
הגיעה  הגליון  סגירת  עם 
המ־ הבשורה  שבשווייץ  מציריך 
בטרם  פטירתו  על  והקשה,  רה 
נפתלי  רבי  הצדיק  הגאון  של  עת 
מחזיקי  גאב"ד  זצ"ל,  שמרלר  צבי 
הקודש  חצר  ומרבני  בציריך  הדת 
באיאן, לאחר מחלה קשה והוא בן 

64 בפטירתו.
של  ימיו  בדמי  הסתלקותו 
הקהילה  בני  על  הנערץ  הרב 

מקרוב  ואוהביו  מכיריו  כל  ועל 
לאור  במיוחד  כואבת  ומרחוק, 
לגנזי  בהילקחו  הגדולה  האבדה 
קצרה  תקופה  לאחר  מרומים, 
של  הרבנות  בנזר  להתעטר  שזכה 
קהילת מחזיקי הדת בציריך, בש־

נת תשע"ו.
המנוח הדגול, הגרנ"צ שמרלר 
הצדיק  הגאון  לאביו  נולד  זצ"ל, 
זצ"ל,  שמרלר  חיים  משה  רבי 

שבש־ בציריך  הדת  מחזיקי  אב"ד 
וויץ, שנפטר בחודש תמוז תשע"ז 
בהיכנסו  טובה.  ושיבה  בזקנה 
נקרא  אבינו  אברהם  של  בבריתו 
הגאון  זקנו  שם  על  בישראל  שמו 
שמרלר  צבי  נפתלי  רבי  הצדיק 
ונפ־ הערשאלע',  'ר'  שכונה  זצ"ל 

שימש   – תש"ח  בסיוון  בכ"ה  טר 
בירוש־ עולם'  'חיי  ישיבת  כראש 

לים ודיין ופוסק מלפנים בגליציה 

ובירושלים. 
שמו של הגרנ"צ שמרלר זצ"ל 
הלך לפניו בכל מקום כגאון מופלג 
עסק  ימיו  כל  שבחבורה,  וכארי 
בתורה מתוך יגיעה גדולה וכך זכה 
ובהוראה,  בתורה  מעלות  לעלות 
בעמדו לימין אביו הגדול הגרמ"ח 
ברוח  הנדרש,  בכל  זצ"ל  שמרלר 
ובגשם. בערוב ימי אביו, הגרמ"ח 
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והצד שלכם?
הצד שלנו נותן דירה...

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

גורם בכיר: בעיצומו של האירוע נסרללה שלח בקשה 
להפסקת אש; חיזבללה פרסם את תיעוד התקיפה 

גורם בטחוני הסביר אחרי התקריות בצפון כי "ישראל פעלה ב־24 שעות בכמה זירות שונות" ^ לדבריו, סדר העדיפויות של מערכת 
הבטחון השתנה לאור איום הטילים המדויקים – שהפך לשני בחשיבותו אחרי הגרעין האיראני ^ נתניהו: "האיש בבונקר בביירות יודע 

בדיוק למה הוא בבונקר" ^ בתוך כך, חיזבללה פרסם את תיעוד התקיפה נגד מוצב וג'יפ של צה"ל

מאת סופרנו הצבאי

ששוחח  בכיר  בטחוני  גורם 
כי  אמר  עיתונאים  עם  אתמול 
חיזב־ עם  אתמול  העימות  בזמן 
מסר  לישראל  הארגון  העביר  ללה 
הוא  שלפיו  מתווכים,  באמצעות 
לפי  האש.  את  להפסיק  מעוניין 
צר־ דרך  נעשתה  הפניה  הגורם, 

מזכ"ל  בשם  וארה"ב  מצרים  פת, 
"קיבלנו  נסרללה.  חסן  חיזבללה, 
מדינות  שלוש  דרך  מלבנון  פניות 
להגיב",  צורך  שאין  בנו  שהפצירו 

ציין הגורם.
ממשלת  שראש  סיפר  הגורם 
בשם  פנה  אל־חרירי,  סעד  לבנון, 
המ־ שלוש  באמצעות  נסרללה 

העימות,  את  לסיים  וביקש  דינות 

ירי  שחיזבללה  לאחר  שפרץ 
ומוצב  צבאי  ג'יפ  לעבר  נ"ט  טילי 
פנו  "הם  אביבים.  מושב  באזור 
היה  "לנו  הגורם,  הדגיש  אלינו", 
נסרללה  של  שמבחינתו  ברור 
הלחימה  את  לסיים  מעוניין  הוא 
משום שהוא חיפש לסיים בכבוד. 
של  השיקולים  לי,  מפריע  לא  זה 
מקדמים  אנחנו  עוד  כל  נסרללה, 
האיומים".  מול  שלנו  היעדים  את 
היא  התחתונה  "השורה  לדבריו, 
מסרים  לנו  העביר  שחיזבללה 

להפסיק".
במה־ הבינו  הבטחון  במערכת 

משלוש  בכירים  עם  השיחות  לך 
"הבין  שאל־חרירי  להע־המדינות  מאוימת".  שלו  שהמדינה 

הבטחון,  במערכת  גורמים  רכת 
התקריות האחרונות בלבנון גרמו 
לאל־חרירי להבין "לאן המצב של 
לבנון הולך". הגורם הוסיף כי יש־

ראל נערכת "לכל תרחיש שיבוא" 
לעמוד  "כדי  לפעול  וממשיכה 
ביעדים שהצבנו לעצמנו". לדברי 
"נס־ יתקוף,  חיזבללה  אם  הגורם, 

רללה יודע, או שהוא לא יודע, מה 
עוד מחכה לו".

ראש  כי  בשיחה  ציין  הגורם 
בנימין  הבטחון  ושר  הממשלה 
חוד־ כחמישה  לפני  הורה  נתניהו 

שים לשים יותר דגש על פרויקט 
הדיוק של חיזבללה. לדבריו, בע־

קבות דרישת נתניהו עלה פרויקט 
הע־ בסדר  השני  למקום  הדיוק 

על  הבטחון  מערכת  של  דיפויות 
האיראנית  ההתבססות  חשבון 
האיראני.  הגרעין  אחרי  בסוריה, 
מתוך  באיומים  הסדר  את  "שינינו 
הבנה שאנחנו לא יכולים להרשות 
לעצמנו את דיוק הטילים בלבנון", 
שעבר  בשבוע  הגורם.  הסביר 
המיוחסת  בתקיפה  בלבנון  נפגעה 
לשדרג  שנועדה  מכונה  לישראל 

את דיוק הטילים של חיזבללה.
מתק־ איראן  הגורם,  לדברי 

בסוריה,  להתבסס  לאחרונה  שה 
תימן  מעיראק,  כיום  פועלת  והיא 
בהמשך  באזור.  נוספות  ומדינות 
הבטחוני  הגורם  שיגר  דבריו 
פעלה  שישראל  לכך  עבה  רמז 
האחרונים  "בימים  בעיראק:  גם 
שמ־ זירות.  בכמה  מוקפים  היינו 

עתי מגורמים זרים. היינו צריכים 
לפעול בטווח של 24 שעות בכמה 
זירות חלקן לא ידועות לתקשורת 
אמר  נעשה",  מה  ותכננו  ולציבור, 
יש  מהגזרות  אחת  "לכל  הגורם, 

עם הורדת הגליון אל בית הדפוס:

הגה"צ רבי נפתלי צבי שמרלר זצ"ל 
אב"ד מחזיקי הדת בציריך שבשוויץ

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

סגן השר הרב פרוש: עקב שעת החירום והמערכה הגורלית

"כל אחד בציבור החרדי צריך לשכנע 
מכיר שלו, חרדי מתלבט, שיצביע ג'"

"כאשר הפעילות הזו תתבצע ע"י עשרות אלפי חסידים, הארץ כולה תהא כמרקחה"

מאת כתב 'המבשר' 

אתמול  הח"כים  סיור  במהלך 
הארץ,  בצפון  החרדיים  בריכוזים 

מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן  נשא 
במהלך  נרגשים  דברים  פרוש 
הפגישות שהתקיימו עם הפעילים 
במטות הבחירות. הרב פרוש דיבר 

בכאב גדול על המצב, והתריע מפ־
ני אדישות שעלולה אולי להיתפס 

בחלקים מהציבור: 
כחבר  כהונתי  "בתקופת 

נערך  בירושלים,  העיר  מועצת 
מהציבור  אחוז  כמה  שבדק  סקר 
אמר  העיריה",  לשירותי  נצרכים 
  המשך בעמ' ב

חי־ אתמול  תכנון:  על  ולא  מזל  על  שהסתמכה  רברבנות 
הפיגוע  נסיון  של  הלבנוני  מהצד  מדויק,  תיעוד  שחרר  זבללה 
שהותקף  באביבים  הבסיס  שבעוד  התברר,  מהסרטון  בגבול. 
הנראה שימש להטעיית חיזבללה, האמבולנס  היה ריק, וככל 
קי־ שבין  בדרך  שנסע  'זאב')  בצה"ל  (המכונה  הממוגן  הצבאי 

בוץ יראון למושב אביבים היה חשוף באופן מסוכן למדי לאש 

פרשנות //  מרדכי גולדמן

רק נס מנע אסון: ישראל היתה 
כפסע מאסון שהיה מוביל למלחמה

אשר זליג שנור
בהר"ר חנוך בנימין הי"ו

ישיבת טשכנוב
ירושלים

איילה קרישבסקי
בהר"ר ישראל גדליה הי"ו
ביתר עילית

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

  המשך בעמ' ו

ערב ראש השנה תשע"ט 
– 'המבשר' מציג:

 תחקיר: כך 
מתעמרת רשות 
שדות התעופה 

בנוסעים לאומן 
/ עמ' ג   
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המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

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

המבחן הבא: מניעת שדרוג הטילים 
טרור  כמנהיגי  שלא  נסרללה,  כי  מקובל  היה  שנים  במשך 
הוא  עכשיו  לדבריו.  כיסוי  יש  כלל  ובדרך  משקר  אינו  אחרים, 
איבד את חזקת הטרוריסט האמין. עד כדי כך אירועי השבועות 
מבצע  בשיבוש  ישראל  הצלחות  בטחונו.  את  ערערו  האחרונים 
ככלי  מתנגדיו  בעיני  אותו  מציגות  למדויקים,  הטילים  הפיכת 
בכיר,  בטחוני  גורם  אתמול  שאמר  כפי  הוא,  הטילים  דיוק  ריק. 
האיראני.  הגרעין  אחרי  ישראל  על  בחומרתה  השניה  הסכנה 
האמריקאי.  הממשל  מטפל  האיראני  הגרעין  לסיכול  במאבק 
ואולם אם ימשיכו איראן וחיזבללה בשדרוג הטילים שלהם יהיה 
עליה לפעול צבאית ולהמיט אסון כבד על לבנון. יתכן שנסרללה 
מתחיל להפנים זאת. עובדה היא שביום ראשון במהלך התקרית 
הזעיקו נסרללה וראש ממשלת לבנון את מצרים, צרפת וארצות 
הדעות  לכל  תותחיה.  ירי  את  להפסיק  מישראל  לבקש  הברית 

זאת תגובה של פניקה.

הגדול  בכשלונו  ומכיר  ומתוסכל  מבוהל  שנסרללה  כך  על 
מעידים השקרים שהוא ועוזריו ממשיכים לטוות בדבריהם סביב 
איבד  שנסרללה  היה  ניכר  הרחפנים  תקיפת  לאחר  אם  עצמם. 
את השליטה העצמית הרי אמש הוא נראה כמי שבאמת מאמין 
בבדותות. נסרללה עודנו טוען כי מחבליו הצליחו לפגוע בחיילי 
צה"ל. אתמול התברר כי נס גדול ארע ליד אביבים. חיילים ברכב 
לאויב,  החשופים  דרכים  בקטעי  התנועה,  הגבלות  את  הפרו 
החטיאו,  נ"ט  טילי  משגרי  של  חוליות  שתי  לירי.  עצמם  וחשפו 

ברחמי ד' על עמו, את הרכב, והחיילים נצלו.

מאוישים  לא  ישראלים  טיס  כלי  להפיל  נסרללה  של  האיום 
בנקמה על תקיפת הרחפנים הוא איום מגוחך. זאת אינה פעולת 
הרוצה  אויב  של  מובנת  תגובה  לכאורה  אלא  נקמה  או  תגמול 
ישכיל  האוויר  שחיל  לקוות  יש  לתחומו.  לחדור  מאויבו  למנוע 
למנוע מחיזבללה הישג שכזה. מכל מקום האיום האווירי מלמד 
כי נסרללה חושש מעימות על הקרקע. אלא אם כן זאת הונאה. 
ויש לזכור כי השיעים הם אמני ההטעיה וההונאה. כמיעוט נרדף 
מחמת  הישרדות  כאמצעי  השקר  תרבות  את  לעצמם  סיגלו 

הסונים מתנגדיהם. 

למרבה  היה  חיילים  נפגעו  כאילו  צה"ל  של  ההונאה  תרגיל 
ראש  של  יריביו  הפרועה.  הבחירות  במערכת  לנושא  הצער 
הממשלה התעלמו ביודעים ובמזיד מהצלחת ההטעיה שהביאה 
ביישובי  החיים  חזרו  לה  הודות  חיזבללה.  של  האש  להפסקת 
והמשך  היטב  ממוגנים  בצפון  היישובים  כל  לא  לשגרה.  הגבול 
פרסום  את  למנוע  אפשר  היה  לא  אותם.  לסכן  עלול  היה  הירי 
התרגיל. לפינוי המוסק היו עדים רבים בצפון ובחיפה. השמועות 
התירה  לא  אילו  נפגעים.  שאין  לדווח  וחייבו  להתפשט  החלו 
נתניהו  יריבי  אותם  היו  ההונאה  תרגיל  פרסום  את  הצנזורה 
תרגיל  ענין  של  לגופו  גדולה.  בהלה  ביצירת  אותו  מאשימים 
הרמטכ"ל  של  האצבעות  טביעת  את  כנראה  נושא  ההונאה 
שזה  אלא  במערכותיו.  בתחבולות  הצבא  הצטיין  בעבר  כוכבי. 
לגוף  הפך  והמוסד)  השב"כ  צה"ל (לעומת  כי  היא  התחושה  כבר 
של  סימן  לפיכך  הוא  המבריק  ההונאה  תרגיל  ומקובע.  'מרובע' 

התרעננות וחשיבה יצירתית שנדמה כי אבדו לצבא.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

רק נס
הרעש,  כל  אחרי 
הצלצולים, ההטעיה והבימוי 
– מסתבר שלא היה זה אלא 
חיילי  את  שהציל  בלבד  נס 
מפני  הצפון  בגבול  צה"ל 
את  לגרור  היה  שעלול  אסון 

ישראל למלחמה.
שהולכים  הפרטים 
דברים  מגלים  ומתבררים 
מביכים ביותר שאינם עולים 
ההתרברבות  עם  אחד  בקנה 
לדובר  משותפת  שהיתה 
כאחד.  המדיני  ולדרג  צה"ל 
חוסר  שהיה  למשל,  מסתבר, 
בהפקרות  שגבל  אחריות 
לחצות  צבאי  לרכב  להתיר 
חשוף  שהיה  בתוואי 
לעיניהם הצופיות של מחבלי 
לגלות  מצמרר  חיזבללה. 
הברורה  הראיה  רמת  את 
קני  של  המבט  מנקודת 
מבעית  חיזבללה.  של  הנשק 
במטרים  להיווכח  שבעתיים 
הבודדים שהפרידו בין הטיל 
הצבאי  הרכב  לבין  שנורה 

שחלף ואך בנס לא ניזוק.
הגילויים הללו מעמידים 
את  לחלוטין  אחר  באור 
שבהם  הבוטחים  התדרוכים 
הוצפה התקשורת מאז פרוץ 
היממה  אורך  ולכל  התקרית 
היה  עלול  הכל  האחרונה. 
ושמונים  במאה  להשתנות 
ההשגחה  יד  אלמלא  מעלות 
שהסיטה את הטיל וגרמה לו 
להחטיא במרחק קצר ביותר 

את מטרתו העיקרית.
זה  היה  אם  יגידו  ימים 
את  לשנת  וצודק  נבון  חכם, 
אל  הקצה  מן  המדיניות,  כל 
מלווה  כבד  מערפל  הקצה, 
גילוי  עד  קבועה  בעמימות 
מקסימלית  וחשיפה  מלא 
לרבות  שאירע,  מה  כל  של 
ההטעיה.  טקטיקות  כל 
פער  שלנוכח  להיות  יכול 
כבד  אסון  בין  מזערי  כה 
היתה  לא  נפגעים  אפס  לבין 
ברירה אלא לחשוף הכל אם 
כי כלל לא ברור עד כמה היה 

זה נחוץ וחיוני.
ככלות הכל כלל לא ברור 
ישראל  הרוויחה  בדיוק  מה 
האחרונה  התקרית  מכל 
בתחום  היה  הגדול  שרובה 
ומיעוטו  הביזארי  הבימוי 
אם  פנים.  שהאיר  במזל 
נצחון  להיראות  אמור  כך 
אחד  מול  על  ישראל  של 
הגרועים שבאויביה, רע ומר 

מצבנו.

נס לחו
נוקט  הממשלה  ראש 
מאמצים  האחרונים  בימים 
לומר  שלא  כבירים, 
היסטריים, להגדיל את כוחה 
בראשותו,  הליכוד  סיעת  של 
הסיעות  חשבון  על  גם 

החרדיות.
אבסורדי,  משהו  יש 
בגישה  מפתיע,  לא  כי  אם 
ראש  נוכח  ושוב  שוב  הזאת. 
בחוסר  להיווכח  הממשלה 
דווקא  הבוקע  הנאמנות 
אם  הליכוד.  שורות  מתוך 
הוא  לכך,  להוכחה  נזקק  הוא 
אתמול  ביום  אך  אותה  קיבל 
כשנחשפה הקלטה די מביכה 
אימה  בשאגות  מתנפל  שלו 
על השר לשעבר, איוב קרא, 
שהלה  לאחר  קלה  שעה 
להחמיא  לעצמו  הרשה 
לשרת המשפטים דאז, שקד.

שחבריו  העובדה  עצם 
ביותר  הקרובים  ונאמניו 
לעצמם  מרשים  נתניהו,  של 
שיחות  לתעד  ושוב  שוב 
את  ולנצור  עמו  אישיות 
ולשחררו  לעצמם  התיעוד 
על  כמובן  מעיד  העת,  בבוא 
חדלי  של  הנפש  עליבות 
האישים הללו (ראוי לציין כי 
נחרצות  התנער  עצמו  קרא 
מאחריותו לתיעוד ואף איים 
שתחקור  למשטרה  יפנה  כי 
יתגייס  מי  לו  מצא  זאת; 
זה).  במישור  האמת  לחקר 
מעיד  מכך  פחות  לא  אך 
יכול  אינו  נתניהו  כי  הדבר 
שלא  בוודאי  לסמוך,  באמת 
על  לא  גם  עצומות,  בעיניים 
עמו  שצעדו  לסיעה  חבריו 
כברת דרך ועשו עמו דבר או 

שניים בזירה הפוליטית.
כי  לדעת  אמור  נתניהו 
ולויאליים  נאמנים  יש  אם 
המוקשים  שדה  בתוך  כלפיו 
מתפקד  הוא  בו  האגוצנטרי 
הפוליטיים,  חייו  על  ונאבק 
הכנסת  חברי  דווקא  אלו 
להכיר  אמור  הוא  החרדים. 
אותו  להעריך  הזה,  בדבר 
המגונה  מהמנהג  ולחדול 
מי  כל  כלפי  בוז  רחישת  של 
הפרטי  לשם  עונה  שאינו 
המשפחה  ולשם  בנימין 

נתניהו.

אחד מינוס
שאחרי  מאמין  היה  מי 
עקובה  לחימה  של  שנים 
וארגון  הברית  ארצות  מדם 
חתימת  סף  על  יהיו  הטליבן 

הסכם.
החלה  בטליבן  המלחמה 
על  הרשע  ציר  שרטוט  עם 
בעקבות  בוש,  וו.  ג'ורג'  ידי 
לא  והיא  התאומים,  אסון 

ידעה הפוגה.
תופי  הלמות  כל  אחרי 
טראמפ  דווקא  המלחמה, 
לשלום  שחותר  כמי  מצטייר 

יותר מכל קודמיו.

פו־ הבלתי  ההסתה  גלי  מול  להתמודד  יכולים  אנחנו  איך 
סקים נגד הציבור החרדי? האם אנחנו צריכים לתקוף בחזרה, 
או אולי לשתוק ולחכות עד יעבור זעם? האם הציבור החרדי 
מסוגל בכלל להגיב למכונת ההסתה המשומנת שמנוהלת על 
ידי מערך תקשורתית עצום ובעל משקל מכריע בעיצוב דעת 

הקהל? 
ישיבות  מנכ"ל  אמונים',  'שלומי  איש  טירר,  שמואל  הרב 
סבור  תקוה  בפתח  החדשות  השכונות  ומבוני  ישראל'  'אור 

שההתמודדות מול ההסתה צריכה להיעשות באופן פרטני. 
כאנשים  לעשות  יכולים  ואתה  שאני  מה  על  מדבר  "אני 
פרטיים", אומר הרב טירר, "ולא על מהלכים כלליים שצריכים 
להתבצע על ידי אנשים 'מלמעלה'. כבעלים של חברת 'שמש 
מעט  לא  נתקל  אני  ציבור  בצורכי  רבות  שעוסק  וכמי  רכבים' 
מופתעים  שממש  ומצוות,  תורה  שומרי  שאינם  באנשים 
אני  אם  אותי  שואלים  איתי.  ומדברים  אותי  פוגשים  כשהם 
בעל תשובה, כי אני "לא כמו כל החרדים". כשאני משיב להם 
שאני חרדי מלידה ואני בדיוק כמו כל חרדי אחר, הם מתקשים 

להאמין. 
"למה? כי הם אף פעם לא ניהלו שיחה ידידותית עם אדם 
חרדי. הם פגשו חרדים פה ושם, אבל לא נכנסו עמם בשיחה 
אצלם  שנבנתה  התדמית  את  לשבור  כדי  הספיק  לא  זה  ולכן 
בראש לחרדי הקלאסי שמבחינתם הוא כמו קוף שרק הרגע 

ירד מהעצים וחסרים לו רק בוטנים לקלף... 
"כשהם מגלים שבעצם עבדו עליהם, רימו אותם, ושהח־
רדים רחוקים מלהיות כמו שהם מצוירים על ידי התקשורת, 
התקשורת  על  כעס  מתמלאים  אפילו  ולפעמים  נדהמים,  הם 

שמסיתה אותם נגדנו".
בע־ שכיהן  אייכלר,  ישעיה  הרב  המפורסם  עמנואל  אסיר 

בר כחבר המועצה המקומית עמנואל מטעם 'שלומי אמונים' 
וכיום מתמקד בעיסוקו המקצועי כמטפל רגשי בכיר, מסכים 
לעשות,  יכול  פרטי  שאדם  מה  לגבי  טירר  הרב  של  דבריו  עם 
אבל סבור ש'אלו מלמעלה' דווקא צריכים לשתוק ולא להגיב 

בכלל. 
לך,  הגיע  שלא  באגרוף  אותך  ומכבד  בריון  אליך  בא  "אם 
הלב שלך מתמלא כעס. אתה רוצה להגיב לו, אבל בשכל אתה 
מבין שעם בריון לא מתעסקים. תחזיר לו מכה והוא יעשה לך 
אולי  כזה  במקרה  שלך.  השלד  מבנה  כל  של  מחדש'  'שיפוץ 
הדבר הצודק הוא להחזיר לו, אבל הצעד החכם יהיה לשתוק 
ולחכות שהוא פשוט יעבור לקרבן הבא, ואני מדבר על מקרה 

שבו אין לך אפשרות לפנות למשטרה שתעשה עמו צדק. 
"כך בדיוק אנחנו צריכים להתנהל מול 'בריונים פוליטיים'. 
ליברמן הוא בריון כמו כל בריון שכונתי. הוא חזק על חלשים, 
ועושה לעצמו חיים קלים תוך שהוא עושק ממגזר שלם את 
כבודו ואת זכותו לחיות את חייו בשלווה לפי אמונתו. אז מה 

נעשה? נחזיר לו? זה לא יעזור. 
קיים,  שהוא  מאשרים  בעצם  אנחנו  לו  מגיבים  "כשאנחנו 
נת־ אם  עצמנו  את  נגדיל  אנחנו  אולי  נאמרו.  שלו  שהדברים 
קוף אותו בחזרה, אבל בכך נגדיל אותו עוד יותר. נהפוך אותו 
ל'מאן דאמר'. אם כל האמירות הפוגעניות והנבזיות שלו ושל 
מורו ורבו, או אולי תלמידו, יאיר לפיד יישארו ללא מענה, הם 

פשוט יהפכו ללא רלוונטיים. 
הוא  הקרב  האמת.  על  לא  הוא  הקרב  בחירות,  "במערכת 
על סדר היום התקשורתי. ליברמן לא צריך להוכיח כלום, הוא 
עושקים  כביכול  שהם  והכסף  החרדים  על  שידברו  רק  צריך 
מקופת המדינה. הוא מרוויח קמפיין חינמי שהתקשורת מע־

מסוימים  חרדיים  גורמים  גם  ולצערי  רבה,  בשמחה  לו  ניקה 
לתקשורת  נותנים  בעצם  אבל  טובות,  מכוונות  שפועלים 
הזדמנות נוספת לעסוק בהסתה הזאת, לדבר עליה עוד כמה 

דקות, והדקות הללו הן רווח נקי של ליברמן. 
"אז נכון, הרגש אומר להחזיר להם מנה אחת אפיים, אבל 
השכל מורה לנו לעצור, לחשוק שפתיים ולהימנע מלהגיב. זה 

הדבר החכם לעשות, גם אם הוא פחות צודק". 
הפ־ לגבי  חשובה  נקודה  לחדד  מבקש  טירר  שמואל  הרב 

עילות הפרטנית שכל אחד מאתנו יכול לעשות, מבלי להגיב 
הצביעו  האחרונות  "בבחירות  החרדים:  ולשונאי  למסיתים 
ג'  שמו  הם  התורה.  יהדות  עבור  דתיים  הלא  ממכריי  כמה 

בקלפי", הוא מספר. 
שומר  אדם  היה  במקור  הוא  כי  זה  את  עשה  מהם  "אחד 
מצוות ולאחר שהתפתה אחר תאוותיו ופרק מעליו עול תורה 
ומצוות, הוא מרגיש רע עם זה שהחרדים הפכו לשנואי העם, 
ושפוליטיקאים שרוצים לעשות הון פוליטי על הגב של התורה 

הקדושה. רק בגלל זה הוא הצביע ג', כתשובת המשקל. 
התדמית  על  כעס  שהוא  בגלל  זה  את  עשה  אחר  "אחד 
על  וכ'עונש'  החרדי,  היהודי  על  אצלו  יצרה  שהתקשורת 
ההסתה נגד החרדים הוא החליט שמכאן ולהבא הוא יתמוך 

ביהדות התורה בכל מערכת בחירות. 
שאינו  אדם  פוגשים  שכשאתם  היא  שלי  ההצעה  "לכן 
בכבוד,  אתו  דברו  פנים,  לו  תאירו  עתה,  לעת  שלנו  מהמחנה 
תשברו אצלו את התדמית הקשה, ואולי תצליחו לא רק לבצע 
יחסי ציבור חיוביים למגזר החרדי, אלא אפילו להביא קולות 

נוספים לרשימה שלנו בכנסת".  

שיחה בשניים
שיחה יומית עם שני מומחים  

על ההסתה המככבת במערכת הבחירות

רק הסברה ///   יעקב א. לוסטיגמן
"הרגש אומר להחזיר להם מנה אחת אפיים, אבל השכל מורה 
לנו לעצור, לחשוק שפתיים ולהימנע מלהגיב" • שיחה עם הרב 

שמואל טירר והרב ישעיה אייכלר

ילדה נכוותה מכוס קפה
מאת חיים מרגליות

ילדה כבת שלוש נכוותה ממים 
רותחים בביתה באלעד. 

אלחנן גרינברג ויצחק יוספוב 
סיפרו:  הצלה'  ב'איחוד  חובשים 
לילדה  ראשוני  סיוע  "הענקנו 
שנשפך  רותח  מקפה  שנכוותה 
עליה במטבח ביתה. לאחר הסיוע 
הר־ למוקד  פונתה  היא  הראשוני 

הרופא  ובהחלטת  הסמוך  פואי 
היא פונתה לבית חולים עקב אופי 

הכוויות מהן היא סבלה".
נחמן טובול דובר און ליין של 
לאחרונה  כי  מציין  הצלה'  'איחוד 
במקרי  דרסטית  עליה  נרשמת 
ופעוטות.  ילדים  בקרב  כוויות 
הבטיחות  בכללי  לנקוט  חשוב 
אירועים  למנוע  כדי  והזהירות 

דומים.

לרגל פתיחת שנת הלימודים: 

שר החינוך הרב פרץ וסגנו הרב 
פרוש ביקרו בת"ת חב"ד בחולון

מאת כתב 'המבשר'

שר החינוך הרב רפי פרץ וסגנו 
אתמול  ביקרו  פרוש  מאיר  הרב 
לרגל  חולון,  בעיר  חב"ד  בת"ת 

פתיחת שנת הלימודים.
העיר  רב  קיבלו  פניהם  את 
יו"ר  אריה,  גור  יוחנן  הרב  חולון 
אריה  גור  דוד  הרב  המוסדות 

והצוות החינוכי של הת"ת. 

במהלך הביקור נפגשו עם ילדי 
ההתרג־ על  מהם  ושמעו  א'  כיתה 
שות לרגל שנת הלימודים החדשה.
אמר:  פרוש  הרב  החינוך  שר  סגן 
חב"ד  מוסדות  את  מלווים  "אנחנו 

שמחים  ואנו  כולה  השנה  במהלך 
החינוך  שר  עם  השנה  את  לפתוח 
בבית ספר חב"ד. התרשמנו מאוד 
והח־ ומהשמחה  המורים,  מצוות 

ריצות של התלמידים". 

חברי הכנסת של 'אגודת ישראל' סיירו 
בכל הריכוזים החרדיים בצפון הארץ 

היום יבקרו ארבעת חברי הכנסת את הריכוזים החרדיים בדרום, ויסקרו את הפעילות המתגברת במטות הבחירות

מאת כתב 'המבשר'

פעילי הבחירות בריכוזים הח־
אתמול  קיבלו  הארץ  בצפון  רדיים 
הכנסת  חברי  ארבעת  את  בברכה 
את  שפקדו  ישראל'  'אגודת  של 

מטות הבחירות, וסקרו מקרוב את 
לק־ ומתגברת  ההולכת  הפעילות 
חברי  עם  יחד  הבחירות.  יום  ראת 
מזכ"ל  גם  בסיור  השתתף  הכנסת 

אגודת ישראל הרב חנוך זייברט. 
כשהם  הגיעו  הכנסת  חברי 

אנ־ ויועציהם,  בעוזריהם  מלווים 
הצמודים  והפעילים  הלשכות  שי 
השנה,  ימות  כל  לאורך  אליהם 
פוסקת  ובלתי  משותפת  בעשיה 

למען הציבור. 
סגני  פקדו  הסיור  במסגרת 
והרב  ליצמן  יעקב  הרב  השרים 
הרב  הכנסת  וחברי  פרוש,  מאיר 
יעקב טסלר והרב ישראל אייכלר, 
את המטות בחיפה, עפולה, נצרת 
הגלילית  חצור  טבריה,  עילית, 

ובצפת. 
חברי  פגשו  המוקדים  בכל 
במטות,  הפעילים  את  הכנסת 
יום  לקראת  ההיערכות  את  בחנו 
הבחירות, ואף ייעצו מנסיונם הרב 
לטובת  בחירות,  מערכות  בניהול 
והשגת התוצאה  שיפור הפעילות 
החר־ הנציגות  הגדלת  המיוחלת: 

דית בכנסת. 
בכנסת  ישראל'  'אגודת  נציגי 
מנהלי  על  רבים  שבחים  הרעיפו 
ניכר  כי  וציינו  והפעילים,  המטות 
מתבצעת  שהפעילות  עליהם 
ואמונה  שליחות,  תחושת  מתוך 
של  הנצחון  בחשיבות  איתנה 
הגורלית  במערכה  ה'  יראי  ציבור 
הניצבת בפנינו לעת הזאת, כאשר 
שונאי הדת מרימים ראש, וכל מי 
בקרב  אהדה  מעט  לגרוף  שרוצה 
באמ־ זאת  לעשות  בוחר  הציבור 

צעות הטלת רפש בשומרי התורה 
משומן  מסע  ניהול  ואף  והמצוות, 

של הסתה כנגד המגזר החרדי. 
הפעי־ בפני  הדגישו  הח"כים 

בידי  תלוי  המערכה  גורל  כי  לים 
מו־ ההשתדלות  חובת  אך  שמים, 

נסיון  וכי  ואחד,  אחד  כל  על  טלת 
שפעילות  כך  על  מלמד  העבר 
הבחי־ מטות  של  ומדויקת  נכונה 

משמעותית  להגביר  יכולה  רות 
את אחוזי ההגעה אל הקלפי. 

העובדה  הודגשה  כן  כמו 
זכתה  האחרונות  שבבחירות 
במנדט  התורה'  'יהדות  רשימת 
השמיני על חודם של עשרות קו־

מעבר  בין  שהפרידו  בודדים  לות 
מה  'הליכוד',  לרשימת  המנדט 

החשי־ את  שאת  ביתר  שמדגיש 
בות הרבה שיש לכל קול, ואפילו 
קול אחד בודד שיכול להכריע את 

הכף לכאן או לכאן. 
לפתוח  הח"כים  צפויים  היום 
את הסיור המשותף בביתר עילית, 
ממנה ימשיכו לבית שמש, ולאחר 
מכן יפקדו את המטות בקוממיות, 
כשה־ ואשקלון  שבע  באר  ערד, 

סיומו  אל  יגיע  הממושך  מסע 
ברחובות.

מהמשי־ אחוזים   66" השר.  סגר 
נצרכים  שלא  אמרו  לסקר  בים 
באופן  העיריה  לשירותי  בכלל 
אחוזים   33 היתר,  כל  אבל  פרטי. 
לשירותי  נצרכים  שהם  אמרו 
ב־82 לעזרה  וזקוקים  העיריה 

אחוז מהעניינים הקשורים לתחום 
המוניציפאלי. 

הנתו־ אותם  שאת  סבור  "אני 
נים פחות או יותר אפשר להשוות 
גם לחברי הכנסת. נכון, ישנם אנ־

שים רבים שמעולם לא פנו לחבר 
כנסת ולא ביקשו עזרה מאתנו או 
אח־ רבים  אבל  שלנו.  מהעוזרים 

שלכם,  שכנים  שלכם,  אחים  רים, 
הילדים  שבהם  המוסדות  מנהלי 
שלכם לומדים, הם כן נעזרים בנו, 

והם נעזרים המון". 
"מי  ואמר:  הוסיף  פרוש  הרב 
ביורוקרטיים,  בקשיים  שנתקל 
מול  לקשר  להגיע  שנאלץ  מי 
פרטי  כאדם  אם  בין  השלטונות 

כאיש  או  מוסד  כמנהל  אם  ובין 
וכ־ אנחנו  מי  היטב  יודע  ציבור, 
של  הכנסת  חברי  כל  אנחנו,  מה 
לשירות  זמינים  ישראל'  'אגודת 
מקום.  ובכל  זמן  בכל  הציבור 
בפעי־ עמוסים  שלנו  המשרדים 
לות למען הכלל והפרט, במשרדי 
היטב  אותנו  מכירים  הממשלה 
ולא  מרפים  לא  שאנחנו  ויודעים 
שהאנשים  עד  ללחוץ  מפסיקים 
מקב־ אלינו  הפונים  והמוסדות 

פי  על  להם  שמגיע  מה  את  לים 
חוק. 

מת־ אין  ישראל'  "ל'אגודת 
של  במישור  לא  בוודאי  חרים, 
מאוד  חשוב  ולכן  לפרט,  העזרה 
למערכה  יירתם  ואחד  אחד  שכל 

בכל כוחו". 
השו־ בפני  השיח  השר  סגן 
לנוכח  הגדול  הכאב  את  מעים 
של  עתידה  על  המרחף  האיום 
להגנה  הפרלמנטרית  העשיה 
החרדי:  המגזר  של  זכויותיו  על 

נמצאים  אנחנו  הצער  "למרבה 
יריבים  לנו  שיש  מצב  בפני  היום 
הם  גם  המתמודדים  ומרים  קשים 

לכנסת. 
ברו־ בצורה  מצהירים  "הם 
העיקריות  המטרות  שאחת  רה 
שלהם היא להכות בנו בכל כוחם. 
יציב,  לא  כנסת  חבר  אותו  כמו 
לי־ עצמו  את  הפך  אחד  שברגע 

הציבור  של  ביותר  הקשה  ריב 
ושוב  שוב  מצהיר  והוא  החרדי, 
שלו  המרכזי  והיעד  מטרתו  שכל 
בלי  ממשלה  להקמת  להביא  הוא 

חרדים... 
מבינים  שאתם  בטוח  "אני 
ממשלה  של  המשמעות  מה  לבד 
הת־ על  שהוקמה  חרדים,  בלי 

האידיאולוגיה  של  הזאת  שתית 
להיות  אסור  שלחרדים  הגורסת 
בממשלה כי הם נצלנים וסחטנים 

כביכול... 
המבצע  את  שיש  ברור  "לכן, 
יש  אבל  הפוטנציאל,  מיצוי  של 

משפחה  קרובי  להם  שיש  כאלו 
להצביע,  מתכוונים  לא  שאולי 
למפלגות  להצביע  מתכוונים  או 
התגייסות  צריכים  אנחנו  אחרות. 
מלאה, כולנו צריכים לפעול, לזע־

זע את הציבור, לומר להם שמשהו 
בוער ויש כאן חלילה נסיון לעקי־

רת הדת.
"כל אחד בציבור החרדי צריך 
מתל־ חרדי  שלו,  מכיר  לשכנע 

השר.  סגן  אמר  ג'",  שיצביע  בט, 
"כאשר הפעילות הזו תתבצע ע"י 
עשרות אלפי חסידים הארץ כולה 

תהא כמרקחה".
מאתנו  ואחד  אחד  כל  "על 
עוד  ההשתדלות.  חובת  מוטלת 
הדס  לו  שיש  מישהו  ראיתי  לא 
בלי  מהודר,  אתרוג  או  מהודר, 
אנחנו  אם  עבורו.  יתאמץ  שהוא 
צריכים  אנחנו  להצליח,  רוצים 
שלנו  את  נעשה  אנחנו  להתאמץ. 
רח־ שלו ברוב  את  והקב"ה יעשה 

מיו וחסדיו".

"כל אחד בציבור החרדי צריך לשכנע 
מכיר שלו, חרדי מתלבט, שיצביע ג'"

  המשך מעמ' ראשון

0733-74-70 התקשרולהצטרפות 
4150605@gmail.com 
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שבועיים לבחירות: מתחדד המסר של יהדות התורה 

תוצאות הבחירות יכריעו: נצחון או בזיון 
קמפיין הבחירות של 'יהדות התורה' מתמקד הפעם בחובה המוטלת על כל 

יהודי ירא ה', להציל את היהדות הנאמנה מהבזיון החמור שעלול להיות מנת 
חלקה חלילה וחס אם הנצחון יהיה בידי שונאי הדת 

מאת כתב 'המבשר'

'יהדות  של  הבחירות  קמפיין 
התורה' יצא לדרך ובימים אלו הוא 
עולה שלב ומחדד את החובה הק־
דושה המוטלת על כל יהודי להציל 
את היהדות הנאמנה לה' ולתורתו 
מביש  ובזיון  צורב  כשלון  מפני 
חלקה  מנת  חלילה  להיות  שעלול 
על  יצביעו  הבחירות  תוצאות  אם 
כך ששונאי הדת הצליחו לנצח את 

היהדות החרדית.
שמעביר  המרכזי  המסר 
הפ־ מודעות  באמצעות  הקמפיין 

הערים,  ובחוצות  בעיתונות  רסום 
שבין  העזים  ההבדלים  את  מציג 
התורה'  'יהדות  שבה  ממשלה 
ומשמעותי,  מרכזי  מרכיב  תהיה 
ללא  חלילה  שתוקם  ממשלה  ובין 
במלוא  ותפעל  חרדית,  נציגות 
של  רגליו  את  להצר  כדי  הכח 
ארץ  אדמת  על  החרדי  הציבור 
תחת  אירע  שכבר  כפי  הקודש, 
הזדון  ממשלת  של  הרשע  שלטון 
שהוקמה לפי קווי היסוד שנקבעו 
על יו"ר 'יש עתיד' ח"כ יאיר לפיד. 

קבר־ הצליחו  הצער  למרבה 
ניטי המדינה לאורך השנים ליצור 
אינו  החרדי  הציבור  שבו  מצב 
מקבל את התקציבים המגיעים לו 
המעוגנים  ובסעיפים  ישרה  בדרך 
במקום  הקבוע.  התקציב  בספר 
לקבל  החרדי  הציבור  נזקק  זאת 
והר־ הדת  החינוך,  תקציבי  את 

ווחה באמצעות החלטות ממשלה 
מיוחדות, מה שיוצר מציאות שבה 
בממשלה,  חרדית  נציגות  אין  אם 
מש־ מקוצצים  הללו  התקציבים 

או  גרוע,  הפחות  במקרה  מעותית 
היותר  במקרה  לחלוטין  נשללים 

גרוע. 
המר־ המסרים  אחד  ואכן, 

אלו  בימים  שמשמשים  כזיים 
הוא  האחרות,  מהמפלגות  חלק 
לחלוטין  לשלול  והשאיפה  הרצון 
התקציבים  את  החרדי  מהציבור 
לר־ אותו  ולהפלות  לו,  המגיעים 

מתפשר,  ובלתי  עקבי  באופן  עה 
חלילה  לנתק  שיהיו  נסיונות  לצד 
הקדושות  הישיבות  תלמידי  את 
התורה  ומלימוד  המדרש  מבית 

הקדושה. 

ונוקב",  אמיתי  במסר  "מדובר 
"אלו  התורה'.  ב'יהדות  אומרים 
אם  מציאות.  אם  כי  סיסמאות  לא 
במ־ ותבוסה  כשלון  ננחל  חלילה 
כך  על  נשלם  אנחנו  הזאת,  ערכה 
מחיר כבד מאוד, כל אחד מאתנו. 
של  הלימוד  בשכר  לנו  יעלה  זה 
החינוך  ובבתי  בת"תים  הילדים 
של 'בית יעקב'. זה יעלה לנו בהע־

מקת משבר הדיור למגזר החרדי, 
ברדיפת הדת בכל מקום, בביטול 
בסגירת  בסיסיים,  דת  תקציבי 

מקוואות ומוסדות דת אחרים. 
"עד לפני זמן לא רב, אף אחד 
המשפט  שבית  מאמין  היה  לא 
בה־ אירוע  קיום  על  לאסור  יוכל 

פרדה, והנה אנחנו עדים לנסיונות 
המשפט  מערכת  של  מחוצפים 
לכפות על הציבור החרדי אורחות 
מבחינ־ להלכה.  המנוגדים  חיים 

תם, בכל הקשור לרדיפת היהדות 
והיהודים החרדים, אין שום גבול 
תהיה  לא  אם  אדום.  קו  שום  ואין 
בכנסת,  ואיתנה  חזקה  נציגות  לנו 
של  למצב  להגיע  עלולים  אנחנו 

אסון מוחלט חלילה וחס". 
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מאת מאיר ברגר

שלהי תמוז תשע"ד. בדואר האלקטרוני של סוכני 
לאומן  הטיסה  כרטיסי  מכירת  על  האמונים  הנסיעות 
ההודעה  נחתה  השנה  ראש  לקראת  שבאוקראינה 
המלבבת שבישרה על הקצאת טרמינל נפרד לנוסעים 

לאומן.
גוריון  בן  התעופה  בנמל  בטרמינל 1  היה  מדובר 
ברשות  ימים.  באותם  לציבור  נפתח  לא  שעדיין 
שירותי  כי  הנסיעות  לסוכני  הבהירו  התעופה  שדות 
הנוסעים  לרווחת  מהטרמינל  יינתנו  לאומן  הטיסות 

שיקבלו את השירות המלא והאדיב.  
סוכני הנסיעות הרימו גבה לנוכח הרגישות הח־
ריגה שהוצגה לטובת הנוסעים לאומן. להוותם, מידי 
שנה הם זוכים ליחס מזלזל מגורמים רבים המעורבים 
בהטסת חסידי ברסלב משל ביקשו טיסות צדקה על 
ומלו־ חדש  טרמינל  הנגשת  המיסים.  משלם  חשבון 

טש לטובת הנוסעים היתה עבורם בגדר הפתעה של 
ממש. לרגע סברו כי רשות שדות התעופה מבקשת 
יום  של  שבסופו  ברסלב  חסידי  מול  מדיניות  לשנות 

מהווים כח צרכני אדיר לחברות התעופה.  
ההטסה  מבצע  תחילת  עם  הגיע  הגדול  השבר 
לאומן. ראשוני החסידים החלו לפקוד את טרמינל 1 
והקטסטרופה התחילה. מאחר והטרמינל היה נטוש 
שבורים  חפצים  בכל.  שלטה  העזובה  שנים  לאורך 
התגוללו בכל פינה. המקום היה מאובק. מסועים לא 
ונוס־ רבות  תקלות  נרשמו  המחשוב  בעמדות  עבדו. 

כתוצאה  בידיהם.  מזוודות  לסחוב  נאלצו  רבים  עים 
נוסעים  בזמן,  יצאו  לא  רבות  טיסות  מהעיכובים, 
לטיסות  להמתין  ונאלצו  הטיסה  את  הפסידו  רבים 

הבאות. הטירוף שלט בכל. 
"בדיעבד הבנו שרשות שדות התעופה השתמשה 
בנו, בחסידי ברסלב, כפיילוט להרצה לקראת השקת 
הטרמינל לכלל הנוסעים בישראל", מספר ל'המבשר' 
אחד מסוכני הנסיעות הגדולים בירושלים. "לא היה 
אכפת להם לראות חסידים עם ילדיהם ומיטלטליהם 
נגררים לאורך קילומטרים רבים באמצע הלילה רק 
משום שהפכו לשפני נסיון של רשות שדות התעופה 

וחלק מתכנית הפיילוט שלה". 
עם  בעיה  לו  שהיתה  אדם  רבות.  היו  "התקלות 
שעבר   3 לטרמינל  לשאטל  להמתין  נדרש  הדרכון 
במקום רק אחת לחצי שעה וכדי להסדיר את דרכונו. 

כך נוסעים רבים הפסידו את הטיסה שלהם". 
שהוא  מה  היתה  שנה  אותה  כי  סיפר  בדבריו 
הלילה  כל  "התרוצצתי  שלו.  הסיוטים'  'שנת  מגדיר 
מעוצמת  נדהם  אני  ושוב  כששוב  למקום  ממקום 
האטימות שלהם. תוך כדי ההתרוצצות שלי בין הנו־
סעים כדי להגיש סיוע נפלה עלי נורה שלא הותקנה 
בשדה  כאלה  בממדים  שנורה  לך  תאר  שצריך.  כמו 

התעופה היתה נופלת על ראשו של ילד קטן ח"ו". 
"אבל עזוב את זה, אני מדבר על הרציונל, על הר־
עיון שבמדינת ישראל בת ימינו יכולים לקחת אלפי 
חסידי ברסלב כבני ערובה, להפוך אותם לשפני נסיון 
בידיעה שאף אחד לא יתלונן ושנה הבאה הם יבואו 
שוב – משום שזו הדרך היחידה לצאת מהארץ לאומן 

בערב ראש השנה", הוא אומר. 

  מחיר המונופול

רשות שדות התעופה היא אחת הגופים החזקים 
שער  הוא  גוריון  בן  התעופה  שנמל  העובדה  בארץ. 
הופכת  בעולם  יעד  לכל  מהארץ  היחיד  היציאה 
אותה לבעל עוצמה רבה (שדה התעופה רמון הסמוך 
לאילת אינו רלוונטי לרוב מוחלט של תושבי המדינה 

בשל מיקומו הגיאוגרפי המרוחק מרובם). 
המו־ כרשות  משמשת  היא  הרשמי  בתפקידה 
האזרחיים  התעופה  שדות  של  תפעולם  על  פקדת 
העיקריים בישראל. בין היתר היא אחראית על מתן 
שעות  הסדרת  הכוללים  ונחיתה  המראה  אישורי 
מותאמות, מערך ההיסעים, מעברי הגבולות וכמובן 
לקבלת  הנוגע  בכל  זאת,  עם  לנוסע.  השירות  מתן 
האז־ התעופה  בתחום  ואישורים  היתרים  רשיונות, 
רחית היא כפופה לרשות התעופה האזרחית (רת"א).
מול  השחיקה  במונופול  מחזיקה  היותה  בשל 
ההס־ נמנעת.  בלתי  כמעט  היא  ללקוח  השירות 

אישורי  לקבל  הנסיון  בשלב  כבר  מתחילה  תאבות 
מסוימים,  בימים  טיסה  אישורי  לקבל  כדי  טיסה. 
פונות  השונות  התעופה  חברות  מסוימות,  בשעות 
מסודרות.  בקשות  ומגישות  התעופה  שדות  לרשות 
ההס־ את  שלה,  הזמנים  לוח  יש  תעופה  חברת  לכל 
דרים הפנימיים שלה. הציפיה היא שמאחר ומדובר 
בהכנסות שמנות לרת"א ולקופת המדינה, על רשות 
לבקשות  להיענות  כדי  הכל  לעשות  התעופה  שדות 

בצורה יעילה ונוחה. 
בפועל פני הדברים שונים. כבר בשלב הראשוני 
אישורי  לקבלת  בקשה  מגישה  תעופה  חברת  שבו 
שמתפר־ מיגעת  בביורוקרטיה  נתקלת  היא  המראה 

שת על פני חודשים ארוכים, לעיתים חצי שנה ואף 
שנה. 

לה־ המבקשות  תעופה  בחברות  מדובר  לעיתים 
שיק קווים סדירים ורציפים. למרות זאת האישורים 
חצי  לאחר  רק  יינתנו,  אם  יינתנו,  ייעודיות  לשעות 
המבקש  סיזיפי  לחצים  מסע  לאחר  לעיתים  שנה, 
לא  פעם  ואף  הביורוקרטיות  התלאות  על  להתגבר 
מזיק להרים כמה טלפונים לגורמים הנכונים. לאחר 
התעופה  חברת  נכנסת  כלל  בדרך  האישור  שמוענק 

למסלול מוסדר מול רשות שדות התעופה. 
מדובר  הצ'ארטר.  בטיסות  נמצא  הגדול  הקושי 
לזמנים  טיסה  אישורי  שמבקשות  תעופה  בחברות 
ספ־ שעות  עם  ספציפיות  ולטיסות  מסוימים  מאד 

ציפיות. כאן מתחיל כאב הראש הגדול ולעיתים גם 
מה שנראה בעין בלתי מזוינת כסחר־מכר עם חברות 

התעופה. 

בערב  שנה  בכל  כמו  אלה,  בימים  כמשל.  אומן 
בישראל  ברסלב  חסידי  עצמם  מוצאים  השנה,  ראש 
מוחזקים כבני ערובה תחת הקושי הביורוקרטי שמ־
תעצם שבעתיים בחסות היחס המזלזל המופגן בכל 
התעופה,  שדות  רשות  דרך  מרת"א  החל   – הדרגים 
לפקידות  ועד  המקומיות,  הרשויות  המשפט,  בית 

בשטח – כלפי הנוסעים לאומן (ראו מסגרת). 
לשיא הגיעו הדברים השנה כשרשות שדות הת־

עופה הודיעה בשבוע האחרון על ביטולן של טיסות 
פסיקה  האחרונה,  המשפט  בית  פסיקת  בשל  לאומן 
בערב  הטיסות  לוח  על  חריג  עומס  לטענתה  שיצרה 

חג ראש השנה. 
הע־ להשתלשלות  הרקע  את  הסביר  בדבריו 

ניינים. "במקרה של הטיסות לאומן, הסחר־מכר הזה 
שורש  זה  תרצה,  אם  לשיטה.  השנים  במרוצת  הפך 
הבעיה. אני מותח קו ישיר מהתיאור המבהיל ב־2014 
רבים  גורמים  ידי  על  מזלזל  שירות  דרך  בטרמינל 1 
לסאגה  ועד  לאומן  לטסים  השירות  מעניקי  מבין 
הממשי  הסיכון  מול  אלה  בימים  מנהלים  שאנחנו 
החג",  לקראת  רבים  טיסה  מקומות  ביטול  בדמות 

הוא מסביר. 
"כדי להבין את ממדי אירוע הטיסות לאומן מידי 
לקווי  אותו  להקביל  נסה  השנה,  בראש  לאומן  שנה 
אוטובו־ בעומר.  ל"ג  בהילולת  למירון  האוטובוסים 

עולים  הם  בנוסעים,  מתמלאים  הארץ  ברחבי  סים 
חלילה.  וחוזר  ממלאים  חוזרים,  פורקים,  למירון, 
כל עיכוב בשרשרת הנסיעה על לוח הזמנים – יוצר 
עיכוב בשרשרת הנסיעות הסדירות בדרך הלוך וח־

זור. ככל שהסדר יישמר, קווי הנסיעות יעמדו בלוח 
הזמנים. אותו דבר בקווי הטיסות לאומן. רק תכפיל 
הביורוקרטיה  את  הגדול,  הכסף  את  מונים  בעשרות 

העצומה", הוא אומר.  
למנוע  שתנסה  מראש  התארגנות  להבטיח  כדי 
את התקלות מוגשות הבקשות לאישורי טיסה לאומן 

שבאוקראינה חצי שנה או שנה מראש. 
שנה  או  שנה  חצי  מגישות  התעופה  "חברות 
ניתנים  אחת  לא  זאת,  "למרות  מספר.  הוא  מראש", 
מתקבלים  לפעמים  האחרון.  ברגע  רק  אישורים 
אישורים יומיים לפני הטיסה. ולעיתים אנו עומדים 
רק  טיסות  לבטל  נדרשים  אנחנו  בהם  מקרים  מול 

משום שלא התקבלו אישור. 

עוצר סלקטיבי

בלילה.  הטיסות  עוצר  נוהל  נכנס  הזו  למשוואה 
קבעה   ,2000 לנתב"ג  ההכנות  של  בעיצומן  ב־1997, 
הממשלה בשל תלונות של תושבים באזורי ההמראה 
כי נמל התעופה יהיה סגור מ־23:00 בלילה עד 6:00 
לבג"ץ.  ופנו  ומחו  זעמו  התעופה  חברות  בבוקר. 
יהיה  הלילה  עוצר  לפניו  פשרה  הושגה  ב־2003 

מ־1:40 עד ל־5:50. 
של  לחצן  לחוד.  ומציאות  לחוד  פשרות  אולם 
הקושי  התעופה,  שדות  רשות  על  התעופה  חברות 
לאורך  הצפוף  והשיבוץ  העצום  הביקוש  בין  לתמרן 
שעות היום לצד הצורך בשדרוג נמל התעופה, הביאו 
את  הקיץ  בעונת  לקצר  התעופה  שדות  רשות  את 
העוצר בשעה שלמה – ל־4:50 ולעיתים רבות במקרי 

הצורך אף בוטל עוצר הלילה כמעט לחלוטין. 
התעופה  שדות  וברשות  שנים  כמה  עוד  חלפו 
השיקו את פרויקט שדרוג מסלולי הטיסה ויחד עמו 
הושקו חגיגות טיסות הלילה. מטוסים המריאו ונחתו 

כמעט ללא הגבלה. 
"החל מאתמול, ה־1 ביוני 2010", נמסר אז מרשות 
מוע־ בלילה.  לטיסות  ערוך  "נתב"ג  התעופה,  שדות 

לצרכים  לביקושים,  בהתאם  ייקבעו  ההמראות  די 
פרויקט  רש"ת,  תכנית  פי  על  נתב"ג".  של  וליכולות 
כ־3.5  להימשך  היה  צפוי  המסלולים  מערך  שדרוג 
על  ביניים  צו  להטלת  דרישה  דחה  אף  בג"ץ  שנים. 

קיומן טיסות לילה. 
ימים  באותם  שבוצע  ערוץ 10  לתחקיר  בתגובה 
הפסקה  ללא  כמעט  שבוצעו  הליל  טיסות  אודות 
הטי־ לבטחון  נימוקים  התעופה  שדות  רשות  הציגה 

החלטת  פי  על  היא "פועלת  כי  בתגובה  ומסרה  סות 
בית המשפט העליון לפיה המראות מנתב"ג בשעות 
לשם  נדרשות  הן  עוד  כל  להתקיים  ימשיכו  הלילה 
וצ־ המסלולים  שדרוג  הטיסה,  בטיחות  על  שמירה 

מצום הפגיעה למינימום הכרחי".
ממשרד התחבורה נמסר אז כי "ממשלת ישראל 
מטוסים  המראות  על  ההגבלות  צמצום  על  החליטה 
והנחיתה  ההמראה  מסלולי  שדרוג  בעקבות  בנתב"ג 
וסגירה של אחד משני המסלולים הראשיים. שופטת 
צו  להוציא  מקום  אין  כי  קבעה  העליון  המשפט  בית 

ביניים האוסר על המראות בלילה". 
עוצר  רשמי  באופן  צומצם  שנים  אותן  לאורך 
הטיסות למינימום ההכרחי, בין 2:00 עד 4:00 לפנות 
בוקר, וזאת על פי קביעת בית המשפט העליון. אלו 
כמובן היו שעות העוצר הרשמיות. כל עילה שעמדה 
בסבירות הנהלת רשות שדות התעופה, הובילה לה־

עוצר  נוהל  של  מוחלט  כמעט  ולביטול  העוצר  פרת 
הטיסות. 

ובר־ השדרוג  תקופת  הסתיים  תשע"ד  במהלך 
שות שדות התעופה נדרשו לאזן בין דרישות חברות 
התעופה לתושבי הערים הסמוכים לאזורי ההמראות 
את  משמעותית  להרחיב  היתה  הדרישה  והנחיתות. 

שעות עוצר הלילה.
כי  הודיע  כץ  ישראל  דאז  התחבורה  שר  אולם 
בכוונתו לקצר את שעות סיום 'עוצר הלילה' ולאמץ 
שביקש  רום,  גיורא  דאז,  רת"א  מנהל  המלצות  את 
בנתב"ג  ההמראות  עוצר  את  לצמצם  ימים  באותם 
חתימת  לאחר  הטיסות  לביקוש  מענה  לתת  מנת  על 

הסכם השמים הפתוחים עם אירופה. 
עי־ ראש  בראשות  נתב"ג,  סביב  הישובים  ראשי 
בהחלטה  להיאבק  החליטו  ששון,  מוטי  חולון,  ריית 

זו, ועתרו לבית המשפט המחוזי באמצעות עו"ד נרי 
ירקוני בטענה כי אין כל הצדקה עניינית למהלך וכי 
תושבי האזור ישלמו מחיר גבוה מדי באיכות חייהם. 
הפורום כולל את הישובים חולון, ראשון לציון, אור 
חבל  סביון,  לוד,  עמק  ים,  בת  דגן,  בית  אזור,  יהודה, 

מודיעין ושוהם.
המשפטי  לדיון  הצטרפו  העתירה  הגשת  לאחר 
התעו־ שדות  רשות  התחבורה  שר  בעמדת  לתמיכה 

פה וחברות תעופה רבות, ואף ארגון חברות התעופה 
הבינ"ל – יאט"א. עם התקדמות הדיונים, שנערכו על 
ידי השופט פרופ' עופר גרוסקופף, שוכנעו הצדדים 
כי מוטב שתתגבש הסכמה ביניהם על פני התערבות 

בית המשפט בהחלטת שר. 
כי  הצדדים  בין  סוכם  אינטנסיבי,  מו"מ  לאחר 
ל־05:00  בבוקר  תידחה  ההמראות  עוצר  סיום  שעת 
בימי הקיץ ול־05:30 בימי החורף, ובנוסף, כי עד הש־

עה 06:00 בכל ימות השנה יוכלו להמריא רק מטוסים 
חריגות  מגבלות  להם  נקבעו  אשר  במיוחד,  שקטים 
יעילים  מנגנונים  נקבעו  וכן  הענין,  לצורך  ומיוחדות 

לאכיפת המגבלות החדשות.

אטימות חסרת פשר

ההסדר  של  בעטיו  נענשים  עצמם  שמצאו  אלו 
ראש  נפל  שנה  באותה  ברסלב.  חסידי  היו  האמור 
הד־ מטבע  בלילה.  ראשון  ביום   – השנה  כמו  השנה 

מהארץ  היציאה  בשרוול  ביותר  הכבד  הלחץ  ברים 
תועל למוצאי השבת האחרונה של אותה שנה. אולם 
בשל ההסדר החדש לא אושרו טיסות בשעות עוצר 

הלילה.  
בכנ־ החרדית  הנציגות  ידי  על  פוליטי  לחץ  רק 

התעופה  שדות  רשות  על  שנה  באותה  שהופעל  סת 
ל־10-15  אישורים  למתן  יום  של  בסופו  הובילה 

טיסות במהלך שעות עוצר הלילה. 
הללו  באישורים  שימוש  כל  נעשה  לא  "בפועל 
את  להסדיר  הצליחה  התעופה  שדות  רשות  אולם 
הטיסות לאומן על הצד היותר טוב רק לאחר שהצ־
טיידה בגיבוי בשעות נוהל עוצר הלילה", הוא מספר. 
הנוהל הזה חזר על עצמו כמעט מידי שנה. "למ־

עט ב־2017 אז ראש השנה נפל על יום רביעי בלילה 
של  הלילה  בשעות  חריגים  לאישורים  נזקקנו  ולא 
נהגו  שנה  מידי  השנה,  של  האחרונה  השבת  מוצאי 
חריגים  לאישורים  בקשות  להגיש  התעופה  חברות 
השנה  ראש  לקראת  הלילה  עוצר  בשעות  לטיסות 

לאומן – ואף לקבל.
בפו־ אך  האישורים  את  קיבלו  התעופה  "חברות 
שדות  שרשות  משום  שימוש  כל  בהם  נעשה  לא  על 
מבלי  הטיסות  שיבוץ  את  לגבש  הצליחה  התעופה 
להזדקק לשעות העוצר. במידה ומטוס התעכב בש־
למחרתו  נדחתה  הטיסה   – העוצר  שעות  לאחר  דה 
אז  ב־2018  נרשם  אחד  חריג  מקרה  אמנם  יום.  של 
המריאו ארבע טיסות בודדות מתוך 31 טיסות לאחר 
שלא  אחד  בודד  מקרה  היה  זה  אולם  העוצר  שעות 

העיד על הכלל".
על  נופל  השנה  שראש  העובדה  בשל  השנה,  גם 
בקשות  התעופה  חברות  הגישו  בלילה,  ראשון  יום 

טיסות  להוציא  אפשרות  למתן  חריגים  לאישורים 
במוצאי השבת שלפני ראש השנה גם בשעות העוצר. 
לרת"א  הבקשות  את  גלגלה  התעופה  שדות  רשות 
בהחלטתו  המתאימים.  האישורים  את  שהעניקה 
אישר במסגרת האישורים, אפשר מנהל רשות שדות 
העוצר  בשעות  טיסות  להוציא  לנתב"ג  התעופה 
הלילי: בלילה שבין חמישי לשישי אושרו עד ארבע 
מוצאי  שבין  ובלילה  ל־02:30   01:40 בין  המראות 
שבת לראשון – עד 14 המראות בין 01:40 עד 03:30. 
כמו כן, למנהל נתב"ג הוענקה הסמכות לאשר בנוסף 
דעתו.  לשיקול  בהתאם  ליליות  המראות  שלוש  עוד 

כשבסך הכל אושרו בסופו של יום 26 טיסות. 
קבע  האזרחית  התעופה  רשות  של  בהחלטה 
הש־ ראש  ערב  ב'טיסות  מדובר  כי  הרשות  מנהל 

לשהות  המבקשים  נוסעים  עם  המאופיינות  נה' 
באוקראינה לזמן הקצר ביותר ולטוס במועד הקרוב 

ביותר לערב ראש השנה. 
בין היתר ציין מנהל רשות התעופה האזרחית כי 
בודדים  מטוסים  ידי  על  בחלקן  מבוצעות  הטיסות 
אותן  לדחוס  ניתן  לא  ולכן  סבבים,  מספר  המבצעים 
בפרק זמן קצר יותר – כך שמתקיים צורך בהעלאת 
הגמישות ואפשרות לטוס בלילה כדי להתמודד עם 
רת"א,  לאישורי  בהתאם  מזמנים.  וחריגה  איחורים 

כלל כרטיסי הטיסה שיועדו לאותו לילה – נמכרו. 
אולם אז קפץ עליה רוגזם של ראשי הערים בחו־

לון, בית ים, יהוד ואור יהודה. למרות שמדובר בנוהל 
שהוגדר על ידי רשות שדות התעופה ל'מרחבי בטחון 
בלבד', ראשי הרשויות הללו עתרו לבית המשפט נגד 
ההחלטה. למרות שמדובר בשני לילות בלבד ובנוהל 
נגד  הקיימת  המורעלת  האווירה  שנה,  מידי  הקיים 
האוכלוסיה החרדית עשתה את שלה וראשי הערים 
יצאו דחופים בשל המפגע החמור העלול להדיר את 

שנת התושבים.  
בלילה  המראות  כי  בעתירתם  טענו  העיריות 
קיצון,  במצבי  מדובר  כאשר  רק  להיעשות  יכולות 
בדב־ וכו'.  חירום  אירועי  לאומיים,  צרכים  כדוגמת 

ריהם הם גלגלו את האשמה על רשות שדות התעופה 
המנסה למקסם רווחים על גב חסידי ברסלב. 

ההזדמנות  את  לנצל  מבקשות  התעופה  "חברות 
על מנת להעשיר את קופותיהן מבלי לקחת מרווחי 
הצ־ לעיכובים  מראש  מודעות  כשהן  נאותים,  זמן 

ביממה  טיסות  שיותר  כמה  לדחוס  מנסות  הן  פויים. 
אחת על מנת למקסם את הפוטנציאל שלהם בשיתוף 
עם רשות שדות התעופה שנהנית מביקושים אלה", 

כתבו העותרות.   
מתן  על  האמונה  האזרחית  התעופה  רשות 
ההיתרים ניסתה להיאבק ככל יכולתה והגישה שוב 
נימוקיה לבית המשפט בתקוה כי ההסדר יישאר על 

כנו. אולם בית המשפט המחוזי בלוד סבר אחרת.
בעקבות העתירה הרים בית המשפט את הכפפה 
שדות  רשות  עמדת  ולמרות  למרגלותיו  שהוטלה 
התעופה קבע כי לא יהיו טיסות לאומן בלילה. בית 
המשפט טען כי מנהל רשות התעופה האזרחית חרג 
מסמכותו כשהתיר הפרה של שעות העוצר, -01:40

5:00, בטיסות הסמוכות לראש השנה. 
השופטת ו' מרוז הבהירה כי "האינטרס הציבורי 

גובר על אינטרס ציבור מאמינים 'לקיים מנהג'", כל־
שונה. בדבריה הוסיפה כי מנהל רת"א חרג מסמכותו 
כאשר התיר הפרה של שעות העוצר שלא על פי הק־

לפיכך  התחבורה.  שר  בהחלטת  שנקבעו  ריטריונים 
היא מקבלת את העתירה ומורה על ביטול החלטתו 

של מנהל רת"א להתיר טיסות בשעות העוצר.
את  לממש  ברסלב  חסידי  בין  שוני  אין  "לטעמי, 
חופשים  בתקופות  אחרים  של  הטסתם  לבין  מנהגם 
וחגים. איש איש על פי מנהגו, רצונו ומאוויו. על כך, 
חסידי  של  מאוויים  את  לספק  ממשי  צורך  קם  לא 
קבעה  התעופה",  חברות  של  תאוותן  ואת  ברסלב 
האזרחית,  התעופה  רשות  את  שחייבה  השופטת 
רשות שדות התעופה והנהלת נתב"ג לשלם הוצאות 

משפט בסך 25 אלף שקלים.
שמדובר  לעובדה  דעתו  השית  לא  המשפט  בית 
מהארץ  איש  אלפי  עשרות  של  מסורתית  בנסיעה 
חצי  לפני  רק  בשנה.  אחד  ליום  המתנקזת  ומהעולם 
שנה התקיים בתל אביב אירוע בינלאומי שכלל רמי־

העבודה  שעות  חוק  רמיסת  עירוניים,  עזר  חוקי  סת 
והמנוחה תוך הפרה בוטה של הסטטוס קוו ותוך הפ־

רעה בוטה של שעות המנוחה של כלל תושבי האזור, 
המסורתיים ושאינם, אולם במקרה ההוא "האינטרס 
הציבורי לא גבר על אינטרס המאמינים החילוניים". 

מדוע? לבית המשפט פתרונים. 
אמרו  ברסלב  בחסידות  בכירים  גורמים 
ל'המבשר' עם קבלת ההחלטה בבית משפט המחוזי 
לצמצום הטיסות לאומן כי מדובר בפסיקה שנכתבה 
הציבור  נגד  המכוונת  ימינו  בת  הפוליטיקה  ברוח 

החרדי. 
ומקוממת,  שערורייתית  החלטה  בעוד  "מדובר 
הציבור  כנגד  הארוכה  הפסיקות  לשורת  המצטרפת 
הפסיקה  החרדי.  למגזר  שקשור  דבר  בכל  החרדי 
ימים  של  קטן  במספר  מדובר  נגדנו.  אוטומטית  היא 
לפני ראש השנה וההפרעה, אם ישנה, היא מינימלית. 
שפסק  מה  את  המשפט  בית  פסק  מדוע  להבין  קשה 
ובפרט לאור העובדה שהסמכות הרשות המקצועית 
הדבר  כי  כבר  קבעה  התעופה)  (רשות  זה  בנושא 

הגיוני ומותר", נמסר.  

חטא על פשע

לחלו־ שאסרה  המשפט  בית  בפסיקת  די  לא  אם 
טין את טיסות הלילה, הגיעה רשות שדות התעופה 
ולשבץ  להתאמץ  במקום  פשע.  על  חטא  והוסיפה 
את הטיסות שבוטלו בלוח הזמנים במוצאי שבת עד 
החג  ערב   – ראשון  יום  ובבוקר  הלילה  עוצר  שעת 
הללו  הטיסות  את  לבטל  הרשות  הנהלת  בחרה   –
בטענה לעומס יתר על לוח הטיסות של אותם ימים. 
מדובר  כי  וטענו  התקוממו  התעופה  חברות 
כא־ (למעט  ומעולם  מאחר  זאת,  הגיוני.  לא  במהלך 

שימוש  נעשה  לא  ב־2018)  בודדות  טיסות  כמה  מור 
הלכה למעשה באישורים שהוענקו לנוהל העוצר וכי 

מדובר במרחבי בטחון בלבד. 
 14 הוחזרו  התעופה  חברות  של  לחצן  בעקבות 
טיסות מתוך 26 והובטח כי הן תשובצנה בלוח הטי־

הטיסות  בלוח  משובצות  אינן  טיסות  ועדיין 12  סות 
לקראת ראש השנה. 

לרשות  העומדות  שהאלטרנטיבות  להבין  "צריך 
סוכן  מסביר  למדי",  מצומצמות  הן  לאומן  הטסים 
המו־ הכי  השעה  חרדים,  כיהודים  "אנחנו  הנסיעות. 

קדמת שאנחנו יכולים לטוס במוצאי השבת בתקופה 
הזו היא 22:20. בשעות בוקר יום ראשון – ערב החג 

– אנחנו לקבל טיסות בין 4:40 ל־6 בבקר. 
שת־ טיסות  כי  הוסבר  התעופה  שדות  "לרשות 
את  מעמידות  לאוקראינה  בבוקר   6 אחרי  צאנה 
תוך  לאומן  ויגיע  יתכן  שבו  במצב  החרדי  האדם 
חילול חג ראש השנה. אולם הם טענו שהם אינם יכו־

לים להוסיף טיסות מעבר למה שהוצע בשל העומס 

בהמראות ונחיתות בשעות הייעודיות. 
"לא התעצלתי. ניגשתי לאתר המקוון של רשות 
שדות התעופה כדי לבדוק במה דברים אמורים. מה 
היעודה  בשעה  החג,  בערב  אותי:  הדהים  שגיליתי 
המתאימה לנוסע החרדי לאומן – 4:40 – 6:00 בבקר, 
לעומת  טיסות.  כ־60  התעופה  שדות  רשות  מוציאה 
זאת במוצאי שבת, בין השעות 22:20 – 1:40 – 4:40, 

מוציאה רשות שדות התעופה כ־40 טיסות בלבד. 
"אם רשות שדות התעופה מצליחה להוציא כ־50 
יכולה  לא  היא   – החג  בערב  וחצי  בכשעה  טיסות 
להוציא 60 טיסות בכשלש וחצי שעות? אם זו אינה 

דמגוגיה – דמגוגיה מהי", תהה.
שר  סגן  שיגר  לאומן  הטיסות  צמצום  בעקבות 
החינוך הרב מאיר פרוש מכתב למנכ"ל רשות שדות 
התעופה יעקב גנות בו ביקש להיפגש עמו בדחיפות 
כדי לדון במציאת פתרונות לטובת הנוסעים הרבים.
החשיבות  את  פרוש  הרב  הבהיר  המכתב  בפתח 
הגלומה במציאת פתרון מיידי ובשל מיעוט התארי־

כים בהם ניתן להמריא לקראת החג. 
"מידי שנה בשנה יוצאים בערב ראש השנה אלפי 
אומדן  שבאוקראינה.  באומן  החג  לתפילות  חסידים 
גם  לטוס  שמתעתדים  איש  אלף   20 על  מדבר  זהיר 

השנה", פתח הרב פרוש את מכתבו. 
השנה  שראש  העובדה  בשל  כי  הסביר  בדבריו 
מהמ־ רבים  ושלישי,  שני  בימים  השנה  חל  הקרוב 

סוף  במהלך  לאוקראינה  להמריא  מבקשים  תפללים 
או  לשישי  חמישי  שבין  בלילה  לו,  הקודם  השבוע 

במוצ"ש שלפני ערב ראש השנה.
הקיימת  ההחרגה  על  במכתבו  עמד  פרוש  הרב 
המאוחרות,  הלילה  בשעות  המראות  איסור  לחוק 
גם  לאומן  ליליות  טיסות  מתאפשרות  שנה  כשבכל 
כדי  "וזאת  בוקר  לפנות  ל־5:00   1:40 השעות  בין 
לאפשר יציאה מסודרת לכל הנוסעים וכך נעשה גם 

השנה.
בנידון,  שהוגשה  עתירה  בעקבות  עקא,  "דא 
בוטלו רוב הטיסות שכבר תוכננו לערב ראש השנה, 
ומתוך כ־100 טיסות אושרו 15 טיסות בלבד לעשות 
שבין 23:00-6:00. לעומת זאת בשנה שעברה לדוג־

מה הפעילו החברות 31 טיסות שכר ל־5,629 נוסעים 
טיסות   3 ועוד  הלילה  עוצר  בזמן  טיסות   4 ומתוכן 

הופעלו בערב החג (לאחר פתיחת השדה). 
מספר  של  דרסטי  כה  צמצום  כי  לציין  "למותר 
ויש  במקומות  חמור  למחסור  לגרום  עלול  הטיסות 
מספר  את  להגדיל  שיאפשרו  אחרות  דרכים  לבחון 

הטיסות המאושרות", כתב סגן השר. 
כדי  עמו  להיוועד  בבקשה  חתם  מכתבו  את 
למצוא בדחיפות פתרון. "לאור האמור לעיל אבקש 
להיפגש איתך בדחיפות על מנת לדון בנושא ולנסות 
לך  אודה  הרבים.  הנוסעים  לטובת  פתרונות  למצוא 

מאד על קביעת מועד לפגישה דחופה זו". 
בשבוע שעבר התקיימה פגישה בין שר התחבו־

זומן  לפגישה  ברסלב.  לנציגי  סמוטריץ'  בצלאל  רה 
מנכ"ל רשות שדות התעופה יעקב גנות. במהלך הפ־
גישה סוכם כי יוקצה לנוסעים לאומן במוצאי שבת 4 
התעופה  שדות  שברשות  שחשב  מי  נוספות.  טיסות 

שינו עורם – זה הזמן להתבדות. 
באמת  לא  כנראה  התעופה  שדות  "ברשות 
"גיליתי  מספר.  הוא  הסיכום",  את  לקיים  התכוונו 
שהם לקחו 2 טיסות בוקר והקדימו אותם לערב, כך 
נוספים  אישורים  שני  לאומן  לטסים  ניתנו  שבפועל 

בלבד". 
השנה,  ראש  לקראת  שיקרה  מעריך  אתה  מה 
לי  הודיעו  היום  לך.  לומר  יודע  "איני  אותו.  שאלתי 
רשמית על ביטולן של שש טיסות. אני כרגע במגעים 
לרשות  שיבהירו  בהם  מפציר  התעופה,  חברות  מול 
כר־ רכשו  שכבר  בנוסעים  שמדובר  התעופה  שדות 

האם  יודע  איני  אותם.  לבטל  הגיוני  זה  ואין  טיסים 
המאמצים יעלו בהצלחה".

תחקיר: כך מתעמרת רשות שדות התעופה בנוסעים לאומן 
 

ערב ראש השנה תשע"ט – 'המבשר' מציג: 

על רקע פסיקת בית המשפט שאסרה להחריג את הטיסות לאומן בערב ראש השנה לטובת הנוסעים, חושף תחקיר 'המבשר' כיצד רשות שדות התעופה מתעמרת בנוסעים 
לאומן מידי שנה ולעיתים מונעת מהם שירותים הניתנים לכלל הנוסעים ^ בחסות הפסיקה צומצמו הטיסות במוצ"ש שלפני ר"ה ורבים מהמתפללים מוצאים עצמם בפני 

שוקת שבורה ^ "אחוז כל כך גבוה מבין היוצאים מהארץ בשנה הם חרדים. רש"ת צריכה להיות יותר קשובה למגזר הזה", טוען אחד מסוכני הנסיעות ^ הלוליינות המשפטית, 
הטיעונים הדמגוגיים של רשות שדות התעופה, גרירת הרגליים הפוליטית ואלפי נוסעים שמשלמים את המחיר ^ יריעה כאובה  

נוסע לאומן? נסה להסתגל ליחס המזעזע בשדה התעופה 
אומן  את  פוקדים  שנה  מדי 
רחבי  מכל  מתפללים  אלפי  עשרות 
העולם, רבים מתוכם מישראל. כמות 
הכסף שהם מזרימים לקופת המדינה 
עצומה.  היא  לאוקראינה  מהנסיעות 
אף אחד הרי לא נוסע בחינם. מאידך, 
המבקשים  רוחני,  ביעד  כשמדובר 
נחמן  רבי  של  לציונו  לאומן  לנסוע 
מסתכלים  אינם  זיע"א  מברסלב 
שהיקף  כך  בארנק.  שקורה  מה  על 
הוא  המדינה  לטובת  הנגבה  המיסים 

אדיר.
לנוסעים  שהיחס  היתה  הציפיה 
בפועל  אולם  בהתאם.  יהיה  לאומן 
ייאמן.  בלתי  בגדר  הוא  שקורה  מה 
את  פתחנו  עמו  לסיפור  מעבר 
בר־ חסידי  החזקת  אודות  הכתבה 
שהושק  לפיילוט  נסיון'  כ'שפני  סלב 
חסידי  זוכים   ,1 לטרמינל  ב־2014 
רבים  ידי  על  מזעזע  ליחס  ברסלב 
מהגורמים הרלוונטיים בכל הדרגים.   
מק־ שאנו  היחס  כללי  "באופן 

המזרימים  נסיעות  כסוכני  בלים 
לקופת המדינה מיסים ולקופתה של 
הנו־ אלפי  מאות  באמצעות  הרשות 
במרוצת  שבאוקראינה  לאומן  סעים 
ממזעזע",  פחות  לא  הוא   – השנים 

מספר סוכן הנסיעות. 

"לאורך כל הנסיונות שלנו – בא־
להסביר   – התעופה  חברות  מצעות 
לנו  אין  כי  התעופה  שדות  לרשות 
אנחנו   – מהארץ  לצאת  אחרת  דרך 
אומרים  ומזלזל.  אטום  ליחס  זוכים 
לנו 'לכו לשדה התעופה רימון כי לא 
ההודעה  זו  אישורים'.  עוד  תקבלו 
לא־ הנסיעות  סוכני  לכלל  שהוגשה 

מחפש  באמת  לא  אחד  אף  חרונה. 
מצידם  המוענקת  התחושה  לעזור. 
צד־ לקבל  שמחפש  מישהו  של  היא 

להגיש  שרוצה  מישהו  של  ולא  קה 
העו־ ולאור  האזרחים  לכלל  שירות 

בדה שהוא מחזיק במונופול על שער 
היציאה מהארץ תוך כדי שהוא עשה 

עלי ערימות של כסף".  
את  המבטאות  הדוגמאות  אחת 
המזוודות'  'נוהל  היא  הזלזול  היקף 
הוחלט  "ב־2015  השערורייתי. 
לאפשר  לא  התעופה  שדות  ברשות 
לנוסעים לאומן ליטול יותר ממזוודה 
שלא  החליטו  בהמשך  לנוסע.  אחת 
רו־ 'מזוודות  של  העלאה  לאפשר 

סיות' בטענה כי הן 'תוקעות המסוע'. 
לכלל  ההנחיה  את  העברנו  בשעתו 
הנו־ של  רובם  ואכן  הנסיעות  סוכני 
סעים הצטיידו עם מזוודות רגילות. 

מדובר  כי  חשבתי  לתומי  "אני 

הנו־ לכלל  שיצאה  גורפת  בהנחיה 
יעד  לכל  מהארץ  היוצאים  סעים 
בעולם. לתדהמתי, כשהגעתי לשדה 
נו־ גיליתי  תקופה,  באותה  התעופה 

סעים הממריאים לניו יורק וליעדים 
במזוודות  המצוידים  בעולם  רבים 

רוסיות באין פוצה פה ומצפצף. 
"ומה חשבתם שקרה? המזוודות 
כל  את  עושות  המסוע,  על  מועלות 
לסיום  עד  המטוס  לבטן  עד  הדרך 
עד  כך  אז,  כך  בסדר.  והכל  הטיסה 
ישנן  כי  התברר  הזה.  היום  עצם 
שתי הנחיות – אחת לנוסעים לאומן 
מישראל  הטסים  ציבור  לכלל  ואחת 
החוצה. הטסים לאומן אינם מורשים 
כלל  בעוד  רוסיות  מזוודות  ליטול 
מהפרי־ ליהנות  מורשים  הנוסעים 

בילגיה הזו. 
אינם  לשדה  המגיעים  "נוסעים 
מדוע  הזו.  האפליה  מהיכן  מבינים 
יכולים  יורק  לניו  הטסים  עמיתיהם 
הם  ואילו  רוסית  במזוודה  להצטייד 
אנשים  זאת.  לעשות  מורשים  אינם 
יותר  יש  לאחד  אולם  משלמים 
זוכר  אני  השני.  פני  על  פריבילגיות 
מיוחד  תיק  שתפר  נוסע  פעם  שהיה 
אולם  ככה.  למה?  הטיסה.  לקראת 
במזוודה  מדובר  שלא  זיהו  בשדה 

מזוודות  בחנות  שרכש  סטנדרטית 
כי  למה?  העלאתה.  את  אפשרו  ולא 
מורשה  שאינו  לאומן  בנוסע  מדובר 
ושאר  רוסיות  מזוודות  להעלות 
מזוודות שאינן מוגדרות אצלם כמז־

וודות רגילות. 
האפ־ את  להפסיק  הזמן  "הגיע 

ליה הזו. הגיע הזמן שיכירו בנוסעים 
שווים.  בן  שווים  כנוסעים  לאומן 
כולם  כמו  מיסים  משלמים  אנחנו 
אד־ כולם.  כמו  שירות  לנו  ומגיע 

את  להכליל  בא  שאיני  ואומר  גיש 
במתן  הרלוונטיים  המעורבים  כלל 
ביניהם  יש  לאומן.  לטסים  השירות 
הכל  שעושים  מיוחדים  אנשים  גם 
כדי לסייע, אולם אני מדבר על רוח 
הד־ כל  לאורך  שמחלחלת  המפקד 

השנה  ביטוי  לידי  בא  ששיאה  רגים 
של  ביטולן  למנוע  המוחלט  בסירוב 
נרכשו.  שהכרטיסים  לאחר  טיסות 
היוצאים  מבין  גבוה  כך  כל  אחוז 
רש"ת  חרדים.  הם  בשנה  מהארץ 
למגזר  קשובה  יותר  להיות  צריכה 
שנאמרו  שהדברים  מקווה  אני  הזה. 
ערלות  אוזניים  על  יפלו  לא  כאן 
הגורמים  כלל  בקרב  והמדיניות 
לאומן  הנוסעים  כלפי  הרלוונטיים 

ישתנה לטובה". 

תגובות
תגובת רשות שדות התעופה:

"לצערי זעקת הקוזק הנגזל מלווה כחוט השני 
לאור  לאומן.  הטיסות  על  ששלחת  הכתבה  את 
הת־ שדות  לרשות  ורבים  שונים  גורמים  פניית 

למאמינים  טיסות  לאפשר  הרשות  נענתה  עופה, 
הטיסות  רמון.  התעופה  מנמל  לאומן  היוצאים 
שתועדו לצאת מנמל התעופה רמון היו אמורות 
לחברות  הטיסה  עלות  את  ניכרת  במידה  להוזיל 
עם  גמישה  מבצעית  יכולת  ולאפשר  התעופה 
במהלך  גם  והמראות  לנחיתות  תפעולית  יכולת 

כל הלילה.
רשות  המשפט  בית  של  להחלטה  "בהתאם 
ושיבצה  מיוחד  מאמץ  עשתה  התעופה  שדות 
סגירת  לפני  האחרונות  לדקות  מהטיסות  חלק 
בית  החלטת  את  לבזות  לא  כדי  והכל  הלילה 

המשפט.
לטיסות  נערך  גוריון  בן  התעופה  "נמל 
אליהם  יעדים  כ־200  ולעוד  לאומן  המיוחדות 
ממריאים למעלה ממאה חברות ערב ראש השנה. 
בכדי שכל מאות אלפי הנוסעים ערב ראש השנה 
זה  ובכלל  האישית  הכבודה  עם  יחד  לטוס  יוכלו 
כבודה  הטסת  על  איסור  חל  המאמינים.  רבבות 
חריגה שאינה ארוזה בתיקים ומזוודות תקניות".

ממשרד התחבורה נמסר: 
הזמן  משך  על  שבכתבה  הטענות  "מירב 
הארוך הנדרש לקבלת אישורי טיסה אינן נוגעות 
אישורי  שכן  (רת"א)  האזרחית  התעופה  לרשות 
ברשות  מוחלט  באופן  תלויים  הניתנים  הטיסה 
שלהם  הזמן  משכי  ואלה  האוקראינית  התעופה 

לאישור הטיסות".
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לראשונה מזה חמש שנים: ירידה במכירת 
דירות בשני הרבעונים הראשונים

מאת שלמה גרין

האחרונים  הרבעונים  בשני 
במספר  ירידה  ברציפות  נרשמה 

לרא־ דירה,  לרכישת  העסקאות 
עולה  כך  שנים.  חמש  מזה  שונה 
מסקירת ענף הנדל"ן למגורים של 
הקודמת  הדומה  הירידה  האוצר. 

לת־ ההמתנה  בתקופת  התרחשה 
כנית מע"מ 0, שבוטלה בסופו של 

דבר.
לרב־ ביחס  הירידה  למרות 

העסקאות  נתוני  הקודמים,  עונים 
בחודשים האחרונים עדיין גבוהים 
ביחס לתקופה המקבילה ב־2018. 
כך, ברבעון השני של 2019 נמכרו 
מכירות  כולל  דירות,  אלף   26.4
בהשוואה  ממשלתי.  בסבסוד 
זוהי  ב־2018  המקביל  לרבעון 
עליה של 15 אחוז, כאשר מחצית 
בגי־ מוסברת  זה  גידול  משיעור 
בסבסוד  דירות  במכירת  חד  דול 

ממשלתי.
המסוב־ העסקאות  בניכוי 
 23 השני  ברבעון  נרכשו  סדות 
אלף דירות בשוק החופשי, גידול 
לרבעון  בהשוואה  אחוז   9 של 
בשני  זאת,  עם  ב־2018.  המקביל 
השנה  של  הראשונים  הרבעונים 
העסקאות  במספר  ירידה  נרשמה 
בהשוואה לחודשים שקדמו להם, 
שה־ באלו  והן  העסקאות  בסך  הן 
לציין  יש  החופשי.  בשוק  תבצעו 
נרשמה  בה  האחרונה  הפעם  כי 
בשני  העסקאות  במספר  ירידה 
השנה  של  הראשונים  הרבעונים 
היה זה ב־2014, על רקע ההמתנה 

לתכנית מע"מ אפס.

הצלחה רבה למיזם התורני 'וקנה לך חבר':

שבוע אחרון לשליחת 'חבורות' למיזם 
חיבורים תורניים של מפעל הפיס 

נושא התחרות לגברים: 'בית מקדש מעט' – הלכות בית הכנסת ושליח ציבור. הפרס 
הראשון 25,000 ש"ח • הזדרזו! התאריך האחרון לשליחת חיבורים: יום שלישי' י' אלול 

'קנה  התורניים  החיבורים   תחרות 
לך חבר' ביוזמת מפעל הפיס המתקיימת 
ברציפות  התשיעית  הפעם  זו  השנה 
היא  לה  הגדולה  ההצלחה  על  מלמדת 
העליה  בני  מטובי  מאות  כאשר  זוכה, 
ופלפולי  תורה  חידושי  כתב  עלי  מעלים 
סברא מצויינים ועל ידי כך מרבים תורה 

בישראל.
בעולם  שם  צברה  שכבר  התחרות 
הכוללים,  אברכי  את  מזמינה  התורה, 
להגיש  החרדי  הציבור  וכלל  תורה  בני 
התחרות  בנושא  תורניים  חיבורים 
רבני  ידי  על  שנה  מדי  מראש  שמוגדר 
הפיס,  מפעל  עם  בשיתוף  הוועדה 
כשהפרס  כספיות  במלגות  ולזכות 
 25,000 סך  על  הוא  השנה  הראשון 

ש"ח.
גדולי  ע"י  השנה  שנבחר  הנושא 
הוא:  המיזם  בראש  העומדים  ישראל 
הנוגעים  בדינים   – מעט'   מקדש  'בית 
ראשי  ציבור.  ושליח  הכנסת  לבית 
את  השנים  לאורך  קיבלו  הפיס  מפעל 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  של  ברכתם 
שליט"א שציינו את גודל מעלת המיזם 
את  להעלות  התורה  בני  את  שמזרז 
שכר  מתן  עם  כתב  עלי  התורה  חידושי 

נאה בצידו. 
מידי  הנשלחים  החיבורים  מאות 
החי־ ומיון.  בחירה  תהליך  עוברים  שנה 

יעלו  המיון  תהליך  של  שבסופו  בורים 
על שולחנם של חברי ועדת השיפוט, הם 
החיבורים שעברו סינון ומיון ראשוני על 
לראות  שתפקידם  חכמים  תלמידי  ידי 
בקריטריונים  עומדים  אכן  שהחיבורים 

של חיבור תורני.
מו־ הוארך  הרב,  הביקוש  בשל 
י'  הבא,  שלישי  ליום  ההגשה עד  עד 
לשלוח  יש  החיבורים  את   .(10.9) אלול 
הכשרה  לכתובת  בלבד,  מוקלדים 
לדוא"ל  או   www.nativ.co.il/pais

ולפעול   chiburim2019@gmail.com
עפ"י ההנחיות. לפרטים נוספים ניתן לפ־

מאויש: 02-6269090  טלפוני  למוקד  נות 
 .16:00-19:30 בשעות  וה'  ג'  א',  בימים 
03- התחרות:   של  הטלמסר  מספר 

.9411414
החיבורים  את  לשלוח  ניתן  בנוסף, 
טפסי  באמצעות  ברק  בני   364 לת.ד. 
ברשת  להשיג  ניתן  אותם  ההצטרפות 
החר־ הריכוזים  בכל  החיים'  'אור  ספרי 

דיים.

היום: ערב בריאות 
איכותי ומיוחד של 

'כללית' לנשות בני ברק
פרופ' מנור, מנהלת המרכז לקשב במחוז דן פ"ת 

בהרצאה מרתקת ומלאת תובנות • גב' שוחט במופע 
סטנדאפ מרגש ומלא הומור • הכניסה ללא תשלום 

ללקוחות כל הקופות

'כללית' מזמינה את נשות בני ברק 
לערב בריאות איכותי ומלא בתוכן, שיע־
מוד בסימן הפרעות קשב וריכוז בילדים 
והפתרונות המומלצים על ידי המומחים. 
הערב יערך היום, יום שלישי, ג' באלול, 
ידי  שעל  אלחנן  רמת  באודיטוריום 
מפעל הפיס בשעה 20:00 בערב. הכניסה 
ללא תשלום ללקוחות כל הקופות בה־
צגת כרטיס, ניתן יהיה להשיג כרטיסים 

גם בכניסה לאולם.
ברכה  בדברי  תפתח  הערב  את 
דן־פ"ת  מחוז  מנהלת  רייכנברג,  ד"ר 
הרצאה  תימסר  ואחריה  ב'כללית', 
הפרופ'  מאת  תובנות  ומלאת  מרתקת 
דן  במחוז  לקשב  המרכז  מנהלת  מנור, 
מרכז  מטעם  ילדים  ופסיכיאטרית  פ"ת 
'כללית'.  מקבוצת  'גהה'  הנפש  בריאות 
בהמשך הערב תופיע גב' שוחט במופע 
בשילוב  הומור  ומלא  מרגש  סטנדאפ 
קטעי שירה ותחתום את הערב שיעמוד 

בסימן העצמת האשה והכח שבה.
ש'כללית' עור־ זו הפעם הראשונה 

כת אירוע כל כך מיוחד לנשים שיעסוק 
כל  של  לליבה  הקרוב  רפואי  בנושא 
בערב  כאשר  הילד.  התפתחות  אימא, 

פרופ'  ידי  על  מקצועיים  כלים  יינתנו 
יכול  אשר  ההורי  התפקיד  על  מנור 
לסייע במשימה להצלחת כל ילד מתק־
שה, בהתפתחות התקינה שלו ובגדילה 
שלו בהמשך החיים. פרופ' מנור נחשבת 
ומטופלים  בתחומה  במיוחד  למומחית 
שראו  מבורך  שינוי  על  מעידים  רבים 
של  והמסור  המקצועי  הטיפול  בעקבות 

פרופ' מנור והפתרונות שהציעה. 
תשלום  ללא  הינה  לאירוע  הכניסה 
קופות  כל  וללקוחות  כרטיס  בהצגת 
להשיג  ניתן  הכרטיסים  את  החולים. 
'כללית'  של  המרפאות  עשר  באחד 
מרפאת  כמו  ברק,  בני  ברחבי  הפרוסים 
 83 עקיבא  רבי  ברחוב  אזורית  ברק  בני 
חזון  ברח'  טל'  'גני  מרפאת  ורשא),  (גן 
 ,11 עזרא  ברח'  עזרא  מרפאת   ,63 איש 
מרפאת 'מרכז בעלי מלאכה' ברח' הרב 
ברח'  הרצוג  קרית  מרפאת   ,134 כהנמן 
צבי הרלינג 6א' ומרפאת בלומנטל ברח' 
עלי הכהן 13 וכן בכניסה לאולם. כמות 
להקדים  ומומלץ  מוגבלת  הכרטיסים 
את  להבטיח  כדי  מראש  ולהצטייד 

מקומך.

המנגינה שלא נגמרת

הצלחה חסרת תקדים 
לנופש בין הזמנים מושלם 

במלון 'כינורות' טבריה
מאות נופשים מרוצים החליפו כוחות ויצאו עם טעם של עוד מנופש מופלא 

ב'כינורות' • הנופשים נהנו מחוויה מוזיקלית, חוויה משפחתית וחוויה 
קולינרית וכבר מבטיחים את מקומם גם בפעם הבאה

מתחילות  משפחות  מאות   
בכוחות  אלול  זמן  את  הללו  בימים 
ובנפש  רעננים  בכוחות  מחודשים, 
רגועה אחרי שסיימו נופש מיוחד וב־
לתי נשכח במלון 'כינורות' בטבריה.

מאות משפחות בחרו כמדי שנה 
שלא להתפשר על מאומה והצטרפו 
מרוגע  גם  נהנו  בה  לחופשה  הן  גם 
ונופש, גם משפע פעילויות לכל המ־
שפחה וגם מחוויה קולינרית גבוהה, 
מנות  שפע  עם  מושלם  ממטבח 
גורמה מעשה ידי השף מאיר איפרגן 
של  המהודרת  הכשרות  תחת  והכל 

בד"ץ העדה החרדית ירושלים.
נערך  הנופש  המסורת,  כמיטב 
פנוי...  רגע  ללא  עשירה,  במתכונת 
ומגוונות  עשירות  ותכניות  סדנאות 
לכל המשפחה. בין היתר הופיעו ניר 
חיימוביץ עם מופע טלפתיה מרהיב, 
הלוי  עופר  ור'  טורצקי  אבא  ר' 
קליקרים  מופעי  אפ,  סטנד  במופעי 

טבריה,  בחמי  חוויתיות  תכניות  וכן 
רפטינג וטיולי ג'יפים.

אורחי מלון 'כינורות' נהנו השנה 
פוסקת  בלתי  מוזיקלית  מחוויה  גם 
עם אירוע מרכזי בהיכל 'יד שטרית' 
המכיל כ־700 מקומות בהופעת ענק 
עם מוטי שטיינמץ, רובי בנט ותזמו־

רתו עם מקהלת ידידים בניצוחו של 
יעקב רוטבלט והזמר משה רוזנברג. 
'יד  בהיכל  מופע  עוד  נערך  בנוסף 
עם  מקומות  כ־350  המכיל  לבנים' 
הקלידים  כשעל  גריינמן  שמואל 
חיים  והסקסופון  לאופר  אלי 

קירשנבוים.
אז  הספיק,  לא  זה  כל  ואם 
חוויה  לעוד  דאגו  המלון  הנהלת 
מוזיקלית לאורחי המלון עם הקלידן 
יענקי רובין בהשתתפות הזמר קובי 
בנדר.  ארלה  והסקסופון  גרינבוים 
המנגינה הקסומה הזאת לא נפסקה 
בכל  אותם  ללוות  ממשיכה  והיא 

השנה.
מלון כינורות בטבריה, הינו המ־
קהל  עבור  והמועדף  האידיאלי  קום 
יראי ה' המקפידים על קלה כבחמו־
רה, המבקשים למצוא נופש ומרגוע 
לאורחיו  מציע  המלון  ראוי.  במקום 
חלו־ משפחתית  מחופשה  ליהנות 
מית, ברמה של חמישה כוכבים, 112 
אולמות  פרמיום,  סוויטות  חדרים, 
אירועים, בריכת שחיה, מתחם ספא, 

חדר כושר ועוד. 
משפחות  מאות  קיץ,  כמידי 
מחופשה  פחות  על  התפשרו  לא 
מושלמת, המשלבת בין רוגע, איכות, 
קיץ  וחווית  קולינרית  חוויה  מחיר, 
לכל המשפחה. גם עם תום בין הז־

מנים, ממשיך המלון לעמוד לרשות 
אורחיו ולהעניק נופש מושלם ורוגע 

לגוף ולנשמה בכל ימות השנה.
לרוגע הבא שלכם, חייגו עכשיו: 

.04-950-9000

יו"ר 'התנועה למען ירושלים ותושביה' לשרים וחה"כ:

"לא שומעים דבר וחצי דבר על עתידה של ירושלים 
ובפרט בכל הקשור לדיור לזוגות צעירים"

מאידך, בסקר שפורסם באמצעות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נקבע, "כי ירושלים נמצאת בתחתית שביעות 
רצון מהסביבה, אך לא מתכוונים לעוזבה" ^ נמשכת הדרישה הציבורית להחזיר את שוק מחנה יהודה לייעודו 

המקורי כשוק ^ דרישה להקים בית חולים חדש במרכז העיר
תושבי  בשם  ומחאה  בפניה 
יו"ר  העביר  ירושלים,  שכונות 
'התנועה למען ירושלים ותושביה' 
לשמוע  משאלה,  מילר  חיים  הרב 
של  עתידה  על  ברורים  דברים 

ירושלים אורו של עולם.
וש־ לחה"כ  כתב  הדברים  את 

הליכוד,  בשלטון  דווקא  כי  רים, 
לזוגות  חדשות  דירות  בונים  לא 
מרקיעים  הדיור  מחירי  צעירים. 
השכי־ מחירי  גם  ובהם  שחקים 

צעירים  זוגות  שמבריחים  רויות 
לקושש  בשביל  וכולם  מהעיר, 
על  מדברים  לבחירות,  קולות 

הפריפ־ תושבי  לטובת  עשייתם 
ריות ברחבי הארץ.

הציבור.  בעיני  חול  זריית  זו 
לחיזוקה  הנפש,  כלות  עד  שנאבק 
ובתו־ צעירים  בזוגות  העיר  של 

לשמור  ע"מ  בה  שיגורו  שבים 
ששרי  דבר  בה,  היהודי  הרוב  על 
מהפ־ מתעלמים  וחה"כ  הממשלה 

צצה הדמוגרפית המתקתקת.
לס־ המרכזית  הלשכה  נתוני 

לנתונים  מתאימים  טטיסטיקה 
למען  'התנועה  בעבר,  שהעבירה 
המ־ לרשות  ותושביה'  ירושלים 
שבי־ אי  על  בה  ולחברים  קומית 

ממצב  הניקיון,  ממצב  רצון  עות 
הלאה  וכך  הציבורית  התחבורה 
להמ־ במטרה  דבקים  אך  והלאה, 

שיך ולגור בה למרות המצב.
השכונות  תושבי  עם  בפגישה 
להחזיר  הדרישה.  שוב  הועלתה 
לק־ יהודה  מחנה  שוק  מצב  את 

כאזור  ולא  בלבד,  כשוק  דמותו 
לאירועי הוללות ופריצות והמצב 
בתקופת בין הזמנים הלך והתדר־

דר, ר"ל, היל"ת.
'הת־ כי  הבטיח,  מילר  הרב 

ותושביה'  ירושלים  למען  נועה 
לכותרות  הנושא  את  תשאיר  לא 

עד  ימשך  המאבק  אלא  בלבד, 
חייב  המצב  כי  יבין  שמישהו 
דיווח  הוא  כן,  כמו  להשתנות. 
בודקים  התנועה  משפטני  כי 
לעסקים,  שניתנו  האישורים  את 
בא־ שלכאורה  ואחרים,  כאלה 

לפי  גם  מקום  להם  אין  שוק  זור 
החוק.

והאזורים  העיר  מרכז  תושבי 
להקמת  דרישה  העלו  הסמוכים, 
לאור  העיר,  במרכז  חולים  בית 
שאין  מאז  שקרו  חמורים  מקרים 
ובתי  העיר,  במרכז  חולים  בית 
התפוסה  מלבד  האחרים  החולים 
המלאה בהם, הם רחוקים ולהגיע 
נפש  פיקוח  של  מצב  זה  אליהם 

ממש.
להעלות  הבטיח  מילר  הרב 
את הנושא בכל הפורומים ובפרט 
שליט"א,  ורבנן  מרנן  של  בבתיהם 
והני־ דרישתם  את  יעלה  בפניהם 

מוקים שהם העבירו לו גם בכתב. 
התושבים  את  עדכן  הוא  מאידך, 
כי הוא פועל לזירוז הרכבת הקלה 
שיקל  דבר  הדסה,  חולים  לבית 
יפ־ לא  אך  למקום,  להגיע  במעט 

תור את הבעיה הנוראה של העדר 
בית חולים במרכז העיר.

כאלף שב"חים נתפסו במבצע 
משטרתי רחב היקף

מאת חיים מרגליות

ברציפות  השניה  השנה  זאת 
משטרת  של  הגבול  שבמשמר 
ארצי  מבצע  התקיים  ישראל 
שנת  פתיחת  לפני  היקף  רחב 

הלימודים. 
בשבוע  ראשון  מיום  החל 
במבצע  במג"ב  פתחו  שעבר 
שנת  לרגל  בטוח'  'פותחים 
שה־ מבצע  תש"פ,  הלימודים 

של  פשיטתם  עם  לשיאו  גיע 
הגבול  משמר  שוטרי  כ־2,000 
שוטרים  ישראל,  משטרת  של 
מוקדים  עשרות  על  ומתנדבים 
היחי־ בסיוע  הארץ  ברחבי 

אכיפה  וגורמי  האווירית  דה 
נוספים.

בת־ התמקד  המבצע 
חוקיים  הבלתי  השוהים  חום 
הפשיעה  ומחוללי  (שב"חים) 
בתחום – מסיעים, מלינים ומע־

סיקים של שוהים בלתי חוקיים, 
בפעילויות  מעורבים  מעצר 
ושומרון,  יהודה  בשטחי  טרור 
ועב־ חקירה  דרושי  של  מעצר 
אמצעי  החזקת  נמלטים,  ריינים 
לחימה באופן לא חוקי, עבירות 
רכבים  גניבות  עבירות  רכוש, 

ועוד.
ונע־ עוכבו  המבצע  במהלך 
צרו למעלה מאלף חשודים. בין 
שוהים  כ־903  נעצרו  החשודים 
פל־  11 מתוכם  חוקיים  בלתי 

שנתפסו  עזה  מרצועת  סטינים 
נעצרו  בנוסף  חוף.  מחוז  בגזרת 
21 חשודים בהלנת שוהים בלתי 
חוקיים, 30 חשודים בהעסקתם, 
36 חשודים בהסעתם ו־33 עצו־

רים החשודים בפעילות פלילית 
וטרור.

השוט־ איתרו  במבצע 
טון  ביצים,  אלף  כ־100  רים 
גבינות  ק"ג  ועשרות  בשר 

ראויים  שאינם  שהוברחו 
מש־ ושהוברחו  למאכל 

המזון  לחנויות  יו"ש  טחי 
בישראל.

ומ־ ושומרון  יהודה  בגזרת 
נתפסו  שועפאט  פליטים  חנה 
ומסתע־ גנובים  רכבים  שלושה 

במעבר  עצרו  איו"ש  מג"ב  רבי 
במעורבות  חשודה  קלנדיה 

בפעילות טרור.
שבו־ מספר  לפעילות  קדמו 
הגבול  במשמר  אספו  בהם  עות 
ובמחוזות משטרת ישראל מידע 
ביצוע  תוך  משטרתי  מודיעיני 
מקדימות  מבצעיות  פעילויות 

למבצע.
תמשיך  ישראל  "משטרת 
בטחונם,  על  לשמירה  לפעול 
אזרחי  של  ורכושם  שלומם 
על  שמירה  תוך  הכל  ישראל, 
ובכל  זמן  בכל  החוק  שלטון 

מקום", נמסר.

נעצר חשוד בהונאת 
עשרות קבלנים
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בהונאת  החשוד  אדם  נעצר 
בס־ שנים,  לאורך  קבלנים  עשרות 

כומים גבוהים. 
חקירת  מנהלת  המשטרה 
 ,43 בן  חשוד  שבמרכזה  הונאה 
קשר  ליצור  נהג  שנים,  שלאורך 
להם  להציע  בנין,  קבלני  עם 
ממשלתיים  במכרזים  להשתתף 
לטפל  לדבריו,  כך  אטרקטיביים, 
להם בתהליך ההשתתפות במכרז 
אלפי  של  עמלה  קבלת  תמורת 
לטיפול  מקדים  כתנאי  שקלים 
במכרז. אלא שלאחר מכן הוא היה 

נעלם עם התשלום ללא טיפול. 
עד מהרה הוברר כי המכרזים 
אותם הציע, כלל לא קיימים ובע־

צם הם היו פרי דמיונו של החשוד, 
כחלק משיטת ההונאה.

כך על פי החשד, כאמור, הונה 
וגרם  קבלנים  עשרות  החשוד 
אלפי  מאות  של  כלכלי  לנזק  להם 

שקלים.
בא־ פעלה  ישראל  משטרת 

לגיבוש  וסמויים  גלויים  מצעים 
הח־ ולאיתור  ראייתית  תשתית 

את  עצרה  ימים  כמה  ולפני  שוד 
בדרכו  בהרצליה,  בקניון  החשוד 

לביצוע עוקץ נוסף. 
מעצרו של החשוד הוארך על 
ידי בית משפט השלום בתל אביב, 
ובמסגרת החלטתו הורה בית המ־

וכל  שמו  פרסום  איסור  על  שפט 
החקירה  החשוד.  של  מזהה  פרט 

נמשכת.
"ככל  כי  נמסר  מהמשטרה 
נוספים  קרבנות  קיימים  הנראה 
שנפגעו באותה שיטה. יש להגיש 

תלונה במשטרת ישראל".

הרשות השופטת פתחה מרכז מידע רב 
ערוצי לטובת שיפור השירות לציבור

מאת חיים מרגליות

מרכז  פתחה  השופטת  הרשות 
בתשתית  חדש  ערוצי  רב  מידע 
מתקדמת,  טכנולוגיה  עתירת 
אוטו־ שירותים  קבלת  שיאפשר 
המידע  מרכז  ועצמאיים.  מטיים 
הרשות  של  החדש  ערוצי  הרב 
השופטת מאפשר קבלת מידע על 
בבתי  המתנהלים  תיקים  אודות 
בתיקי  תשלומים  ביצוע  המשפט, 
למע־ טכנית  ותמיכה  משפט  בית 

רכת 'נט המשפט'. 
שפות  בחמש  פועל  המרכז 
אמהרית  רוסית,  ערבית,  (עברית, 
מידע  לקבל  ניתן  שבהן  ואנגלית) 

כללי מתיקי בתי המשפט. 
האוטו־ מהשירותים  כחלק 

מרכז  ידי  על  הניתנים  מטיים 
 Call Back המידע, יינתן שירות
– שיחה חוזרת לחסכון בזמן המ־

תנה על הקו. 
השופט  המשפט  בתי  מנהל 
בתי  "מערכת  מרזל:  יגאל  ד"ר 
לשיפור  העת  כל  פועלת  המשפט 
לציבור.  ידיה  על  הניתן  השירות 
המידע  במוקד  התקבלו  ב־2018 
בממוצע,  ביום  שיחות  כ־6,200 
(כ־90%)  המכריע  הרוב  כאשר 
לגבי  מידע  לקבלת  בקשות  היו 
העיק־ הפונים  משפט.  בית  תיקי 

דין  בעלי  הם  המידע  למרכז  ריים 

מהפניות).  (כ־83%  דין  ועורכי 
יאפשר  ערוצי  הרב  המידע  מרכז 
הני־ השירות  את  לייעל  למערכת 

תן לציבור המתדיינים ולהקל על 
הציבור לקבל מידע".

בימים  פתוח  המידע  מרכז 
17:00־8:00.  השעות  בין  א'־ה' 
עד  פתוח  הטכנית  התמיכה  מוקד 
פו־ המרכז  ו'  בימי   .20:00 לשעה 

על עד השעה 12:30 וכך גם מוקד 
ליצור  ניתן  הטכנית.  התמיכה 
באמצעות  המידע  מרכז  עם  קשר 
טלפון מקוצר שמספרו 3852* או 
CourtInfo@ הדוא"ל  בכתובת 

.Court.gov.il

עליה במספר הבקשות לפטנטים המוגשות בישראל
מאת חיים מרגליות

רשות  מציגה  שנה,  כמדי 
המשפ־ שבמשרד  הפטנטים 
את  המשקף  שנתי,  סיכום  טים 
הרוחני  הקנין  שוק  של  מצבו 
ניתוח  באמצעות  בישראל, 
לתחומי  ביחס  ונתונים  מידע 
בישראל,  פטנטים  רישום 
לרישום  בינלאומיות  בקשות 
מסחר  סימני   ,(PCT) פטנטים 
 2018 (עיצובים).  ומדגמים 
במספר  בעליה  התאפיינה 
קנין  זכויות  לרישום  הבקשות 
הפט־ בתחומי  בישראל  רוחני 

נטים וסימני המסחר.
סימני  פטנטים,  של  רישום 
ביש־ מתבצע  ומדגמים,  מסחר 

הפטנטים.  רשות  על־ידי  ראל 
הקניית  היא  הרישום  מטרת 
ול־ ליוצרים  בלעדיות  זכויות 
אינט־ עם  איזון  תוך  ממציאים, 
וכ־ חברתיים  משפטיים,  רסים 

הרוחני  הקנין  בעל  כך,  לכליים. 
מקנה לעצמו את הזכות לעשות 
בא־ עמלו,  בפרי  בלעדי  שימוש 

מצעות הגנה חוקית כנגד ניצול 
או  המצאתו  של  העתקה  או 

יצירתו על־ידי אחרים.
בחנו  הפטנטים  רשות  בוחני 
בחינות  של  שיא  מספר  ב־2018 
זמן  התחומים.  בכל  ראשונות 
ההמתנה לבחינה ראשונה במח־

בחצי  קוצר  המסחר  סימני  לקת 
חודשים  שמונה  על  עמד  והוא 
בראשית  חודשים   16 לעומת 

.2017
ב־2018  כי  עולה  מהנתונים 
לרישום  בקשות   7,363 הוגשו 
ב־2017.  לעומת 6,805  פטנטים 
פטנטים   4,419 ניתנו  כן  כמו 

(ירידה קלה לעומת 2017).
בקשות  מגישי  זהות  פילוח 
הגו־ רובם  כי  מעלה  הפטנטים, 

שיעור  זרים.  מבקשים  הינם  רף 
המבקשים הישראלים עומד על 
מבקשים   90.1% לעומת   9.9%

זרים.
פרודו־ מוריס  פיליפ 

הזרה  המבקשת  הינה  קשן 
בהגשת  בארץ  המובילה 

 160) ב־2018  פטנט  בקשות 
בקשות).



המבשר | יום שלישי, ג' באלול תשע"ט | עמוד ה
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מאות השתתפו בכנס זעקה והסברה 
נגד פעילות מיסיון בדרום הארץ

בשל ההדים הרבים לכנס הזעקה והמחאה של 'יד לאחים' בירושלים, שחשף את פעילות המיסיון בעיר הקודש, התבקש הארגון לערוך 
כנס דומה גם בדרום הארץ ^ שלש מאות וחמישים המשתתפים האזינו לעדות מכלי ראשון על פעילות המיסיון והשתתפו בפאנל עם 

פעילים מרכזיים שסיפרו על הצלחת פעילות המנע 

הארץ  מדרום  אברכים   350
והסברה  זעקה  בכנס  השתתפו 
'המחלקה  שערכה  במינו  מיוחד 
לאחים'.  ב'יד  במיסיון'  למאבק 
הכנ־ בסדרת  השני  הכנס  זה  היה 
שנועדו  הארגון  של  החדשה  סים 
להתרות ולהזהיר את הציבור מפני 
הפעילות הענפה של המיסיון, לה־
צביע על דרכי הפעולה שלו ולגייס 
לאחר  ואזור.  אזור  בכל  מתנדבים 
בירושלים  שנערך  המוצלח  הכנס 
ב'יד  התקבלו  כשבועיים,  לפני 
ערים  מרבני  רבות  פניות  לאחים' 
וקהילות חרדיות מכל רחבי הארץ, 

לערוך את הכנסים בתחומם. 
בנימין  הרב  פתח  הכנס  את 
וכיום  לשעבר  מיסיונר  קלוגער, 
למאבק  למחלקה  מיוחד  יועץ 
במשך  לאחים'.  'יד  של  במיסיון 
מלווים  כשדבריו  ארוכה,  שעה 
קלו־ הרב  ריתק  מיוחדת,  במצגת 

האישי,  בסיפורו  הקהל  את  גער 
ההוראה  את  נדירה  בעדות  וחשף 
של  דתם  להמרת  בכת  שקיבל 
לה־ "עדיף  לו  נאמר  בה  יהודים, 

פני  על  אחד,  יהודי  לנצרות  טביל 
מאה גויים".

עם  פאנל  נערך  הכנס  במרכז 
הארץ  בדרום  מרכזיים  פעילים 
שהם  ההצלחות  על  שסיפרו 
השמד  כנגד  בפעילות  קוצרים 
את  דרבנו  הפעילים  המיסיונרי. 
בפעילות  חלק  ליטול  כולו  הקהל 
או  שבוע  מדי  קצר  זמן  ולהקדיש 
פעילות  לטובת  בלבד  חודש  מדי 

דוגמא  לאחים'.  'יד  של  הקודש 
היתה  הפעילים  שהביאו  בולטת 
עיר מרכזית בדרום שבה היו בע־

מיסיון  מוקדי  מ־15  פחות  לא  בר 
פעילות,  כנסיות  שכללו  פעילים 
לקשישים  מרכז  תמחוי,  בית 
נותר  כיום  ואילו  שחמט,  ומועדון 
הפועל  זעיר  מיסיון  מוקד  רק  בה 
אזור  בפאתי  רחוקה  בנקודה 
פעילות  של  העקביות  התעשיה. 
'יד לאחים' לאורך השנים הוכיחה 

את עצמה.
כמה  עד  להמחיש  כדי  כאילו 

נדהם  הזה,  הכנס  הכרחי  היה 
שכנו  כי  לגלות  המשתתפים  אחד 
לו  מציע  רבות  שפעמים  הנחמד 
מיסיונר  הוא  האדיבה,  עזרתו  את 
למ־ לב  שם  היה  לא  הוא  בכיר. 

אם  בה,  נפל  שכמעט  הזו  לכודת 
את  ורואה  בכנס  משתתף  היה  לא 
תמונת שכנו כשהוא בעיצומה של 
במצגת  מוצגת  מיסיונרית,  הטפה 
בדרום  הפעילות  את  המסכמת 

הארץ...
הכנס המיוחד שנערך בעידודו 
 – וולקוביץ  הרב  של  ובברכתו 

מרבני הקהילות החרדיות בדרום 
על  שהופק  בשיר  נחתם  הארץ, 
כסיסמת  הנמרצים  הפעילים  ידי 
המיוחד  השיר  שלהם.  הפעילות 
לפעילות  ודרבון  קריאה  כולל 
תוך  מישראל  נפשות  להצלת 
סי־ את  גם  בתוכו  משלב  שהוא 
בדרום  במיסיונרים  המאבק  פור 

הארץ.
המ־ ביקש  הכנס,  בסיום 

לעדכן  הרחב  מהציבור  נחה 
הארגון  של  החירום  מוקד  את 
מיסיונרי.  במפגע  התקלות  בכל 

מש־ עשרות  מיהרו  במקביל, 
המארגנים  את  לשאול  תתפים 
כיצד הם יכולים להשתתף בגופם 

בפעילות. 
בארגון מציינים כי לפי בקשת 
יערך  בכנס,  שהשתתפו  רבים 
באזור בתקופה הקרובה כנס נוסף 
לציבור  מיועד  שיהיה  וייחודי 
את  יכירו  הן  שגם  "חשוב  הנשים. 
ויוכלו  הנפשעת  המיסיון  פעילות 
פעילות  באמצעות  בנושא,  לעזור 
בכת"  שנפלו  יהודיות  נשים  עם 

אומרים מארגני הכנס. 

מאות האברכים בכנס המיוחד | צילום: יד לאחים

השיירה עוברת 

ביטוי הולם | אהרן ברגמן

בעיתוי  הקדושה,  בארצנו  נפתחה  חדשה  חינוך  שנת 
הישיבות  התורה,  היכלי  אלול.  חודש  ראש  של  המתאים 
ומתוק  ענוג  תורה  בקול  שוב  מתמלאים  הם  אף  והכוללים 

המשתפך ומהדהד ברמה.
תלמידים  רבבות  ביניהם   - הצאן  צעירי  אלפי  מאות 
כך  החינוך   בתי  את  לראשונה  פוקדים  עתה  שזה  חדשים 
בחורי  של  דומה  ומספר  קטנה,  ישיבה  בחורי  רבבות  גם 
ישיבה גדולה - צועדים בסך אל פתחי בתי החינוך והישיבות 

הקדושות. נכונים להתחיל במרץ זמן חדש ומרומם.
נעורים  במרץ  השבים  חמד  אברכי  המוני  נצפים  בתווך 
ארצנו  ברחבי  הפזורים  הכוללים  באלפי  משמרתם  אל 
הקדושה. מרותקים שוב לסטנדר ולגמרא, שוכחים מתבל 
ומלואה. בזים לעולם הזה על כל גרורותיו ושלוחותיו, אגפיו 
וסעיפיו. מתעלים מעל מנעמיו, פיתוייו והתמודדויותיו, של 

העולם החומרי.
למה  לב  ושם  עיר  של  ברחובה  אלו  בימים  הצועד 
להתייחס  לנו  אל  כי  היטב  מבין  במחוזותינו,  שמתרחש 
בתקופה  הצער  למרבה  אותנו  המלווים  הרקע  רעשי  אל 

האחרונה.
אמנם, עלינו להכין כלי מלחמה ולהיערך היטב למערכה 
הגורלית שנקלעה לפתחנו, שחלילה לא יבולע לנו מאותם 
צרים ומהרסים, אך אל לנו לרגע לחשוב כי יש איזשהו כלי 

יוצר שעלינו יצלח.
הם  לרגע.  מרפים  אינם  הם  ונובחים.  נובחים  הכלבים 
מוח,  נטול  עצם  כל  אחר  ומרחרחים  סביבנו  מתרוצצים 
היומית  ההסתה  מנת  אחר  בתורם  מצוץ,  בשר  שארית  או 
שלהם. את הנביחות אנו שומעים היטב וחשים על בשרינו 
ככל  לדרגה  מדרגה  עולה  ההמונית  השנאה  עיר.  בחוצות 

שההסתה גוברת לדאבוננו.
אולם, במקביל לנביחות – השיירה עוברת.

השבים  טהורות  נשמות  אלפי  מאות  של  זו  שיירה 
נביחות.  לאותן  ביותר  הניצחת  התשובה  היא  לתלמודם, 
התקשורת  עם  ניבחו  מאומה.  לכם  יועיל  ולא  וניבחו  ניבחו 
שלכם, ניבחו עם מערכת המשפט, עם הקרנות המשומנות 
הצביון  נגד  והשנאה  השיסוי  מסע  את  המממנות  שלכם 

היהודי במדינה. ניבחו וניבחו - והשיירה תעבור.
ברגע האמת, בוודאי נפעל להשתיק את הנביחות. נוודא 
כי אכן הכלבים קשורים היטב ואינם מסוכנים עוד לציבור. 
זה  ההשפעה.  ממוקדי  אותם  להרחיק  יכולתנו  ככל  נעשה 
הכלל  את  יודעים  שאינם  הילדים  את  מאוד  מפחיד  הרי 

שכלב נובח אינו נושך.
אך גם עד שיגיע רגע האמת, אנו יודעים ורואים כבר את 

האמת. השיירה עוברת ועוברת --- בלי עין הרע.  

שר התחבורה תקף בחריפות 
את ועד עובדי הרכבת

מאת חיים מרגליות

סמו־ בצלאל  התחבורה  שר 
את  רבה  בחריפות  תקף  טריץ' 
יו"ר  ואת  הרכבת,  עובדי  ועד 
פו־ שלדבריו  אדרעי,  ג'  הוועד 
ויוצרים  אחריות  בחוסר  עלים 
שביתות לעיכוב שדרוג הרכבת.

כי  נכתב  השר  בהודעת 
הרכבת  של  החשמול  פרויקט 
לתחנת  מירושלים  המהירה 
כבר  הסתיים  אביב  בתל  ההגנה 
פיזית. הנהלת הרכבת והעובדים 
כבר  מאוד  קשה  עובדים  שלה 
את  לפתוח  כדי  ארוכה  תקופה 
הקו כולו בלוח הזמנים המקורי. 
מה שנשאר כעת זה לבצע שורה 
כדי  הרצה  ותקופת  נסיונות  של 
הנדרשים  האישורים  את  לקבל 
הבינלאומיים  הסטנדרטים  לפי 

ולפתוח את הקו בשבילכם.
לשי־ חמישי  שבין  "בלילה 

נסיעה  להיות  אמורה  היתה  שי 
כדי  הקו  על  קטר  של  ראשונה 
ההרצה.  לקראת  אותו  לבדוק 
אד־ הגב'  כי  למה?  קרה.  לא  זה 

חן  מוצא  לא  שזה  החליטה  רעי 
הכח  את  ניצלה  היא  אז  בעיניה 
המוגזם שיש לה ביד כיו"ר וועד 
לב־ לא  להם  והורתה  העובדים 

לטענת  הניסוי".  נסיעת  את  צע 
שר התחבורה, הסיבה להשבתה 
היתה מעבר של עובדים למרכז 
ניהול חדש ועל קיום ישיבה של 
אישור  ללא  והעובדים  המנכ"ל 

של הוועד.
"בשעת  סמוטריץ',  לדברי 
חמישי  יום  של  מאוחרת  לילה 
מניעה  צו  שוב  הוציא  הדין  בית 
לנקוט  עליו  ואסר  הוועד  נגד 
לע־ שרצינו  לניסוי  עיצומים. 

מדי.  מאוחר  היה  כבר  זה  שות 

למצוא  נצטרך  הקרובים  בימים 
זמן אחר לעשות את זה (זה תלוי 
בע"ה  אבל  גורמים).  מיני  בכל 
בהתחייבות  לעמוד  הכל  נעשה 
במועד.  הקו  את  ולפתוח  שלנו 
וח־ אדרעי  הגב'  שגם  מקווה 

בשכל  ינהגו  בהסתדרות  בריה 
שירות  לתת  לנו  ויסייעו  ישר 
ולעזור  ישראל  לאזרחי  טוב 
והביתה  לעבודה  להגיע  להם 
מתכוון  לא  אני  ובבטחה.  מהר 

להיכנע להם".
מיהר  הרכבת  עובדי  ועד 
כי  ואמר  הדברים  על  להגיב 
שיש  מה  לקרוא  ועצוב  "מביך 
סמוטריץ'  התחבורה  לשר 
שיודע  מבלי  לציבור  לכתוב 
הוועד  יו"ר  על  דבר  וחצי  דבר 
לא  גם   – הרכבת  עובדי  על  או 
לכתוב  שהתיימר  העניינים  על 
מעולם  התחבורה  שר  עליהם. 
או  הוועד  יו"ר  עם  החליף  לא 
עם כל גורם אחר בוועד אף לא 
מלה אחת. אבל זה לא מנע ממנו 
לפרסם את דברי הבלע והשקר 
היום.  שפרסם  האחריות  חסרי 
סמוטריץ'  השר  שבעיני  חבל 
ובירור  אופציה  איננה  האמת 
העובדות מיותר. העיקר הרפש 
ריקות  הן  אם  גם  והסיסמאות 
לא  העובדים  ועד  תוכן.  מכל 
שיבושים  על  הוראה  שום  נתן 
ביה"ד  סתם  ולא  עיצומים  או 
נגדו  צו  שום  אתמול  הוציא  לא 
לא  להנהלה  הורה  להיפך,  אלא 
לבצע שום מיקור חוץ בתקופת 
המו"מ. אנחנו קוראים לשר לה־

ולהכיר,  העובדים  ועד  עם  פגש 
העו־ את  שטחי,  באופן  לפחות 

בדות לפני שמגבש דעה כלשהי 
בסיס  נטולות  הכפשות  ומפיץ 

לציבור".

היועמ"שים מתנגדים 
לקידום חוק המצלמות

בליכוד מתכננים לחוקק בשבוע הבא את החוק 
שיאפשר למשקיפים לצלם בקלפיות אך יועמ"ש 

הכנסת והיועמ"ש לממשלה מתנגדים

מאת מאיר ברגר

לממשלה  המשפטי  היועץ 
המש־ והיועץ  מנדלבליט  אביחי 
מתנגדים  ינון  איל  הכנסת  של  פטי 
בחקיקת  לאשר  הליכוד  ליוזמת 

בזק את חוק המצלמות בקלפיות.
'כאן',  בחדשות  הדיווח  פי  על 
שישנן  סבורים  וינון  מנדלבליט 
בעיות קשות בתהליכי קידומו של 
החוק זמן כה קצר לפני הבחירות, 

וכן בתוכנו.
עלולה  היועצים  עמדת 
לא־ הממשלה  על  להקשות 

ביום  בישיבתה  החוק  את  שר 
אותו  ולהביא  הקרוב,  ראשון 
בשבוע  הכנסת  לאישור  בהמשך 

הבא.
לאחרונה התקיימה שיחה של 
לה  ומחוצה  בכנסת  גורמים  כמה 
ביחס לחוק המצלמות, שבמהלכה 
התנגדות  וינון  מנדלבליט  הביעו 
ברורה לקידום חוק המצלמות זמן 

קצר כל כך לפני הבחירות.
בעיות  במהלך  יש  לטענתם, 
של  התהליכי  במישור  גם  קשות 
הפרוצדורה וגם במישור המהותי 

של תוכן החוק.

שר החוץ כץ במסר מאיים ללבנון: 
"לבנון כולה תפגע ותוכה קשות"

מאת מאיר ברגר

שוחח  כץ  ישראל  החוץ  שר 
החוץ  שר  עם  בטלפון  אתמול 
מסר  והעביר  מס  הייקו  הגרמני 
האירועים  רקע  על  ללבנון  מאיים 

האחרונים בגבול הצפון.
בהתפתחויות  דנו  השניים 
האחרונות בצפון. השר כץ הבהיר 
אין  לישראל  כי  הגרמני  לעמיתו 
אך  המצב,  את  להסלים  רצון  כל 
להמשיך  ערוכה  ישראל  זאת  עם 
מתקפה  כל  על  בעוצמה  ולהגיב 
את  לבנון  במדינת  ותראה  כנגדה 

האחראית הבלעדית לכך.
פעילות  את  תבלמו  לא  "אם 
כולה  לבנון  ישראל,  נגד  חיזבללה 
כץ  מסר  קשות",  ותוכה  תפגע 
ללבנונים באמצעות השר הגרמני.

השר כץ הודה לעמיתו הגרמני 
והעברת  בנושא  מעורבותם  על 
ימשי־ שהגרמנים  וביקש  מסרים 

הלבנונית  לממשלה  להבהיר  כו 
באופן ברור את עמדת ישראל, כי 
כבד  מחיר  תשלם  לבנון  ממשלת 
ויהיו  חיזבללה  את  תרסן  לא  אם 

עוד מתקפות מצידה.
שר החוץ הגרמני ציין כי הוא 
אתמול  מההתפתחויות  מודאג 
נוס־ הסלמה  תהיה  שלא  ומקווה 

פת.
לעמיתו  קרא  כץ  החוץ  שר 
הגרמני להטיל סנקציות על ארגון 
כארגון  עליו  ולהכריז  חיזבללה 
הב־ שעשו  למהלך  בדומה  טרור, 

ריטים.
השר הגרמני ציין בתשובתו כי 
בל־ החיזבללה  את  רואה  גרמניה 

ישראל,  שרואה  למה  בדומה  בנון 
עליו  להכריז  בקרוב  ישקלו  וכי 
הצדדים  כן,  כמו  טרור.  כארגון 
על  וסוכם  בקרוב  להיפגש  סיכמו 
הבטחו־ בנושאים  שיחות  המשך 

ניים.

מאבטח הוצמד לח"כ ביטן
שמשת רכבו של ח"כ דוד ביטן נופצה סמוך למצודת 

זאב. בליכוד הוחלט להצמיד לו מאבטח

מאת מאיר ברגר

את־ החליטו  הליכוד  במפלגת 
דוד  לח"כ  מאבטח  להצמיד  מול 
ביטן, לאחר ששמשת רכבו נופצה 
בזמן שחנה ליד מצודת זאב – בית 
הרכב  על  אביב.  בתל  ז'בוטינסקי 
ביטן  הליכוד.  של  מדבקות  היו 

יגיש תלונה במשטרה.
ליכוד)  (מזוהה  שלי  "הרכב 
בתל  זאב  במצודת  בחניה  חנה 
לרכב  חזרה  וכשירדתי  אביב 
השמשה  את  לי  שניפצו  גיליתי 

הקדמית", תיאר ח"כ ביטן.

כי  ביטן  אמר  יותר  מוקדם 
ממשלת  להרכיב  יפעל  הליכוד 
ימין שאליה יוזמן בני גנץ, "אנחנו 
רוצים להקים ממשלה על הבסיס 
את  לפצל  נרצה  זה  אחרי  הקיים, 
בלי  גנץ  את  ולקחת  לבן  כחול 

לפיד.
62- נקבל   ,61 לנו  "יהיו 

אבל  ליברמן.  בלי  מנדטים   63
יקרה  שזה  ברגע  הענין,  לצורך 
המפלגות.  כל  על  יופעל  הלחץ 
ממשלה  נרכיב  הזה  במקרה  גם 
הטבעיים",  השותפים  בסיס  על 

הדגיש. 

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

המערכה שבין המלחמות: 
מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר?

האחרון  בחודש  ישראל  שביצעה  התקיפות 
בעיראק, ובימים האחרונים בסוריה ובלבנון, הן 
שהיא  (מב"מ)  המלחמות'  בין  מ'המערכה  חלק 
מנהלת נגד קמפיין לוחמת השלוחים של איראן 
מיוחד  במאמר  כותבים  אלה,  אירועים  באזור. 
לאומי,  בטחון  למחקרי  המכון  במגזין  שפורסם 
האלוף (במיל) עמוס ידלין והחוקר אסף אוריון, 
כה  עד  שהנחו  ומהעקרונות  מהשגרה  חורגים 
שלושה  האחרונות.  בשנים  המערכה  ניהול  את 
זי־ האחרונה:  בהשתלשלות  בולטים  מאפיינים 

רות הפעולה, קצב המבצעים והפרופיל הפומבי 
שניתן להם. לאירועים אלה הסברים אפשריים 
והפוליטי־ המבצעי  האסטרטגי,  במישורים 

הסלמה  אפשריות:  השלכות  ושלוש  מדיני; 
הברית,  ארצות  עם  ביחסים  מתחים  בלבנון, 
וצמצום מרחב הפעולה במב"מ בעתיד. יתר על 
בזי־ הטילים  דיוק  פרויקט  עם  כן, ההתמודדות 

למערכה  התאמות  מחייבת  ולבנון  עיראק  רות 
שפעלה עד היום היטב בזירה הסורית.

ה'מערכה  התמקדה  האחרונות  "בשנתיים 
שבין המלחמות' (מב"מ) שניהלה ישראל בשטח 
סוריה, שעל פי הדיווחים כללה מאות תקיפות 
בנסיון  שלוחיה,  של  או  איראן  של  יעדים  נגד 
למנוע מהם להתבסס צבאית ולהגביר בכך את 
עלתה  כך,  בעקבות  משם.  ישראל  על  האיום 
בשנה האחרונה האפשרות שאיראן תסיט חלק 
וללבנון,  לעיראק  שלה  ההתעצמות  ממאמצי 
פו־ התחייבו  מכך  שהזהירו  ישראלים  ובכירים 

מבית לפעול כדי למנוע זאת.
"בחודש האחרון הטילו גורמים בעיראק את 
האחריות על ישראל לתקיפה של ארבעה מח־

סני נשק השייכים למיליציה השיעית־עיראקית 
אמ־ גורמים  שהתפוצצו.  אל־שעבי',  'אל־חשד 

ריקאים הצהירו שישראל היא שתקפה לפחות 
בארצות  אחרים  מקורות  (בעוד  מהיעדים  חלק 
נגרמו  מהפיצוצים  שחלק  יתכן  כי  ציינו  הברית 
בטי־ ותנאי  הגבוהות  הקיץ  טמפרטורות  בשל 

חות ירודים) וגם בישראל היה מי שפיזר רמזים 
הודיעה  השבוע  בסוף  ישראלית.  לאחריות 
נפץ  רחפני  של  פיגוע  נסיון  סיכלה  כי  ישראל 
שתכנן כח קדס האיראני מרמת הגולן, וכי הכח 
המבצע הותקף בעקרבא שליד דמשק. במקביל, 
דווח על שני רחפני נפץ שפעלו במעוז חזבללה 
בפרבר השיעי הדרומי של ביירות (אל־צ'אחיה), 
שאחד מהם התפוצץ וגרם נזק למשרד חזבללה 
היה  לתקיפה  היעד  כי  דווח  בהמשך  במקום. 
חז־ מזכ"ל  לנאום  בסמוך  טילים.  לדיוק  מתקן 
חריפה  התייחסות  שכלל  נצרללה,  חסן  בללה, 
לנושא, אירעה תקיפה נוספת מהאוויר של רכבי 
שגרמה  עיראק־סוריה,  בגבול  שיעית  מיליציה 
שלמחרת  יתכן  רקטי.  נשק  והשמידה  להרוגים 
בוצעה תקיפה נוספת נגד מיליציה שיעית בא־

זור אל־בוכמאל בצפון מזרח סוריה.
מב־ האחרונה  בתקופה  הפעילות  מאפייני 

טאים חריגה מהתנהלות ישראל עד כה בממדים 
הבאים:

זירות הפעולה

במענה  לעיראק,  המערכה  גבולות  הרחבת 
הפעולה  זירות  את  להרחיב  איראן  למאמצי 
שלה נגד ישראל גם לעיראק, ומאחר וממשלת 

למנוע  הצליחו  לא  אמריקאים  ולחצים  עיראק 
הלוגי־ בשרשרת  חוליה  משמשת  עיראק  זאת. 

סטית של מערכת לוחמת השלוחים האיראנית 
נגד  מדויקים  לטילים  אפשרי  שיגור  וכבסיס 
בג־ עיראק  המבצעים  זירת  הכללת  ישראל. 

התמקדה  האחרונות  שבשנים  המב"מ,  בולות 
בעיקר בסוריה, היא שינוי חשוב. עד כה תשומת 
היע־ בשל  אולי  מועטה,  לשינוי  בישראל  הלב 

דרן, לפי שעה, של השלכות מידיות ומוחשיות 
להחלטה. אולם לא לעולם חוסן.

הפעולה  היא  יותר  הרבה  משמעותית 
כנגד  בביירות  נפץ  רחפני  של  תקיפה  בלבנון, 
נמנעה  שישראל  אף  על  הטילים.  דיוק  פרויקט 
בתחילה מלהתייחס לפעולה, נשיא לבנון וראש 
הממשלה שלה הגדירו אותה כ'הכרזת מלחמה'. 
אותה  רואה  הוא  כי  הבהיר  בנאומו  נצרללה 
שני  נחצו  מבחינתו  כי  והדגיש  יתרה  בחומרה 
ובוטה  גלויה  ראשונה,  תקיפה  אדומים:  קוים 
שעוצבו  המשחק'  ל'כללי  בניגוד  לבנון,  בשטח 
בסוריה.  חזבללה  פעילי  והרג  המלחמה,  מאז 
התקפי  שבשימוש  החידוש  את  גם  הדגיש  הוא 
בכלי טיס הנשלטים מרחוק, ככלי נפץ מתאבד 

לתקיפת יעדים.
מראשית התגבשותה של המב"מ עקרון מו־

ביל בה היה הימנעות מהסלמה וניהול המבצעים 
מתחת לסף המלחמה, וזאת על ידי צמצום תחו־

שת הדחיפות של האויב לנקוט תגובה מסלימה: 
והמרחב,  הזמן  בממד  התקפיים  מבצעים  ריווח 
'להתקרר',  היריבה  למערכת  לאפשר  מנת  על 
והקפדה על פרופיל פומבי נמוך, שיותיר לאויב 
המותקף 'מרחב הכחשה' ויצמצם את האילוצים 
הפוליטיים והציבוריים שידחפו אותו לתגובה.

קצב המבצעים

ארבעה פיצוצים במחסני נשק בעיראק תוך 
חודש וארבע תקיפות תוך ימים בסוריה, עיראק 
ולבנון מהדהדים בזירות המבצעים ובזירת המ־
ערכה כולה. רצף האירועים בעיראק הניע תגו־
המתח  את  שהגבירו  ופוליטיות,  ציבוריות  בות 
האמריקאים  הכוחות  לבין  עיראק  ממשלת  בין 
המתארחים בה. נצרללה הבהיר כי אינו אחראי 
לתגובה על התקיפות בעיראק, אולם הוא נחוש 
חזב־ בלבנון.  דומה  התפתחות  דרך  בכל  למנוע 
ללה ספג שתי מכות בלילה אחד – הרג פעיליו 
בסוריה ותקיפת מעוזו בביירות. הפרטים המו־
דיעיניים והמבצעיים שעמדו בבסיס ההחלטות 
רק  ניתן  ובלעדיהם  פורסמו,  לא  הקצב  להגביר 
המבצעים  כלל  את  לממש  שההחלטה  להעריך 
פגיעה  של  העדפה  מבטאת  האחרון  בחודש 
מצטברת בקצב גבוה, גם נוכח סיכון גבוה יותר 

להסלמה. זוהי חריגה בתולדות המב"מ עד כה.

פומביות

בי־ בפרסומים  נרמז  בעיראק  התקיפות  על 
ניתן  בסוריה  לתקיפה  הברית.  ובארצות  שראל 
להצדיק  כדי  לכאורה  נרחב,  פרסום  בישראל 
פיגוע.  לסכל  במטרה  יזומה  קטלנית  תקיפה 
לא  אולם  ויבש,  לקוני  פרסום  מסביר  זה  נימוק 
ברמת  הממשלה  ראש  של  טלוויזיונית  הצהרה 
ואכן,  לסוריה.  וגבו  הרמטכ"ל  כשלצידו  הגולן, 

של  צילום  כהתרברבות.  לכך  התייחס  נצרללה 
בראש  צפון  פיקוד  למפקדי  הרמטכ"ל  דברי 
של  מתגרות  ותגובות  'הבשן',  באוגדת  שולחן 
דובר צה"ל כנגד מפקד כח קדס, קאסם סלימא־
ביממות  ומהמוכר.  מהנדרש  הם  אף  חורגים  ני, 
היתה  לא  בביירות  התקיפה  לאחר  הראשונות 
תדרוכי  למעט  בישראל,  רשמית  התייחסות 
רקע לכתבים. ביום שני כבר פורסם (בעיתונות 
חומר  של  מערבל  היה  לתקיפה  היעד  כי  זרה) 
ההד־ הדיוק.  פרויקט  במסגרת  לטילים  הודף 
התקיפה  הגיון  את  להסביר  אולי  נועדו  לפות 
מבוכת  את  מגבירות  גם  הן  אך  חשיבותה,  ואת 

חזבללה, ואולי גם דוחקות אותו להגיב.
נראה כי ההחלטה לבצע את מבצעי התקי־

פה נגזרת מההסברים הבאים:
במישור האסטרטגי פרויקט הדיוק של טילי 
חמור  כאיום  בישראל  נתפש  וחזבללה  איראן 
ישראל  ממשלת  שראש  לאחר  בטחונה.  על 
הפ־ אתרי  של  צילומים  האו"ם  בעצרת  הציג 
המשיך  אך  מיקומם,  את  חזבללה  שינה  רויקט, 
נרחבת  פגיעה  יכולת  לעצמו  ליצור  במאמצים 
לשיפור  מאמצים  בישראל.  רגישים  באתרים 
עלה  משלא  בעיראק.  גם  כנראה  נוהלו  הדיוק 
ואחרים,  מדיניים  בכלים  הפעילות  סיכול  יפה 
החליטה ישראל לפעול התקפית, כאשר חומרת 
ההסלמה.  בסיכוני  הגידול  את  מצדיקה  האיום 
הסיכו־ כי  מעריכה  שישראל  סביר  זו  במסגרת 

גבוהים,  אינם  התקיפות  בעקבות  למלחמה  נים 
ואיראן  חזבללה  יעדיפו  הנוכחי  שבמצב  מאחר 

להימנע מהסלמה רחבה.
במישור המבצעי פעילות האויב היא הנדבך 
הראשון בתכנון מבצעי תקיפה, ולעתים היא גם 
יכולות  ומוגדר.  צר  ביצוע  חלון  שמכתיבה  זו 
לישראל  מאפשרות  ומבצעיות  מודיעיניות 
לפגוע במאמצי האויב, אך לעתים מוסיפות לה 
נגזר  בסוריה  התקיפה  עיתוי  משלהן.  אילוצים 
האויב.  מהלכי  של  ההתקדמות  מקצב  כנראה 
הסיבה לעיתוי וקצב התקיפות בעיראק ברורה 
הנראה  ככל  בוצעה  בביירות  התקיפה  פחות. 
שהתה  המטרה  כאשר  מוגבל,  הזדמנות  בחלון 

מוגן.  לאתר  העברתה  טרם  זמנית,  באחסנה 
(רחפני  בכלים  והדמיון  הזמנים  שסמיכות  יתכן 
צירוף  הן  בלבנון  לזו  בסוריה  התקיפה  בין  נפץ) 

מקרים.
המב"מ  מבצעי  הפוליטי/מדיני  במישור 
האחרונים מפגינים תעוזה, נחישות וכושר הח־

האיראני,  האיום  מול  הממשלה  ראש  של  לטה 
המ־ מועמדי  כאשר  סיכונים.  ליטול  נכונות  וכן 

פלגות לבחירות מתחרים ביניהם למי היכולות 
נגד  המבצעים  הילת  יותר,  רב  'בטחון'  להביא 
הממשלה,  לראש  לסייע  אולי  עשויה  איראן 
הסופג ביקורת מימין ומשמאל על מענה 'חלש' 
הפ־ אם  גם  וביו"ש.  מעזה  הטרור  לאתגרי  מדי 
שיקולים  של  שמץ  ללא  אושרו  עצמן  עולות 
פוליטיים, הרי שההצהרות שנלוו אליהן נטועות 
מסת־ המדיני,  במישור  הפוליטי.  בתחום  היטב 

מנים מהלכים לקראת אפשרות כי ייפתח משא 
ומתן בין ארצות הברית לאיראן בנושא הגרעין, 
יתכן  ישראל.  ממשלת  ראש  של  לרוחו  שאינם 
הלחץ  הגברת  ביכולותיהן,  לפגיעה  שבנוסף 
לדחוק  נועדה  ושותפותיה  איראן  על  ההתקפי 
בסיכויים  ותיפגע  שיתכן  נמהרת  לתגובה  אותן 
הברית.  לארצות  איראן  בין  דיאלוג  לפתיחת 
המכות  אם  ברור  לא  הפנים־איראני,  במישור 
שסופגים קאסם סלימאני ושלוחיו מחזקות את 
מחלי־ דווקא  או  בצמרת,  הנוקשה  הקו  תומכי 

שות אותם.

השלכות אפשריות 
להתפתחויות האחרונות במב"מ:

האחרון  בנאומו  בלבנון –  אפשרית  הסלמה 
הזהיר נצרללה, כי לאור תקיפת הרחפנים, אר־

גונו לא ישלים עוד עם נוכחות של כלי טיס לא 
מאוישים של ישראל בשמי לבנון, ויפעל להפי־

כך  הולם,  מענה  הבטיח  בסוריה  חלליו  על  לם. 
חלק  בשום  בטוחים  יהיו  "לא  ישראל  שתושבי 
ממנה", וקרא לחיילי צה"ל לעמוד הכן לתגובה. 
לתגו־ הסיכון  גבר  כי  מעריכה  הבטחון  מערכת 

חשיפה,  לצמצום  בהתאם  ונערכת  מלבנון,  בה 
מרחב  לאור  התקפיות.  ולאפשרויות  להגנה 
נצרללה,  לעצמו  שהותיר  המצומצם  ההבלגה 
מקורות  כלשהו.  התקפי  למענה  לצפות  ניתן 
בלבנון הדגישו כי חזבללה שואף לבצע פעולת 
תגובה מחושבת, אך כזו שלא תוביל למלחמה. 
טילים  צליפה,  רקטי,  ירי  תגובותיו  כללו  בעבר 
נגד טנקים והתקפות מטענים מסוריה ומלבנון, 
בה־ גם  אולי  מלבנון,  שיגיב  סביר  הפעם  ואילו 

ראשונים  שדיווחים  רחפנים,  באמצעות  תקפה 
בחודשים  נרשמו  כבר  בגבול  פעילותם  על 
עלול  מידה"  כנגד  "מידה  בגישת  האחרונים. 
ישראל  של  טיס  כלי  להפלת  לפעול  חזבללה 
קטן,  חיילים  במספר  לפגוע  ולנסות  בלבנון, 
ישראל  תיאלץ  שעליהם  קטלנית,  פגיעה  כולל 
להגיב. האתגר בכך, כפי שאירע בינואר 2015, 
הוא שמספר הנפגעים אינו בשליטה מלאה של 
מגורמים  גם  מאוד  ומושפע  הפיגוע,  מתכנני 
אקראיים, בין אם מערכות הנשק ו/או התנהגות 
חזבללה  לפגיעת  בציפיה  לפיכך,  הלוחמים. 
בישראל, בכלי הטיס שלה או בכוחותיה, המצב 
 ,2015 מאז  להסלמה  ביותר  הקרוב  הוא  כיום 
גם אם שני הצדדים אינם מעוניינים בה, ורבים 

אחרים פועלים למנוע אותה.
מבצ־  – הברית  ארצות  עם  גוברת  מתיחות 

באחד,  מתחים:  צירי  שני  מחוללים  המב"מ  עי 
בנושא  טראמפ  הנשיא  מול  אפשרית  מתיחות 
בפעילות  לראות  עלול  אשר  האיראני,  הגרעין 
משא  לקדם  למאמציו  מכוונת  הפרעה  ישראל 
פי  על  התפרצה,  שכבר  מתיחות  בשני,  ומתן. 
הבטחוני  הממסד  לבין  ישראל  בין  הפרסומים, 
(סנטקו"ם),  המרכז  פיקוד  ובעיקר  האמריקני, 
ישראל  בפעילות  רואים  שהם  הסיכון  לאור 
עם  וליחסיהם  באזור  לכוחותיהם  בעיראק 

ממשלת עיראק.
הגברת   – המב"מ  על  האילוצים  התגברות 
'ההתנגדות',  ציר  מצד  לתגובה  המוטיבציה 
המתחים  בלבנון,  הגוברים  ההסלמה  סיכוני 
רצון  שביעות  אי  הברית,  ארצות  עם  הגוברים 
רוסית, ואולי אף חיזוק מערכי ההגנה האווירית 
באזור בעתיד, מצטברים לכלל מערכת אילוצים 
ישראל  של  הפעולה  מרחב  את  שתגביל  ניכרת 
בתקופה  לפחות  המלחמות,  שבין  במערכה 

הקרובה.
המתח  את  מחדדת  הדיוק  פרויקט  חומרת 
ההסלמה.  סיכוני  לבין  בסיכולו  הצורך  שבין 
כרוכה  ולבנון  עיראק  בזירות  המערכה  ניהול 
שאינם  מדיניים  ובקשיים  צבאיים  בסיכונים 
נראה  הנוכחית,  הזמן  בנקודת  בסוריה.  קיימים 
הנח־ המענה  המשך  את  לאפשר  מנת  על  כי 

השלוחים  לוחמת  למערכת  והאפקטיבי  רץ 
האיראנית נדרש לצנן מעט את העניינים ולחזור 
לעקרונות הבדוקים של המב"מ עד כה, בשילוב 
לפעולה  נמוך  פרופיל  המבצעים,  קצב  בין  נכון 
ולפרסומה, תוך התחשבות בשותפים ובנסיבות 
של  היסוד  יעדי  בשירות  זאת,  האסטרטגיות. 
הסלמה,  מניעת  מלחמה,  הרחקת  המערכה: 
והאטת  ישראל  את  מלתקוף  האויב  הרתעת 
הנ־ האיום.  החמרת  את  לעכב  כדי  התעצמותו 
סיבות והזירות החדשות תחייבנה איזון מורכב 
מאשר  המערכה והזדמנויותיה  סיכוני  בין  יותר 

בשנים האחרונות בסוריה. שלב חדש התחיל.
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בת־ דבר  לשם  הפכה  רחובות  העיר 
שבבחירות  לאחר  ישראל'  'אגודת  נועת 
בסיעתא  הצליחה  לעיריה  האחרונות 
פנחס  הרב  נציגה  את  להכניס  דשמיא 
והנסיון  ההתנכלויות  כל  למרות  הומינר, 
למנוע זאת. ההצלחה בחסדי שמים היתה 
והראתה כי לאגודת ישראל ברחובות יש 
ציבורים  בקרב  גם  תקדים  חסרת  אהדה 
של  הנמרצת  מפעילותו  שנהנים  אחרים 
מגיעים  הם  פקודה  וביום  הומינר,  הרב 
לקלפי ונותנים את קולם לאגודת ישראל. 
בזכות  גם  היתה  הכבירה  ההצלחה 
שעשו  פעילים  המוני  של  הנפש  מסירות 
בכדי  מאמץ  כל  חסכו  ולא  כימים  לילות 
הבחירות  מטה  הרבה.  להצלחה  להביא 
ברציפות  פתוח  היה  ברחובות  אגו"י  של 
לא  הנמרצים  כשהפעילים  ארוכים,  ימים 
חסכו בשום פעולה בכדי להביא לתוצאה 

המבורכת.
הקרובות  הבחירות  לקראת  עתה 
זו  הצלחה  להעתיק  הומינר,  הרב  מתכוון 
שה־ אנשים  אותם  הפחות  שלכל  ולגרום 

אף  קולם  את  יתנו  לעיריה,  לאגו"י  צביעו 
עתה לרשימת יהדות התורה שסימנה ג'.

על  ל'המבשר'  מספר  הומינר  הרב 
ההיערכות: "אכן, הכוונה והציפיה לשכפל 
בע"ה את ההצלחה של הבחירות לעיריה 

גם עתה לבחירות הקרובות לכנסת, שהיא 
עמדנו  לא  שעוד  שנראה  גורלית  מערכה 
פות־ אנו  אלו  בימים  עתה.  עד  בפניה 

את  ומשלימים  המרכזי  המטה  את  חים 
המטות  הפעלת  כל  לקראת  ההיערכות 
קה־ שיותר  כמה  להביא  במטרה  השונות 

לים נוספים שיצביעו עבור רשימת יהדות 
התורה".

בשבוע האחרון ביקרו נציגי אגו"י את 
הרב הומינר בלשכתו בעיר רחובות, ויחד 
עם ההתרשמות מפעילות המטה המבור־

כת לא הסתירו את התרשמותם מעבודתו 
המסורה של ר' פנחס וההצלחה המיוחדת 

שלו אשר ניכר בה שהיא מכוחו של צדיק.
כשה־ הדיון  נמשך  ארוכה  שעה  משך 

שונות  הצעות  מעלים  המקומיים  נציגים 
נסיונם  כגודל  מעורבות  בערים  לפעולה 

בתחום. 
הנציגים  סיימו  המיוחד  הביקור  את 
בית   – קדוש  במקום  המנחה  בתפילת 
זי"ע  מקרעטשניף  הרה"ק  של  מדרשו 
אשר נודע כאיש מופת וקדוש עליון, שם 
העומדת  המערכה  הצלחת  בעד  העתירו 
לחזק  לרחובות  באו  הארגון  נציגי  לפנינו. 
של  בנצחונם  ובטוחים  מחוזקים  ויצאו   –

מקדשי ה' ברחובות.  

הממונע המטה 
'המבשר' מדווח מדי יום ממטות אגודת ישראל

ברחובות ממשיכים בהשקעה ובהצלחה ///  אשר קליין

שמ־ הגרנ"צ  התמנה  שמרלר, 
לרב  תשע"ו,  חנוכה  בזאת  רלר 
מקום  כממלא  בציריך  הקהילה 
כוחותיו  בשארית  שהגיע  אביו, 
להשתתף במעמד ואף נשא דברים 
נרגשים לכבוד התעטרותו של בנו 
הקהילה  של  הרבנות  בנזר  חביבו 

בציריך. 
ובני  הנאמנים  מקורביו 
על  והדואבים  הכואבים  הקהילה 
בקהילתם,  שנפער  העצום  החלל 
הדגולה  אישיותו  על  מספרים 
שהיתה להם לעצה ולתושיה בכל 
שברם  על  בהדגשה  ונושא,  תחום 

הגדול שהוא שבר על שבר, מאחר 
ואך לפני שנתיים התייתמו מרבם 
זצ"ל,  שמרלר  הגרמ"ח  הנערץ, 
והנה לקו עתה בכפליים בחסרונו 

המורגש של רבם האהוב. 
לצער ולמגינת לב חלה הגאון 
המנוח זצ"ל, ועלה אל מיטת חליו 
הגיעה  אמש  ירד.  לא  ממנה  אשר 
הסתלקותו  על  המרה  הידיעה 
אח־ השאיר  חולי.  תקופת  לאחר 
ובני  בנים  יבורך,  ישרים  דור  ריו 
בנים ההולכים בדרכי אבות לשם 

ולתהילה.
יבוא   – ראוי  הערכה  מאמר 

אי"ה.

הגה"צ רבי נפתלי 
צבי שמרלר זצ"ל 

  המשך מעמ' ראשון

מדיניות  ופעולות  התייחסות 
הציבור  רובן  שאת  ומבצעיות, 
את  רק  רואה  שהוא  או  רואה,  לא 
הקצה של הקצה. יש המון פעולות 
לטיפול באיומים הללו". עם זאת, 
הגורם אמר כי לישראל "אין שום 
למלח־ שיביא  באופן  לפעול  ענין 

מה שאנחנו לא זקוקים לה".
לתק־ אתמול  התייחס  נתניהו 
בנחי־ אתמול  "פעלנו  ואמר:  רית, 

שות ובאחריות, שמרנו על בטחון 
חיילינו".  שלום  על  וגם  אזרחינו 
ראש הממשלה התייחס לנסרללה, 
בביירות  בבונקר  "האיש  כי  ואמר 
בבונקר".  הוא  למה  בדיוק  יודע 
לדבריו, "אנחנו נמשיך לעשות כל 
מה שצריך כדי לשמור על בטחון 

ישראל בים, ביבשה ובאוויר, ואנ־
האיום  נגד  לפעול  נמשיך  גם  חנו 

של הטילים המדויקים".
פרסם  חיזבללה  כך,  בתוך 
תיעוד  מנאר'  'אל  ברשת  אמש 
מרגעי התקיפה של מוצב אביבים 
בתיעוד  הצפון.  בגבול  צה"ל  של 
שני  המחבלים  שיגרו  כיצד  נראה 
רכב  לעבר  נקודות  משתי  טילים 
בתיעוד  הציר.  על  שנסע  צבאי 
הצבאי.  הרכב  ליד  פיצוץ  נראה 
שני משוריינים ששימשו פתיונות 
לא הותקפו. עוד נראה רכב אזרחי 
שנסע ולא הותקף. לא היו נפגעים 
לכוחות צה"ל שהגיבו בירי ארטי־

לרי מאסיבי.
הצילום בוצע מעמדת החוליה 
ועקב  הקורנט  טילי  את  ששיגרה 

הפגיעה  לרגע  עד  השיגור  אחר 
התיעוד  הממוגן.  ל'זאב'  סמוך 
ובמוצב  אביבים  במושב  התמקד 
כמה  שפונה  התותחנים  חיילי  של 
ימים קודם לכן בעקבות המתיחות 
באזור. הערוץ הלבנוני פירט כמה 
שנראה  במוצב,  משרתים  חיילים 
פר־ והציג  הלבנוני,  מהצד  היטב 

טים על מפקד הבסיס. הקריין אף 
שהוצבו  הנגמ"שים  שני  כי  הוסיף 

במוצב היו פתיונות לחיזבללה. 
הקרב  מסוק  הזה,  הירי  אחרי 
על  מיד  ירה  לתגובה  מוכן  שהיה 
החוליה, בתוספת ארטילריה. אש 
מראש  מכוונת  היתה  התותחים 
למקורות של ירי נ"ט. הם ירו פגזי 
לפ־ כדי  הן   – מתפוצץ  זרחן  עשן 

גוע באזור החוליה והן כדי ליצור 
חיזבללה  על  שיקשה  עשן  מסך 
לדעת מה קורה. במקרה של פינוי 
פגיעה  על  להקשות  גם  פצועים, 

'שעת  מכונה  הזה  התזמון  בפינוי. 
הזהב'. אם חיזבללה מבין שהצליח 
לפגוע – בזה מבחינתו תם האירוע 
מת־ שנפרסו  והחוליות  בהצלחה 

חשופות  להיות  לא  כדי  קפלות, 
לתגובות צה"ל. אם רוצים להחזיר 
אותן אחר כך, זה כבר הרבה יותר 

קשה. 
רשת  העבירה  התיעוד,  לפני 
מחגיגות  חי  שידור  'אל־מנאר' 
דגלי  הונפו  שבהן  לבנון  בדרום 
חיזבללה ופעילים עברו במכוניות 
עם רמקולים ושילהבו את הקהל. 
"נצחון  חגיגות  על  דיבר  הכתב 
כך  ועל  הישראלי",  האויב  על 
ש"חיזבללה שינה את המשוואה", 
שמורת־ זו  היא  ישראל  ו"עכשיו 

עת". ברקע נשמעו קריאות אהדה 
למזכ"ל חיזבללה חסן נסרללה. 

גורם בכיר: בעיצומו של האירוע נסרללה שלח בקשה להפסקת אש; חיזבללה פרסם את תיעוד התקיפה 
  המשך מעמ' ראשון

פרשנות //  מרדכי גולדמן

רק נס מנע אסון: ישראל היתה 
כפסע מאסון שהיה מוביל למלחמה

  המשך מעמ' ראשון

האויב.
חיזבללה.  עם  נרחבת  מהסלמה  פסע  אך  היתה  ישראל 
הצבאי  הרכב  אחרי  עקבה  האזור  על  שתצפתה  הנ"ט  חוליית 
כשהוא נוסע באזור שהוא לא אמור להיות בו, ודאי לא בימים 
מתוחים כאלו – חשוף באופן שערורייתי לאש האויב, כשהוא 
לא מוגן מטילי נ"ט. הטיל הראשון החטיא בחסדי שמים את 
הרכב הצבאי שהחל להאיץ. גם הטיל השני שנורה לעבר כלי 
שישבו  החיילים  וחמשת  המטרה,  את  החטיא  הצבאי,  הרכב 
בתוכו, ניצלו ממוות בטוח. פגיעה של טיל קורנט על כלי רכב 
עד  שקשה  אש  למאכולת  בשניה  אותו  הופך  ממוגן  שאינו 

בלתי אפשרי להימלט ממנה בחיים. 
אילו נפגע הרכב הצבאי פגיעה ישירה וקטלנית, העיתונים 
לא היה מדברים על התעלול של צה"ל, אלא היו מסקרים את 
היתומים  של  הלב  קורעות  הבכיות  ואת  הצבאיות  ההלוויות 
והאלמנות. יתרה מכך, ככל הנראה היינו עכשיו בעיצומה של 
למל־ ומידרדרת  מסלימה  היתה  אף  שאולי  נרחבת,  מערכה 

במקלטים,  חוגגים  היינו  הסוכות  את  השלישית.  לבנון  חמת 
ותקיעות השופר היו נשמעות במקביל לאזעקות ח"ו. 

היו  לא  שהחיילים  הזה,  בסיפור  במיוחד  שמטריד  מה 
לא  האויב.  לאש  מבהילה  בצורה  חשופים  כך  לנסוע  אמורים 
תהיה זו הגזמה לומר שהם צעדו שם כברווזים למטווח. כביש 
בטבעת  נמצא  החיילים  נעו  שבו  לאביבים  יראון  בין  הבטחון 
השניה והמרוחקת יותר של הכבישים באזור הגדר, וכפי שניתן 
לראות בסרטון שהפיץ חיזבללה, חשוף באופן ישיר לאש ישי־

רה מהגבעות שעליהם שולט ארגון הטרור הלבנוני. 
הזה,  המחפיר  האירוע  את  הפכה  ישראל  שבה  המהירות 
שהיה קרוב מאי פעם לאסון בהיקף גדול על הגבול, תוך הת־

ממחישה  היא  מהכל.  יותר  מדאיגה  המסוק,  בתעלול  מקדות 
עד כמה הצבא מתקיים בזכות ניסים, נהנה מידם הרועדת של 
חוליית חיזבללה שלא כיוונה כראוי את הטילים, ומשתמשת 

במעשה קונדס בינוני למדי, כמסך עשן למחדל הגדול.

חייל נפצע קל 
בפעילות בבית לחם
מפרי סדר יידו אבנים ושיגרו זיקוקים לעבר 

החיילים, וכתוצאה מכך נפצע החייל אשר פונה 
לקבלת טיפול רפואי בבית חולים

מאת סופרנו הצבאי

בלילה  נפצע  צה"ל  חייל 
קל  באורח  לשני  ראשון  שבין 
צה"ל  חיילי  של  פעילות  במסגרת 
התפתחה  במהלכה  לחם,  בבית 
סדר  מפרי  אלימה.  סדר  הפרת 
זיקוקים  ושיגרו  אבנים  יידו 
מכך  וכתוצאה  החיילים,  לעבר 
לקב־ פונה  אשר  החייל  נפצע 
חולים.  בבית  רפואי  טיפול  לת 
לפיזור  באמצעים  הגיבו  החיילים 

הפגנות.
ראשון  שבין  הלילה  במהלך 
וכוחות  צה"ל  חיילי  עצרו  לשני 
שב"כ ומג"ב באיו"ש 22 מבוקשים 
בפעילות  במעורבות  החשודים 
סדר  ובהפרות  עממי  טרור  טרור, 
וכוחות  אזרחים  לעבר  אלימות 

הבטחון.
של  סריקות  במהלך  במקביל, 
המ־ החטיבה  במרחב  צה"ל  חיילי 

החיילים  תפסו  'אפרים',  רחבית 
כספי טרור בשווי כעשרת אלפים 
שקלים. בצה"ל מסבירים כי פעי־

לות זו מתקיימת כחלק מהמערכה 
לטרור.  המשמשים  כספים  נגד 
כמו כן, במהלך סריקות של חיילי 
צה"ל למציאת אמצעי לחימה בל־

תפסו  קלקיליה,  בעיר  חוקיים  תי 

לידי  שהועבר  אקדח  החיילים 
כוחות הבטחון.
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ירושלים | מכירהֳ
גדולה  יחידה   + חד   4 מציון  בתורה 
במחסנים  ענקית  יחידה   + חד'   3 של 
3850.000ש"ח  רק  מטר  כ180  סה'כ 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053771]

הכל  יחידה   + חד   4 תורה  בעזרת 
מטר  כ-120  סה"כ  ומפואר  מושקע 
052-7658-638 3390.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053770]

קומת  השטיבלעך  ליד  חיים  בחפץ 
/נכה  לחנות  מתאים  מטר   80 כניסה 
052-7658- 1880.000ש"ח  רק  וכו' 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053769]

חד   3.5 פולנסקי  דושנסקי  באיזור 
 + אופציות   + מטר  כ80  מפוארת 
052- 2090.000ש"ח  רק  בגג  זכויות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053768]

(פסגות  בכדורי  ביותר!  מיוחדת 
 + מ"ר  כ-180  ענק,  פנטהוז  ירושלים) 
כ-100 מ"ר מרפסות, כיוונים מעולים, 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מדהים!  נוף 

6888
[20053748]

רק  מטר   120 חד   5 בבליליוס 
052-7658-638 2800.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053747]

ק"ב  מטר   130 חד   5 הכהן  בעלי 
052-7658-638 5300.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053746]

מטר   105 חד   4 משה  גבעת  באזור 
מידית  כניסה  ק"ה  לגמרי  חדשה 
052-7658-638 2620.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053745]

רק  מטר   74 חד   3.5 ביואל 
052-7658-638 1730.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053744]

חדשה  מטר   68 כ  חד   3 באשכנזי 
052-7658-638 1730.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053743]

תשואה  צפניה  אזור  למכירה  חנות 
052-7658- 490.000ש"ח  רק   4000

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053742]

ק"ב  מטר   85 חד   3.5 באז'-חנה 
052-7658-638 2130.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053741]

ק"א  חדשה  חד   4 מתתיהו  בן  ביוסף 
052-7658-638 רק2380.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053740]

 + חדשה  מטר   88 3חד  באוליהב 
052- 2390.000שח  וחניה  מחסן 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053739]

מפוארת  חד   3.5 חכם  בשמעון 
052-7658-638 2400.000שח  ק"ב 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053738]

 + מכניסה 3300  דיור  יחידת  בצפניה 
גג-60 מטר 760.000ש"ח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053737]

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

נדל''ן 052-765-6888
[20053588]

כחדשה  משופצת  חד'   3.5 ביואל 
052- 1730.000ש"ח  רק  א  קומה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053577]

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]

חזית  מטר  כ80  חד  פנינה 3.5  באזור 
052- 2120.000ש"ח  רק  3כ"א  ק"ב 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053535]

המרכז  מלון  מול  בפינס  בבלעדיות!! 
ברמה  משופצת  מטר  כ-114  חד   4
לתיירים  מושכרת  חזית,  ק"ב  גבוהה 
רק  לחודש  בכ15000שח  מחול 
052-7658-638 2500.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053422]

ליד  צבי  בנווה   ! מזומן  לבעלי 
חניה  שטח  המרכזי,  השטיבלעך 
מטר   10 חצר   + מטר  כ12  מקורה 
מוצעת  שכירות  לחנות,  מאד  מתאים 
052- 520.000ש"ח  רק   4000 לפחות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053400]

הנביא  בשמואל  בוטיק!!  בפרוקיט 
כל  מטר   115 חד   5 דירות  דושנסקי, 
דירה בקומה, רמת בניה גבוהה מאד!! 
2790.000ש"ח  רק  חודש   18 כניסה 
לשבוע הזה מחיר מיוחד -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053398]

חד   4 שמונים  -גוש  גרוסברג  באיזור 
לחזית,  גדולה  מרפסת   + מטר   95
שכנים  מעלית  ביותר  מושקעת 
2,890,000ש"ח  במחיר  ירדו  היימשע 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053397]

בסורצקין!! 4 חד 95 מטר + שלד בנוי 
ק"ג  מדהים  נוף  אופציות,   + מטר   32
052-7658-638 2820.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053396]

זכרון- שטיבלעך  ליד  בבלעדיות! 
 + מטר  כ75  חד   3 ק"ק  משה 
רק  לעסק  מאד  מתאים  אופציות 
052-7658-638 1890.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053395]

צפניה  באזור  החלטה!  למהירי 
מושכרת  יחידה   + מטר   75 חד   3
סוכה  יפה  נוף  ק"ד  שח  ב-2500 
052- 2510.000ש"ח  רק  ומעלית 
7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס

[20053362]

ירדו במחיר! רב שפע 3 חד 88 מטר 
052- 2300.000ש"ח  רק  מדהים  נוף 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053299]

מטר   130 ענקית  חנות  גאולה  בלב 
33000 ב  חודשית  השכרה  אפשרות 
052-7658- 3950.000ש"ח  רק  שח 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053221]

הנביא  בשמואל  ביותר!  מיוחדת 
מפואר  דופלקס  ההימשע  הבנינים 
052-7658- מטר   200 כ  יחידה  עם 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053220]

3.5 מטר   82 דירת  חמד  פנינת 
מרפסות   2 נוחה  קומה  חד 
052-7658-638 רק2430.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053219]

ק"ב  חזית  מטר   103 חד'   4 באבינדב 
052-7658-638 2430.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053218]

פנטהוז  דירת  בסנהדריה  מציאה! 
 + מושכרת  יחידת   + מטר   170
ענקית  גג  מרפסת   + גדול  מחסן 
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053217]

מצוין/ בתורה  החלטה!  למהירי 
לדירת  מחולק  מטר  כ-130  אריאל 
3חד'  דיור  יחידת   + חדשה  -4חד 
מטר  כ-53  -3חד'  מחסן  יחידת   +
15000ש"ח  חודשית  תשואה 
052- 3930.000ש"ח  רק  מהיחידות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053181]

מטר   24 דיור  יחידה  שערים  מאה 
חדשה משוכרת ב 2800 שח רשומה 
052-7658- 650.000ש"ח  רק  בטאבו 

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053089]

העיר"  "שערי  המשרדים!!  בבנין 
מחסן 10 מטר רק 200.000 שח -052

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20053088]

חזית  ק"א  מטר  כ50  חד   2.5 בגאולה 
052-7658-638 1320.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053087]

מטר  כ-80  חד  חפץ 4  בארץ  מציאה! 
ק"ב בנין טוב רק 1640.000ש"ח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20053086]

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
חדשה  ג'  קומה  חד'   2 ברוך  במקור 
ש''ח.   3400 לל"ת  וממוזגת  מרוהטת 

054-8451851 052-7631882
[20053818]

תורה  חדרים4דירת 4ברח׳  להשכרה 
חדשה  משופצת  קרקע,  קומת  מציון 
לא מרוהטת לפרטים: 054-2374140
[20053815]

ומושקעת  חדשה  יח"ד  החיים  בגשר 
מרוהטת  מ.סוכה   + ק"4  1.5חד' 
כולל  3400ש"ח  מיידי  קומפלט 

0533106387 ארנונה 053-3108990
[20053755]

בדחיפות  דרוש  רציני  ללקוח 
להשכרה  מטר   1000 כ  גדול  בנין 
(תקציב  אלול  מזמן  החל  לישיבה 
"היימשע   052-7658-638 גדול) 

תיווך-הנדלס"
[20053095]

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
קומפלט  מרוהטת  חדשה  חד'   2
בבנין  כוכבים   5 ברמת  מפוארת 

חדש. 052-7631082
[20053766]

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
יפה  2חד'  גבירול  אבן  באזור 
ממוזגת  מרוהטת,  ומושקעת, 

ומאווררת 0508460983
[20053754]

 + ברמה  מאובזרת  יח"ד  בויז'ניץ 
לממושכת/  ללא,  ק"ד  מרפסת 

לחגים 053-3177111
[20042230]

בני ברק | משרדים
מפוארת  משרד!  יחידת  להשכרה 
ב.ס.ר  מתחם  נועה/  בבית  ביותר! 
מטבח  הכולללת  מושקעת  בקומה 
סביבת  ועוד,  כפול  שרותים  מרווח 
ההשכרה  חרדית  נשית  עבודה 
שח   3,500  /2,000 בלבד  לנשים 

הקודם זוכה! 0527674262
[20053361]

ביתר עילית | מכירה
140 חד   6 יצחק  בפחד  בבלעדיות 
ממש  וחדשה  ביותר  מושקעת  מטר 
052- 1810.000ש"ח  רק   2- קומה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053537]

5 בחבד  משותף  בטאבו  מציאה!! 
1320.000ש"ח  רק  ק"ג  מטר   130 חד 
מלא  ולרישום  למשכנתא  אפשרות 
"היימשע   052-7658-638 בטאבו 

תיווך-הנדלס"
[20053337]

ביתר עילית | השכרה
שינה  חדרי   2 הכוללת  מרווחת  יח"ד 
2כניסות  וחצר  מרווח  סלון  גדולים 
0534101320 1- קומה  לל"ת  לבית 
025808850 0533135406

0584453068
[20053761]

חיפה | מכירה
מיכאל("סערט-ויז'ניץ")3ח'  בסוף   *
ש''ח    575,000 חרדי  מטבח   + 60מ"ר 
חרדי  מטבח  בבילו(השומר)2.5ח' +   *
משופצת 580,000 ש''ח תיווך וילינגר 

050-4141206/9
[20053779]

דו-מפלסי  45מ"ר  2ח'  השלוח   *
בעירייה  כמחסן  רשום  בטאבו 
כדירה 370,000 ש''ח * בהרצל("נווה-
הדר")2.5ח',ק"א600,000 ש''ח (גמיש) 

תיווך וילינגר 050-4141206/9
[20053778]

 + 2.5ח'70-מ"ר  משופצת  במיכאל   *
בלעדי!מפתחות   * 790,000ש"ח  נוף 
85מ"ר  3ח'  במשרד!בסוקולוב-הרצל 
820,000ש"ח * בארלוזורוב(גור)3ח' + 
משופצת  מעלית  מרפסות-120מ"ר + 
החדשה 1,200,000ש"ח תיווך וילינגר 

050-4141206/9
[20053777]

במשרד!בבר- בלעדי!מפתחות   *
"בית-יעקב"):•2.5ח'  גיורא(בי"הס 
לשיפוץ  בטאבו)  גג(לא   + 70מ"ר 
נוף   + 650,000ש"ח•3ח'85-מ"ר 
 * 840,000ש"ח  לים,משופצת 
3יח'  בהחלוץ(חרדי)מחולקת 
4,500ש"ח  הכנסה  700,000ש"ח 

תיווך וילינגר 050-4141206/9
[20053776]

משופצת- ק"ב  90מ"ר  4ח'  מיכאל   *
מושכרת-2,800ש"ח  900,000ש"ח 
החדשים  בבניינים  עקיבא   *
הרצל,ליד   * 950,000ש"ח  4ח' 
ק"א  2.5ח'70-מ"ר  "שוק-מהדרין" 
2,000ש"ח  מושכרת  700,000ש"ח 

תיווך וילינגר 050-4141206/9
[20053775]

חיפה | השכרה
110-מ"ר  ט(יוסף-חרדי)4ח' במלצ'
3,000ש"ח  מחסן   + חניה   + מעלית   +
 * כ-3ח'2,000-ש"ח  בגאולה   *
במיכאל   * ש''ח    1,700 במיכאל3ח' 
מרוהטת  בחרמון   * 1,400ש"ח  1ח' 
וילינגר  תיווך  2ח'2,300-ש"ח(גמיש) 

050-4141206/9
[20053780]

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

מצויינים 03-6740326
[20053831]

בית שמש | מכירה
חדרים   3 מרכזי  במיקום  בג2 
לחדר  שהופך  צמוד  מחסן  עם 
רק  חודש  כ18  בעוד  אכלוס  רביעי 
נדרש  עצמי  הון  ש"ח   1,250,000
לעוי'ס  גמישים  תשלום  תנאי  כ50% 

0533118068 נכסים 0548477743
[20053829]

ד'  ברמה  המציאות!  מציאת 
שתי  עם  חדרים   3 ייחודי  בפרוייקט 
בקלות  ניתן   - גדולות  מרפסות 
להפוך ל5 חדרים רק 1,260,000 ש"ח 
נכסים  לעוי'ס   20/80 תשלום  תנאי 

0533118068 0548477743
[20053828]

למהירי החלטה ולמביני עניין בבניה, 
1,170,000 אופציה   + חד'   3 ד'  ברמה 
לא   20/80 תשלום  תנאי  ש"ח 
0548477743 נכסים  לעוי'ס  צמוד 

0533118068
[20053827]

בפחות  שמש  בבית  אחרונות  דירות 
ממליון שקל בשכונת "רמת אברהם - 
גולובנציץ" חייג עכשיו לעוי'ס נכסים 

0548404673
[20053826]

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

0533150400
[20053645]

בית שמש | השכרה
במקום   - השכירות  למצוקת  פתרון 
לשכור יחי"ד של 33 מ"ר ב2600 ש"ח 
חדרים   5 הזה  במחיר  לשכור  ניתן 
 - אברהם  "רמת  החדשה  בשכונה 
מפוארות  דירות  מגוון  גולובנציץ" 
להשכרה 3/4/5 חדרים החל מ2000

ש"ח לעוי'ס נכסים 0548404673
[20053825]

צפת 
חד'  שלושה  דירת  להשכרה 
חיים-  מאור  בשכונת  משופצת 
050- 077-4149213 5 צה"ל 

4149217
[2008954]

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
מטבח  ממוזגת  שמורה  הקריה  מול 
ש''ח   730,000 חדשים  ואמבטיה 

לל"ת. 052-7150947
[20053788]

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

לל"ת. 052-7616823
[20053823]

טבריה | השכרה
בקרית  בטבריה  יוקרתית  דירה 
 + השטיבלאך  מול  חד'   4 שמואל 
סוכה  מרפסת-   + חניה   + מעלית 
שושן  מהקבלן  חדשה  דירה 
052- כניסה מידית. 058-3272877

7634072
[20053773]

עמנואל | מכירה
בעמנואל  חדש  בפרויקט  למכירה 
מול  בבניין,  דיירים   8 הישוב,  במרכז 
עם  חדרים   3 דירות  עין,  מרהיב  נוף 
3 דירות  ש"ח,  מ640000  החל  חצר 
ש"ח  מ670000  החל  גג  עם  חדרים 

054-844-6671
[20053513]

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

9406
[20053175]

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

מ-670 אש״ח. 073-706-9396
[20053174]

השקעות נדל"ן 
4 ביאליק  קריית  להשקעה 
ל-3,הכנסה  חלוקה  חד',115מ''ר, 

5,000 אברהם 0527133423
[20053786]

1.5 מוצקין  קרית  להשקעה  מציאה 
מחיר   2000 מושכרת  א',  חד',קומה 

470,000 אברהם 0527133423
[20053785]

אזור  אתא  קרית  להשקעה 
4,000 הכנסה  ל-2,  חלוקה  חרדי 
כהן  מנחם   630,000 מחיר  נטו 

0527132684
[20053784]

מ''ר,   85 מוצקין  קרית  להשקעה 
תשואה  ל-2  לחלוקה  מעולה 
כהן  מנחם  גבוהה,מחיר670,000 

0527132684
[20053783]

החל  בקריות  השקעות 
שכירות  קבלת  מ400,000ש''ח 
דהן  ניר  ש''ח   1600 מ  החל 

0527186008
[20053782]

שכונת  ביאליק  קרית  להשקעה 
4,500 80מ''ר,לחלוקה  סבינייה 

הכנסה ניר דהן 0527186008
[20053781]

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

gmail.com
[20050219]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

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. 

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

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

. לתיאום 0559182207.
[20053648]

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

צמודה לווילה 9\050-4106132
[20053517]

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

3129516
[20052434]

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

072-3926958
[20052372]

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

8433088
[20052313]

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

לתמונות 052-7614435
[20050449]

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

ruty7686@gmail.com
[20048749]

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

054-8642403 054-8408470
[20045324]

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

2840299
[20042205]

מושב כלנית 
2 ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
נוף  ומוצנעות,  פרטיות  בריכות 
החרדי,  למגזר  מתאים  מדהים!! 
לילות!   2 למזמינים  מבצע 
052- הארץ.  מכל  אוטובוסים 

8741443
[20052314]

טבריה 
מהקבלן,  חדשה  יוקרתית  דירה 
מול  חד'  מלאה 4  תכולה  מרוהטת 
 + טבריה  שמואל  קרית  השטיבלך 
סוכה.   - מרפסת   + חניה   + מעלית 

052-7634072 058-3272877
[20053772]

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

y0504190057@gmail. Com
[20052135]

נתניה 
מפוארת  חד   4 בנתניה  לים  סמוך 
מחיר  החלטה  למהירי  ומושקעת, 

מיוחד לבין הזמנים 0504195522
[20053402]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

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

6766440
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

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

[20051879]

חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
השנה  ולימות  הזמנים  ענקית,לבין 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

ירושלים 
דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

הקרוב  בגאולה"  "הבית 
משה'  'זכרון  לשטיבלאך 
ברמה  אירוח  דירות  בניין 
02-5641111 להזמנות  גבוהה. 
b5641111@gmail.com - -

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

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

053-3132927
[20053821]

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

053-3132927
[20053821]

חדרים   4 דירת  השנה  לראש 
מרווחת  גדולה,  חדשה  בכדורי, 
 - לפרטים  מיטות.   9 וממוזגת, 

0504100074
[20053808]

לחגים.  דירות  תיווך  התיווך"  "בית 
050- 053-3104070 לפרטים: 

4158184 בשעות 19:30 ל-22:30
[20053762]

הבעל''ט  תשרי  וחגי  ר''ה  לקראת 
דירות  בירושלים  לנו  דרושות 
משכיר,   - שוכר  האזורים.  בכל 
 - מהיר''.  ''תיווך  הוא  שלך  הבית 
t026249468@ מייל  .026249468

gmail.com
[20053455]

בגני רוממה 3 חד' מרוהטת קומפלט, 
ממוזגת, נקיה, מטופחת + יח"ה. -054

8412682
[20049752]

לחגים  בירושלים  דירות  תיווך 
דירות  דרושות   * קצרות  ולתקופות 

גדולות 053-3132927
[20049545]

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]

עובד ַ דרוש  ברק  בבני  למסעדה 
הצהרייםערב  אחר  לשעות 

0583254986
[20053820]

רציני  מוקד  לפתיחת  אישה  דרושה 
052- כלכלי  סיכון  ללא  לפוראוור 

7684222
[20053812]

מנהלת  דרושה  ברק  בבני  למשרד 
מקום  למילוי  ניסיון  עם  חשבונות 
לפקס  חיים  קורות  חודשים   6 ל 

15336774030
[20053809]

לחברה,  מכירות  אנשי  דרושים 
לציון,  ראשון  בסיס + בונוסים, באזור 
ירושלים, מודיעין, קורות חיים למייל: 

sofachairs6@gmail.com
[20053767]

שרייבר  דרוש  בירושלים  לת"ת 
לשעות הצהרים 052-7645204

[20053760]

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

עדיפות לנסיון 050-4136129
[20053751]

מנהלת  דרושה  בירושלים  לחברה 
יתרון  גדול  וראש  נסיון  עם  חשבונות 
ידע בSAP מיידי וכן דרושה מזכירת 
מכירות  אנשי  דרושים  וכן  דיגיטל 
עילית,  מודיעין  ירושלים,  באזור 
אחוזים,   + בסיס  שכר  לציון.  ראשון 
קורות חיים לפקס 025794337. מייל 

sofachairs6@gmail.com
[20053689]

פקיד/ה  דרוש/ה  בב"ב  למשרד 
 .9:00-16:00 כספים.  לאיתור 
לעבודה  פקיד/ה   * ש"ח   11,000
הגעה  אישורי  לביצוע  מהבית 
תקנים),   3) וחתונות,  לאירועים 
נדרש  לא  ביום,  שעות   2-3
למשרד   * לשעה  ש''ח   35 ניסיון, 
מנהל/ת  דרוש/ה  בי-ם  אדריכלים 
072- קריירה   .8:00-13:00 משרד 

22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

בירושלים  מיוחד  לחינוך  לישיבה 
דרושים סייעים לשעות הצהריים, 
netivothalimod@ למייל  קו"ח 

gmail.com
[20049606]

עתיקות ֲ
ישנים  ספרים  קונה  אספן 
אדמו"רים  ומכתבי  ועתיקים 
גם  וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 
וכן  במזומן.  משלם  בכמויות, 
אדמו"רים  לחתונות  הזמנות 
058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

ָ *   *   * לזיכוי-הרבים  תורם  דרוש 
מצווה  ושכר  מצווה  גוררת  מצווה 

מצווה *  *  * 058-3275870
[20053813]

TUPPERWARE מכירה קבועה 
בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 
שומרי  ב.יוזביץ  לכם  נח  הכי  בזמן 
ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

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

לפרטים נוספים: 052-7641972
[20053575]

השקעות 
רווחים  הסת"ם.  בענף  השקעה 
052-7623142 מאד!!  גבוהים 

שלמה
[20053388]

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

8426765
[20051559]

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

7637743
[20051562]

אורטופדיה 
כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 
סקוני,  האורטופדיים  המותגים 
אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 
mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי
בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 
לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 
תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

אומנות 
קורסים  מרתון  עכשיו,  חיל  באשת 
ובכלל,,,,  סוכה  נוי  בנושא  וסדנאות 
03 0504154152 טל'  חומרים,  כולל 

6168364 גם לבנים
[20052703]

הארכיון היהודי 
עיתונות  שנות   180 "מדהים" 
מתקדמת  חיפוש  בתוכנת  יהודית 
עורך  לכל  חובה  ש"ח   325X36
055-6721400 והיסטוריון 
J A 1 8 0 1 8 0 1 8 0 @ G M A I L .

COM
[20053756]

דף היומי בבלי: כריתות יג    דף היומי ירושלמי: שבת א    חובות הלבבות:
חשבון הנפש השלישי (השכל)    משנה יומית: אבות ב, טז - ג, א    הלכה 
יומית: או"ח תקסב, א-ג    רמב"ם יומי: תפילין, מזוזה וס"ת ח-י    שו"ע 
הרב - רב יומי: עט, ה-ז    דף היומי - זוהר: פקודי, קעח-קפח    חפץ חיים:

רכילות ה, ו-ז    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קנח.
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:408:428:408:438:438:38סו"ז ק"ש מג"א
9:279:289:289:309:299:25סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

10:0010:0110:0010:0210:029:58סוף זמן תפלה מג"א
10:3110:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3812:4012:3912:4112:4112:37חצות היום
13:1013:1213:1113:1313:1213:09מנחה גדולה

19:0519:0219:0519:0419:0419:00שקיעת החמה
זמנים למחר

4:434:444:414:464:454:39עלות השחר
5:245:255:235:275:265:21זמן ציצית ותפילין

6:156:216:136:186:186:13הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
תל  נחמיה 2      03-6189567 נחמיה ברק בני  נדבה 30     יוסף   052-8178227 נדבה יוסף  מרפאת  ירושלים
סופרפארם אבן גבירול  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור אביב
077-8881910 קניון  סופר פארם עיר ימים 077-8881090 רח' אבן גבירול 124 מהשעה 19:00עד 24:00    נתניה
077-8880100 סופרפארם 077-8881110 הנשיא 134    רמת גן סופר פארם האודיטוריום עיר ימים    חיפה
6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 אהרון קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00    חולון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה  עד 23:00 רצוף    אשדוד

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.56-
אתמול: 211.56-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-19

תל אביב
29-24

חיפה
28-23

גולן
32-19

טבריה
37-24

גליל
28-19

באר שבע
33-21

אילת
39-26

מזג האויר
ירידה נוספת בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית עד 
נאה. תחול ירידה נוספת 

בטמפרטורות. צפויה הקלה 
בעומס החום.

רביעי - מעונן חלקית עם ירידה 
קלה נוספת בטמפרטורות 

בעיקר בהרים.

חמישי - מעונן חלקית עד 
בהיר. ללא שינוי של ממש 

בטמפרטורות.

שישי - מעונן חלקית עם ירידה 
קלה בטמפרטורות בעיקר 

בהרים.

שישיחמישירביעי

17 "  '  :   | 3  :  | ( "  ) 4    :   | 1   :

    

 10:00-12:30 ‘   17:00-22:00 11:00-14:00  ‘ -‘   “   :  ‘
10:00-12:30 ‘   17:30-21:30 ‘ -‘     

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
03- שבת:  לפני  משעתיים  שבת  לשאלות בהלכות  פתוח  קו   02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
6161616 והגית שאלות בדיני שבת, יום ו' מ-8:00: 1-599-560-560 תמיכה לטיסות ללא סרטים: -1-707
707-613 שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658 שיעורים בגמ' הלכה ומוסר:

03-6171001 מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

המרכז  בני  שמע  03-6161067 09:00-15:00 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז 
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080

לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה  02-6512222 11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול  1800-20-18-18
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה  דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

03-6182647 03-6193582    בד"ץ מהדרין  הרב לנדא: 02-6700200    בד"ץ   בד"ץ העדה החרדית:
02- הדת: מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל: אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין: הרב  בראשות 

03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות הגר"י  5016777    בד"ץ שארית ישראל:
02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף:

03-9317040 03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת:

בית הוראה: 

  'מנחת יצחק' העדה החרדית ירושלים 02-6222779 בתא קולי    קו ההלכה שע"י בתי ההוראה בנשיאות 
24 שעות ביממה מבית ההוראה שע"י הגר"מ  מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 072-2152222  מענה הלכה
קוק  הגרב״צ  בראשות  ירושלים  הכללי  הוראה  בית  שע״י  ההלכה  שליט"א 073-7246000  מוקד  גרוס 

שליט״א 072-2133466
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עליה בהתנכלות ליהודים בניו יורק: 

בתוך שבוע: ארבע מתקפות 
נגד יהודים בברוקלין

בפעם הרביעית בתוך שבוע הותקפו יהודים 
בברוקלין בניו יורק. במשטרה מודאגים מהעליה 

החדה באירועים האלימים

מאת כתב 'המבשר'

דאגה בקרב הקהילה היהודית 
בהת־ העליה  בעקבות  יורק  בניו 
יהודי  יהודים:  כלפי  פיזית  נכלות 
ביציאה  השבוע  הותקף  חרדי 
מבית כנסת בברוקלין בניו יורק על 
ידי שני קשישים מקומיים שצעקו 
אותו.  והיכו  ארור'  'יהודי  לעברו 
ונזקק  קל  באורח  נפגע  המותקף 

לטיפול רפואי.
הרקע  כי  מעריכים  במשטרה 
בבסיסו  אנטישמי  אינו  לאירוע 
ואומרים כי נראה שהיהודי נקלע 
שהת־ שיכורים  שני  בין  לקטטה 

קוטטו מחוץ לבית הכנסת.

אותו  ראו  הקשישים  כאשר 
יוצא מהמבנה, הפסיקו להכות זה 
הח־ הצעיר  אל  התקרבו  זה,  את 
והיכו  שנפל  עד  אותו  דחפו  רדי, 

אותו.
חבר  שהיה  מי  הייקינד,  דב  ר' 
בית הנבחרים של מדינת ניו־יורק 
פנה  הדמוקרטית  המפלגה  מטעם 
דה  ביל  יורק  ניו  עיריית  לראש 
בצע־ לנקוט  ממנו  וביקש  בלאזיו 

יהודים.  תוקפי  נגד  חריפים  דים 
להיסטוריה  זקוקים  אנו  "האם 
שתנקוט  כדי  עצמה  על  שתחזור 
ח"ו  למות  עלינו  האם  בפעולה? 

קודם?", תהה הייקינד.
הותקף  האחרון  חמישי  ביום 
באמצ־ בשכונה   45 כבן  יהודי 

קל  באורח  ונפצע  אבנים  עות 
הותקף  שעבר  בשבוע  בפניו. 
באמצ־ גופין  אברהם  ר'  גם 

שהושלכו  גדולות  אבנים  עות 
לעברו.

המקרים  בכל  התוקפים 
המשימה  כוח  נעצרו.  טרם  הללו 
יורק  ניו  משטרת  של  המיוחד 
חוקר  שנאה  פשעי  בחקר  העוסק 

את כל האירועים.
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השפיץ של הקיץ
חופשה של אלופים

חופשה מרעננת במלון בוטיק 
אלפיני בגובה 1680 מטר בלב 

הטירול סמוך לקרחון האוסטרי 

03-5166200

2019

תתתתיייירררררווותתתתת גגאאאאייההה

SINCE 2000

תשששאאאאללו אאאתת ממי ששככבר חחחזרר...

  חגיגה קולינרית  

  אטרקציות לכל 

     המשפחה 

3.9-10.9

נצלו את
השבוע האחרון

של החופשה
שלנו

גאולה גני   40 ירמיהו  ראשי,  סניף  ירושלים. 
חדד האחים  בית   100 כהנמן ברק.  בני 

02-595-1000
אחריות יצרן

 שנים מלאות
ן

3
100% מימון
ללא מקדמה
אלפי לקוחותן

מרוצים
ט.ל.ח. | התמונות להמחשה בלבד. עד גמר המלאי. 

טויוטה קורולה 
החל מ -

₪1,493

חדשות חמות:
יש טויוטה בשמש!

ועכשיו
היברידיות 
במחירים 
מחשמלים

  CHRטויוטה
החל מ :

₪1,573

עליה בעוינות לישראל: 

16% מהברלינאים טוענים: 
"השפעת היהודים גדולה מדי"
מחקר שנערך בברלין מעלה שרמת האנטישמיות פוחתת, אך בקרב האנטישמיים 

מתחזקת השנאה ובקרב המהגרים יש עליה בעוינות למדינת ישראל

מאת כתב 'המבשר'

מוניטור'  'ברלין  המעקב  דו"ח 
מאוניברסיטת  מדענים  שערכו 
האנטיש־ רמת  כי  מעלה  לייפציג 
היא  ברלין  הגרמנית  בעיר  מיות 
בגרמניה  ביותר  הנמוכות  אחת 

כולה.
מהנשאלים   16% זאת,  עם 
כאנטיש־ דבר  של  בסופו  שזוהו 

עם  מסכימים  הם  כי  אמרו  מיים 
על  היהודים  "השפעת  המשפט: 

המדינה גדולה מדי".
ומוסלמים  מהגרים  בקרב 
היא  אך  אנטישמיות  קיימת 
שנאה  הבעת  דרך  בעיקר  מיוצגת 
ברלין  מתושבי   55% לישראל. 
גרמני  בדרכון  מחזיקים  שאינם 
נגד  פועלת  "ישראל  כי  טוענים 
הנאצים  שנהגו  כפי  הפלסטינים 

בעת מלחמת העולם השניה".
כולה,  ברלין  מתושבי   35%
פי  על  מסכימים  מהגרים,  שאינם 

המחקר גם כן למשפט הזה.

הסנאטור דירק ברנט ממפלגת 
רבות  העוסק  בגרמניה,  הירוקים 
שהתוצאות  אומר  באנטישמיות, 
בנחי־ לחזק  צורך  שיש  מלמדות 
באנטישמיות  המאבק  את  שות 

ובאנטי ישראליות.
היא  "אנטישמיות  לדבריו, 

אופן אחד, אבל יש בקרב הברלי־
נאים דעות קדומות לגבי ציבורים 
רבים ויש צורך בטיפול שורש כדי 

לעקור זאת מהחברה".
למעלה  השתתפו  במחקר 
נע־ והוא  ברלין  מתושבי  מ־2,000 

רך בין במרץ ואפריל השנה.

67
g8055000@gmail.com 072-2775717

03-805-5000

ארה"ב והטליבן על סף הסכם 
שיביא לסיום המלחמה באפגניסטן 

על פי הדיווחים, טראמפ שואף להחזיר את כל החיילים האמריקאים 
מאפגניסטן עד הבחירות לנשיאות שיתקיימו בעוד כשנה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

שליח ארה"ב לשיחות עם אר־
את־ הציג  באפגניסטן,  הטליבן  גון 
טיוטת  אפגניסטן  נשיא  בפני  מול 
הסכם בין הצדדים. השליח, זלמאי 
חלילזאד, אמר כי לאחר מו"מ שנ־
הצדדים  ארוכים,  חודשים  משך 
שיביא  הסכם  על  לחתום  קרובים 

לסיומה של המלחמה. 
אליו  עקרוני  בהסכם  "מדובר 
חלילזאד  אמר  טליבן",  עם  הגענו 
את  קיבלנו  לא  "עדיין  והדגיש: 
להסכם  טראמפ  הנשיא  אישור 
הזה, וכמובן כל עוד אין אישור של 

הוא  סופי".  לא  דבר  שום  הנשיא 
ארה"ב  ההסכם,  פי  על  כי  הוסיף 
חמישה  שנה  חצי  בתוך  תפנה 
בסיסים שבהם היא מחזיקה כיום 
בשטחי אפגניסטן, ותחזיר הביתה 

לפחות 5,000 חיילים. 
האמריקאים  הכוחות  סך 
עומד  באפגניסטן  כיום  המצויים 
והשבתם  חיילים,  אלף  כ־14  על 
שנה  חצי  בתוך  חיילים  של 5,000 
תצמצם את הנוכחות האמריקאית 
יתר  משליש.  ביותר  באפגניסטן 
האמריקאים  והחיילים  הבסיסים 
דרכים  מפת  לפי  בהמשך  יפונו 
כשל־ ההסכם,  במסגרת  שתיקבע 

פי הדיווחים השאיפה של טראמפ 
החיילים  אחרוני  את  להחזיר  היא 
האמריקאים מאפגניסטן עוד לפ־

שיתקיימו  לנשיאות  הבחירות  ני 
בעוד כשנה. 

במסגרת ההסכם מתחייב אר־
גון הטליבן כי לא יאפשר לארגוני 
של אפג־ טרור להתבסס בשטחה 

שימש  שמלכתחילה  נושא  ניסטן, 
כסיבה מרכזית עבור ארה"ב לכי־

שהטליבן  לאחר  אפגניסטן,  בוש 
מקלט  העניק  במדינה  אז  ששלט 
ולמי  קאעידה  אל  הטרור  לארגון 
המחבלים  רב  בראשו,  אז  שעמד 

אוסמה בן לאדן. 
מסדיר  אינו  ההסכם  זאת,  עם 
ובין  הטליבן  בין  היחסים  את 
ובעיקרון  אפגניסטן,  ממשלת 
ולבצע  להמשיך  הטליבן  יוכל 
האפגא־ הכוחות  על  מתקפות 

להפרת  ייחשב  שלא  דבר  ניים, 
ההסכם עם ארה"ב. ההסכם קובע 
ינהלו  האפגאניים  הצדדים  כי 
אפגאגניות',  תוך  'שיחות  ביניהן 
הפנימי  הדמים  סכסוך  לפתרון 

במדינה. 
של  העקרונית  ההסכמה 
עם  ישירות  שיחות  לנהל  טליבן 
גם  נחשבת  אפגניסטן  ממשלת 
היא לפריצת דרך, משום שעד כה 
בממשלת  להכיר  הטליבן  סירב 
לגי־ סמכות  כבעלת  אפגניסטן 

כממשלת  אליה  והתייחס  טימית, 
הכוחות  את  המשרתת  בובות 

הכובשים. 
אפג־ נשיא  של  מטעמו  דובר 
הנ־ כי  אמר  גאני,  אשראף  ניסטן, 

טיוטת  את  לידיו  קיבל  גאני  שיא 
במשך  עליה  יעבור  והוא  ההסכם 
שימ־ לפני  הקרובות  השעות   48

סור את תגובתו. לדבריו, הסכמת 
ישירות  שיחות  לקיום  הטליבן 
הכרחי  תנאי  היא  הממשלה  עם 
הסכם  לכל  גאני  של  מבחינתו 

שיתקבל מול ארגון הטרור. 

כוננות להוריקן בפלורידה: בן 
שמונה טבע למוות באיי בהאמה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הכ־ 'דוריאן'  ההוריקן  סופת 
באיי  רבה  בעוצמה  אתמול  תה 
נחלשה  מכן  ולאחר  בהאמה, 
עם   ,4 בדרגה  כהוריקן  והודרה 
של  במהירות  המנשבות  רוחות 

250 קמ"ש. 
הסופה  גרמה  הדיווחים  לפי 
למותו של ילד כבן שמונה שטבע 
הודות  בביתו.  שאירעה  בהצפה 
מספר  נמנע  התושבים  לפינוי 
שנגרם  הנזק  אך  גבוה,  הרוגים 
ויידרשו  עצום  באיים  לבתים 
את  לשקם  כדי  ארוכות  שנים 
הנזקים הכבדים. יתכן גם שבימים 
הקרובים יתברר כי ישנם הרוגים 
שלעת עתה לא נמסר על היעדרו־
הת־ בתשתיות  הפגיעה  בגלל  תם 
קשורת באזורי המגורים שלהם. 

אלף  כ־13  הדיווחים,  לפי 
נחרבו  חלקם  באיים,  ניזוקו  בתים 
ספגו  אחרים  ורבים  היסוד  עד 
מהבתים  בחלק  קשות.  פגיעות 
הגג.  את  האימתנית  הרוח  עקרה 
העץ  בתי  על  קרסו  רבים  עצים 

וגרמו להם נזקים כבדים, וכמו כן 
כמויות  בגלל  רבים  נזקים  נגרמו 
את  שהציפו  האדירות  המים 
בק־ בעיקר  המיושבים,  האזורים 

רבת החוף, שם הכו גלי האוקיינוס 
התנשא  כשגובהם  רבה,  בעוצמה 

ליותר מששה מטרים. 
אתמול  נמשכה  במקביל 
ההיערכות בפלורידה, והתושבים 
עמלו  החוף  בקרבת  המתגוררים 

את  לבצר  במאמץ  היום  לאורך 
עץ  ובלוחות  חול  בשקי  בתיהם 
הזכוכית  שמשות  את  כיסו  שעם 
מבתיהם,  התפנו  רבים  בחלונות. 
אך נראה כי הרוב המוחלט העדיף 
התחזיות  לנוכח  בבתים,  להישאר 
הסיכויים  רוב  כי  שמעריכות 
של  לצדה  יחלוף  שההוריקן  הם 
באופן  בה  שיפגע  מבלי  פלורידה 

ישיר. 

סירה עלתה באש מול חופי קליפורניה: 
חשש כבד לחייהם של 34 בני אדם

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לחייהם  בארה"ב  כבד  חשש 
שעלתה  סירה  נוסעי   34 של 
פי  על  קליפורניה.  חופי  מול  באש 
הדיווחים, חמישה בני אדם חולצו 
גם  יש  ובאירוע  מהסירה,  בחיים 
נעד־ עדיין  הנוסעים  רוב  הרוגים. 
נראה  האירוע  נסיבות  ולנוכח  רים 
אותם  לאתר  הסיכויים  אפסו  כי 

כשהם בחיים. 
לנמל  בסמוך  פרצה  השרפה 
הסמוך  קרוס  סנטה  באי  פלאטס, 
שבקליפורניה.  אנג'לס  ללוס 
הסירה שאורכה 20 מטרים, עלתה 
בנוס־ מלאה  שהיתה  בשעה  באש 

סיפונה  על  הדיווחים  ולפי  עים, 
היו לפחות 39 בני אדם, שחמישה 
היתר  וכל  כאמור  חולצו  מהם 

הרוגים או נעדרים.

סרביה: תוגש הצעת חוק שתבלום 
בניה באתר מחנות השמדה

מאת כתב 'המבשר'

הצעת  יקדם  הסרבי  הפרלמנט 
הכו־ בניה  תכניות  שתבלום  חוק 
ללות הקמת מרכזי קניות על אתרי 

מחנות השמדה.
הנשיא  אמר  הדברים  את 
זו־ לאפרים  ווצ'יץ'  אלכסנדר 

ויזנטל  שמעון  מרכז  מנהל  רוף, 
פורסמו  והדברים  בירושלים 
JTA לראשונה בסוכנות הידיעות
החוק  הצעת  הדיווח,  פי  על   .
הל־ ותמנע  השנה  בהמשך  תוגש 
תכניות  יישום  את  למעשה  כה 

הבניה.
הסרבי  הנשיא  הבהיר  בדבריו 
לקרוא  צפוי  אף  החדש  החוק  כי 
בבלגרד  הנצחה  מרכז  להקמת 
סרבים  יהודים,  אלפי  לעשרות 
באכזריות  שנרצחו  וצוענים 
העולם  במלחמת  הנאצים  בידי 

השניה.
הנה־ מול  היהודי  הדיאלוג 

לפני  כבר  החלה  סרביה  גת 
סדרת  התקיימה  אז  כשנתיים 

'שם  מכון  ראשי  בין  מפגשים 
זכר  להנצחת  הפועל  עולם', 
ממשלת  ראש  עם  השואה, 

סרביה. 
בין  הושג  השיחות  במסגרת 
לראשו־ לפיו  סיכום  הצדדים 

תפעל  סרביה  בהיסטוריית  נה 
של  זכרם  להנצחת  ממשלתה 
בשואה  שנרצחו  סרביה  יהודי 
הלימודים  בתכנית  תשלב  ואף 
הממלכתית שיעורים על השואה. 
ממשלת  הודיעה  כך,  על  נוסף 
מחקר  מערך  הקמת  על  סרביה 
שיכלול  המכון,  אנשי  עם  משותף 
שואת  לציון  פעולה  שיתוף  גם 
הלא  והאוכלוסיות  סרביה  יהודי 

היהודיות במדינה. 
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