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אל תשלמ שקל
שקללפני שתקבל אאאללל תשלמ

ש ל תשלמלפני

5700*היומ ומחר 9:00-17:00 מגיע לכ כ�פ רב מביטוח לאומי, מ� הכנ�ה וחברות הביטוחקו פתוח

צוות המומחימ של החברה המרכזית למימוש זכויות

הגאון הצדיק רבי חיים 
מענדיל שטייגר זצ"ל

מחשובי רבני צאנז ^ שריד לדור דעה ומגדולי מעתיקי השמועה של גדולי וצדיקי הדורות זי"ע

בכאב  אתמול  הלכו  רב  קהל 
הגאון  של  מיטתו  אחר  ובדומיה 
מענדיל  חיים  רבי  המקובל  הצדיק 
מעתיקי  מגדולי  זצ"ל,  שטייגר 
השמועה של גדולי וצדיקי הדורות 
תלמידם  דעה,  דור  משרידי  זי"ע, 
צדיקי  תורה  אדירי  של  המובהק 
לבו־ נשמתו  שהשיב  זי"ע,  קמאי 
בבוקרו  אמש  נשיקה  במיתת  ראה 
של יום בביתו שבקרית צאנז בנת־
ניה, והוא בן פ"ו שנה, למגינת לבם 
ומעריציו  לקחו  שומעי  המוני  של 
של  הסתלקותו  את  שביכו  הרבים 
ופרישא  צדיקא  רבה  גברא  האי 
הגדול  החלל  ועל  קמאי  ומחסידי 

שנפער עם פטירתו.

המון המלווים ביכה בכאב את 
היתום,  לדור  הנוראה  האבידה 
יוקדת  אש  היה  כולו  שכל  יהודי 
חייו  את  וחי  הבורא,  בעבודת 
הגועשים והסוערים בתורה ובחיי 
חסידות, חצובים בסלע איתן שכל 
ישטפוהו,  לא  שבעולם  נהרות 
מכל  פרוש  מנעוריו,  וטהור  קדוש 
שייף  שנותיו,  כל  העולם  הבלי 
טי־ מחזיק  ולא  ונפיק  שייף  עייל 

מכמני  בכל  בקי  לנפשיה,  בותא 
התורה ומתמיד מופלא, דולה ומ־

שקה לדורות אחרונים ממה שראו 
הדור  צדיקי  קדומים  מהוד  עיניו 
משקה  היה  עת  כשבכל  הקודם, 
דבריו  לשומעים  הצמאון  ומרוה 
הצדיקים  בסיפורי  בשקיקה 
ומסופרים  פיו  על  היו  ששגורים 

על ידו בחן מיוחד השמור רק לו.
אליו  קרובים  שהיו  יהודים 
וצדיק,  גאון  האי  על  בבכי  מיררו 
ופרישו־ לקדושתו  במקביל  אשר 

תו, וזמנו היקר מכל, אשר כל דקה 
במאוד  אצלו  מדודה  היתה  ודקה 

מאוד, לתורה ועבודה, התמסר אל 
ובממון  בגוף  ובסיוע  בעזר  הזולת 
ברוחב לבו ובמאור פנים, זאת על 
אשר  הרבים  היסורים  חבלי  אף 

סבבוהו.
פ"ו שנה התהלך צדיק זה עלי 
מלאך  חיי  חי  כשהוא  אדמות, 
פרש  העולם,  עניני  בכל  ומואס 
כמעט כליל מאכילה ושינה וניתק 
את גופו המעונה מכל טבע אנושי. 
קדוש וטהור היה, למעלה מהטבע 

דריכות בעזה: 

הג'יהאד האיסלאמי מתכנן פיגועים 
במטרה לשבש את ההבנות עם ישראל

להערכת גורמי בטחון, מחבלי הג'יהאד האיסלאמי פועלים באזור 
גדר המערכת, ככל הנראה במטרה לסכל את ההסכם בין ראש 

הממשלה נתניהו לראשי החמאס

מאת סופרנו הצבאי

גורמים בטחוניים סיפרו אמש 
מחבלי  של  חריגה'  'פעילות  על 
סמוך  האסלאמי  הג'יהאד  ארגון 
בצל  עזה.  ברצועת  המערכת  לגדר 
הדיווחים על מאמצים להסכם בין 
שהג'יהאד  יתכן  לחמאס,  ישראל 
במגעים  לחבל  מנסה  האסלאמי 

באמצעות פיגועי טרור ליד הגדר. 
הדיג  מרחב  הוגדל  יותר  מוקדם 
15 עד  של  לטווח  עזה  ברצועת 
קילומטרים),   27.7) ימיים  מיילים 
מעזה  הרקטות  ירי  המשך  אף  על 

לעבר יישובי הדרום.
מרחב  את  להרחיב  ההחלטה 
ראש  באישור  התקבלה  הדיג 

לפיד קובע את הטון: 

שאט נפש מדברי אשכנזי על 
הציבור החרדי: "לא משרת, לא 

לומד וברובו גם לא משלם מיסים"

אב"ד ורב קהילת חב"ד בחיפה הגה"ח 
רבי גדליהו אקסלרוד שליט"א:

"על פי ההלכה חובה 
להצביע ליהדות התורה"

עמוד ד

עמוד ב

  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ח

הדים רבים לפרסום איגרתו של מרן הגרי"ז מבריסק 
זצוק"ל משנת תשי"ט מול האיגרת באידיש משנת תרפ"ח

מאת סופר 'המבשר'

שהופיע  לפרסום  רבים  הדים 
אגרתו  'המבשר':  דפי  על  אתמול 
זצוק"ל,  מבריסק  הגרי"ז  מרן  של 
והפ־ ההשתתפות  את  המחייבת 
הפרסום  לכנסת.  בבחירות  עילות 
"הבדלים  הכותרת  את  נשא 
הס־ נקודות  את  והבהיר  ופשרם" 
כיצירה ייחודית  ברה הבריסקאית 

מבית היוצר של מרן זצוק"ל.
הוא  האיגרת  תפוצת  סיפור 
כידוע  מתוכנה.  נפרד  בלתי  חלק 
לק־ אגרתו  את  להפיק  מרן  תכנן 

ראת הבחירות לכנסת שהתקיימו 
וכדרכו  תש"כ,  חשון  בתחילת 
במשך  לכך  להתכונן  החל  בקודש 
לה־ להספיק  כדי  רבים,  חדשים 

הראוי  הראש  כובד  את  לה  קדיש 
תשי"ט  הקיץ  בחודשי  וכבר  לה, 

החל מרן בפעולותיו.
אג־ את  לקח  הראשון,  בשלב 

בשפת  שפרסם  קורא'  ה'קול  רת 
בריסק  כהונתו  בעיר  האידיש 
לה־ הבחירות  שם  שנערכו  בעת 

תרפ"ח,  בשנת   – הקהילה  נהלת 
הקודש.  ללשון  לתרגום  ומסרה 
נדרשה  מיוחדת  שמומחיות  אלא 
מלבד  כי  הזה,  התרגום  בעבודת 
הנדרשת  המוחלטת  השליטה 
הנקו־ שכל  באופן  השפות  בשתי 

במשקלן  יובלטו  העקרוניות  דות 
להתאים  היה  נדרש  גם  הנכון, 
לבחירות  שיועדה  הקריאה  את 
בקהילה לאופן שיתאים לבחירות 

לכנסת.
את המהלך המושלם תכנן מרן 
בצעדיו השקולים המדודים, החל 
לאיש  התרגום  תפקיד  במסירת 
המ־ המועד  לקביעת  ועד  הנכון 

ברבים.  האיגרת  תופץ  שבו  דויק 
פרסום  נועד  העמוקה  עצתו  לפי 
הבחירות,  שלפני  לשבת  האיגרת 
הלב  תשומת  לה  שיוענק  כדי 
הראויה מבלי שיישאר מדי הרבה 
שעלול  הבחירות  מועד  עד  זמן 

של  ההתפעלות  את  להחליש 
הפרסום.

אלא שלדאבון לב נסתלק מרן 
בעיצומה  תש"כ,  בתחילת  כידוע 
יום  כ־20  הבחירות,  מערכת  של 
לפני המועד שמרן הועיד לפרסום 
'בראשית'  שבת  לקראת  האיגרת 
תש"כ. העובדה שפרסום האיגרת 
מרן  של  הסתלקותו  אחרי  נעשה 
מסלפים  ע"י  נוצלה  רום,  לשמי 
פתחו  האיגרת  פרסום  עם  שמיד 
בטענת  כנגדה  זולה  בתעמולה 
שהביאה  טענה  אותה  'מזויף'. 

וז־ שמו  מוקירי  לכל  נפש  לעגמת 
כרו של מרן, פגעה במיוחד בבניו 
הגאונים שכתבו במכתב תשובתם 
נפשנו  "עגמה  שך:  הגרא"מ  למרן 
לה־ העתונות...  תעמולת  לראות 

אאמו"ר  של  במכתבו  דופי  טיל 
רשכבה"ג  וקדושו  ישראל  אור 
זצוקללה"ה  הכ"מ  החסיד  הגאון 

כדי להחטיא את הרבים". 
המסל־ של  השקרית  טענתם 
פים התבססה על העובדה שמדו־

ובסילופם  מתורגמת,  באגרת  בר 
טענו שמרן לא הורה כלל לפרסם 

ההשתתפות  לטובת  קריאה 
שמע־ כאילו  לכנסת,  בבחירות 
שתרגמה  היא  התעמולה  רכת 
בבחירות  מרן  של  האיגרת  את 
ללה"ק,  מאידיש  בריסק  לקהילת 
עבור  נכתבה  כאילו  להציגה  כדי 

הבחירות לכנסת. 
נגד  נקודתית  כהתמודדות 
'המ־ מערכת  יצאה  אלו  מסלפים 

אתמול,  הנרחב  בפרסום  בשר' 
את  העיתון  גיליון  על  כשגוללה 
כל המכתב שמרן פרסם בבחירות 

בעקבות הכינוס ההיסטורי 'בעת עמך':

התגייסות בקרב נאמני אגודת 
ישראל להצלחת המערכה

עמוד ב

  המשך בעמ' ב

נחום יצחק שינובר 
ב"ר מאיר דב שליט"א

ישיבת באר התורה
קרית הרצוג-ב"ב

מרים שטראובר
ב"ר אבי שליט"א
סמינר הילדסהיימר - אופקים
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
אור ליום שלישי, כ"ו אדר ב' תשע"ט

ישראל לורבר
בן הר״ר ישעיהו הי"ו
ישיבת חכמי לובלין

בני ברק

רחל מילר
בת הר״ר אברהם משה יעקב הי"ו
סמינר גור
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
אור ליום שלישי, כ"ו אדר ב' תשע"ט

–

העבודה מיידית
050-2053024

 
 לזמן קיץ הבעל"ט
 התפנה בית מדרש
 בצפון בני ברק

המתאים לכולל כל היום
 -מקום מרווח וממוזג-

 לפרטים בשעות הערב:
054-840-2580 

עם סגירת הגליון

כ"ק מרן אדמו"ר מסקולען זצוק"ל
עם סגירת הגליון, אבלות יתמות וחשכות הוקדרה שמי היהדות הנאמנה בהגיע 
ארון  ונשבה  המצוקים  את  אראלים  נצחו  כי  על  והמרה  הקשה  הבשורה  מארה"ב 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  ישראל  של  וליבם  אוהבם  של  השמימה  בסערה  בעלותו  הקודש 
לבוראה  הטהורה  נשמתו  את  שהשיב  בארה"ב,  האדמו"רים  זקן  זצוק"ל,  מסקולען 
הרפואה  בבית  מאושפז  היה  בה  ארוכה  תקופה  לאחר  ישראל,  בית  כל  לב  למגינת 

בארה"ב, ונישאו תפילות לרפואתו בכל תפוצות ישראל.

חיש  פשטה  הסתלקותו  על  השמועה 
מעריציו  וקהל  החסידים  קהל  בקרב  מהר 
על  תמרורים  בבכי  נוראות  שהתייפחו 
הגדול  ומאורם  רבם  אביהם  מהם  הלקח 
הטהור  ליבו  לוח  על  עת  בכל  אותם  שנשא 
באהבה רבה ובחמלה גדולה, וזכו להתבשם 
בנתיבות  הדריכם  כאשר  קדושתו  אור  מזיו 
התורה והיראה ודרכי העבודה, וזכו ליהנות 

ממנו עצה ותושיה רבות בשנים.
בשורת  את  קיבלו  החסידים  המוני 
בבתי  שעמדו  בשעה  הסתלקותו  על  האיוב 
ובתפילה  בשאגה  סקולען  דחסידי  המדרש 
למרות  כי  העת  כל  קיוו  כאשר  לרפואתו, 

לה־ יצליחו  האחרונים  בימים  הקשה  מצבו 
הגזירה  רוע  את  ולבטל  שמים  שערי  בקיע 
כאשר בורא עולמים ישאיר לנו לפליטה את 

הצדיק הנשגב מגין הדור עוזו ופארו.
אזעק  כי  'גם  בבחינת  זה  היה  אולם 
ואשווע שתם תפילתי' כאשר אראלים גברו 
במאבקם על המצוקים ונשבה ארון הקודש 
מופלא  צדיק  האי  של  הטהורה  ונשמתו 
החסידים  המוני  השמימה.  בסערה  עלתה 
פרצו בבכי מר וסוער על אבדן עמוד הימיני 
יש־ אוהב  ישראל  של  ליבם  הגדול,  המאור 
ראל באמת, אשר עמד בחירוף נפש להדרי־

כם ברוב חמלתו בהנהגתו הרחימאית.
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בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

גם דחיית עימות היא הצלחה 
בטחון  שום  אין  הדרום  בחזית  המסוימת  הרגיעה  אף  על 
היא  העימות  דחיית  זאת,  ובכל  מעמד.  תחזיק  אמנם  שהיא 
הצלחה מדינית בס"ד. לא כל הגורמים בחמאס תומכים בהסדרה 
הזמנית. הג'יהאד האסלאמי, כפי שנודע, מתכוון לחבל בתיווך 
מוטחת  להבדיל,  אצלנו,  וגם  גדול.  פיגוע  באמצעות  המצרי 
לתושבי  המחוות  ועל  ההבלגה  על  ביקורת  הממשלה  בראש 
הרצועה. ראש הממשלה נטל על עצמו אחריות גדולה כאשר, 
בלי לכנס את הקבינט, הנחה את מערכת הבטחון להגיב באיפוק 
על ירי רקטות לאחר הפסקת האש. בהנחה שהרמטכ"ל שותף 
להכרעה הזאת זכאי ראש הממשלה נתניהו להערכה ולתודה. 
להחליט  מתקשה  נתניהו  כי  מאשימים  באופוזיציה  כצפוי, 
לא  שהחזית  טוב  זאת  ובכל  ומתיירא,  מהסס  קשות,  החלטות 
הפסח,  חג  הקרבות,  הבחירות  נדחה.  והעימות  התפוצצה 
הימנעות  מצדיקים  ארצה  להגיע  האמורים  הרבים  התיירים 
מגלישה למלחמה. אין כל ספק שאילו דחה נתניהו את ההצעות 
ומשבש  השבוע  פורץ  היה  והעימות  אש  להפסקת  המצריות 
את הבחירות או אפילו דוחה אותם, היו מגיבים גנץ וחבורתו, 
הססנותו,  על  נתניהו  את  שביקרו  מי  וכל  ואנשיו  גבאי  אבי 
התמיכה  את  להגביר  העימות  בניצול  אותו  מאשימים  היו 
אין  שהרי  האישום.  מכתבי  הדעת  את  ולהסיח  בו  הפוליטית 

גבול לצביעותם של הפוליטיקאים. 

מורכבת  עזה  הקרויה  הנוראה  התופעה  עם  ההתמודדות 
לעזה  אחראית  ולהיות  לחזור  רוצה  אינה  ישראל  ומסובכת. 
השלטון  כי  יבטיח  מי  חמאס  את  יכריע  צה"ל  ואם  ובנותיה. 
עזה  את  להחזיר  תובעים  בשמאל  יותר.  טוב  יהיה  האחר 
לפתח' ולרש"פ. אבל משמעות הדבר היא קירוב הקמת מדינה 
פלסטינית. תושבי עוטף עזה צודקים בהאשימם כי דין טיל על 
תל אביב אינו כדין מטחי רקטות על עוטף עזה. אבל אין מנוס 
ממדיניות ההבלגה המפלה כזאת. די להזכיר את מה שעבר על 
מלחמת  לפני  הכינרת,  לאורך  והישובים  הגליל  אצבע  תושבי 

ששת הימים וגם לפני מלחמת שלום הגליל הראשונה.

כי ההקלות לתושבי עזה, הרחבת תחום הדיג  קשה להניח 
המותר, פתיחת המעברים לאספקה והמשך העברת המיליונים 
של קטאר, יקטינו את האיבה של העזתים לישראל. ובכל זאת, 
וגם  ישראל  של  נפשה  משאת  אינו  ברצועה  הומניטרי  משבר 
לא יקטין את אלימות חמאס. ועם זאת יש לבחון בכובד ראש 
הצעות של שר התחבורה כץ ושל גדעון סער ואחרים לאפשר 
את פיתוח הרצועה. וכל זאת בלי להכיר כי עימות עם חמאס, 
חמאס  לנכונות  המבחן  נמנעים.  בלתי  הם  חיזבללה  עם  כמו 
ההטרדות  הבלונים,  טרור  הפסקת  הוא  ההסדרה  את  לקיים 
הליליות ומסעי השיבה. אם הוא לא יעמוד בכך התוצאה תהיה 

מלחמת אין ברירה.

בגין לשלטון
מאז הפעם האחרונה בה 
נבחר לשלטון, לא כיכב ראש 
בגין  מנחם  המנוח  הממשלה 

כמו בבחירות הנוכחיות.
עשרים וחמש שנים לא־

לפני  לא  לעולמו,  לכתו  חר 
ברחוב  בביתו  מסוגר  שהיה 
היתה  רצופות,  שנים  צמח 

למנוח פריחה. 
דמות  שבעולם,  בנוהג 
לשמש  יכולה  אינה  אחת 
שני  של  מכירות  כמקדמת 
בתי עסק מתחרים זה בזה בו 
זמנית, מפאת ניגוד עניינים. 
קל  אמורים  הדברים 
מתחרות  במפלגות  וחומר 
מעבר  הבוחר.  לב  על  בזו  זו 
נימוק  שמאותו  לעובדה 
עסקי לא יכול אדם להעניק 
מפלגות  לשתי  שירותיו  את 
בעת ובעונה אחת, זה מאבד 
באפקט  ופוגע  האמינות  את 
שהכ־ מסתבר  התודעתי. 

כשבבר  תקף  אינו  הזה  לל 
אוחזים  כולם  עסקינן.  מינן 
וכולם  המת  של  בטליתו 

צועקים: כולה שלי.
אימצה  כחלון  של  כולנו 
למערכה  צאתה  מתחילת 
הנוכחית את בגין כפרזנטור 
כי  זר  המפלגה.  של  הרשמי 
יתהלך ברחובות ישראל ומ־

צחור  בחיוכו  פגש  לא  עולם 
האוצר,  שר  של  השיניים 
כי  הסתם  מן  יהיה  משוכנע 
ראש מפלגת כולנו הוא אדם 
קרחת  עוטפת  מצחו  שאת 
שיער  לפדחתו  בוהקת, 
היוקדות  עיניו  ואת  מסורק 
עוטף זוג משקפיים במסגרת 

שחורה ישנה.
למדי  אירוני  באורח 
בתשדירי הבחירות של מרצ 
בגין.  של  דמותו  מככבת 
האיש שהיה שנוא נפש הש־

אינספור  לו  שהדביק  מאל, 
לעג  מפניו,  נרתע  כינויים, 
לו  בז  אופוזיציה,  כראש  לו 
נגד  ארגן  ממשלה,  כראש 
ולא  אלימות  הפגנות  ביתו 
שהמושמץ  עד  דעתו  נחה 
הדהים את האומה בהודיעו: 
מנת  על  כמו  עוד.  יכול  איני 
הפו־ בחיים  גם  כי  להמחיש 

מהסס  שאינו  מי  יש  ליטיים 
אימצה  לרשת,  וגם  לרצוח 
בגין  של  דמותו  את  מרצ 
המנוח לחזית בימת הפרסו־

מים שלה.
של  כזה  מבול  לנוכח 
טבעי  אך  זה  היה  בגיניזם, 
בתשדיריו  הליכוד  שגם 
האחרונים אימץ בחדווה את 
של  נשכח  הבלתי  הפסקול 
בגין לאמור "מחל ועוד מחל 

ועוד מחל".
הקו־ משהשדרוג  יותר 
משע־ למנוח  הזה  לקטיבי 

עליבות  על  מעיד  הוא  שע 
עלי  עמנו  החיים  הגיבורים 
מפלגות  מנהיגי  אם  אדמות. 
נזקקים  ומשמאל  מימין 
שתעלה  העבר  מן  לדמות 
בבוחרים  ותתעתע  באוב 
קיומה  זהו  הפוטנציאליים, 
המהודר של הרחקת העדות 
מחדש  המבקשים  אלו  מצד 
את אמונו של הציבור הרחב.

בנזין לעיתון
המונפק  ההקלטות  קצב 
את  מעניק  לבן  כחול  מבית 
קיבל  שם  שמישהו  הרושם 
יעבור  שלא  מגבוה:  הוראה 
הקלטת  של  הדלפה  בלי  יום 
הפ־ הישיבות  מאחת  שמע 

נימיות.
ההקלטות  של  התוכן 
הדו־ על  רבות  ומעיד  מביך 

העומד  על  בעיקר  ברים, 
בסימן  מעמיד  אך  בראש, 
ההד־ פשר  מה  קשה  שאלה 

לפות השיטתיות הללו ואיך 
זה שהכל כל כך פרוץ שם.

שיש  לנו  סיפרו  כה  עד 
אשף  של  מנצח  שילוב  שם 
יאיר  של  בדמותו  פוליטי 
לפיד, שמנהל מטות מיומנים 
בת  גוורדיה  ומתוזמרים, 
ראשי  שהיו  גנרלים  שלושה 
המטה הכללי של הצבא הג־

התיכון  במזרח  והחכם  דול 
בדמות  ותיק  קרבות  ושועל 
בארגון  רמה  ביד  השולט 

העובדים הגדול במדינה.
אינם  יחדיו  אלו  כל 
רוצים,  אינם  (או  מצליחים 
לדעת חובבי הקונספירציות 
מחזירים  כאלו  שאירועים 
למנוע  ללחייהם)  הצבע  את 
ונשנות  חוזרות  פרצות 
החודרות שוב ושוב למעגלי 
צמרת  של  הפנימיים  השיח 
המפלגה שלהם, המתיימרת 
בעוד  המדינה  את  להנהיג 

שבוע וחצי.
גם  המביכים  הציטוטים 
בדבר  הספקות  את  מסירים 
החבורה,  כל  של  כוונותיהם 
ולא רק לפיד, ביחס לציבור 
החרדי ולומדי התורה. דברי 
אשכנזי,  שמשמיע  הבלע 
האחרון  המפוקפק  הכוכב 
מחמיאות,  הלא  בהקלטות 

מדברים בעד עצמם.

מוריד הגשם
בימים  משווים  מומחים 
הברכה  גשמי  שפע  את  אלו 

לשנת תשנ"ב המשופעת.
המומחים  היו  איפה 
בה  השנה  של  בפתחה  הללו 

הם צפו לנו שנה שחונה.

למחרת הכינוס ההיסטורי 'בעד עמך': 
ראשי אגודת ישראל התכנסו בירושלים
ראשי התנועה חידדו את הצורך הדחוף למקסם את מאגר הקולות ולהביא 

את דבר האסיפה לבני כל הקהילות המרכיבות את אגודת ישראל: "ממשלה 
לעומתית תקעקע בתוך חודש אחד בודד את כל מה שהושג בעמל רב. זוהי 

אפשרות מסוכנת שרק הגדלת כוחה של המפלגה בבחירות תצליח לסכל"

שעות  האתמול,  יום  בצהרי 
שרי  כינוס  תום  אחר  רבות  לא 
עמך',  'בעד  והחסידות  התורה 
ישראל  אגודת  ראשי  התכנסו 
ישראל  אגודת  בבית  חרום  לדיון 
גם  שם  בירושלים,  פרס  ברחוב 
שבעיר  מהמטות  חלק  פועלים 
את  למנף  בדרכים  ודנו  הבירה, 
תומכי  של  ההמונית  ההתגייסות 
כך  הקדושה,  התנועה  ונאמני 
בתוצאות  ביטוי  לידי  שתבוא 

הבחירות.
יש־ אגודת  יו"ר  נכחו  בכינוס 

מזכיר  קופרברג,  יוסף  הרב  ראל 
יעקב  הרב  התורה  גדולי  מועצת 
ר"ע  מ"מ  התנועה  מזכ"ל  ולצר, 
סגן  זייברט,  חנוך  הרב  בני־ברק 
יעקב  הרב  ח"כ  הבריאות  שר 
הרב  החינוך  שר  סגן  ליצמן, 
ישראל  הרב  ח"כ  פרוש,  מאיר 

כח"כ  לשמש  והמיועד  אייכלר, 
טסלר,  יעקב  הרב  הבאה  בכנסת 
ארוכות  שעות  לאחר  שהתכנסו 
וקיום  השונים  במטות  סיור  של 
הערכות מצב מול פעילי בחירות 

מרכזיים.
ההכרחי  הצורך  עלה  בדיון 
הקולות  מאגר  כל  את  לגייס 
פנימה  בבית  ישראל  אגודת  של 
והובע חשש מפני שאננות האוח־

זת בחלק מן הציבור, בעוד יש מי 
מה  מהצבעה  להימנע  שעשויים 
'יהדות  של  כוחה  את  שיפחית 
של  כוחן  את  ויעלה  התורה' 
המבקשות  החילוניות  המפלגות 
שביקש  לבן  של  בדרכו  ללכת 

לעקור את הכל.
מקי־ סקירה  שמעו  הנוכחים 

בכל  המחלחלת  ההבנה  על  פה 
בדבר  החרדי  הציבור  שדרות 

לפינה,  מעבר  האורבת  הסכנה 
ממשלה  הקמת  אפשרות  ומפני 
החרדי  לציבור  עורף  שתפנה 
אנ־ "יש  זכויותיו.  את  ותשלול 

מההישגים  שמתבשמים  שים 
בכנסת  הכנסת  חברי  של 
זה  שכל  להבין  עלינו  היוצאת. 
ממשלה  מאליו.  מובן  אינו 
חודש  בתוך  תקעקע  לעומתית 
שהושג  מה  כל  את  בודד  אחד 
בעמל רב. זוהי אפשרות מסוכנת 
המפלגה  של  כוחה  הגדלת  שרק 
סיכמו  לסכל",  תצליח  בבחירות 

הנוכחים.
כי  סיכמו  הדיון  משתתפי 
בימים שנותרו עד לבחירות ייע־

שה מאמץ להגיע לכל הציבורים 
אגודת  את  המרכיבים  והקהילות 
הנחיצות  את  ולהדגיש  ישראל 

ואת החשיבות שבכל קול. 

בעקבות הכינוס ההיסטורי 'בעת עמך':

התגייסות בקרב נאמני אגודת ישראל להצלחת המערכה
קריאת גדולי ישראל שרי התורה והחסידות שהובאה בהחלטות הכינוס בדבר הצורך 'לפעול ולהפעיל' 

למען יהדות התורה נפוצה בכל ריכוזי היהדות החרדית
כל  בקרב  נשמעו  רבים  הדים 
לאחר  החרדית  היהדות  שדרות 
ההיסטורי  הזעקה  כינוס  נעילת 
בראשות  שהתקיים  עמך'  'בעד 
מנווטי  והחסידות  התורה  שרי 
ישראל.  אגודת  תנועת  של  דרכה 
ותעצומות  כוח  בנו  נסך  "הכינוס 
הצ־ למען  ולפעול  להמשיך  נפש 
היהדות  עתיד  על  המערכה  לחת 
שה־ עסקנים  ציינו  החרדית", 
מועצת  כנציגי  בכינוס  שתתפו 
נאמני  את  בכבוד  וייצגו  הקהילות 
מרחוק,  בכנס  שהשתתפו  התנועה 

במוקדי השידור השונים. 
רושם  שהותיר  הנדיר  הכינוס 
מקרוב  בו  המשתתפים  על  עז 
המו־ להתגייסות  הוביל  ומרחוק 

'לפעול   – המערכה  להצלחת  נית 
יש־ גדולי  הנחיית  כפי  ולהפעיל', 
הכינוס  בהחלטות  שהובאה  ראל 
בברכת  לזכות  חפצים  כשהכל 
מרנן ורבנן מנהיגי הדור שהאצילו 
להצלחת  הפועלים  על  מברכתם 
בבחירות  והשבת'  התורה  'יהדות 

הקרובות.
שנשמעו  הנוקבים  הדברים 
ההבנה  את  חידדו  הגדול  בכינוס 
כי הפעם היהדות החרדית ניצבת 
מנהיגי  גורלית.  מבחן  שעת  בפני 
מובאים  הציבור  שענייני  העדה 
הנשג־ בדברים  הכריזו  לפתחם 

הקדושה  החובה  על  שנשאו  בים 
את  להגביר  אחד  כל  על  המוטלת 
כוחה של המפלגה, כאשר רק כוח 

כנסת  חברי  של  ומלוכד  מאוחד 
לה־ יצליח  התורה  יהדות  מטעם 
אנטי־דתיות  חקיקה  יוזמות  דוף 
להקים  האפשרות  את  ולסכל 
לציבור  עורף  שתפנה  ממשלה 

החרדי.
המאמצים  כי  דיווחו  רבים 
שמהססים  מצביעים  לשכנע 
לב־ אם  או  לבחור  מפלגה  באיזו 

אוזניים  על  נופלים  לא,  או  חור 

קדשם  שדעת  לאחר  קשובות, 
של גדולי ישראל נשמעה בבירור, 
הכינוס  מראות  שנפוצו  ואחר 
המונית  התלכדות  על  שהצביעו 
התקוה  הרשימה.  הצלחת  לטובת 
תגדיל  התורה  יהדות  כי  היא 
ותהווה  הבאה  בכנסת  כוחה  את 
לה־ יוכלו  שלא  דומיננטי  גורם 

להרכבת  בדרך  מנוכחותו  תעלם 
הממשלה הבאה.

אב"ד ורב קהילת חב"ד בחיפה הגה"ח רבי גדליהו אקסלרוד שליט"א:

"על פי ההלכה חובה להצביע ליהדות התורה"
"אני מצווה להצביע על פי ההלכה למפלגת יהדות התורה שסימנה ג'", כותב הגר"ג אקסלורד שליט"א, 

ומבהיר כי אין ויכוח כלל שהרשימה החרדית ביותר היא יהדות התורה 

מאת כתב 'המבשר'

התקב־ חב"ד  חסידי  בקרב 
והישירה  הברורה  הוראתו  לה 
חב"ד  קהילת  ורב  אב"ד  של 
גדליהו  רבי  הגה"ח  בחיפה 
קובע  בו  שליט"א,  אקסלרוד 
פי  על  כי  ביותר  נחרץ  באופן 
ליהדות  להצביע  חובה  ההלכה 

התורה.
"אני  הגר"ד:  כותב  במכתבו 
ההלכה  פי  על  להצביע  מצווה 
למפלגת יהדות התורה שסימנה 
ג'". עוד הוא כותב כי אין ויכוח 
כלל שהרשימה החרדית ביותר 

היא יהדות התורה.
הד־ האחרות  "המפלגות 

ולרביע,  לשליש  למחצה  תיות 
היא  שלה  הסמכות  מהן  אחת 

מה־ פרס  שקיבלה  אישיות 
חמישים  עריכת  על  מדינה 
ומפלגה  מזוייפים,  גיורים  אלף 
מפלגה  שאינה  מצהירה  אחרת 
דתית־חילונית,  אלא  דתית 
במקום  בה  שיש  מפלגה  ועוד 
שתכניתו  איש  כמעט  הראשון 
בהלכה,  שינויים  לעשות  היא 

היל"ת".
הרב  החינוך  שר  סגן  על 
אקס־ הרב  כותב  פרוש  מאיר 

אביו  בדרכי  הולך  "הוא  לרוד: 
ונלחם ואי"ה ילחם כנגד החזרת 
הרבי",  צווי  פי  על  וזה  שעל  אף 
הרבות  הפעילויות  את  ומפרט 
פרוש  מנחם  הרב  אביו  שנלחם 
ז"ל נגד תכנית ההתנתקות ולה־

צלת קבר רחל.
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"נשקיע מיליארדי שקלים בבריאות ובחינוך"

(יאיר לפיד, בשבוע שעבר) 

לבחירות  לבן  כחול  קמפיין  את  להוביל  שהחל  לפיד  יאיר 
ראשי  כינסו  חמישי  ביום  כיסוי.  בלי  הבטחות  מפזר  הקרובות 
כלכליים־חבר־ בנושאים  ראשונה  עיתונאים  מסיבת  המפלגה 

תיים, בהם הם הצהירו על כוונתם להגדיל את תקציב הבריאות 
חדרי  מיטות,  תקנים,  לעוד  ולהקצותם  שקל  מיליארד  ב־12.5 

מיון קדמיים ובתי חולים חדשים בצפון ובדרום. 
העלויות  על  לבן  כחול  אנשי  דיברו  העיתונאים  במסיבת 
לה־ בכוונתם  כי  והצהירו   3 גיל  עד  ילדים  גידול  של  הגבוהות 

עביר את הטיפול בהם למשרד החינוך ולממן מעונות שיחסכו 
להורים 30 אלף שקל בשנה – בעלות כוללת של מיליארד שקל 
לקופת המדינה. הם גם הצהירו כי יקימו קבינט תחבורה שיטפל 
בבעיית הפקקים ויפעל להורדת 15%־10% מנפח התנועה באמ־
צעות עידוד השימוש בתחבורה ציבורית ובנסיעות שיתופיות.

אלא שלפיד שכעת מבטיח לחלק כספים לכל דורש, מנסה 
בממשלת  האוצר  למשרד  כניסתו  שעם  העובדה  את  להסתיר 
ובתקופתו,  ב־1%.  המע"מ  את  העלה  הוא  הקודמת  נתניהו 
משרד הבריאות קרטע, ומערכת החינוך הפכה למערכת חינוך 

לחילונים בלבד, כאשר החינוך החרדי ספג מכה אנושה.
כשלים  בשני  להתגאות  יכולה  האחרונה  לפיד  ממשלת 
מרכזיים, דווקא בתחומים עליהם היא מכריזה כי תטפל באופן 

מיוחד:
הכהונה הקטסטרופלית של שרת הבריאות גרמן, שהקימה 
למסקנות  והגיעה  שעות  במשך 800  שישבה  גרמן',  'ועדת  את 
שכל מתמחה יכול היה לקבל, תקפה מנהלי בתי חולים שגייסו 
תרומות כדי לרכוש ציוד רפואי והקציבה סכום עלוב של 1.5%

מה  החולים,  בתי  לפיתוח  הבריאות  משרד  מתקציב  בלבד 
שהוביל לקריסת המערכת.

הכשל השני, המכוון, נוגע לכהונת שי פירון במשרד החינוך. 
בקדנציה של פירון המתחזה חובש הכיפה, קוצצו באגרסיביות 
התקציבים לחינוך החרדי. תלמידות תיכון, ישיבות קטנות, כו־

ללים, צהרונים, הסעות – אין תחום שלא הותקף בצורה ישירה 
על ידי השר פירון שניהל מלחמת חורמה נגד הציבור החרדי.

בחינוך  כספים  לחלק  מבטיחים  לבן  כחול  כשבכירי 
אין  בלבד.  לתומכיהם  כספים  לחלק  מבטיחים  הם  ובבריאות, 
כל ספק שהיקפי האפליה בין החינוך הכללי לחינוך החרדי יצ־

מחו לממדים שראינו בתקופת פירון. כשלפיד מבטיח להשקיע 
החרדי,  לחינוך  מתכוון  לא  שהוא  רק  לא  בחינוך,  מיליארדים 
אלא הוא מתכוון, כפי שהוכיח בעבר, לקחת את הכספים הללו 
מהחינוך החרדי ולהעבירם לסקטור החינוך הממלכתי, השבע 

והמתוקצב.

י. ברזל בשינוי אדרת //

אכן, להקשיב לילדים 

הדים רבים לפרסום איגרתו של מרן 
הגרי"ז מבריסק זצוק"ל משנת תשי"ט 
מול האיגרת באידיש משנת תרס"ח

לקהילת בריסק באידיש – ככתבו 
וכלשונו ומול זה הציגה את התר־

גום ללשה"ק, עם חתימתו של מרן 
המתורג־ האגרת  על  המתנוססת 

מת בתאריך "שלהי תמוז תשי"ט". 
הב־ ההצגה  מלבד  זה,  פרסום 

רורה של חתימת מרן על התרגום, 
אות־ להוכחת  חדש  מימד  מעניק 
הכתיבה  שמרן   – הקריאה  נטיות 
לכנסת!  הבחירות  עבור  במיוחד 
האיגרת,  בשפת  כשמתבוננים  כי 
מלאכת  שמלבד  היטב  מבחינים 
כאן  נעשתה  המשובח,  התרגום 
התאמת  של  מחשבת  מלאכת 
צרכים  בין  והעקרונות  העובדות 
היהדות  צרכי  לבין  קהילתיים, 

החרדית בארץ הקודש.

את  מרן  חזה  המתברר,  כפי 
מבט  באותו  לכנסת  הבחירות 
הבחירות  על  הביט  שבו  עילאי 
כמ־ נועדה  כולה  שכל  לקהילה, 

החופשיות,  התנועות  נגד  ערכה 
האישים  על  כלל  מביטה  שאינה 
היא  עיקרה  וכל  נבחרים,  ועל 
שתשמור  בנציגות  לבחור  בחובה 
ותטפח חיי תורה במרחב הצבורי, 
החל במוסדות החינוך וכלה בשי־

רות הציבורי.
האג־ של  המקבילה  הפריסה 

אתגר  מהווה  השפות,  בשתי  רת 
הש־ בשתי  השולטים  לקוראים 

ואת  ההבדלים  את  למצוא  פות 
פשרן, כשחתימת מרן על התרגום 
באופן  הזיוף  טענות  את  מפריכה 

מוחלט שטרם נעשה עד היום.

לפיד קובע את הטון: 

שאט נפש מדברי אשכנזי על הציבור החרדי: 
"לא משרת, לא לומד וברובו גם לא משלם מיסים"

לפיד קובע את הטון: בכנס בחירות נשמע הרמטכ"ל לשעבר ומספר 4 בכחול לבן, גבי 
אשכנזי מייחס לציבור החרדי את עלילות לפיד ההיסטוריות וטוען כי במפלגה ייעשה 

נסיון לקדם מודל התואם את חוק לפיד הפוגעני בכל הנוגע להסדרת מעמד בני הישיבות 

מאת מאיר ברגר

אם  השק.  מן  המרצע  יצא 
שלפיד  כך  על  ספק  היה  למישהו 
את  וקובע  הטון  את  שנותן  זה  הוא 
כחול־לבן.  הכלאים  מפלגת  מדיניות 
הרי שמאתמול ברור לכל כי היהדות 
קיומית  סכנה  בפני  עומדת  הנאמנה 
תעלה  כחול־לבן  מפלגת  באם  ח"ו, 

לשלטון.
האחרונים  החודשים  לאורך 
כי  ישראל  אגודת  ראשי  טוענים 
לש־ 'כחול־לבן'  מפלגת  של  עלייתה 

לטון מסוכנת לציבור החרדי ואתמול 
התקבל האישוש לכך.

כחול־ של  בחירות  כנס  במהלך 
4 ומספר  לשעבר  הרמטכ"ל  לבן 
התייחס  אשכנזי,  גבי  לבן,  בכחול 
ובמהלכו  בנטל'  'השוויון  לסוגיית 
לפיד  עמיתו  עלילות  על  חזר  הוא 
החרדי  הציבור  את  לאפיין  שנהג 

באפיונים פוגעניים של 'פרזיטיים'.
לחברה  מסוכן  שזה  חושב  "אני 
ציבור  שבה  המציאות  הישראלית – 
את  משרת  והולך  קטן  צעירים  של 
והולך  גדל  ציבור  לעומת  המדינה 
שלא משרת, לא לומד וברובו גם לא 
משלם מיסים", אמר אשכנזי בכינוס 
אתמול  נחשפה  מתוכו  והקלטה 

ברשת ב'. 
גם  אשכנזי  התייחס  בהמשך 
הישי־ בני  מעמד  הסדרת  לסוגיית 

גנץ  בני  כחול־לבן  יו"ר  בעוד  בות. 
מערכת  לחוק  ייצמד  כי  וטוען  חוזר 
במתכונת  אליו,  שגם   – הבטחון 
היוצאת,  הקדנציה  בשלהי  שהוצגה 
התורה  גדולי  מועצת  התנגדה 
אומר  נשמע  אשכנזי   – שליט"א 
נסיון  ייעשה  במפלגה  כי  בהקלטה 
לפיד  חוק  את  התואם  מודל  לקדם 
הפוגעני בכל הנוגע להסדרת מעמד 

בני הישיבות.

חוק  את  נעביר  ראשון  "דבר 
אשכנזי,  אמר  הצבא",  של  הגיוס 
שבו  מודל  לנו  יש  במקביל  "אבל 
מצטיינים,  ספורטאים  כמו  גאונים, 
יוכלו לפתח את עולמה של תורה. כל 
הבחירה  וזכות  לבקו"ם  יגיעו  השאר 
מכן  לאחר  לצה"ל.  תהיה  הראשונה 

יהיה דוכן של מד"א, משטרה וכו".
בכאב:  אמש  הגיבו  ציבור  אישי 
הוכ־ לשום  זקוקים  שאיננו  "למרות 

העומדת  הקיומית  הסכנה  על  חה 
כפי  הנאמנה,  היהדות  של  לפתחה 
התורה  שרי  העת  כל  שמתריעים 
זו  חשיפה  אך  שליט"א.  והחסידות 
מפלגת  של  האמיתיות  הכוונות  על 
כי  הידוע  את  מחדדת  כחול־לבן, 
שיותר  כמה  להביא  נתעשת  לא  אם 
מצביעים ליהדות התורה, הרי שח"ו 
בימי  עמדנו  בו  במקום  שוב  נעמוד 
ממשלת לפיד שהרס כל חלקה טובה 

וביקש לעקור את הכל".
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 לפניות הציבור הלשכה
 בא"י  אגודת ישראל  שע"י הסתדרות
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 בבני ברקקבלת קהל 
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 ביטוח לאומי 
 הי"ו  ישראל ווייס הרב  שאר זכויותו

 הי"ו  משה כץ הרב 
 הוצאה לפועל
  וסיבוכי חובות

 הי"ו  יצחק אורי יעקב ב הר

 בבית ההוראה לעניני ריבית מחלקת עסקים והיתר עיסקא רב
 שליט"א  פנחס וינדבנשיאות הרב הגאון רבי 

 לעסקים היתר עיסקא
  ויעוץ בנושאי ריבית

 י"וה  משה רובינשטיין הרב 

 השיכון  הבינוי בכיר במשרד סמנכ"ל רלשעב
  וזכאות דיור

 הי"ו  יעקב ברסקי הרב 

 קשישיםכויות ז
 במשרד הבריאות

  בביטוח לאומי ובקופ"ח

  

 הי"ו  חנוך זייברט  הרב

 העיר ראש מזכ"ל "אגודת ישראל" וממלא מקום

שירותים 
  עירוניים

 הי"ו  יוסף רובינשטיין הרב 
 אבחון קשיי קריאה

  בגיל המתבגר

בנימין  הבטחון  ושר  הממשלה 
כחלק  הינו  זה  "צעד  נתניהו. 
למניעת  האזרחית  מהמדיניות 
ברצועת  הומניטארית  הדרדרות 
עזה ומתוך מדיניות המבדילה בין 
טרור לאוכלוסיה בלתי מעורבת", 
פעולות  מתאם  מיחידת  נמסר 
"מימוש  בשטחים.  הממשלה 
שהדייגים  בכך  מותנה  הצעד 
ההסכמות.  את  יכבדו  בעזה 
חריגה  תתאפשר  לא  כי  יודגש 
חריגה  וכל  שסוכמו,  מהטווחים 

כוחות  ידי  על  בהתאם  תטופל 
הבטחון".

פעילי עוצמה יהודית באיחוד 
אתמול  חסמו  הימין  מפלגות 
לתנועת  שלום  כרם  מעבר  את 
סחורה  שמעבירות  משאיות 
איחוד  מועמד  לעזה.  מישראל 
גביר,  בן  איתמר  הימין,  מפלגות 
אמר כי "פתיחת מעבר כרם שלום 
ישראל.  לממשלת  קלון  אות  היא 
לא  אם  נדרוש:  הבאה  בכנסת 
 – עזה  בעוטף  חיים  שגרת  תהיה 

גם בעזה לא תהיה שגרת חיים".

הג'יהאד האיסלאמי מתכנן פיגועים 
במטרה לשבש את ההבנות עם ישראל

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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גנץ: נגביל כהונת ראש 
ממשלה לשתי קדנציות

יו"ר כחול לבן תקף את נתניהו וטען כי הוא "עלול לקדם מלחמת אחים. אזרחי 
ישראל לא יסלחו לו מהר – אם בכלל

מאת מאיר ברגר

של  האחרונה  הישורת  קמפיין 
'כחול־לבן'? יו"ר מפלגת כחול לבן, 
להגביל  שלשום  התחייב  גנץ,  בני 
ראש  כהונת  את  קדנציות  לשתי 

הממשלה.
התערוכה  בגני  פעילים  בכנס 
שעם  מתחייב  "אני  גנץ,  אמר 
להג־ חוק  אחוקק  כהונתי  תחילת 

בלת כהונת ראש הממשלה לשתי 
קדנציות בלבד". 

בתפ־ זמן  מדי  יותר  "כשאתה 
קיד אתה מאבד את הממלכתיות. 
לשרת  הרצון  את  מאבד  אתה 
ורק  אך  לעסוק  ומתחיל  אנשים, 
שלך",  הפוליטית  בהישרדות 

הסביר.
באירוע  טען  לבן  כחול  יו"ר 
הממשלה  לראש  קרה"  "משהו  כי 

בנימין נתניהו, "הוא היה אחר אבל 
13 שנים עשו לו את זה, הוא איבד 
אחים  שבת  לטפח  במקום  משהו. 
אחים  מלחמת  לקדם  עלול  הוא 

ומזה כדאי להיזהר".
13" כי  אמר  לפיד  יאיר  ח"כ 
הוא  ממשלה.  ראש  נתניהו  שנה 
אבל  טובים.  דברים  גם  עשה 
יש  שחיקה,  יש  שנה   13 אחרי 
השחתה. אצל ביבי של פעם הבני 
מיליונים  גורפים  היו  לא  דודים 
היה  לא  פעם  של  ביבי  בצוללות. 
לעשות  סינוואר  ליחיא  נותן 
עזה  שילדי  בזמן  הגדר  על  סלפי 

במקלטים".

מאת כתב 'המבשר'

העליון  המשפט  בית  שופטת 
הגב' ברון הוציאה אתמול צו ארעי 
המעכב את הריסת ביתו של המח־
עם  יחד  שביצע  ברגותי  צאלח  בל 
אחיו את פיגוע הירי סמוך ליישוב 
עמיעד  התינוק  נרצח  בו  עופרה, 
אז־ ושבעה  הי"ד  איש־רן  ישראל 

רחים נפצעו.
הבית  הריסת  את  מעכב  הצו 
שהגי־ לבג"ץ  בעתירה  לדיון  עד 

בסיוע  המחבל  משפחת  בני  שו 
מוקדם  הפרט.  להגנת  המוקד 
צו  ברון  השופטת  הוציאה  יותר 
ארעי המונע את הריסת ביתו של 
אנסבכר  אורי  את  שרצח  המחבל 
עתירת  בעקבות  הוצא  הצו  הי"ד. 
בני משפחתו של המחבל ערפאת 
שרצח  רפאעיה,  סלימאן  עטיה 
באכזריות את אורי אנסבכר ביער 

הסמוך לעין יעל.
מק־ השופטת  של  החלטתה 
פיאה את יישום צווי ההריסה שנ־

חתמו על ידי אלוף פיקוד המרכז. 
הקפאת  הליך  כי  זאת  עם  נציין 
צווי הריסה לבתי משפחות מחב־

הוא  בעתירה  דיון  לקיום  עד  לים 
פעם  בכל  המבוצע  שגרתי  הליך 

שמוגשת עתירה נגד צו שכזה.
שי גליק, מנכ"ל ארגון בצלמו, 
תקף: "שופטי בג"ץ מנותקים מה־

השופטת  פסקה  השבוע  רק  עם. 
רוצח  בית  של  ההרס  נגד  ברון 
אותה  ושוב  הי"ד  אנסבכר  אורי 
בית  הרס  עוד  מקפיאה  שופטת 
מחבל. בכל מדינה מתוקנת ביתם 
היה נחרב מזמן והיו מגורשים. רק 
במדינת ישראל סניף מרצ ממוקם 
דואגים  והם  העליון  משפט  בבית 
לזכויות  ולא  המחבלים  לזכויות 

אזרחי ישראל".

בג"ץ מעכב הריסת 
בית מחבל נוסף

השופטת ברון הוציאה צו ארעי המעכב את הריסת 
בית המחבל שרצח את התינוק עמיעד איש־רן הי"ד 

בפיגוע ירי בצומת עפרה

'מכבי' קיימה יום עיון ב'מעייני הישועה' למתאמי 
קשרי הקהילה והשדרה הניהולית החרדית 

בכינוס נכחו בכירי הנהלת מחוז המרכז ב'מכבי', מנהלי המרכז הרפואי 'מעייני הישועה' ויו"ר ועדת הכספים, ח"כ הרב משה 
גפני • הרב גפני: " מכבי היתה הראשונה לזהות את הצורך בהקמת מערך המתאמים, ועם הקמתו, היא הפכה לחלוצה 

בתחום" • ראש מחוז המרכז ב'מכבי', הגב' חסיד: "מתאמי קשרי הקהילה הם מנהיגים של ממש, וזה סוד ההצלחה שלהם" 
• מנהל השיווק למגזר החרדי ב'מכבי', ר' משה שלזינגר: "בנוסף להקמת מערך המתאמים, מקדמת 'מכבי' שדרה ניהולית 

חרדית. בימים אלו, מונה ר' ברוך שטרן למנהל מרחב בני ברק, ור' מרדכי שחורי למנהל מרחב אלעד"
יום  קיימה  בריאות'  שירותי  'מכבי 
קשרי  מתאמי  לעשרות  מיוחד,  עיון 
החרדית.  הניהולית  והשדרה  הקהילה 
'מעיני  הרפואי  במרכז  נערך  הכינוס 
להעניק  ומטרתו,  ברק,  בבני  הישועה' 
וכלים  מקצועית  העשרה  למשתתפים 
'מכבי'  מעשיים, לקידום רווחת מבוטחי 
באופן  המסתייעים  החרדיים,  בריכוזים 

שוטף במערך המתאמים המגזריים.
מנכ"ל 'מעיני הישועה', הרב שלמה 
רוטשילד, והמנהל הרפואי, פרופ' מרדכי 
בדברי  הבאים  פני  את  קידמו  רביד, 
"מתאמי  כי  ציין  רוטשילד  הרב  ברכה. 
בלתי  חלק  הם  ב'מכבי',  הקהילה  קשרי 
פה  להם  יש  הישועה'.  מ'מעייני  נפרד 
דלת פתוחה, לכל בקשה ושאלה העולה 
ומקדמת את טובת חברי מכבי, המהווים 

מחצית מתושבי העיר בני ברק".
לאחריהם, נשאה דברים ראש מחוז 
המרכז במכבי, הגב' חסיד, אשר הרחיבה 
כי  ואמרה  המערך  של  חיוניותו  אודות 
הם  מכבי  של  הקהילה  קשרי  "מתאמי 
וזה  המגזר,  בתוככי  ממש  של  מנהיגים 
סוד ההצלחה שלהם. אני גאה בתפקוד 

המערך המצוין, ובעבודת הקודש, המת־
ובכל  מקום  בכל  רבה,  במסירות  בצעת 
הבריאות  קידום  לטובת  ביממה,  שעה 

של החברים".
הרצאות  הועברו  היום,  במהלך 
תחומי  במגוון  ומרתקות  מקצועיות 
התמקדו  ביניהם  ורפואה.  בריאות 

גופנית,  פעילות  על  ההקפדה  בחשיבות 
ומבוגרים,  ילדים  בקרב  נכונה  ותזונה 
בריא.  חיים  אורח  על  משמירה  כחלק 
ובמקצועיות,  ברגישות  הוסבר,  עוד 
אודות כפייתיות ואופן הטיפול המתאים 
המ־ סיירו  בהמשך,  הקהילה.  בתוך  בה 

שתתפים במרכז החדש לבריאות הנפש 

של 'מעייני הישועה', ובמכון היידן החדש 
לקרדיולוגיה.

יו"ר ועדת הכספים חה"כ הרב משה 
עם  יחד  והשתתף,  במקום,  נכח  גפני 
החרדיים  והמנהלים  המתאמים  מערך 
החדשות  היחידות  בחניכת  ב'מכבי', 
לטיפול נמרץ לב וכללי. במעמד הפתי־

קשרי  מתאמי  את  גפני  הרב  שיבח  חה, 
הראשונה  היתה  "מכבי  ואמר:  הקהילה 
לזהות את הצורך החשוב בהקמת מערך 
המתאמים, ועם הקמתו, היא הפכה לח־

לוצה בתחום. מערך זה מאפשר ל'מכבי' 
ורגיש  מתקדם  רפואי  שירות  להעניק 

לקהילה החרדית".
הנוכחים  התכנסו  היום,  של  בסיומו 
לדיון פתוח עם הנהלת המרכז הרפואי, 
בהובלת מנהלת הכנסות ובקרה ב'מעייני 
עלו  בשיחה  שלזינגר.  ר'  הגב'  הישועה', 
להעמקת  הדרך  על  חשובים  כיוונים 
'מכבי'  שבין  הפורה  הפעולה  שיתוף 
הבירוקרטיה,  וקיצור  הישועה',  ל'מעייני 

לרווחת כלל המבוטחים.
החרדי  למגזר  השיווק  מנהל 
את  סיכם  שלזינגר,  משה  ר'  ב'מכבי', 
רבה,  ורגישות  עמוק  קשב  "מתוך  היום: 
משקיעה 'מכבי' משאבים רבים בהתא־

מת השירותים לאורח החיים הייחודי של 
המגזר החרדי. בנוסף להקמת מערך המ־

ניהולית  שדרה  'מכבי'  מקדמת  תאמים, 
מונה  אלו,  בימים  ומקצועית.  חרדית 
ברק,  בני  מרחב  למנהל  שטרן  ברוך  ר' 
אלעד.  מרחב  למנהל  שחורי  מרדכי  ור' 
מינויים חשובים אלו צמחו מתוך מערך 
המתאמים שיושב כאן היום, אשר זוכה 
ואישי  מקצועי  ולמינוף  רבה  להשקעה 
רב, על מנת להעניק את הכלים הטובים 

ביותר לדור מנהלי העתיד.
המובילה  צרפי,  לגב'  מודה  "אני 
יום  מדי  נכבדים  פרויקטים  רב  בכשרון 
ופרט,  פרט  כל  על  דגש  ושמה  ביומו, 
המביא בס"ד להצלחה של כינוסים כמו 

יום העיון הנוכחי, ועוד רבים אחרים".
'מכבי' כוללת כיום פריסה רחבה של 
הנותנים  קהילה,  קשרי  מתאמי  עשרות 
עיר  בכל  החברים,  אלפי  למאות  מענה 
הניהול  שדרת  לצד  זאת  החרדי.  במגזר 
בשנים  הרף  ללא  המקודמת  החרדית, 
מרחבים  מנהלי  נמנים  עליה  האחרונות, 
רחבי  בכל  חרדיים  רפואיים  ומרכזים 

הארץ.
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יהדות התורה והשבת
אגודת ישראל - דגל התורה

בבסיייעעתאא דדששמייא

יהדות התורה והשבת – אגודת ישראל
סניף תל אביב יפו

המרכז: רחוב בורמה 12, תל אביב - 03-5330005
052-7641212ר' יצחק שינפלדמנהל המטה

052-7615168ר' נחום רייפןרכז מטות אזוריים
054-8424829ר' ישראל בוסקילהרכז לוגיסטיקה ומבצעים
054-8429616ר' שמואל הרשרכז מוסדות חינוך וקירוב

053-3164996הגב' בינקהרכז מטה טלמרקטינג
052-7607692ר' משה גלובינסקימנהל מטה יום בחירות

054-8470187ר' יואל מנלהרכז איוש קלפיות

לבירורים בנושאים כללים, תעודות זהות, התנדבות, הסעות ועוד
ניתן לפנות למטה המרכזי: 073-3242913

הרב מאיר קובימטה כפר שלום:
0548422225הרב ייעיש זוהר

03-330005ר' יצחק יצחקימטה קרית שלום:
שלוחה 4

ר' ישראל גלוזמן מטה לב תל אביב:
052-7160272ר' שלום יקטר

050-4102021ר' יצחק שכטרמטה סדיגורא פנקס:
050-4146133ר' שמחה אלבויםמטה נווה שרת הרים לוין:

מטות אזוריים:

בסייעתא דשמיא

יהדות התורה והשבת
אגודת ישראל - דגל התורה

 ניתן לפנות:ליום הבחירותמאיישי קלפיות בשכר דרושיםמטה איוש קלפיות ירושלים - אגודת ישראל
דוד: 053-4112601

אברהם: 053-4112859
ישראל: 053-4112871

הליכוד נקנס: אין להשתמש 
בדמותו של מדחת יוסף

יו"ר ועדת הבחירות הורה למפלגת השלטון להפסיק 
להשתמש בשמו של חלל צה"ל שנפל בקבר יוסף 

כדי לתקוף את בני גנץ
מאת מאיר ברגר

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, 
השופט חנן מלצר, הטיל על מפל־
גת הליכוד קנס של 5,000 שקלים 
להשת־ להפסיק  למפלגה  והורה 
צה"ל מדחת  חלל  של  מש בדמותו 

יוסף בתעמולת הבחירות.
החלטתו  את  קיבל  מלצר 
מהדי  שהגיש  עתירה  בעקבות 
המשפחה  מדחת.  של  אחיו  יוסף, 
את  יפה  בעין  ראתה  לא  השכולה 
בד־ משתמש  שהליכוד  העובדה 

את  לתקוף  כדי  מדחת  של  מותו 
יו"ר רשימת כחול־לבן, בני גנץ.

הפקיר  גנץ  כי  טענו  בליכוד 
יוסף  בקבר  החייל  את  לכאורה 
בפרוץ האינתיפאדה השניה, בעת 

שכיהן כמפקד אוגדת איו"ש.
כי  הבהיר  מלצר  השופט 
איש  של  בדמותו  להשתמש  אין 
פעולת  נפגע  או  הבטחון  כוחות 
בחירות,  תעמולת  עבור  איבה 
מבני  או  ממנו  הסכמה  לקבל  בלי 

משפחתו.
במפלגת ליכוד לא הכחישו כי 
לצורכי  יוסף  של  בשמו  השתמשו 
תעמולה, והודיעו כי לא יעשו זאת 
בעתיד ולא יוסיפו לעשות שימוש 

בתשדיר הקיים.

יו"ר ועדת הבחירות: "לשמור 
על שיח מכבד בתקופה זו"

השופט חנן מלצר מתח ביקורת על קמפיין הליכוד שהשתמע ממנו כי בני גנץ 
אינו אדם שפוי. "להימנע מביטוי שפוגע באנשים עם מוגבלות"

מאת מאיר ברגר

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, 
בסוף  מתח  מלצר,  חנן  השופט 
מרומזת  ביקורת  האחרון  השבוע 
לכל  מסר  כששלח  הליכוד,  על 
המפלגות וכתב כי הוא לשמור על 

שיח מכבד בתקופה זו.
לש־ במפלגות  מפציר  "אני 

בתקופה  מכבד  שיח  על  מור 
פומבי  משימוש  ולהימנע  זו, 

קבו־ כלפי  פוגעניים  בביטויים 
הישראלית.  בחברה  שונות  צות 
לאוכלוסיית  ביחס  וכך  בכלל,  כך 

האנשים עם מוגבלות בפרט".
 ,13 בחדשות  הדיווח  פי  על 
קמפיין  את  במכתבו  ציין  מלצר 
הליכוד שהציג את יו"ר כחול לבן 
מגמה  "מתוך  כמגמגם,  גנץ  בני 
מחלת  עם  כמתמודד  גם  לייצגו 

נפש".
מהווים  מוגבלות  עם  "אנשים 

ביש־ מהחברה  נפרד  בלתי  חלק 
ראל", כתב מלצר. "מדובר על 20%
הח־ פי  על  זכאים  אשר  מהציבור, 

קיקה בישראל ועל פי אמנת האו"ם 
מוגבלות,  עם  אנשים  זכויות  בדבר 
תחומי  בכל  ולהשתלבות  לשוויון 
מחויבת  ישראל  מדינת  החיים. 
החס־ להסרת  לשוויונם,  לפעול 

ולמיגור  בפניהם  העומדים  מים 
אסור  וודאי  השליליות.  העמדות 

להשתמש במוגבלות ככינוי גנאי".



המבשר | יום ג', כ"ו באדר ב' תשע"ט | עמוד ה

טובי הכימאימ בכללית בשיתופ רבני בדצ העדה החרדית עשו לילות
כימימ, כדי לברר את כשרות התרופות לפ�ח. העיקר שתהיו בריאימ.

אנחנו עבדנו בפרכ
לכמ נשאר רק להתקשר

מתקשרים
למוקד

אומרים את
שם התרופה

מקבלים תשובה 
מהמערכת

מוקד טלפוני ממוחשב בשיתוף ועד הכשרות
שע�י הבד�צ העדה החרדית

שעות ביממה
24
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להיכן נעלמו משקיעי הנדל"ן?
דו"ח של בנק ישראל מראה כי משקל המשקיעים בשוק הנדל"ן ירד מ־27%

בעשור האחרון לכ־16% בלבד בשנה האחרונה
והמשקיעים  יורדים  הדירות  מחירי 
ישראל  בנק  דו"ח  הזדמנויות.  מחפשים 
שכולם  מה  את  מגלה  השבוע  שפורסם 
לעלות  הפסיקו  הדירות  מחירי  יודעים, 
בשנה האחרונה. בבנק ישראל מסבירים 
בהרחבת  ב־0.7%  המחירים  ירידת  את 
ובמדיניות  קודמות  בשנים  ההיצע 
המ־ רכישות  לצמצום  בנוגע  הממשלה 
בנק  שמציג  הנתונים  פי  על  שקיעים. 
ישראל, משקל המשקיעים בשוק הנדל"ן 
ירד מ־27% בעשור האחרון לכ־16% בל־

בד בשנה האחרונה.
כי  מציינים  הנדל"ן  בענף  גורמים 
משוק  לחלוטין  נעלמו  לא  המשקיעים 
הנדל"ן אלא הם מזהים מגמות חדשות 
קניית  של  הרגילה  שההשקעה  לאחר 
דירה והשכרתה כבר הרבה פחות כדאית 
היום עם ירידת מחירי הדיור. משקיעים 
רבים פונים כיום אל ענף רכישת הקרק־

עות לבניה והשתתפות במיזמים יזמיים 

שונים בהם הרווח גדול פי כמה. השק־
עות אלו מבשילות לאחר כמה שנים עם 

תשואה דו ספרתית.
נציין כי בימים אלו מסתיימת ההר־
אלי  שמארגן  הרכישה  לקבוצת  שמה 
רייסנר'  'א.  חברת  ובעלי  מנכ"ל  רייסנר, 
לרכישת קרקעות בעיר החרדית החדשה 

'דורות עילית'. 
החיבור בין אלי רייסנר ליזמי העיר 
המוצלח  המפגש  לאחר  מגיע  החדשה 
שרים  הכנסת,  יו"ר  עם  העיר  יזמי  של 
ומהשמאל,  מהימין  וח"כים  בכירים, 
לסייע  ונכונות  עמוקה  הזדהות  שהביעו 
הצורך  עלה  במפגש  העיר.  להקמת 
הבטחוני בהקמת עיר בשטח האסטרטגי 
שהיא  הפתרון  לצד  ממוקמת,  היא  שבו 
במסגרת  החרדי.  הדיור  למצוקת  נותנת 
קבוצת הרכישה יוכלו המצטרפים להנות 
על  שקלים   6,000 של  מיוחדת  מהנחה 

מחיר הקרקע.

שנמצאת  עילית'  'דורות  העיר 
לקום  מתעתדת  תכנון  בשלבי  כעת 
שנמצאת  פרטית  חקלאית  קרקע  על 
מעלה  בין  ותכנון,  הפשרה  בהליכי 
ועץ  אלקנה  לבין   55 כביש  על  שומרון 
אפרים, על כביש 5. תכנית האב במקום 
מלפני  ממשלה  החלטת  על  מתבססת 
לבניה  השטח  להפשרת  שנה  כ־30 
ולהקמת יישוב במקום. ההחלטה טעונה 
החשיבות  לאור  אולם  מחדש,  אישור 
האסטרטגי  שבמיקומה  הבטחונית 
שהיא  ההתיישבותי  והרצף  העיר,  של 
מייצרת, הצפי הוא שההחלטה תאושרר 

מחדש.
בניית העיר החרדית החדשה עשויה 
במ־ החריפה  הדיור  מצוקת  את  לפתור 
השיכון  משרד  נתוני  פי  על  החרדי.  גזר 
חסרות למעלה מ־200 אלף יח"ד למגזר 
שהיתה  הבניה  הקפאת  לאחר  החרדי 

בעשור הקודם.

מצילים שישים שנות תורה ואורה

מגבית המונים דחופה למען 
כולל ברסלב בני ברק

התורה  אוהב  ישראל  כלל 
ורביעי  שלישי  לימי  ערוך  ולומדיה 
הקרובים להציל במגבית המונים את 
הכולל הוותיק בעיה"ת בני ברק 'כולל 
ברסלב' אשר נוסד לפני שישים שנה 

ומאז לא פסקה משם תורה. 
הוקם  הגבר  הוא  הכולל  מייסד 
מג־ אשר  מקום  לד',  בית  לבנות  על 
דלים בו תורה ויראה, ה"ה הגה"ח ר' 
נתן צבי קעניג זצוק"ל, מחשובי מש־
פיעי דחסידי ברסלב בני ברק, אשר 
הקים עולה של תורה, שיכיל בתוכו 
אשר  וחוג  סוג  מכל  תורה  לומד  כל 

חפץ לעסוק בתורת ד'.
נתן  ר'  הקים  למעשה  ממחשבה 
אברכים,  עשרות  לכמה  כולל  צבי 
לא  כלשהיא  כללית  משענת  ללא 
אב־ ועוד  עוד  לכולל  מלקבל  נמנע 

רכים, בבחינת כל הרוצה ליטול את 
שבהן  דירות  ממספר  ויטול.  יבוא  ד' 
האימפריה  נתגדלה  האברכים,  למדו 
מאות  כארבע  המונה  מדרש  לבית 
ד'  על  השליך  צבי  נתן  ר'  מקומות. 
גדולי  ובברכת  בהמלצת  יהבו  את 
ישראל ובראשם מרן בעל הקהילות 

הלוי  שבט  בעל  ומרן  זיע"א  יעקב 
זיע"א, נסע במדינות בכל רחבי תבל 
להמשיך את מפעלו אשר יסד ואשר 

התרבה מיום ליום.
בכ"ז תשרי תשנ"ח כבו המאורות 
הסתלק  זצוק"ל  צבי  נתן  ר'  כאשר 
לבית עולמו, מאותם ימים נטל עליו 
את העול בנו ממשיך דרכו הרה"ח ר' 
יעקב קעניג שליט"א במסירות ובנא־
מנות לרומם את בית ד' אשר מגדלים 
כאשר  לעשות  הגדיל  ואף  תורה,  בו 
ריבה את ספסלי בית המדרש המונה 

כיום כארבע מאות אברכים כ"י!!!
את  האברכים  מוצאים  בכולל 
מחולק  הכולל  נפשם,  אהבה  אשר 
לחמש קבוצות: ש"ס, ש"ס בעיון, הל־
כה, הלכה עיון, חו"מ, כך שכל אברך 
בהתמדה  חפץ  ליבו  אשר  את  לומד 
כמ־ לתהילה  שמו  ונודע  ובשקיעות, 
ואורה,  תורה  מפיץ  אשר  תורה  קום 
וכפי שהעידו גדולי ישראל שליט"א 
כי  ההמונים  מגבית  למען  במכתבם 
חכמים  תלמידי  לומדים  זה  במקום 
מופלגים, ורבים המה בעלי ההוראה 
באופן  זו  כולל  גידל  אשר  שליט"א 

מופלא בכמות ובאיכות. 
בית  הוצאות  האחרונות  בשנים 
המדרש גדלו מיום ליום כאשר ראש 
במסי־ האפשר  ככל  משתדל  הכולל 
רות נפש ממש לבל יפריע לאברכים 
האחרונה  בשנה  אך  מתלמודם, 
הכולל  והנהלת  נפש,  עד  מים  הגיעו 
הקיים,  במצב  להמשיך  יכולה  איננה 
השקיעה  אשר  המאמצים  הם  רבים 
ההנהלה בארץ ובחו"ל אך אין הקומץ 
משביע את הארי, ועתידם של מאות 
ממש,  של  בסכנה  עומדת  אברכים 
עמלי  האברכים  מאות  של  וחשקם 
תלמודם  על  לשקוד  להמשיך  תורה 

מוטלת על כף המאזניים.
בהנה־ הוחלט  האחרון  בחודש 

ישראל  גדולי  בהכוונת  הכולל  לת 
די  ישראל  עם  אל  לפנות  שליט"א 
בכל אתר ואתר לבוא לסייע בהצלת 
ג'־ד'  בימים  הקרוב  בשבוע  הכולל, 
שתיים  בשלושים  ב'  אדר  כ"ו־כ"ז 
03-5791971 בטלפון  בלבד,  שעות 

מתגייסים  ישאל  בית  המוני  כאשר 
בחיבה למען הצלחת מגבית זו, ואין 

לנו שיור רק התורה הזאת.  

ימים אחרונים למבצע

אל תחכו לרגע האחרון: הבטיחו 
לעצמכם רכב חדש לפסח

רק בשמש רכבים: מתחדשים ברכב לפסח ומשלמים רק אחרי החג!
ועמו  בפתח  כבר  הזמנים'  'בין 
העומס והלחץ של ערב החג. גם ב'שמש 
רכבים' גובר הלחץ ככל שחולפים הימים 
לקראת  האדיר  המבצע  תום  לקראת 

החג.
במגזר  המובילה  הרכבים  חברת 
ממשיכה  עדיין  רכבים',  'שמש  החרדי 
רכב  לקבל  תוכלו  בו  המיוחד  במבצע 
חדש לחג ולהתחיל לשלם עליו רק אחרי 
חג הפסח. כך תוכלו ליהנות מראש שקט 
ולדחות את התשלום על הרכב רק אחרי 
שתסיימו עם שאר הוצאות החג. המבצע 
צועד לקראת סיום ובחברה ממליצים לא 

להמתין לרגע האחרון.
המבצע המיוחד כולל בנוסף למאות 
הרכבים אותם ניתן לקבל באופן מיידי, 
המובילים  הלהיטים  שלושת  את  גם 
מי־ החרדי:  במגזר  ביותר  והמבוקשים 
ב־1,810 מקומות   7 אאוטלנדר  צובישי 
היבר־  IONIQ יונדאי  לחודש,  שקלים 
i10 דית ב־1,410 שקלים לחודש ויונדאי

ב־810 שקלים בחודש. 
מיותר לציין כי כל הרכבים חדשים 
שנותר  כל  מ־2019.  מהניילונים  כמובן 
עם  פגישה  לקבוע  הוא  לעשות  לכם 
נציגי החברה ויחד להגיע להחלטה הח־

מכל  שמתאים  הרכב  לגבי  ביותר  כמה 
הבחינות לצרכיכם.

המיוחד  מהמבצע  כחלק  בנוסף, 
החליטו בחברה להעניק לכל מי שירכוש 
רכב מהיום ועד לחג הפסח, סט מהודר 
לליל הסדר, הכולל ערכה למצות, כיסוי 
הכל  ומגבת.  לאפיקומן  נרתיק  לכרית, 
בשילוב אבני סברובסקי מפוארים, מבית 
בשווי  הברית,  מארצות  'המפואר'  היוצר 

1000 שקלים.

שמואל  הרב  רכבים'  'שמש  מנכ"ל 
בס־ הצוות  את  "תגברנו  כי  אומר  טירר 

שמח  ואני  הגדול  הביקוש  לאור  ניפים 
ולהיערך  מראש  זאת  לצפות  שהצלחנו 
לאספקה  רכבים  של  גדולה  כמות  עם 
מיידית, ממיטב הדגמים המובילים והמ־

בוקשים במגזר החרדי ובכלל".
הסבון  את  רגעים  לכמה  הניחו  אז 

'שמש  לסניף  היום  עוד  וגשו  והמטלית 
רחוב   – בירושלים  גאולה  בגני  רכבים' 
ירמיהו 40, או סניף בני ברק בבית האחים 
את  ותבחרו   ,100 כהנמן  רחוב   – חדד 
תתחילו  הרי  מקרה  בכל  שלכם.  הרכב 

לשלם רק אחרי החגים. 
נוספים:  ולפרטים  פגישה  לקביעת 

.02-595-1000

הגבלת תנועת משאיות 
בכבישים המובילים לעזה

מאת חיים מרגליות

משרד התחבורה החליט להמ־
שיך את הניסוי, האוסר על תנועת 
בכבישי  כבדים  רכב  וכלי  משאיות 
עזה,  לרצועת  המובילים  הדרום 
הצהרים.  ואחר  הבוקר  בשעות 
בטיחו־ את  להגביר  במטרה  זאת, 
תם של תלמידי בתי הספר ותושבי 

לעבודה  הנוסעים  המערבי,  הנגב 
וממנה.

הוגבלה  הניסוי,  במסגרת 
כב־ רכב  וכלי  המשאיות  תנועת 

הבוקר  בשעות  טון   12 מעל  דים 
תנועה  צירי  בשני  הצהרים,  ואחר 
כרם  למעבר  המובילים  מרכזיים, 
מצומת   ,232 כביש  וממנו:  שלום 
 ,241 וכביש  שלום,  כרם  עד  סעד 

מעון.  לצומת  עד  אופקים  מצומת 
07:30 השעות  בין  חל  האיסור 

השעות  ובין  בבוקר,  ל־09:00 
15:30 ל־16:30 אחר הצהרים.

תנועת  תותר  מעתה  החל 
מצומת   ,264 בכביש  משאיות 
הנשיא  אשל  לצומת  קמה  בית 
לנתיבות,  קמה  מבית   293 וכביש 
האחרונים,  בחודשים  שהוגבלה 
מש־ של  משותף  ניסוי  במסגרת 

התנועה  ומשטרת  התחבורה  רד 
הארצית. הניסוי הגביל את תנועת 
המרכ־ התנועה  בצירי  המשאיות 

לשמור  במטרה  המובילים,  זיים, 
על בטיחותם של התושבים.

בבעלי  מפגיעה  להימנע  כדי 
הכבדים,  הרכב  וכלי  המשאיות 
לשני  ההגבלה  את  לצמצם  הוחלט 
נוס־ בהן  בשעות  ורק  בלבד,  צירים 
עים עשרות אלפי תלמידים ותושבי 
האזור בדרכם לעבודה וממנה. מש־
הכולל  חניון  הכשיר  התחבורה  רד 
רכב  וכלי  למשאיות  מקומות   250

כבדים, בסמוך למעבר כרם שלום.
עולה  התחבורה  משרד  מנתוני 
אלה  בכבישים  נעים  יום  מדי  כי 
כב־ רכב  וכלי  משאיות  כ־2000 

וסחורות  מטענים  המובילים  דים, 
אלה  משאיות  שלום.  כרם  למעבר 
כלי  מתנועת  מ־30%  יותר  מהוות 
המרכזיים  התנועה  בצירי  הרכב 
המובי־ והכבישים  מאחר  בדרום. 

חוצים  שלום  כרם  למחסום  לים 
המשאיות  תנועת  רבים,  ישובים 
התושבים  את  מסכנת  בהם, 
תנועה  עומסי  ויוצרת  והנוסעים 

חריגים.

נעצר חשוד בהונאת אדם מוגבל
מאת חיים מרגליות

חשד: הוציא במרמה עשרות 
אלפי שקלים מאדם הלוקה בש־
כלו. חקירה של משטרת ישראל 
לוד  תושב  של  לחשיפה  הובילה 
הלוקה  מאדם  במרמה  שהוציא 

בשכלו עשרות אלפי שקלים. 
פנה  החשוד  החשד,  פי  על 
ובדה  לקרבן  פעמים  מספר 
לו  ואין  נפטר  בנו  לפיו  סיפור 
הוצאות  את  עבורו  לממן  יכולת 

במר־ ממנו  הוציא  כך  הקבורה. 
מה עשרות אלפי שקלים ונעלם. 
שב־ לאחר  החקירה נפתחה 
תלו־ התקבלה  ישראל  משטרת 

נה של בני משפחתו של הקרבן. 
ואינטנסיבית  מורכבת  חקירה 
הובילה  המשטרה  משטרת  של 
שיטת  את  וחשפה  החשוד  אל 
נחקר  החשוד  שלו.  הפעולה 
מגבילים.  בתנאים  ושוחרר 
החקירה  כי  נמסר  מהמשטרה 

בעניינו נמשכת.

ביקור רב רושם של הגר"ש בעדני 
בבית ועד הישיבות בירושלים

הגר"ש בעדני הביע התפעלותו מהיקף הפניות והעזרה אותם מעניק ועד 
הישיבות לאברכים, בני הישיבות ובעלי התשובה ועמד על המהפכה העצומה 
בהסדרי ההתייצבויות ובראשם הסדרת ההתייצבויות המרוכזות המתקיימות 

מחוץ ללשכות הגיוס אותה מחולל ומוביל ועד הישיבות

התורה  חכמי  מועצת  חבר 
קרא  בעדני  שמעון  רבי  הגאון 
בדבר  הישיבות,  ראשי  את  לעורר 
כפי  שלא  לחו"ל  הבחורים  יציאות 
ההוראות ושבעקבות אי ההקפדה 
תלמידי  של  מעמדם  נפגע  בכך 
הצבא,  שלטונות  מול  ישיבות 
את  להשיב  ניתן  בנקל  לא  כאשר 
הצועקים  מן  נהיה  ולבל  מעמדם 

על העבר.
של  ביקורו  בעת  זה  היה 
הגר"ש בעדני בבית ועד הישיבות 
הועתק  מאז  לראשונה  בירושלים 
אהליאב  שברח'  החדש  למשכנו 
הגיע  המיוחד  לביקור  בירושלים. 
הרב כשהוא מלווה בנציגם של בני 
התורה סגן יו"ר הכנסת חה"כ הרב 

מיכאל מלכיאלי.
בעדני  הגר"ש  שכובד  לאחר 
על ידי יו"ר ועד הישיבות הגרח"א 
התיישב  מזוזה  בקביעת  קאופמן, 
במהל־ ארוכה  שעה  למשך  הרב 

חבר  את  קאופמן  הרב  שיתף  כה 
במהפכה  התורה  חכמי  מועצת 
בהסדרי  הישיבות  ועד  שחולל 
האחרונה,  בתקופה  ההתייצבויות 
ההס־ על  רבות  התעכבו  כן  כמו 
לבעלי  הנוגעים  המיוחדים  דרים 

התשובה.
היקפי  לרב  הוצגו  מכן  לאחר 
מעני־ אותה  לפרט  והעזרה  הפניות 

קים מדי יום. הרב שהתפעל מכמות 
לך  אין  כי  הפטיר  והעזרה  הפניות 
וכי  מזה  גדול  בדורנו  התורה  קיום 
ניכר בחוש כי עומד למקום גבוה זה 
ישראל  ורועי  גדולי  מייסדיו  זכות 

שזכו להקים עולה של תורה.
לכנס  ביקש  בעדני  הגר"ש 
על  ולהתריע  הישיבות  ראשי  את 
שלא  לחו"ל  התלמידים  יציאות 
שמ־ דבר  בענין,  ההוראות  פי  על 

ישיבות  כבני  מעמדם  את  עמיד 
"ומעוות  בסכנה –  הרשויות  בפני 

לא יוכל לתקון".
סיפר  מלכיאלי  הרב  ח"כ 
ההירתמות  על  בעדני  לגר"ש 

קאופמן  הגרח"א  של  המיידית 
בכל פניה ופניה במסירות נפש.

ועד  של  הפעילות  נסקרה  כן 
הישיבות גם בנושאי הרווחה לק־
אברכים  כשאלפי  הפסח  חג  ראת 
ותלמידי הישיבות מקבלים השנה 
'מלבושי  הנחה  שוברי  לידיהם 
ההלבשה,  רשתות  במגוון  כבוד' 
ובכך יכולים העמלים בתורה ובני 

משפחותיהם לחסוך הון רב.
בע־ הגר"ש  והביע  שב  לסיום 

דני את התפעלותו מהיקף הפניות 
הישיבות  ועד  ידי  על  המטופלות 
במלאכה  העושים  ידי  את  וחיזק 
כן  קאופמן.  הגרח"א  ובראשם 
מל־ מיכאל  הרב  ח"כ  את  שיבח 

למען  התמידי  הסיוע  על  כיאלי 
בני התורה.

שומרים על עתיד החינוך 
של ילדי ישראל 

היום בשעה 15:30 תפתח הוועידה ארצית ה־17 של מוסדות החינוך 
בברכתם של גדולי ישראל: לאחר מכן מושב בהשתתפות ראשי הסיעות 

החרדיות בצורכי החינוך החרדי 

בש־ הזה:  האות  יהיה  היום 
הוועידה  תפתח  הצהריים  עות 
ילדי  חינוך  עתיד  למען  הגדולה 
תפתח  ה־17  הוועידה  ישראל. 
בהשתתפות  עציון  ניר  במלון 
רחבי  מכל  חינוך  ואישי  מנהלים 

הארץ.
בהבאת  תפתח  הוועידה 
דבריהם של גדולי ישראל בחו־

חינוך  על  הגדולה  השמירה  בת 
רבי  הגאון  מרן  ישראל.  ילדי 
שלום כהן שליט"א אמר בדבריו 
שנמסרו  כפי  הוועידה,  לבאי 
למ־ שנכנסו  המנהלים  לנציגי 
של  חלקו  ואשרי  "אשריו  עונו: 
שכולם  תלמידים  שמעמיד  מי 
יהיו בדעה אחת ללמוד ולשמור 
של  התפילות  בזכות  ולעשות. 
הקב"ה  רבן,  בית  של  תינוקות 

ישראל.  עמו  תפילת  את  שומע 
שעו־ הת"תים  איגוד  את  נברך 
שה אגודה אחת שזה דבר חשוב 
שהם  דברים  לעשות  וימשיכו 

לכבודו יתברך". 
סדר היום של הוועידה צפוי 
הראשון  המושב  עמוס:  להיות 
החרדי,  החינוך  בצורכי  יעסוק 
האתגרים   – בעבר  ההצלחות 
ראשי  בהשתתפות  שבעתיד, 
שר  סגן  החרדיות  הסיעות 
ליצ־ יעקב  הרב  הבריאות 

יו"ר  גפני  משה  הרב  ח"כ  מן, 
הפנים,  שר  הכספים,  ועדת 
אריה  הרב  והפריפריה  הנגב 
הרב  החינוך  שר  וסגן  דרעי, 

מאיר פרוש.
פאנל  יתקיים  השני  במושב 
מי־ עם  חינוך  מוסדות  מנהלי 

נהלת אגף רישוי, בקרה ואכיפה 
במשרד החינוך המושב השלישי 
יתקיים תחת הכותרת 'תקשורת 
חיובית' – פאנל לשיפור הדימוי 

התקשורתי וניהול משברים..
המושב הרביעי יתמקד בנו־

יתקיים  במושב  מעסיקים.  שא 
דיון בנושא שכר עבודה, הגנות, 
החמישי  המושב  שכר.  הלנות 
פאנל   – תקין'  ב'ניהול  יעסוק 
התא־ רשות  נציגי  עם  מקצועי 

גידים ורשם העמותות. 
המושב  ינעל  הוועידה  את 
השישי שיתקיים תחת הכותרת 
המ־ ברשויות  החינוך  מוסדות 
פאנל  יתקיים  במושב  קומיות. 
העיריות.  ראשי  עם  מורחב 
מחזיקי  גם  ישתתפו  זה  בפאנל 

תיק חינוך ברשויות. 

ביוזמת ארגון 'לא אלמן ישראל'

הערב כנס ארצי וייחודי לקראת 
ימי ערבי פסח הבעל"ט 

"מאירים את ימי ערבי פסחים מתוך חשק ושמחה", אומר יו"ר הארגון הרב חיים 
מאיר פרנקל הי"ו, מתכנסים יחדיו לאגור כוחות, לקחת כלים מתאימים לימי בין 

הזמנים, להכנות לחג הפסח ולהרגיש את זמן חרותנו
הת־ ומערך  פעילות  במסגרת 

מיכה של ארגון "לא אלמן ישראל" 
יתכנסו הערב אבות מכל גווני הק־

שת של הציבור החרדי, אשר נבחרו 
משמים להיות לילדיהם כאב וכאם, 
בנושא  ומרתק,  ייחודי  ארצי  בכנס 

להאיר את ימי ערבי הפסחים מתוך 
חשק ושמחה.

דברים  ישאו  המיוחד  בכינוס 
הרבנים הגאונים, הגה"צ רבי דניאל 
בנימין  רבי  הגה"צ  שליט"א,  אלתר 
יצחק  רבי  הרה"ג  שליט"א,  פינקל 
טרויבע שליט"א אשר יעסקו בנושא 
השמחה והאור של ימים אלו, כיצד 
אווירה  מתוך  הפסח  לחג  להיערך 
ומתיקות  רוגע  והשראת  נעימה 
של  הצרות  חשכת  בתוך  אף  בבית 
הפרטית  והמצוקה  בכלל  הגלות 
וכן  בפרט,  בית  כל  של  הטראגית 
לנהוג  שיש  הנכונה  הגישה  דרכי 
וטרודים  עסוקים  אשר  אלו,  בימים 
כמה  פי  והקושי  הבית,  בענייני 
כאשר לצערנו הגדול אין את אמא 

עקרת הבית. 
בשעה  הערב  כאמור  הכינוס 
רח'  פריילעך  באולמי  בדיוק,   19:00
גיבורי ישראל 16 (רמת אלחנן) בבני 
ברק. מנחה התכנסות וכיבוד בשעה 

18:45, סיום ומעריב בשעה 21:45.
ישראל'  אלמן  'לא  ארגון 
פרנקל  מאיר  חיים  הרב  בהנהלת 
גדולי  ובברכת  ובהכוונת  שליט"א, 
וצדיקי הדור שליט"א נטל על עצמו 
שמתמודדים  אלמנים  על  להקל 
שחרט  כמי  במשפחה.  שכול  עם 
והיכולת  המקצועיות  את  דגלו  על 
לסייע לאנשים כאלה, מקיים האר־
שוטף  ומערך  שונות  פעילויות  גון 
הארגון  לאלמנים.  וסיוע  עזרה  של 
וייעוץ  מקצועיות  סדנאות  מקיים 
במכלול נושאים, שבתות התאחדות 
ומנוחה במירון, בנוסף מסייע בייעוץ 
מקצועי ומעניק תמיכה סביב מעגל 

השנה.
שה־ בטוחים  הארגון  בהנהלת 
גדולה  והצלחה  פירות  יניב  כינוס 
המשתתפים,  כל  ולתועלת  להנאת 
לצערנו  שנמצא  מי  כל  ומזמינים 
בסירה כזו ומתמודד לבדו עם ילדיו 
בפעילות  וישתלב  שיבוא  היתומים, 
הארגון למענו ולמען ילדיו, מלאכים 
לקבל  וממתינים  לו  מצפים  טובים 
כל אחד בזרועות פתוחות, כי כולנו 

משפחה אחת גדולה.
הכניסה   ,052-7699739 לפרטים 
ילדים  עם  לאבות  ומיועד  חופשית, 

בבית.
ומן  הזבחים  מן  לאכול  ונזכה 

הפסחים עוד השנה בביאת גוא"צ.

צבא ארה"ב פרס בישראל 
מערכת הגנה אוויריות

המערכת תורגלה במגוון תרחישים וביכולת ההשתלבות עם מערכות ההגנה 
האווירית הישראלית

מאת סופרנו הצבאי

צבא  של  האירופאי  הפיקוד 
ביום  סיים   (EUCOM) ארה"ב 
הראשונה  תרגילית  פריסה  ראשון 
אווירית  הגנה  מערכת  של  מסוגה 
 (THAAD) 'תאאד'  טילים  מפני 

בישראל.
במבצע  ימים,  כחודש  לפני 
מערכת  הגיעה  נרחב,  אווירי 
ביש־ ונפרסה  האווירית  ההגנה 

ראל. מעל 250 אנשי צוות ולוחמי 
לפרי־ הגיעו  אמריקאים  הגנ"א 
תו־ המערכת  ולתפעולה.  סתה 

וביכולת  תרחישים  במגוון  רגלה 
ההגנה  מערכות  עם  ההשתלבות 

האווירית הישראלית.
הפריסה מהווה צעד נוסף בחי־
זוק היחסים ארוכים לחיזוק שיתוף 

הפעולה ההדוק בין המדינות.
מפקד מערך ההגנה האווירית 
המבצע  ומפקד  האוויר,  חיל  של 
המשותף, תת־אלוף רן כוכב, מסר 
"שיתוף הפעולה בין מערך ההגנ"א 

את  מדגיש  האמריקאי  למקבילו 
המבצעית  והעוצמה  המקצועיות 
לשמי  יותר  טובה  הגנה  המביאה 
כמק־ נקלטה  המערכת  ישראל. 

בילה למערכת החץ ומביאה עמה 
לקשר  תודות  משלימה.  יכולת 
המשותפים  ולאימונים  המקצועי 
נהיה מוכנים יותר לשעת פקודה. 
לוחמי ההגנ"א, בסדיר ובמילואים, 
להגנת  בדריכות  מבצעית  מוכנים 
השונות  בזירות  המדינה,  שמי 

ובפריסה ארצית רחבה".
ארה"ב  צבא  מפקד  סגן 
רולי־ ג'  אנדרו  אלוף  באירופה, 

על  דופן  יוצא  "ביצוע  ציין  נג, 
ההגנה  ממערך  החיילים  ידי 
האמרי־ ההגנה  משרד  האווירית. 

קאי הורה בהתראה קצרה לפרוס 
ה'תאאד'  מערכת  את  במהירות 
בצדה  קילומטרים,  אלפי  במרחק 
מכן  ולאחר  העולם,  של  השני 
להשתלב באחת ממערכות ההגנה 
האוויריות המורכבות ביותר, והם 
לפ־ היכולת  הסחורה.  את  סיפקו 
במו־ כוחות  כזאת  במהירות  רוס 

כנות ללחימה לגזרה היא קריטית 
על מנת לתמוך בבני הברית שלנו 

ושותפינו".
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1₪ 50192₪ 9,600₪ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪ 520₪12,800

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

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

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

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

₪ 240,000
מחתנים את הילדים בכבוד 
הלוואה אחת בלי גלגולים.

עם הגמ"ח המרכזי 
מוכנים מראש 
ומחתנים בעז"ה 
ברוגע ובנחת!

ארה"ב נוקטת צעדים נגד טורקיה: נעצרו 
Fמשלוחי הציוד הקשור למטוסי 35־

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

המשלוחים  את  עצרה  ארה"ב 
למטוסים  הקשור  הציוד  של 
לטורקיה,   F35־ מדגם  החמקניים 
לה־ שנועד  משמעותי  כאיתות 
תחזור  לא  שאם  לטורקיה  בהיר 
הגנה  מכוונתה לקנות מערכות  בה 
Fה־35־ עסקת  מרוסיה,  אוויריות 
סוכנות  מדווחת  כך  תבוטל. 
על  בהתבסס  'רויטרס'  הידיעות 

מקורות יודעי דבר. 
את  הזהירו  האמריקאים 
יבטלו  כי  פעמים  מספר  טורקיה 
החמקניים,  המטוסים  עסקת  את 
אמ־ בכירה  מסרה  אף  ובאחרונה 
ריקאית כי ממשל טראמפ מתכונן 
לנקוט בצעדים ממשיים שיבהירו 
ארה"ב  של  שכוונותיה  לטורקיה 
וגמור  מנוי  וכי  רציניות,  זה  בענין 
למכור  שלא  טראמפ  ממשל  עם 
את המטוסים לטורקיה, אם זו לא 

תחזור בה מהעסקה עם רוסיה. 
כי  אתמול,  בדיווח  נמסר  עוד 
נעצרו,  שלו  שהמשלוחים  הציוד 
ההיערכות  לצורך  לטורקיה  נחוץ 
שלה לקבלת המטוסים האמורים. 
משמעותו  המשלוחים  עיכוב 
עצמם,  המטוסים  הגעת  עיכוב 
ואם טורקיה לא תחזור בה יהפוך 
העיכוב לביטול מלא של העסקה. 
שוררת  וארה"ב  טורקיה  בין 
עליות  שידעה  יחסים  מערכת 

ניהל  שעברה  בשנה  ומורדות. 
לח־ של  אדיר  מערך  טראמפ 

על  וכלכליים  דיפלומטיים  צים 
תשחרר  שזו  בדרישה  טורקיה, 
במעצר  שהוחזק  אמריקאי  כומר 
נגד  הכושל  ההפיכה  נסיון  מאז 
ארדואן. טורקיה טענה כי הכומר 
עבד בשירותי הביון האמריקאים, 
ארה"ב  ההפיכה.  ממתכנני  והיה 
הטורקיות,  הטענות  את  דחתה 
עזרו  לא  המגעים  שכל  ולאחר 

הטלת  של  למהלך  טראמפ  יצא 
שהוא  תוך  טורקיה,  על  סנקציות 
מבהיר שמדובר רק בסבב ראשון 
שאחריו יבואו סבבים נוספים אם 
הכומר.  את  תשחרר  לא  טורקיה 
הכו־ שוחרר  אכן  דבר  של  בסופו 

בזק  משפט  לו  שנערך  לאחר  מר, 
קצר  מאסר  עונש  עליו  נגזר  בו 
המיידי,  לשחרורו  להביא  שנועד 
העונש  את  ריצה  שכבר  לאחר 

בתקופת מעצרו. 
ששחרורו  אז  טענה  טורקיה 
החלטת  לפי  היה  הכומר  של 
הופעלה  לא  וכי  המשפט,  בית 
על  הממשלה  של  השפעה  שום 
עליו  שיגזור  כדי  המשפט  בית 
בכלי  זאת,  לעומת  קל.  עונש 
התייחסו  כולו  בעולם  התקשורת 
הכו־ עם  המקל  הדין  לפסק 

ללחץ  טורקית  כניעה  כאל  מר 
האמריקאי. 

גרמניה: נשיא גרמניה לשעבר ביקר 
באתר בניית הקמפוס היהודי בברלין  

מאת א. למל

בניית  באתר  האורחים  מצעד 
הקמפוס היהודי בברלין – נמשך. 
הפעם, היה זה אורח מיוחד, נשיא 

גרמניה לשעבר, כריסטיאן וולף.  
שעומד  ומי  ברלין  של  רבה 
הרב  הקמפוס,  בניית  מאחורי 
יהודה טייכטל, קיבל את פניו של 
הבכיר הגרמני וליווה אותו בסיור 
באתר הבניה, כשהוא חושף בפניו 
שתאפשר  המלאה,  התכנית  את 

חיים יהודיים תוססים בברלין. 
אמר  מדהימה",  הזו  "הנגישות 
וולף, "זה פשוט מרתק לראות מה 
אתם עושים כאן".  בהמשך, ביקר 
של  הכנסת  בבית  לשעבר  הנשיא 
המרכזי  בבנין  הממוקם  חב"ד, 
ונפגש  העיר,  בלב  הקהילה  של 
הספר  בית  תלמידי  עם  היתר  בין 
על  שמע  שם  חב"ד,  של  היהודי 

יהודי  תלמיד  של  ההתמודדויות 
בברלין.  

מעבר  הרבה  נמשך  "הביקור 
ול־ חם  ממש  היה  והוא  למתוכנן 

בבי", סיפר הרב טייכטל, "הנשיא 
מתנופת  מאוד  התרשם  לשעבר 
רב  רצון  וגילה  היהודיים  החיים 

לשמוע עוד ועוד פרטים".

הרב טייכטל מארח את הנשיא לשעבר בהיכל בית הכנסת 

שוחד המעטפות (2)

רפאל קלפהולץ ביטוי הולם |

בעקבות הטור הקודם, שפורסם בערב פורים בענין מעטפות 
השוחד עבור המחנכים הנכבדים של צאצאינו היקרים.

לא  הדגולים  המחנכים  כלומר,   – בעצמם  החתנים  אמנם, 
הביעו התנגדות לזרם המעטפות. הן בפורים והן בכל השנה. אלא 
אם כן, אי מי מהם הוא בעל נפש יפה הסולדת מאוד ממתנת בשר 

ודם, בבחינת 'שונא מתנות יחיה'. 
מיותרים,  במזומנים  משופעים  המלמדים  אין  כלל,  בדרך 
ההכנות  כאשר  אלו  בימים  בפרט  ברצון.  מתקבלת  הכנסה  וכל 
המרובות לחג על שלל ההוצאות מתקרבות בצעדי ענק, כך כי לא 
זוהתה התנגדות גורפת מכיוון זה. אך מהכיוון השני, כלומר מצד 

ההורים היקרים, נרשמה כן תזוזה בלתי נעימה.
ולא, שחלילה היה מי שעינו צרה בחשבון הבנק של המלמד 
חלילה וחס. אדרבה, כל אשר לו ייתן ההורה המסור בעד נפשו 
ונפש צאצאיו היקרים, על מנת שמחנכיהם ישקיעו בהם וירעיפו 

עליהם את תשומת הלב המרובה.
המילה  מאימת  מאוד  התחלחלו  שמים  יראי  שהורים  אלא, 
הכתובה 'שוחד'... מדובר במושג מפחיד ושלילי המזכיר וריאציות 

בלתי נחמדות ובלתי מקובלות לחלוטין.
כמה מתאים היה לקבל בכל זאת הערה מחכימה מאת קורא 
נכבד, מורה הוראה בישראל, שהביע את תמיהתו על כי לא צורפו 
כמלאכים  הראשונים  מדברי  המהימנים  המקורות  זה  למאמר 
אשר התירו כבר בשופי 'שוחד' זה הניתן למטרה רוחנית נשגבה.

וכה כותב לנו אותו רב נכבד:  
עשר  שנים  פרק   – הקדושה  שער   – חכמה  ראשית  "בספר 
מובא: 'מצאתי כתוב בספר מדבר בדברי חסידות, זה לשונו, ג' יש 
שמחניפין להם... לרבו כדי שילמדו תורה ומצות... – ומצוה גדולה 
דבריו  שישמעו  וכדי  שילמדו  כדי  ולחביריו  לתלמידיו  להחניף 
לקבל תוכחה ולקיים מצוות, וכן לכל אדם שהוא סבור שימשוך 

אותו אליו שישמע לו לקיים המצות".
מקומות  למראי  הקוראים  קהל  את  להפנות  הרב  ומוסיף 
החניפות,  שער   – כד  שער  צדיקים  בארחות  הוא  "וכן  נוספים: 
וראה גם ביערות דבש ח"א דרוש טו, ד"ה והנה כל ד' מדות הללו".

סוף דבר: למי שעדיין פקפק בכדאיות הדברים או בנכונותם 
על פי הלכה. אין כאן שום מקום לפקפוק.

להורים המסורים נאמר: המשיכו בכל עוז לשחד את המלמדים 
המופקדים על האוצרות היקרים מכל שלכם. השחילו להם מעטפות 
ממעטפות שונות. מילים טובות. מחמאות. תזכורות. מתנות ומה 
לא. הכל קביל וסביר למען המטרה המשותפת של כולנו – שנזכה 
ונבונים,  חכמים  ובמצוות,  בתורה  עוסקים  בנים  ובני  בנים  לגדל 

אוהבי ה', יראי אלוקים, אנשי אמת, זרע קודש, בה' דבקים.

מאסר עולם לרוצח החייל רון קוקיא הי"ד
מאסר עולם ועוד עשרים שנות מאסר נגזרו על המחבל חאלד אבו ג'ודה שהורשע ברצח החייל בערד לפני שנה וחצי

מאת סופרנו הצבאי

המחוזי  המשפט  בית  שופטי 
של  עונש  אתמול  גזרו  שבע  בבאר 
נו־ מאסר  שנות  ו־20  עולם  מאסר 
ספות על המחבל חאלד אבו ג'ודה 
קוקיא  יצחק  רון  סמל  את  שרצח 
ערד.  בעיר  וחצי  שנה  לפני  הי"ד 
המחבל  כי  עוד  נקבע  הדין  בגזר 
את  קוקיא  של  למשפחתו  ישלם 
לקבוע  שניתן  המקסימלי  הפיצוי 
שק־ אלף   258 בסך  פלילי  בהליך 

לים.

של  אחיו  זאהי,  של  משפטו 
מואשם  אשר  הרוצח,  המחבל 
עדיין  רצח,  נסיון  של  בעבירה 
במשפ־ הדיונים  במהלך  מתנהל. 
רון  של  אביו  דרש  הרוצח  של  טו 
עונש  להטיל  קוקיא,  בועז  הי"ד, 
ישראל  "מדינת  הרוצח,  על  מוות 
להילחם  כדי  מספיק  עושה  אינה 
מצפים  אנו  הטרור.  את  ולהפחית 
מוות  עונש  לדרוש  מהפרקליטות 
לרוצח השפל שהוא אזרח ישרא־

לי שבגד במדינתו".
להחזיק  סיבה  שום  "אין 

הנדונים  שפלים  רוצחים  בכלא 
שחוק  מקווה  אני  עולם.  למאסר 
ויק־ בכנסת  יקודם  מוות  עונש 

כספים  קיזוז  חוק  גם  כמו  רה 
המסיתה  הפלסטינית,  לרשות 
למשפחות  ומשלמת  לטרור 
את  מחוללת  ובכך  הטרוריסטים 
אמר  בישראל",  הטרור  מעגל  כל 

האב.
למשפ־ גם  התייחס  קוקיא 
המחבל  צמח  ממנה  הרוצח  חת 
חו־ שישה  כמעט  "עברו  ואמר 

הרוצחים  ואבי  רון  מרצח  דשים 

את  גינה  לא  גודה  אבו  עודה 
מהר־ דורשים  אנו  המעשה. 

ואזרחית  פלילית  לטפל  שויות 
שעבר  בגלל  הרוצחים  באב 
ובמיוחד  הרצח  לפני  החוק  על 

אחריו".
"אי  השכול,  האב  לדברי 
הטיפול עד כה בהפקרות של אבי 
הרוצחים ע"י הרשויות מהווה הז־

נחה בתפקידם ואחריותם, ויגרום 
כיבוד  ואי  לזלזול  הבדואי  במגזר 
לפעולות  יביא  אשר  דבר  החוק 

טרור נוספות".

/  יונתן ליפשיץ מאחורי הכותרות

המתיחות בדרום: סבבי 
הסלמה – גרסת יחיא סינוואר

למעלה מאלף רקטות ופצמ"רים שוגרו השנה מעזה אך בניגוד 
לסבבים לפני צוק איתן – כמעט כל הירי כוון לעוטף ^ כך למד חמאס 

תחת יחיא סינוואר את נקודות התורפה בירושלים

עוד לא יבשה העט שניסחה את טיוטת ההב־
נות עם ארגון הטרור חמאס ושוב הסלמה בדרום. 
במהלך שעות צהרי יום שלשום הופעלה אזעקת 
צבע אדום במועצות האזוריות שער הנגב ושדות 
פיצוצים  על  דיווחו  תושבים  עזה.  שבעוטף  נגב 
כי  צה"ל  דובר  מסר  בהמשך  במקום.  שנשמעו 

מדובר בירי שלא חצה את שטח ישראל.
לא שהיה שקט קודם לכן. לילה קודם לכן שוגרו 
טילים נוספים לערב ישראל ואזעקות נשמעו בחלק 
מיישובי עוטף עזה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 
ניסה לשדר עסקים כרגיל והמשיך לפזר מילים כמו 
חול. "ההנחיה שלי עכשיו היא להשאיר את הכוחות 
תימשך,  הזו  הרגיעה  אם  יודעים  לא  אנחנו  במקום. 
אנחנו ערוכים לקראת כל התפתחות. זו הדרך שבה 
אנחנו מנהלים את העניינים – מפעילים כוח כשצ־

ריך, ונמנעים אם אפשר ממלחמות מיותרות. אנחנו 
עושים את זה לא רק בגזרה הדרומית, אלא גם בצ־
פונית, בהצלחה בלתי רגילה. בלמנו את איראן, אנ־

חנו הולמים שם כשצריך, אבל נמנעים שוב ממלחמה 
מיותרת", אמר.

רקטות  מאלף  למעלה  עם  שנה  בחלוף 
יחיא  תחת  חמאס  כי  ומתברר  הולך  ופצמ"רים 
התורפה  נקודות  את  מהרה  עד  למד  סינוואר 
הגבו־ הקצב,  לפי   – ההסלמה  סבבי  בירושלים. 

לות והלקחים שחמאס קובע. הפרשן הצבאי של 
'ידיעות' יואב זיתון, מחדד את הדברים וטוען כי 
סבבי  צורת  את  שינה  סינוואר  יחיא  תחת  חמאס 
ההסלמה נגד ישראל בשנה האחרונה, מאז הופר 
השקט היחסי שאפיין את התקופה הארוכה שה־

גיעה אחרי מבצע צוק איתן בקיץ 2014. 
"כעשרת סבבי ההסלמה בשנה האחרונה היו 
לסבבים  ביחס  הירי,  ובטווח  בזמן  יותר,  קצרים 
ובהמשך  ענן,  לעמוד  יצוקה  עופרת  שבין  בשנים 
עד לצוק איתן – אבל אינטנסיביים בהרבה בירי 
ולהלן  במאמרו  מסביר  הוא  עזה",  עוטף  לעבר 

נצטט מתוכו.
יותר,  ארוכים  היו  הסבבים  איתן  צוק  "לפני 
היש־ בצד  נפגעים  יותר  כללו  ימים,   3-4 נמשכו 
ראלי, ובכך כרסמו מאוד באורך הרוח הישראלי 
ובסבלנות של מקבלי ההחלטות. בשנה האחרונה 
הדבר שונה: כל סבב נמשך יממה, לעתים שתיים, 
ובחלק הארי של השיגורים חמאס אף נמנע מירי 
על הערים בעוטף, כמו אשקלון, אופקים ונתיבות. 
והקיבוצים  המושבים  לעבר  הם  המטחים  עיקר 
הבטן  הגבול,  סמוכות  האזוריות  המועצות  של 

הרכה שסופגת וסופגת, ללא הפסקה".
אתמול הודיע חמאס כי "הוא נחוש לחייב את 
ישראל  וכי  שסוכמו –  להבנות  להתחייב  ישראל 
אמר  הארגון  האמיתי".  המבחן  מול  כעת  עומדת 
הם  שייושמו  והפרויקטים  הצפויות  "ההקלות  כי 
של  והנוכחות  השיבה  עצרות  לחץ  של  תוצאה 
אנו  הסלמה.  סבב  בכל  הפלסטינית  ההתנגדות 
שונות  והקלות  שונים  פרויקטים  בפני  עומדים 
תפעוליים,  פרויקטים  הדיג,  החשמל,  בתחומי 
בתחום  פרויקטים  במעברים,  התנועה  הגדלת 
האנרגיה, כניסתם של חומרים שימושיים והקמת 

פרויקטים תשתיתיים והומניטריים רבים".
מר־ המצרית  המשלחת  של  יציאתה  רקע  על 

צועת עזה לישראל הוסיף הארגון: "אנו ממתינים 
מהמשל־ ישראל  של  ולתכניות  הזמנים  ללוחות 

ההבנות  תנאי  את  ליישם  מנת  על  המצרית,  חת 
שהושגו. אין לישראל ברירה אלא להתחייב להן 
שישראל  עד  יסלימו,  השיבה  צעדות   – לא  ואם 

תעמוד בדרישות ובזכויות עמנו".
הש־ וחצי  "בשלוש  במספרים.  מתמקד  זיתון 

שוגרו  אשתקד,  מאי  עד  איתן,  צוק  שלאחר  נים 
בעשרת  עזה.  מרצועת  ופצמ"רים  רקטות   110
רקטות  מאלף  יותר  נמנו  מאז  שחלפו  החודשים 
ופצמ"רים, רובן ככולן לעבר העוטף. מעבר כרם 
שלום לסחורות, שנפתח אתמול, נסגר כמה וכמה 
ירי רקטות, שיגורי עפיפונים  פעמים – בעקבות 
ובלונים והצתות – ונפתח מחדש בכל פעם, לאחר 

ימים ספורים.

סבבים בלתי נגמרים

האחרונה  בשנה  לראשונה  נסגר  שלום  כרם 
61 נהרגו  מכן  לאחר  יומיים  האחרון.  אייר  בכ"ז 
פלסטינים במהומות יום הנכבה בגבול עזה. שלו־

שה ימים חלפו, והמעבר נפתח.
רקטות   200 הסלמה:  שוב  מכן  לאחר   14
מט־ עשרות  הותקפו  ובתגובה  שוגרו,  ופצמ"רים 

רות טרור, ובהן מנהרה ליד כרם שלום. 
לטרור  בתגובה  נסגר  שלום  כרם  תמוז  בכ"ו 
צה"ל  קצין  מכן  לאחר  ימים  ארבעה  העפיפונים. 
נפצע באורח בינוני מרימון, וצה"ל הפציץ בתגובה 
שתי מנהרות. 210 רקטות ופצ"רים שוגרו באותו 
בתיווך  אש  בהפסקת  שהסתיים  הסלמה,  סבב 

מצרי ופתיחת המעבר.
ימים אחדים לאחר מכן מעבר הסחורות בד־

רום הרצועה נסגר פעם נוספת, בשל המשך הירי 
וטרור ההצתות. ארבעה ימים חלפו וסמ"ר אביב 
לוי נהרג מירי צלפים בגבול עזה – ההרוג הראשון 
של צה"ל מאז צוק איתן. התגובה: תקיפה נרחבת 
ברצועה והשמדת שתי מפקדות גדוד של חמאס. 
גם אז לחץ מצרי הוביל להפסקת אש ולאחר מכן 

לפתיחת המעבר.
להחלטה  הוביל  והעפיפונים  הבלונים  טרור 
לסגירת כרם שלום בכ' אב. ירי הרקטות התגבר 

העוטף  ליישובי  נורו  ו־180  מכן  שלאחר  בימים 
ולנתיבות. צה"ל תקף בתגובה 140 מטרות בעזה. 
להבנות  בהגעה  סייעו  שכרגיל  אלו  היו  המצרים 
מחדש  נפתח  שלום  כרם   – ולחמאס  בישראל 
שבועיים לאחר מכן ומרחב הדיג לעזתים הוגדל.

בבאר  בבית  ישירות  רקטה  פגעה  חשוון  בח' 
שבע, אחרת נפלה בים סמוך לגוש דן. חיל האוויר 
בישראל  טרור.  מנהרת  בהן  מטרות,   20 הפציץ 
שוגרו  ולמרכז  שבע  לבאר  הרקטות  כי  העריכו 
קשה  היתה  לא  התגובה  ולכן  ברק,  פגיעת  עקב 

במיוחד.
עשרה ימים חלפו, ועוד סבב הסלמה. הג'יהאד 
האיסלאמי שיגר 34 רקטות ב־27 באוקטובר, חיל 
האוויר הפציץ בתגובה 87 מטרות והחריב בנין בן 

ארבע קומות, מטה של חמאס.
בג' כסלו נהרג סא"ל מ' במבצע מיוחד ברצו־

עת עזה, בהיתקלות שבה נהרגו שבעה מחבלים. 
ההסלמה שהחלה לאחר מכן כללה מטחים כבדים 
לעוטף, וכן לערים בדרום. כ־400 רקטות שוגרו, 
אחת מהן פגעה בבנין באשקלון ופלסטיני שהיה 
שם נהרג. טיל נ"ט שפגע באוטובוס חיילים ב'חץ 
בעשרות  הגיב  צה"ל  חייל.  קשה  ופצע  שחור' 
רבות של תקיפות ברצועה, עד לסיום הקבוע של 

הסבב – הפסקת אש בתיווך מצרי.
סגירת המעברים – כרם שלום בדרום הרצו־

לא  בצפונה –  ולחולים  לסוחרים  ארז  ומעבר  עה 
הכבידה בצורה דרמטית על האזרח הקטן בעזה. 
אמנם בשבוע האחרון צומצם זמנית שוב משך זמן 
החשמל לתושבי הרצועה, מ־8 שעות עד להפסקה 
הסולר  הכנסת  עצירת  בגלל  שעות,  ל־4-6  יזומה 
הקטארי, אך מסגירת עורק החמצן העיקרי לעזה 
נפגעו בעיקר הסוחרים ובעלי העסקים ברצועה, 
למפעליהם  ומשלוחים  גלם  לחומרי  שהמתינו 

ועסקיהם.
המח־ ברצועה,  ובתרופות  במזון  מחסור  "אין 

סנים והמדפים מלאים", הסביר ל'ידיעות' בשבוע 
שעבר גורם בטחוני שאחראי על הקשר עם רצו־

עת עזה. "אין כוח קניה, לאנשים אין כסף לרכוש 
כמעט  ימים  לכמה  מעברים  סגירת  ולכן  דברים, 

ולא מורגשת, מלבד סוגיית החשמל".
ובני־ איתן,  צוק  בסבבים. "עד  לשוני  ובחזרה 
ההס־ סבבי  את  פתח  חמאס  הנוכחית,  לעת  גוד 
למה היכן שהסתיימו הסבבים הקודמים, במגמה 
הלהבות  גובה  את  להגדיל  יותר,  תוקפני  להיות 
ולהכניס מאות אלפים מתושבי הדרום למרחבים 
דבר  של  בסופו  הוביל  זה  ישראל  את  מוגנים. 
עדיין  חמאס  מהם  ברצועה,  נרחבים  למבצעים 

מורתע", מסביר זיתון.
בראשות  חמאס  לפיו  המתקבל  ההסבר  "זהו 
הארגון  למנהיג  שנתיים  לפני  שמונה  סינוואר, 
לא  אך   – להסלים  כדי  הכל  עושה  עזה,  ברצועת 
כחצי  למלחמה.  הפריצה  לסף  ישראל  את  לקרב 
כמעט  בדרום  גדולות  בערים  אזרחים  מיליון 
מבצע  מאז  ורקטות  יירוטים  אזעקות,  חוו  ולא 
בקו  להיות  שהורגלו  ערים  בכדי  ולא  איתן,  צוק 
האש, כמו באר שבע, אשדוד וקרית גת, הן מחוץ 

למשחק.
שבע  בבאר  המשפחה  בית  על  המדויק  "הירי 
מע־ ידי  על  הוגדר  אחדים  חודשים  לפני  בשלהי 
המ־ על  ברק  שנגרם מפגיעת  רכת הבטחון ככזה 

שגר. הירי לעבר גוש דן והשרון בחודש האחרון 
– כטעות תחזוקתית. גם אם הדבר מעלה גיחוך, 
המקובלת  הסברה  עדיין  זו  מודיעינית  מבחינה 
כיצד  היטב  בכך  מממש  לפיכך  חמאס,  בישראל. 
הוא קורא נכון את ממשלת ישראל – עוטף עזה, 
כולל ערים קטנות כמו אופקים, נתיבות ושדרות, 

הוא 'מחוץ טריטוריה'.
ישראל  של  התגובה  כללי  כי  הסביר  בדבריו 
לירי על תושבים באזור זה הם שונים, ולכן מטחי 
שיש־ לגיטימי,  לכאורה  דבר  הן  לעברן  רקטות 

למבצע  לא  ואף  למלחמה  בגללם  תצא  לא  ראל 
הפיקוד  בשרשרת  פגיעה  שיכלול  נרחב  אווירי 

של הארגון.
מכתיב  לא  והוא  כמובן,  יורה,  חמאס  רק  "לא 
לחלוטין את מדיניות האש כלפי ישראל. בשבוע 
תקיפות  שגרר  לשרון  הירי  לאחר  למשל,  שעבר 
ולאחר  היום,  אותו  של  הערב  בשעות  ישראליות 
מכן ירי מוגבל של חמאס ואז הפסקת אש לילית, 
הסוררים  הארגונים  היו  מכן  לאחר  שירה  מי 
והג'יהאד האיסלאמי, שככל הנראה ירה גם הלי־

לה – בניגוד לקו שהכתיב חמאס – את 5 הרקטות 
לעבר מועצת אשכול.

יחד עם זאת, גם המטחים של יתר ארגוני הט־
ה־5-10 טווח  את  כמעט  חוצים  לא  ברצועה  רור 

ק"מ מהגבול. ארגוני הטרור ברצועה לא שוברים 
מס־ השיגורים  שרוב  גם  מה  הכלים,  את  בכך 

ביירוטים  או  פתוחים  בשטחים  בנפילות  תיימים 
בי־ המדיניות  שמקבלי  דבר  ברזל,  כיפת  ידי  על 

שראל מקבלים כשגרה שניתן לחיות בה", הסביר 
זיתון.

מתאם  לשעבר  דנגוט,  איתן  במיל'  אלוף 
פעולות הממשלה בשטחים, אמר אתמול בראיון 
ב'שיטת  קצר  טווח  תהליך  פה  "יש  כי  ל'ידיעות' 
סלמי', שמטרתו להימנע ככל הניתן מהסלמה עד 
חדשה  שממשלה  הדברים  אחד  הבחירות.  יום 
ולגבש  דיון  לקיים  זה  לעשות  במיידי  תידרש 
בכוח  ניגרר  אנחנו  אז  עד  אם  עזה.  לגבי  מדיניות 
צה"ל  לזה  וגם  אחד,  דבר  זה  הסלמה,  לאיזושהי 

נערך ומתכונן".
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הגאון הצדיק רבי חיים מענדיל שטייגר זצוק"ל
וחו־ יום  חומות  מהזמן,  ולמעלה 

מול  וקרסו  התמוססו  לילה  מות 
העצו־ ושקידתו  הגדולה  אהבתו 

מה בתורה. הוא היה מופרש מכל 
עניני עוה"ז, עד שכל כ"ד השעות 
ביממה שלו היו קודש לעבודת ה'. 
אותו  הקיפו  רבים  ייסורים  חבלי 
אך לא היו לו בעולמו כי אם תשו־

לא  כשהוא  לבוראו,  עצומה  קה 
נותן לחבילות הצרות, אותם נשא 

על גוו השחוח, להכריע אותו.
הגה"צ רבי חיים מענדיל זצ"ל 
זצ"ל  שמואל  הג"ר  לאביו  נולד 
רעטיק  בעיירה  תרצ"ג  בשנת 
של  אחיו  בן  לדעעש,  הסמוכה 
ולאמו  זצ"ל,  שמים  המגד  בעל 
היימאן  שמשון  רבי  הגה"ח  בת 
של  בצילו  הסתופף  אשר  זצ"ל, 
של  חתנו  זי"ע.  משינאווא  הרה"ק 
מענדל  רבי  הרה"ק  הפלאים  איש 
מראשי  שהיה  מי  זצ"ל,  דעעשער 
למעלה  לפני  בצפת  החסידות 
ממאה שנה, כסנדק בבריתו שימש 
טייטלבוים  דוד  משה  רבי  הרה"ק 
הגה"ק  נכד  לאפוש  אב"ד  זי"ע 
משפחה  בני  זי"ע.  משה  הישמח 
חסידי  עדת  על  נמנו  זו  חשובה 
מדורי  מנהגיה.  לפי  ונהגנו  צאנז 

דורות.

שנות הגליל
אביו  עלו  בשנים  רך  בהיותו 
וקבעו  משפחתו  כל  ועמו  ז"ל 
ניצלו  ובכך  צפת,  בעיה"ק  דירתם 
ממאורעות השואה ושנות הזעם. 

ימי חורפו נטועים עמוק בעיר 
גם  הוליכוהו  רגליו  אולם  צפת"ו, 
לרחובות עיה"ק טבריה בה כידוע 
מעם,  מורמים  אנשים  התגוררו 
פארי חסידות סלונים, שהיו מוצ־
בים ארצה וראשם מגיע השמימה.

התגורר,  בה  צפת  בסמטאות 
טננהויז  קהת  הג"ר  את  גם  הכיר 
לב  הייטב  הגה"ק  תלמיד  זצ"ל, 
הסמיכו  שאף  זי"ע  מסיגעט 
לה־ זכה  השנים  במהלך  להוראה. 

אשלג  מהרי"ל  הגה"ק  את  גם  כיר 
זי"ע בעל ה'סולם', את הגה"צ רבי 
שהס־ זצ"ל  מרגליות  זעליג  אשר 

את  וכן  הרשב"י,  בצל  רבות  תופף 
אייזנבך  פישל  רבי  הגה"צ  חתנו 
זצ"ל, ר"י שער השמים, שאף למד 
עמו בחברותא בתורת הנגלה. וכן 
מסק־ יוסף  יעקב  רבי  הרה"ק  את 

ווירא זי"ע.
המופלג  החסיד  את  הכיר  כן 
הלה  בטלן',  משה  'רבי  שכינוהו 
כל  את  וידע  מדרגה  בעל  היה 
בע"פ,  הק'  החיים  אור  הספה"ק 

באהבו  איש־סודו  להיות  אף  וזכה 
אותו אהבת נפש.

ביקורו  במהלך  תרצ"ה  בשנת 
אלימלך  אברהם  רבי  הרה"ק  של 
בהיותו  בארה"ק,  זי"ע  מקארלין 
לברכתו,  זצ"ל  המנוח  זכה  בצפת, 
ער־ להיות  "שיגדל  בירכו:  אשר 

ליכע איד".
נסע  המצוות  לגיל  בהגיעו 
ישראל'  'תפארת  בישיבת  ללמוד 
בתורה  עמל  שם  חיפה,  שבעיר 
לילות כימים, עד כי בחורי הישי־
בה ראו בו דמות של בחור שעדיו 
כא־ ישראל,  בית  בכרם  לגדולות 
שר הכל בקשו את קירבתו בתורה 

ובעבודת ה'.
ישראל  תפארת  בישיבת   
הג"ר  הישבה  לראש  ביותר  נקשר 
שחיבבו  זצ"ל  רובמן  דב  מאיר 
והעריכו ביותר, ולא אחת התבטא 
בהתלהבות ברבים בפני הבחורים 
שעליהם ללמוד מהתמדת התורה 
ויראת ה' טהורה הנסוכה על פניו 
מענדיל  חיים  החשוב  הב'  של 
שטייגר, וממנו ילמדו כיצד עליהם 
לצעוד ולגדול בתורה וביראת ה'.

למד  אף  מסוימת  תקופה 
ברא־ אז  שעמדה  חדרה  בישיבת 

זצ"ל  גלינסקי  הגר"י  של  שותם 
שם  וגם  זצ"ל,  פרלמוטר  והגר"א 
קדוש  בחור  כעל  עליו  הביטו 
לעת  המעת  כל  הדבוק  וטהור 
אף  מרפה  ואינו  עולם,  בבורא 

לרגע אחת מלימוד התורה.

באהלי צדיקים
בשנת  צעיר  עלם  בהיותו 
תש"ה, זכה להיות בין קומץ המנין 
ושול־ בתפילות  להשתתף  שזכו 
הרה"ק  מרן  של  הטהורים  חנות 
הנו־ בימים  זי"ע,  מבעלזא  מהר"א 

בארה"ק  לשהותו  הראשון  ראים 
שאז שהה כידוע בעיה"ק צפת.

למלא  נוכל  רבים  גליונות 
גדלות  הנדירה,  אישיותו  אודות 
הנשג־ צדקותו  והתמדתו,  תורתו 
בה וחסידותו, עבודתו את השי"ת 
ארוכה  גם  כך  קודש.  אש  בלהב 
לספר  נבוא  אם  היריעה  תהא 
ברבו  האמיצה  התקשרותו  על 
חיים  מרדכי  רבי  הגה"ק  המובהק 
התבטלותו  על  או  זי"ע,  מסלונים 
הגה"ק  מרן  רבו  כלפי  ישותו  בכל 
חיים  השפע  בעל  אדמו"ר  כ"ק 
מצאנז זי"ע ודביקותו העצומה בו.

יהווה  ויסופר  ייכתב  אשר  כל 
לעצם  פרקים'  'ראשי  מעין  רק 
דמותו של גאון וצדיק זה, שבהלי־

וכאבוקה  כנר  למעשה  היה  כותיו 
של מורה דרך לרבים שהסתופפו 

קדומים  הוד  אמרה  דמותו  בצלו. 
וני־ המזהיר  העבר  מסורות  ואת 

חסידים  של  הקודם  הדור  חוחות 
דורנו.  לבני  הנחיל  עליה  ובני 
ואמונתו  דביקותו  את  בראותנו 
הס־ צורת  ואת  בצדיקים  התמה 

ורחימו,  בדחילו  בצלם  תופפותו 
איך  חי  מוסר  ספר  בכך  הוא  היה 
ולהתקשר  המלך  לשער  לבוא  יש 

לצדיק.
בשנת תש"י, קיים בנפשו 'הוי 
לירוש־ ונסע  תורה',  למקום  גולה 
אברהם  בית  בישיבת  ללמוד  לים 
הראשונות.  בשנותיה  סלונים 
גדולים  הזמן  באותו  גם  למדו  שם 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  כמו  וצדיקים 
מהרנ"צ מבאבוב זצוק"ל, ויבלח"א 
שכטר  מאיר  יעקב  רבי  הגה"צ 

שליט"א, ועוד רבים וטובים.
להתקרב  זכה  זמן  באותו 
מרדכי  רבי  להגה"ק  איתן  בקשר 
זי"ע  הרמ"ח  זי"ע,  מסלונים  חיים 
של  נכדו  הוא  כי  ממנו  כששמע 
זי"ע,  דעעשער  מענדל  ר'  הרה"ק 
קבע  ומיד  ותיכף  מאוד,  התרגש 
נקשר  מאז  עמו.  בחברותא  לימוד 
בכל לבו ונפשו במורו ורבו הרמ"ח 
זי"ע, בבחינת 'אחזתיו ולא ארפנו'.
במ־ לשהות  זכה  זו  בתקופה 

כשהוא  ולילה,  יומם  קדשו  חיצת 
לע־ זו,  יקרה  תקופה  היטב  מנצל 

הנאדרות  דרכיו  אתר  מקרוב  קוב 
תורתו  מאור  וליהנות  בקודש, 

וחסידותו. 
בזקנותו של הרמ"ח כהו מאור 
הנפטר  תלמידו  זכה  ואז  עיניו, 
היה  ביום  שעות  ומספר  זצ"ל 
הכתב  מתוך  לפניו  ומקריא  עומד 
השנים  באותן  לימודיו.  סדרי  את 
רמב"ם  גמרא,  לפניו  לומד  היה 
ואף  בע"פ,  הכל  ידע  הוא  ועוד. 
היה מתקן אילו היו מחסרים תיבה 
התבטא  לימים  וכדומה.  מילה  או 
דעתו  הסיח  לא  כי  זצ"ל  הגרח"מ 

מרבו זה אף לא יום אחד.
נשמעה  מיוחדת  התבטאות 
הנתיבות  אדמו"ר  מרן  כ"ק  מפי 
אודות  זי"ע  מסלונים  שלום 
היחיד  היה  הוא  כי  זצ"ל,  הגרח"מ 
שירד לסוף דעתו והבין את דרכי 
מסלונים  הרמ"ח  של  תהלוכותיו 
היו  כידוע  אשר  בתפילותיו  זי"ע 

במהירות. 
כי  סיפר,  מעניינת  אנקדוטה 
בשנת תשי"ג בלמדו בישיבת בית 
מרן  הישיבה  ראש  היה  אברהם, 
הנתיבות שלום זי"ע שוכב על מי־
באותה  הרפואה,  בבית  חוליו  טת 
להשתתף  הולך  הוא  היה  שנה 
מהר"א  מרן  של  טיש'  ב'מיטאג 

מבעלזא זי"ע בקטמון שהיה עורך 
השבתות  באחת  מאוחרת.  בשעה 
את  לרפואה  להזכיר  בנפשו  גמר 
מבעלזא  הרבי  אצל  רבו  של  שמו 
הרה"ק  כשהיה  שבוע  מידי  זי"ע. 
השוה"ט  לעריכת  נכנס  מבעלזא 
הק'  רגליו  על  והולך  עומד  היה 
זו  כשבשעה  מקומו,  אל  מהמזוזה 
להזכיר  מה  דבר  לו  שהיה  מי  כל 
ולהזכיר.  לפניו  לעמוד  יכול  היה 
היה  יכול  לא  הרב  הדוחק  מפאת 
אל  לגשת  מענדיל  חיים  רבי 
את  לעצמי  לחש  ולכן  הקודש, 
צביה  בן  נח  'שלום  ואמר  השם 
רגע  באותו  מיד  לרפואה'.  זקוק 
על  ונעמד  מבעלזא  הרה"ק  עצר 
מה,  דבר  לעצמו  ומלמל  מקומו, 
הבינו.  לא  מסביב  כשהסובבים 
עצמו  הוא  כי  הגרח"מ  אמר  אולם 
כי  נעצר  מבעלזא  שהרה"ק  הבין 
ידע שיש עוד יהודי הזקוק לישו־

'ראש  והזכיר  אליו  ניגש  מיד  עה. 
הישיבה דסלונים רבי שלום נח בן 
הרה"ק  החל  אז  לרפואה'.  צביה 
עם  יחודים  לייחד  זי"ע  מבעלזא 
הדב־ כדי  ובתוך  הק',  אצבעותיו 
רים שאל אותו למצבו ולהרגשתו.

התקשרותו  הינו  מיוחד  פרק 
והתבטלותו לרבו כ"ק מרן אדמו"ר 
השפע חיים מצאנז זי"ע, את שמעו 
עוד שמע מבית אביו, כשזכה אביו 
השנים  באחד  להיות  שמואל  רבי 
לאר"י  חזר  וכאשר  בקלויזנבורג, 
היה מספר על עוצם עבודתו הק־

היתה  שלא  קודש  עבודת  דושה, 
אולם  ההם.  בימים  גם  מוכרת 
לחזות בפניו הק' זכה רק בביקורו 
הראשון בירושלים בשנת תשט"ו, 
ואז זכה לחזות בעבודתו הקדושה 
'רגילה'  מנחה  בתפילת  והלוהטת 
תפילת  את  בראותו  חול,  יום  של 
הדמ־ ועמוסת  הלוהטת  המנחה 

מתחטא  זי"ע  מרן  כשכ"ק  עות, 
כבן לפני אביו שבשמים, מיד גמר 
פה  ישאר  זה  במקום  כי  בדעתו 
אשב כי אויתיה! מאז אחזתיו ולא 
מפל־ אחריו  ובא  דבק  בו  ארפנו, 
טרין של מלך ירושלים, לארץ לא 
זרועה של אותם ימים, קרית צאנז 
אל  קרוב  להיות  בכדי  בנתניה, 

הקודש.
השתתף  אף  זצ"ל  הגרח"מ 
לי־ בירושלים,  הראשונה  בשבת 
מים התבטא ואמר "היתה זו שבת 
חצובה מנהרות דינור של תלמידי 
שהסעירה  שבת  זי"ע.  הבעש"ט 
בה־ שנהרו  ירושלים  תושבי  את 
מוניהם לחזות בצדיק נשגב, שעל 
של  מסיפורים  רק  שמעו  כמוה 

זקני חסידים.

הראשו־ שנתה  תשי"ז,  בשנת 
במקום  הוקם  צאנז,  קרית  של  נה 
לא  נמנו  שעליו  האברכים,  כולל 
ואחד  אברכים,  משלושה  יותר 

מהם הוא המנוח זצ"ל.
בי־ האירוסין  בברית  בבואו 

ייסודה  לפני  היה  עוד  זה  רושלים 
ה'תנאים'  ואת  צאנז,  קרית  של 
חיים  השפע  הגה"ק  מרן  קרא 
דוד  ר'  הרה"ח  היה  השדכן  זי"ע. 
בידידות  היה  עמו  ז"ל,  גרינצווייג 
קרובה, ולאחר שקם השידוך, הוא 
לו  ובישר  זצ"ל  המנוח  עם  שוחח 
כולל  להקים  רוצה  זי"ע  שהרבי 
שם.  ילמד  ושהוא  צאנז  בקרית 
ותיכף ומיד רכש הגרח"מ את די־
רתו בקרית צאנז עוד בהיותו חתן!

ביום  תשי"ז,  באב  בט"ו 
מרודניק  הגה"ק  של  ההילולא 
מצאנז  אדמו"ר  מרן  לו  קרא  זי"ע, 
רוצה  שהוא  ואמר  לביתו  זי"ע 
שם.  ילמד  ושהוא  כולל  לפתוח 
יום  באיזה  הרבי,  את  כששאל 
התשובה  הכולל.  סדרי  יתחילו 
המפתיעה היתה: "עכשיו! היכנסו 
ללמוד!"...  והתחילו  ביהמ"ד  אל 
כך  שביעית,  הל'  למדו  זמן  באותו 
של־ כדי  תשי"ח,  שנת  כל  במשך 

שהיתה  תשי"ט,  שנת  הבאה,  שנה 
בהל־ בקיאים  יהיו  שמיטה,  שנת 

כות אלו, בכל פרטיהן ודקדוקיהן. 
במהלך השנים אף נתמנה ע"י מרן 
בחן  ואף  בישיבה,  כמשגיח  זי"ע 
את בחורי הישיבה. הרבי אף סמך 
ובעניני  כשרות  בעניני  עליו  ידיו 

אפיית מצות מצוה.
כראש  כיהן  אף  שנים  מספר 
כ"ק  של  מדרשו  בבית  כולל 
במר־ זצוק"ל  מזלאטשוב  אדמו"ר 
תורה  הרביץ  שם  נתניה,  העיר  כז 
ת"ח  תלמידים  להעמיד  וזכה 

מובהקים.

מרביץ תורה וחסידות
תושבי  זכו  השנים,  במרוצת 
לשי־ לשמוע  בנתניה  צאנז  קרית 

מסר  אותם  הרבים  התורה  עורי 
בגמ',  התורה;  מקצועות  בכל 
המ־ וידיעותיו  יעקב,  עין  הלכה, 

משכו  ובחסידות  בתורה  בהילות 
רבים לשבת מולו ולהאזין לאמרי 
העמוס  יומו  סדר  שבפיו.  השפר 
תורה  של  ציר  סביב  נע  והצפוף 
כ"ד  כמעט  וחסידות  ה'  עבודת 
אף  השנים  במהלך  ביממה.  שעות 
משיעוריו,  קונטרסים  לאור  יצאו 

בשם 'חקל חיים'.
רבות  חברותות  לו  היו  כן 
ממקצועות  בהרבה  היום  במשך 
החברותות  מעמיק,  בעיון  התורה 
עם  כולו  הש"ס  את  ידע  כי  העידו 
על  והאחרונים  הראשונים  גדולי 
מצטט  היה  אף  אחת  לא  בוריו, 
הקצוה"ח,  מדברי  שלמים  קטעים 
לפליאתם  בע"פ  ועוד,  הנתיבות, 
משתו־ שעמדו  החברותות  של 
הרבות.  ידיעותיו  היקף  על  ממים 
לא  וכדומה  חולי  של  במצבים  גם 
והחברותות  שיעוריו  על  ויתר 
במסירות  מגיע  והיה  הקבועות, 
וח־ תורה  להרביץ  לביהמ"ד  נפש 

סידות לפליאתם הרבה.
הקים  האחרונות  בשנים 
ערב  כולל  נחמיה  אהל  בביהמ"ד 
זצ"ל.  אביו  ע"ש  שמואל',  'מדרש 
ממנו  לשמוע  זכו  אף  האברכים 
בספר  שיעור  ראשון  יום  מדי 
שישי  ובליל  הלבבות'  'חובת 
החיים',  'אור  בספה"ק  שיעור 
מצטרפים  אלו  כשלשיעורים 
ומבאי  הקריה  מתושבי  רבים  גם 
ביהמ"ד שהתענגו על מוצא דבריו 
שהעשיר אותם  הרבות  וידיעותיו 

במהלך השיעורים.
כמה  סיים  השנים  במהלך 
הש"ס  לימוד  את  פעמים  וכמה 
בשנת  שו"ע.  חלקי  ד'  כל  ולימוד 
שערך  הודיה  בסעודת  תשס"ה, 
מהטיפול  שיצא  אחר  בביתו 
דבריו  סבבו  לחיים,  ממוות  בלבו 
על  להשי"ת  והודיה  שבח  אודות 
כמה  ולסיים  לכך  להגיע  שזכה 
חלקי  וד'  הש"ס  את  פעמים  וכמה 
השפע  מרן  כי  סיפר  אז  השו"ע. 
שנ־ אחר  עליו  התבטא  זי"ע  חיים 

בקומה  ביתם  ממרפסת  בתו  פלה 
בני־ "מלומד  הוא  כי  השלישית, 

סים". וכן ניצל מירי הישמעאלים 
חיפה,  בעיר  תש"ח  בשנת  ימש"ו 
צפת,  בעיה"ק  תש"ט  בשנת  וכן 
לבית  ולברוח  לחמוק  כשהצליח 

החיים העתיק, וניצלו חייו.
בכל מוצ"ש היה מסב לסעודת 
עליה  בני  עם  יחד  מלכה  מלווה 
אז  ה'  מבקשי  ובחורים  אברכים 
שמעו ממנו עובדות קודש מגדולי 
הדורות, במסירות נפש של ממש, 
ויתר  לא  רגילות  לא  בשבתות  גם 
מנין  עם  מלכה  מלוה  סעודת  על 
ג'  עם  לכה"פ  לא  ובאם  יהודים, 

יהודים.
בכל  הגדולה  בקיאותו  לצד 
והמוסר,  החסידות  התורה,  חדרי 
הנסתר  בתורת  ידות  עשר  לו  היו 
שהתעס־ וטובים  ורבים  והקבלה, 

קו בעניני קבלה היו עולים למעונו 
לשאול אותו את שאלותיהם והוא 
ספקו־ את  להם  פותר  היה  באחת 

תיהם בכל רזי תורת הנסתר. לפני 
כעשרים שנה אף היה נוסע בהס־

תר מדי שבוע במשך שנה תמימה 
הגר"י  אצל  הנסתר  תורת  ללמוד 

זליכה זצ"ל מרבני ב"ב.

איש המעלה
התרחקותו מכל עניני העוה"ז 
וסובביו.  מכריו  כל  את  הפליאה 
היה  לא  בשנים  עשרות  במשך 
אר־ השעה  עד  לפיו  אוכל  מכניס 

בע או חמש אחה"צ, אז היה מסיים 
בתפלות  העמוס  יומו  סדר  את 
ושיעוריו לצד החברותות, ורק אז 
היה חוזר מביהמ"ד לביתו לטעום 
חוזר  היה  ושוב  בפיו,  מה  דבר 
לביהמ"ד עד לשעות הקטנות של 
הלילה להמשיך בשיעוריו וסדריו 
עשרות  במשך  גם  כך  העמוסים. 
באמ־ לסעודה  ידיו  נטל  לא  שנים 

צע השבוע ואף לא אכל בשר אלא 
מצוה  בסעודת  ורק  שבת,  לכבוד 

נטל את ידיו.
גם  כי  העידו  אף  ביתו  בני 
שהיה  הזעומות  השעות  במספר 
פעמים  כמה  קם  היה  בלילה  ישן 
מתיישב  והיה  שינתו,  במהלך 
ממשיך  ושוב  ללמוד  מיטתו  על 
בוקר  לפנות  עד  הזעומה  בשינתו 
חדש  ליום  כארי  מתעורר  היה  אז 

של עבודת ה'.
שמי־ מסכת  היה  מיוחד  פרק 

רת עיניו הק'. כל ימיו נזהר בעיניו 
קמאי,  מחסידי  כחד  ברחוב  וצעד 
ומופת  דוגמא  היווה  בהתנהגותו 
כיצד  לראות  החסידים  לכל  חיה 
על יהודי ללכת ברחוב. גם בערוב 
נחלש  כאשר  זקנותו  לעת  ימיו 
הולך  והיה  דרכו  את  מאריך  היה 
שגד־ מקום  הבנינים,  מאחורי 

בכדי  ודרדרים  קוצים  שם  לים 
אסורות,  במראות  להיכשל  לא 
שעדיף  מתבטא  היה  אחת  ולא 
בקוצים  ולהיתקע  ללכת  לו 
רוחניים  קוצים  לקבל  מאשר 

בעיניו.
בענוות־ נודע  זצ"ל  הגרח"מ 

כאשר  הנדירה  ובפשטותו  נותו 
בטבעיות  יהודי  כל  עם  דיבר 
הטוב  חבר  הוא  כאילו  ובפשטות 
על  ידע  ולא  הבין  לא  כי  עד  שלו, 
שום מה 'רודפים אחריו' מכל עבר 

ומבקשים את קרבתו. 
נאמן  ידיד  היה  זצ"ל  הגרח"מ 
לעיתון היהדות הנאמנה 'המבשר'. 
בהזדמנויות  הקוראים  את  זיכה 
והשקפה,  מוסר  בפרקי  רבות 
עוד  והליכות  קודש  זכרונות  לצד 
לחסות  שזכה  הצדיקים  מגדולי 
העיתון  הוצאת  את  עודד  בצילם. 
והשתתף  הראשונה,  בתקופתו 
העיתון  שערך  שונים  בכינוסים 

בחקר החסידות. 
'כל משבריך וגליך עלי עברו', 
צרות רבות סבבוהו כל חייו, אולם 
להכריע  ליסורים  נתן  לא  מעולם 
"הכתוב  אומר:  היה  הוא  אותו. 
אומר 'מה יתאונן אדם חי גבר על 
הוא,  כך  הכתוב  שיעור  חטאיו', 
על  להתלונן  יש  מה  יתאונן"  "מה 
שהרי  האדם,  על  הבאים  יסורים 
מלשון  "אדם"  בגדר  הוא  אם 

היסו־ ש"חי"  הרי  לעליון,  אדמה 
הוא  ובאם  בעבורו,  חיות  הם  רים 
נמוכה  דרגה  שהוא  "גבר"  בגדר 
יותר, הרי שכל אלו באו עליו "על 

חטאיו" כדי לכפר עליו.
בבית  השנים  באחת  בהיותו 
למ־ ועלו  גברו  ויסוריו  החולים 

מבני  אחד  לו  ואמר  ראש,  עלה 
סאת  עם  יתכן  איך  משפחתו 
הבורא  את  לעבוד  גדולה  יסורים 
ב"ה בתורה ותפילה, ונענה ואמר: 
היסורים  ע"י  ואדרבה  אדרבה 
של  מלכו  אל  להתקרבות  זוכים 
עולם הקב"ה, וכעת אפשר לעבדו 

ביתר שאת ועוז.
בתורה  הרבה  גדלותו  מלבד 
בגמילות  רבות  עסק  אף  ועבודה, 
חסדים. עד היום קיים גמ"ח לעזר 
נישואין בישיבת צאנז. מה שפחות 
שייסד  שמי  העובדה  היא  ידוע 
הגרא"ש  הישיבה  ראש  היו  אותה 
המנוח  עם  יחד  זצ"ל  שמרלר 
פעם  בכל  זצ"ל.  שטייגר  הגרח"מ 
לסירוגין  הגמ"ח  אסיפות  נערכו 
פעם אחת בבית הגרא"ש שמרלר 
זצ"ל ופעם בבית הנפטר זצ"ל. ולא 
לחדרה  עד  ואף  רגליו,  נדדו  אחת 
לגמ"ח  כסף  לאסוף  בשביל  הגיע, 

זה.
לה־ בא  פעם  כי  יהודי,  סיפר 

על  הגרח"מ  בפני  לבו  את  שיח 
מטרתו  כשכל  שפקדתו,  הצרה 
אולם  ממון,  עבור  כלל  היתה  לא 
כמה  כשכעבור  הופתע,  מאוד  מה 
הגרח"מ,  אליו  התקשר  שעות 
הגון  סכום  בידו  יש  כי  לו  ואמר 
שיכול לבוא לעזרתו. כן ישנם עוד 
חסד  בעשיית  למכביר,  סיפורים 

בנסתר ובגלוי עם רבים וטובים.
טילפן  הצהרים  בשעות  פעם 
את  והטריד  בטלפון  אחד  יהודי 
ובביתו  זצ"ל,  המנוח  של  מנוחתו 
שבא־ המשפחה,  מבני  אחד  שהה 

הטלפון,  את  הרים  הפעמים  חד 
ויתקשר  שיחזור  למתקשר  ואמר 
והת־ השעה,  כמחצית  לאחר  שוב 

באמרו:  זצ"ל,  המנוח  עליו  רעם 
הרי יהודי אשר לבבו נשבר בקרבו 

מתקשר אלי, ואתה דוחהו?! 
הסתלקותו  עם  תשנ"ד  בשנת 
של מרן השפע חיים זי"ע, המשיך 
ביבלחט"א  עוז  בכל  דביקותו  את 
מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק  מ"מ  בנו 
שנותיו  מרום  אף  ועל  שליט"א, 
בת־ הסתופפות  על  ויתר  לא 

והשולחנות  הארוכות  פילות 
הטהורים. רק בשבוע שעבר נשא 
'טהורים  המעמד  לקראת  דברים 
הקודש  בחצר  שנערך  ירשוה' 
החסידים  פרחי  את  והלהיב  צאנז 
בצאנז  עברו  מימים  בזכרונות 
ומה  חלקנו  טוב  מה  וה'אשרנו 
נעים גורלנו'. עוד בפורים האחרון 
יום.  של  בעיצומו  בטיש  הסתופף 
ועילאית  נדירה  קירבה  לו  היה 
מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק  במחיצת 
שליט"א, בבית וברבים, ואשר לה 

זכו מעטים בחצר צאנז.

אחרית ימיו
התבטא  שבועות  מספר  לפני 
בפני אחד החברותות שעד חודש 
העו־ בזה  יהיה  לא  כבר  הוא  ניסן 

על  החברותא  של  לפליאתו  לם, 

דבריו התמוהים, התבטא הגרח"מ 
בפני אחד מבאי ביהמ"ד שהוא עד 
בימים  עמו  כשדיברו  גם  לדבריו. 
פסח,  לכבוד  מצות  על  האחרונים 
לא  כבר  הוא  שהשנה  ואמר  נענה 
שהובן  דבר  מצות,  לאכול  יצטרך 

רק אתמול עם הסתלקותו.
ערך  אף  האחרון  במוצ"ש 
ואז  כרגיל,  ברבים  מלכה  מלוה 
שכבר  או  נפשך  שממה  התבטא 
שכבר  או  בעולם  יותר  יחיה  לא 
שאכל  כיון  יותר,  בשר  יאכל  לא 
כל השנים מהשחיטה הפרטית של 
הגר"ש ישראלי זצ"ל מקרית צאנז 
שהסתלק לפני כחודש, ולאחרונה 
החל לאכול מהשחיטה של הגר"מ 
לעו־ הסתלק  גם  וכבר  זצ"ל  לנדא 

למו.
מסר  עוד  השבוע  ראשון  ביום 
עבודתו  את  וערך  שיעוריו  את 
הק' כרגיל, בשעות בוקרו של יום 
ליוצרו  נשמתו  את  השיב  אמש 
הבשורה  נשיקה.  במיתת  בטהרה 
על סילוקו התפשטה כאש בשדה 
ובמיוחד  ואתר,  אתר  בכל  קוצים 
שמיאנו  צאנז  חסידי  קהל  בקרב 
על  המרה  הבשורה  את  לקבל 

הסתלקותו לשמי רום.
התקיימה  הלוויה  מסע 
כ"ק  בני  בראשות  צאנז  בקרית 
שליט"א,  מצאנז  אדמו"ר  מרן 
רבים  ורבים  צאנז,  קרית  רבני 
ממעריציו ושומעי לקחו, בצוואתו 
ביקש כי לא יספידוהו, אלא ישאו 

דברי התעוררות.
השמיע  התעוררות  דברי 
אחיינו הגרב"צ באבצ'יק שליט"א 
עמד  שבדבריו  בב"ב,  כולל  ראש 
של  יסורין  איזהו  חז"ל  דברי  על 
אהבה כל שאין בהם ביטול תורה 
הנפ־ אצל  ראו  כך  ואכן  ותפילה. 

אשר  היסורים  חבלי  אף  שעל  טר 
תורה  ביטל  לא  מעולם  סבבוהו 
מכל  נימה  כמלא  זז  ולא  ותפילה, 
הנהגותיו והליכותיו עפ"י כל דק־

דוקי ההלכה.
ומספד  בכי  התעוררות  דברי 
רבי  הגה"צ  מפי  נשמעו  מיוחדים 
הלברשטאם  ברוך  שרגא  יחזקאל 
שליט"א הרב הצעיר דקרית צאנז 
ובנו הגדול של כ"ק מרן האדמו"ר 
מדברי  הביא  בדבריו  שליט"א, 
אהרן',  'וידום  עה"פ  זי"ע  החת"ס 
רבינו  ממשה  כששמע  שאהרן, 
גדו־ היו  והם  אקדש  בקרובי  ע"ה 

להודות  לו  היה  וממך,  ממני  לים 
כאלו,  בבנים  שזיכהו  להשי"ת 
ומ"מ בענוותנותו וידום אהרן ולא 
הודה לה' כי חשש פן יתעורר לה־

תרעם על הלקיחה ולא יעצור כח. 
קדושים  לגבי  הוא  זה  כל  אמנם 
הרי  ישראל  לבני  אולם  וצדיקים, 
יבכו  ישראל  בני  וכל  משה  אמר 
ונמ־ ה',  שרף  אשר  השריפה  את 

שלה מיתת צדיקים לשריפת בית 
קול  הזאת  בעת  כן  ועל  אלוקינו, 
אלו־ בית  שריפת  על  נרימה  נהי 

קינו ועל כבוד שניטל מבית חיינו, 
היתה  זו  טובה  שמתנה  עת  כל  כי 
אצלנו לא ידענו להעריך ולהוקיר 
ועו־ עיון  הק'  עבודתו  את  כראוי 

הגדולה  התמדתו  הק',  תורתו  מק 
ופרישותו,  קדושתו  והעצומה, 
ששתלן  מהצדיקים  היה  הוא  כי 

את  ועורר  ודור.  דור  בכל  הקב"ה 
המע־ בפשפוש  להתחזק  הקהל 
הס־ לאור  שלימה  בתשובה  שים 

תלקותו, אשר בוודאי זכותו הגינה 
על כל קרית צאנז וסביבותיה. את 
דבריו סיים בתפילה כי יבוא העת 
וישחט הקב"ה למלאך המות ועי"ז 
לאחמ"כ  ומחילה.  לכפרה  נזכה 
בני  כל  בשם  מחילה  ביקש  אף 
שב־ הגדול  הנפטר  מאת  הקהילה 

מעלותיו  והצנעת  ענוותנותו  רוב 
לא נהגו בו בכבוד הראוי.

שוורץ  הגרח"י  ספדוהו  כן 
צאנז,  קרית  דומו"צ  שליט"א 
גדלותו,  יקר  את  הזכיר  בדבריו 
וב־ דברים,  ואין  אומר  אין  כאשר 

עצם ההסתכלות עליו יכלו ללמוד 
הוא  ה'.  בעבודת  ודרכים  פרקים 
ואבלו  בפניו  צהלתו  תמיד  היה 
בלבו, ועל אף מכאוביו ויסוריו לא 
נתן לכל אלו למנעו מעבודתו הק'. 
כן הרחיב אודות חסדיו המרובים 
דלתו  בהיות  לכת,  בהצנע  שעשה 

פתוחה לכל דך ונצרך.
יוסף  יעקב  רבי  הרה"ג  בנו 
בי־ ש"ס  כולל  מרבני  שליט"א 

רבות  כי  בהספדו,  אמר  רושלים, 
ובפרט  מדרכיו  ללמוד  ניתן  היה 
אשר  בצדיקים,  הדביקות  בענין 
תורה,  למקום  גלה  מקטנותו 
אל  הקרובים  מהאנשים  והיה 
וכן  זי"ע,  מסלונים  הרמ"ח  הרה"ק 
מרן  לכ"ק  המופלאה  התדבקותו 
הלך  אשר  זי"ע  מצאנז  אדמו"ר 
ואחריו  שממה,  ארץ  אל  אחריו 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  יבדלחט"א  אל 

מצאנז שליט"א.
בנו  ע"י  הקדיש  אמירת  לאחר 
שליט"א,  יוסף  יעקב  רבי  הרה"ג 
יצא מסע ההלוויה ברחובות קרית 
בשכונת  החיים  בית  לעבר  צאנז, 
ונראה  סמוך  נטמן  שם  ותיקין, 
לציון מורו ורבו כ"ק מרן אדמו"ר 
הגולל  סתימת  לפני  זי"ע.  מצאנז 

ערכו הקפות סביב מיטתו. 
נשא  הגולל  סתימת  לאחר 
הגה"צ  קצרים  התעוררות  דברי 
רבי אשר אנשיל למברגר שליט"א 
בדבריו  אלעד,  מאקאווא  אב"ד 
דר  בהם  מהשנים  זכרונות  העלה 
אתא  בכפר  זצ"ל  הגדול  הנפטר 
צדקותו  גודל  היה  ניכר  אז  שכבר 
למברגר  הגריא"א  ופרישותו. 
ביום  נסתלק  הנפטר  כי  אמר, 
העולם  כאשר  העולם,  בריאת 
אחר  חדשה  בריאה  הוא  כיום 
ציס"ע,  מעמנו  ונסתלק  שאבדנו 
צדיק  כי  הפסוק  את  עליו  וקרא 
פנימו,  יחזו  ישר  אהב  צדקות  ה' 
ופרישותו  צדקותו  רוב  אף  שעל 
ואחד  אחד  לכל  פנים  מאיר  היה 
פנים  בסבר  אחד  כל  ומקבל 
במילים  ממנו  נפרד  כן  יפות. 
הרה"ח  המסור  מקורבו  קצרות 
התמסר  אשר  הי"ו  לוק  מנחם  ר' 
השנים  בעשרות  ישותו  בכל  אליו 

האחרונות.
הרה"ג  בנו  את  אחריו  הותיר 
וחתניו  שליט"א,  יוסף  יעקב  רבי 
הי"ו  ראטה  אריה  דוד  ר'  הרה"ח 
משה  ר'  הרה"ח  פארק,  מבורו 
מב"ב,  הי"ו  שלזינגר  יששכר 
הרה"ח ר' נפתלי צבי הולצר מבי־

תר עילית.

  המשך מעמ' ראשון

לראשונה בארה"ב: קרון רכבת 
מאושוויץ הובא במיוחד למנהטן

יוצג בתערוכת ענק על אושוויץ שתיפתח בעוד חודש במוזיאון המורשת 
היהודית במנהטן לצד מאות שרידים נוספים הקשורים לשואה האיומה

מאת א. למל

קרון עתיק של רכבת שהובילה 
מחוץ  הוצבה  לאושוויץ,  יהודים 
במ־ היהודית  המורשת  למוזיאון 

נהטן. 
הקרון חסר החלונות הוא אחד 
לא  שרובם  שואה  שרידי  ממאות 
בא־ ויוצגו  בארה"ב,  מעולם  נראו 

הגדולות  השואה  מתערוכות  חת 

בעולם שנושאה – אושוויץ. 
מתוצרת  אלו  משא  קרונות 
של  לגירושם  שימשו  גרמנית 
אירופה.  ברחבי  מביתם  אנשים 
100,000 וכמעט  יהודים  כמיליון 

נתלו  נורו,  בגז,  הורעלו  אחרים 
אושוויץ.  במחנה  למוות  גוועו  או 
נסיעה  לאחר  להם  חיכה  זה  גורל 

ארוכה באחד מקרונות אילו. 
מוצ־ מאות  תציג  התערוכה 

לשואה:  הקשורים  נוספים  גים 
חשמלי  תיל  מכוסה  בטון  עמוד 
גז  מסכת  ההשמדה.  מחנה  מגדר 
הע־ שולחן   ,S.Sה־ את  ששימשה 
רודולף  המחנה  מפקד  של  בודה 
את  ששימשו  וקסדה  ופגיון  הס, 
של  האדריכל  הימלר.  היינריך 

תכנית הפתרון הסופי. 
אישיים  חפצים  אוסף  כן  כמו 
מסרק  הכוללים  אסירים  של 
חצו־ מתכת,  מגרוטאות  מאולתר 

צרה שהצילה חייו של אסיר בכך 

וכרטי־ שוביו,  את  איתה  שבידר 
סים לאניית הפליטים סנט לואיס. 
וש־ לקבל  סרבה  שאמריקה  אניה 

נהרגו  שם  לאירופה  בחזרה  לחה 
כמה מנוסעיה ע"י הנאצים.

נדחסו  וילד  אשה  איש  "כ־80 
ששימש  יחיד  דלי  עם  אחד  לקרון 
ניצולת  נזכרה  שירותים".  כמתקן 
שואה כבת 92 בשם גב' קנר שעדיין 
עובדת בניהול מרפאת שיניים במ־

נאלצנו  אז  לשכב,  מקום  נהטן. "אין 
לישון בעמידה עם הריח הרע". קנר 
הרכ־ על  לעלות  אולצו  ואחותה 

של  מותם  לאחר  תש"ד  בשנת  בת 
הוריהם בגטו לודז', הי"ד. 

לאחיות  הבטיחו  הגרמנים 
להם  "האמנו  יותר.  טובים  חיים 
שיכולנו  מה  כל  איתנו  ולקחנו 
תקוות  לנו  היו  כשעדיין  לשאת 
לקחו  לשם  כשהגענו  גדולות, 
מאתנו הכל", סיפרה גב' קנר לכלי 

התקשורת הרבים שבאו למקום.

ALFA

קרון הרכבת



המבשר | יום ג', כ"ו באדר ב' תשע"ט | עמוד ט

טורקיה: עמד על בסיס של שמשיה 
ונסק עמה לגובה של ארבעה מטרים 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בימים  התחולל  חריג  אירוע 
תועד  ואף  בטורקיה,  האחרונים 
בדוכן  מוכר  אבטחה:  במצלמת 
עוסמניה  מחוז  של  בשוק  ירקות 
שני־ בשמשיה  הבחין  בטורקיה, 

כשהיא  שלו  הדוכן  יד  על  צבה 
בעת  ממקומה  לזוז  מתחילה 
הוא  בה.  הכה  עז  רוח  שמשב 
מיהר לעמוד על בסיס השמשיה 
ול־ משקלה  על  להוסיף  במטרה 

מנוע ממנה לעוף ברוח. 
היר־ למוכר  שהתברר  אלא 
בה־ חזקה  היתה  הרוח  כי  קות 

לאחר  ומיד  ששיער,  מכפי  רבה 
שהוא נעמד על בסיס השמשיה, 
באוויר,  להתרומם  החלה  היא 
את  משפר  במקביל  כשהוא 
אותה  למשוך  ומנסה  עמידתו 
בודדת  שניה  בתוך  מטה.  כלפי 

נעלמת השמשיה מעדשת המצ־
למה שקלטה את חלקו הראשון 

של האירוע. 
כבר  אחדות  שניות  בתוך 
של  בגובה  השמשיה  התעופפה 
עדות  לפי  כך  מטרים,  כארבעה 
מו־ בעוד  במקום,  הנוכחים  של 

ומחזיק  עליה  עומד  הירקות  כר 
שהשמ־ שהבין  לאחר  בעמוד. 
לגובה  לטפס  ממשיכה  רק  שיה 

רב, הוא מיהר לקפוץ ממנה. 
הירקות  מוכר  של  למזלו 
אל  בשלום  להגיע  הצליח  הוא 
של  מזלו  אך  פגע,  ללא  הקרקע 
מקום  בקרבת  שהיה  אחר  אדם 
שחלף  ולאחר  עליו,  שפר  לא 
נפלה  היא  העז  הרוח  משב 
פוגעת  כשהיא  ארצה  במהירות 
באיש, וגורמת לו לשברים ברגל 
ובצלעות. הפצוע פונה מהמקום 

כשהוא מחוסר הכרה. 

ראה"מ ביקר עם נשיא ברזיל 
בכותל: "אני מאמין באלוקים"
ראש הממשלה נתניהו ונשיא ברזיל בולסונארו ביקרו ברחבת הכותל והניחו 
פתק ^ לאחר מכן, השניים סיירו במנהרות הכותל ובחפירות קשת 'וילסון' 
וביקרו בבית הכנסת 'שערי תשובה' במתחם מנהרות הכותל ^ הנשיא חתם 

בספר האורחים וכתב: "אני מאמין באלוקים"

מאת כתב 'המבשר'

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בולסונארו  ז'איר  ברזיל  ונשיא 
ברחבת  בצהריים  אתמול  ביקרו 
המש־ חברי  בצוות  מלווים  הכותל 

לחת הנשיאותית. 
ברזיל  ונשיא  הממשלה  ראש 
המ־ הכותל  רב  ידי  על  התקבלו 

ערבי והמקומות הקדושים הרה"ג 
הקרן  ומנכ"ל  רבינוביץ  שמואל 
מר  המערבי  הכותל  למורשת 
כשהנשיא  אליאב  (סולי)  מרדכי 
חשיבות  על  מפורט  הסבר  מקבל 
הקשר  ועל  היהודי  לעם  המקום 

העמוק שלו לאורך השנים.
הק־ והמקומות  הכותל  רב 
ספר  מתוך  תפילה  נשא  דושים 
תהילים פרק קכ"א וקכ"ב והנשיא 

פור־ מתורגם  תנ"ך  מתוך  קרא 
הנשיא  נשא  מכן  לאחר  טוגזית. 
תפילה אישית ושם פתק בין אבני 

הכותל המערבי.
ראש הממשלה יחד עם מנכ"ל 
במנה־ הנשיא  את  הדריכו  הקרן 

של  חדש  בדגם  צפו  הכותל,  רות 
במיצג  שלווה  השני  המקדש  בית 
הממחיש את כיסופי העם היהודי 
את  הדורות.  לאורך  לירושלים 
קשת  בחשיפת  המשיכו  הסיור 
שונים  ממצאים  הוצגו  בה  וילסון 

מתקופת בית המקדש הראשון.
ראש הממשלה אמר לנשיא כי 
ביקור,  בכל  מחדש  מתרגש  הוא 
היהודי.  העם  לב  היא  ירושלים 
מאוד  והתרגש  התרשם  הנשיא 
בכו־ היה  שכבר  סיפר  מהביקור, 
שלו  הראשונה  הפעם  זו  אך  תל 

במנהרות הכותל ושהוא מבין את 
ואף  היהודי  לעם  הכותל  חשיבות 

התפלל בו.
האורחים  בספר  חתם  הנשיא 
וכתב: "אני מאמין באלוקים". עם 
אלבום  מתנה  הנשיא  קיבל  צאתו 
ונר  הכותל  מנהרות  של  מהודר 
מירושלים.  כמזכרת  ממלוכי  שמן 
לנשיא:  אמר  המערבי  הכותל  רב 
מהווה  המערבי  בכותל  "הביקור 
היהודיים  הערכים  עם  הזדהות 

ושרשרת הדורות של עם הנצח.
העם  של  ליבו  היא  "ירושלים 
היהודי. עיני עם ישראל מכל מקום 
רבבות  הזה.  המקום  אל  נשואות 
מתפללים  ברזיל  תושבי  היהודים 
אל  היהודיים  הכנסת  בתי  בכל 

עבר העיר הקדושה".

טבעת חותם נושאת שם המופיע 
בתנ"ך התגלתה בעיר דוד 

מאת ח. אבישלום

(בו־ חותם  וטביעת  אבן  חותם 
לה) המתוארכים לסוף ימי ממלכת 
שמות  חרותים  שעליהם  יהודה – 
בכתב עברי קדום, התגלו בחפירות 
ארכיאולוגיות של רשות העתיקות 
ואוניברסיטת תל אביב בחניון גב־
סובב  לאומי  בגן  דוד,  שבעיר  עתי 

חומות ירושלים. 
פרופ'  החפירה,  מנהלי  לדברי 
יובל גדות מאוניברסיטת תל אביב 
וד"ר יפתח שלו מרשות העתיקות, 
הממצאים המיוחדים נמצאו בתוך 
ככל  שימש,  אשר  גדול  מבנה 
ככל  וחרב  ציבור,  כמבנה  הנראה, 
ירוש־ של  הבבלי  בחורבן  הנראה 

אבן  מפולות  התגלו  במבנה  לים. 
וכלי  שרופות  עץ  קורות  גדולות, 
השרי־ על  המעידים  רבים,  חרס 
חשיבותו  על  בו.  שהתחוללה  פה 
היתר  בין  ללמוד  ניתן  המבנה  של 
המסותתות  הגזית  מאבני  מגודלו, 
הפריטים  ומאיכות  נבנה,  מהן 
בתוך  שנמצאו  הארכיטקטוניים 
שרידי  כדוגמת  החורבן,  שכבת 

מן  שקרסה  ממורקת  טיח  רצפת 
הקומה השניה. 

כס־ שגודלם  והבולה,  החותם 
נטימטר אחד, פוענחו על ידי ד"ר 
מהאוניברסיטה  מנדל־גברוביץ' 
העברית בירושלים והמרכז לחקר 
טביעת  על  הקדומה.  ירושלים 
בית  לימי  המתוארכת  החותם, 
המי־ מופיעות  הראשון,  המקדש 

לים: "לנתנמלך עבד המלך". 
במקרא  מופיע  נתן־מלך  השם 
ב  מלכים  בספר  אחת,  פעם  רק 
בחצר  כסריס  יא]  פסוק  כג  [פרק 
המלכות של יאשיהו. התואר 'עבד 
המלך' מוכר היטב מהמקרא, והוא 
גבוה  מעמד  בעל  פקיד  מתאר 
מופיע  זה  תואר  למלך.  המקורב 
על חותמות וטביעות נוספות שנ־

טביעת  של  ייחודה  בעבר.  מצאו 
אר־ עדות  בהופעת  הוא  זו  חותם 

נתנמלך  לשם  ראשונה  כיאולוגית 
מנדל־גברו־ ד"ר  למקרא.  מחוץ 
ביץ' מציינת כי העובדה שהפקיד 
מוזכר בשמו הפרטי בלבד מעידה 
שהוא היה ידוע לכל, ולא היה צו־

רך להוסיף את הייחוס המשפחתי. 
לדברי ד"ר מנדל־גברוביץ' "אמנם 
שנתנמ־ בוודאות  לקבוע  ניתן  לא 

בעל  אכן  הוא  בתנ"ך  המוזכר  לך 
להתעלם  ניתן  לא  אולם  החותם, 
ביניהם.  הקושרים  עניינים  מכמה 
השם 'נתנמלך' נחשב נדיר גם במ־

הארכיאולוגי;  בממצא  וגם  קרא 
לאדם  מתייחס  התואר  בשניהם 
המקורב למלך (עבד המלך וסריס) 
תקו־ לאותה  מתוארכים  ושניהם 
פת זמן: ימיו של יאשיהו המלך".  

 – הבולות   – החותם  טביעות 
ששימשו  קטנות  טין  פיסות  היו 
לחתימת  קדומות  בתקופות 
על  לשמור  נועדו  והן  מכתבים, 
ליעדם.  בדרך  סגורים  המכתבים 
את  שרדו  לא  אמנם  מכתבים 
שהתחוללה  האדירה  השריפה 
אך  החורבן,  בעת  בירושלים 
הבולות, שעשויות מחומר הדומה 
יותר,  טוב  השתמרו  לקרמיקה, 
המכ־ קיום  על  עדות  והשאירו 

שעמדו  האנשים  על  ואף  תבים, 
מאחורי המכתבים. 

הממצאים | אליהו ינאי, עיר דוד

אוקראינה: מועמד יהודי זכה 
בסיבוב הראשון לבחירות לנשיאות

כדי להגיע להכרעה יתקיים סיבוב בחירות שני בין שני המועמדים שהגיעו 
לתוצאה הגבוהה ^ הסיבוב השני של הבחירות יתקיים ביום השני של חג הפסח, 

מה שימנע מיהודי אוקראינה להצביע

מאת א. למל

ולדימיר  היהודי  המועמד 
הראשון  במקום  נבחר  זלינסקי 
 30.4% עם  אוקראינה  לנשיאות 
אחוזי הצבעה, לעומת הנשיא המ־

כהן פטרו פורשנקו שקיבל תמיכה 
של 17.8%.

בבחירות לנשיאות אוקראינה 
מועמ־ מ־39  פחות  לא  התמודדו 
של  לנצחון  הנדרש  התנאי  דים. 
קולותיהם  קבלת  היה  מהם  אחד 
המצביעים.  מן   50% לפחות  של 
זלניסקי  קיבל  המדגמים,  על־פי 
30.4% מקולות הבוחרים, לעומת 
פורושנקו,  פטרו  המכהן,  הנשיא 
שקיבל 17.8% מן הקולות. גם זל־

ניסקי וגם פורושנקו הביעו בעבר 
אל  בהצטרפות  התומכות  עמדות 
של  שני  סיבוב  האירופי.  האיחוד 
הבחירות יתקיים בין השניים ביום 

השני של חג הפסח הקרוב.
אוקראינה  ממשלת  ראש 
לשעבר, גב' טימושנקו, התמודדה 
גם היא על הנשיאות, אך לפי מד־

רק 14.2%  קיבלה  התקשורת  גמי 
מקולות הבוחרים.

כמה  לפני  הצליח  זלינסקי 
תושבי  את  להדהים  חודשים 
אוקראינה בהכרזה בה הוא הודיע 
אוקראינה  לנשיאות  יתמודד  כי 
זו  הודעה  הקרובות.  בבחירות 

הפתיעה היות ובכובעו השני הוא 
מפורסם.  כקומיקאי  יותר  מוכר 
זלינסקי טען כי הוא מתכוון להת־

להיות  לזכות  כדי  לנשיאות  מודד 
מי שיביא את הבעיות הפוליטיות 
אל   – במדינתו  הכלכלי  והמשבר 

קיצם.
תחילה חשבו כי מדובר בעוד 
כי  התברר  מהרה  עד  אך  בדיחה, 
מת־ אינו  כלל  היהודי  הקומיקאי 

בדח. "לנו האוקראינים יש שלוש 
בהודעה  אמר  בחיים",  אופציות 
בתקשורת,  ששודרה  הרשמית 
שחייבים  כמו  לחיות  היא  "האחת 
נורמאלי.  שזה  הזרם,  עם  וללכת 
למ־ לעזוב  היא  השניה  האופציה 

דינה אחרת כדי להרוויח בה כסף 

כאן,  שנשארו  לקרובים  ולשלוח 
מעדיף  אני  אבל  נורמאלי.  זה  וגם 
שהיא  השלישית,  האופציה  את 
שלנו  החיים  את  לשנות  לנסות 

כאן".
יהודי  הינו  ה־41  בן  זלינסקי 
מניח תפילין בקביעות. הוא נתפס 
על ידי מרבית הנשאלים כמועמד 
המתמודדים,  מבין  ביותר  האמין 
ואכן הגיע למקום הראשון בדירוג 
והצליח לשמור על כוחו בשבועות 

האחרונים.
של  השני  הסיבוב  כי  יצוין 
הבחירות יתקיים ביום ראשון ט"ז 
הפסח,  חג  של  השני  היום   – ניסן 
אוקראינה  מיהודי  שימנע  מה 

להצביע.

בנין הפרלמנט בקייב

מודים אנחנו על כל טיפה וטיפה

כמויות הגשמים במרבית אזורי 
הארץ משתוות לחורף תשנ"ב

מאת חיים מרגליות

ובשירות  אחרי,  שנים   27
סוף  לקראת  נזכרים  המטאורולוגי 
החורף הגשום בעונת הגשמים של 
שנות  כמה  בתום  אז  תשנ"ב,  שנת 
גדותיה  על  הכנרת  עלתה  בצורת 
לאחר חורף גשום, וסכר דגניה נפ־
תח לרווחה כדי להוריד את יתרות 

המים מהכנרת. 
לא  כנראה  הסכר  השנה  אז 
לא  לפחות  מהר,  כך  כל  ייפתח 
כפי שזה נראה עתה, אולם כמויות 
מתחילת  כה  עד  שירדו  הגשמים 
החורף, שברו שיאים של 27 שנים 
חורף  באותו  לכמויות  זהות  והן 
אם כי, בשונה  גשום הזכור לטוב. 
השנה  תשנ"ב,  שנת  של  מהחורף 
כן  ועל  מאוד,  קרים  ימים  היו  לא 
משמעותיים  שלג  אירועי  היו  לא 

כפי שהיו באותה שנה.
לעלות  ממשיך  הכנרת  מפלס 
במרץ רב, והוא עלה ביממה האח־

ב־15.5  הכל  ובסך  ס"מ  ב־11  רונה 
החורפית  המערכת  מתחילת  ס"מ 
הגש־ עונת  מתחילת  שישי.  ביום 

מים הנוכחית עלה המפלס ב־2.68 
על  המפלס  עומד  כעת  מטר. 
-211.96 מתחת לפני הים, ולכנרת 

מלאה חסרים 3.19 מטר.
ובכן, תחילה לששת פרקי הג־
שם שירדו במרץ. כאשר בראשון 
בשומרון ירדו 30 עד 40 מ"מ, בצ־
פון הארץ ובמישור החוף הדרומי 
 30 מעל  (מקומית  מ"מ   25 עד   10
מ"מ  עד 15  הנגב 10  בצפון  מ"מ), 
ובהרי  המרכזי  החוף  ובמישור 
זה  אירוע  מ"מ.   10 עד   5 יהודה 
בסוף  שהיה  לאירוע  בהמשך  בא 

פברואר.
בהרי  השני,  הגשם  בפרק 
במי־ מ"מ,   40 עד   30 ירדו  יהודה 
שור החוף הדרומי 20 עד 30 מ"מ, 
המ־ החוף  ובמישור  הארץ  בצפון 

הנגב  ובצפון  מ"מ  עד 20  רכזי 10 
מספר מילימטרים

בפעם השלישית בצפון הארץ 
ירדו 30 עד 60 מ"מ, במרכז הארץ 
15 עד 30 מ"מ ובצפון הנגב 5 עד 

10 מ"מ.
הובילה  הרביעית  המערכת 

המרכזי  החוף  שבמישור  לכך 
ירדו  וביהודה  בשומרון  והדרומי, 
15 עד 25 מ"מ, בצפון הנגב ובמר־
כזו 10 עד 15 מ"מ ובצפון הארץ 5 
עד 10 מ"מ. ארוע זה לווה בסופות 
הח־ המערכה  נרחבות.  רעמים 
וירדו  יותר,  קצרה  היתה  מישית 
הארץ  בצפון  מילימטרים  מספר 

בלבד.
המערכת השישית שממשיכה 
עד עתה, היתה משמעותית יותר. 
בגליל ובגולן ירדו 50 עד 100 מ"מ 
 100 מעל  אף  מקומות  ובמספר 
מ"מ. בעמק החולה ירדו 60 עד 70 
מ"מ, במישור החוף הדרומי 40 עד 
60, במישור החוף הצפוני, בעמקי 
מ"מ,   50 עד   30 ובשומרון  הצפון 
בהרי יהודה 20 עד 40 מ"מ ובמי־

שור החוף המרכזי 15 עד 30 מ"מ. 
מילימ־ מספר  ירדו  הארץ  בדרום 

טרים בלבד. במהלך האירוע נשבו 
רוחות חזקות שהגיעו ל־40 עד 65 
מ־80  יותר  של  משבים  עם  קמ"ש 

קמ"ש.
פברואר  בסוף  שכבר  לאחר 
מת־ המצטברות  הגשם  כמויות 

חילת העונה עלו על הממוצע לכל 
ובמרכ־ הארץ  בצפון  הגשם  עונת 
המצב  את  שיפר  הגשום  מרץ  זה, 
מהאזורים  גדול  בחלק  יותר.  עוד 

מרץ  בסוף  עומדות  הכמויות 
מהממוצע   140% עד   120% על 
אף  מקומות  במספר  השנתי. 
מהכמות  מ־160%  למעלה  ירדו 
שליד  דב  במשגב  כמו  השנתית, 
 169% שהם  מ"מ   891 עם  גדרה 
במשושים  העונה,  לכל  מהממוצע 
שליד קצרין עם 818 מ"מ (168%) 
ובשעלבים שליד מודיעין עם 885 

מ"מ (164%).
במספר לא מבוטל של תחנות 
ירדו  הגולן  ובצפון  העליון  בגליל 
מ־1000  למעלה  העונה  מתחילת 
מי־ מ"מ,  ג'אן 1271  בית  כמו  מ"מ 

 1224 אטי"ב  נווה  מ"מ,   1268 רון 
אמירים  מ"מ,   1194 תפן  מ"מ, 
לאזורים  מחוץ  ועוד.  מ"מ   1131
השופט  רמת  את  לציין  ניתן  אלו 
סוף  עד  ירדו  בה  מנשה  שברמות 

מרץ 1000 מ"מ.
אשקלון  ירושלים,  באזור  גם 
הממוצע  נחצה  עזה  עוטף  וצפון 
שבסוף  אחרי  (זאת  השנתי 
מתחת  היו  הכמויות  פברואר 
מרץ  סוף  ועד  העונתי)  לממוצע 
עד  כ־110%  זה  באזור  הצטברו 
לכל  הממוצעת  מהכמות   120%

העונה.
השפלה  ובדרום  חברון  בהר 
לממוצע  קרובות  שירדו  הכמויות 

ומערבו  הנגב  ובצפון  העונה,  לכל 
עד   60%) במשקעים  גרעון  נותר 
כיוון  השנתית,  מהכמות   (80%
גשמי  בו  היחיד  היה  זה  שאזור 

מרץ היו נמוכים מהממוצע.
הגשם  כמויות  של  מהשוואה 
עתה  עד  העונה  מתחילת  שירדו 
הג־ בעונות  שירדו  גשם  לכמויות 
הארץ,  בצפון  כי  עולה  בעבר  שם 
בשומרון  בשפלה,  החוף,  במישור 
העונה  זוהי  יהודה  הרי  ובצפון 
 .2002/3 מאז  ביותר  הגשומה 
מסוף  המודדות  ותיקות  בתחנות 
העונה  שנה)  (כ־80  ה־30  שנות 
השמיני  במקום  כה  עד  מדורגת 
עד 10. במספר מוקדים כמו אזור 
העונה  סבא  כפר  ואזור  רחובות 
הנוכחית היא הגשומה ביותר מאז 
תשנ"ב ומדורגת במקום ה־4 עד 5.

נעצר נהג שהיה מעורב 
בתאונת פגע וברח
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שוטרי  של  מהירה  פעילות 
לאיתורו  הביאו  ישראל  משטרת 
 (20) נהג  של  ספורות  שעות  תוך 
שא־ וברח  פגע  בתאונת  החשוד 
ילד  נפגע  ובה  חמישי  ביום  רעה 
הנהג  כביש.  שחצה  בעת   9 כבן 
במשטרה  לחקירה  הועבר  החשוד 

שבסיומה נכלא.
התקבל  בערב  חמישי  ביום 
מרכב  שנפגע  ילד  אודות  דיווח 
גת.  בקרית  החושן  אבני  ברחוב 
למקום  שהגיעו  משטרה  ניידות 
המקרה  נסיבות  בבירור  החלו 
הכ־ את  חצה  הילד  כי  עלה  מהם 

רכב  כלי  ידי  על  נפגע  ואז  ביש 
פרטי שחלף במקום.

בנסיעתו  המשיך  הרכב  נהג 
מידיות  פעולות  במסגרת  ונמלט. 
לאתר  הצליחו  השוטרים,  שערכו 
העיר  מרחובות  באחד  הרכב  את 
ונהגו הצעיר אותר אף הוא ונעצר 
לחקירה שבסיומה נכלא. למחרת 
מג־ בתנאים  שוחרר  הוא  (שישי) 

צפוי  וכנגדו  בית  למעצר  בילים 
להיות מוגש כתב אישום. 

מעטפה עם חומר החשוד 
כמסוכן התגלתה בירושלים
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הונחו  בירושלים  תושבים 
גילוי  בעקבות  בבתיהם  להסתגר 
מעטפה עם אבקה החשודה כמסו־
מסו־ בחומרים  טיפול  צוותי  כנת. 
כנים לקחו את המעטפה לבדיקה.

והצלה  כיבוי  צוותי  שלושה 
והחומ"ס  הניטור  יחידות  בסיוע 
של כבאות והצלה לישראל תחנת 
מקסיקו  לרחוב  הוזנקו  ירושלים, 
בעק־ בעיר,  גנים  עיר  בשכונת 

מזוהה  לא  מעטפה  על  דיווח  בות 
שהגיעה לאזרח במקום, וכשפתח 

אותה, נשפך ממנה חומר אבקתי.

החומ"ס  מהנדסי  לבקשת 
לישראל,  והצלה  כבאות  של 
סגירת  על  המשטרה  הורתה 
הדיירים  הסתגרות  ועל  הרחוב 
של  הטיפול  לסיום  עד  בבתיהם, 
מהנדסי  החשוד.  בחומר  כב"ה 
אטמו  החומר,  את  אספו  החומ"ס 
החו־ את  והעבירו  המעטפה  את 

במכון  לבדיקה  והמעטפה,  מר 
ייעודי.

גלאי  עם  בסריקות  כן,  כמו 
לא  מתקדמים,  חומ"ס  ניטור 
על  המעידים  ערכים  נמצאו 
לסביבה.  מסוכן  חומר  התפזרות 
ישראל,  משטרת  חבלני  בנוסף, 

הימצאות  לשלילת  בדיקה  ביצעו 
כאלו  נמצאו  ולא  נפץ  חומרי 

חומרים.

בכירים ברשות מקרקעי ישראל 
חשודים בעבירות שוחד
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משטרת ישראל סיימה חקירה 
בעניינם של מנהלת צוות פיצויים, 
יש־ ברשות מקרקעי  מכר וחליפין 
ראל ומרכז הסדר קרקעות ברשות 
עבירות  לביצוע  בחשד  ואחרים 
ושחי־ המידות  לטוהר  הנוגעות 
נוספות.  עבירות  וכן  ציבורית  תות 
מספר  נחקרו  החקירה,  במסגרת 

מעורבים, חלקם באזהרה.
 433 בלהב  התנהלה  החקירה 

ביחידה הארצית למאבק בפשיעה 
ידי  על  ולוותה  (יאל"כ)  הכלכלית 

פרקליטות מחוז חיפה.
פעלו  השניים  החשד,  פי  על 
וקי־ תפקידם  במסגרת  לכאורה 

מסירת  תמורת  שוחד  כספי  בלו 
מנת  על  וזאת  כדין  שלא  מידע 
אחרים  של  תועלתם  לקדם 

בניגוד לחוק. 
לח־ תמשיך  ישראל  "משטרת 

פסולים,  תהליכים  ולחשוף  קור 
לחתור  וכן  עניינים,  ניגוד  תוך 

חשד  יש  בו  מקום  לכל  ולהגיע 
הפוגעת  ציבורית  לשחיתות 
הנו־ ובאזרחים  השלטון  בסדרי 

בימים  יועבר  התיק  רמטיביים. 
הקרובים לפרקליטות לצורך עיון 

והחלטה", נמסר מהמשטרה.
תיקון 81  פי  על  כי  נמסר  עוד 
פרסום  הפלילי,  הדין  סדר  לחוק 
ביחס  עמדה  כולל  אינו  ההודעה 
נגד  הראייתית  התשתית  למכלול 
יובא  הראיות  וסיכום  החשודים 

להכרעת הפרקליטות.

נחתם הסכם שת"פ עם ברזיל 
בתחום בטחון הפנים
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ברזיל  נשיא  ביקור  במסגרת 
השר  אתמול  חתמו  בישראל, 
ושר  ארדן  גלעד  הפנים  לבטחון 
אראוג'ו,  ארנסטו  הברזילאי  החוץ 
בתחום  פעולה  שיתוף  הסכם  על 
בפשע  המאבק  בטרור,  הלחימה 
טכנו־ פעולה  ושיתופי  המאורגן 
לוגיים בין המשרד לבטחון הפנים 
בישראל ובין המשרד לבטחון הפ־
נים ומשרד המשפטים הברזילאי. 

לרא־ יוצב  במסגרתו  ההסכם, 
שונה נספח בטחון פנים מטעם יש־

ראל בברזיל, כולל גם מאבק משותף 
הון,  בהלבנת  המאורגנת,  בפשיעה 
ובעבירות  לחימה  באמצעי  בסחר 
קידום  חירום,  מצבי  ניהול  מחשב, 
תעשיות וטכנולוגיות בתחום בטחון 

הפנים ואבטחת תשתיות. 
על פי ההסכם, ישראל וברזיל 
משותפת  עבודה  קבוצת  יקימו 
ולעקוב  להעריך  תפקידיה  שבין 
אחר יישום ההסכם ולדון בקידום 

תכניות עבודה בין הצדדים. 
השר לבטחון הפנים ארדן אמר 
"כוחות  החתימה:  מפגש  במהלך 
נמצאים  בישראל  הפנים  בטחון 
והמאבק  בטרור  הלחימה  בחזית 
בפשיעה החמורה. משטרת ישראל 
במאבק  אדיר  ונסיון  ידע  רכשה 
בטרור ובארגוני הפשיעה החמורה. 
בעידן החדש של ידידות בין ישראל 
לברזיל, קיים פוטנציאל אדיר לשי־
לב־ רבות  יתרום  אשר  פעולה  תוף 
טחון האישי של אזרחי מדינותינו".

הפעילו מנוף ללא רשיון ונעצרו
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היחידה לחקירת תאונות עבו־
המשותפת   433 בלהב  'פלס'  דה 
למשטרת ישראל ומשרד העבודה 
האר־ ביחידה  וממוקמת  והרווחה 
הכלכלית  בפשיעה  למאבק  צית 
מבצעית  פעילות  ביצעה  (יאל"כ) 
תקופה  בתום  תקוה  פתח  בעיר 

במהלכה התבצעה חקירה סמויה.
חשוד  נעצר  הפעילות  במהלך 
מובה־ פליליות  עבירות  בביצוע 
עגורן  הפעלת  זיוף  לרבות  קות 
דבר  קבלת  התחזות,  רשיון,  ללא 

במרמה, שימוש לא זהיר במכונות 
תוך  חמורות  בטיחות  ועבירות 
ועוכבו  אדם  לחיי  ממשי  סיכון 
שני חשודים נוספים לחקירה בא־

זהרה בחשד למעורבות בעבירות 
הבטיחות  פקודת  על־פי  בטיחות 

ותקנותיה וכן עבירות נוספות.
שבוצעה  יזומה  פעילות  בעת 
שהתמקדה  פלס  מפלג  ידי  על 
המשפיעות  פליליות  בעבירות 
על תחום הבטיחות תוך סיכון חיי 
אדם בשכונת אם המושבות בפתח 
תקוה אותר מנופאי, מפעיל עגורן 
הנדרשים  אישורים  ללא  צריח 

קורס  כל  שעבר  וללא  חוק  פי  על 
המסמיך אותו לעסוק בתחום. 

בשוט־ הבחין  שלא  החשוד 
העגורן  בהפעלת  עסוק  והיה  רים 
בטון  משאבת  מניף  כשהוא  נצפה 
ופועל  מטרים  עשרות  של  לגובה 
ומכוון  המשאבה  על  עומד  נוסף 
מפעיל  החשוד,  המנופאי.  את 
המנוף, שוהה בלתי חוקי בישראל 
צפויים  נוספים  מעורבים  נעצר. 
סגי־ על  הוחלט  כן  כמו  להיחקר. 

עד  העבודות  והפסקת  האתר  רת 
שנמצאו  הבטיחות  ליקויי  לסיום 

במקום.

נמשכת מגמת הירידה של 
פליטות לאוויר מתחנות הכוח
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העבירה  החשמל  חברת 
להגנת  למשרד  דיווח  לאחרונה 
הס־ הגנת  חוק  במסגרת  הסביבה 
ביבה (פליטות והעברות לסביבה), 
ממנו עולה כי ב-2018 חלה ירידה 
נוספת ברמת הפליטות של המזה־
ממתקני  הנפלטים  העיקריים  מים 

החברה לעומת 2017. 
עוד  משמעותי  הוא  השיפור 
הפ־ ערכי  את  משווים  אם  יותר, 
ליטות ב-2018 לעומת 2012 (שנת 
הדיווח הראשונה). כך למשל, בפ־
ירידה  חלה  חנקן  תחמוצות  ליטת 
ל-2012  בהשוואה   61/8% של 
ושל 6.4% לעומת 2017, בפליטת 
תחמוצות גופרית חלה ירידה של 
 20.3% ושל   2012 לעומת   70.8%
חלקיקי,  בחומר   .2017 לעומת 
לעומת   55.5% של  ירידה  חלה 
 .2017 לעומת   18.4% ושל    2012

חלה  חמצני  דו  פחמן  בפליטת 
 2012 לעומת   37.0% של  ירידה  

ושל 3.2% לעומת 2017.
השנה  זו  מדווחת  החברה 
חברת  אתרי   17 לגבי  השביעית 
(מעל  יצור  אתרי   16 החשמל: 
דברת.  ואתר  מגוואט-תרמי)   50
הפעי־ מכלול  את  כולל  הדיווח 
עזר.  מתקני  לרבות  באתר,  לויות 
עיקר הירידה של הפליטות ברמה 
מתקני  מהכנסת  נובעת  ארצית 
הכוח  בתחנות  פליטות  הפחתת 
הפחמיות ובמקביל עלייה בייצור 
החשמל בגז טבעי והפחתת ייצור 

החשמל בפחם.
שעם  צופים,  החשמל  בחברת 
התקדמות פרויקט הפחתת הפלי־
טות של החברה (לצמצום פליטות 
ותחמוצות  גופרית  תחמוצות  דו 
והמשך  הפחמיות)  בתחנות  חנקן 
העלייה בהיקף ייצור החשמל בגז 
ההפחתה  המשך  ובמקביל  טבעי 

בהיקף ייצור החשמל בפחם, ערכי 
הפליטות של המזהמים העיקריים 

ימשיכו לרדת באופן משמעותי. 
תחנות הכוח של חברת החשמל 
הנדרשים  הפליטה  בערכי  עומדות 
הסביבה,  להגנת  המשרד  ידי  על 
וחשיפת הציבור למזהמים מתחנות 
הכוח נמוכה לאין שיעור מחשיפתו 
או  בתחבורה  שמקורם  למזהמים 
ארובות  שלהם  פליטה  מקורות 
כלל.  ארובות  ללא  או  נמוכות 
תחנות  של  הגבוהות,  הארובות 
מעלה  כלפי  עילוי  יוצרות  הכוח 
שרק  כך  גדול,  שטח  פני  על  ופיזור 
הקרקע.  פני  על  נקלט  מזערי  חלק 
זאת, לעומת פליטות כלי רכב, לדו־
פני  בגובה  מתרחשות  אשר  גמא, 
הקרקע המהוות מקור זיהום ראשי 
לאוכלוסייה, כך גם עלה ממחקרים 
להגנת  המשרד  ידי  על  שפורסמו 
הינה  התחבורה  לפיהם  הסביבה 

גורם המרכזי לזיהום אוויר.
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נמשכת מגמת הירידה של 
פליטות לאוויר מתחנות הכוח

מאת חיים מרגליות

העבירה  החשמל  חברת 
להגנת  למשרד  דיווח  לאחרונה 
הס־ הגנת  חוק  במסגרת  הסביבה 
ביבה (פליטות והעברות לסביבה), 
ממנו עולה כי ב־2018 חלה ירידה 
נוספת ברמת הפליטות של המזה־
ממתקני  הנפלטים  העיקריים  מים 

החברה לעומת 2017. 
עוד  משמעותי  הוא  השיפור 
הפ־ ערכי  את  משווים  אם  יותר, 

ליטות ב־2018 לעומת 2012 (שנת 
למשל,  כך  הראשונה).  הדיווח 
בפליטת תחמוצות חנקן חלה ירי־

דה של 61/8% בהשוואה ל־2012 
ושל 6.4% לעומת 2017, בפליטת 
תחמוצות גופרית חלה ירידה של 
 20.3% ושל   2012 לעומת   70.8%
חלקיקי,  בחומר   .2017 לעומת 
לעומת   55.5% של  ירידה  חלה 
 .2017 לעומת   18.4% ושל   2012
חלה  חמצני  דו  פחמן  בפליטת 

 2012 לעומת   37.0% של  ירידה 
ושל 3.2% לעומת 2017.

השנה  זו  מדווחת  החברה 
חברת  אתרי   17 לגבי  השביעית 
(מעל  יצור  אתרי   16 החשמל: 
דברת.  ואתר  מגוואט־תרמי)   50
הפעי־ מכלול  את  כולל  הדיווח 

עזר.  מתקני  לרבות  באתר,  לויות 
עיקר הירידה של הפליטות ברמה 
מתקני  מהכנסת  נובעת  ארצית 
הכוח  בתחנות  פליטות  הפחתת 
בייצור  עליה  ובמקביל  הפחמיות 
החשמל בגז טבעי והפחתת ייצור 

החשמל בפחם.
צופים,  החשמל  בחברת 
הפחתת  פרויקט  התקדמות  שעם 
(לצמצום  החברה  של  הפליטות 
ות־ גופרית  תחמוצות  דו  פליטות 

הפחמיות)  בתחנות  חנקן  חמוצות 
הח־ ייצור  בהיקף  העליה  והמשך 

המשך  ובמקביל  טבעי  בגז  שמל 
החשמל  ייצור  בהיקף  ההפחתה 
המ־ של  הפליטות  ערכי  בפחם, 

לרדת  ימשיכו  העיקריים  זהמים 
באופן משמעותי. 

תחנות הכוח של חברת החשמל 
הנדרשים  הפליטה  בערכי  עומדות 
הסביבה,  להגנת  המשרד  ידי  על 
וחשיפת הציבור למזהמים מתחנות 
הכוח נמוכה לאין שיעור מחשיפתו 
או  בתחבורה  שמקורם  למזהמים 
ארובות  שלהם  פליטה  מקורות 
כלל.  ארובות  ללא  או  נמוכות 
תחנות  של  הגבוהות,  הארובות 
מעלה  כלפי  עילוי  יוצרות  הכוח 
שרק  כך  גדול,  שטח  פני  על  ופיזור 
הקרקע.  פני  על  נקלט  מזערי  חלק 
זאת, לעומת פליטות כלי רכב, לדו־

פני  בגובה  מתרחשות  אשר  גמא, 
הקרקע המהוות מקור זיהום ראשי 
ממחקרים  עלה  גם  כך  לאוכלוסיה, 
להגנת  המשרד  ידי  על  שפורסמו 
הינה  התחבורה  לפיהם  הסביבה 

גורם המרכזי לזיהום אוויר.

מאת מאיר ברגר

יו"ר  לבחירות:  ימים  שמונה 
המשפטים  שרת  החדש  הימין 
אבי  את  אתמול  תקפה  שקד 
בית  נשיא  החוקתי,  האקטיביזם 
אהרן  לשעבר  העליון  המשפט 
שקד  אמרה  הדברים  את  ברק. 
המועצות  ראשי  של  סגור  בכנס 
במלון  שנערך  וסגניהם  האזוריות 

יערות הכרמל.
האחרונות  השנים  "ב־30 
אמרה  הפיכה",  ברק  אהרן  הוביל 
שרת המשפטים. "הוא נטל לבג"ץ 
העניק  לא  אחד  שאף  סמכויות 
אהרן  של  החוקתית  המהפכה  לו. 
ברק שיתקה בהדרגה את מערכות 
פוחדים  שרים  בישראל.  הממשל 
לקבל החלטות. יועצים משפטיים 
שולטים בממשלה. מדינת ישראל 

תקועה ונבוכה".
האחרונות  השנים  "בארבע 
באמצעות  נגד  מהפיכת  קידמתי 
הרבה  מרוסנים  שופטים  מינוי 
להשלים  הזמן  הגיע  כעת,  יותר. 
שקד  הוסיפה  המלאכה",  את 
נד־ הבאה,  "בממשלה  והסבירה, 

הקואליציוניים,  בהסכמים  רוש 
ביוזמות  יתמכו  המפלגות  שכל 
שלי בתחום המשפטי, בדיוק כפי 
שנתניהו קיבל בקדנציה האחרונה 

בתחום התקשורתי".
כן, אני אומרת כאן בצו־ "ועל 

רה ברורה: בארבע השנים הבאות 
אבטל  המשפטים,  כשרת  שלי 
אהרן  של  החוקתית  המהפכה  את 
למשול.  תחזור  הממשלה  ברק. 
מדינת  לשפוט.  יחזרו  השופטים 
הצהירה  לנצח",  תחזור  ישראל 

שקד.
מגיעים  שקד  של  הדברים 
הציגה  כשבועיים  שלפני  לאחר 
לתחי־ הימים   100 תכנית  את 
ביטול   .1 הבאה:  הקדנציה  לת 
לשופטי  שופטים  למינוי  הוועדה 
זה,  ובמקום  העליון,  ביהמ"ש 
תביא  המשפטים  שרת  כך:  ימונו 
והכ־ הממשלה  לאישור  מועמד 

ציבורי  שימוע  יתקיים   .2 נסת. 
פסקת  העברת   .3 עליון.  לשופטי 
המלאה.  במתכונתה  ההתגברות 
4. שר יוכל לייצג את עצמו בבית 

היועץ  לדעת  בניגוד  גם  המשפט, 
חוק  העברת   .5 שלו.  המשפטי 

היועמ"שים.
הימין  כי  קובעת  שקד  כעת 
ומתן  במשא  ידרוש  החדש 

יישום  את  לאפשר  הקואליציוני 
מידה  באותה  בדיוק  התכנית, 
מהשותפות  דרש  נתניהו  בה 
יד  לו  לאפשר  הקואליציוניות 

חופשית בכל תחום התקשורת.

שקד: "אבטל את המהפכה 
החוקתית של אהרן ברק"

שרת המשפטים סיפרה כי הדרישה המרכזית שתעלה בהסכם הקואליציוני  – 
"צ'ק פתוח" לביצוע הרפורמות המשפטיות של הימין החדש

המפלגות הערביות נגד 'כחול־לבן': 
"ביקור יעלון בטמרה – מסוכן"

במפלגת רע"ם־בל"ד תוקפים את ביקור מועמד כחול־לבן בעיר הערבית, 
ומכנים את המפלגה בהודעתם "מפלגת הגנרלים המעורבים בפשעי מלחמה"

מאת מאיר ברגר

תקפו  רע"ם־בל"ד  במפלגת 
מועמד  של  כוונתו  את  אתמול 

יעלון,  משה  'כחול־לבן',  רשימת 
לבקר בעיר טמרה שבגליל.

המל־ גנרל  של  "כניסתו 
טמרה  לעיר  יעלון  בוגי  חמה 

דבר  הינו  הערבים  ולישובים 
של  חציה  ומסמל  חצוף  מסוכן, 
אומרים  האדומים",  הקווים  כל 

ברע"ם־בל"ד.
ותוקפים  מוסיפים  במפלגה 
על  יעלה  "לא  יעלון.  את  אישית 
וללחוץ  פניו  את  לקבל  הדעת 
על  דם  לו  שיש  מי  של  ידיו  את 

הידיים".
את  לבטל  קוראים  "אנו 
האירוע המשווק את מפלגת הגנ־

רלים המעורבים בפשעי מלחמה, 
הצודק  המאבק  סביב  ולהתלכד 
המאבק  סביב  שלנו,  העם  של 
מדגישים  הגזענות",  ונגד  לשוויון 

ברע"ם־בל"ד.

סמוטריץ' תוקף: "הקפאת בית 
המחבל – אטימות מוסרית ובטחונית"
"כל מי שמסייע למחבל צריך לדעת שהבית שלו יהרס ומשפחתו תגורש, 

בלי בג"ץ ובלי בצלם", אמר

מאת מאיר ברגר

יו"ר האיחוד הלאומי ובכיר 
בצ־ ח"כ  הימין,  מפלגות  איחוד 
לאל סמוטריץ, תקף את החלטת 
בית  הריסת  את  להקפיא  בג"ץ 
המחבל שרצח את אורי אנסבכר 

הי"ד.
שוב  העליון  המשפט  "בית 
מוסרית  אטימות  היום  גילה 
הניתוק  את  גילה  ובטחונית. 
הישרא־ מהחברה  שלו  העמוק 

לית ומדרישת הבטחון הכל כך 
שיוצא  מי  שלה.  טריוויאלית 
יהודים  לרצוח  כדי  מכאן 
בו  יהרס  שביתו  לדעת  צריך 

במקום".
שמ־ מי  כל  בלבד,  זו  "לא 
סייע, מלין, מסיע, עוזר אחר כך 
לדעת  צריך  הבריחה  בתהליך 
ומשפחתו  יהרס  שלו  שהבית 
בצלם.  ובלי  בג"ץ  בלי  תגורש, 
לבטחונם  שלנו  המחויבות  כי 
בהר־ עולה  ישראל  אזרחי  של 

בה על המוסריות המעוותת של 
בית המשפט העליון".

"אנחנו  סמוטריץ',  לדברי 
ובעיוות  בעוול  לטפל  מחויבים 
לשמים  הזה  הזועק  המוסרי 
מיד  ה'  בעזרת  כוחנו  בכל 
נשנה  אנחנו  הבחירות.  אחרי 
סדרי  את  נחזיר  אנחנו  זה,  את 
הצודק  המוסר  את  העדיפויות, 
והנכון למדינת ישראל, לאזרחי 
ישראל, כדי לשמור על הבטחון 

שלנו".

החלו עבודות הקידוח 
במאגר הגז הטבעי 'כריש'

מאת שלמה גרין

יובל  ד"ר  האנרגיה,  שר 
בספינת  לביקור  הגיע  שטייניץ 
הקידוחים  תחילת  לרגל  הקידוח 
הביקור  במהלך  כריש.  במאגר 
לש־ באשר  מקיפה  סקירה  נמסרה 

כריש  מאגר  ולפיתוח  הקידוח  לבי 
אנרגי'אן,  קבוצת  מנכ"ל  מאת 
הבריטית־ החברה  ריגס,  מתיוס 

פיתוח  על  שאחראית  יוונית 
המאגר.

ביקור  "זהו  כי  אמר  שטייניץ 
ראשון על ספינת קידוח של שחקן 
הישראלי.  האנרגיה  בשוק  חדש 
הת־ של  תחילתה  את  רואים  אנו 

נוספות  שחברות  ומקווים  חרות, 
פיתוח  אנרג'יאן.  בעקבות  ילכו 
להמשיך  לנו  יאפשר  הגז  מאגרי 
בפחם  השימוש  את  ולהפחית 

ולנשום אוויר נקי יותר".
בי־ מבצעת  אנרג'יאן  חברת 

כריש  במאגר  קידוח  אלה  מים 
צפון – זהו קידוח האקספלורציה 
 .2013 מאז  בישראל  הראשון 
כריש  מאגר  ריגס, "פיתוח  לדברי 
וללוח  לתכנית  בהתאם  מתקדם 
ייהנה   2021 בתחילת   – הזמנים 
טבעי  מגז  הישראלי  המשק 

שיוזרם לכאן".

הודעות חוק תכנון ובניה - 02/04/19
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לוחפון מידע נדלן למכירה והשכרה, ֳ
02-80- מנוי  דמי  ללא  נופש  ומידע 

באתר  מידע  עדכון  חדש!   30-444
דוא"ל   co.il.8030444 בכתובת 

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה
חד'   4 אילן  בר-  ליד   80 בגוש- 
אופציה   + מרפסות   + ק"ב  מ"ר   120
 + מ"ר   70 מחסנים  קומת   + להרחבה 
050- ש''ח   4,500,000 מ"ר,   180 חצר 

058-3280333 4193764
[20052127]

80 חד   3 שטראוס  השבת  בכיכר 
למרפסת  התר   + מרפסות   2  + מטר 
1860.000שח  רק  כ"א   3 שלישית 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052116]

רק  מחסן   + מטר   115 חד   4 בבלוי 
2590.000 שח  * 3 חד מפוארת כ 80
052-7658- 2050.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20052105]

מטר   104 חד   4 משה  לגבעת  צמוד 
ק"ה  חודשים   4 כניסה  לגמרי  חדשה 
מעלית רק 2550.000 שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052104]

נדיר למשקיעים! אזור זכרון משה 3
בעלות   + לחנות  מתאים  מטר  חד 60 
לבניה  גג   + מטר   60 מפתח  דמי  על 
 + מטר  מחסן 10   + לפחות  מטק   120
בור מים גדול רק 2650.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052103]

6 יחידה   + מטר   67 חד   3 בקארו 
התחיבות   38 תמא   + מושכרת  מטר 
חודשית  תשואה  לגמרי,  חדש  לבית 
052- 1480.000שח  רק  5050שח 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

חנות  השבת  בכיכר  זוכה!!  הקודם 
052-7658- 4200.000שח  מטר   135

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052100]

יחידות   2  + מטר   90 חד   4 באריאל 
תשואה  אחד,  כל  מטר   45 של 
מאד  משוקעת  שח   9000 מהיחידות 
052-7658-638 4090.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052099]

חד  ברוך! 3  מקור  ממש!בלב  מציאה 
ומשרד  גדולה  מרפסת   + מטר   75
גבוהה  תקרה   + שח   800 ב  מושכר 
נוספת,  קומה  לחפירת  ואפשרות 
052-7658-638 1830.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052098]

שנכנס  בבלזר!!  החדש  בפרויקט 
לאישור אחרון! 2.5 חד 40 מטר + 36
1280.000ש"ח,  רק  צמוד  חלל  מטר 
רק  מרפסות   2  + מטר   40 חד"   2
052-7658-638 שח   860.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

78 חד   3 לגאולה  קרוב  בשטראוס 
לעוד  התר   + סוכה   + קומה-ב  מטר 
052- 1820.000ש"ח  רק  מרפסת 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052019]

חד   3 במלאכי  מציאה!  הגיוועלדיגע 
75 מטר + 2 יחידות-דיור + גג 70 מטר 
052-7658-638 2870.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

שמואל  הדר  בעץ  זוכה!  הקודם 
הנביא 4.5 חד 84 מטר + זכויות תמא 
38 רק 1765.000ש"ח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052015]

חנות  השבת!  כיכר  בלב  מציאה!! 
רק  ביותר!!  מרכזית  מטר   135
052-7658-638 4200.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052013]

הכי  מיקום  ברוך!  במקור  מציאה 
מרפסת   + מטר  כ70  חד   3 טוב 
שח  ב800  משוכר  משרד   + גדולה 
052-7658-638 1830.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051963]

דיור  יחידות   2 במא"ש  מזומן  לבעלי 
6400 תשואה  כל-אחת  מטר  כ-25 
אפשרות  1230.000שח  רק  שח 
052- 630.000ש"ח  ב  אחד  לקנות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051962]

מטר   108 חד   5 בפולנסקי  מציאה!! 
2190.000ש"ח  רק  ק"א  משופצת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051961]

4 בוטיק!  פרוקיט  ברוך!!  מקור  בלב 
חד   3.5  *  2400.00 רק  מטר   92 חד 
כניסה  שח   2150.000 רק  מטר   82
"היימשע   052-7658-638 חודש   12

תיווך-הנדלס"
[20051960]

זכות  מזומן!  ממש-לבעלי  מציאה 
שנלר  באזור  חדש  בפרויקט  לדירה 
052-7658-638 למטר  20.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051959]

מטר   135 חנות  השבת  כיכר  לב 
רק  שיש  מרכזי  הכי  במיקום 
052-7658-638 שח   4600.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051884]

לבעלי הון עצמי גדול! באזור בעלזא 
 + מטר   150 חד   4.5 שלום!  דובר 
חודשית  תשואה  דיור  יחידות   4
40 מחסן   + כ13000ש"ח  מהיחידות 
052-7658- 5170.000ש"ח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051764]

קארו  ישראל  בבית  נדירה!  מציאה 
של  לבודד  יחידה   + מטר   65 חד'   3
1490.000ש"ח  רק  מבוי   + מטר   8
(התחילו  5000ש"ח  חודשית  תשואה 
הבית)  כל  לחידוש   38 תמ"א  הליך 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051763]

מטר   106 -4חד'  משה  לגבעת  צמוד 
108  * 2550.000ש"ח  רק  בבניה 
רק  לכניסה  מוכנה  חדשה  מטר 
052- ק"ה  מעלית  2760.000ש"ח, 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051762]

מטר   90 חד'   4 באריאל  מציאה!! 
דיור  יחידות   2  + וחדשה  מפוארת 
תשואה  50מטר  אחד  כל  בונביורות, 
רק  9000ש"ח  מהיחידות  חודשית 
052-7658-638 4100.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051761]

חזית  ק"ב  116מטר  חד   4.5 בבלוי 
ב1000 מושכר  מחסן   + מרפסות   +

3.5 חד' ק"כ  ש''ח רק 2600.000ש"ח �
2100.000ש"ח  רק  ביותר  מושקעת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051759]

מאה שערים 3 יחידות דיור מושכרות 
סה"כ 75 מטר תשואה חודשית 7000
052-7658- 1650.000ש"ח  רק  שח 

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

ק"א  מטר   90 גאולה  במרכז  חנות 
2360.000 רק  חזית  כדירה)  (רישום 
ש"ח 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס"
[20051757]

בגאולה 2 יחידות דיור סה"כ 80 מטר 
לחודש  כ8000ש"ח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 2130.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

 + 75מטר  חד   3.5 חנה   80 בגוש 
ומרפסת  מטר   21 לעוד  בנעה  התר 
052-7658-638 שח   2300.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051755]

חד   3 במלאכי  החלטה!  למהירי 
תשואה- דיור  יחידות   2  + מטר   75
גג   + כ5000ש"ח  מהיחידות  חודשית 
052-7658-638 2870.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051754]

חד   3 ברוך  במקור  מזומן!  לבעלי 
רק  משופצת  ק"ב  מחסן   + מטר   78
052-7658-638 שח   1840.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051596]

בזכרון משה 3 חד 60 מטר + חלל 100
2600.000שח  רק  חלונות  עם  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051595]

הכביש  על  מטר   200 חנות  בגאולה 
חודשית  תשואה  שח   7500.000 רק 
ש"ח   60000 האחרונות  שנים  ב10 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051594]

כביש  מטר   130 חנות  השבת  בכיכר 
052- שח   4600.000 רק  הראשי 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051593]

מטר   90 חד'   4 באריאל  מציאה!! 
דיור  יחידות   2  + וחדשה  מפוארת 
תשואה  50מטר  אחד  כל  בונביורות, 
רק  9000ש"ח  מהיחידות  חודשית 
052-7658-638 4100.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051505]

בגובה  מטר   92 חד   4 שערים  במאה 
להרחבה  אופציות  מלאת   5.30
052- 2280.000שח  רק  ולהכפלה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051487]

אופציה   + מטר   72 חד'   3 באלקנה 
מידית לחדר רביעי ואופציות נוספות 
052-7658-638 ש"ח   1950.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051486]

מבחר  הנדלס:  -ל'  תיווך"  "היימשע 
האזורים  בכל  למכירה  דירות 
ומחירי  טובים  במחירי  החרדים 
מאגר  ברשותינו  כן  כמו  מציאה, 
אדיר של לקוחות רצינים שמחפשים 
צבי  נווה  גאולה  אזורי  בכל  דירות 
ללא  ויעוץ  נכס  הערכת   ,80 וגוש 

תשלום 052-7658-638
[20051485]

הדר-שמואל  בעץ  ממש!  של  מציאה 
הנביא 4.5 חד' 82 מטר ק"ג + אופציות 
1770.000ש"ח  רק  תמא38,  או  בגג 
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051484]

מטר   106 -4חד'  משה  לגבעת  צמוד 
108  * 2550.000ש"ח  רק  בבניה 
רק  לכניסה  מוכנה  חדשה  מטר 
052- ק"ה  מעלית  2760.000ש"ח, 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051439]

צבי  בנווה  מציאה!  מזומן!  לבעלי 
יחזקאל מקלט 210 מטר עם חלונות 
לבית  במיוחד  מתאים  למכירה  וגובה 
ציבורי  מוסד  כל  או  ישיבה  כנסת 
052-7658-638 2100.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

דו-פלקס  מפתח  דמי  משה  בזכרון 
שח   1550.000 רק  חד'   5 מטר   120
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051414]

מדהימה  פנטהוז  דירת  חיים  בדברי 
 ,40 לעוד  בניה  התר   + מטר   180
שיא  מיקום  וחזית,  מדהים,  נוף 
052-7658-638 4650.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

בבלוי דירת בונבונירה 3 חד 80 מטר 
052-7658- שח   2070.000 רק  ק"א 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051351]

צבי  נווה  באזור  ומבינים  למשקיעים 
עם  מטר   240 כ   1- מחסנים  קומת 
ליחידות  לחלוקה  נורמלים!  חלונות 
052-7658-638 שח   2200.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051231]

ישראל!!  בזוננפלד-בית  מציאה! 
עליונים  חלונות  עם  מחסנים  קומת 
1000.000 רק   2- קומה  מטר,   130
תיווך  "היימשע   052-7658-638 ש"ח 

הנדלס"
[20051230]

 - ברוממה"  "הבית  הבוטיק  בפרויקט 
ק"ד,  מטר   94 -4חד'  אלחנן,  אור  רח' 
20 חניה   + מטר   10 מחסן   + מעלית 
מטר עם חלון רק 2500.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך- הנדלס"
[20051229]

חד   2.5 לפידות  ישראל  בבית 
היימשע  רק  בניין  מטר  כ50 
052-7658-638 1250.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051224]

לבעלי הון עצמי גדול! באזור בעלזא 
 + מטר   150 חד   4.5 שלום!  דובר 
חודשית  תשואה  דיור  יחידות   4
40 מחסן   + כ13000ש"ח  מהיחידות 
052-7658- 5170.000ש"ח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051222]

ישראל  בבית  נדירה!  מציאה 
יחידה   + מטר   65 חד'   3 קארו 
רק  מבוי   + מטר   8 של  לבודד 
חודשית  תשואה  1460.000ש"ח 
5000ש"ח (התחילו הליך תמ"א 38
לחידוש כל הבית) 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051133]

ק"ג  מטר   73 -3חד'  בבהרן! 
לבעלי  1400.000ש"ח  רק  מעלית 
משכנתא  אפשרות  ללא  מוזמן 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051131]

בעזרת תורה! 5 חד' -137מטר ק"ב 
חזית ונוף רק 3690.000ש"ח -052
7658-638 "הימשע תיווך-הנדלס"

[20051130]

ברוממה,  היוקרתי!!  בפרויקט 
98- 4חד  רווחה  לשערי  צמוד 
רק  ק"ד  מטר   16 מרפסת   + מטר 
חודש  כ-6  כניסה  2520.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051129]

בשיא!!  ישראל  מלכי  בגאולה 
מושכרת  מטר   92 א'  קומה  דירת 
לחנות חזית לגאולה רק 2370.000

"היימשע   052-7658-638 ש"ח 
תיווך-הנדלס"

[20051128]

80 -3חד'  תדהר  הבירה-  בארזי 
מטר + התר בניה לעוד 30 מטר ו-2

2230.000ש"ח  רק  ק"ב  מרפסות 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051127]

מגורה"  "אחוזי  היוקרה  בפרויקט 
98 חד   4 רווחה  שערי  יד  על 

רק  ק"ד  16מטר  מרפסת   + מטר 
052-7658-638 2520.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050865]

 ??? דירתכם  את  למכור  מחפשים 
דירתכם  שווי  הערכת  מחפשים 
ל'  תיווך  היימשע  תשלום??  ללא 
052-7658-638 לשרותכם  הנדלס 

סיוע והכוונה ללא תשלום
[20050839]

מציאה  מציאה!  הגיוועלדיגע 
חד   2.5 לפידות  ישראל  בבית 
רק  מטר   35 יחידה   + מטר   50
052-7658638 שח   1860.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050494]

ירושלים | השכרה
בפולנסקי בובונירה חדשה ומפוארת 
4 חד מרוהטת ברמה גבוהה מאד רק 
פסח  אחרי  מיד  כניסה  לחודש   8000
תיווך- "היימשע   052-7628-176

משה"
[20052150]

חדרים   2.5 חדשות  דירות  בצפניה, 
מפוארות  ומרווחים,  גדולים 
ש“ח   5,300 נוף,   + מיידי,  וממוזגות, 

(גמיש), תיווך 054-8496303
[20052149]

לחודש ניסן או חלקו דירה חדשה 
שינה  חדרי   -2 מרוהטת  חצר   +
הבוכרים  שכונת  ומטבח  סלון 
055-  . אשכנזי  בצלאל  רחוב   -

6734470
[20052139]

בשנלר יחידת דיור מפוארת 35 מטר 
מתפנת עוד חודשיים 5200 שח -052

7628-176 "היימשע תיווך - משה
[20051958]

דיור  יחידות   2 חכמה  בראשית 
להשכרה 35 מטר כל אחת מושקעות 
052-7628- לחודש  שח   3200-3500

176 משה, היימשע תיווך
[20051957]

פתחנו  הנדלס"  תיווך-  "היימשע 
דירות  להשכרה  מיוחדת  מחלקה 
השרות  כפי  העיר!  רחבי  בכל 
שוכרים  לכם.  המוכרים  והאמינות 
ומשכירים יפנו למשה 052-7628176
[20051956]

ירושלים | חנויות ומחסנים
מ"ר  כ100  שמגר  ברחוב  להשכרה 
חצר,   + נגישות  עם  קרקע  קומת 
ולכל  מרפאה  קופ"ח,  לחנות,  מתאים 
רוזן  צביקה  תיווך  בלעדי,  מטרה, 

052-763-4444
[20052144]

מטר   200 גאולה  בלב  להשכרה 
42000 רק  הכי  הכי  מקום  מסחרי 
שח לחודש 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בכיכר השבת 80 מטר קומת כניסה + 
23000לחודש  רק   1- קומה  מטר   50
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051176]

בלב גאולה להשכרה לכל מטרה 200
052- פגז  מקום  כניסה  קומת  מטר 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051175]

ירושלים | משרדים
ברחוב  ומפוארים  גדולים  חדרים   4
 + ישראל  למלכי  קרוב  תחכמוני 
חצרות גדולים, כניסה פרטית, בלעדי 

תיווך צביקה רוזן 052-763-4444
[20052145]

בני ברק | מכירה
סוכה,  מרפסת  חד',   2 במלאכי 
052- ש''ח   1,365,000 מזגנים,  ק"ג, 

7610552
[20052167]

חזית  קד'  חד'   4 מלאכה  בבעלי 
מעלית חדשה מיידית 1,970,000ש''ח 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20052161]

באזור מינץ 5 ענקית כ-170מ"ר סלון 
ק"ג  ענקית  מרפסת   + גדולים  ומטבח 
"אפיק- 2,700,000ש"ח  מעלית   +

נכסים" 03-5791514
[20052160]

בהזדמנות! באזור צייטלין 4ח' 90מ"ר 
1,870,000ש"ח  ק"ג  כחדשה  יפהפיה 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20052159]

5ח'  זכאי/יהודה-הנשיא  בן  באזור 
יח"ד  שתי  גדולה +  סוכה  חזית +  ק"א 
2,830,000ש"ח!  בק"ק  מושכרות 

"אפיק-נכסים" 053-3128884
[20052158]

אחרונה  ק"א  ברביעיות  בשכון-ג' 
בקומה  ל-150מ"ר  א.בניה   + 65מ"ר 
"אפיק- 2,850,000ש"ח  150מ"ר  גג   +

נכסים" 03-5791514
[20052157]

משופצת  6ח'  162מ"ר  ויזניץ  באזור 
חזית  ק"ב  מושכרת  יחידה   +
03- "אפיק-נכסים"  2,850,000ש"ח 

5791514
[20052156]

קבלן  ה'!  בשיכון  מיוחד  במיקום 
החל  חזית  חדרים   3 דירות  אמין!! 
"תיווך-ט.זינגר"  ש''ח  מ-1,700,000 

03-619-0004
[20052153]

במיוחד,  מאווררת  מיוחדת,  יחידה 
רמת  באזור  מעלית,   + ק"ה  ממוזגת, 
2  + וסלון  הול  כולל  מטבח  אלחנן, 
052-7626226 לל"ת.  שינה,  חדרי 

מהשעה 20:00 עד 24:00
[20052143]

ללא  ק"ג   21 שך  הרב  ברח' 
מ"ר,   130 כ-  מפלסים,   2 מעלית 
03- לל"ת.  ש''ח   2,100,000 חזית, 

5705988
[20051245]

בני ברק | השכרה
ליד עזרא 2ח' 50מ"ר 3,200ש"ח (ללא 

ריהוט) "אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052165]

יפהפיות  יחידות  גבירול  באבן 
ק"ק  מאווררות  סוכות   + 45,35מ"ר 
054- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

2250000
[20052164]

ענקית   4 פנטהאוז  רמב"ם  באזור 
כל  מעלית   + ק"ד  ענק!  מרפסת   +
הקומה 6,000ש"ח "אפיק-נכסים" -03

5791514
[20052163]

בשכון-ג' 3 יפהפיה חדשה 4,500ש"ח 
מיידי "אפיק-נכסים" 03-5791514

[20052162]

קומה2 5חד'  פנטהוז  בפנקס16 
חדשה  מרפסת,  40מ"ר   + 155מ"ר 
7000ש"ח  ביותר,  מפוארת  מהקבלן, 

גמיש 050-6428960
[20052141]

חדשה  ק"א  2.5חד'  דירת  בפרל3 
מעלית סוכה חזית ממוזגת 3500ש"ח 

052-7640406
[20052134]

בני ברק | משרדים
משופץ  86מ"ר  ר'-עקיבא!  במרכז 
וכד'  משרד  לחנות,  מעלית   + ק"א 
03- "אפיק-נכסים"  6,500ש"ח 

5791514
[20052166]

ביתר עילית | מכירה
לנכה)  (גישה  ק"כ  חד'   5 שך  בהרב 
פונה לנוף + מרפסת 20 מ"ר + מחסן. 

שי נדל"ן 054-8481888
[20052138]

6 מ"ר   12  + מ"ר   140 דירת 
נוף,   + אופציות   + מרפסת  חד', 
לל"ת.  ש''ח   1,870,000 משופצת, 

052-7117979
[20052114]

אפשרות  מטר   250 חלל  בברים 
הכיוונים  מכל  נורמלים  לחלונות 
052-7658-638 שח   620.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052097]

B בגבעה  מפוארת!!  בונבבונירה 
חלל   + מטר   140 חד   6 יצחק  פחד 
1860.000ש"ח  רק  לגמרי  חדשה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052074]

ישראל  בישמח  ממש!!  מציאה 
מידית  אופציה   + מטר   88 חד   3
לחדר נוסף על רצפת שכן + מחסן 
1450.000שח  רק  לדירה  צמוד 
תיווך- "הימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051885]

בהחוזה מלובלין 65 מטר 3 חד' טאבו 
200.000 משכנתא  אפשרות  משותף 
052-7658- ש''ח   750.000 רק.  ק"ב 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051760]

לשותפים  במחיר!!  ירדו  מציאה!! 
2 ישראל  ישמח  ומשקיעים! 
ב'  דירה  מטר,   88 א'  דירה  דירות 
70 לעוד  התר  תהליך   + מטר   70
1970.000שח  רק  דירה  לכל  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051447]

גדול!  עצמי  הון  לבעלי  מציאה! 
ישמח ישראל טאבו משותף 3 חד 
70 מטר + תוספת לעוד 70 גג 140
052-7658- שח   900.000 רק  מ"ר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051446]

במחיר  ירדו  ממש  של  מציאה 
בקדושת לוי 4 חד 107 מטר ק"א + 4

מחסנים סה"כ 60 מטר כניסה פרטית 
חלל   + ליחידות  והכנה  חלונות  עם 
צמוד 30 מטר רק 2000.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051269]

120 חד   4 משותף,  טאבו  בחבד 
חד 130  5  * 1200.000ש"ח  רק  מטר 
אפשרות  1300.000ש"ח  רק  מטר 
"היימשע   052-7658-638 למשכנתא 

תיווך-הנדלס"
[20051232]

משותף!  טאבו  מלובלין!  בהחוזה 
מידית  אופציה   + מטר   85 3חד  ק"א! 
1060.000שח  רק  נוסף  לחדר 
052-7658-638 זוכה  הקודם  כל 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051108]

חד   3 שאול  באבא  משותף!  בטאבו 
65 מטר + מרפסת 12 מטר + אופציה 
680.000שח  רק  מטר  כ40  להרחבה 
200.000שח)  למשכנתא  (אפשרות 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050940]

בבעל  למשקיעים  ממש!  מציאה 
210 סה"כ  דיור  יחידות   4 התניא! 
בחודש  ב-10000שח  מושכרת  מטר 
2320.000שח  רק  בטאבו,  צמוד  גג   +
052-7658-638 זוכה!  הקודם  כל 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050939]

באוהב  החדש  בפרויקט  מציאה! 
מטר   220 קומות   3 קוטג  ישראל 
ליווי  2360.000שח  רק  לנוף  פתוח 
בנקאי מלא 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20050691]

מטר  חד 87  לוויזניץ 3  קרוב  במוצפי 
חלל   + מטר   70 להרחבה  אופציה   +
052- 1360.000שח  רק  מטר   60 כ 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050525]

ביתר עילית | השכרה
משופצת  מ"ר,   140 חד'   6 דירת 
052- מיידי.  נוף,   + גבוהה  ברמה 

7117979
[20052115]

אשדוד | מכירה
תשואה  עם  מחולקת  ענקית  וילה 

גבוהה במיוחד. 053-3178300 תיווך
[20052152]

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. 

בראש  בטוחה  קנייה  בשוק,  חדש 
לפרויקט  מלא  בנקאי  ליווי  שקט, 
 % של  נמוך  עצמי  הון   ,38 תמ''א 
ש''ח  אלף   300 עד   204 מ-   ,15
פי  על  התשלום  שאר  בלבד, 
לתקופת  מוגבל  הלקוח,  רצון 
וגג.  גן  חדרים   4-5 המבצע,דירות: 
מחירי  יושר,  דרכי  בלעדי  שיווק 

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

בית שמש | מכירה
משותף  בטאבו  מזומן!  לבעלי 
מטר   180 חלל   + מטר   70 בסיני 
יחידות   5 או   4 ל  לחלוקה  אפשרות 
052-7658-638 שח   1000.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

קרית גת 
חדשה  קריה   * הבית"  "תיווך 
2ח'  השקעה   * ש"ח   910000 3ח' 
במתחרד   * ש"ח   500000 משופצת 
4ח' קומה850000 ש"ח * ועוד מבחר 
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504-126- עבער  יהשע  לשירותכם 

124
[20048907]

צפת | מכירה
ל4 יחידות  מחולק  מדו  למכירה 1 
מרוהטות קומפלט בצפת . מושכר 
ב9000 שח לחודש תיווך דויד סבן 

046921122
[20052108]

עתיק  נופש  בית  העתיקה  בלב 
גבוהה  תשואה  נוף.  ומושקע.  יפיפה 

600,000 ש"ח 03-5230030
[20051689]

קומה  שמש,  מרפסת   + חד'   4 דירת 
לכינרת,  נוף  ועליונה,  ראשונה 
אפשרות  ללא  כחדשה,  משופצת 
ברחוב  רגילה,  משכנתה  לנטילת 
052- חרדי.  בנין  עשר,  האחד 

7137930
[20049226]

אחיסמך 
חדרים   3 דירות  באחיסמך! 
בבניין   1,150,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,350,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,800,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20049841]

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

הפרסום חינם
[20041264]

דימונה | מכירה
חדרים   3 למכירה  דירה  דימונה 
 + מרכזית  תחנת  ליד  משופץ 
לפרטים  שקל  מ300.000  מזגנים 

0527133430
[20052140]

השקעות נדל"ן 
ולהרויח  קטן  כסף  להשקיע  מעונין 
נדל"ן  השקעת  יזם?  כמו  בגדול 
הכסף  את  שתכפיל  בארץ  מדהימה 
מ230,000 החל  קצר.  זמן  תוך  שלך 
נדל"ן- לפרטים  עצמי.  הון  ש"ח 

לעניין(צ'ולק) 0533-165-333
[20052171]

חווית ֹ ספסופה"   - הגפן  "אחוזת 
ומפואר,  חדש  במתחם  נופש 
מותאם לציבור החרדי, מחולק ל- 
שחייה  בריכת  אירוח,  סוויטות   7
נופש  מתקני  ענק,  חצר  מחוממת, 

ונוף גלילי מרהיב. 058-3255832
[20051822]

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

gmail.com
[20050219]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
שינה,  חדרי   2 מ"ר,   60 חדשה,  חד' 
ספה   ,(2/5) מיטות   7 מטבח,  סלון- 
החול:  נדנדה,בימי  מרפסת,  נפתחת, 
300 ש''ח לזוג, באדר חמישי- מוצ"ש 
1000 ש''ח למשפחה, ר"ח ניסן 1200
פסח 7,000 הגדול 1,600,  שבת  ש''ח, 
052- לתמונות   . לילות)  ש''ח(9 

7614435
[20050449]

3 מדהים!  נוף  בצפת,  נופש  דירת 
צמודה  חניה  וסלון,  שינה  חדרי 

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

טבריה 
ומושקעת  מפוארת  פנטהוז  דירת 
מדהים  נוף  מאוד!!  גבוהה  ברמה 
ומיוחד, 7 חד' זוגיים אפשרות עד 
מותאם  חרדית,  שכונה  איש,   30
גדולה  מרפסת  אנ"ש,  לציבור 
לילדים,  ומשחקים  גריל  מנגל 
אפשרות גם לפסח. 050-4190057
y0504190057@ :לקבלת תמונות

gmail. Com
[20052135]

ומפוארת  חלומית  נופש  סוויטת 
בק.  מיטות,  כ- 15  מדהים,  נוף  עם 
וימים.  לשבתות  בטבריה,  צאנז 

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
לשבת- יפיפה  קמפוס  התפנה 
מרווחים  חדרים  ולפסח.  הגדול 
וממוזגים, מרחבים. 052-7136615

[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

7162596
[20051897]

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 
מחתם אירוח ענק 5 דונם, 21 חדרים 
חדשים, 80 מיטות, אולם אוכל, אולם 
לבית כנסת, ריהוט גן איכותי, נדנדות 
נוף  עם  מרפסת  חדר  לכל  וערסלים, 
למבצעי  חייגו  לכנרת,  עד  פסטורלי 

השקה אטרקטיבים 04-6037370
[20051899]

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

[20051879]

אור הגנוז 
צימר לזוג / משפחה ג'קוזי, חצר עם 
אפשרות  טרמפולינה,   + מדהים  נוף 

לכל הפסח. 052-7655189
[20052117]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

למכירה רכב יונדאי i30 cw מודל ִ
18,000 פרטית  שלישית  יד   2010

ש''ח 052-7128736
[20052148]

השכרת רכבים 
מכירה  ובעולם,  בארץ  רכב  השכרת 
נחמיה  ובאמינות.  בשירות  וליסינג, 

אלבוים 052-715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

לכל ֶ הסעות   - ההסעות  מרכז 
בני  ירושלים,  נתב"ג,  הארץ  חלקי 
10/14/16/20/23 רכבים  ברק 
באישור  אדיבים,  נהגים  מקומות, 

משרד התחבורה. 053-4112154
[20050148]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות.   14-16-20 העיר,  בתוך 

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]

בסיכון ַ לילדים  חרדי  חירום  למרכז 
בירושלים דרושים בני שירות אזרחי. 
שמלווה  מאתגרת  טיפולית  עבודה 
ניתן  לפרטים  מקצועית.  בהדרכה 
לפנות  או  ל02-5861763  להתקשר 

mi-oz@neto.net.il. במייל
[20052155]

סופר  מחפשת  הו"ל  חברת 
בהיסטוריה  ובקיא  מנוסה  אנגלי 
ל קו"ח  העולם.  ובטבע 
mechonshevach@gmail.com

[20052151]

בסיכון  לבנות  חרדית  לפנימייה 
בית  אמהות  דרושות  בטבריה 
ol77777@ למייל:  קו"ח  ומדריכות 

wallw.com
[20052142]

מזכיר/ה  חרדי  לימודי  למרכז 
לעבודה מהבית. לעבודה משרדית 
ש"ח   36 ביום,  שעות   2-3 שקטה, 
לשעה * לחברה בהר חוצבים י-ם 
ועוד.  ולו"ז,  יומן  לניהול  מזכיר/ה, 
שעות נוחות, 8,500 ש''ח * לחברה 
בב"ב מזכיר/ת מנכ"ל, לניהול יומן 
מנכ"ל, ועוד. 11,000 ש''ח. קריירה 

072-22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

וכל ֲ למבוגרים  ספיגה  מוצרי 
הום-פארמה  הנלווים  המוצרים 
הזמנות:  מוקד  הבית,  עד  מספקת 

052-7195050
[20050916]

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]

עד ָ לאמריקאים,{קבלו}  הטבות 
אזרחות   + {שנתי}  לילד   1,400$
בהנחה  טיפול   + ונכדים.  לילדים 
באגרת ממשל. {חוקי} .08-866-0940
[20051834]

השקעות 
הסת"ם:  בענף  בטוחה  השקעה 
גבוהיים!  רווחים   1 מלאה  ערבות 

052-7623142 שלמה
[20052154]

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

3215030
[20051559]

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

7637743
[20051562]

גמ"חים 
לכיריים  ומבהרים  חצובות  למסירה 
054- בב"ב.  לפסח  כשר  בלרס 

8464585
[20052170]

ספרים 
ספרי  וכל  רמב"ם.  שו"ע.  ש"ס.טור. 
ישיבות  לחתנים  והדר",  "עוז 
וכוללים במחירים מוזלים משלוח 
לפרטים  תשלומים   10 עד  חינם 
והזמנות יצחק וויס 052-7199510

[20051515]

משכנתאות 
משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 
עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 
כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 
שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

דיו וטונרים 
סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 
חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 
להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[20040391]

תפילין 
והמיוחדים  המהודרות  התפילין   *
בד"ץ  בהשגחת  "וקשרתם"  של 
של  חידוש  החרדית,  העדה 
אישי  לשירות  והידור.  פאר 

 * 0548466552
[20049860]

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]

חובות  כז     תרומות  ירושלמי:  היומי  דף  קכו     חולין  בבלי:  היומי  דף 
משנה יומית: סנהדרין ג, ו-ז    הלכה  הלבבות: חשבון הנפש הכ"ו (העונש) 
יומית: או"ח תפט, ט - תצ, א    רמב"ם יומי: מטמו"מ ד-ו    שו"ע הרב - רב 
יומי: כח, ח - כט, א    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' קנ-קסב    חפץ חיים:

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' פא. לה"ר ט, ה-ו  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:498:518:498:528:528:47סו"ז ק"ש מג"א
9:359:379:369:389:379:34סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

10:0710:0910:0810:1010:1010:06סוף זמן תפלה מג"א
10:3810:3910:3810:4010:4010:36סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4312:4512:4412:4512:4512:42חצות היום
13:1413:1613:1513:1713:1713:13מנחה גדולה

1918:58:.19:0319:0019:0219:0202שקיעת החמה
זמנים למחר

4:564:574:554:594:584:53עלות השחר
5:365:375:365:395:385:34זמן ציצית ותפילין

6:266:336:256:306:296:25הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
מוצאי- בלילה- סנטר פארם רוקח כונן- 0545666637 יד חרוצים 18 מרפאת גונן ו' 054-4900698 אבא חלקיה 4 ירושלים
077- סופר פארם מיניסטור 073-2688970 אהרונוביץ 12, ב"ב    תל אביב סנטר פארם קניון האחים ישראל    בני ברק

077-8880730 דיזנגוף 129 מהשעה  8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 למחרת סופר פארם גורדון
077-8882050 התערוכה 3 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם  19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם נמל תל אביב
8605204 שד' בנימין 21    חיפה מכבי TLV 077-8882520 החשמונאים 94 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה    נתניה

077-8880100 קניון איילון - אבא הלל  סופרפארם 077-8881700 בר יהודה 111    רמת גן סופר פארם ביג צ'ק פוסט
סופר פארם בקניון אשדוד רח'  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון

נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.96-
אתמול: 212.07-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
15-7

תל אביב
19-10

חיפה
17-9

גולן
14-7

טבריה
19-11

גליל
11-5

באר שבע
20-8

אילת
23-15

מזג האויר
טמפ' נמוכות מהרגיל

היום - לרוב מעונן ועדיין צפוי גשם 
מקומי בעיקר בצפון הארץ. משעות 

אחה"צ הגשם ייפסק בהדרגה. 
הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות 

מהרגיל לעונה. 

רביעי - מעונן חלקית. תחול עליה 
בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו מעט 

נמוכות מהרגיל לעונה. משעות הערב 
צפוי גשם מקומי ברוב האזורים.  

חמישי - מעונן חלקית, עד שעות 
הצהריים עדיין צפויים גשמים 

מקומיים בצפון הארץ. תחול עליה 
נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות 

יחזרו להיות רגילות לעונה. 

שישי - מעונן חלקית, תחול ירידה 
בטמפרטורות.  

שישיחמישירביעי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

המרכז  בני  שמע  03-6161067 09:00-15:00 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז 
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080
לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה  02-6512222 11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול  1800-20-18-18
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה  דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



בחסות הרוחות – הפלמינגו 
עף לכביש הסמוך

מאת ח. אבישלום

הפ־ מעופות  אחד  שולמן, 
בס־ השוכן  הגדולים  למינגו 
בבוקר  אתמול  התגלה  פארי, 
שנסעו  הרכבים  בין   4 בכביש 
המטפלים  צוותי  במהירות.  בו 
במהירות  הוזעקו  הסמוך  מהגן 
תחומי  תוך  אל  אותו  והשיבו 

הפארק.
בפארק  כי  אמרו  בספארי 
ישנם 15 ציפורי פלמינגו. "קיבלנו 
אחד  ששולמן,  כך  על  התראות 
ככל  לספארי,  מחוץ  נמצא  מהם, 
הנראה הוא התעופף בחסות הרו־

חות העזות". 
הספארי  של  המטפלים  צוות 
דקות  ותוך  לכיוונו  לצאת  מיהר 
פעולה  שיתוף  באמצעות  אחדות 
שוטרים  ושל  טובים  אזרחים  של 
נמצא  הפלמינגו  לסייע,  שהגיעו 

והוחזר לספארי. 
הוא נבדק בבית  כי  נמסר  עוד 
שנ־ ולאחר  הספארי  של  החולים 

מצא בריא וחזק הוא הוחזר לשטח 
הפתוח שם התקבל בשמחה בקרב 

חבריו.

נבדק בבית החולים והוחזר לשטח הפתוח. הפלמינגו

החללית בראשית ביצעה 
תמרון נוסף בדרך לירח

מאת ח. אבישלום

ביצעה  'בראשית'  החללית 
שמטרתו  נוסף  תמרון  בהצלחה 
המפ־ מועד  של  מדויקת  התאמה 
של  ההנדסי  הצוות  הירח.  עם  גש 
האווירית  והתעשיה   SpaceIL
ביצע את התמרון שבמהלכו פעלו 
הצ־ שניות.  כ־72  במשך  המנועים 
התמ־ תוצאות  את  בודקים  וותים 
תמרון  יידרש  אם  לדעת  כדי  רון 
'לכידת  תמרון  לפני  נוסף  התאמה 

הירח'.
תפגוש  הקרוב  חמישי  ביום 
את  ותבצע  הירח  את  החללית 
תמרון  הירח',  'לכידת  תמרון 
ידי  על  להילכד  שמטרתו  מורכב 
ולהתחיל  הירח  של  המשיכה  כוח 

בהקפות סביבו לקראת נחיתה. 
בפ־ 'בראשית'  עברה  כן,  כמו 

עם האחרונה בקרבת כדור הארץ 
לצלם  הצליח  ההנדסי  והצוות 
הארץ  כדור  של  נדירה  תמונה 

בל־ ק"מ  אלף  כ־16  של  ממרחק 
חצי  את  לראות  ניתן  בתמונה  בד. 
אפריקה  מזרח  וצפון  ערב  האי 
את  המסתירים  הגשם  ענני  ואת 

ישראל.

והתעשיה   SpaceIL עמותת 
האווירית נערכות לתמרון 'לכידת 
תרחישים  תרגול  ידי  על  הירח' 
שונים, ביצוע סימולציות ובדיקות 

מעמיקות במעבדה ההיברידית. 

מוזמביק: כ־300 בני אדם לקו בכולרה בעקבות אסון הציקלון 
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לקו  מוזמביק  אזרחי  כ־300 
הם  בו  שהאזור  לאחר  בכולרה, 

כשבועיים  לפני  הוכה  מתגוררים 
בסופת ציקלון נרחבת. כך מוסרים 
באזורים  הפועלים  סיוע  גורמי 
שנפגעו. ביום שישי דווח על 150 

דווח  ולמחרת  בכולרה,  חולים 
שהמספר  שיתכן  כך   ,300 על 
דומה.  בשיעור  מאז  לעלות  הוסיף 
מהאו"ם נמסר כי בימים הקרובים 

נרחב  חיסונים  מבצע  באזור  יחל 
קרוב  של  משלוח  וכי  המחלה,  נגד 
למיליון מנות חיסון כבר עושה את 

דרכו לאזור. 
של  איתורם  על  דווח  כה  עד 
בשלוש  הרוגים  מ־800  יותר 
מהציקלון:  שנפגעו  המדינות 
עם  ומלאווי.  זימבבואה  מוזמביק, 
זאת, קיימים לפחות 200 נעדרים, 
כך שהמספר הסופי אכן יהיה בה־
מאלף  ליותר  תאם לציפיות ויגיע 

הרוגים. 
דיווחו  האחרון  שישי  ביום 
מאורע  על  במוזמביק  הרשויות 
הומ־ סיוע  הגשת  במהלך  טראגי 
משאית  האסון:  לניצולי  ניטרי 
שחילקה חבילות מזון וציוד הומ־

ניטרי איבדה את הבלמים והחלה 
במדרון,  במהירות  להתדרדר 
הציקלון  בניצולי  פוגעת  כשהיא 
שהתאספו במקום לקבלת הסיוע. 
שני בני אדם נהרגו וכעשרה נוס־

פים נפצעו באורח קל יחסית. 
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