפזרה  "הקרינה 
מזאת,  יתרה  גרעיני.  היה  בניסוי  שהתפוצץ  הטיל  מנוע 
השלטונות הרוסיים הודו כי חמישה מהרוגי הפיצוץ היו 
נשק  לבקרת  האמריקני  המומחה  בנוסף,  גרעין.  מומחי 
אוטומטית  זיהוי  מערכת  באמצעות  גילה  לואיס  ג‘פרי 
הס־ כי  לוויין  ותצלומי  מהחוף  המרוחקות  ספינות  של 

ספינות  עבור  גרעיני  דלק  (הנושאת  סרבריאנקה  פינה 
שוברות הקרח הגרעיניות בים בארנץ) עגנה מעל חודש 
לאתר הניסויים  הסמוך  סגור  באזור  הפיצוץ  לפני  ימים 
הצבאי בניונוקסה, והמשיכה לעגון שם כשלושים שעות 
מחומרים  האזור  בטיהור  לסייע  כנראה  הפיצוץ,  לאחר 
רדיואקטיביים. בדרך כלל עוגנת הספינה בנמל הבסיס 

שלה במורמנסק.

טווח בלתי מוגבל

"לפי נתוני מודיעין צבא ארה“ב, מאז 2016 בוצעו 13 
ניסויים של טיל בורווסטניק או מערכותיו, כולל הניסוי 
להגדרה  ניתנים  שניים  רק  אך  באוגוסט,  ב־8  הטרגי 
כמוצלחים פחות או יותר. בניסוי שבוצע בנובמבר 2017 
שוגר הטיל מאתר בנובאיה זמליה ובמהלך הטיסה נוסו 
כל מערכותיו אך הטיסה ארכה כשתי דקות בלבד, בהן 
עבר הטיל כ־35 ק“מ ואז התרסק בים בארנץ. ניסוי אחר 
שבו נבדק הכור הגרעיני של הטיל בוצע בינואר 2019, 
ולפי סוכנות הידיעות הרוסית טאסס הוא נחשב מוצלח. 
מכל מקום, נתונים אלה מצביעים כי פיתוח הטיל עדיין 

רחוק מסיום.
המאה  של  השישים  שנות  בראשית  כבר  כי  "יצוין 
הפנטגון  ערך  הקרה,  המלחמה  של  בעיצומה  הקודמת, 
על־קולי  שיוט  טיל  לפתח  במטרה  פלוטו'  'פרויקט  את 
 – קרב  ראשי  מספר  לשאת  שנועד  גרעיני  מנוע  בעל 
ההתקדמות  ברם  הרוסי.  לבורווסטניק  דומה  פרויקט 
הרבה בפיתוח טילים בליסטיים בין יבשתיים הפכה את 
הוא  ולפיכך  הפנטגון,  בראיית  למיותר  פלוטו  פרויקט 

בוטל ב־1964.
בורווסטניק  הטיל  של  סכמתי  תרשים  "מתוך 
הרוסי  ההגנה  מיניסטריון  על־ידי  לפרסום  ששוחרר 
באמצעות  שלו  השיגור  כן  מתוך  נורה  הטיל  כי  עולה 
שהטיל  ולאחר  נוזלי,  בדלק  המתודלקת  האצה  רקטת 
מואץ למהירות רבה מתחיל מנוע הטיל לפעול. המנוע 
מבוסס על טכנולוגיית מגח סילון אשר מאפשרת לטיל 
מנוע  מאך.  עשרים  כדי  עד  על־קולית  למהירות  להגיע 
האוויר  נחיר;  דרך  אוויר  פנימה  יונק  גרעיני  סילון  מגח 
מאוד  גבוהה  לטמפרטורה  מחומם  מכן  לאחר  נדחס, 
נפלט  ולבסוף  המנוע,  שבתוך  הגרעיני  הכור  באמצעות 
רב  דחף  לטיל  מספק  ובכך  במהירות,  החוצה  מאחור 
הינה  המנוע  שבתוך  הגרעיני  הכור  צורת  קדימה.  לנוע 
מנת  על  לתוכו  מוזרם  הדחוס  האוויר  אשר  חלול  גליל 

לחממו.
"הנהלת רוסאטום הגדירה את הניסוי הכושל כניסוי 
המתודלק  רקטי  מנוע  עבור  איזוטופי  אנרגיה  'מקור 
שמקור  האפשרות  את  שוללת  זו  הגדרה  נוזלי'.  בדלק 
האיזוטופ  הינו  בורווסטניק  בטיל  המיושם  האנרגיה 
בר־ הגבוהה  הקפיצה  כן  כמו  פלוטוניום־238.  המתכתי 
לאתר  הסמוכים  באזורים  באוויר  הרדיואקטיביות  מת 
הניסוי שוללת אפשרות זו. זאת מכיוון שפלוטוניום־238 

אינו בקיע ולכן אינו ישים בכור גרעיני.
אלפא,  קרינת  מקור  הינו  זה  שאיזוטופ  "למרות 
לאחר  שנעצרת  ביותר  קצר  טווח  בעלת  היא  זו  קרינה 

חמישה ס“מ של אוויר. מכל מקום, בשל פליטת אלפא 
כמחולל  בו  להשתמש  ניתן  האיזוטופ  של  העוצמתית 
תרמו־אלקטרי איזוטופי, ואכן נעשה בו שימוש כמקור 
אנרגיה בתכנית החלל האמריקנית. לפיכך ניתן לקבוע 
בוודאות כי 'מקור האנרגיה האיזוטופי' שאליו התייחסו 
מנוע  של  יתרונו  גרעיני.  כור  היה  רוסאטום  בסוכנות 
לטיל  מאפשר  שהוא  בכך  הינו  גרעיני  כור  על  המבוסס 
טווח  ולכן  ביותר  רב  זמן  לאורך  באוויר  לנוע  השיוט 

הטיסה שלו הוא בלתי מוגבל.
מרוץ התחמשות

הרדיואקטיביות  ברמת  הגבוהה  הקפיצה  "ברם, 
את  מקטינה  הניסוי  לאתר  הסמוכים  באזורים  באוויר 
בורווסטניק  בטיל  המותקן  הגרעיני  הכור  כי  הסבירות 
העשרה  לדרגת  ואפילו  מועשר,  באורניום  מתודלק 
הכור  של  הגרעיני  הדלק  כי  אפוא  לשער  יש  גבוהה. 
הוא  רעיל  להיותו  נוסף  אשר  פלוטוניום־239,  הינו 
כור  לתדלוק  יותר  מתאים  גם  הוא  רדיואקטיבי.  גם 
פי  נמוכה  שלו  הקריטית  שהמסה  מכיוון  מיניאטורי 
בכך  ויש  אורניום־235,  של  הקריטית  מהמסה  חמישה 
לאפשר את הקטנת ממדי הכור. זאת ועוד, אפשר שדלק 
הפלוטוניום שבכור אינו מתכתי אלא במצב של תמיסת 
מלח, דבר המאפשר צמצום כמות הפלוטוניום הדרושה 

לתדלוק הכור.
"השערה זו עשויה להסביר מדוע קבעו ברוסאטום 
כי התקלה התרחשה בשל 'מקור אנרגיה איזוטופי עבור 
מנוע רקטי המתודלק בדלק נוזלי'. יצוין בהקשר זה כי 
לפיתוח  הקשורה  רבה  פעילות  מתנהלת  ברוסאטום 
נוזל  בהם  גרעיני  ביקוע  כורי  שהינם  מותך  מלח  כורי 
תערובת  הינם  הגרעיני  הדלק  או  העיקרי  הכור  קירור 
כדלק  פלוטוניום־239  ביישומי  כן  וכמו  מותכת,  מלח 

לכורים גרעיניים.
נראה  באוגוסט,  ב־8  הטיל  מנוע  להתפוצצות  "אשר 
שנגרמה בשל קפיצה מהירה בקריטיקליות הכור מעבר 
גרעיניים  שיוט  שבטילי  מכיוון  זאת  המותרת.  לרמה 
מותקן מאיץ המבוסס על דלק נוזלי במטרה להאיץ את 
הטיל למהירות שתאפשר את הפעלת הכור. לכן קיימת 
תק־ בשל  השיגור  בשלב  שארע  לכשלון  רבה  סבירות 
הגרעיני,  הכור  מערכת  עם  ההאצה  רקטת  בסנכרון  לה 
קרי־ בקרת  במערכת  כשל  בגלל  בנוסף,  או  ולחילופין 

טיקליות הכור.
לנגד  מתחדשת  כי  דומה  כוללת,  ובראיה  "לסיכום, 
הגדולות  המעצמות  של  התחמשות  מרוץ  מגמת  עינינו 
באמצעי לחימה בלתי קונבנציונליים, לפחות לשם הר־

תעה. אולם המצב עלול להתדרדר לרוע המזל ל'מלחמה 
קרה' שניה".



המבשר | יום חמישי, י"ט באלול תשע"ט | עמוד ה

ירושלים | מכירהֳ
פוטנציאלית  יהודית,  ברחוב 
שח,  מליון   1.9 חד'   4 להשקעה, 

''אברמציק נכסים'' 0548456212
[20053991]

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

או 029966522
[20053990]

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

029966522
[20053989]

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

212 או 02-9966522
[20053988]

מטר   50-70 במא"ש  דירות  מבחר 
ש"ח   25000 לפי  מהקבלן  חדשות 
הלקוח,  דרישת  לפי  עיצוב  למ"ר, 
כניסה 3 חודשים, תיווך 0504171698
[20053970]

(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
החל  להשכרה,  בכדורי  מחסנים 
נכסים''  ''אברמציק  שח  מ500 

029966522
[20053996]

מרווחת  חד',   4 חדשה,  בהטורים, 
רק  מעלית,  ק''ד  סוכה  מרפסת 
נכסים''  ''אברמציק  7500שח 

0504165775 או 029966522
[20053995]

מרווח  חד'   2.5 בשנלר  יחידות: 
יחידה  בתנובה   * מ''ר   20 חצר   +
שח.   5000 ק''א,  מרווחת  יפה 
''אברמציק נכסים'' 0504-165-775

או 029966522
[20053994]

רשי  ברחוב  חד'   2.5  ; יחידות 
4250שח * יחידות לזוצ, מרווחות, 
בפנינת   * 3350שח  מ-  בגאולה 
חמד ק''ק חצר, 5000 שח, מרווחת. 
''אברמציק נכסים'' 0504-165-775

או 029966522
[20053993]

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

או 029966522
[20053992]

המ"ג 3 חד' ק"ב 85 מ"ר ברמה גבוהה 
ק"ג 80 חד'  סורוצקן 4  ש''ח  *   6,500
תיווך -02 ומרפסת.  נוף   + מ"ר 6,500 

053-3179474 ,5379474
[20052389]

מ"ר,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
חיים  דברי   *    * ש''ח   8,500 מרוהט, 
4 חד' ק"א 120 מ"ר 7300 ש''ח גמיש 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052388]

תכלת  מיוחדת!   * חד'    5 סורוצקין 
פינתי  120מ"ר,  חד'   4 מרדכי! 
ק"ב  שירותים   3 מרפסות   2 וחדשה 
גמיש תיווך 02-5379474,  2500דולר 

053-3179474
[20052387]

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

053-3128884 5791514
[20054029]

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

053-3128884 5791514
[20054028]

כחדשה  גדולה   4.5 הושע  באזור 
מעלית   + חזית  ק"א  מ.שמש   +
03- "אפיק-נכסים"  2,590,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20054027]

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

נכסים" 03-5791514
[20054023]

יח"ד   + מרפסת   + 4ח'  הגר"א  באזור 
2,350,000ש"ח  3כ"א  ק"ג  מושכרת 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20054022]

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

053-3128884 5791514
[20054021]

ביונה-הנביא 3 גדולה + מרפסות ק"א 
"אפיק- ב-  מפתח  1,700,000ש"ח 

נכסים" 03-5791514
[20054020]

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

5791514
[20054019]

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

[20054018]

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

3128884
[20054017]

ברח'  מפתח  דמי  דירה  למכירה 
מושקעת  נטו  מ"ר   70 גודל  מלצר 
ויפה 1,380,000 ש''ח ללא תיווך -052

03-5702533 7650708
[20053987]

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

[20053765]

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

[20053764]

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

[20053763]

בני ברק | השכרה
מיידי  עורף  ק"ק  חד'   5 כ  ברמבם 
03- "אפיק-נכסים"  ש''ח   4,900

053-3128884 5791514
[20054030]

בסוקולוב חדשה 3 יפהפיה ומרווחת 
ק"א חזית + מעלית 4,800ש"ח "אפיק-

נכסים" 03-5791514
[20054026]

מהנילונים  יפיפיה  חד'   2 יח"ד 
מרוהטת סוכה ק"א בא. רמב"ם מיידי 

052-7134984 .
[20053973]

בני ברק | חנויות ומחסנים
חנות  ר'-עקיבא  במרכז  להשכרה 
"אפיק-נכסים"  12,000ש"ח  30מ"ר 

03-5791514
[20054025]

צמודות  חנויות   2 ר'-עקיבא!  במרכז 
למכירה "אפיק-נכסים" 03-5791514
[20054024]

בני ברק | מבנים ומגרשים
מ"ר   600 כ-  למוסדות  להשכרה 
במרכז  כיתות  לחדרים/  מחולק 
בני ברק ממוזג, מסודר, כולל חצר 

גדולה. מיידי. 054-8432726
[20053971]

ביתר עילית | מכירה
160מ"ר  בבעש"ט  מציאה!! 
קומה- 27מ"ר  ומרפסת  משופצים 
02- תיווך-אקער  א'1.700.000ש''ח 

8023454
[20054003]

בית שמש | מכירה
ברמת אברהם (גולובנציץ) - גבעת 
ירושלים ! מבחר דירות מיוחדות ! 
למכירה / השכרה. במחירים שלא 

יחזרו ! תיווך - 0527-1919-58
[20053998]

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

כניסה מיידי תיווך 0527149848
[20053682]

באר שבע | מכירה
הרחוב  על  הסטודנטים  אזור  במיידי, 
מושכרת  ק״א  שבע.  בבאר  הראשי 
570,000 לחלוקה.  ניתנת  בקביעות. 

ש''ח יצחק 052-7168793
[20053978]

קרית גת 
בקריה   * למכירה:  הבית"  "תיווך 
מרפסת   ,2 קומה  חד'   3 החדשה 
החדשה  בקריה   * ענקית. 
חד'   2 לקריה  צמוד   *  4 קומה 
לקריה  צמוד   * ש''ח   600,000 ב- 
מבחר  ועוד   * מרפסת   + חד'   2
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

קרית גת | מכירה
חד'   3 550.000 להשקעה  חד'   3
חד'   3 780.000 הותיקה  בקריה 
חד'   4 980.000 החדשה  בקריה 
חד'   3 1.250.000 החדשה  בקריה 
700.000 לקריה  סמוך  משופצת 
איכותיים  דירות  מגוון  ועוד 

0533161345
[20054012]

בית שאן 
למכירה בבית שאן דירה משופצת 
מציאה!!   375,000 בנוי  מ"ר   81

077-5093002
[20054016]

למכירה דירת 4 חד' קומה א' ללא 
אלף   445 משופצת  מעל  שכנים 

077-5093002
[20054015]

הנגב  רח'  העיר  מרכז  למכירה 
שאן  בית  -כל  בר  לסופר  צמוד 
מעלית  עם  חד'   4 דירת   7 קומה 

550 אלף 077-5093002
[20054014]

שאן  בית  העיר  במרכז  למכירה 
למרכז  צמוד  ענקית  חד'   5 דירת 

מסחרי 695 אלף 077-5093002
[20054013]

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

9406
[20053175]

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

מ-670 אש״ח. 073-706-9396
[20053174]

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

gmail.com
[20050219]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

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

לכנרת. 035230030"
[20053919]

בלתי  צפתית  חוויה   - חידות  חדר 
וקבוצות  למשפחות  מתאים  נשכחת. 

. לתיאום 0559182207.
[20053648]

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

צמודה לווילה 9\050-4106132
[20053517]

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

3129516
[20052434]

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

072-3926958
[20052372]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
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]

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. 
טבריה 

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

מאובזר, ביה"כ. 053-4191553
[20053842]

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

050-4190057
[20052135]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

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

6766440
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

מירון 
וסוויטה  צימרים  המלכות  חצר 
לזוגות ומשפחות באווירה מיוחד, 
04- טלפון:  הרשב"י.  לציון  קרוב 

6980507
[20054032]

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

an029966522@gmail.com
[20053997]

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 
בירושלים  דירות  מבחר  ברשותינו 
053- וחגים  לשבתות  תשרי  לחודש 

5243635 תיווך האתרוג
[20054036]

ומסודרת  נקיה  מיטות   8 4חד'  לר"ה 
052- בירושלים  שמונים  בגוש 

7614010
[20054005]

 + חד'   3 יהושוע  ברח'  ברק  בני 
סוכה משופצת ומרוהטת קומפלט 

לל"ת. 053-3141917
[20054001]

דירות  מבחר  לתשרי   - תיווך  ללא 
כדורי,  תנובה,  באיזור  יפיפיות 

בעלז, דברי חיים. 054-8491291
[20053959]

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]

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]

לקונדיטוריה בירושלים עובדי ייצור, ַ
אפשרות לחצי משרה לפרטים -053

3133344
[20054034]

דרושים  פלדהיים  נוף  יפה  לרשת 
ערב  אחה"צ  למשמרת  עובדים 
פרטים במזכירות 1599-581-581 או 

בכל סניפי הרשת
[20054031]

עבור  לפה''צ  ח'  לכתה  מלמד  דרוש 
לשלוח  יש  בירושלים  חסידי  ת''ת 
C5555993@gmail. למייל  קו''ח 

com
[20054011]

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

a9665841@gmail.com
[20053999]

דרושים  בירושלים  באידיש  לת“ת 
 .2 בינונית,  לכתה  מלמד   .1 מיידי: 
עוזר   .3 ז‘  לכתה  חול  ללימוד  מלמד 

לצהרון קו“ח לפקס. 02-5806118
[20053986]

מפקח  דרוש  בב"ב  חסידי  לת"ת 
כתיבה קו"ח לפקס: 073-7850863

[20053981]

עובדת  דרושה  ב"ב  זוגות  לחנות 
במשמרות,  עבודה  ומסורה,  אכפתית 

עדיפות לנסיון 050-4136129
[20053751]

לעבודה  מזכיר/ה  חרדית  לחברה 
וניהול  יומנים,  לניהול  מהבית, 
נוחות  שעות  עובדים.  צוות 
לחברת   * ש''ח   6,000 וגמישות, 
לניהול  מזכיר/ה  בי-ם  בניה 
ש''ח  בוקר, 8,000  משרת  המשרד. 
לניהול  מזכיר/ה  בב"ב  למשרד   *
.א-ה  משרדית  לעבודה  המשרד, 
 . ש''ח   8,000 שכר   ,8:00-15:00

קריירה -072-22-222
[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]

TUPPERWARE מכירה קבועה ָ

בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 

שומרי  ב.יוזביץ  לכם  נח  הכי  בזמן 

ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

אולמות 

"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 

מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 

צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 

054- להזמנות:  השומר  עזרא 

8426765
[20051559]

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 

מאוד  החשוב  זהב  צמיד  נאבד 

לבעליו 0548482805
[20054000]

דף היומי בבלי: מעילה ב    דף היומי ירושלמי: שבת יז    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הי"ט (ההצלה)    משנה יומית: אבות ד, יד-טו    הלכה יומית:
או"ח תקע, ג - תקעא, ב    רמב"ם יומי: שבת כד-כו    שו"ע הרב - רב יומי:

פט, ה-ז    דף היומי - זוהר: פקודי, תב-תי    חפץ חיים: רכילות ט, ז-ט  
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קסו.

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:448:458:448:468:468:42סו"ז ק"ש מג"א

9:299:319:309:319:319:28סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
10:0010:0110:0110:0310:029:58סוף זמן תפלה מג"א

10:3010:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:3312:3412:3412:3512:3512:32חצות היום

13:0313:0513:0413:0613:0613:02מנחה גדולה
18:4418:4118:4318:4318:4318:39שקיעת החמה

זמנים למחר

4:554:564:544:584:574:52עלות השחר
5:355:365:355:375:375:33זמן ציצית ותפילין

6:246:316:236:276:276:23הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-7411367 אהרונוביץ 12    תל  סנטר פארם רינה פארם  050-4545294 דוד ילין 31    בני ברק ירושלים
סופרפארם מינסטור 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם מגדל שלום אביב
סופר פארם רמת  8338091 שד' בנימין 60    חיפה ניו פארם 20:00-24:00    נתניה 077-8881720 אחד העם 9
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה  סופרפארם הנשיא  077-8882240 רח' שונית 12    רמת גן
077-8880640 סופרפארם עד 23:30   מהשעה 10:00  גוריון 183  בן   077-8880960 סופרפארם עד 01:00    09:00
6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 אהרון מרום סנטר לנדאו 7 מהשעה 09:30 עד 24:00    חולון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה  רצוף    אשדוד

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.66-
אתמול: 211.65-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
33-20

תל אביב
31-23

חיפה
30-23

גולן
37-22

טבריה
40-24

גליל
33-20

באר שבע
35-22

אילת
40-26

מזג האויר
ללא שינוי של ממש

היום - מעונן חלקית עד 
בהיר, ללא שינוי של ממש 

בטמפרטורות. יוסיף להיות חם 
מהרגיל ויבש בהרים ובפנים 

הארץ.

שישי - מעונן חלקית עד נאה. 
תחול ירידה בטמפרטורות 

בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

שבת - מעונן חלקית עד 
נאה. תחול ירידה קלה נוספת 
בטמפרטורות, בעיקר בהרים 
ובפנים הארץ. הטמפרטורות 

יהיו רגילות לעונה.

ראשון - מעונן חלקית עד נאה. 
תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

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

מועצה מקומית בועיינה-נוג'ידאת
לקבלת  רצונה  על  בזאת  מודיעה  בועיינה-נוג'ידאת  מקומית  מועצה 

ק

בקשות למועמדות לתפקיד עו"ס מטפל משפחתי כדלקמן:
קק

סוג המכרז: חיצוני. המחלקה לשירותים חברתיים.   
ק

היחידה:

עו"ס למשפחה (ממלא מקום לשנה) תואר המשרה:   
דרגת המשרה ודירוגה: לפי דרוג העובדים הסוציאליים

עו"ס משפחה. 75% קףהיקף המשרה:
את  לשפר  במטרה  בתושבים  טיפול   • משפחה: עו"ס  תפקיד  עתיאור  ק
ועקיף. ישיר  טיפול  ייעוץ,  ע"י  והחברתי  המשפחתי  האישי,  תפקודם 
והשיקומיים  הטיפוליים  החינוכיים,  הגורמים  בין  וקישור  תיווך   •
ף ק ץ, , ק

ובדיונים  בוועדות  • השתתפות  לקידום הטיפול בתושבים.  בקהילה 
ק , ן ק ך

בהתאם להנחיות הממונים עליו. • פועל בהתאם להנחיות ולהוראות 
התע"ס- על פי צרכי הטיפול.

תואר  בעל  סוציאלי  עובד   • מקצועיות: ודרישות  השכלה  סף: ףתנאי 
בוגר בעבודה סוציאלית • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 

חברתיים-  לשירותים  במחלקות  בעבודה  ניסיון  ניסיון:  ןדרישות 
יתרון.

יחסי אנוש מצוינים ויכולת לעבודה מערכתית.  כישורים הכרחיים:
יכולת ארגונית וניסיון בניהול פרויקטים.

דרישות מיוחדות: נדרשת יכולת לעבוד גם אחה"צ  ובערב.
היכרות  שפות: עברית ברמה גבוהה. יישומי מחשב: דרישות נוספות:

עם תוכנות ה- .OFFICE. קורות חיים.
כפיפות: למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

מנהלה: מועד פרסום המכרז 19.9.2019
על דרישות המכרז או הצעות שלא  עונות  הצעות שאינן  א. עהערות:
כל מקום בו נאמר  תצורפנה תעודות לא תעננה ותידחינה על הסף. ב.
הגשת מועמדות בצירוף  בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך. ג.
קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה ואישורים על ניסיון קודם, 

ך ק ן , ן

 במחלקת כ"א במועצה 
, ק ן

15:00 0ע בשעה ךעד לתאריך 26.9.2019 9ע יש להגיש 
ק

ע
להשיג  אפשר  הבקשות  להגשת  טפסים  בועיינה-נוג'ידאת.  מקומית 
במשרדי הרשות אצל מנהלת משאבי אנוש ברשות. איש הקשר לעניין 

מכרז זה הינו: גב' סוריה נוג'ידאת, טל': 04-6730078.
מוניר חמודה – ראש המועצה

היחידה: המחלקה לשירותים חברתיים. סוג המכרז: חיצוני.
עו"ס מטפל משפחתי תואר המשרה:

דרגת המשרה ודירוגה: לפי דרוג העובדים הסוציאליים
50%. משרה פרויקטריאלית – תלוית תקציב קףהיקף המשרה:

טיפולי לסיוע  הזקוקים  ויחידים  זוגות,  משפחות,  עם  ישירה  •עבודה  קתיאור תפקיד:
הדרכה חיים,  משברי  עם  התמודדות  המשפחתית,  בהתנהלות  קשיים  עם  בהתמודדות 
הורית, קונפליקטים בנישואין, אבדן ושכול, עבודה מאתגרת בסביבה מקצועית תומכת.

רישום •ניהול  צוות.  בישיבות  •השתתפות  משפחתיים.  מטפלים  של  בצוות  •עבודה 
וחינוך נפש  בריאת  רווחה,  שירותי  עם  פעולה  •שיתופי  התחנה.  נוהלי  לפי  הפגישות 

בקהילה. •הדרכה אישית ו/או קבוצתית. •עבודה בבקרים ובשעות אחה"צ.
השכלה ודרישות מקצועיות: •עובד סוציאלי בעל תואר בוגר ףדרישות התפקיד/תנאי סף: ק
העובדים בפנקס  •רישום  משפחתי.  בטיפול  שני  תואר  לבעל  יתרון  סוציאלית,  בעבודה 
הסוציאליים. •סיום לימודים תיאורטיים של טיפול משפחתי בבי"ס מוכר על ידי האגודה
המלווים שעות   200 לפחות  של  ומשפחתי  זוגי  בטיפול  מעשי  •ניסיון  משפחתי.  לטפול 

בהדרכה מקצועית מוכרת.
לטיפול האגודה  מטעם  מוסמכת  משפחתית  •מטפל/ת  נוספות:  ודרישות  כישורים 
משפחתי – יתרון. •לימודים תיאורטיים וניסיון מעשי בתחום: הדרכה הורית, תיאום הורי,
טיפול בטראומה, אבל ושכול- יתרון. •ידיעת שפות זרות – יתרון. •כישורים בינאישיים
•יכולת נוספים.  טיפול  גורמי  עם  בשיתוף  לעבודה  יכולת  •מקצועיות,  בצוות.  לעבודה 
•יישומי  .(20:00-16:00 בשעות  בשבוע,  פעמיים  (לפחות  אחה"צ  בשעות  לעבודה  ונכונות 

מחשב- היכרות עם תוכנות ה- OFFICE. •קורות חיים.
כפיפות: למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

19.9.2019 מנהלה: מועד פרסום המכרז
א. הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלא תצורפנה תעודות לא עהערות:
בתעננה ותידחינה על הסף. ב. כל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
ג. הגשת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה ואישורים על ניסיון
מקומית במועצה  כ"א  במחלקת   15:00 עבשעה  26.9.2019 לתאריך  ךעד  ע להגיש  יש  קודם, 
טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות אצל גזבר ד. בועיינה-נוג'ידאת.

הרשות. איש הקשר לעניין מכרז זה הינו: מר מרואן דלאשה, טל': 04-6730078.
ה. מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על

כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
מוניר חמודה – ראש המועצה
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מתנ"ס עמק המעיינות

במנחמיה  הנוער  נושא  על  אחריות  התפקיד:  תיאור 
כחלק מהעבודה הקהילתית בישוב. *מאתר ויוצר קשרים 
אישיים עם בני נוער ממנחמיה בגילאי 13-18. *מפעיל את 
מועדון הנוער - מעביר פעילויות, נוכח, מתווך ואחראי על 
תקינות המועדון. *יוצא ומשתתף עם קבוצה/ות בפעילות 
המתבצעות מחוץ ליישוב, כגון: טיולים ופעילויות אזוריות. 
*מרכז את כל הגופים המפעילים בני נוער בישוב. *מקיים 
*חבר  בקהילה.  שונים  גורמים  עם  גומלין  ויחסי  קשרים 
אירועים  ובהפעלת  בתכנון  חלק  ולוקח  המתנ"ס  בצוות 

מרכזיים בקהילה.
כפיפות: למנהלת שלוחת מתנ"ס מנחמיה.

חינוך  בתחומי  אקדמאית  •השכלה  נדרשים:  כישורים 
(רצוי בלתי פורמלי) או קהילה - יתרון. •בעל יכולות לעבוד 
נוער.  בני  עם  אישי  קשר  ולקיים  ליצור  •יכולת  בצוות. 

•יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
לא  חינוכית  בעבודה  ניסיון  •בעל  חובה:   - סף  תנאי 

פורמלית/ בתחומי קהילה.
•ידע בשימושי מחשב: תוכנת office, ו-outlook. •ניידות.

המשרה  משרה.   40% של  בהיקף  היא  המוצעת  המשרה 
העומדות  פניות  רק  כאחד.  ולגברים  לנשים  מיועדת 
בעת  תעודות  להעביר  חובה   - תענינה  הסף  בדרישות 
הפניה. בתנאים שווים תינתן עדיפות לתושבי מ.א. עמק 
המשרה  שם  בציון  והמלצות  תעודות  קו"ח,  המעיינות. 
יאוחר  לא   hrmatnas@maianot.co.il לשלוח:  נא 

מ-24/9/2019 בשעה 09:00 בבוקר.

רכז/ת נוער לשלוחת מנחמיה
דרוש/ה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ
הארכת מועד

למכרז 32/2019
מיגון מבנה דורות

 ,15:00 שעה   7/10/2019 הצעות:  להגשת  האחרון  המועד 
במסירה ידנית בלבד במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר לב 

6 שדרות (לתיבת המכרזים).
כל יתר התנאים כפי שפורסם בגלובס ובהמבשר ב-11/9/19 

אמנון קוזניץ - מנכ"ל החברה- ללא שינוי.

עיות בהובלת כוח קודס האיראני 
דמשק.  בפאתי  סוריה  משטח 

במ־ רואה  הוא  כי  נמסר,  מצה"ל 
פעולה  לכל  אחראי  הסורי  שטר 

המתרחשת משטחו.

דיווח: ישראל תקפה מיליציה פרו 
איראנית בגבול סוריה־עיראק

  המשך מעמ' ראשון



שוב אנטישמיות בניו יורק:

יהודי הותקף באכזריות 
בשכונת ויליאמסבורג

אברך חסידי הוכה על ידי צעירים בשכונת ויליאמסבורג. התוקפים הצליחו 
להימלט מהמקום, אך האירוע תועד במצלמות אבטחה

מאת כתב 'המבשר'

יורק:  בניו  נוסף  שנאה  פשע 
על  אתמול  הותקף  חסידי  אברך 
אפרו־אמרי־ צעירים  מספר  ידי 
במצלמות  שתועד  בארוע  קנים 

אבטחה.
התקשורת  כלי  דיווחי  פי  על 
התוקפים  שלושת  המקומיים, 
הבחין  הוא  הצעיר.  אחר  עקבו 
ולהימלט  לרוץ  וניסה  במעקב 
אחריו,  רדפו  השלושה  מהם. 
ולקחו  ובפניו  בגופו  בחוזקה  היכו 
הם  שלו.  הנייד  הטלפון  את  ממנו 
לפני  מהמקום,  להימלט  הצליחו 

שהגיעו אליו שוטרים.
שבאחרונה  יורק,  ניו  משטרת 
משמעותית  בהתגברות  מטפלת 

פתחה  אנטישמיים,  מקרים  של 
אחרי  להתחקות  ומנסה  בחקירה 

עקבותיהם של החשודים.
סטטיסטיים  נתונים  לפי 
מתחילת  יורק,  ניו  משטרת  של 
פשעי   110 נרשמו  הנוכחי,  הקיץ 
ועד  מתקיפות  יהודים,  נגד  שנאה 
אנטישמיות.  גרפיטי  לכתובות 
מזה  כמעט  כפול  במספר  מדובר 
לא  "אנחנו  הקודמת.  השנה  של 
כלפי  אלימות  או  שנאה  נסבול 
הבהיר  שלנו",  היהודית  הקהילה 
ראש העיריה ביל דה־בלאזיו ב־30 
ממקרי  לאחד  בתגובה  באוגוסט, 

התקיפה.
לנו  שיש  מפני  מפחיד  "זה 
רוצים  ואנחנו  כאן,  טובים  חיים 
התבטא  ובשלוה",  בשלום  לחיות 

אחד התושבים בן לניצולי שואה. 
"אנחנו לא רוצים להיות מוטרדים 
הזכרונות  את  מחזיר  זה  ולפחד. 
לעבור",  נאלצו  שהורינו  מה  של 

הוסיף.
של  לגל  הובילה  האלימות 
בתקשורת  מערכת  מאמרי 
התקיפות  כי  נטען  בהם  היהודית, 
אינן מקבלות חשיפה תקשורתית 
אכיפת  שגורמי  מפני  מספקת 
פשעי  בהן  לראות  מסרבים  החוק 
שנאה, או מפני שארגונים יהודים 
חשיבות  מייחסים  אינם  חילוניים 
תורה  שומרי  יהודים  של  לבעיות 

ומצוות.

אוקראינה: האנדרטה לנרצחים 
הי"ד חוללה על רקע אנטישמי

במרכז אוקראינה חוללה אנדרטה לזכר יהודים שנרצחו בשואה הי"ד ^ "קשה 
להאמין שבן אנוש יכול לחלל כך מצבות"

מאת כתב 'המבשר'

שבמרכז  גולובניבסק  בעיירה 
אנ־ אלמונים  חיללו  אוקראינה 
במהלך  שנרצחו  ליהודים  דרטה 

השואה הנוראה הי"ד.
יהודי  עיתונאי  מרמר,  יפים 
מקומי, סיפר על האירוע. "מעולם 
האנטי־ ועכשיו  כאן  קרה  לא  זה 
הבית  לפתח  גם  הגיעה  שמיות 

שלנו".
שתוכננה  באנדרטה  "מדובר 
מרכזיים  אנשים  ידי  על  ומומנה 
של  רבים  וצאצאים  באוקראינה 
בה  רואים  כאן  שנרצחו  יהודים 
אנוש  שבן  להאמין  קשה  רב.  ערך 
יכול לחלל כך מצבות, לנסות לה־
מזוויעים",  כה  רצח  מעשי  כחיש 

הוסיף מרמר.
קברי  מספר  "יש  לדבריו, 
אחים של יהודים באוקראינה. כל 
הונד־ שנשחטו.  יהודים  הרבה  כך 

ליזם לא ינצח".
חוקרת  המקומית  המשטרה 
חשו־ עצרה  טרם  אך  האירוע  את 

דים במעשה.
סוכ־ דיווחה  השבוע  בתחילת 

נות הידיעות אינטרפקס כי חוקרי 
במהלך  פתחו  אוקראינה  משטרת 
חקירות  ב־11  האחרונה  השנה 
לאנטי־ הקשורות  לעבירות  חשד 

שמיות אלימה.
היהודית  הקונפדרציה  נשיא 
בוריס  (קי"א)  אוקראינה  של 
הת־ "ביוני,  כי  סיפר  לוז'קין 

הקי"א  נציגי  בין  פגישה  קיימה 

אבקוב  ארסן  הפנים  שר  לבין 
האנטישמיות  בסוגיית  לדון  כדי 
אמצעי  את  ולפתח  באוקראינה 

המאבק נגדה".
החמורה  העבירה  כי  ציין  הוא 
ביותר שנחקרה במשטרה עוסקת 
באנטישמי שהשליך אבנים לעבר 
לפני  התרחש  האירוע  כנסת.  בית 
גבר  קריבייריך,  בעיר  כחודשיים, 
בן 33 יידה אבנים לעבר בנין בית 
צועק  שהוא  תוך  המקומי  הכנסת 
קללות נגד יהודים וגורם נזק למ־

בנה. הוא נעצר.
באותו  כי  עוד  סיפר  לוז'קין 
חודש ממש תושבי העיר צ'רניהיב 
שלהם  הדואר  בתיבות  מצאו 
עלונים ובהם הסתה קשה לאנטי־

שמיות. נכתב בהם שיש "לשחרר 
את אוקראינה מהשלטון היהודי".

החקירות   11 מתוך  שתיים 
המקומית  המשטרה  שניהלה 
חקירת  ראיות.  חוסר  בגין  נסגרו 
לידי  הגיעה  שטרם  המקרים  יתר 

מיצוי – נמשכת.

מודיעין עילית: ילד נפגע כשמשאית פגעה בגן ילדים
מאת חיים מרגליות

כשמ־ בינוני  באורח  נפצע  ילד 
ילדים  גן  לעבר  התדרדרה  שאית 
עילית.  במודיעין  רשב"י  ברחוב 
להמשך  ופונה  בשטח  טופל  הוא 

טיפול רפואי בבית החולים.
סניף  ראש  רוזנגרטן  שמואל 
עילית  במודיעין  הצלה'  'איחוד 
עם  בתאונה  "מדובר  כי  סיפר 
בילד  שפגעה  משאית  מעורבות 
יביל  במבנה  נבלמה  מכן  ולאחר 
סיוע  הענקנו  חינוכי.  מוסד  של 
ראשוני בזירת התאונה לילד הולך 

הרגל שנפצע באורח בינוני".
כוחות  כי  נמסר  מהמשטרה 

כיבוי ומשטרה הגיעו למקום ולא 
דווח על נפגעים נוספים.

צילום: דוברות 'איחוד הצלה'

כביש 60: שלושה 
הרוגים בתאונת דרכים

מאת חיים מרגליות

התרחשה  קשה  דרכים  תאונת 
שלישי  יום  שבין  הלילה  בשעות 
ליום רביעי, בכביש 60, סמוך לצו־

מת אליאס.
מעורבים  היו  בה  בתאונה, 
נהרגו  פלסטיניים,  רכב  כלי  שני 

כמו  פלסטינים.  נוסעים  שלושה 
נוסעים.  ארבעה  עוד  נפצעו  כן 
ושניים  קשה  באורח  שניים 

באורח קל.
על  במקום  טופלו  הפצועים 
מכן  ולאחר  רפואה,  צוותי  ידי 
בבית  רפואי  טיפול  להמשך  פונו 

החולים בישראל.


