
אמש פורסמו המלצות החוק המסדיר את מעמד בני הישיבות

היהדות הנאמנה תעמוד בכל התוקף כי כל מי 
שתורתו אומנותו יקבל דיחוי כפי שהיה עד היום
ההמלצות כוללות פרטים משפטיים רבים ולאחר שיילמדו יביאו נציגי סיעת יהדות התורה את הדברים להכרעת 

מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט"א, אך ברור לכל כי הסיעה לא תתן יד ולא תסכים לפגיעה בלומדי 
התורה, ותעמוד על רצף לימוד התורה בנחישות ובתוקף רב, כך שלא יהיה שינוי לעומת המצב כיום

מאת כתב 'המבשר'

לאחר ארבעה חודשים פרסמה 
למשרד  המשותפת  הוועדה  אמש 
הצעת  תזכיר  ולצה"ל,  הבטחון 
בני  מעמד  הסדר  חוק  בענין  החוק 

הישיבות. 
משת־ המוצע  החוק  פרטי 

ומהם  עמודים,   21 פני  על  רעים 
יעדי  הגדירה  הוועדה  כי  עולה 

גיוס חדשים, וכי ייקבעו בחקיקה 
משמעותיות  כלכליות  סנקציות 
ביעדים.  יעמדו  שלא  לישיבות 
לקדם  ממליצה  הוועדה  כן,  כמו 
מנהליות  סנקציות  של  הרחבה 
'עריקים'  המוגדרים  אלו  כנגד 
הוועדה  בנוסף,  ו'משתמטים'. 
ממליצה כי אי עמידה ב־85% מי־
ברצי־ שנים   3 במשך  הגיוס,  עדי 
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אחרי תקופה ארוכה של שקט:

עפולה: מחבל ביצע פיגוע דקירה; 
תושבת מגדל העמק נפצעה קשה

הבית הלבן בהודעה אופטימית: "השיחות עם צפון 
קוריאה בסינגפור מתקדמות טוב ומהר מהמצופה" 

הלילה נפגשו שני המנהיגים בפעם הראשונה, אם לא חל שינוי של הרגע האחרון ^ הנשיא טראמפ ישוב 
מוקדם מהמתוכנן והוא צפוי לשוב עוד הערב לוושינגטון ^ איראן הזהירה את קים: "אל תחתום על הסכם 

עם טראמפ" ^ משרד החוץ הצפון קוריאני מצא זמן לתקוף את ישראל

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ההיסטורית  הפסגה  פגישת 
טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  בין 
ושליט קוריאה הצפונית קים ג'ונג 
חל  לא  אם  הלילה,  התקיימה  און, 
שינוי של הרגע האחרון, ועוד הע־

לעזוב  המנהיגים  שני  צפויים  רב 
את סינגפור ולשוב לארצותיהם. 

אחרי חודשים של ציפיה רבת 
הלילה  הגיע  ומתחים,  תהפוכות 
שני  בין  לפגישה  שנקבע  המועד 
המנהיגים, שהחלו את דרכם המ־
שותפת באיומים ואפילו עלבונות 

לכדי  עד  והגיעו  בזה,  זה  שהטיחו 
הם  לפיהם  תקדים  חסרי  איומים 
לא יהססו לתקוף זה את ארצו של 

זה באמצעות נשק גרעיני. 
סינג־ זמן  לפי  הקודם,  בלילה 

פור, יצא קים ג'ונג און לסיור רגלי 
בחוצות העיר סינגפור, צעד נדיר 

מאוד מבחינתו של השליט הידוע 
הימנעות  על  היתירה  בהקפדתו 

מאת חיים מרגליות

יחסית  ארוכה  תקופה  אחרי 
של שקט ממפגעים בודדים, פיגוע 
בשעות  אתמול  התרחש  דקירה 
עפולה.  העיר  במרכז  הצהריים 
נערה יהודיה תושבת מגדל העמק 
ידי  על  הותקפה  ברחוב  שפסעה 
מחבל בסכין ונפצעה באורח קשה. 

המחבל נלכד על ידי שוטרים.
מט־ מספר  צעדה  הפצועה 

והתמוטטה  הדקירה  לאחר  רים 
באזור.  החנויות  לאחת  סמוך 
למקום  הוזנקו  משטרה  כוחות 
והחל  לעצור  שסירב  חשוד  וזיהו 
לעבר  ירו  השוטרים  להימלט. 
כשנתפס,  נעצר.  שהוא  עד  רגליו, 
מחקירה  סכין.  ברשותו  נמצאה 
ראשונית עלה כי החשוד הוא תו־

שב ג'נין בשנות ה־20 לחייו, שוהה 
בלתי חוקי בישראל.

שטי־ מד"א  של  הפרמדיקים 
פלו בפצועה, סיפרו כי "כשהגענו 
למקום היתה המולה גדולה. נערה 
בכניסה  כיסא  על  ישבה   18 כבת 
וסובלת  בהכרה  כשהיא  לחנות 

ממספר פציעות מדממות. הענקנו 
מציל  ראשוני  רפואי  טיפול  לה 
דימומים  עצירת  שכלל  חיים 

ופינינו אותה לבית החולים העמק 
הסמוך".

הרה"ח ר' פסח 
ברנדוויין ז"ל

קהל  ליוו  ותדהמה  הלם  מוכי 
כ"ק  בראשות  ליל  בחצות  המונים 
שליט"א  מבאיאן  אדמו"ר  מרן 
האברך  את  עולמים  למנוחת 
ז"ל, מחסי־ פסח ברנדוויין  הרה"ח 
די באיאן, אשר נלקח לבית עולמו 
סיון  כ"ד  ה'  בליל  לב  כל  למגינת 
לחייו  מ"ט  בשנת  שנותיו,  במיטב 
ביראת  שמלאו  טוב'  'לב  כמנין 
והארת  חסדים  גמילות  שמים, 

פנים.
ניסן  ו'  ביום  נולד  ז"ל  המנוח 
לאביו  גדול  יוחסין  בבית  תשכ"ט 
זצ"ל  הערש  יהודה  ר'  הרה"ח 
מרדכי  יעקב  רבי  הרה"צ  שם (בן  את  שנשא  זצ"ל)  ברנדוויין 

יהודה  רבי  הרה"ק  הגדול  זקנו 
מחנה  'דגל  בעל  מסטרעטין  צבי 
יהודה' זיע"א ולמעלה בקודש דור 
מרן  הימים  שבעת  לאור  עשירי 
הצוה"ח  ולאמו  זיע"א.  הבעש"ט 
הגה"צ  בת  ע"ה  ציפא  מלכה  מרת 
ראובן  מנדל  מנחם  רבי  המופלא 
להרה"ק  ונין  (נכד  זצוק"ל  גפנר 
מגדולי  זיע"א)  לייקעס  דוד  רבי 
שהנהיג  ומי  מעלה  של  ירושלים 
בכותל  הכהנים  ברכת  מעמדי  את 

המערבי.

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ג

  המשך בעמ' ד

סגן שר החינוך בתגובה לחוק הגיוס החדש:

"אסור להסכים עם חוק ששולל 
את הסמכות למתן דיחוי לכל 

מספר של בני ישיבות כ"י"
"מדיניות הממשלה הזו כפי שנקבעה בראשית דרכה 

כללה התחייבות שלא יהיו מכסות של תלמידי ישיבות"

את־ שהוצג  החוק  "מתווה 
ללא  הוכן  הבטחון  שר  ע"י  מול 
מעורבות של הנציגות החרדית 
וההמ־ התורה,  יהדות  מטעם 
מגלות  שפורסמו  כפי  לצות 

את  ששולל  נוסח  כוללות  שהן 
למתן  הבטחון  משר  הסמכות 
משירות  ישיבות  לבני  דיחוי 
צבאי כאשר לא עמדו ביעדים", 
  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

יקותיאל יודקוביץ
בן הרב אליעזר הי"ו

ישיבת אורחות תורה ב"ב
ירושלים

רחל פליגמן
בת הרב מרדכי יהודה הי"ו
סמינר הישן י-ם
רחובות

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי, כ"ט בסיון תשע"ח
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לפני מהפך בינלאומי?  
הבוקר ניתן כבר יהיה לדעת מה ילדה הפגישה בין נשיא ארה"ב 
לבין השליט מצפון קוריאה. האם הושגה פריצת דרך ולו רק זעירה 
בדרך להסכם בין שתי המדינות, או שהקרח לא נשבר ומהפגישה 
תהיה  התוצאה  זאת  שבכל  נותנת  הדעת  כי  אם  שלום.  יצא  לא 
הצדדים  ששני  משום  מידיות  יהיו  לא  תוצאותיה  אבל  חיובית, 

זקוקים לזמן כדי להניע מהלכים עם משמעות היסטורית.

התפתחו  שהמהלכים  האופן  את  לבחון  רק  ניתן  זה  בשלב 
להולדתה  עדים  שאנו  הוא  הראשון  הלקח  המניעים.  היו  ומה 
מהלכים  על  מבוססת  היא  חדש.  מסוג  בין־לאומית  מדינאות  של 
תמיד  ולא  פתאומיות  החלטות  בעליל.  צפויים  ולא  דרמטיים 
ובטחוניות  מדיניות  תפיסות  למוטט  יכולות  מנהיגים  של  מובנות 
שקנו להן שביתה. במידה מרובה יוזמתו של נשיא מצרים סאדאת 
לבוא לירושלים היא דוגמה מוקדמת לכך, אלא שבכל זאת קדמה 
לה הכנה ממושכת, גישושים ואיתותים. ואילו למהירות שבה עברו 
ארה"ב וצפון קוריאה מערב עימות גרעיני לרצון לשוחח פנים אל 
שני  כאשר  אפשרית  זאת  תופעה  הנראה  ככל  תקדים.  אין  פנים 

הצדדים הם אנשים לא צפויים.

כי  הוא  העולם  על  רבות  צרות  להביא  עוד  שעלול  נוסף  לקח 
ערובה.  כבן  העולם  את  מחזיקה  גרעיני  בנשק  שמחזיקה  מדינה 
מעמד  שום  לה  היה  לא  קוריאה  צפון  של  והטילים  הפצצות  ללא 
בעולם. היו מתייחסים אליה כמדינה מצורעת וכגורם חשוב בציר 
לאפשר  שלא  בגין  לדוקטרינת  מוחלטת  הצדקה  ומכאן  הרשע. 

למדינות אויב להתחמש בנשק גרעיני. 

כשלונותיהם של קלינטון, בוש הבן ואובאמה במגעים מול צפון 
קוריאה וחוסר יכולתם לבלום את הישגי הגרעין של צפון קוריאה 
של  באסטרטגיה  לדבוק  חייבת  הברית  ארצות  כמה  עד  מלמדים 
העולם.  שלום  על  לשמור  שמסוגלת  היחידה  היא  העולם.  שוטר 
על  נבחר  טראמפ  ובתבונתם.  מנהיגיה  בעוצמת  לוקה  שהיא  אלא 
עשו  הם  הליברלית.  האמריקאית  האליטה  של  חמתה  ועל  אפה 
ועושים הכל להכשילו. חלקה הגדול של האומה האמריקאית אכן 
הסתאב, שקוע בעצמו ברוח הפוסט מודרניזם ואם לא יחול שינוי 
מה  את  שמבטא  האחרון  האמריקאי  הנשיא  הוא  שטראמפ  יתכן 

שהיה ידוע פעם כאתוס של אמריקה. 

את  שתאבד  מפחד  איראן  טראמפ.  של  בכשלונו  רוצים  רבים 
אחת מתומכותיה החשובות. האסלאם השיעי והאסלאם הקיצוני 
בארה"ב  הדמוקרטית  המפלגה  הברית.  ארצות  שנאת  בשל 
על  לטראמפ  יביא  קוריאה  צפון  עם  שהישג  מחשש  והעיתונות 
בארץ  גם  הצער  למרבה  שניה.  נשיאותית  קדנציה  כסף  של  מגש 
תמיכתו  הוא  טראמפ  של  חטאו  השיחות.  לכשלון  המייחלים  יש 
בנתניהו, העברת השגרירות לירושלים ומדיניותו הפרו ישראלית. 
מאז נבחר עושים אותו עיתונאים ישראלים בכירים ללעג ולקלס. 
בעולם  הסיבות  כל  באמת  יש  לישראל  יתבדו.  שהם  להתפלל  יש 

לרצות בהצלחת השיחות. 
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קיזוזים
לרבות  שבעולם,  בנוהג 
אי  כתיקונם  בימים  ישראל 
מול  אל  העבר,  בשנות  שם 
ועושה  המתפקדת  הקואליציה 
את  למקסם  יכולתה  ככל 
שלטונה ולהביא לידי ביטוי את 
(אג'נדה  ואמונותיה  עמדותיה 

בלע"ז), פועלת אופוזיציה.
האופוזיציה נוקטת אף היא 
כל אשר לאל ידה על מנת לבטא 
הלעומתיות  עמדותיה  את 
לרבות  הממשלה,  של  לזו 
הלגיטימיים  הכלים  נקיטת 
כדי  לרשותה  מעמיד  שהחוק 
של  מהלכים  ולטרפד  לסנדל 

הקואליציה.
שיניים.  אין  לאופוזיציה 
יחיד  הכמעט  המעשי  האמצעי 
נסיון  הוא  לרשותה  העומד 
הזדמנויות  ליצור  או  לאתר 
הקואליציוני  הרוב  שבהן 
העת  כל  ולחתור  מובטח  אינו 

להפלת הממשלה.
אופוזיציה  זאת,  עם 
או  ישנונית,  ולא  אפקטיבית 
בבועה  שקועה  מכך:  גרוע 
ידה  טומנת  לא  ובקיבעון, 
בצלחת. חבריה מנסים כל העת 
אם  קיומם,  את  לבוחר  להזכיר 
שאינן  לסדר  הערות  באמצעות 
הקואליציה  של  לחיכה  ערבות 
אך משמשות כפה לבוחרים; אם 
בשאילתות שאינן נותנות מנוח 
ליושבים סביב שולחן הממשלה 
המיניסטריאליים  בתפקידיהם 
שאין  בנאומים  ואם  השונים; 
אך  פרודוקטיבית  בשורה  בהן 
ונושאיהם  (במידה  תכניהם 
המתאימים)  בכישורים  ניחנו 
כותרות  יוצרים  מהדהדים, 
את  לבוחרים  מזכירים  ושוב 
את  העניקו  כשלא  הפסידו  מה 
מרבית הקולות דווקא ליושבים 

בספסלי הקואליציה.
העבר  מן  דוגמה  הנה 
מוכח  מידה  בקנה  להצלחה 
במשך  האחרון.  הפרמטר  של 
היה  רצופות  שנים  עשרות 
האופוזיציה.  ראש  בגין  מנחם 
היה זה ראש הממשלה הראשון, 
הכוח  שחרף  גוריון,  בן  דוד 
אצור  שהיה  מעורער  הבלתי 
בידיו בימי שלטונו, מקפיד היה 
במליאת  אישית  נוכח  להיות 
עלה  שבגין  אימת  כל  הכנסת 
נאום.  לשאת  המליאה  לדוכן 
מפאת  זאת  עשה  לא  הוא 
מחויבות  או  שלטונית  תקינות 
ממשלה  ראש  מצד  כבוד  של 
גוריון  בן  האופוזיציה.  לראש 
כל  ואת  המדינה  את  הכפיף 
ולגחמותיו  לרצונו  רשויותיה 
עצמו  הוא  עפעף.  הנד  מבלי 
זאת  עשה  כי  ביומנו  העיד 
להחמיץ  היה  יכול  שלא  משום 
נאום משובח של בגין, שאכן כל 
ברטוריקה  והסתכם  החל  כוחו 

המילולית שלו.
באמת  אין  אלו  בימים 
הסיעה  בישראל.  אופוזיציה 
עסוקה  באופוזיציה  המרכזית 
מנדטים  אחר  נואש  בחיפוש 
לעבודה  זמן  לה  ואין  אבודים 
במליאה ובוועדות. שלא לדבר 
הנושפת  ההן  אומרי  סיעת  על 
לא  בראשה  שהעומד  בעורפה 
את  מאייתים  איך  זוכר  באמת 
הוא  במליאה  וגם  ועדה  המילה 

בקושי אורח.
מתעוררים  לפעם  מפעם 
האבודה  במפלגת  החברים 
לעשות  שעליהם  ונזכרים 
לעצמם  להוכיח  כדי  משהו 
ולזולתם שהם קיימים. זה הזמן 
שבהם,  הקולני  מכריז  שבו 
מראש:  שנקבע  תור  לפי  אולי 
הדבר  זה  קיזוזים.  יותר  אין 
הנוכחית  שהאופוזיציה  היחיד 
בכלי  וגם  להנפיק  מסוגלת 
אף  הם  הזה  דמוקרטי  האנטי 

פעם לא מעזים להשתמש.
הזו  הקלוקלת  השיטה 
עייפות  מכל  יותר  מסגירה 
לשחק  מוטיבציה  וחוסר 
יש  שבו  הפוליטי  במשחק 
כשילדים  ברורים.  כללים 
לא  משחק:  באמצע  מכריזים 
הכלים  את  שוברים  משחקים, 
לאמא  קוראים  בעצם  הם   –
אנחנו  המשחקים:  ממגרש 

עייפים, רוצים הביתה.

קיצוצים
והבטחון  החוץ  ועדת 
את  לאשר  אתמול  החליטה 
יש  כי  הקובעת  החוק  הצעת 
המועברים  מהכספים  לקזז 
את  הפלסטינית  לרשות 
משלמת  שזו  המשכורות 

למחבלים ולמשפחותיהם.
אבי  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
דיכטר, שיגר לתקשורת הודעה 
צוהלת למרות שזהו רק אישור 
שניה  בקריאה  הצבעה  שלפני 

ושלישית.
מעט מדי ומאוחר מדי.

כיתותים
למצבו  מובהקת  עדות 
בסקרים  לפיד  יהיר  של  העגום 
האחרונים  בימים  מתקבלת 

בקצב תכוף ויומיומי.
שמרבה  מנומס  מפלקט 
אחד  לכל  פנים  ולהאיר  לחייך 
בישראל,  האוכלוסיות  מסוגי 
לפיד  שב  הסדר,  משנה  ולא 
לתחביבו הישן והמאוס: לתקוף 
את החרדים באמצעות דמגוגיה 

זולה ותלושה מן המציאות.
שהמטבע  מייחל  הוא  כעת 
קונים.  לו  ימצא  הזה  השחוק 
הועיל  לא  זה  המנוח  לאביו 
כבלון  כזכור  התאיידה  וסיעתו 

שהתפוצץ.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר קנצלר אוסטריה בישראל: "נילחם בכל 

צורה של אנטישמיות באירופה בנחישות"
קנצלר אוסטריה, סבסטיאן קורץ, בפתח פגישתו עם נתניהו: "ננסה להגביר מודעות באירופה למצב המיוחד 

ולצורכי הבטחון המיוחדים של ישראל"
מאת מרדכי גולדמן

סבסטיאן  אוסטריה,  קנצלר 
קורץ, המבקר בישראל, נפגש את־
הממשלה  ראש  עם  בצהריים  מול 
בפתח  נתניהו.  בנימין  החוץ,  ושר 
לנתניהו,  קורץ  אמר  הפגישה 
היחסים  על  להודות  רוצה  "אני 
האח־ בשנים  לנו  שהיו  האישיים 
רונות. היום היחסים בין אוסטריה 
גדל  הסחר  מצוינים.  הם  לישראל 

והתיירות בשיא של כל הזמנים".
את  להדגיש  רוצה  אני  "אבל 
יוד־ האוסטרים  אנו  שאמרת:  מה 

שלנו  ההיסטוריה  שלמרות  עים 
יש לנו אחריות מיוחדת כלפי יש־
לה־ יכול  אני  היהודי.  והעם  ראל 
לך שאוסטריה תילחם בכל  בטיח 
באירופה  אנטישמיות  של  צורה 
באנ־ וגם  שקיימת  בזו  בנחישות, 
טישמיות החדשה", התחייב קורץ

במדיניות  תמיכה  הביע  קורץ 
שהאחריות  יודעים  "אנו  ישראל, 
בגבולות  מסתיימת  לא  שלנו 
במדינת  לתמוך  רוצים  אנו  שלנו. 
שלכם.  הבטחון  ובצורכי  ישראל 
אתם חיים בשכונה קשה והשכנים 
ליכטנשטיין  שלנו  כמו  לא  שלכם 

ושוויץ".

מודעות  להגביר  "ננסה 
ולצורכי  המיוחד  למצב  באירופה 
ישראל",  של  המיוחדים  הבטחון 
הוא  שלנו  "הביקור  קורץ,  הבטיח 
היחסים.  את  להמריץ  הזדמנות 
ואני  החינוך  שר  עם  כאן  אני 
בתחום  היחסים  את  לחזק  אפעל 

החינוך".
הק־ את  בירך  הממשלה  ראש 
נצלר קורץ בפתח הפגישה, "אתה 
והעם  ישראל  של  אמיתי  ידיד 
בהליכה  זה  את  הוכחת  היהודי. 
שעוד  מקווה  ואני  לכותל  שלך 
בדרכך.  ילכו  באירופה  מנהיגים 
השנה  ביום  שלך  הנפלא  בנאום 

לסיפוח אוסטריה הוכחת אחריות 
היסטורית".

של  עשייתו  את  שיבח  נתניהו 
באנטיש־ המאבק  בתחום  קורץ 

"אתה  השואה,  ובהכחשת  מיות 
על  ודיברת  לאנטישמיות  מתנגד 
אתה  באוסטריה.  יהודיים  חיים 
רק  לא  היתה  שאוסטריה  אמרת 
מי־ אלה  פושעת.  רק  אלא  קרבן 
מילותיך  את  גיבית  אמיצות.  לים 
סובלנות  אפס  הוכחת  במעשים. 
אנדרטת  הקמת  לאנטישמיות. 
זכרון בוינה עליה יחקקו את שמו־

תיהם של כל היהודים האוסטרים 
שנספו בשואה. הכרזת על ביקורי 

אתמול  מאטהואזן.  במחנה  נוער 
הכרזת ביד ושם על קרן מורשת".

היא  שישראל  יודע  "אתה 
היחידה  האמתית  הדמוקרטיה 
"זה  נתניהו,  ציין  התיכון",  במזרח 
הערכים  על  שמגן  היחיד  המקום 
פלו־ חרות,  מעריכה:  שאירופה 
לנ־ מצפים  אנו  ושיוויון.  רליזם 

שיאות של אוסטריה של האיחוד 
האירופי שתחל ב־1 ביולי. אמרת 
לקחת  צריכה  שאירופה  אתמול 
ישראל  של  הבטחון  דאגות  את 
מאוד  שזה  חושב  אני  בחשבון. 
חשוב. זה לא תמיד ככה. אתה גם 
אמרת שבזמן הנשיאות שלך אתה 
גם  כמו  האלה  את הדאגות  תעלה 
מרענן.  רוח  משב  זה  אנטישמיות. 
זו מנהיגות. אני הנחיתי את מנכ"ל 
להגביר  רותם  יובל  החוץ  משרד 
החוץ  משרד  עם  הקשרים  את 
את  להביא  שנוכל  כדי  האוסטרי 
הנ־ בזמן  למימוש  האלה  היעדים 

שיאות שלך".
"לסיום סבסטיאן אני רוצה לו־

מר כמה התרגשתי וכמה ישראלים 
הזזת  שאתה  מכך  התרגשו  רבים 
היח־ את  קידמת  קדימה,  דברים 

סים בין המדינות לגבהים חדשים. 
אני יודע שזה חשוב עבורך וזה גם 
חשוב עבורי. מה שאנו מבינים שזה 
מחזק את הקשר בין שתי המדינות 

שלנו", הוסיף נתניהו. בית שמש: לקראת ראש השנה ייחנך החניון 
שיוסיף 160 מקומות חניה לנוסעי הרכבת

"היעד שלנו הוא להכפיל את המספר", אומר סגן ראש העיר ויו"ר ועדת התנועה 
הרב שמואל גרינברג

מאת מאיר קליין 

החניון  להקמת  העבודות 
בכניסה  הרכבת  של  השלישי 
האחרונים  בשבועות  נכנסו  לעיר, 
להליך המאסיבי שלהן, ולכך נערך 
השבוע  שלישי  יום  של  בבוקרו 
החניון  של  העבודה  באתר  סיור 
בכירי  השתתפו  בו  סיור  החדש, 
הפרויקט  מנהלי  עם  יחד  העיריה 

מטעם רכבת ישראל.
מצוקת החניה בתחנת הרכבת 
החניה  מצוקת  היא  שמש  בבית 
ביומו  יום  מדי  בעיר,  הגדולה 
משתמשים אלפים מתושבי העיר 
כדי  הרכבת  בשירותי  וסביבותיה 
מהם  רבים  המרכז,  לאזור  לנסוע 
מגיעים ברכבם עד תחנת הרכבת, 
הרכב  את  להשאיר  מתכוונים  הם 
אבל  לרכבת,  ולהצטרף  בחניה 
האפשרות  חניה,  מקומות  בהעדר 
הזו הופכת מורכבת, ולא מעט גם 

מוותרים עליה בשל כך.
ועדת  ויו"ר  העיר  ראש  סגן 
גרינברג  שמואל  הרב  התנועה 
החניה  מצוקת  נושא  את  שלקח 
להסדרת  הביא  אישי,  כפרויקט 
חניון בסמיכות לרכבת, חניון נוסף 
שנחנך לפני כשנה עם 55 מקומות 
וע־ ה'ביג',  מתחם  מאחורי  חניה 

הפרק  על  שלישי  חניון  ניצב  תה 
שעליהם  חניה,  מקומות   115 עם 

מצידה  להוסיף  העיריה  מתכוונת 
כ־60 מקומות חניה נוספים.

נערך  שבו  השלישי  החניון 
המינהל,  אדמת  על  מוקם  הסיור, 
התברואה  עבור  שימש  הוא  בעבר 
לצורך  הופקע  ועתה  העירונית, 
אזור  עד  יגיע  החניון  חניון.  הקמת 
הרכבת, בסיומו יהיה שביל להולכי 
היישר  להגיע  דרכו  שיוכלו  רגל 
כך  הרכבת,  לתחנת  הכניסה  לתוך 
הדרך  את  לעשות  יצטרכו  שלא 
מהחניון ברגל חזרה לכיוון התחנה. 
אלו השבים מנסיעה ברכבת תהיה 
להם דרך קצרה עוד יותר, שכן לפי 
התכנית יפתחו בגדר התחנה פתח 
רחב ליציאה כולל פתח עם נגישות 

לבעלי מוגבלות פיזית.
סגן  הודה  הסיור  של  בסיומו 
גרינברג  שמואל  הרב  העיר  ראש 
החניון  להקמת  המסייעים  לכל 

החדש שיביא עמו בשורה חשובה 
לראש  הודה  הוא  העיר.  לתושבי 
על  אבוטבול  משה  הרב  העיר 
הליכוד  סיעת  ליו"ר  הרב,  סיועו 
שלום אדרי על הירתמותו לפתרון 
וכן  הדרך,  על  שצצו  רבות  בעיות 
שמעמידה  ישראל  לרכבת  הודה 
את המימון להקמת החניון החדש.

החדש,  החניון  השלמת  "עם 
שמש  בבית  הרכבת  בתחנת  יהיו 
אנחנו  אבל  חניה,  מקומות   300
אלא  כאן,  לעצור  מתכוונים  לא 
מקומות   300 עוד  עליהן  להוסיף 
חניה נוספים, חלקם מצידה השני 
של מסילת הרכבת, כאשר המטרה 
העומדת לנגד עינינו היא להוסיף 
וכך  חניה,  מקומות  שיותר  כמה 
תחבורה  לכלי  הרכבת  את  להפוך 
מרכזי לשירות תושבי בית שמש", 

אמר הרב גרינברג.

"מתייצבים" לימין מוסדות צאנז בחיפה:

1,000,000 ש"ח בקמפיין 
מימון המונים לטובת 
ביסוס וייצוב המוסדות

בלבד,  שעות   36 למשך 
פלטפורמה  לאוויר  תעלה 
לב  נדיב  כל  יוכל  בה  דיגיטלית 
את  ולקרב  תרומתו  את  לצרף 
כאשר  ש"ח  מיליון  של  היעד 
על  מיידית  מוכפלת  תרומה  כל 
נכבדים  נגידים  עם,  נדיבי  ידי 
היושבים ראשונה במלכות בית 
שני  ביום  נפתח  הקמפיין  צאנז. 
ליום  עד  ותימשך  היום  בחצות 

שלישי בחצות הליל.
החינוך  התורה,  מוסדות 
בחיפה,  צאנז  דחסידי  והחסד 
בש־ שנים  כיובל  לפני  הוקמו 

אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ליחותו 
ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, שיום 
הקרוב,  בשבוע  יחול  הילולתו 
השנים  בחלוף  בתמוז.  ט'  ביום 
המדרש  בית  ספסלי  התרבו 
כ־130  כיום  מונה  והקהילה 

ילדים.  ברוכות  משפחות 
נוצר  הקהילה  התפתחות  עם 
גדולים  משאבים  לגייס  הצורך 
תלמוד  בניית  השלמת  למען 
התורה וביסוס כולל האברכים.

משכך, החליטו בני הקהילה 
לצאת, כאיש אחד בלב אחד, עם 
לפיו  'מתייצבים',  הגדול  המיזם 
מוסדות  למען  הכל  מתייצבים 
מבני  אחד  כל  והחינוך.  התורה 
סכום  עצמו  על  נטל  הקהילה 
במהלך  יגייס  אותו  נכבד  כסף 
הח־ לב  נדיב  כל  ההתרמה.  יום 

במערך  חלק  הוא  אף  ליטול  פץ 
המוס־ לביסוס  ולסייע  האדיר 
דות הנאדרים בקודש, יוכל לה־

רים תרומתו קודש בפלטפורמה 
הטלפוני  במוקד  או  הדיגיטלית 
רבותינו  וזכות   04-864-1014

הקדושים תגן בעדו.

עצרת תפילה בירושלים
היום, ערב ר"ח תמוז, שהוא 
התחלת זמני התשובה, תתקיים 
בירושלים  תפילה  עצרת 
בביהכנ"ס המרכזי ישועות יעקב 

שכונת מא"ש.
ספר  כל  יאמרו   4:00 בשעה 
תפילת   6:30 ובשעה  התהילים 
מנחה ויו"כ קטן עם קריאת 'ויחל'.

מנהל מחוז מרכז של 'כללית' עופר חברוני וחברי הנהלת 
מחוז מרכז סיירו במרפאת 'הלל' באשדוד והתרשמו 
מהתפתחותם המואצת של שירותי הבריאות בעיר

צוות המרפאה הציג את ההתפתחות המואצת של שירותי בריאות כללית 
בעיר וסקרו בפני ההנהלה הבכירה את הפעילות הענפה שמובילה כללית 

במקום • עופר חברוני, מנהל מחוז מרכז בכללית: "הפעילות הברוכה 
שמקיימת כללית בעיר ניכרת היטב בשטח, בימים אלו אנו שוקדים על 

תכנית הוספת שירותים מגוונים ושדרוג מערך הרפואה בעיר"

עופר  בכללית,  מרכז  מחוז  מנהל 
הלל  הרפואי  במרכז  סיור  ערך  חברוני, 
מנהלת  בהשתתפות  באשדוד  ז'  רובע 
חברי  פיגרוה,  ר'  הגב'  במחוז  השיווק 
מנהלת  וינגוט  ש'  וגב'  המחוז  הנהלת 

קשרי לקוחות אשדוד. 
מקיימת  הבכירה  'כללית'  הנהלת 
מפעם לפעם סיורים מקיפים במרפאות 
השונות ברחבי הארץ, בהם יכולים חברי 
ההנהלה להתרשם מהפעילות בכל אחת 
ההתפתחות  על  לשמוע  מהמרפאות, 
המר־ היקפי  על  מידע  לדלות  מהשטח, 
פאות ולקבל סקירה מקיפה על העשיה 

הכוללת של כללית באותו אזור. 
מפו־ סקירה  שמעו  ההנהלה  חברי 
'הלל',  במרפאת  הרפואי  מהצוות  רטת 
הענפה  העשיה  את  בפניהם  שהציגו 
וסי־ המרפאה,  של  השוטפת  והפעילות 

הצוות  הרפואית,  האיכות  על  מקיף  קור 
על  השונות,  הפעילויות  על  המקצועי, 
שביעות רצון הלקוחות ועל ההתפתחות 

שחווה המרפאה לאורך השנה. 
הביעו  האחרון  הסקר  בתוצאות 
שהשתמשו  ז'  ברובע  'כללית'  לקוחות 
שביעות  'הלל'  הרפואי  המרכז  בשירותי 
רצון גבוהה ביותר, הסקר נערך ע"י חברה 
חיצונית 'יהלום' המתמחה במעקב אחר 

נאספות  ותוצאותיו  רפואיים  מוסדות 
מדי חצי שנה.  

מנהלת קשרי הלקוחות הגב' וינגוט 
רצון  בשביעות  הביקור  את  מסכמת 
לראות  ניתן  האחרונות  "בשנים  גבוהה, 
עו־ ואת  כללית  של  הפריחה  את  בנקל 
בדת היותה מובילה בשירות, ביחס ובמ־
קצועיות. תושבי רובע ז' באשדוד זוכים 
הרפואי  מהצוות  הן  ומסור  אישי  ליחס 
שעושה  האדמיניסטרטיבי  מהצוות  והן 
עבודה נפלאה. יש כאן שילוב של אנשי 
ניהולי  צוות  הראשונה,  מהשורה  מקצוע 
עם  שעובדים  ואנשים  ומסור  מוכשר 
רגש של שליחות ומסירות כלפי כל אחד 

מתושבי העיר". 
מר  'כללית'  של  מרכז  מחוז  מנהל 
עופר חברוני סיכם את הביקור באשדוד 
מקרוב  להכיר  לי  היה  "לעונג  ואמר: 
דאגתם  את  ולחוש  המרפאה,  צוות  את 
מכלי  שמעתי  התושבים.  בריאות  למען 
ראשון את השבחים על השירות האיכותי 
והמקצועי שמרפאות ה'כללית' מעניקים 
לתושבים וללקוחות באשדוד, אנחנו מו־
דעים וקשובים כל הזמן לצרכי לקוחות 
המגזר החרדי, ובימים אלו אנו שוקדים 
מגוונים  שירותים  הוספת  תכנית  על 

ושדרוג מערך הרפואה בעיר".



המבשר | יום ג', כ"ט בסיון תשע"ח | עמוד ג

משפחת ההגנה האווירית 'ברק' מתרחבת

התעשיה האווירית הציגה מערכת 
ישראלית חדשה להגנה מפני טילים

התעשיה האווירית מרחיבה את משפחת ההגנה האווירית 'ברק' ומציגה מערכת חדשנית המאפשרת לנהל 
שלושה סוגי מיירטים שונים

מאת סופרנו הצבאי

חושפת  האווירית  התעשיה 
מערכת   ,MXברק־ מערכת  את 
ימית  וטילים,  אווירית  להגנה 
המת־ 'ברק'  ממשפחת  ויבשתית 
בססת על תפיסת הפעלה חדשנית 
לניהול מערכי הגנה בעלי גמישות 
לנהל  מאפשרת  המערכת  מרבית. 
שונים  מיירטים  סוגי  שלושה 
התעשיה  של  ברק  ממשפחת 
האווירית: האחד לטווח יירוט של 
עד 35 ק"מ, השני לטווח יירוט של 
עד 70 ק"מ והשלישי לטווח יירוט 

מוגדל של 150 ק"מ.
במכ"מים  תומכת  המערכת 
מיטבי  לכיסוי  שונים  ומשגרים 
נגד מטוסי קרב, מסוקים, מלט"ים, 
קרקע־אוויר  טילי  שיוט,  וטילי קרקע־קרקע. היא מבוססת טילי 

על מרכז שליטה חכם ומוכח מב־
צעית המאפשר שילוב של טילים 

מיירטים נוספים.
בגמישות  מאופיינת  המערכת 
סוג  בחירת  המאפשרת  מבצעית 
בהתאם  המיירט  וסוג  המכ"מ 
תוך  המשימה  וסוג  האיום  לסוג 
האיומים,  סך  של  רוחבית  ראיה 
העומדים  והמשאבים  המשימות 
מאפש־ בנוסף  המערכת.  לרשות 

רת המערכת הצטיידות הדרגתית 
והרחבת  תקציב  מגבלות  פי  על 

בצורה  זמן  לאורך  היכולות 
מהירה וקלה.

התעשיה  מנכ"ל  וייס,  יוסי 
האווירית, מספר כי "לאחר שבצ־

ענו עסקאות ענק לייצוא מערכות 
 '8 'ברק  ממשפחת  אווירית  הגנה 
מערכות  בפיתוח  ממשיכים  אנו 
שלנו  המובילות  האווירית  ההגנה 
ומציגים יכולות חדשניות נוספות. 
מערכת זו פותחה באופן ורסטילי 
על מנת לתמוך בחיילות ובצבאות 
שונים ולאפשר גמישות תפעולית 
ומבצעית ללקוח תוך יכולת גידול 

עתידית מובנית, היא מביאה לידי 
היכולת  החדשנות,  את  ביטוי 
הישרא־ התעוזה  הטכנולוגית, 

התעשיה  של  והיצירתיות  לית 
האווירית".

התעשיה  סמנכ"ל  לוי,  בועז 
טילים  חטיבת  ומנהל  האווירית 
וחלל, מוסיף כי "המשך החדשנות 
בפיתוח המערכת, שילוב שלושה 
משלימות  יכולות  בעלי  מיירטים 
מאפשרים  המרבית  והגמישות 
מענה  שתספק  מבצעית  יכולת 

לאיומים המתפתחים".

'תכנית המאה' של הנשיא טראמפ לשלום בין ישראל והפלסטינים

השגריר פרידמן יצא לדיונים 
בתכנית השלום של הנשיא טראמפ
השגריר האמריקני בישראל נמצא בוושינגטון לסבב דיונים בבית הלבן 

ובמחלקת המדינה סביב תכנית השלום של הממשל בארה"ב

מאת מרדכי גולדמן

בי־ האמריקני  השגריר 
יצא  פרידמן,  דיוויד  שראל, 
לארה"ב  האחרונים  בימים 
המאה'  'תכנית  סביב  לדיונים 
לשלום  טראמפ  הנשיא  של 
על  והפלסטינים.  ישראל  בין 
בדיונים  מדובר  הדיווחים,  פי 
מלה־ מפרידמן  שמנעו  בהולים 
גיע לכנס הוועד היהודי אמריקני 

בירושלים.
שפרי־ לציין  ראוי  זאת,  עם 

הועידה  בתכנית  הופיע  לא  דמן 
המרכזיים  הנואמים  כאחד 
יוקלט  שנאומו  תוכנן  ומראש 

וכך  לנוכחים  בוידאו  וישודר 
סיפר  המוקלטת  בברכה  היה. 
בוושי־ מצוי  הוא  כי  פרידמן 

סביב  בהתייעצויות  נגטון 
האמריקנית.  השלום  תכנית 
בי־ האמריקנית  השגרירות 

טס  שהשגריר  אישרה  שראל 
לשיחות בארצות הברית ויקיים 
בכירים  פקידים  עם  פגישות 
במחלקת  וגם  הלבן  בבית 

המדינה.
הדיווחים  התרבו  באחרונה 
להציג  עתיד  טראמפ  שממשל 
המדינית.  תכניתו  את  בקרוב 
הממשל  גורמי  בקרב  אולם 
ישראלי  פקיד  הדעות.  חלוקות 

שלושה  לפני  כבר  סיפר  בכיר 
חודשים כי האיתותים שמגיעים 
כך  על  מעידים  מהאמריקנים 
שיחות  העת  כל  מנהלים  שהם 
אינם  עדיין  אך  התכנית,  סביב 

קרובים להצגתה.
התכנית  כי  אז  סיפר  הפקיד 
בפורו־ נידונה  להיות  ממשיכה 
האמ־ גם  אבל  בכירים  הכי  מים 
שהפלסטינים  מבינים  ריקנים 
פעולה  לשתף  מתכוונים  אינם 
תכ־ לפרסם  כוונה  להם  ואין   –

נית חד צדדית, אלא לחפש דרך 
שתפנה לשני הצדדים וגם תזכה 
הפעולה  ולשיתוף  לתגובתם 

שלהם.

אהבת ישראל 
לשיאים חדשים 

ביטוי הולם | הרב י. טוורסקי

מי כעמך ישראל! – האחדות ואחוות האחים שיהודים 
מי  אי  אם  חדשים.  שיאים  פעם  בכל  שוברות  בהן  ניחנים 
הוא  אשר  ישראל  עם  של  סודו  על  כבר  שעמד  פעם  חשב 
'גוי אחד בארץ', באה המציאות וטופחת על פניו נוכח גילויי 

אהבה חדשים בין יהודים שכמותם לא היו. 
הדברים באים לידי ביטוי לדוגמה בעת של צער. יהודי 
נופל חלילה למשכב ונחלה במחלה קשה, וכדומה, אזי ניתן 
לראות במוחש את מעיינות האחדות והחיבה הזורמים בין 

כל חלקי העם.
על  הציבור  את  המיידעת  בעיתון  קטנה  מודעה 
התארגנות לאמירת 1000 ספרי תהילים עבור פלוני החולה, 
המארגנים  את  אף  המפתיע  נרחב  כה  ציבורי  בהד  נענית 
עצמם. יהודים מכל גווני הקשת, צעירים ומבוגרים, אנשים, 
רצונם  את  ומביעים  מתקשרים  קטנים,  ילדים  ואף  נשים, 
להשתתף בתפילה ולהשתלב באמירת ספרי התהילים, תוך 
שמדובר  אף  שלימה  לרפואה  הלב  מעומק  איחולים  צירוף 

בחולה שהם כלל אינם מכירים ולא שמעו את שמו.
המשגרים  הקבוצתיים,  הקווים  אף  נרתמים  זו  למטרה 
למען  נוספות  שעות  ופועלים  מזכירים  הצנתוקים,  את 
הירתמות המונית של אלפי מתפללים לרפואת חולה פלוני 

או אלמוני, והן בוודאי א־ל כביר לא ימאס תפילת רבים.
ישראל  אהבת  בכיסם.  יהודים  אף  ניכרים  זאת,  לצד 
המפעמת בקרב יהודים מזדקרת גם במקרים בהם יש לצאת 
במגביות חירום ובהתרמות המוניות. לפעמים אף מתחולל 
מאבק נגד הזמן, בעת ששעון החול של החולה הולך ואוזל 
עד השגת הסכום הנדרש עבור טיפול רפואי מציל חיים או 

ניתוח חירום דחוף.
דרכי  בשלל  ההמונית,  ההתגייסות  ניכרת  כאן  גם 
מכל  זורמים  הכספים  התורמים.  לפני  הניצבים  התרומה 
הכל  מהיר.  בקצב  מתגהצים  האשראי  וכרטיסי  הכיוונים 
עבור המטרה הנשגבה – להציל ולהביא מזור ומרפא עבור 

יהודי נוסף הנאנק על מיטת חוליו.
מצוה,  של  במגביות  רבות  שנים  שעסקו  עסקנים  אף 
ישראל  אהבת  של  המציאות  נוכח  נפעמים  כיום  עומדים 
הלוהטת, כאשר תוך שעות ספורות ניתן לגייס סכומי עתק 
שפעם היו עמלים עליהם שבועות ארוכים. יהודים נתבעים 
מצויה  הפרוטה  ואין  להם  שקשה  כאלו  גם  ישנם  ונותנים, 
בכיסם, ובכל זאת נענים בהתלהבות ומזילים מכיסם למען 

הזולת, אף במידה ואינם מכירים אותו כלל.
ולוואי שתהיה תופעה ברוכה זו ללימוד זכות עצום עבור 
נזדקק  לא  ושאכן  ובפרט,  בלל  לישועה  הזקוק  ישראל  עם 
כבר לכך, באשר כל החולים יזכו לרפואה והבריאים לא יחלו 

ונזכה לגאולה שלימה בקרוב.  

ראה"מ נתניהו: "נתוני קרן המטבע העולמית בלתי נתפסים; 
עברנו את יפן ואת ממוצע האיחוד האירופי בתוצר לנפש"

מאת שלמה גרין

העול־ המטבע  קרן  מנתוני 
את  עברה  ישראל  כי  עולה  מית 
לנפש,  בתוצר  האירופי  הממוצע 
הממשלה  ראש  אתמול  ציין  כך 
בנימין נתניהו בפתח ישיבת סיעת 

הליכוד.
מק־ נתונים  אתמול  "קיבלתי 

לא  פשוט  העולמית,  המטבע  רן 

הממשלה.  ראש  אמר  נתפסים", 
לנפש  בתל"ג  אלה  נתונים  "לפי 
עברנו את יפן, עברנו את הממוצע 
מת־ אנחנו  האירופי,  האיחוד  של 

וצרפת,  לבריטניה  מאוד  קרבים 
הזמנים  כל  של  בשפל  האבטלה 
בשיטת  אותה  שמודדים  מאז 
הקיימת למעלה מ־40 שנה. ההכ־

נסה הממוצעת היא בשיא של כל 
הזמנים. יש כאן שינוי גדול מאוד".

"חברינו  כי  הוסיף  נתניהו 
באופוזיציה נוהגים לומר: כן, אבל 
והע־ יותר  מתעשרים  העשירים 

ניים נעשים עניים יותר. גם זה לא 
נכון כי יש לנו גם את הנתונים של 
הישראלית,  בכלכלה  השוויון  אי 
שיטתי  ובאופן  בהתמדה  יורד  זה 
ובצורה דרמטית ובולטת. כלומר, 
תוצאה  זה  משתפר.  השוויון  גם 
שנים  רבת  כלכלית  מדיניות  של 

האחרונות  בשנים  מוביל,  שאני 
ואני  כחלון  משה  ידידינו  עם  יחד 
את  לעשות  נמשיך  שאנחנו  חושב 
זה עוד שנים רבות לטובת מדינת 
ישראל,  אזרחי  לטובת  ישראל, 

לטובת כלכלת ישראל".

עפולה: מחבל ביצע פיגוע דקירה; תושבת מגדל העמק נפצעה קשה
נמסר  העמק  החולים  מבית 
ובדי־ מצבה  שיוצב  לאחר  כי 

לנפגעת,  שנערכו  הדמיה  קות 
מפגיעות  סובלת  היא  כי  עלה 
קשה  הוגדר  מצבה  פנימיות. 

הועברה  היא  יציב.  אך  מאד 
לטיפול  ביחידה  טיפול  להמשך 

נמרץ.
מהמ־ נמסר  האירוע  בסיכום 

שטרה כי כוחות משטרה גדולים, 
משט־ ומסוק  הגבול  משמר  אנשי 

רתי, הוזנקו למקום הארוע והחלו 
מחסו־ ופריסת  סריקות  בביצוע 

חשודים  אחר  לאתר  בנסיון  מים 
במעשה.

שוטרי  של  המהירה  "תגובתם 
ערנותם  בסיוע  ישראל  משטרת 

ומ־ לאיתורו  הובילה  אזרחים  של 
עצרו של החשוד. שוטרי משטרת 
בערים  לפעול  ימשיכו  ישראל 
לש־ מתוגברים  בכוחות  ובצירים 

נמסר  הציבור",  של  בטחונו  מירת 
מהמשטרה.

  המשך מעמ' ראשון



עמוד ד | יום ג', כ"ט בסיון תשע"ח | המבשר

הישג לבני ברק: ניצול של 100 אחוז 
מתקציבי תכנית 360 לילדים ונוער

מאת מאיר קליין 

"עיריית בני ברק מצטיינת בפ־
עילויות הרבות והמגוונות בתחומי 
והיא  ולנוער  לילדים   360 תכנית 
ומירבי  יעיל  לשימוש  הכל  עושה 
בתקציב העומד לרשותה למטרות 
מנשה,  א.  גב'  כותבות  כך   – אלו" 
הלאומית  בתכנית  מחוזית  ממונה 
אביב  תל  במחוז  ולנוער  לילדים 
על  הממונה  סגנית  ברזילי,  ח.  וגב' 
המחוז במכתבן לרב שמעון קשש, 
סגן מנהל אגף החינוך בעיריה ומ־

נהל התכנית בעיריה.
לילדים  הארצית  התכנית 
רבות,  בערים  המופעלת  ולנוער, 
הינה מטעמם של משרדי החינוך, 
ובט־ הקליטה  הבריאות,  הרווחה, 

חון פנים, כשהתקציב שיועד לבני 
והרווחה  החינוך  ממשרדי  ברק 
וב־ שקלים,   8,304,790 על  עמד 

האחרונה,  הכספים  לשנת  סיכום 
בעיריית  ליעדיו  התקציב  נוצל 
וכדברי  אחוזים,  ב־100  ברק  בני 
ולנוער  לילדים  התכנית  הנהלת 
אינדיקציה  "זו  אביב  תל  במחוז 
ולהש־ ממנה  ללמוד  שניתן  יפה 

תמש בה ככלי עבודה. אם תמונה 
ברק  שבני  הרי  מילים,  אלף  שווה 

מצטיינת באופן יוצא דופן עם 100 
בהחלט  וזו  תקציבי,  ניצול  אחוזי 

סיבה לגאווה יישובית".
לילדים  השירותים  מערך 
ברק  בני  בעיריית  הפועל  ולנוער, 
 ,360 הלאומית  התכנית  במסגרת 
ושורה  תנופה  באחרונה  קיבל 
עם  כוללני  ושדרוג  שיפורים  של 
של  תפקידו  על  חדש  דגש  שימת 
ולהוריהם,  לילדים  מענה  אחראי 
והש־ מפגשים  של  סדרה  לאחר 

מקצועיות  במסגרות  תלמויות 
הראשונה.  מהשורה  מעולות 
לצורך זה פעלו צוות ההיגוי והרב 
בבני  התכנית  מנהל  קשש,  שמעון 
לא־ הכשרה  מערך  לבניית  ברק 

להעניק  ובכך  המענה,  על  חראים 
ומאידך  למצויינות,  כלים  להם 
מקומם  את  ולמצב  לייקר  גיסא 
מזמנם  התורמים  העובדים  של 
למען  שבהם  המיטב  את  ונותנים 
זו  במסגרת  התכנית.  הצלחת 
ייחודיים  מפגשים  לקיים  הוחלט 
ללמידת  הזדמנות  ניתנת  בהם 
עמיתים וכן קיום סדנאות ודיונים 
לשפר  ניתן  וכך,  שונות,  בסוגיות 
השירות  את  משמעותי  באופן 

הניתן לילדים והוריהם.
זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש 
הבהיר כי במסגרת שינויים במע־

הלאומית  בתכנית  התפקידים  רך 
לכישורים  הערכה  ומתוך   360
להצלחת  המשמעותית  ולתרומה 
מסגרת  הורחבה   ,360 תכנית 
הפעילות באופן משמעותי ביותר, 
והיא מוכיחה את עצמה לכל אורך 

הדרך.
ומנהל  החינוך  אגף  מנהל  סגן 
בסיכון,  ולנוער  לילדים  המחלקה 
את  הדגיש  קשש,  שמעון  הרב 
הולם  נקודתי  מענה  במתן  הצורך 
והכוונה מקצועית נכונה, שכן לכל 
מקרה ישנו מענה אחר באופן פר־

טני, הגם שבעין ראשונית זה נראה 
כמקרה הדומה לחברו, אולם לא־
הפ־ כל  ולמידת  מעמיק  עיון  חר 

למקום  להפנותו  צורך  יש  רטים, 
שונה ולטיפול הולם, המתגבר על 
סבכי הביורוקרטיה. בדבריו הודה 
העיר  לראש  קשש  שמעון  הרב 
ותקציבים  ניכר  כה  זמן  המקדיש 
תחומי  לקידום  משמעותיים  כה 
אברהם  להרב  והרווחה;  החינוך 
ולהרב  רה"ע  מ"מ  רובינשטיין, 
אליהו דדון, סגן רה"ע וראש האגף 
המסייעים רבות לקידום התכנית, 
ספרא,  יהונתן  להרב  כן,  וכמו 
מנהל אגף החינוך ולגב' א. מויאל, 
מנהלת האגף לשירותים חברתיים 
הנכונים,  המקצועיים  ולצוותים 
בכל זמן, לסייע בהפעלת סדנאות 

החינוך למנהלי תלמודי התורה.

הבית הלבן בהודעה אופטימית: "השיחות עם צפון 
קוריאה בסינגפור מתקדמות טוב ומהר מהמצופה" 

במקומות  משהייה  מוחלטת 
מקסי־ באופן  מאובטחים  שאינם 
מלי על ידי אנשיו. קודם לכן נפג־

שו קים וטראמפ, כל אחד בנפרד, 
עם ראש הממשלה של סינגפור לי 

הסיין לונג. 
משתי  צוותים  קיימו  במקביל 
הצפו־ וקוריאה  ארה"ב  המדינות, 
במס־ אינטנסיביות,  פגישות  נית, 

גרתן קידמו את המו"מ, והכינו את 
ההיס־ הפגישה  לקראת  הקרקע 

טורית בין שני המנהיגים. 
אתמול,  נמסר  הלבן  מהבית 
שנרשמה  ההתקדמות  לנוכח  כי 
לפגישת  המקדימות  בפגישות 
תגיע  הוועידה  כי  נראה  הפסגה, 
והנ־ מהמצופה,  מוקדם  לסיומה 
סי־ את  לעזוב  יוכל  טראמפ  שיא 
נגפור עוד הערב, ולשוב לוושינג־

טון. לפני כן ייפגשו טראמפ וקים 
מלבד  נוספת,  אחת  פעם  לפחות 
ויסע־ ביניהם,  הראשונה  הפגישה 

דו ארוחת ערב משותפת, יחד עם 
ונציגים  הצדדים  משני  בכירים 
מתקיימות  הפגישות  מסינגפור. 

סנטוסה,  הנופש  באי  התכנון  לפי 
המכונה 'אי המוות', והמחובר בג־
שר אל האי המרכזי של סינגפור. 

התייחסויות  נרשמו  במקביל 
לקראת  העולם  מרחבי  רבות 
הפגישה המתכוננת, רובן תומכות 
הסכם  לקבלת  ומצפות  במהלך 
להתפרקותה  שיביא  ובטוח  יעיל 
של קוריאה הצפונית מנשקה הג־

מעליה.  הסנקציות  והסרת  רעיני, 
גוטרש  אנטוניו  האו"ם  מזכ"ל  גם 
האו"ם  כי  ומסר  זו,  ברוח  הגיב 
ההסכם  ביישום  חלק  לקחת  מוכן 
בפועל, באמצעות שליחת פקחים 
ואנשי מקצוע לקוריאה הצפונית. 
יוצאת דופן היתה תגובתה של 
לרודן  קריאה  שפרסמה  איראן, 
לח־ יתפתה  לבל  קוריאני,  הצפון 
תום הסכם עם נשיא ארה"ב. דובר 
ברהאם  האיראני,  החוץ  משרד 
הרשמית,  בהודעה  אמר  קאסמי, 
ברא־ העומד  והנשיא  ארה"ב  כי 
שה, דונלד טראמפ, ידועים כמפ־

הסכמים,  ושוברי  התחייבויות  רי 
כך שלא יהיה חכם מצד קים ג'ונג 
און לחתום איתם על הסכם שיתכן 

ולא יכובד לבסוף על ידי ארה"ב. 
הצהרה  גם  נרשמה  ומנגד 
הצפונית  קוריאה  של  חריגה 
החוץ  משרד  כשדובר  עצמה, 
לפרסום  הגיב  קוריאני,  הצפון 
הסרטון של נתניהו, בו מציע ראש 
איראן  לאזרחי  סיוע  הממשלה 
במים,  החמור  המחסור  בסוגיית 
ממנו סובלת איראן. "נתניהו ציוני 
החוץ  משרד  דובר  כתב  מצחין", 
הצפון קוריאני, הוא פושע, שקרן 
ואסור להאמין לו. הוא זה שמונע 

מים מתושבי עזה". 
היש־ החוץ  שר  זאת,  לעומת 

הביע  ליברמן  אביגדור  ראלי, 
תסתיים  הפסגה  שוועידת  תקוה 
"מאחל  וכתב:  מרובה,  בהצלחה 
הברית  ארצות  לנשיא  בהצלחה 
דונלד טראמפ בפגישתו עם מנהיג 
גרעיני  נשק  מניעת  קוריאה.  צפון 
משימה  היא  הרשע  ציר  ממדינות 
חשובה שתשפיע לטובה על העו־

שמנהיגותו  בטוח  אני  כולו.  לם 
של  מתנצלת  והלא  הנחושה 
להישגים  תביא  טראמפ  הנשיא 

גדולים".

הרה"ח ר' פסח ברנדוויין ז"ל

חוק השואה הפולני גורם שוב למתח בין ארה"ב לפולין

סגן שר החוץ הפולני: "אנו דוחים את ההאשמה שהאנטישמיות 
במזרח אירופה מגיעה כתוצאה מההחלטות של ממשלת פולין"
הדברים נאמרו בעקבות דבריה של המיועדת לתפקיד שגרירת ארה"ב בפולין לפיהם החוק הפולני גרם לעליה 

באנטישמיות ^ על פי סקרים שנערכו לאחרונה ישנה מגמה של ירידה בהיקף האירועים האנטישמיים

מאת א. למל

לפו־ ארה"ב  בין  מתיחות  שוב 
הפו־ השואה  החוק  רקע  על  לין 
של  דבריה  בעקבות  והפעם  לני, 
החדשה  האמריקאית  השגרירה 
לורשה,  המיועדת  מוסבאכר  ג' 
שמתחה ביקורת חריפה על עליית 
בחודשים  בפולין  האנטישמיות 
ל'חוק  אותה  וייחסה  האחרונים 

הפולני'.
שי־ במהלך  נשאלה  כאשר 

ליחסים  הסנאט  ועדת  בפני  מוע 
מודעת  היא  "האם  בינלאומיים 
האנטישמיות  עם  שמתרחש  למה 
אמ־ אירופה",  במזרח  המתגברת 

"האנטישמיות  כי  מוסבאכר  רה 
הצער,  למרבה  התעוררה,  באזור 
שפולין  השואה'  'חוק  בעקבות 
יכו־ לא  אנו  לאחרונה.  העבירה 

קנאות  של  סוג  שום  לסבול  לים 
לערכים  חיוני  זה  כזו,  שנאה  או 
על  פולין  עם  אעבוד  אני  שלנו. 
מנת לוודא שלפני שהם מעבירים 

מסית  לא  שהוא  חדש,  חוק  כל 
לקנאות או שנאה. חוסר סובלנות 
אמרה  צורה",  בשום  מתקבל  אינו 

מוסבאכר.
סגן  תקף  לדברים  בתגובה 
בראוש  פולין,  של  החוץ  שר 

השגרי־ של  דבריה  את  צ'יחוצקי, 
מקב־ אינה  "פולין  המיועדת.  רה 

מוסבאכר  של  האשמתה  את  לת 
אירופה  במזרח  האנטישמיות  כי 
ממשלת  של  מההחלטות  נובעת 

פולין".

בממשלת  אחרים  בכירים  גם 
של  הצהרתה  את  תקפו  בוורשה 
מחלקת  על  כי  וטענו  מוסבאכר 
לד־ להגיב  האמריקאית  המדינה 

בריה של השגרירה המיועדת.
הדברים  למרות  כך,  בתוך 
בפולין,  באנטישמיות  עליה  על 
ירידה  נרשמה  בפולין  בסקרים 
התקריות  במספר  משמעותית 
הכללית  התובעת  האנטישמיות. 
התק־ מספר  כי  מסרה  גורסקה 

ב־2017  ירד  האנטישמיות  ריות 
ועמד  אחוזים   40 של  בשיעור 
נרשמו  ב־2016  תקריות.   112 על 
בפולין,  אנטישמיות  תקריות   160

וב־2015 208 תקריות.
של  מזכירו  פאבלושק,  נדז'יי 
מור־ מתאוש  הממשלה  ראש 
הן  רשמיים,  "נתונים  כי  בייצקי, 
האיחוד  מסוכנויות  והן  מבית 
את  מאשרים  אינם  האירופי, 
ההתקפות  התגברות  בדבר  התזה 
שהופץ  כפי  בפולין  האנטישמיות 

על ידי כמה מעגלים".

בשורה בעולם הרפואה וההלכה:

הגאון רבי סיני הלברשטאם הוכתר לרב סניף 'איחוד הצלה' בני ברק
שנערך  מצומצם  לחיים  במעמד 
סילמן  יהודה  רבי  הגאון  של  במעונו 
רבי  הגאון  בהשתתפות  שליט"א 
שריאל רוזנברג שליט"א מרבני ארגון 
'איחוד הצלה', הנהלת 'איחוד הצלה' 
הצדיק  הגאון  הוכתר  הסניף,  וראשי 
רב  שליט"א  הלברשטאם  סיני  רבי 
של  אחיינו  ברק  בני  ג'  שיכון  אב"ד 
הגאון רבי משה הלברשטאם זצוק"ל 
אשר שימש רבות שנים כרב 'ההצלה' 

לרב סניף 'איחוד הצלה' בני ברק.
כחלק בלתי נפרד מהליווי ההל־

מתנדבי  אלפי  זוכים  לו  הצמוד  כתי 
לה־ פעילותם  בכלל  הצלה'  'איחוד 

עשרות  תחת  המאוגדת  חיים  צלת 
הכריזו  הארץ,  ברחבי  הארגון  סניפי 
ההכתרה  על  הצלה'  ב'איחוד  אמש 
בהכוונתם  נעשתה  אשר  המיוחדת 
שליט"א  הארגון  רבני  של  הצמודה 
בכל  הארגון  את  הלכתית  המלווים 

צעד ושעל.
במעמד ההכתרה השתתפו לצד 
הרב  הרבנים  ועדת  מזכיר  הרבנים, 
ההלכה  רכז  קרליץ,  ישעיהו  אברהם 
נשיא  הלפרין,  נפתלי  הרב  הראשי 
וראש  ברזילי  מרדכי  הרב  הסניף 

הסניף ר' אפי פלדמן.
סניף בני ברק של 'איחוד הצלה' 
ובעי־ בברכתם  תש"ע  בשנת  הוקם 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  של  דודם 
קר־ ניסים  רבי  הגאון  מרן  שליט"א, 

קנייבסקי  הגר"ח  מרן  שליט"א,  ליץ 
אדלשטיין  הגרי"ג  ומרן  שליט"א 
בעצמם  טרחו  אף  אשר  שליט"א, 
המזוזות  קביעת  במעמד  והשתתפו 

המקום,  על  מהודם  והאצילו  לסניף 
המתנדבים  פעילות  את  ושיבחו 
ע"פ  רפואית  במקצועיות  המתנהלת 

ההלכה. 
בתחילת  מנה  ברק  בני  סניף 
מונה  כשכיום  מתנדבים,  כ־15  דרכו 
חובשים  מתנדבים  כ־150  בלעה"ר 
הוכשרו  רובם  ורופאים.  פרמדיקים 
עיר  הצלה'.  'איחוד  של  בקורסים 
התורה והחסידות בני ברק היא העיר 
ערי  בכל  בגודלה  ועשירית  וותיקה 
מת־ ייחודיים,  מאפיינים  עם  הארץ, 

חירום  לקריאות  זמינים  הסניף  נדבי 
לכבי־ גם  מענה  ונותנים  שעה,  בכל 

שים הבין עירוניים מסביב, כשמסביב 
לשעון נותנים מענה מיידי לתושבים 
וניידת  האמבולנס  באמצעות  גם 
ביחי־ נהגים  כ־40  ע"י  נמרץ  טיפול 
המתנדב'  האמבולנסים. ב'בית  דת 
שיעורי  תפילות,  יום  מדי  מתקיימים 
המת־ משתתפים  בהם  תורה/הלכה 
חמישי  מדי  נערך  וכן  הרבים  נדבים 
רבני  בהשתתפות  השבועי  השיעור 

והנהלת הסניף. 

ב'איחוד הצלה' מברכים על הב־
"כעת  כי  ואומרים  המשמחת  שורה 
הלבר־ סיני  רבי  הגאון  הכתרת  עם 

שטאם לרב של הסניף, אשר יצטרף 
לשורה של רבני סניפים נכבדים בכל 
יביא  המהלך  כי  בטוחים  אנו  הארץ, 
בהתנה־ ועוצמתי  חיובי  רוח  למשב 

חשוב  הלכתי  ולכח  היומיומית,  לות 
למאות  יסייע  אשר  כמותו,  מאין 
ומצוות  תורה  שומרי  המתנדבים 
שמירה  תוך  חיים  להצלת  הפועלים 

על כללי ההלכה".

ונתחנך  נולד  זה  גדול  בבית 
טהורה  שמים  יראת  לתורה, 
חסי־ בדרך  במועט,  והסתפקות 

וחסידים  בצדיקים  ודבקות  דות 
מרן  כ"ק  ורבו  מורו  ובראשם 
ממנו  שליט"א,  מבאיאן  אדמו"ר 
זכה  ואף  כגדול  קטן  בדבר  זז  לא 

ממנו לקרבה מיוחדת. 
יראתו היתה קודמת לחכמתו, 
לכל  פנים  ומאיר  לבושו  חן  ענוות 
העומ־ את  ביותר  חיבב  אדם. 

נפש  עלובי  דרכים,  בצידי  דים 
קירב  בצילו,  חוסים  היו  נדכאים 
בכל מאודו כל מר נפש, להם מצא 
מילות  מאמתחתו  לשלוף  תדיר 

מליצה, עידוד ונחמה.
ואורחותיו  הנאצלות  מידותיו 
הוריו  בבית  ינק  אותן  הטהורות 
הפכו  זצוק"ל,  הגדול  וזקנו  ע"ה 
מלא  בהיותו  ברזל  צאן  לנכסי 
מלבשתו  שמים,  ביראת  וגדוש 
עם  לכת  והצנע  וענווה  פשטות 

ללמוד  ניתן  כמשל  אלוקיו.  השם 
בהיותו  התרומיות  מידותיו  על 
מחבריו  אחד  סיפר  צעיר –  בחור 
בבית האבלים – כי לקח על עצמו 
לעשות  ביום  פעם  הפחות  לכל 
אחד  סיפר  עוד  יהודי.  עם  חסד 
מו־ היה  אשר  בעת  כי  המנחמים 

ולמרות  הרבים  ברשות  מעות  צא 
סירב   – כהלכה  שלו'  אלו  ש'הרי 
"הכיצד  באומרו:  בהם,  להשתמש 
כאשר  אלו  במעות  לשמוח  אוכל 
המצטער  אחר  אדם  בנמצא  יש 
לצדקה.  ומסרם  כספו",  באבדן 
לעצמו  הנהיג  כי  נודע  ובאחרונה 
שידע  נפטרים  אחר  קדיש  לומר 
כי אין בנמצא מי שיאמר אחריהם 
למיטת  נפלו  עד  עשה  וכך  קדיש 

חוליו ועד בכלל. 
בכל שנותיו שילב תלמוד תו־
רה עם דרך ארץ, נשא ונתן באמו־

נה בהיותו נהנה מיגיע כפיו כאשר 
המ־ של  פנוי  רגע  כל  מנצל  הוא 
ללימוד  אוטובוסים  בתחנת  תנה 
משניות,  שינון  או  רש"י  חומש 
תהלים.  אמירת  חסידות,  ספרי 
לשעות  שהצטברו  זמנים  באותם 
סד־ ששה  ושוב  שוב  סיים  וימים 
לישראל.  חק  ולימודי  משנה  רי 
קבלות  לו  היו  ימיו  כל  לאורך 
והנהגות מעניינות אשר לא שמים 
והרגיל  מצא  אותן  והוא  לב  על 

עצמו בהן.
אחת  אצלו  היה  שבת  שולחן 
כל  עליהם  ויתר  שלא  מיסודותיו 
ואמירת  ותשבחות  בשירות  ימיו 
את  חינך  כך  נפלאים,  ווארטים 
כאשר  ודעת,  טעם  בטוב  יוצ"ח 
האחרו־ השבת  שעד  במוחש  ראו 

שולחן  סביב  להסב  וויתר  לא  נה 
השבת

מקום  לו  היה  המערבי  הכותל 
בלילי  כמו  חייו  מימי  נמנע  בלתי 
כה־ לחשו  צקון  שפך  בהם  שישי 
גדרה הידועה של גדולי הצדיקים 

כמו  זה  המערבי  שהכותל  זיע"א 
ווי  "אזוי  האם,  של  לסינר  מתחת 

אונטער מאמע'ס פארטיך".
התגלתה  ש.ז.  כסלו  בחודש 
ובעוד  בריאותיו,  הקשה  המחלה 
וחו־ נרעשים  וידידיו  סובביו  כל 

ומפיח  מעודד  הוא  היה  ששים, 
בקבלת  יוקדת  ואמונה  תקוה  רוח 
ובהם  ישראל  בית  המוני  היסורין. 
המשפחה  ידידי  הקהילה,  בני 
בת־ הפצירו  ישראל  בית  והמוני 

חולי  רופא  בפני  ובתחנונים  פילה 
ותרופה,  מזור  ימציאנו  כי  ישראל 
וייסוריו  החמירה  מחלתו  אולם 
כבר  כי  למאוד –  עד  ועצמו  גדלו 

נגזרה גזירה.
אושפז  האחרונים  בשבועות 
כאשר  הרפואה  בבית  תכופות 
עת  בכל  המונים דואגים לשלומו. 
הדואגים  סובביו  את  לעודד  דאג 
ומלי־ תקוה  מלות  כאשר  לסעדו 
צה אינן משות משפתיו עד ליומו 
כי  התבטא  ואולם  ממש,  האחרון 
הדבר קשה לו שנזקק לעזרת הזו־

הקפיד  על־אנושיים  בכוחות  לת. 
ומצוות  בתפילה  יוד  של  קוצו  על 
השתוממו  הרפואה  אנשי  כי  עד 
ואף  אדירים  נפש  כוחות  לו  מניין 
בנמצא  "אין  כי  עליו  התבטאו 
הסבר לכזו תופעה כפי שחולה זה 

מציג בפניהם". 
למרות יסוריו הקשים והמרים 
לא נשמעו אותות אנחה מפיו ות־

הכל  השם,  "ברוך  אומר  היה  מיד 
סיוע  שקיבל  פעם  בכל  בסדר" 
לעשותה  היה  יכול  שלא  לפעולה 
תודה  בשלמי  הודה  מיד  בעצמו, 
כל  על  הטוב  בהכרת  למופת  ויהי 
בית  לשומרי  ואפילו  פעוט  דבר 

הרפואה.
האחרו־ ושעותיו  בימיו  גם 

את  במוחש  ראו  הכל  כאשר  נים 
ההולכים  וכוחותיו  נשימותיו 
בצור  אמונתו  את  שמר  ודועכים, 

מן  התייאש  לא  ולרגע  העולמים 
ית־ יתברך  ברצותו  כי  הרחמים 

כאחד  ויתהלך  ויקום  הנס  חולל 
האדם.

לפלא נורא היו שעותיו האח־
לפטירתו  כשעתיים  כאשר  רונות 
הצוות  לכל  ולמסור  לקרוא  ביקש 
הרפואי תודה על הטיפול המסור. 
סו־ בפני  והכריז  קרא  מכן  לאחר 
להת־ בבקשתו  הדין'  'צידוק  בביו 

נשמה  יציאת  פסוקי  אמירת  חיל 
ומכיר  בדעתו  צלול  הוא  כאשר 
מנין  עם  יחד  סביבו  הנעשה  כל 
סיום  עם  המשפחה.  מבני  ויותר 
לשתות  ביקש  התפילות  אמירת 
ובירך בקול רם בכל כוחו "שהכל 
מכן  לאחר  ומיד  בדברו"  נהיה 
אליו,  להתקרב  הי"ו  מבנו  ביקש 
בחום,  וחיבקו  בירכו  ידיו  הניח 
כשהוא  בטהרה  נשמתו  יצאה  ואז 
ויהי  באהבה,  דינו  ומקבל  ונקי  זך 

לפלא לעיני הכל.
הותיר אחריו לברכה זרע ברך 
השם, בנו יחידו הבה"ח מנחם מנ־

דל ראובן שיחי', מחשובי תלמידי 
ברק  בבני  לשמה'  'תורה  ישיבת 
שנישאה  אחת  בהן  בנותיו  וארבע 
ואת  ויגדרוביץ,  פנחס  הר"ר  עם 
אחים  ובהם  הענפה  משפחתו 
הרב  ה"ה:  הרה"ח  אחיו  ואחיות. 
שלום,  ישראל  הרב  מרדכי,  יעקב 
הרב  שמואל,  הרב  ברוך,  הרב 
למשפחות  אחיותיו  ואת  שלמה. 
יהושע  אברהם  הרב  ה"ה:  הרה"ח 
וקסמן,  אריה  הרב  הרשקוביץ, 
רייניץ,  לייב  אריה  חיים  הרב 
אהרן  הרב  רייכמן,  אשר  הרב 
חיים  משה  רבי  והרה"צ  ברים 
אדמו"ר  כ"ק  שליט"א,  ברנדוויין 
חסידים  ת"ח,  כולם  מסטרעטין. 
להת־ מטעים  נצר  מעשה  ואנשי 

פאר שהיו קשורים עמו בעבותות 
של אהבה.

ת.נ.צ.ב.ה.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

צילום: משה גולדשטיין

פאנל חינוכי ב"מעמד החינוך הגדול" למאות מחנכים בתלמודי תורה 
שהתקיים מטעם עיריית בני ברק והמחלקה לילדים ולנוער 360

סגן שר החינוך בתגובה לחוק הגיוס החדש

כך הגיב אמש סגן שר החינוך הרב 
מאיר פרוש.

שכתוצאה  הוסיף  פרוש  הרב 
ממסקנה זו אסור לנו להסכים עם 
מוסכ־ שמשנה  החדש,  המתווה 

שלאורך  ויסודית  מושרשת  מה 
לכל  איפשר  הצבא  שנים,  עשרות 
אומנותם  שתורתם  התורה  לומדי 

לקבל דיחוי משירות צבאי.
כינון  לפני  מכך,  יתרה 
הממשלה קבע ראה"מ נתניהו את 
בדברים  הממשלה  של  המדיניות 
משמעות  להם  שאין  ברורים 
דבריו  במרכז  כאשר  פנים,  לשתי 

בחר נתניהו לקבוע שאין ולא יהיו 
יקבל  תורה  לומד  כל  וכי  מכסות 

את הדיחוי.
סגן השר אף הוסיף שהמתווה 
עמודים   21 על  שמשתרע  החדש 
שיש  חדשים  פרטים  הרבה  כולל 
את  מהם  וללמוד  בהם  להתעמק 
ההשלכות העתידיות לגבי המשך 
הישיבות,  בני  של  מעמדם  הסדר 
הפרטים  כל  שיובררו  לאחר  ורק 
נוכל להציג את המכלול לפני מר־

והחסידות  התורה  גדולי  ורבנן  נן 
הדרך  את  לנו  יורו  שהם  שליט"א 
אשר נלך בה, סיים הרב פרוש את 

הודעתו.

היהדות הנאמנה תעמוד בכל 
התוקף כי כל מי שתורתו אומנותו

פות, תביא לביטול התיקון לחוק.
רבים  פרטים  עוד  בהמלצות 
מש־ ידי  על  אותם  ללמוד  שיש 

לכל  ברור  אך  ומומחים,  פטנים 
בכל  תעמוד  הנאמנה  היהדות  כי 
התוקף כי כל מי שתורתו אומנותו 
היום,  עד  שהיה  כפי  דיחוי  יקבל 

ולא יהיה שום שינוי בענין זה.
מסרה  התורה  יהדות  סיעת 
אמש כי הסיעה קיבלה את תזכיר 
הבטחון  משרד  של  החוק  והצעת 
והצבא בענין מעמדם של תלמידי 

שחברי  לאחר  וכאמור,  הישיבות. 
ההמ־ את  ויבחנו  ילמדו  הסיעה 

במה  ויראו  החוק,  והצעת  לצות 
במ־ הדברים  את  יביאו   – מדובר 
לואם בפני מועצת גדולי התורה.

"כי  ברור  כאמור,  מקרה,  בכל 
תסכים  ולא  יד  תתן  לא  הסיעה 
ותעמוד  התורה,  בלומדי  לפגיעה 
בנחישות  התורה  לימוד  רצף  על 
שינוי  יהיה  שלא  כך  רב,  ובתוקף 
מי  כל  כאשר  כיום,  המצב  לעומת 
לע־ יוכל  התורה  בלימוד  שחפץ 

שות זאת ללא כל הפרעה".

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

יו"ר המחנה הציוני: "אין סיכום עם בני גנץ"
יו"ר המחנ"צ הכחיש את הדיווח לפיו סיכם עם הרמטכ"ל לשעבר שהוא יהיה 

מועמד המפלגה לראשות הממשלה, "אני מתכוון להיות ראש הממשלה"

מאת מאיר ברגר

יו"ר המחנה הציוני אבי גבאי 
הכחיש את הדיווח כי יהיה מוכן 
המ־ בראשות  מקומו  את  לפנות 
פלגה לרמטכ"ל לשעבר בני גנץ.

יצטרף  גנץ  אם  "אשמח 
לפולי־ ובכלל  העבודה  למפלגת 

הדגיש,  אך  גבאי  הבהיר  טיקה", 
כדי  לפוליטיקה  "הצטרפתי 
במדינת  המציאות  את  לשנות 
ישראל. כדי לממש את התכניות 
ראש  להיות  מתכוון  אני  שלי. 
הממשלה", אמר בראיון ב'כאן ב'.

העיתו־ טען  השבוע  בסוף 
ב'מעריב'  בטורו  כספית  בן  נאי 
סיכום  הושג  לגנץ  גבאי  בין  כי 
למ־ יצטרף  גנץ  ולפיו  עקרוני, 

המפלגה  כמועמד  הציוני  חנה 
גבאי  בעוד  הממשלה,  לראשות 
המפלגה  יו"ר  להיות  ימשיך 

ומספר אחת ברשימה.
המפ־ אם  כי  סיכמו  השניים 

ירכיב  וגנץ  בבחירות  תזכה  לגה 
ממשלה, גבאי יהיה השר הבכיר 
בה. אם לא, גנץ יפנה את הזירה 
וגבאי ימשיך להוביל את מפלגת 

העבודה עד לפריימריז.

ההחל־ את  קיבל  כבר  "גנץ 
ולמרות  לפוליטיקה,  ללכת  טה 
שניהל  וחשאי  ארוך  ומתן  משא 
עם שליחי משפחת נתניהו, הח־

ליט לא להצטרף לליכוד", כתב 
בן כספית.

"אם אכן יגובש ההסכם הזה 
בינו לבין גבאי, הוא יזכה להיות 
הממשלה  לראשות  מועמד 
את  שסיים  לאחר  שנים  ארבע 
תפקידו כרמטכ"ל. יש אפשרות 
אך  עקרונית,  סיכמו  שהשניים 
הסופית  ההחלטה  את  השאירו 

לשלב מתקדם יותר", ציין.
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בי־ שהתקיים  מיוחד  במעמד 
ששרד  תורה  ספר  הוענק  רושלים 
ארה"ב  'שובו'  ליו"ר  השואה  את 

הרב אברהם בידרמן. 
ניצל  שהוענק  התורה  ספר 
בנס מידי המרצחים הנאצים ימ"ש 
רדומסק  חסיד  ורשה  תושב  ע"י 
ליריעות  מחולק  כשהוא  והוחבא 
יריעות  וידידיו.  משפחתו  בני  ע"י 
לוינה  מוורשה  הועברו  הס"ת 
ומשם להולנד עד שהגיע ללונדון. 
שבועות  כמה  לפני  נרכש  הספר 
ליו"ר  והוענק  'שובו'  הנהלת  ע"י 
החודשים  במהלך  בידרמן.  הרב 
ויוכשר  הספר  ישוקם  הבאים 

לקריאה.
מנכ"ל  השתתפו  באירוע 
גוטרמן.  מיכאל  חיים  הרב  'שובו' 
בישראל  התביעות'  'ועידת  נציג 
בידרמן,  משפחת  בני  את  שאירח 
הרב  הרשת  מפקח  ענבר.  צבי  מר 
וולפסון'  'קרן  נציג  קפלן.  ניסן 
יוסף  הרב  ברשת  רבות  התומכת 
מח־ 'שובו'.  הנהלת  סגל  שולמן. 

תלמידים  עשרות  מנהלים,  נכים, 
מבתי הספר בבת ים ובפתח תקוה, 
מארה"ב  בידרמן  משפחת  ובני 

ומישראל.
החזן  של  שירה  קטעי  לאחר 
דב־ נשאו  אילובצקי  נתנאל  הר"ר 

רים שני תלמידים מביה"ס 'שובו' 
בוזובסקי  נתנאל  הנער  ים;  בבת 
ה'  כתה  ותלמידת  ו'  כיתה  תלמיד 
כי  אמר  נתנאל  הנער  ביגלמן.  מ' 
רוסיה  מיוצאי  להורים  כבן  הוא 
לא  "אבל  כיהודי,  לישראל  עלה 
ידענו כיצד לחיות כיהודי, אילולי 
ביד־ להרב  הודו  השניים  'שובו'". 

רמן בשם אלפי התלמידים ואיחלו 
על  ולשאת  להמשיך  שיזכה  לו 
ליבו את הרשת ולזכות בנחת מכל 

יוצ"ח בבריאות ואריכות ימים.
הרב גוטרמן שהעניק את ספר 
אמר  'שובו'  הנהלת  בשם  התורה 
כאות  בידרמן  להרב  ניתן  ס"ת  כי 
במסירות  עבודתו  על  ההערכה 
הלומדים  התלמידים  אלפי  למען 
החינוך  ברשת  ויהדות  תורה 
והקירוב המונה כיום שבעים ואר־

חטיבות  ילדים  גני  ספר  בתי  בעה 
ביניים ותיכונים בכל רחבי הארץ. 
"בזכות מסירות הנפש של קדושי 
השואה זוכים היום תלמידי 'שובו' 
שמיים  ויראת  לתורה  להתחנך 
בידרמן  הרב  מהי.  יהדות  ולדעת 
נולד להורים ניצולי מחנות המוות 
אליו  בגרמניה  עקורים  במחנה 

מלבד  כיום  השחרור.  עם  הועברו 
היותו יו"ר 'שובו' וסגן נשיא 'ועי־
יו"ר  כסגן  גם  מכהן  דת התביעות' 
העולמי  היהודי  הארגון   – איל"ר 
השואה.  בתקופת  רכוש  להשבת 
בידרמן  הרב  את  מברכים  אנו 
ידיד ה' וממייסדי ופטרוני הרשת 
שיזכה להמשיך ולהיות שליח טוב 

להגדיל תורה ולהאדירה".
לייזרזון  יוסף  אברהם  הרב 
וממייסדי  העצמאי  החינוך  יו"ר 
ערש  ליד  "עמדתי  אמר:  'שובו' 
והקירוב  החינוך  רשת  של  לידתה 
מרן  המייסד  כיצד  ראיתי  'שובו'. 

זצוק"ל  פאם  אברהם  הרב  הגאון 
ידידי  ובהם  תלמידיו  על  הטיל 
היקר הרב אברהם בידרמן להקים 
את הרשת יש מאין. אין ראוי ממנו 
אוד  הזה,  התורה  ספר  את  לשאת 
שמו־ מי  של  בחיקו  מאש,  מוצל 

בכל  כימים  לילות  נפשו  את  סר 
תשכח  לא  'למען  ומאודו  נפשו 
נשיא  כסגן  ובתפקידו  זרעו'  מפי 
רבות  עושה  התביעות'  'ועידת 
תהיה  למען  השואה;  ניצולי  למען 
זו לעדות עד סוף כל הדורות ע"י 
קדושי  את  המנציחים  מוסדות 

השואה בתורה וחסד". 

אוד מוצל מאש | צילום משה קוצן

בריטניה: נפטרה ניצולת השואה 
שניסתה להציל את אנה פרנק

הרב אפרים מירוויס, הרב הראשי של בריטניה: "מצאו מספר דקות כדי להקשיב 
למילים של ניצולת שואה יוצאת דופן. המורשת שלה היא כעת האחריות שלנו"

מאת א. למל

גב' ג. טורגל, האישה שניסתה 
פרנק,  אנה  של  חייה  את  להציל 

הלכה לעולמה בגיל 95.
תרפ"ג  בשנת  נולדה  טורגל 
הצ־ והיתה  בפולין  קרקוב  בעיר 

ואחיות.  אחים  תשעה  מבין  עירה 
ימ"ש  הנאצים  פלישת  לאחר 
לפולין נרצח אחד מאחיה על ידי 
שאר  עם  הוגלתה  והיא  הנאצים 
פלאשוב  מחנה  אל  משפחתה 

בקרקוב.
בא־ הועברו  מכן  לאחר 

מחנה  אל  המוות  מצעדות  חת 
הצליחה  אך  אושוויץ־בירקנאו 
בצעדת  הועברה  ומשם  לשרוד, 
מוות נוספת אל מחנה בוכנוואלד, 
גם  לשרוד  נס  בדרך  הצליחה  אך 

אותה.
הרי־ מחנה  אל  נשלחה  טורגל 

בבית  עבדה  שם  ברגן־בלזן,  כוז 
החולים של המחנה וטיפלה באנה 

הטיפוס  ממחלת  שסבלה  פרנק 
כאשר היתה בת 15.

הרב  מירוויס,  אפרים  הרב 
הראשי של בריטניה, ספד לטורגל 
דקות  מספר  מצאו  "אנא  וביקש, 
המרגשות  למילים  להקשיב  כדי 
שואה  ניצולת  טורגל,  גנה  של 
היא  שלה  המורשת  דופן.  יוצאת 

כעת האחריות שלנו".
לה  נתתי  פניה,  את  "רחצתי 

לשתות מים, הסיפור שלי הוא סי־
פור של הישרדות. זהו גם הסיפור 
שנרצ־ אדם  בני  מיליון  ששה  של 
חו. אולי זו הסיבה שהמוות נחסך 
תעמוד  שלי  שהעדות  כדי  ממני, 
אדליק  שאני  נר  כמו  מצבה,  כמו 
קול".  ללא  שנותרו  אלו  עבור 
הראיונות  באחד  טורגל  אמרה 
מותה  לפני  שהעניקה  האחרונים 

לכלי התקשורת בבריטניה.

jpg.בית  אנה פרנק באמסטרדם. ויקפדיה

ספר תורה אוד מוצל מאש הוענק ליו"ר 
'שובו' ארה"ב הרב אברהם בידרמן
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במענה לפניית יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה 
כותב מנכ"ל המשרד לעינייני דת:

"אנו מקווים לבשר עוד בתקופה הקרובה כי הצלחנו 
לאגם את המשאבים ולהתחיל בשיקום הקברים 

בחלקת הרה"ק רבי גרשון מקיטוב זצוק"ל"
עסקנים ואישי ציבור מברכים על פעילות התנועה, המאפשרת להגיע להר הזיתים 

בכל עת ובכל שעה ובס"ד כבר מספר שנים שלא חוללו מצבות

"התנועה  יו"ר  לפניית  במענה 
הרב  ותושביה"  ירושלים  למען 
המשרד  למנכ"ל  מילר,  חיים 
פלוס.  עודד  מר  עו"ד  דת  לענייני 
המשרד  פעילות  על  משבחו  הוא 
הזיתים,  הר  לשיקום  דת  לענייני 
רבי  של  הציון  במתחם  ביקורו  על 
ביום  זי"ע  מברטנורא  עובדיה 
ולפ־ להמשיך  ומבקשו  ההילולא 
עול ולסיים פרויקטים שונים בהר 

הזיתים.
את  מילר  הרב  הדגיש  בעיקר 
הבקשה לגבי שיפוץ חלקת הציון 
מקיטוב  גרשון  רבי  הרה"ק  של 
אור  של  ותלמידו  גיסו  זצוק"ל, 
שבעת הימים מרנא הבעש"ט זי"ע, 
כאשר הציון עצמו שופץ מתרומה 
ההמונים  אך  לנושא,  שגויסה 
עד  מסודרת  בתחבורה  המגיעים 
לציון מוצאים חלקה מוזנחת שיש 
כך  על  כאמור  לשפצה.  בדחיפות 

כותב מנכ"ל המשרד לענייני דת:
להר  בנוגע  לפנייתך  "במענה 

הזיתים.
יחד  דת,  לשירותי  המשרד 
ירוש־ העלמין  בתי  מועצת  עם 

האחרונות  בשנים  פועלים  לים 
הבט־ לחיזוק  פעילויות  במגוון 

הרב  ופיתוח  העליה  עידוד  חון, 
הזיתים.

וחש  רואה  שכב'  ספק  לנו  אין 
זוכים  שאנו  הגדולה  בהתקדמות 
הן  הזיתים,  הר  במרחב  לראות 
בצורה  לטובה  שהשתנה  הבטחון 
חוללה  לא  מצבה  אף  דרמטית, 
זריקות  האחרונות,  שנים  ב־3 
דרסטית,  בצורה  פחתו  האבנים 
עשרות  את  לראות  מהכל  ויותר 
הר  את  שפוקדים  ויותר  האלפים 
הזיתים ואת גדולי הדורות לאורך 
ימי  בהילולות,  השנה  ימות  כל 
אירועי  לימודיים  סיורים  זכרון, 

תרבות ועוד. 
עמלים  אנו  זאת  עם  יחד 
משמעותיים  משאבים  לאיגום 
שי־ פרויקט  לחידוש  נוספים 
העלויות  באזור.  קברים  קום 
ואנו  גדולות,  הינם  הכספיות 
בתקופה  עוד  בע"ה  מקווים 
הצלחנו  אכן  כי  לבשר  הקרובה 
הנדרשים  המשאבים  את  לאגם 
ולהתחיל  ראשון  לשלב  לפחות 
בשיקום הקברים בחלקה שאתה 
בחלקות  כמו  במכתבך,  מציין 

נוספות.
בע"ה נעשה ונצליח.

מודים על ההתעניינות והאכ־
פתיות, לכבודה של ירושלים".

"התנועה  יו"ר  של  בסיור 
הרב  ותושביה"  ירושלים  למען 
הוא  הזיתים,  בהר  מילר  חיים 
של  ציונו  ליד  נר  להדליק  נתכבד 

הקדוש  החיים  האור  בעל  רבינו 
נאבק  שהוא  מהודר  במתקן  זי"ע, 
הודו  בכך  והמטפלים  להתקנתו, 
של  שנים  לאחר  שרק  כך,  על  לו 
לא  המתקן  ופעולותיו  מאבקיו 
שהיה  כפי  נגנב  לא  והשמן  נשבר 

בעבר.
הצדקה  קופות  נציגי  גם 
השונות המתפללים על ציוניהם 
זצוק"ל,  הצדיקים  של  הק' 
שהם  כך  על  להודות  ביקשו 
צי־ תחבורה  עם  כיום  מגיעים 

בס"ד  מסיימים  מסודרת,  בורית 
ספר  כל  את  ובטח  בהשקט 
לשלומם  ומתפללים  התהילים 
קופות  לאותם  התורמים  של 

צדקה.
"רק מאבק של שנים ופעילות 
יום יום במסירות נפש הביאו למ־

לרב  הנוכחים  אמרו  הנוכחי",  צב 
הצדיקים  שזכות  ובירכוהו  מילר 
כל  ביתו  בני  ועל  עליו  יגנו  זי"ע 

הימים.
על  להם  הודה  מילר  הרב 
תו־ ושיגר  המרגשים,  הדברים 

ולמנכ"ל  דת  לענייני  לשר  דה, 
מנהל  ובהם  והצוות  המשרד 
בירושלים,  העלמין  בתי  מועצת 
המינהלת  יו"ר  הנאו  יצחק  לרב 
ירושלים,  בעיריית  דת  למבני 
ולראשי החברות קדישא השונות, 
ע"מ  פעולות  לעת  מעת  שיוזמים 
הזיתים,  להר  הבאים  על  להקל 
הושקעו  היום  עד  כי  והדגיש, 
הזיתים  הר  לשיקום  ש"ח  מיליוני 
ככולם  רובם  הקברים,  ושיפוץ 
בעזה"י  וכך  הממשלה  מתקציבי 

ימשך.

האוצר מפרסם כללים למענק ממשלתי 
לעידוד הקמת בנקים חדשים

מאת שלמה גרין

להגב־ החוק  מיישום  כחלק 
הריכו־ ולצמצום  התחרות  רת 
בישראל,  הבנקאות  בשוק  זיות 
עם  בהתייעצות  האוצר  משרד 
בנק ישראל פרסם טיוטת כללים 
שירות  לשכת  הקמת  לעידוד 
תשרת  אשר  בנקאי  ומחשוב 
פקדון  ואגודות  חדשים  בנקים 
חלק  הוא  זה  מהלך  ואשראי. 
להגברת  צעדים  של  רב  ממספר 
משרד  נקטו  אשר  התחרות 
בשנים  ישראל  ובנק  האוצר 

האחרונות.
ביש־ האחרונים  בעשורים 
ראל לא קם בנק חדש. להקמת 
המונ־ רבים  חסמים  חדש  בנק 

עים את כניסתו ואת התרחבותו 
אחד  חדשים.  לקוחות  בגיוס 
החסמים להקמת בנק חדש ות־
פעולו השוטף הוא עלות הקמת 
ומערך  הטכנולוגית  התשתית 
לבנק.  הדרוש  המסחרי  המידע 
להביא  צפויה  השירות  לשכת 
לשוק  הכניסה  חסם  להפחתת 
חדשים  לבנקים  הן  הבנקאות 

והן לאגודות אשראי.
הכללים,  טיוטת  פי  על 
המענק  לקבלת  הכרחי  תנאי 
ספק  בין  התקשרות  הסכם  הוא 
שירותי המחשוב לבין בנק קיים 
או בנק חדש, אחד לפחות. כמו 
שיוענק  המקסימלי  הסכום  כן, 
של  סך  על  יעמוד  הזוכה  לספק 
בהתאם  וזאת  ש"ח  מיליון   200

שיצטרפו  הגופים  וסוג  למספר 
והכל  בראשותו  הקבוצה  אל 

כמפורט במסמך הכללים.
התקציבים  על  הממונה  סגן 
שגיבש  המקצועי  הצוות  ויו"ר 
אומר  גרדוס,  יוגב  הכללים  את 
חד־ פיננסים  גופים  "כניסת  כי 
התח־ את  להגדיל  צפויה  שים 

וכפועל  הבנקאות  בשוק  רות 
מחירים,  להפחית  מכך  יוצא 
את  להגביר  עמלות,  להוזיל 
הנגשה  ולעודד  בענף  הפריון 
בעיקר  פיננסים  שירותים  של 
למשקי בית ולעסקים קטנים או 
בינוניים. בכך, תחרות זו צפויה 
לתרום לפיתוח הכלכלה, ליצי־

ולצמיחת  תעסוקה  מקורות  רת 
המשק".

שר הבטחון ליברמן: "חמאס כל הזמן מותח 
את החבל עד שהוא בסופו של דבר יקרע"

מאת מאיר ברגר

הכנסת  במליאת  דיון  במהלך 
בהצעות אי האמון שהגישו סיעות 
הבטחון  שר  הבהיר  האופוזיציה, 
אין  לישראל  כי  ליברמן  אביגדור 
אך  המצב  את  לדרדר  ענין  כל 
החבל  את  מותח  הזמן  כל  "חמאס 
יקרע",  דבר  של  בסופו  שהוא  עד 

כלשונו. 
כנסת  מחברי  מצפה  "אני 
קצת  שיביעו  ישראל  במדינת 
ליברמן  אמר  והזדהות",  אמפתיה 
ממפלגות  הכנסת  לחברי  בפנותו 
מיני  לכל  מצפים  "הם  השמאל. 
מחוות, אנחנו גם מצפים למחוות. 
השבויים  נושא  את  פותרים  אם 
מח־ על  לדבר  אפשר  והנעדרים, 
בנושא  ענקית.  הומניטרית  ווה 
עכשיו  גם  האנושי,  ההומניטרי, 

למוס־ חשוב  הכי  החג  כדי  תוך 
עברה  בקושי  המשכורת  למים 
מאי  משכורת  לא  עזה,  לתושבי 
ולא חצי משכורת אפריל. וזה אבו 

מאזן לא מעביר.
במצוקה  משפחות  אלף   78"
כספית זה כי אבו מאזן לא מעביר 
שמעתי  ולא  המשכורת  את  להם 
לא  זו  מאזן.  לאבו  שלכם  פנייה 
התקציב  מה  צביעות.  זו  אנושיות 
רקטות  בייצור  השקיע  שחמאס 
דולר  מיליון   260 ובמנהור? 
דולר  להסב  נכונות  בלי  ב־2017, 
הבריאות.  מערכת  לטובת  אחד 
לא  עובדות  על  שנדבר  מציע  אני 

על הזיות".
האח־ כל  כי  הבהיר  ליברמן 
ברצו־ "החזרנו  חמאס.  על  ריות 
האחרון  המילימטר  עד  עזה  עת 
המפתח.  את  מאזן  לאבו  והעברנו 

את  והשאיר  לרמללה  ברח  הוא 
כל הבעיות שם. לא קיבלנו שלום, 
הדבר  ומנהור.  קסאמים  קיבלנו 
בזכותנו  להכיר  מינימאלי  הכי 
להתקיים, החמאס סירב. גם היום 
הם אומרים שהם מעולם לא יכירו 
הפרובו־ בכל  ישראל.  במדינת 

איזה  לב  שימו  הגדר,  ליד  קציות 
להשמיד  שם.  מחזיקים  שלטים 
את  ולהחזיר  ישראל  מדינת  את 
הפליטים ליפו לעזה ולצפת. אלה 

הקריאות ששומעים שם. 
לש־ קריאה  שום  שמעתי  "לא 
וההומניט־ הכלכלי  המצב  את  פר 

רי. אין לנו ענין לדרדר את המצב 
את  מותח  הזמן  כל  חמאס  אבל 
דבר  של  בסופו  שהוא  עד  החבל 
הגדר  ליד  חוסלו  היום  עד  יקרע. 
160 מחבלים. התושב העזתי מה־

שהגיע  מי  לגדר,  הגיע  לא  שורה 
ישי־ או  עקיפה  שבצורה  אלה  זה 

רה מקבלים שכר מחמאס וקיבלו 
פקודה. אף עזתי ממוצע לא הגיע 
שי־ ברגע  לגדר.  עצמו  בכוחות 

על  האחריות  כל  מהרצועה  צאנו 
החמאס ועל הרשות הפלסטינית". 
בתגובה  אמר  הדברים  את 
לדברי ח"כ עיסאווי פריג', שהציג 
את  ותקף  מרצ  של  ההצעה  את 
שאני  "איך  ליברמן.  הבטחון  שר 
הפוליטית  ההיסטוריה  את  מכיר 
שלך, אתה אלוף בלייצר כותרות. 
הגעת לתפקידים, אין לך מה לתת 
המציאות  על־פי  לתרום.  ומה 
בדרום,  ושקיימת  בעזה  שקיימת 
בעזה  בינתיים  כי  נכשלת.  אתה 
בעזה  סובלים.  ובדרום  סובלים 
אנשים  ובצפון  נהרגים,  ילדים 
שלהם  ושדות  ומפחדים,  חרדים 
להציע?  לך  יש  מה  נשרפים. 

נאדה", אמר. 

בעקבות שתדלנותו של ח"כ הרב אייכלר: 

הודעת עיכוב יציאה – כבר בשלב הפקדת המזוודות
על פי הנוהל החדש, הודעה על עיכוב יציאה מהארץ תיעשה כבר בשלב הפקדת המזוודות כדי לאפשר להסדיר חובות

מאת מאיר ברגר

התעופה  בשדה  הבידוק  נהלי 
דווח  כך  הנוסע –  לטובת  יעודכנו 
מלשכת יו"ר הוועדה לפניות הצי־

בור ח"כ הרב ישראל אייכלר.
הח־ הנוהל  פי  על  לדבריהם, 
דש, נוסע שיש על שמו חוב המונע 
ממנו לצאת מהארץ, יעודכן על כך 
כבר בשלב הפקדת המזוודות בד־
לפקי ה'ציק אין'. זאת, כדי שיוכל 
להסדיר את חובו מבלי לעכב את 

שאר הנוסעים.
נו־ כיום,  הקיים  הנוהל  פי  על 

הודעה  מקבל  יציאה  המעוכב  סע 
על כך רק בשלב הצגת הדרכונים 
ביציאה מהארץ לאחר שכבר הפ־

קיד את המזוודות.
"מצב זה הוביל לקשיים רבים, 
בעיקר מול שאר הנוסעים שסבלו 
הנוסע  כאשר  בכפם  עוול  לא  על 
המזוודות  את  שלח  כבר  המעוכב 
ארוך  עיכוב  נוצר  וכך  למטוס, 
הנוסע  נדרש  שבמהלכו  ומייגע 

הבנקים  מסניפי  אחד  אל  לסור 
תשלום  את  ולהסדיר  בנתב"ג 
הבינלאומי,  הנוהל  פי  על  החוב. 
של  מזוודותיו  כבר  הופקדו  אם 
לה־ רשאי  אינו  המטוס  הנוסע, 

בלשכת  הסבירו  בלעדיו",  מריא 
הרב אייכלר.

תלונות  הגיעו  לאחרונה 
והיו"ר  הציבור  לפניות  לוועדה 
לרשויות  פנה  אייכלר  הרב  ח"כ 
חלופית  אופציה  לבחון  בבקשה 

והגיונית יותר.

של  סדרה  גובשה  כך  לשם 
שתואמו  בירוקרטיים  פתרונות 
רשות  המשפטים,  משרד  מול 
האוכ־ ורשות  התעופה  שדות 

עבודה  של  שנתיים  בתום  לוסין. 
לטובת  הנהלים  שונו  סיזיפית 

הנוסעים.
כבר  החדשים,  הנהלים  פי  על 
בדלפקי  המזוודות  הפקדת  ברגע 
הנוסע  האם  יתברר  אין  הצ'ק 
במקרה  מהארץ.  לצאת  רשאי 
הפקיד  יציאה,  עיכוב  עליו  שחל 

משרדי  אל  לסור  לנוסע  יורה 
הממוקמים  האוכלוסין  רשות 
בשדה התעופה, על מנת לברר את 
הסיבה למצבו. אם המניע הוא חוב 
במקום במזומן  לשלם  יוכל  כספי, 

או בכרטיס אשראי.
פרטים  דליפת  למנוע  כדי 
הפקיד  אצל  יופיע  לא  אישיים 
שעל  לכך  מעבר  נוסף,  פרט  שום 
רשות  למשרד  לסור  הנוסע 
נ פרטים  יקבל  שם  האוכלוסין 

וספים.

אושר: גם נזקי ההצתות מרצועת 
עזה יקוזזו מכספי הפלסטינים

ראש הממשלה אמר בעקבות ההחלטה, "ראוי שיעשה כאן צדק. מי ששורף 
שדות שידע שיש לכך מחיר"

מאת מרדכי גולדמן 
ודוד שמואלי

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ברך אתמול את ועדת חוץ ובטחון 
הצעתו  את  אחד  פה  שאישרה 
לנכות מכספי הרשות הפלסטינית 
בגין  הפיצויים  תשלומי  את  גם 
נזקי השריפות בעוטף עזה. כזכור, 
לפני כשבוע הנחה ראש הממשלה 
את ראש המל"ל לקדם את ההצעה 
נזקי  בגין  הפיצוי  את  בה  ולכלול 

השריפות.
בעקבות  אמר  הממשלה  ראש 
כאן  שיעשה  "ראוי  ההחלטה, 

צדק. מי ששורף שדות שידע שיש 
החוץ  ועדת  כי  נציין  מחיר".  לכך 
ההחלטה  את  קיבלה  והבטחון 
מש־ לקיזוז  החוק  מאישור  כחלק 

אלעזר  ח"כ  של  מחבלים  כורות 
שטרן ואבי דיכטר לקריאה שניה 
הפרטית  החוק  הצעת  ושלישית. 
הממשלה  לעמדת  בניגוד  אושרה 
ללא שום סעיף המאפשר גמישות 
את  להקפיא  או  לבטל  לממשלה 

הקיזוז.
לאחר  אמר  שטרן  ח"כ 
עוול  מתקן  "החוק  האישור, 
את  שיצמצם  חוק  זה  היסטורי. 
ערכי  את  שתואם  חוק  הטרור, 

כל  של  ביותר  הבסיסיים  המוסר 
כיצד  ברור  לא  אנושית.  חברה 
לי  אין  היום.  עד  חוקק  לא  הוא 
מקדם  הוא  הטרור  שצמצום  ספק 

סיכוי לשלום".
דיכטר  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
היסטוריה.  עשינו  "היום  הוסיף, 
צינור  תהיה  לא  ישראל  מדינת 
למחבלים.  טרור  כספי  להעברת 
 – תפקידנו  וזה  שליחותינו  זו 
אזרחי  של  בטחונם  על  לשמור 
ישראל ולנקוט בכל דרך שעשויה 
נגדנו,  הטרור  מפלס  את  להוריד 
כולל קיזוז כספים. האבסורד הזה 

נגמר".

הודעות חוק תכנון ובניה - 12/06/18

מרכז האופוזיציה ליו"ר הקואליציה: "אין יותר קיזוזים"
מאת מאיר ברגר

ומ־ הציוני  המחנה  סיעת  יו"ר 
רכז האופוזיציה יואל חסון הצהיר 
כי  סיעתו  ישיבת  בפתח  אתמול 
תאפשר  לא  הציוני  המחנה  סיעת 

יותר קיזוזים.
בפעם  שמעתי  כשבוע  "לפני 
על  התקשורת  דרך  הראשונה 
השרה  את  מקזז  לא  שאני  כך 

תקף  שבעה",  שיושבת  גמליאל 
שהקואליציה  "מסתבר  חסון, 
לבקש  חדש,  טריק  מצאה 
ולנ־ התקשורת  דרך  קיזוזים 

על  ולחץ  סחיטה  לייצר  סות 
האופוזיציה".

קיזוזים  "מבחינתנו,  לדבריו, 
שהגיע  פוליטיים,  הסכמים  הם 
בטח  העולם,  מן  לעבור  זמנם 
משת־ הקואליציה  כאשר  ובטח 

משת בקיזוזים בצורה חסרת רסן 
ובזילות בכלי שנועד רק למקרים 

מעטים וספורים".
הקיזוזים  של  הניצול  "לאור 
לצורך ביזוי ערכים לאומיים כמו 
צה"ל  חללי  וזכרון  אבל  שכול, 
לעוד  הקיזוזים  הפיכת  ולאור 
האופוזיציה  להכתמת  מכשיר 
טען  פטריוטית",  כלא  וסימונה 

חסון.

המחנה  סיעת  כי  "החלטתי 
יותר  קיזוזים  תאפשר  לא  הציוני 
את  ותחשוף  סיטואציה  בשום 
בקואליציה  להתקזז  המבקשים 
שו־ באופן  באופוזיציה  גם  כמו 
מעתה  מבחינתנו  לציבור.  טף 

שהתופעה  עד  מוחלטת  שקיפות 
אותנו  יסחטו  לא  תעלם.  הזאת 
מצפה  אני  עלינו.  יאיימו  ולא 
הנוספות  האופוזיציה  שמפלגות 
להתקזז  ויפסיקו  אלינו  יצטרפו 
הקואליציה  מול  גורף  באופן 

הדורסנית", הוסיף.
הקואליציה  ליו"ר  שיגר  חסון 
והלאה  שמעתה  כך  על  מכתב 
תע־ לקיזוז  בקשה  כל 

באופן  שלילית  בתשובה  נה 
אוטומטי.
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ירושלים | מכירהֳ
 + מטר   118 חד   5 בכדורי  בבלעדיות 
16 מטר מרפסת קומה-5 נוף פנורמי 
רק  ראיה  הזיק  ירושלים,ללא  לכל 
 052-7658-638 ש''ח   3200.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20048821]

 200 מעל  לבלז,  צמוד  בסורוצקין 
מ"ר בנוי + 80 מ"ר מרפסות, מתאימה 
053- מציאה.  במחיר  לחלוקה, 

3110323
[20048801]

בלעדי חדשה! אזור בעלז 180 - 360 
 *   * יכולת.  לבעלי  נוף,פרטיות,  מ"ר, 
 + כחדשה  מ"ר   120 חד'   4 גוש-80 
מציאה!   *   *  .3,750,000 רק  מחסן 
 J-M .מצפה נוף 86 מ"ר, רק 2 מיליון

ESTATES 052-762-8002
[20048797]

מ"ר   150 יצחק  מנחת  אזור  בלעדי! 
פרטית,  לכניסה  אפשרות  חדשה, 
בונוסים  הרבה  ועוד  לנכה)  (אידיאלי 
לבעלי יכולת. *  * בגוש 80 110 מ"ר 
אישורים.  אין  הגג  לקנות  אופציה   +
חד'   4 חסד  תורת   ! בהזדמנות   *   *
 J-M מ"ר.   40 מרפסת  מ"ר,  כ128 

ESTATES 052-762-8002
[20048796]

ק"ק,  חד'   5.5 -הנביא  בשמואל 
פרטית  חצר   + ענקית  מרפסת 
(להשכרה  דירות,  ל-3  מפוצלת 
 !"38 "תמ"א  בקרוב  ש''ח)   9,500 ב- 

2,070,000 ש''ח 050-4102542
[20048792]

ילין/ בדוד  זוכה!  הקודם  מציאה!! 
ק"א  מטר,   70 חד   3 משה  זכרון 
 1660.000 רק  וחדישה  מושקעת 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20048783]

חד   7 מטר   220 אמונים  בשומרי 
 4.500.000 רק  מאד  ומושקע  מפואר 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20048757]

מפואר  מטר   160 פנטהוז  בבלוי 
ומושקע נוף מדהים, התר בניה לעוד 
052- שח   3700.000 רק  מטר   40

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20048756]

 85 חד   4 החיים  גשר  ברוך  במקור 
ומהצד  בגג  גדולות  אופציות   + מטר 
 052-7658-638 שח   2200.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20048755]

אחינועם 5  בפאג"י  מציאה!  מציאה!! 
חד 120 מטר ק"א + 30 מטר מרפסת 
052- שח   2700.000 רק  ואופציות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20048754]

החלטה!  ומהירי  למשקיעים!! 
פרטי  בנין  מאה-שערים,  בהתחלת 
ל  לחלוקה  אפשרות  מטר  כ-30 
קומות   4 ולבנית  חלקה,  תתי   2/3
 052-7658638 שח   1500.000 רק 

"היימשע תיווך"-הנדלס
[20048652]

ק"ב,  כחדשה  הכהן  אדוניהו  צבי  נוה 
מעלית,   + סוכה  מרפסת  מ"ר,   73
רוממה   *   * גמיש   ש''ח   2,080,000
קומה  חד',   6 לגמרי!  חדשה  ברנדיס, 
 3 נטו,  מ"ר   140 שבת,  מעלית   +  4
מדהים,  נוף  מ"ר,  מרפסת 12  כיוונים, 
גמיש  ש''ח   4,300,000 שירותים,   3

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20048612]

אזור  לראות!  כדאי  בשוק!  חדשה 
מול  חסד  מתורת  כניסה  בעלז 
ק"ג 85  ח',   3.5 תורה  אהבת  ביהכנ"ס 
סוכה,פינתית,  מרפסת   + כ"א,   3 מ"ר, 
עם אישור בניה על הגג דירת 75 מ"ר, 
גדולות,  מרפסות  להוציא  אפשרות 
 ,02-5379474 תיווך  טובים.  שכנים 

053-3179474
[20048598]

צפניה  מציאה!  בשוק!  חדשה 
מ"ר,   40 יח"ד   + ח'   2.5 מ"ר,   60 ק"כ, 
גמיש  ש''ח   1,730,000 טובה,  הכנסה 
מ"ר,   90 חד',   3 דרסטית!  ירידה   *   *
נוף  כ"א,   3 מהודרת,  שבת  מעלית 
תקרה   + גבוה  סטנדרט  מדהים, 
053-  ,02-5379474 תיווך  גבוהה 

3179474
[20048597]

בגאולה כ 90 מטר + גג עם אופציה ל 
052- 2.900.000שח  רק  קומות   2/3

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20048542]

חד   2.5 מטר   53 ילין  בדוד  מציאה! 
052- שח   1380.000 רק  אופציות   +

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס.
[20048541]

הקודם זוכה !! באדוניהו הכהן סמוך 
 2  + 3.5חד'  מטר  כ100  אילן  לבר 
מרפסות ק"כ רק 2280.000 שח -052

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20048540]

דירת  אילן  לבר  סמוך  ברכה!  בישא 
שכנים  מעלית,   + מטר,   כ 100  חד'   4
היימשע, ק"ב רק 2300.000 שח -052

7658638 היימשע תיווך-הנדלס
[20048474]

ברוממה היוקרתי הזדמנות מיוחדת! 
בנין בוטיק חדש במיקום מרכזי, 3-6 
חד', מרפסות גינות ונוף, 26,000 ש''ח 
 052-7171468 השבת"  "כיכר    למ"ר. 

מיכאל  
[20048452]

תמ'א  של  בניה  בשלב  ישראל  בשרי 
בישיבה  גאולה   *  2600000 חד'   5
 *  3500000 למוסד  גם  מיפ'   3 חד'   6
/שבת  מעלית  ק'ג   3 מאירות  בפנים 
 3 דפנה  במעלות   *  2400000 סוכה 
 10 בהכנה  תמ'א  כמו'כ  מרפסת  ק'1 
דק' מבר אילן 2000000 תיווך מינחת 

יצחק 0548429798 026764119
[20048436]

במחירים  דירות  מס'  נוף  במצפה 
מצוינת  תורה,  בעזרת   * טובים 
דירות   3 יצחק  במנחת   * טוב  במחיר 
חניה   + מ"ר,   95 חד',   3 באהליאב   *
בינה  באמרי  ש''ח.  ומחסן, 2,450,000 
 100 לעלות  ק'  חצי  חד'   4.5 נהדרת! 
 2,700,000 סוכה.   + משופצת  מ"ר, 
053-  ,02-5379474 ש''ח.תיווך 

3179474
[20048292]

בנין  משה,  קרית   / שאול  בגבעת 
 + מ"ר   110 וחדש,  יוקרתי  בוטיק 
נוף,   + כיוונים   4 מ"ר,   13 מרפסת 
דירה אחרונה! 2,600,000 ש''ח. "כיכר   

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20048256]

תמ"א  חד',  מ"ר, 4  שאול 100  בגבעת 
מרהיב  הכי  הנוף  חדרים,   2 לעוד   38
"כיכר    ש''ח.   2,500,000 רק  בעיר! 

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20048255]

בגאולה - בית ישראל, דירה יוקרתית 
בבנין חדש, 100 מ"ר, 5 חד' + מרפסת 
"כיכר    ש''ח.   2,200,000 רק  מ"ר,   15

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20048254]

מטר   170 פרטי  בית  ברוך  במקור 
מאושרת  טאבה   + מטר   50 חצר   +
רק  קומות   2 עוד  לבנית  ואפשרות 
 052-7658-638 שח   4.800.000

היימשע תיווך-הנדלס
[20048148]

בונבונירה בשטראוס! 4 חד' 72 מטר, 
ביותר  מושקעת  ומפוארת,  חדשה 
 052-7658-638 ש''ח   2050.000 רק 

היימשע תיווך-הנדלס
[20048011]

בסורוצקין, מיקום הכי מבוקש, 5 חד', 
כיוונים,  מ"ר, 3  מרפסת 40  מ"ר,   125
"כיכר    ש''ח.   3,550,000 נוחה,  קומה 

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20047982]

חדשות  דיור  יחידות   2 בצפניה 
שח   8000 ב  מושכרות  ומפוארות 
 052-7658-638 שח   1980.000 רק 

היימשע תיווך-הנדלס
[20047955]

ישראל  בבית  ממש  של  מציאה 
פרויקט חדש 2.5 חד 45 מטר + חלל 
כניסה  ש"ח   1.250.000 רק  מטר   36
היימשע   052-7658-638 חודש   18

תיווך-הנדלס
[20047954]

באמרי בינה לכיון הנוף 5 חד 115 
מושקעת  ק-1  מדהים  נוף  מטר 
 2.700.000 רק  פסח  מטבח  מאד 
היימשע   052-7658-638 ש''ח 

תיווך-הנדלס
[20047953]

 *   * בשוק!  חדשה  בבלעדיות!! 
מעלית   + ק"ג  חד'   5 משה  בגבעת 
חסד  תורת  צאנז   *   * גדולה.  סוכה 
נוספת  לקומה  ביד  רשיון  ק"ג  ח',   3.5
+ אפשרות לרשיון קומה שניה, 3 כ"א 
למעלית.  תוכנית  אפשרויות,  עוד   +
02- תיווך  יח"ד.   + מ"ר   60 צפניה   *

053-3179474 ,5379474
[20047929]

ל-   38 תמ"א   + מ"ר   30 בסנהדריה 
מיקום  גדולה,  לגינה  גישה   + מ"ר   25
 1,250,000 רק  נוחה,  קומה  מעולה, 
 052-7171468 השבת"  "כיכר    ש''ח 

מיכאל  
[20047917]

פוטנציאל  עם  נכס  ישראל  בבית 
רק  מ"ר.   1000 סה"כ  הרחבה 
12,500,000 ש''ח "כיכר   השבת" -052

7171468 מיכאל  
[20047916]

מ"ר,   28 להשקעה  דפנה  במעלות 
ש''ח,  ב- 3200  מושכר  מרכזי,  מיקום 
השבת"  "כיכר    ש''ח.   1,000,000 רק 

052-7171468 מיכאל  
[20047915]

אמונים  בשומרי  ממש!  של  מציאה 
 + מטר   90 חד'   4 חדישה  דירה 
מרפסת סוכה, קומה ב רק 2.150.000 
 052-7658638 זוכה!  הקודם  ש''ח 

היימשע תיווך - הנדלס
[20047630]

דירת 115  ברוך  במקור  במחיר!  ירדו 
מטר חדשה, 3 כ"א אפשרות לחלוקה 
 5 לדירת  או  ויחידה,  לדירה  פנימית 
שח   2750.000 רק  המוכר  ע"ח  חד', 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20047555]

פאר  דירת  הכהן  אדוניהו  צבי,  בנווה 
150 מטר + מרפסת 12 מטר + מעלית 
052- ש''ח   4000.000 רק  ג  קומה 

7658-638 היימישע תיווך - הנדלס
[20047554]

בבלעדיות בירמיהו פרויקט אחוזי 
חד'   4 רוממה,  מגורה/משכנות 
ק"ד  מטר   16 מרפסת   + מטר   100
 10 כניסה  ש''ח   2.520.000 רק 
היימישע   052-7658-638 חודש 

תיווך - הנדלס
[20047502]

דירת  ישראל  בבית  חדש  בפרויקט 
קומה  כ"א   3 מטר   70 כ  חדרים   3
הכל  מטר   10 כ  מרפסת  מעלית  ב' 
היימשע,  כולם  שכנים  ומפואר,  חדש 
 1580.000 רק  חודש   18 תוך  כניסה 
 052-7658-638 זוכה  הקודם  ש''ח 

היימישע תיווך - הנדלס
[20047314]

 96 -מחל  אשכול  ברמת  מציאה!! 
מטבח  ענק,  סלון  חד'   3.5 מטר, 
 16 מרפסת  משופצים  ואמבטיה 
052- ש"ח   2200.000 רק  ק"ב  מטר, 

7658-638 היימישע תיווך - הנדלס
[20047154]

כל הקודם זוכה! ברבינו גרשום דירת 
4 חדרים כ-90 מטר + 2 יחידות דיור, 
כ5000  מהיחידות  חודשית  תשואה 
ש"ח, רק 2.670.000 ש''ח -052-7658

638 היימישע תיווך - הנדלס
[20047142]

מזומן  שח   2000.000 עם  ללקוח 
באזור  דירה  בדחיפות  דרוש 
עמוס   / יונה   / מלאכי   / צפניה 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20047010]

רציני  ללקוח  בדחיפות!  דרוש 
במתחם  חד'   3/4 דירת  מאד!! 
קומה  האזור,עד  בכל  או  כדורי 
שח   2600.000 עד  חזית,  עם   3
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20047009]

אשכול  ברמת  ממש!  של  מציאה 
קומה-10  מטר   80 כ  חד'   3.5 דירת 
שח  רק 1800.000  ירושלים,  לכל  נוף 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20046759]

בשמואל  ממש!!  של  מציאה 
שמורה,  חדרים   3 הנביא-יחזקאל 
סה"כ  ענקית,  מרפסת  ק"ב, 
לא  סוכה,  ונוף,  חזית  מטר,  כ70 
כניסה  טובים,  שכנים  שיכונים, 
052- שח   1590.000 רק  מידית, 
 - תיווך  היימישע   7658-638

הנדלס
[20046700]

מציאה! הקודם זוכה! בבלוי דירת 
דיור  יחידת   + -110מטר  -4חד' 
שח   4500 ב  מושכרת  -50מטר 
שח   3300.000 רק  -60מטר  גג   +
 - תיווך  -052-7658-638היימישע 

הנדלס
[20046672]

 3 דירת  ברוך  !במקור  יכולת  לבעלי 
קומות 200 מטר מפוארת ומושקעת, 
יחידת   + חדרים   5 לדירת  מחולקת 
שח   5400.000 רק  מושכרת,  דיור 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20046388]

לבעלי מזומן ! במקור ברוך 5 חדרים 
מאד,  מושקעת  מפלסי  דו  מטר,   130
052- שח   2900.000 רק  נוף  מעלית, 

7658-638 היימישע תיווך - הנדלס
[20046387]

אופציות  מטר,   80 חד   3 בעמוס 
קומה  כ"א   3 חזית,  להרחבה,  גדולות 
שח 052-7658-638  רק 2380.000  א 

היימישע תיווך - הנדלס
[20046221]

 !! מזומן  לבעלי  ממש!  של  מציאה 
 + מטר   72 חדרים   3 דירת  ילין  בדוד 
מצוין,  אזור  חזית,  סוכה,  מרפסות   2
 052-7658-638 שח   1500.000 רק 

היימישע תיווך - הנדלס
[20046173]

זוכה!  הקודם  כל  במחיר!!  ירדו 
בית  שערים  במאה  מזומן,  לבעלי 
יחידות   2 ל-  בגובה  מחולק  פרטי 
ש''ח  כ-6,500  חודשית  תשואה  דיור, 
 052-7658-638 ש''ח   1270.000 רק 

היימישע תיווך - הנדלס
[20046172]

במאה   !! למשקיעים  מציאה 
מאד!!  גבוהה  מטר   90 שערים, 
ל-2  לחלוקה  מידית  אפשרות 
קומות, וכן אפשרות להרווחה של 
אזור  חזית,  סוכה,  מטר,   10 כ  עוד 
ש''ח   2.270.000 רק  ונטרלי  שקט 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20046171]

 + מ"ר   53 כ-  חד'   2.5 ברוכים  באזור 
מרפסת גדולה כ- 20 מ"ר + תמ"א 38 
הבעלים  ע"ח  שיתווסף  מ"ר   25 עוד 
זוכה!!  הקודם  שח   1870.000 רק 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20045767]

 3  + מ"ר   72 דירת  השבת  בכיכר 
מרפסות, אסטרטגית מאוד, אפשרות 
לחנות  דיור/  יחידות  ל2-3  לחלוקה 
לכיכר  חזית  עם  ומוצלחת  גדולה 
052- ש''ח   1,850,000 רק  השבת 

7658638 היימישע תיווך - הנדלס
[20045752]

ירושלים | השכרה
לזוג  דירה  דפנה  מעלות  ברחוב 
מרוהטת  מאווררת  מרווחת,  יפיפיה, 
וממוזגת כניסה פרטית. מתפנה בי"ב 
תמוז 3,800 ש"ח כולל ארנונה, גמיש. 

תיווך 0504246112
[20048817]

 4  + מ"ר  כ-100  חד'   4 ישראל  בשרי 
מרפסות.3 כ"א + חני'ה רק 6,800 ש"ח 

תיווך= 0527657732
[20048751]

שנלר,   - ירושלים"  "מרום  בפרוייקט 
מושקעת,  מ"ר,   50 חד',   2 דירת 
חשמל,  ומוצרי  רהוט  כולל  מפוארת, 

5000 ש''ח לל"ת 074-7333731
[20047704]

ירושלים | חנויות ומחסנים
גישה  בתנובה  מטר   800 עד  מחסן 
נוחה עד המחסן. תיווך 0527184181
[20048818]

ירושלים | משרדים
כולל  מ"ר  כ-30  משרד  להשכרה 
054- ממוזגת.  שרותים,  גלריה, 

8434870
[20048750]

ירושלים | עסקים
גאולה,  בלב  מ"ר,   60 כ-  להשכרה 
מיקום מעולה, מתאים לעסק/משרד 

053-3110323
[20048800]

בני ברק | מכירה
ק"ק,  מ"ר,   125 בויז'ניץ-בתורת-חיים, 
א.הרחבה.   + מחולקת  שקטה,  חזית, 

"מקסימום-נדלן" 052-7683068
[20048831]

חד'   6 ק"ג  דופלקס  בבעש"ט 
2.490.000 גמיש "ביבלה נכסים" -03

5-600-900
[20048825]

למבינים ביהושע 4 חדרים ק"א כ-90 
מעלית   + גבוהה  ברמה  שיפוץ  מטר 
03-5- נכסים"  "ביבלה   1.950.000

600-900
[20048824]

כ-  ק"ב  חד'   3 בר"ע  החלטה  למהירי 
61 מ"ר תשופץ פאר כחדשה "ביבלה 

נכסים" 03-5-600-900
[20048822]

א'  קומה  מרפסת   + חדרים  בחברון 2 
ש''ח   1,430,000 נטו  מ"ר   60 שמורה 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20048813]

יח"ה,   + חדרים   4 ק"א,  ביואל 
אופציות  עם  מ"ר   94 שמורה, 
לל"ת  ש''ח  להרחבה, 2,250,000 

03-5780419
[20048232]

בני ברק | השכרה
נדבורנה  בעזרא/  לזו"צ  חדשה  יחי"ד 
מעלית   + ק"ג  ומאובזרת  מפוארת 

052-7624906
[20048807]

מרווחת  נפרד,  מטבח  חד',   2 יחידה 
באבני נזר, 3,000 ש''ח 050-4163302 

053-3115574 /
[20048752]

ממוזגת,  מאווררת,  דיור  יחידת  לזו"צ 
ש''ח  מחיר 2400  יפיפיה,  מלא,  רהוט 

03-5793606
[20048422]

בני ברק | משרדים

1700-705-507

מפואר  משרד  טל  בגני  להשכרה 
כניסה  מ"ר, שרותים + מטבחון,  כ-25 

מידית. 052-7134840
[20048760]

ביתר עילית | מכירה
גבעה  החיים  באור  מציאה!  מציאה! 
אופציה   + חד   3.5 מטר   85 דירת   A
לעוד  בניה  התר  עם  גג   + חדר  לעוד 
052- 1380.000שח  רק  מטר   85

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20048784]

מטר   100 חד'   B2 4 איש  בדרכי 
חצר   + מטר   82 לעוד  בניה  התר   +
חלל    + מטר   13 מרפסת   + מטר   25
הקודם  שח   1600.000 רק  מטר   30
תיווך- היימשע  זוכה! 052-7658638 

הנדלס
[20048608]

 100 חלל   + מטר   87 חד   3 מציאה! 
מטר   50 לעוד  בניה  התר   + מטר 
052- שח   1520.000 רק  ומרפסת 

7658-638 היימשע תיוך-הנדלס
[20048556]

 117 חד   4 במעזריטש  זוכה!  הקודם 
סלון  מרפסות,   2  + פינתית  מטר 
מחסן  נוחה,  קומה  מדהים,  נוף  ענק, 
גמיש 052-7658-638  שח   1600.000

היימשע תיווך-הנדלס
[20048506]

הכי  המיקום   B בגבעה  מציאה! 
 + מטר   85 חד   3 יפיפה  מרכזי! 
אפשרות  מטר,   60 לעוד  בניה  התר 
ליחידות  ולחלוקה  פרטית,  לכניסה 
 052-7658-638 1400.000שח 

היימשע תיווך-הנדלס
[20048475]

מטר +  חד' 102  דירת 4  לוי  בקדושת 
לבנית  מידית  אפשרות  עם  צמוד  גג 
כבר  בקומה  (השכנים  נוספת  קומה 
גם  אפשרות  שח   1630.000 רק  בנו) 
052-7658- משותף  בטאבו  לקנות 

638 היימישע תיווך - הנדלס
[20047498]

ביתר עילית | השכרה
יחידה  העבודה  יצחק/יסוד  בפחד 
ללא  ק"כ  מטר   20 כפרית  מפוארת 
 / לחנות  מתאימה  כלל,  מדרגות 
סופרים/ עסק שקט / דיור, רק 1650 

שח לחודש 0527645410
[20048609]

טלזסטון 
דירות אחרונות בפרוייקטים חדשים, 
לדוגמא: 5 חד' 1,600,000 ש''ח. "כיכר   

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20048526]

חיפה | מכירה
להשכרה  גם  ניתנת  מיכאל  ברח' 
ומרוהטת,  משופצת  ח',   3 דירת 

750,000 ש''ח 053-3139996
[20048718]

אלעד | מכירה
שמורה  ענקית,  מרפסת   + חד'   3
גמיש,  ש''ח   1,385,000 ומושקעת 

לפרטים: 052-7615052
[20048774]

בעליון המבוקש חסל"ט דירת 3.5 ח', 
גדול. -052 מחסן  ממוזגת +  מסורגת, 

7658405 לל"ת.
[20048648]

בית שמש | מכירה
למכירה  בשוק!  חדשה  בהזדמנות! 
הירדן)  הרמה (נהר  קרית  ב‘ -  ברמה 
אופציה   + ענקית  חדרים   4 דירת 
לל“ת.  ש“ח   2,400,000 גג   + גדולה 

052-7120553
[20048828]

 ! ירושלים  גבעת   - בגולובנציץ 
חד'   4 דירות   ! בעיצומה  הבניה 
במחירים  נוף)   / (גן   ! מיוחדות 

שלא יחזרו ! תיווך 05271-91958
[20048827]

פתוח  חד',   5 דירת  ב',  רמה  במרכז 
ש''ח.   1,700,000 מרפסות,   2 לנוף, 
052- הנדלניסט  תיווך   - שפר  חיים 

7630605
[20048261]

קרית גת | מכירה
עם  א  קומה  להשקעה  חדרים   3
לקריה  סמוך  חדרים   3 ב685  גג 
ק"ד 690 * 3 חדרים להשקעה ק"ב 
איכותיות  דירות  מגוון  ועוד   600
תיווך  .אהיים  והשקעה  למגורים 

נכסים 0533161345
[20048810]

3 חדרים + מרפסת בקריה 850 * 3 
ק"א 790 * 3  לקריה  סמוך  חדרים 
 800 עליונה  קומה  בקריה  חדרים 
בקריה  איכותית  דירה  חדרים   4  *
בחדשים  חדרים   3  *  950 ק"א 
איכותיות  דירות  מגוון  ועוד   .  935
תיווך  אהיים   . והשקעה  למגורים 

נכסים 0533161345
[20048809]

צפת | מכירה
נוף  יפה  בשכונת  נדירה!  הזדמנות 
 4 קומה  למירון  נוף  מ"ר   90 חד'   4
 ,0527117763 גמיש,  ש''ח,   630,000

0527692834, ללא תיווך
[20048798]

טבריה | מכירה
חדשות  דירות  מושלמת!  השקעה 
מרפסת   + מ"ר,   115 ויוקרתיות, 
צמוד  הכינרת,  כל  על  נוף  מ"ר,   30
רק  גבוהה,  תשואה  חרדית,  לשכונה 
052- השבת"  "כיכר    ש''ח.   1,425,000

7171468 מיכאל  
[20048257]

עמנואל | מכירה
אור"  "נווה  החסידי  בפרוייקט 
 97 חדרים   3 דירות  למכירה 
חדרים   2 לעוד  אופציה  עם  מ"ר 
630,000 ש''ח עם גג 660,000 ש''ח, 
לפרטים:  הקרוב.  בקיץ  איכלוס 

054-844-6671
[20043317]

דירות ברחבי הארץ 
משכיר/ בעלות  העברות  שירות 
בתאגידי  קונה  מוכר/  או  שוכר 
בחברת  או  הארץ  בכל  המים 
לפרטים  להיום  מהיום  החשמל 

053-3146470
[20048720]

מבנים 
גבוהה,  לישיבה  מבנה  למסירה 

לפרטים: 052-7163883
[20048758]

קריות 
למכירה דירת 4 חד' מרווחת ומוארת 
מציינת  חיים  בקריית  משופצת 

להשקעה לפרטים 050-6371204
[20048799]

מחולקות  דירות  מספר  למכירה 
במחירים  תשואה   7% מעל 

הזולים בקריות 0533142984
[20046927]

דירות להשכרה 
דירה?  לשכור  או  לקנות  מחפש 
עוד  פנה  דירה?  משכיר  או  מוכר 
 03-8022222 הארץ"  ל"לוח  היום 

הפרסום חינם
[20041264]

השקעות 
שותפים  דירת  מעולה!!  השקעה 
ק"א,  תקוה,  פתח  במרכז  חוקית 
הכנסה  ש''ח   1380,000 משופצת, 
פרטים  ש''ח   8000 כ-  חודשית 

בטל': 054-8474622
[20048823]

נופש? ֹ דירת  מחפש  צימר?  מחפש 
מושלם  לנופש  עכשיו  התקשר 
ללא  ניתן  השירות   1700-707-509

עלות.
[20047926]

שמש)  בית  (ליד  זנוח  במושב 
יבשה  סאונה  בריכה,  ג'קוזי,  ספא, 
02- לבייזאם.  אפשרות  ורטובה, 

9999902
[20043071]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

מודיעין עלית 
במודיעין  מושלם  אירוח  חדש!! 
ומאובזר,  מרווח  חדש  מתחם  עילית 
מיטות   120 עד  מוחלטת  פרטיות 
משפחתיים,  אירועים  שבוע,  לסופי 
שבתות גיבוש, שבע ברכות, בר מצוה 
vyba08@ :ועוד 052-7615407 מייל

gmail.com
[20048786]

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. 

לוח תורני - יומי
חובות  יח     זרה  עבודה  ירושלמי:  היומי  דף  ס     זבחים  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הכ"ט (הנפש)    משנה יומית: נדרים ה, ו - ו, א    
הלכה יומית: או"ח שכו, ד-ו    רמב"ם יומי: רוצח ושמי"נ ב-ד    שו"ע הרב 
- רב יומי:  תרמט, כ    דף היומי - זוהר: וישב, סעי' רנא-רסא    חפץ חיים: 

לה"ר ב, א-ב    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ב עמ' פז.

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:118:118:098:148:138:07סו"ז ק"ש מג"א

9:069:079:069:099:089:03סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:409:419:399:439:429:37סוף זמן תפלה מג"א

10:1710:1810:1710:2010:1910:15סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:3912:4112:4012:4112:1412:38חצות היום

13:1413:1613:1613:1713:1713:14מנחה גדולה
19:5019:4719:5019:4719:4819:49שקיעת החמה

זמנים למחר

3:423:423:383:473:443:35עלות השחר
4:344:344:314:384:364:28זמן ציצית ותפילין

5:335:385:285:365:355:31הנץ החמה

ירושלים סופר פארם מדרחוב 052-6914154 ההסתדרות 3    בני ברק סנטר פארם 6186536 אהרנוביץ' 12, ב"ב  
  תל אביב סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור -077
8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה סופר פארם רמז 077-8880780 רח' סמילנסקי 
פינת רמז    חיפה סופר פארם ביג צ'ק פוסט 077-8881700 בר יהודה 111    רמת גן סופרפארם 077-8880100 
קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון אהרון 6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד סופר 
פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, 

ביפר 03-6610666 מנוי 23233

תורנויות בתי מרקחת

צפת 
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]

חצר  ונקיה.  ממוזגת  גדולה,  דירה 
ומרפסת נוף. קומת כניסה. -054-858

9209
[20048558]

077- להשכרה  מפוארת  וילה 
לבין  נופש  דירת   *   *   *  5322602

הזמנים 077-5322602
[20048465]

מתאים  וחול  לשבתות  בצפת  דירה 
ומטופחת  יפהפייה  אנשים  ל-7 
נשימה  עוצר  ונוף  ענקית  מרפסת 

במחיר מיוחד 052-7633990
[20048348]

וטבריה  בצפת  אירוח  דירות 
מתאימות  וממוזגות,  מפוארות 
 ,052-7699122 וזוגות.  למשפחות 

04-6821053
[20048103]

בצפת העתיקה צימרים מפוארים, 
חצר,  לשבת,  מאובזרים  ז'קוזי, 
דירה  וכן  צמודה,  וחניה  מרפסת 

ליד העתיקה 052-2840299
[20047893]

צימרים  הקשתות,  בין  אחוזת 
גבוהה  ברמה  ויוקרתיים  מפוארים 
העתיקה  העיר  בלב  ג'קוזי,   + מאד  
פינות  עם  משודרגת  ענקית  גינה   +
ישיבה, נדנדות, נוף להרי מירון. -055

www.benak.co.il 6786315
[20046607]

בית חלקיה 
בבית  ומטופחת  גדולה  נופש  דירת 
 35 עד  ולחגים,  לשבתות  חלקיה 
 0587654174 נוספים  לפרטים  איש. 
bh0587654174@gmail. במייל  או 

com
[20042704]

ומטופחת  נקיה  נופש  יחידת 
וערסלים  עץ  נדנדת  מיטות,   9-10
052- ג'קוזי.  כולל  לזוג  צימר   +

7689144
[20032621]

יערה 
בריכה,  חד',   6 התאומים,  וילת 
סה"כ  מקוה,  ג'קוזי,  סאונה, 
052-  04-9806989 מיטות.   22
mazal2409@ עודד   7602440

gmail.com
[20043606]

טבריה 
 4 מפואר,  פנטהאוז  צאנז  בק. 
ולגולן,  לכנרת  מדהים  נוף  מרפסות, 

052-7145845
[20048826]

סוויטות מפוארות ממוזגות ומרווחות 
למשפחות  טבריה,  בלב  ענק,  ג'קוזי   +

ולזוגות. 052-7166695
[20044412]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
פעילות  חצר  וממוזגים,  מרווחים 

ענקית ומוצלת 055-6781772
[20048569]

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

7612965, 08-9926198 טלפקס
[20040560]

אצולת אירופה - ספסופה 
יוקרה  וילת  סופסופ  חדש! 
 21 החרדי.  לציבור  מותאמת 
מושקעות,  ענקיות  חצרות  מיטות, 
איכותי,  גן  ריהוט  דשא,  מרחבי 
בריכה  מתחם  וערסלים,  נדנדות 
052- וסאונה.  ג'קוזי  עם  פרטי 

7162596
[20044889]

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]

אצולת צפת – הר כנען 
 21 דונם,   5 ענק  אירוח  מתחם 
מיטות,   80 חדשים,  חדרים 
גן  ריהוט  כנסת,  בית  אוכל,  אולם 
לכל  וערסלים,  נדנדות  איכותי, 
פסטורלי  נוף  עם  מרפסת  חדר 
השקה  למבצעי  חייגו  לכנרת,  עד 

אטרקטיביים 04-6037370
[20048188]

מירון 
ענקית,  חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
חורף  מבצעי  השנה,  ולימות  לחגים 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

ירושלים 
בכל האזורים לשבתות  דירות  מבחר 
גולדמן -052 תיווך  קצרות,  ותקופות 

7176187
[20048671]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

דירה  שערים  ובמאה  בגאולה 
לפסח,  וממוזגת,  מפוארת  חדשה, 
לימים ולשבתות, במחיר נח. -050

4109434
[20041631]

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

7616720-1
[20040110]

השכרת רכבים ִ
השכרת  אוטו  בקל  שלך  הסוכן 
מרכז  טובים!  הכי  במחירים  רכב 

הזמנות ארצי: 02-6-630-630
[20047030]

ואמינות,  שירות  עם  רכב  השכרת 
ואטרקטיביים.  נוחים  במחירים 
ובנתב"ג.  ארצית  בפריסה  סניפים 

נחמיה אלבוים 052-715-2486.
[20045497]

בכל  סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
והאמינות  השירות  עם  הארץ, 
052- גרוס.  חיים  של  הידוע 

7617828
[20044739]

 GPS מכשירי ניווט
עם  ואיכותיים  מתקדמים  מכשירים 
מפות מעודכנות ל2018 בתלת מימד 
מהירות  ומצלמות  עניין  נקודות  עם 
השכרה  מכירה  ולחו"ל-  לישראל 
חרום  ומטעני  דרך  מצלמות  ותיקון. 
לרכב במחירים הטובים ביותר. -052

7196674
[20042490]

ממוגן, ֶ רכב  הזיתים,  להר  הסעות 
היימישע דרייבר. 054-8441310

[20048514]

מקומות   16 עד  הסעות  זילברשלג 
ואדיב  סבלני  נהג  הארץ  חלקי  לכל 
052-7120- נכים  למעלון  אפשרות 

470
[20046367]

 3% המבשר-  ללקוחות  חדש! 
הגדלים  -כל  שלוימלה  ר'  הנחה, 
חדשים,  רכבים  מטען,  תא   +
שלוימה  בהנהלת  נהגים,  היימשע 

ברגר. 053-3115555
[20044640]

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 
בני  ירושלים,  ומפוארים,  חדשים 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק, 
מקומות.   14-16-20 העיר,  בתוך 

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

המקורי!  ה-99  הדקה  הסעות 
חדשים,  וטנדרים  מיניבוסים 
ממוזגים ומפוארים במחירים ללא 
 / קוי  רב   02-5025252 תחרות. 

0527-10-10-20
[20040492]

לת"ת באידיש חסידי בבני ברק דרוש ַ
ג'  לכיתה  ומלמד  גבוהה,  לכיתה  ר"מ 

קו"ח לפקס 073-7685298
[20048816]

שמש  בבית  חסידי  לת"ת  דרוש 
לכתה  מלמד   * הבעל"ט  לשנה"ל 
גבוהה אחה"צ * מלמד לקריאה קו"ח 

לפקס 0723730411
[20048815]

מפקח  דרוש  בב"ב  חסידי  לת"ת 
לפקס:  קו"ח  אחה"צ,  לשעות  כתיבה 

073-7850863
[20048814]

מלמד  דרוש  בירושלים  חסידי  לת"ת 
לכיתה ח' קו"ח לפקס 02-5376450

[20048812]

מלמדים  דרושים  באלעד  לת"ת 
לפקס  קו"ח  שמים.  יראי 

0733736552
[20048808]

מסע  לנוכח  לאחים“  ”יד  לארגון 
פעילים  דרושים  היקף  רב  מיסיונרי 
לדוכני-הסברה באזור גוש דן ידיעת, 
פרטים: 03-6154133  טובים!  תנאים 

yadl@yadl.co.il קו"ח
[20048806]

לת"ת חסידי בירושלים (רשת) דרוש 
ד'-ו'.  כיתות  ניסיון  בעלי  מלמדים 

קו"ח לפקס: 02-5405019
[20048805]

עם  בירושלים  לת"ת  מזכיר  דרוש 
שיתאים  חם  לב  בעל  בגרפיקה  ידע 
 + עברית  הרך  גיל  עם  גם  לעבודה 
קו"ח  דיבור  ואנגלית  אידיש  כתיבה, 

i8590962@gmail.com
[20048795]

למוסד תורני בירושלים דרוש מזכיר 
בתוכנות  ידע  עם  חלקית  למשרה 
ואנגלית  אידיש  שפות   apt -ו  office
koleloy@ למייל:  קו"ח  חובה, 

gmail.com
[20048759]

מנהח"ש  דרושה  בב"ב  למשרד 
למשרדי  בקשות  בהגשת  מנוסה 
קו"ח  בעמותות.  לתמיכה  ממשלה 

korot5060@gmail.com :למייל
[20048419]

מלמד / אברך, מעוניין להתמקצע 
על טהרת הקודש? המכון למורים, 

בכל הארץ: 02-537-1111
[20048306]

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

בכל סניפי הרשת
[20048014]

ולגלות  להשקיע  להתאמץ  מוכנה 
גיטי  כסף?  להרבה  פוטנציאל 

0533154663
[20046928]

ביטוח  פקיד/ת  ביטוח  לסוכנות 
משרדית  עבודה  מהבית,  לעבודה 
(לא  המשרד  לקוחות  מול 
שח  ביום, 39  שעות  מכירות), 3-4 
הבניה  בתחום  לחברה   * לשעה. 
 8,500 אופיס,  בק  מזכיר/ת  בב"ב 
ש"ח. * פקיד/ה לעבודה משרדית 
ש''ח.   7,000 נוחות,  שעות  בי-ם, 

קריירה 072-22-222-62
[20043625]

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]

ויזות לארה"ב ָ
ויזות לארה"ב, וכן טיפול בפספורטים 
תחכו  אל  מוזל,  במחיר  אמריקאיים, 
054-  ,02-6512789 האחרון.  לרגע 

8496084
[20047690]

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

3215030
[20047240]

תמלול 

רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 

052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20048631]

טיסות 

במחירים  ומנצ'סטר  ללונדון  טיסות 

הכי  למחיר  מתחייבים  זולים!!  הכי 

נמוך!! 054-8571355
[20048543]

נחת 

מהילדים  לנחת  הידועה  הסגולה 

טובה  פרנסה  הגונים  זיווגים 

השל"ה  תפילת  אמירת   - ובריאות 

ע"י  רחל  מאמע  אצל  יום  יום 

מוסדות  של  הכוללים  אברכי 

למוקד  שמות  העבירו  רחל -  קבר 

הישעות * 8631
[20048742]

דיו וטונרים 

סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 

חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 

להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[20040391]

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]

הרזיה לתמיד 
פרוייקט מהפכני לירידה במשקל עד 
17 ק"ג. ליווי אישי, סדנאות, וקבוצות. 

072-3305603
[20048830]

קריירה?  בנית  הכנסה?  תוספת 
וירידה  בריאות  לקהילה?  תרומה 

במשקל? 072-3305603
[20048829]

ש"ס חתנים 
הסטים  סוגי  וכל  חתנים  ש"ס 
מצוין,  שרות  מיוחדים,  במחירים 

משלוחים חינם. 054-8447461
[20047557]

השבת אבידה 
הדסה  בבי"ח  מיולדת  מטען  לקחתי 
לה  להחזיר  כשרציתי  הצופים  הר 

היא כבר לא הייתה 054-8470982
[20048811]

הקו האדום
-208.8

היום: 213.49-
אתמול: 213.49-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
28-17

תל אביב
26-22

חיפה
25-20

גולן
27-18

טבריה
32-23

גליל
23-16

באר שבע
28-20

אילת
37-26

מזג האויר
גשם מקומי

היום - מעונן חלקית. ירד גשם 
מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, יתכנו 

סופות רעמים יחידות. ירידה קלה 
בטמפרטורות והן יהיו נמוכות 

מהרגיל לעונה. במדבר יהודה וים 
המלח חשש לשיטפונות.

רביעי - מעונן חלקית. עד שעות 
אחה"צ יתכן גשם מקומי בעיקר 

בצפון הארץ ובמרכז עדיין קיים חשש 
משיטפונות במדבר יהודה וים המלח. 

הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.

חמישי - בהיר עד מעונן חלקית. 
תחול עליה בטמפרטורות בעיקר 
בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה 

רגילות לעונה.

שישי - מעונן חלקית עד בהיר עם 
עלייה קלה נוספת בטמפרטורות 

בעיקר בהרים.

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

שיעורים

קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח  קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111    
מהרבי מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111  אוצרות ברסלב לשמיעת 
שיעורים בשפות שונות מרבני ברסלב 02-9950000  קו פתוח לשאלות בהלכות שבת משעתיים לפני 
שבת: 03-6161616  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

 שמע בני המרכז להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 
דוד  רבי  הרה"ג  בראשות  בית  ושלום  בחינוך  והכוונה  סיוע  מרכז  יועץ  פלא  עד 22:30. 02-6511613  
לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00  א-ה 02-5827080   שליט"א.  לוי 
עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 03-6145050. מקרים דחופים - כללי: 052-7633333 חסידי -052

7632222. מוקד טלפוני לצעירות, א'-ה': מ-21:00 עד 23:00, א' מ-9:00 עד 11:00 02-6512222  הישיבה 
שליט"א  לורינץ  הגר"י  בהכוונת  הלב  בינת    1800-20-18-18 לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד 
מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590 

 עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

  בד"ץ העדה החרדית: 02-6700200    בד"ץ הרב לנדא: 03-6193582 03-6182647    בד"ץ מהדרין 
בראשות הרב רובין: 08-9390816/7    בד"ץ אגודת ישראל: 02-5421228    בד"ץ מחזיקי הדת: -02
5016777    בד"ץ שארית ישראל: 03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות 
הגרי" אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף: 02-6550550    בד"ץ חוג 

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

בית הוראה: 

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

הגרב״צ קוק שליט״א 072-2133466 

5327402@gmail.com
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www.dimona.muni.il



בעיצומו של הקיץ

מערכת חורפית מפתיעה; 
חשש לשטפונות

מאת חיים מרגליות

מפתי־ חורפית  מערכת 
ישראל  את  היום  תפקוד  עה 
במהלך  הקיץ.  של  בעיצומו 
מקומי  גשם  לרדת  צפוי  היום 
יתכנו  ובמרכזה,  הארץ  בצפון 
ירידה  יחידות.  רעמים  סופות 
יהיו  והן  בטמפרטורות  קלה 
במ־ לעונה.  מהרגיל  נמוכות 
חשש  המלח  וים  יהודה  דבר 

לשטפונות.
שעות  עד  רביעי,  יום  מחר 
אחר הצהריים יתכן גשם מקו־

מי בעיקר בצפון הארץ ובמרכז 
משטפונות  חשש  קיים  עדיין 
המלח.  וים  יהודה  במדבר 
הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. 
תחול  ושישי  חמישי  בימים 

עליה בטמפרטורות.
ההידרולוגי  מהשרות 
יש  כי  נמסר  המים  שברשות 
אפשרות להתפתחות שטפונות 
ים  מצפון  יהודה,  מדבר  בנחלי 
למרות  סדום.  אזור  ועד  המלח 
גדול,  לא  השטפונות  שצפי 
לאפיקי  מכניסה  להמנע  יש 

הנחלים.

נסגר התיק נגד חייל שהרג נער בזירת פיגוע אבנים 
בכביש 443: "הטעות בזיהוי היתה כנה וסבירה"

 מפקד הכוח היורה סיים את שירותו בצה"ל

מאת סופרנו הצבאי

הפרקליטות הצבאית החליטה 
החקירה  תיק  את  לסגור  אתמול 
פלסטיני  נער  של  מותו  לנסיבות 
נוספים  פלסטינים  של  ופציעתם 
שנתיים,  לפני  צה"ל  כוח  מירי 
יינק־ לא  בתיק  לכביש 443.  סמוך 

טו הליכים משפטיים.
שנערכה  המקיפה  החקירה 
בנושא העלתה שבליל האירוע יידו 
מחבלים אבנים ובלוקים לעבר כלי 
על  שמן  שפכו   ,443 בכביש  רכב 
הכביש, גרמו לפציעתם של מספר 
את  ממשי  באופן  וסיכנו  אזרחים 

חייהם של הנוסעים בכביש.
בתפקיד  היה  שלא  צה"ל  כוח 
הב־ במקרה,  במקום  ועבר  מבצעי 
המ־ לאיתור  ופעל  במתרחש  חין 
בזיהוי  טעה  הכוח  מפקד  חבלים. 
הרכב בו נסע ההרוג ככלי הרכב בו 
לעבר  ירה  והכוח  המחבלים,  נסעו 
גלגלי הרכב. זמן קצר לאחר הירי, 
לפצועים  וניתן  הטעות  התבררה 

טיפול רפואי.
"בחינת  כי  אומרים  בצה"ל 
לאור  כי  העלתה  החקירה  ממצאי 
בזיהוי  הטעות  האירוע,  נסיבות 
וכי  וסבירה  כנה  היתה  הרכב  כלי 
בנוהל  לפתוח  רשאי  היה  הכוח 
נמצאו  בבד,  בד  חשוד.  מעצר 

כשלים מקצועיים בביצוע הירי".
במסגרת  פעל  שהכוח  "מכיוון 

וע־ מורכב  מובהק,  מבצעי  אירוע 
צים, נמצא שהכשלים המקצועיים 
הליכים  נקיטת  מצדיקים  אינם 
הטר־ התוצאה  אף  על  משפטיים, 
במי־ הצבא.  בהודעת  נאמר  גית", 

המקרה  בעקבות  הפיקודי,  שור 
הכוח  מפקד  של  יציאתו  בוטלה 
לקורס מפקדי פלוגות והוא סיים 

את שירותו בצה"ל.

אושר לקריאה שניה ושלישית: 

חברות הסלולר ישלחו הודעה קולית על מועד 
סיום עסקה לטלפונים שחסומים למסרונים

מאת שלמה גרין

הכנסת  של  הכלכלה  ועדת 
ושלישית  שניה  לקריאה  אישרה 
מיכאל  הרב  ח"כ  של  ההצעה  את 
הגנת  חוק  את  לתקן  מלכיאלי 
הצרכן ולחייב את חברות הסלולר, 
להודיע  קצובה,  לתקופה  בעסקה 
העסקה  סיום  מועד  על  לצרכנים 
במי־ קולית  הודעה  באמצעות  גם 
מסרו־ לקבלת  חסום  והטלפון  דה 

נים, 21 יום לפני סיום העסקה. 
למעשה  משלימה  ההצעה 
הצרכן  הגנת  לחוק  התיקון  את 
כשנתיים,  לפני  הוועדה  שאישרה 
עסקים  בעלי  חויבו  במסגרתו 
לשלוח לצרכן מסרון 21 יום לפני 
לתקופה  עסקה  של  המועד  סיום 
שהסלולרי  מי  שגם  כך   – קצובה 
שברשותם חסום לקבלת מסרונים 

יוכלו לקבל הודעה דומה.
הישיבה  את  פתח  כבל  היו"ר 

ואמר כי מדובר אולי בענין פעוט 
צעד  זה  אבל  הגדולות,  לחברות 

שיש משמעות רבה ללקוחות. 
הסביר  הקודמת  בישיבה 
כי  מלכיאלי,  הרב  ח"כ  היוזם, 
בהם  במקרים  רק  נועדה  ההצעה 
חסומים  הצרכנים  של  הטלפונים 
טלפונים  כמו  מסרונים,  לקבל 
חברות  את  רק  ותחייב  כשרים, 
חברות  שכן  זאת  לבצע  הסלולר 
המספרים  את  מקצות  הסלולר 
הכשרים ויודעות בדיוק מי חסום 
הס־ "חברות  לא.  ומי  למסרונים 

במחירים  חבילות  מוכרות  לולר 
בד"כ,  חודשים  ל־18  נמוכים 
לרוב  קופץ.  המחיר  מכן  ולאחר 
להודעה  לב  שמים  לא  הצרכנים 
בחשבונית, ומי שלא מקבל מסרון 
שהמחיר  אחרי  רק  זה  את  מגלה 
עלה. לכן מוצע לחייב את חברות 
אלינו  להגיע  שיודעים  הסלולר, 
כשהם רוצים, לשלוח גם הודעות 

למי שלא מקבל את המסרון לפני 
סיום העסקה", אמר.

לצרכנות,  המועצה  סמנכ"ל 
ערן וולף, והכלכלן גיל ברגפרוינד, 
את  להחיל  לבחון  הוא  גם  ביקשו 
המת־ נוספות  חברות  על  ההצעה 

בעסקאות  הלקוחות  עם  קשרות 
משרד  נציגת  קצובות.  לתקופות 
הסבירה  שמעון,  הגב'  המשפטים, 
כי הנושא עלה בישיבות הקודמות 
ההחלטה  מאחורי  שעמד  והרעיון 
להחיל את ההצעה רק על חברות 
הסלולר הוא שחברות הסלולר הן 
הכשרים,  המספרים  את  המקצות 
והן  מסרונים,  לקבלת  החסומים 
הקו־ ההודעות  את  לייעד  תדענה 

דבר   – הללו  למספרים  רק  ליות 
תעדנה  לא  האחרות  שהחברות 
נציג  אמר  דומים  דברים  לעשות. 
ג'יג'יני,  ואיל  התקשורת,  משרד 
השלכות  לכך  יהיו  כי  שהוסיף 

מבחינת עלויות על החברות.

בעלי חניונים יוכלו להתחבר למאגרי 
משרד התחבורה לצורך זיהוי רכבי נכים

מאת חיים מרגליות

מנגיש  התחבורה  משרד 
הרכב  כלי  מאגר  את  לראשונה 
לנכה,  חניה  תג  לשאת  המורשים 
במטרה לשפר את השירות לציבור 
בהתנהלות  עליהם  ולהקל  הנכים 
הנחיה  בעקבות  זאת,  היומיומית. 
והמודי־ התחבורה  שר  של  חדשה 

עין ישראל כ"ץ.
הנגשת המידע תקל על מוגבלי 
הציבו־ לחניונים  בכניסתם  ניידות 

ריים והפרטיים, שכן מעתה מפקחי 
למאגרי  להתחבר  יוכלו  החניונים 
ולה־ התחבורה  משרד  של  המידע 

תעדכן מדי יום בכלי הרכב הזכאים 
לתג חניה לנכה. כמו כן היא תקל על 
הרשויות המקומיות וגופים נוספים 

באכיפת החניה המיועדת לנכים.
המאגר כולל את מספר הרישוי 
תג  לשאת  המורשים  הרכב  כלי  של 
הנפקת  תאריך  את  וכן  לנכה  חניה 
התחבו־ משרד  שברשותם.  התג 

לילה  מדי  המאגר  את  מעדכן  רה 
והשימוש בו ימנע דו"חות מיותרים 

לציבור הנכים.
הצעד מבוצע בהמשך להחלטת 
השר כ"ץ, לבטל את הדפסת מספרי 
הרישוי של כלי הרכב הזכאים לתגי 
להם.  שהונפק  התג  גבי  על  הנכה, 

את  לייעל  נועדה  החדשה  התקנה 
השירות עבור ציבור הנכים, ולחסוך 
עבורם את הצורך להנפיק תג חניה 
חדש לנכה, בכל מקרה של החלפת 

רכב.
הרשויות  של  החניה  פקחי 
כעת  יכולים  והחניונים  המקומיות 
להצליב את מספרי הרישוי של כלי 

עם  הנכים,  בחניות  החונים  הרכב 
של  ומהימן  מעודכן  נתונים  מאגר 
כי  ציין  כץ  השר  התחבורה.  משרד 
ההסדר החדש ופרסום המאגר יקל 
הנכים  ציבור  על  משמעותי  באופן 
וימנע  לנכה,  חניה  לתג  הזכאים 
נפש  ועוגמת  מיותרת  ביורוקרטיה 

לרבים מהם.


