
טבח בסיני: 305 בני אדם נהרגו במתקפת טרור 
משולבת שבוצעה ע"י עשרות מחבלי דאע"ש

החמושים תקפו מסגד בעיירה דיר אל עבד בצפון חצי האי סיני ורצחו כמעט את כל הנוכחים, בהם גם 27 ילדים ^ עדי ראיה: "המחבלים עברו מאדם לאדם וביצעו וידוא הריגה" ^ נשיא 
מצרים: "זה לא יעבור בלי תגובה הולמת" – מבצע צבאי כבר יצא לדרך

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

שישי  יום  בצהרי  מזעזע  טבח 
חצי  שבצפון  עבד  אל  דיר  בעיירה 
האי סיני. עשרות מחבלים מארגון 
מסגד  על  פשטו  דאע"ש  הטרור 
בעיירה, ולאחר שירו צרורות רבים 
לאחר  לעבור  המשיכו  עבר,  לכל 
במי  למוות  וירו  לאדם  מאדם  מכן 
הרא־ האש  מכת  אחרי  חי  שנותר 
כ־20  נמשך  הרצחני  הירי  שונה. 
שביצעו  המחבלים  ומרבית  דקות, 
שכו־ לפני  להימלט  הצליחו  אותו 

חות הבטחון הגיעו לזירה. 

במצרים  התקשורת  כלי 
כמתקפת  הפיגוע  את  מתארים 
הטרור הגדולה ביותר בהיסטוריה 
של מצרים. מספר ההרוגים העד־

שטיפס  לאחר  על 305,  עומד  כני 
השבוע.  סוף  במהלך  במהירות 
 27 על  גם  דווח  ההרוגים  מבין 

ילדים לפחות. 
של  ירי  מלבד  כי  נמסר  עוד 
עשו  בודדים,  וכדורים  צרורות 
במט־ גם  נרחב  שימוש  המחבלים 

המסגד.  בתוך  שפוצצו  חבלה  עני 
המחבלים אף השתלטו על המקום 
בהתאם לתכנון אסטרטגי שבוצע 

מבעוד מועד, מול כל חלון הוצבו 
של  פלישה  למנוע  כדי  חמושים 
ביצוע  במהלך  פנימה  צבא  כוחות 
על  שמירה  הוצבה  וכן  הפיגוע, 
שהמחבלים  בזמן  הראשית  הדלת 
האחרים המשיכו לרצוח את אנשי 

המסגד בזה אחר זה. 
נורה  כבד  ירי  כי  דווח,  עוד 
רכב  וכלי  אמבולנסים  לעבר  גם 
במסגרת  לזירה,  שהגיעו  אחרים 
המאמצים של הארגון ואנשיו למ־
נוע התערבות חיצונית בזמן שהם 
הקהילה  כל  את  להשמיד  מנסים 

שאותה שימש המסגד. 
רבים  הדיווחים,  לפי 
שבט  בני  היו  בפיגוע  מההרוגים 
בדואי מוכר באזור, שאנשיו מתנ־

גדים לשיתוף פעולה עם דאע"ש. 
לנוכח האמור, יתכן שהפיגוע כוון 
נקמת  במסגרת  השבט  אנשי  נגד 

הארגון בהם. 
על  למתקפה  נוספת  סברה 
המסגד בדיר אל עבד, היא שהמ־

סגד שימש את קהילת המוסלמים 
האסלאם  בתוך  זרם  הסופיים, 
פרש־ לאסלאם  המייחס  הסוני, 

משמעותית  ומתונה  מיסטית  נות 
אליו  הסלפי  האסלאם  לעומת 
הסו־ דאע"ש.  אנשי  משתייכים 

דבר  לכל  ככופרים  נחשבים  פיים 
האפשרות  ומכאן  הסלפים,  בעיני 
נבחר  שבגינה  לסיבה  הנוספת 

דווקא המסגד הזה. 
מתחו  עבד  אל  בדיר  תושבים 

בעקבות עבודות הרכבת בשבת האחרונה ועל רקע 
חילולי השבת הבלתי פוסקים במרחב הציבורי: 

שר הבריאות הרב ליצמן 
יתפטר היום מהממשלה

במקביל צפויה הממשלה לקדם מספר חוקים העוסקים בביצור חומות השבת במרחב הציבורי

מאת מאיר ברגר

ההול־ השבת  חילולי  בעקבות 
עבודות  במסגרת  ומתרבים  כים 

הרב  הבריאות  שר  ישראל,  רכבת 
מה־ היום  יהתפטר  ליצמן  יעקב 

ממשלה.
כבר ביום שישי האחרון הודיע 

השר הרב ליצמן לראש הממשלה 
להתפ־ בכוונתו  כי  נתניהו  בנימין 
וית־ במידה  מהממשלה  היום  טר 

קיימו עבודות ממשלתיות כלשהן 
שלדאבון  דבר   – השבת  במהלך 

הלב אכן אירע. 
לה־ שהוביל  האחרון  המשבר 

לקראת  החריף  הצפויה  תפטרות 
כשהתברר  האחרון  השבוע  סוף 
לקיים  ישראל  רכבת  בכוונת  כי 
נרחבות  עבודות  האחרונה  בשבת 
מדובר  תמרורים.  תיאום  של 
פעמים  ארבע  הנערכות  בעבודות 
הן  הרכבת  הודעת  פי  ועל  בשנה 

תבוצענה בשבת.

דורשת  ארוכה  תקופה  מזה 
את  להפסיק  החרדית  הנציגות 
בעבו־ המחפירים  השבת  חילולי 
יש־ ברכבת  ובינוי  תשתית  דות 

שבת  יום  מהפיכת  ולחדול  ראל, 
והבינוי  השיפוצים  ליום  קודש 
הלאומי. למרבה הכלימה והלבנת 
פניהם של הנציגים החרדיים ושל 
ההבט־ השבת,  שומר  הציבור  כל 

ראשי  של  ונשנות  החוזרות  חות 
חילולי  את  להפסיק  השלטון 

השבת – לא כובדו.
לראות  כואב  יהודי  לב  כל 
יש־ במדינת  זו  עגומה  מציאות 

מאת סופרנו הצבאי

מבכירי  אל־בטש  ח'אלד 
עזה  ברצועת  האסלאמי  הג'יהאד 
חוזר ומדגיש את מחויבות הארגון 
תקיפה  מנהרת  פיצוץ  על  להגיב 
של  למותם  שגרם  ישראל  בידי 
על  הנמנים  רובם  טרור,  פעילי   17
הרוגים   12 האסלאמי.  הג'יהאד 
חולצו בידי הפלסטינים ו־5 גופות 

אותרו בידי ישראל.
הידיעות  לסוכנות  בראיון 
אמר  פרס'  'קודס  הפלסטינית 
בנוגע  איש  עם  דנים  בטש: "איננו 
לו־  12 הריגת  על  להגיב  לזכותנו 

המנהרה  בתוך  פלסטינים  חמים 
ההרג  הזו.  הזכות  על  נוותר  ולא 
של הלוחמים שלנו לא יעבור ללא 
כי  הוסיף,  בטש  לציונים".  עונש 
ע"י  המנהרה  פיצוץ  על  התגובה 
נתונה  שאינה  "זכות  היא  ישראל 

לדיון או לוויתור".
בנוגע  לשאלה  בתשובה 
וישראל  מצרים  של  ללחצים 
להימנע  האסלאמי  הג'יהאד  על 
בטש  אמר  תגמול,  פיגוע  מביצוע 
אותנו  מפחידה  אינה  "ישראל  כי 
והתגובה על הריגת החללים שלנו 

נקבעת  הציונים  בידי  עמנו  ובני 
הצ־ (הזרוע  אל־קודס  גדודי  ע"י 

האסלאמי)  הג'יהאד  של  באית 
לתגובה  בנוגע  מחליטה  אשר 
האופן,  המתאים,  ברגע  ולביצוע 
ההיקף והיכולת אשר תראה לנכון 

כדי לנקום את נקמת החללים".

יורש העצר הסעודי לא ממתן את הטון:

מוחמד בן סלמאן: "מנהיג איראן הוא 
ההיטלר החדש של המזרח התיכון"

את הדברים אמר מוחמד בן סלמאן בראיון ל'ניו יורק טיימס': "אירופה הוכיחה 
לנו שפייסנות לא עוזרת"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן 
סלמאן בן עבד אל עזיז אבן סעוד, 
מב־ פרידמן,  לתומאס  התראיין 
טיימס',  יורק  ב'ניו  הכותבים  כירי 
בפניו  שהוצגו  לשאלות  והשיב 
היום  סדר  על  העומדים  בנושאים 

בסעודיה ובאזור. 
בתוך הדברים התייחס מוחמד 
לתוקפנות של איראן והנסיון שלה 
לשלוט באזור כולו, ואמר כי מדו־

עוד  לכבוש  איראן  של  בנסיון  בר 
ועוד מדינות כדי להפוך למעצמה 
כלל עולמית, כדוגמת הרייך הש־

לישי שביקש היטלר ימ"ש להקים 
לפני כשמונה עשורים. 

איראן,  של  העליון  "המנהיג 
ההיטלר  בעצם  הוא  חמינאי,  עלי 
המזרח  של  ההיטלר  הוא  החדש. 
ומוסיף,  מוחמד  טוען  התיכון", 
לא  שהפייסנות  למדנו  "מאירופה 

יודעים  ואנו  היטלר,  מול  עזרה 
חמינאי  מול  גם  תעזור  לא  שהיא 

או בכירים איראניים אחרים". 
מה  מוחמד  את  שאל  פרידמן 
הנ־ שמעצר  הטענות  על  תגובתו 
בשבו־ הרבים  והבכירים  סיכים 

כחלק  בא  בריאד,  האחרונים  עות 
מעמדו  את  לבסס  שלו  מנסיון 
דאגתו  בשל  ולא  העצר,  כיורש 

הכנה למלחמה בשחיתות. 
בן סלמאן ביטל את דבריו של 
פרידמן ואמר כי בארבעת העשו־

רים האחרונים הכלכלה הסעודית 
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יוסף אהרן בלוי 
בן הרב מרדכי זאב הי"ו

ישיבת ראשל"צ - הגר"מ שטרנבוך 
בני ברק

מרגלית חיה ורשנר
בת הרה"ח רבי חיים הי"ו

סמינר בית חינוך 
מודיעין עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, מוצש"ק אור לח' בכסלו תשע"ח

יעקב זאב שור
ב"ר אליהו עזריאל הי"ו

ישיבת טשכנוב
ירושלים

בת שבע רבינוביץ
ב"ר נפתלי הערץ הי"ו
סמינר בית ברכה
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, מוצש"ק, אור לח' בכסלו תשע"ח

ישראל לדרמן
בהר"ר דוד הי"ו

ישיבת חזון נחום
בני ברק

חוה חנה שנור
בהר"ר יהודה הי"ו
סמינר הישן-ביתר
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום וערש"ק, ו' בכסלו תשע"ח
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ההזדמנות שלך,
לדירה משלך!

היישוב החרדי ב'הר יונה', הולך ומתפתח עם גל 
האכלוס של מאות משפחות איכותיות שבחרו לעצמם 

את המקום המושלם ביותר, במחיר הטוב ביותר.
זו ההזדמנות שלך להצטרף להצלחה, ולהעניק לך 

ולמשפחתך איכות חיים במחירים מפתיעים במיוחד!
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החל מ749,000 ₪
שלם 
כעת

בקבלת 
המפתח

דירות מוכנות
לאיכלוס מיידי

מוסדות
חינוך

בתי כנסת 
ומקוואות

מרכזי
קניות

אפשרויות 
תעסוקה

נוף
פנורמי

אויר הרים
צלול

מעמדי תפילת רבים וחיזוק בעמל התורה וקבלות 
טובות לרפואת מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

כלל ישראל ממשיך בתפילות נרגשות לרפואת מרן רבי אהרן יהודה ליב בן גיטל פייגא לרפו"ש בתושח"י, 
השרוי עדיין במצב קשה ולא יצא מכלל סכנה 

מאת כתב 'המבשר'

מקיימים  ישראל  תפוצות  בכל 
בעמל  וחיזוקים  רבים  תפילות 
מקבלים  ורבים  התורה  ושקידת 
על עצמם קבלות טובות לרפואתו 
יהודה  אהרן  רבי  מרן  של  השלמה 
שטיינמן  פייגא  גיטל  בן  ליב 
הש־ בתושח"י,  לרפו"ש  שליט"א 
ולא  קשה  רפואי  במצב  עדיין  רוי 

יצא מכלל סכנה.
הגר"ח  מרן  הוראת  לפי 
בית  המוני  שליט"א,  קנייבסקי 
היהודי  העולם  רחבי  בכל  ישראל 
שבת  כניסת  זמן  את  הקדימו 
הנשים,  והן  האנשים  הן  קודש, 
את  הקדימו  ישראל  נשות  כאשר 

זמן הדלקת הנרות לרפואתו.
התורתית  היהדות  בריכוזי 
עמל  בהגברת  עצום  חיזוק  שרר 

ושקידת התורה בימי שישי ושבת 
לקיום  התארגנו  כאשר  קודש. 
להרבות  מיוחדים,  לימוד  סדרי 
השלמה  לרפואתו  התורה  בכוח 
ובמקומות רבים נשאו דברי חיזוק 
ועוררו  שליט"א,  הקהילות  רבני 
להביא  והתפילה  התורה  בכח 
בקהילות  כן  כמו  וישועה.  מזור 
רבות הוקדשו סדרי לימוד 'אבות 
מרן  של  השלמה  לרפואתו  ובנים' 

ראש הישיבה שליט"א.
גדולי  מרנן  הורו  שכבר  כפי 
היכלי  בכל  שליט"א,  ישראל 
התורה והתפילה יימשכו תפילות 
תהילים  פרקי  באמירת  רבים 
בסוף כל תפילה וכן בבתי החינוך, 
והסמינרים,  יעקב  ובית  הת"תים 
כביר  ק־ל  והן  השלמה.  לרפואתו 
על  ויחוס  רבים  תפילת  ימאס  לא 

עמו ישראל.

רמללה: אבו מאזן 
נועד עם ראש 

המודיעין הרוסי 

מאת סופרנו הצבאי

אבו  הפלסטינית  הרשות  יו"ר 
מאזן נועד בסוף השבוע במוקטעה 
ברמללה עם ראש המודיעין הרוסי 

סרגיי נארשקין.
עמדו־ את  שיבח  מאזן  אבו 

התומכות  פוטין  הנשיא  של  תיו 
ראש  את  ועדכן  הפלסטיני  בעם 
בהתפתחויות  הרוסי  המודיעין 
האחרונות באשר לפיוס בין פתח' 

לחמאס.
לאבו  מסר  הרוסי  האורח 
בה־ תומך  פוטין  הנשיא  כי  מאזן 
געה לשלום על בסיס פתרון שתי 

המדינות. 

בכיר בג'יהאד: "לא נוותר 
על תגובה לפיצוץ המנהרה"
בכיר בג'יהאד האסלאמי מזהיר מפני הוצאה לפועל של פיגוע 

תגמול על פיצוץ מנהרה בידי ישראל והריגת 17 מחבלים



עמוד ב | יום א', ח' בכסלו תשע"ח | המבשר

מנצלים  ישראל  כשברכבת  ראל 
תשתית  לעבודות  השבת  יום  את 
שונות, תוך רמיסת השבת בפרה־

את  לחלל  לעצמם  ומתירים  סיה 
'פיקוח  של  סרק  בטענות  השבת 
נפש'  ש'פיקוח  בשעה  זאת,  נפש'. 
ורק  בעליל  הלכתי  מושג  הינו 

נכלל  מה  לקבוע  מוסמכים  רבנים 
בהגדרה זו.

השבוע  סוף  כל  לאורך 
הח־ הנציגים  הבהירו  האחרון 

יש  כי  ובממשלה  בכנסת  רדים 
את  למנוע  כדי  הכל  לעשות 
הרכבת  בעבודות  השבת  חילולי 
לאורך  שעלה  המרכזי  כשהמסר 

להפסיק  שיש  היה  הדיונים  כל 
ליום  קודש  שבת  הפיכת  את 
שלצ־ כפי  הלאומי,  השיפוצים 

בתקופה  ושוב  שוב  קרה  ערנו 
האחרונה. 

הת־ האחרון  חמישי  ביום 
שר  בין  ארוכה  ישיבה  קיימה 
הבריאות  ושר  כץ  חיים  העבודה 

למנוע  במטרה  ליצמן  יעקב  הרב 
מכן,  לאחר  השבת.  חילולי  את 
נציגי  את  כץ  חיים  השר  כינס 
עמם  לדון  כדי  הרכבת  הנהלת 
הע־ תכניות  אודות  בפרוטרוט 
הנציגות  עם  בשיחות  בודה. 
כי  כץ  השר  הבהיר  החרדית 
חלופות  למצוא  דרך  בכל  יפעל 

בה־ ויציגן  הללו  השבת  לחילולי 
נועד  הממשלה  ראש  גם  משך. 
וביקש  הרלוונטיים  השרים  עם 
חילולי  את  למנוע  דרך  למצוא 

השבת. 
הלב  לדאבון  כאמור,  אולם 
להמשיך  בחרה  הרכבת  הנהלת 
ולדבוק בתכניות הכוללות חילולי 
לדרישה  ליבם  להשית  ולא  שבת 
ל'יום  השבת  יום  את  להפוך  שלא 
וביצעה  הלאומי',  השיפוצים 
השבת  במהלך  תשתית  עבודות 
היום  יתפטר  כך  ובשל  האחרונה 

הרב ליצמן מהממשלה.  
הממשלה  צפויה  במקביל 
מספר  לקדם  הקרובים  בשבועות 
חומות  בביצור  העוסקים  חוקים 
ביניהם  הציבורי  במרחב  השבת 
להחזיר  המבקש  המרכולים  חוק 
בתי  סגירת  נוהל  את  לקדמותו 
שנפרץ  נוהל  בשבתות,  העסק 
התי־ וכן  בג"צ,  החלטת  בעקבות 

ומנוחה  עבודה  שעות  לחוק  קון 
המאפשר לשר העבודה להתחשב 
ישראל  ומסורת  השבת  בשמירת 
עבודה  'היתר'  מתן  לאי  כשיקול 

בשבת.

מוחמד בן סלמאן: "מנהיג איראן הוא ההיטלר החדש של המזרח התיכון"
בגלל  מאוד  כבדים  נזקים  סופגת 
שבדקו  "מומחים  השחיתות: 
שכעשרה  טוענים  המספרים  את 
בסעו־ מהכסף הממשלתי  אחוזים 
הפרטיים  לכיסיהם  נשאבים  דיה 
עובר  וזה  מושחתים,  אנשים  של 
ועד  מלמעלה  הדרך,  אורך  לכל 

למטה". 
ידועה  בבעיה  מדובר  לדבריו, 
לה־ בעבר  ניסו  שכבר  ומוכרת, 

של  שלטונם  תחת  אתה  תמודד 
מלכו  אשר  הקודמים  המלכים 
בשחי־ המאבק  "למה  בסעודיה: 
הת־ כי  הצליח?  לא  פעם  אף  תות 
חילו אותו מלמטה למעלה. פחדו 
משפחת  ובבני  בבכירים  לגעת 

המלוכה". 
מש־ רוב  כי  הוסיף  מוחמד 

מאחוריו  עומדת  המלוכה  פחת 
אינו  וכי  כללי,  ובאופן  הזה  בענין 
בש־ "המאבק  למעמדו:  חושש 
עם  להיפתח  צריך  היה  חיתות 
לך  אין  ברור.  מאוד  מאוד  מסר 
להתחמק  תצליח  ולא  לברוח  לאן 
וגנבת  מושחת  אתה  אם  מזה. 
ממך  אותם  נוציא  אנחנו  כספים, 

בחזרה!". 
הבכירים  רוב  כי  הוסיף  הוא 

בעתיד  להשתחרר  יוכלו  שנעצרו 
הם  בו  המפואר  מהמלון  הקרוב 
את  לשלם  יסכימו  אם  נכלאו, 
מהם,  שנדרשים  הכסף  סכומי 
כדי להחזיר את הכספים שהשיגו 
במסגרת  כשרות  לא  בדרכים 
לר־ וסמכויותיהם  מעמדם  ניצול 

לכלוא  מחפשים  לא  "אנחנו  עה. 
להעביר  רוצים  אנחנו  אנשים, 
לא  ששחיתות  מאוד  ברור  מסר 
ואנחנו  בסלחנות,  עוד  תתקבל 
העם  בחזרה.  כספנו  את  רוצים 
הסעודי צריך את הכסף הזה". הוא 
להיחתם  אמורים  בקרוב  כי  ציין 
הבכירים  העצורים  עם  הסכמים 
מהם  הגנובים,  הכספים  להשבת 

הכנ־ הממשלתית  הקופה  תניב 
מיליארד  מ־100  למעלה  של  סה 

דולרים. 
באנג־ שדיבר  העצר,  יורש 

בשונה  הראיון  לאורך  טובה  לית 
כולם  שדיברו  סעודיה  ממלכי 
במתור־ להיעזר  ונאלצו  ערבית 

מעין  ובראיונות  בשיחות  גמנים 
שהוא  למדיניות  גם  התייחס  אלו, 
הדת  ערכי  את  לשנות  מוביל 
השולטים בסעודיה ולהפוך אותה 
תכתוב  יותר. "אל  מתונה  למדינה 
והופך  סעודיה  את  משנה  שאני 
מוחמד  אמר  למתונה",  אותה 
מחזיר  שאני  "תכתוב  לפרידמן, 
היתה  היא  שבו  למקום  אותה 

תקופתו  מאז  שנים,  מאוד  הרבה 
ועד  מוחמד  האסלאם  מייסד  של 
העשורים האחרונים בהם התחלנו 

להיקלע לקיצוניות". 
לצדו  שישבו  סעודיים  שרים 
תמו־ שלפו  אף  העצר  יורש  של 
המתינות  את  שהראו  ישנות  נות 
וכן  סעודיה,  של  ההיסטורית 
לכך  נוספות  ראיות  מוחמד  הציג 
חמור  תהליך  עברה  שסעודיה 
האחרונים,  בעשורים  הקצנה  של 
אותה  להפוך  שלה  ושהנסיונות 
למדינה מתונה יותר אינם מהווים 
פגיעה באסלאם, אלא חזרה לשו־

רשים המקוריים של סעודיה ושל 
האסלאם. 

טבח בסיני: 305 בני אדם נהרגו במתקפת טרור 
משולבת שבוצעה ע"י עשרות מחבלי דאע"ש

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

צפוי מראש
לא צריך היה להיות מומ־
לצפות  כדי  דיפלומה  עם  חה 
הנ־ עתיר  הפיגוע  את  מראש 
פגעים שהתרחש בסיני וגבה 
מחיר בלתי נתפס של למעלה 

משלוש מאות הרוגים.
חוגגים  כולו  כשבעולם 
ארגון  של  המוקדם  מותו  את 
מדינות  כשראשי  דאע"ש, 
לעיר  זה  אחר  בזה  מוזעקים 
כדי  שברוסיה  סוצ'י  החוף 
לאחר  השלל  את  לחלוק 
שנחל  המוחצת  התבוסה 
שה־ הזה,  המרצחים  ארגון 

את  אכזריות  של  לשיא  ביא 
הפומביות  להורג  ההוצאות 
תהיה  שלו,  נשכחות  והבלתי 
ברא־ העומדים  הדם  לצמאי 

שו אמביציה לעשות הכל על 
כי  כולו  לעולם  להוכיח  מנת 
עת  בטרם  נישאו  ההספדים 
ובעיקר  קיים  חי,  הארגון  וכי 

טובח.
שהיה  האתמול  בעולם 
שקולים  במדינאים  מאופיין 
היה  לא  איש  יותר  ומנוסים 
השכם  ומכריז  במחול  יוצא 
הארגון  של  קצו  על  והערב 
גם אם הוא אכן היה בפרפורי 
גסיסה. בעולמנו הנוכחי שבו 
העיק־ עיקר  היא  התדמית 

רים, יש לדברים הללו משנה 
חשיבות. 

בסיני  ההמוני  הפיגוע 
כולו  העולם  את  כצפוי  זעזע 
סטירה  הוא  לכל  מעל  אך 
מצלצלת בפרצופו של כל מי 
על  להכריז  לתקשורת  שרץ 

מותו של דאע"ש בטרם עת.

לא צפוי
יושב לו משה (בוגי) יעלון 
בבית ומתקשה להתמודד עם 
לא  שהעם  המרה  העובדה 
נהיות  אחר  לנהות  מתחיל 
ומתייחס  שלו  והתוגה  הבכי 
במע־ חולף  קוריוז  כאל  אליו 
רכת הפוליטית שהיה ואיננו.

לחיזוקי  הכבוד  כל  עם 
מהשי־ מקבל  שהוא  האגו 

(בייחוד  עמו  והמגעים  חות 
והעומד  העבודה  ממפלגת 
הנוספות  הדרכים  בראשה), 
מתעל  הוא  שבאמצעותן 
באמצעות  היא  תסכולו  את 
מכנים  מה  שמשום  אירועים 
והם  תרבות  אירועי  אותם 
עבור  שעמום  הפגת  של  סוג 
אזר־ של  בוגרות  שכבות 

מקרוב  לראות  הנהנות  חים 
פוליטיקאים  אפס  ומטווח 
המר־ בדימוס  ופוליטיקאים 

זו  משנתם.  את  לפניהם  צים 
מרבית  של  המרכזית  הבמה 

החדשות מבית יעלון.
האחרונות  החדשות 
מייחסות ליעלון את האמירה 
את  שמקיפים  מי  כל  הבאה: 
בשחיתות  חשודים  נתניהו 
פני  על  כסף  בצע  והעדפת 
לא  הוא  אם  המדינה.  בטחון 
מנהל  כנראה  הוא   – ידע 
גרוע שנכשל בניהול הלשכה 
והמדינה. אם הוא ידע – שי־

לך לכלא.
לא  של  פליק־פלאק  זהו 
פחות ממאה ושמונים מעלות 
עד  ששחרר  הגרסה  לעומת 
מרירים  בראיונות  יעלון  כה 
וריאציות.  בשלל  לתקשורת 
יעלון  הקודמת,  הגרסה  לפי 
עזב כביכול את הממשלה אך 
את  לאשר  סירובו  בשל  ורק 
אותה  לפי  הצוללות.  עסקת 
לספר  ידע  שיעלון  גרסה, 
לשמוע  רצה  שרק  מי  לכל 
בפרוטרוט  דיווח  עליה  כי 
נתניהו  המשטרה,  לחוקרי 
בעס־ עמוקות  מעורב  היה 

הפלילי  מהפן  הצוללות  קת 
והתועלתי שבה לטובת מקו־

רביו החשודים.
יע־ אמר  פעם  אחר  פעם 

אנמיים  ברמזים  תחילה  לון, 
אופייניים ומאוחר יותר (ככל 
בדב־ הציבורי)  מצבו  שצלל 

רים בוטים גלויים, כי נתניהו 
לטובה,  ולא  עמוקות,  מעורב 
כשגו־ וכי  הצוללות  בפרשת 
את  יקבלו  החוק  אכיפת  רמי 
לא  מפיו  המלאים  הפרטים 
יישאר מקום לספקות בענין.

דרמטי  ריכוך  בא  פתאום 
המעניקה  ספקולציה  בדמות 
שנ־ לאפשרות  זהה  מקום 

אינו  וכי  ידע  לא  כלל  תניהו 
אלא מנהל גרוע. 

אמור  לא  הזה  השינוי 
שזוכר  מי  כל  את  להפתיע 
היטב כי יעלון החליט לפרוש 
בעקבות  ורק  אך  מהממשלה 
את  אליה  לצרף  ההחלטה 
תיק  את  לו  ולמסור  ליברמן 
היה  יעלון  שבעיני  הבטחון, 
עובדה  שלו.  ברזל  צאן  נכס 
להמ־ ליעלון  הפריע  לא  זו 

לסיבה  גרסאות  סדרת  ציא 
האמיתית כביכול לנטישתו.

הכל צפוי
לפער  נוספת  הוכחה 
מעשים  לבין  הצהרות  שבין 
בסוף  ניתנה  טראמפ  בממשל 

השבוע.
מתגובת  נבהלו  בממשל 
לס־ הכוונה  על  הפלסטינים 
בוושי־ אש"ף  נציגות  את  גור 

נגטון והודיעו על ביטול.
גם אם ההכרזה הראשונה 
שרואה  מי  יומרנית,  היתה 
לקחת  היה  אמור  הנולד  את 
על  לעלות  ולא  בחשבון  זאת 
כרוכה  ממנו  שהירידה  עץ 

בבושה.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

טרור עולמי חדל־פתרון?
ביום שישי סבלה מצרים מהפיגוע הקשה ביותר שהתרחש 
חבלה  מטען  פוצצו  זה כשמחבלים  היה  האחרונות.  בשנים  בה 
אל־עבד.  ביר  בעיירה  במסגד  אנשים  לעבר  לירות  והחלו 
למעלה מ־300 מצרים נהרגו בפעולת הטרור המזוויעה הזו. אין 
אפשר  אבל  נפש,  בשוויון  הדברים  את  מקבל  שהעולם  לקבוע 
בוודאי לומר שהעולם מקבל את הדברים בהשלמה. הקהיליה 
מהמערכת  כחלק  האלו  הדיווחים  את  מקבלת  הבינלאומית 
הטבעית בעולם. לאמר, זהו אך טבעי שאנשי דעא"ש מחוללים 
כך  העולם.  סדר  זה  רחמנות.  ללא  אדם  בבני  וטובחים  שמות 
נהוג בעולם שבו חי ופועל ארגון המדינה האיסלאמית. הטרור 
הדאע"שי הפך להיות משהו סטנדרטי, שאין מה לעשות נגדו. 

מין כח עליון שכל חוזה מתייחס אליו בפחד.

אין בידנו את הכלים כדי לדעת ולהבין מה צריך לעשות כדי 
למגר את דעא"ש, אבל סביר להניח שלו היה כל העולם החפשי, 
ובתוכו המדינות הערביות המתונות והריאליות, משתף פעולה 
יחד ומטכס עצה מה לעשות עם המופרע העולמי, היה אפשר 
לחסל את דעא"ש ולמוטט אותו. גם התגובה של נשיא ארה"ב 
מלמדת על דריכה במקום בכל הקשור לחיסול דעא"ש. בדבריו 
אמר טראמפ כי מדובר ב"מתקפה מזעזעת ופחדנית על חפים 
לטרור,  אדיש  יישאר  לא  "העולם  לדבריו:  במצרים".  מפשע 
שעליו  הקיצונית  האידאולוגיה  את  ולפרק  אותו  לחסל  עלינו 
מעשי.  תוכן  חסרי  בדיבורים  הנראה  ככל  מדובר  נשען".  הוא 
בה  אין  אבל  מצטבר,  זעם  של  פורקן  שמכילה  אמירה  היא  זו 

אמירה קונקרטית.

אסלאם  מייצג  אינו  דעא"ש  מבית  והמדאיג  הנקלה  הטרור 
כוחניות  על  כולו  כל  בנוי  הוא  שפויים.  אנשים  מייצג  ואינו 
וטרור שצמחו על רקע של אימפולסיביות מפלצתית שאין שני 
הדרך  את  ולחפש  להתלכד  הנאור  העולם  על  כולו.  ביקום  לה 
היסוד.  עד  דעא"ש  של  כוחו  להריסת  ביותר  והמהירה  הקלה 
יחד עם החובה העולמית לעשות את מה שצריך, הרי כיהודים 
איננו תולים תקוות יתירות בצבאות העולם או בכוחן הבטחוני. 
'אשור לא יושיענו' קראנו ביום אתמול בהפטרת השבת. גם על 
ראה  כאשר  תשועתה,  שוא  כי  נרכב,  לא  ממצרים  הבא  סוס 
ונאנקת  התרעלה  כוס  את  שותה  מצרים  גם  כי  עתה,  זה  ראינו 
על  להשען  אלא  לנו  אין  דעא"ש.  של  האכזריים  מגפיה  תחת 

אבינו שבשמים, ה' איש מלחמה, הוא מלכנו ויושיענו.
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שר הבריאות הרב ליצמן צפוי להתפטר היום מהממשלה

מצרים  צבא  על  נוקבת  ביקורת 
ומסור־ איטית  היתה  שתגובתו 

צבאית  עמדה  לדבריהם,  בלת. 
קילומטרים  של  במרחק  שוכנת 
בודדים מהמסגד שהותקף, ועל כן 
מהירות התגובה לא היתה אמורה 

בפועל  אחדות.  דקות  על  לעלות 
 20 רק  הראשונים  הכוחות  הגיעו 

דקות אחרי שהחלה המתקפה. 
במצרים  רשמיים  מקורות 
בוצעה  הטרור  מתקפת  כי  מסרו 
דאע"ש  אנשי   30 עד   25 ידי  על 
בנשק  חמושים  כשהם  שהגיעו 

חבלה.  ובמטעני  כבד  אוטומטי 
שטח  רכבי  על  רכבו  החמושים 
שחורים בעלי הנעה כפולה, ובמ־

קום עצמו הם שרפו לפחות שבעה 
כלי רכב של מתפללי המסגד, ככל 
הנראה כדי למנוע מהם את האפ־

שרות להימלט מהמקום, או לרדוף 
המתקפה.  ביצוע  לאחר  אחריהם 
עוד נמסר כי המחבלים הגיעו 
בדגלי  מצוידים  כשהם  למקום 
רבים.  לחימה  ובאמצעי  דאע"ש 
עם זאת, ארגון הטרור עצמו טרם 
רשמית  אחריות  עצמו  על  קיבל 

לביצוע המתקפה. 
פאתח  אל  עבד  מצרים  נשיא 
כי  הפיגוע  בעקבות  אמר  א־סיסי 
לאומה  מאוד  קשה  ביום  מדובר 
שלה,  הבטחון  ולכוחות  המצרית 
האכזרית  המתקפה  לדבריו  אך 
והמיותרת הזאת לא תעבור מבלי 
תגובה  תספק  מצרים  שממשלת 

הולמת וקשה. 
א־סיסי  של  הודעתו  בעקבות 
נמסר כי המבצע הצבאי כבר יצא 
מצ־ צבא  ינהל  ובמסגרתו  לדרך, 
המחבלים  אחר  נרחב  מצוד  רים 

הפיגוע  לביצוע  שותפים  שהיו 
ארגון  בכירי  נגד  גם  כמו  האחרון, 
החברים  החמושים  ויתר  הטרור 
אתמול  הודיע  מצרים  צבא  בו. 
לפנות בוקר כי כלי טיס שלו הפ־
ציצו בתים של מחבלים שהיו שו־

תפים לביצוע מתקפת הטרור וכן 
בשימוש  שהיו  רכב  כלי  השמידו 
מהדיווחים  המתקפה.  במהלך 
מח־ של  ידוע  לא  מספר  כי  עולה 
שבוצעו  בהפצצות  נהרגו  בלים 

עד כה. 
בפועל לא ברור עד כמה יכול 
צבא מצרים להגיב לארגון הטרור 
מערות  מתוך  לפעול  שמצליח 
שבחצי  הענק  במדבר  ונקיקים 
האי סיני, וזוכה לעזרתם של כמה 
המקומיים.  הבדואיים  מהשבטים 
על  חרט  א־סיסי  פאתח  אל  עבד 
'אנסאר  בארגון  המאבק  את  דגלו 
שמו  את  ששינה  מקדס'  אל  בית 
עד  אך  סיני',  האי  בחצי  ל'דאע"ש 
הארגון  את  לעצור  הצליח  לא  כה 
מתקפות  את  למנוע  או  מלפעול, 
יותר  והופכות  שהולכות  הטרור 

ויותר קטלניות.
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  המשך מעמ' ראשון

נסיך מונקו אלברט השני לראשי 'ועידת רבני אירופה':

"היהודים הם חלק חשוב בנסיכות; 
לעולם לא יפגעו כאן ביהודים"

הנסיך אלברט השני חזר והזכיר לרבנים כי ביקש מחילה מהעם היהודי על 
הסגרת 90 יהודים במהלך מלחמת העולם השניה ^ "היום כשאתם מתכנסים 

כאן זה אות הכבוד הגדול עבורי"
מאת א.למל

בנ־ חשוב  חלק  הם  "היהודים 
סיכות, אני שמח שבחרתם להתכ־
נס אצלנו. ברוכים הבאים למונקו, 
ביהודים"  כאן  יפגעו  לא  לעולם 
אלברט  מונקו  נסיך  אמר  כך   –
השני לראשי 'ועידת רבני אירופה' 
שנועדו עמו בארמון הנסיכות שב־
השתתפו  במשלחת  קרלו.  מונטה 
הגאון  אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא 
שליט"א,  גולדשמידט  פנחס  רבי 
רבה  הוועידה  של  עמית  נשיא 
מירוויס,  אפרים  רבי  בריטניה  של 
של  ורבה  הוועידה  של  ראשון  סגן 
של  ורבה  קורסיה  חיים  רבי  צרפת 

מונקו הרב דניאל תורמנט.
והז־ חזר  השני  אלברט  הנסיך 
כיר לרבנים כי ביקש מחילה מה־

עם היהודי על הסגרת 90 יהודים 
השניה.  העולם  מלחמת  במהלך 
זה  כאן  מתכנסים  כשאתם  "היום 
שנפל  ביותר  הגדול  הכבוד  אות 
כי  לרבנים  סיפר  הנסיך  בחלקי". 
שנים  כ־12  לפני  כהונתו  מתחילת 
התקופה  את  לתקן  מבקש  הוא 
האפלה וכי שנה לאחר שירש את 
קרן  הקים  הוא  מאביו  הנסיכות 
השואה  לקרבנות  לסייע  פיצויים 
המתגוררים בנסיכות. "לפני כשש 
 – לרבנים  הנסיך  סיפר   – שנים" 
שתחקור  מומחים  ועדת  "הקמתי 
את התנהגות מונקו בשנים ההן". 

אמר  גולדשמידט  הגר"פ 
נועדים  שהם  בשעה  כי  לנסיך 
משתתפי  הרבנים  מקיימים 
אזכרה  טקס  המתמדת  הוועדה 
לפני  שהצבת  הזכרון  קיר  "ליד 
היהודי  העלמין  בבית  כשנתיים 
של  שמותיהם  נחרטו  עליו  כאן, 
הנא־ לידי  שהוסגרו  היהודים   90

ההשמדה,  למחנות  והובלו  צים 
הם  במונקו  כאן  היהודים   – הי"ד 
מכל  ביותר  הגבוה  יחסי  במספר 

מדינה באירופה".
נמ־ המתמדת  הוועדה  דיוני 

העומדים  נוספים  בנושאים  שכו 

על סדר יומה של יהדות אירופה. 
בנושא  נרחב  דיון  קיימו  הרבנים 
החליטו  בסיומו  הכותל',  'מתווה 
בעמדת  תמיכתם  את  לפרסם 
ממשלת ישראל והרה"ר לישראל 
היהודיות  הפדרציות  עמדת  ונגד 
בארה"ב. אב"ד ליאון הגר"י טובול 
הגדול  ההישג  כי  אמר  שליט"א 
אירופה'  רבני  'ועידת  של  ביותר 
מיבשת  הרפורמים  הדיפת  הוא 
לצ־ שבארה"ב  "בעוד  אירופה. 

הינם  האורתודוקסים  הרב  ערנו 
הרי  מהיהודים,  אחוזים  כ־12  רק 
אנו  השם  ברוך  באירופה  שכאן 
שלשמו  המרכזי  ביעד  עומדים 
הרב  הלורד  ע"י  הוועידה  הוקמה 
שנה,   60 לפני  זצ"ל  יעקובוביץ 
מהקהילות  אחוזים  מ־90  ויותר 
אורתו־ בהנהגה  הן  ביבשת  כאן 

דוקסית".
רבה של בלגיה ונציג הוועידה 
הרב  האירופי  האיחוד  במוסדות 
את  בהרחבה  סקר  גיגי  אברהם 
בבירת  הכשרה  השחיטה  מצב 
סיפר  גיגי  הרב  האירופי.  האיחוד 
בבלגיה  היהודית  הקהילה  כי 

שתגיש  העתירה  את  השלימה 
הפר־ בתי  שני  נגד  הבא  בשבוע 

והפלמי  הוולוני  במחוזות  למנט 
הצעת  התקבלה  בהם  שבבלגיה 
ללא  השחיטה  את  האוסרת  חוק 
נאסרת  למעשה  ובכך  הימום 
ההלכה  פי  על  הכשרה  השחיטה 
להצ־ שקודם  "למרות  היהודית. 

לחוקה  המשפט  בית  הודיע  בעה 
השחיטה  שהגבלת  לבקשתנו 
מוגזמת  בצורה  מצמצמת  הכשרה 
ובלתי סבירה את חופש הדת, פו־

לחוקי  ומנוגדת  משמעותית  געת 
הדת  וזכויות  האדם  זכויות  יסוד 
ובהצעה"ח  התחכמו  הם  בבלגיה, 
שינו את סוג ההימום המקובל על 
העתירה  אל  המוסלמים".  מרבית 
מיוחד  מכתב  הקהילה  צירפה 
לישראל  הראשיים  הרבנים  של 
הגר"י  ביה"ד  ונשיא  הראשל"צ 
יוסף ונשיא מועצת הרה"ר הגר"ד 
הוועי־ נשיא  הצטרף  אליהם  לאו, 

עתירה  גולדשמידט.  הגר"פ  דה 
המוסלמית  הקהילה  תגיש  דומה 
ממוצא טורקי המתנגדת גם לסוג 

ההימום שאושר בפרלמנט.

ביוזמת 'מרכז רבני אירופה'

שר הדתות בביקור 
במדינות מרכז אירופה

השר הרב דוד אזולאי הגיע לביקור ממושך בהולנד, בלגיה וצרפת ^ השר צפוי 
להיפגש עם רבני המדינות, רבני ערים וראשי קהילות במדינות ^ מנכ"ל מרכז 
רבני אירופה, הרב מנחם מרגולין: "הקשר בין משרד הדתות לקהילות בגולה 

הולך ומתעצם, למען כלל ישראל, בארץ ובעולם"

בשבוע   נרשמה  התרגשות 
היהודיות  הקהילות  בקרב  שעבר 
לבי־ הגיע  אליהן  אירופה,  במרכז 
הרב  דת,  לענייני  השר  מיוחד  קור 
דוד אזולאי, שיצא למסע ביקורים 
בקהילות היהודיות בהולנד, בלגיה 
מת־ הביקורים  מסכת  וצרפת. 
אירו־ רבני  'מרכז  ביוזמת  קיימת 

מרגולין  מנחם  הרב  בראשות  פה' 
והרב אריה גולדברג, שעמל במשך 
בין  רציף  קשר  לקיים  השנה  ימות 
לקהילות  בארץ  הדת  מוסדות 

היהודיות בחו"ל.
השר  של  ביקורו  מטרת 
הקהילות  עם  הקשר  חיזוק  היא 
האמורות,  במדינות  היהודיות 
הוא  יגיע  אליה  מדינה  בכל  כאשר 
הרא־ הרבנים  עם  להיפגש  עתיד 

וראשי  ערים  רבני  במדינות,  שיים 
אירופה'  רבני  'מרכז  קהילות. 
בין  הקשר  את  לחזק  כדי  שפועל 
הקשור  בכל  העוסקים  גורמים 
ישראל  בארץ  דתית  לפעילות 
עצומה,  חשיבות  זה  בביקור  רואה 
יותר  עוד  לחזק  היא  העל  שמטרת 
את הקשר בין משרד הדתות לרא־

שי הקהילות בגולה.
את  פתח  אזולאי  הרב  השר 
שם  ובהאג,  באמסטרדם  ביקורו 
נפגש עם רבני הערים, בליווי רבה 
בנימין  הג"ר  הולנד,  של  הראשי 
יעקבס, שהיה נרגש לקבל את פניו 
של השר וללוות אותו בפגישותיו 
החשובות. השר הרב אזולאי נועד 
עם חברי פרלמנט הולנדיים, אישי 

ממשל ושגרירים.
הרב  השר  נפגש  רביעי  ביום 
הב־ הפרלמנט  יו"ר  עם  אזולאי 

אירופאיים,  פרלמנט  לגי, חברי 
והארגונים  הקהילות  נציגי 
הנצי־ ואנשי  באירופה  היהודיים 

ביקורו  במסגרת  האירופאית  בות 
היהודיות  בקהילות  השר  של 
הפר־ יו"ר  עם  דן  השר  באירופה 

ברית  השחיטה,  סוגיות  על  למנט 
הפ־ בתום  והאנטישמיות.  המילה 
תמי־ על  ליו"ר  השר  הודה  גישה 

כתו החיובית בקהילה היהודית.
למשרד  הקהילות  בין  "הקשר 
אומר  במיוחד",  חשוב  הדתות 

הרב  אירופה',  רבני  'מרכז  מנכ"ל 
מנחם מרגולין, "הקהילות צריכות 
את החיבור הזה, את הקשר לארץ 
ישראל ולגורמים המרכזיים שפו־

עלים למען היהדות בארץ".
אירו־ רבני  'מרכז  סמנכ"ל 

כי  ציין  גולדברג  אריה  הרב  פה' 
"בביקורו זכה השר אזולאי לעקוב 
הקהילות  פעילות  אחרי  מקרוב 
השונות במדינות בהן ביקר ויבקר 
שה־ תקוה  ואנו  השבוע,  בהמשך 
שמת־ הקהילות  ראשי  עם  קשר 

ימשיך  הזה  הביקור  במהלך  עצם 
בארץ  ישראל,  כלל  למען  בעתיד, 

ובעולם".

עם הרב בנימין יאקובס בבית הכנסת הפורטוגזי
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הלבבות: חשבון הנפש השמיני (היחוד)    משנה יומית: ר"ה ג, ח - ד, א    
הלכה יומית: או"ח רסח, ט-יא    רמב"ם יומי: קדה"ח ג-ה    שו"ע הרב - רב 
יומי: תקטו, א ויש אומרים - א למעלה    דף היומי - זוהר: נח, סעי' שסח-שפח  
  חפץ חיים: לה"ר ח, י-יא    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"א עמ' קלח.

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם 
8:058:068:068:078:078:04סו"ז ק"ש מג"א

8:528:548:548:548:548:52סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:129:139:139:149:149:11סוף זמן תפלה מג"א

9:439:459:459:459:469:43סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
11:2611:2811:2711:2911:2911:25חצות היום

11:5611:5811:5711:5911:5911:55מנחה גדולה
16:4016:3616:3716:3916:3816:36שקיעת החמה

זמנים למחר

4:434:454:454:454:454:43עלות השחר
5:235:255:265:255:255:24זמן ציצית ותפילין

6:156:256:176:186:196:15הנץ החמה

ירושלים גאולה 058-4112245 מלכי ישראל  14    בני ברק סנטר פארם 073-2688970 אהרנוביץ' 12, ב"ב    
תל אביב סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם מינסטור -077
8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה  הרימון פארם 8843663 רח' קלאוזנר 9 שכ' 
עמליה    חיפה סופר פארם חוצות המפרץ 077-8880380 החרושת - חוצות המפרץ 6    רמת גן סופרפארם 
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון  אהרון 6519153 הופיין 52 חולון  
  אשדוד סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 

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

תורנויות בתי מרקחת

שיעורים

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

בגמ' הלכה ומוסר: 03-6171001  מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

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

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

 עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

בית הוראה: 

ההוראה  בתי  שע"י  ההלכה  קולי    קו  בתא  ירושלים 02-6222779  החרדית  העדה  יצחק'  'מנחת    
ההוראה  מבית  ביממה  שעות  שליט"א 072-2152222    מענה הלכה 24  קרליץ  הגר"נ  מרן  בנשיאות 

שע"י הגר"מ גרוס שליט"א 073-7246000

הקו האדום
-208.8

היום: 214.325-
אתמול: 214.325-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
16-9

תל אביב
22-13

חיפה
20-13

גולן
20-11

טבריה
24-14

גליל
15-9

באר שבע
21-9

אילת
23-15

מזג האויר
ירידה קלה בטמפ'

היום - מעונן חלקית. בשעות 
הבוקר יתכנו רוחות מזרחיות 

מתונות ערות בצפון הארץ. 
ייתכן גשם מקומי במרכז הארץ 

ובדרומה.תחול ירידה קלה 
בטמפרטורות. 

שני - מעונן חלקית, ללא שינוי 
של ממש בטמפרטורות. ייתכן 

גשם קל בחוף.

שלישי - מעונן חלקית .תחול 
עליה בטמפרטורות בצפון הארץ 

יתכנו גשמיים מקומיים.

רביעי - מעונן חלקית עם ירידה 
קלה של טמפרטורות בעיקר 
בהרים. יתכן גשם קל בצפון 
הארץ ולאורך מישור החוף.

רביעישלישישני

     ,  
,

 
.  

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

ירושלים | מכירהֳ
כ-110  בנות)  קרית  (ליד  בסורוצקין, 
 2,300,000 מציאה!  מרפסות,   3 מ"ר, 
ש"ח * באמרי בינה, 4.5 חד' משופצת, 
חד',   6 בכדורי,   * ש"ח   2,600,000
למהירי   4,000,000 נוף!!  מ"ר,   143
0527-649- היימיש"  "תיווך  החלטה! 

565
[20046567]

החדש-  בפרויקט  ישראל  בבית 
חלל   + מ"ר   45 ח'   2.5 דירת  אוירבך 
רק 1,280,000  מ"ר,  מפלס 36  באותו 
 400,000 למשכנתא  (אפשרות  ש''ח 

ש''ח) 052-7658-638 תיווך
[20046526]

זוכה!  הקודם  כל  המציאות!  מציאת 
 2  + מטר   85 חד'   3.5 בפולנסקי 
ש''ח   1920.000 רק  סוכה  מרפסות 

052-7658-638 תיווך
[20046390]

 ! החלטה  ומהירי  למשקיעים 
 2.5 דירת  לפידות,  ישראל  בבית 
כ-35  בחלל  יח"ד   + מ"ר  כ-50  ח' 
 7,000 חודשית  תשואה  מ"ר, 
להגדלת  מידית  אפשרות  ש''ח, 
התשואה רק 1,630,000 ש''ח -052

7658-638 תיווך
[20046389]

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

052-7658-638 תיווך
[20046388]

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

7658-638 תיווך
[20046387]

בישא ברכה בנין חדש דירת 3 חדרים 
מדהים,  נוף  המרפסת,  כולל  מטר   72
ק"ב, שכנים טובים רק 1860.000 שח 

052-7658-638 תיוך
[20046262]

 3 מטר  כ 90  מפוארת  דירה  בנחמיה 
חדרים + הול + מרפסת ענקית סוכה 
 3 טובים,  שכנים  להרחבה,  ואופציה 
052-7658- שח   2650.000 רק  כ"א 

638 תיוך
[20046261]

מחסן  דירת  היוקרתי  רוממה 
מושקעת 55 מ"ר, חדרים גדולים, רק 
ש''ח)  ב3,600  (מושכר  ש''ח   720,000

"כיכר   השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20046247]

מציאה בבית ישראל דירת 3 ח' כ- 70 
כניסה,  קומת  סוכה,  מרפסת   + מ"ר 
 052-7658638 ש''ח   1,600,000 רק 

תיווך
[20046222]

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

תיווך
[20046221]

 75 דירת  החיים  גשר  ברוך-  במקור 
מדהים,  נוף  סוכה,  מרפסת   + מטר 
ק"ד + אופציה להרחבה כ 50 מטר רק 

2350.000 שח 052-7658-638 תיווך
[20046220]

דירה  ברפפורט  ממש!  של  מציאה 
מפוארת  מ"ר,   50 3ח',  חדשה 
ש''ח   1,380,000 רק  ומושקעת, 
כ-400,000  למשכנתה  (אפשרות 
052- בעיות.  ללא  חלק  טאבו  ש''ח) 

7658-638 תיווך
[20046219]

בבלעדיות  זוכה!  הקודם  כל 
חדשה  מטר   94 דירת  בגאולה 
מטר   75 חדרים   3 ל  מחולקת 
יחידה   + מ"ר  כ-20  קטנה  ויחידה 
חודשית  תשואה  בגג,  נוספת 
מטר   70  + שח   5000 כ  מהיחידות 
יחידות  להוספת  אפשרות   - גג 
רק  מעולים,  שכנים  מעלית,  בגג, 
 052-7658-638 שח   2900.000

תיווך
[20046218]

 !! מזומן  לבעלי  ממש!  של  מציאה 
בדוד ילין דירת 3 חדרים 72 מטר + 2 
מרפסות סוכה, חזית, אזור מצוין, רק 

1580.000 שח 052-7658-638 תיווך
[20046173]

כל הקודם זוכה! לבעלי מזומן, במאה 
בגובה  מחולק  פרטי  בית  שערים 
חודשית  תשואה  דיור,  יחידות   2 ל- 
ש''ח   1,470,000 רק  ש''ח  כ-6,500 

052-7658-638 תיווך
[20046172]

במאה   !! למשקיעים  מציאה 
גבוהה  מטר   90 דירת  שערים, 
לחלוקה  מידית  אפשרות  מאד!! 
ל-2 קומות, וכן אפשרות להרווחה 
חזית,  סוכה,  מטר,   10 כ  עוד  של 
 2480.000 רק  ונטרלי  שקט  אזור 

שח 052-7658-638 תיווך
[20046171]

חפץ!  בארץ   ! זוכה  הקודם  כל 
מאד!  ומושקעת  מפוארת  דירת 
 + סוכה  מרפסת   + מטר   85 חד'   4
שכנים  להרחבה,  עתידית  אופציה 
ש''ח   1790.000 רק  ק"ב  היימשע 

052-7658-638 תיווך
[20046111]

מרפסות   2  + חדרים   3.5 הכהן  בעלי 
גדולות + התחיבות להרחבה של עוד 
מעלית,   + המוכר  חשבון  על  מטר   25
נוף  חזית,  ק"א,  פרטית,  וחניה  מחסן 
 052-7658-638 שח   2230.000 רק 

תיווך
[20046090]

צומת  בירמיהו  החלטה!!  למהירי 
הול,   + חד   3 מטר   70 דירת  אפריון, 
מרפסת  כניסה,  קומת  חזית,  כ"א,   3
להוספת   38 תמ"א  בתהליך  גדולה, 
25 מטר, רק 1845.000 ש''ח . הקודם 

זוכה!! 052-7658-638 תיווך
[20046089]

מ"ר,   105 ח'   4 דירת  חיים  בחפץ 
רעפים  גג   + פרטית  מעלית   + חדשה 
בגג  דור  ליחדות  אפשרות  מ"ר,   105
 052-7658-638 ש''ח   2,900,000 רק 

תיווך
[20046088]

הזדמנות  בשוק,  חדשה  אשכול  רמת 
מיוחדת 75 מ"ר, 3.5 ח', + נוף מדהים 
רק  מעלית,   + גבוהה)  יחסית  (קומה 
052- השבת"  "כיכר    ש''ח   1,650,000

7171468 מיכאל  
[20046024]

מיקום  בשוק  חדשה  הנביא  שמואל 
אופציה   + נוחה  קומה  מרכזי, 
רק  מ"ר,   70 ח'   3.5 הזדמנות!! 
1,650,000 ש''ח (גמיש) "כיכר   השבת" 

052-7171468 מיכאל  
[20046023]

בלעדית!!  הזדמנות  שאול  גבעת 
מאוד,  מרכזי  מיקום  רכישה,  קבוצת 
 16,000 מ"ר,   90 עד  מ"ר  מ55  דירות 
עלות  (בנוסף  קרקע  למטר  ש''ח 
 052-7171468 השבת"  "כיכר    בניה) 

מיכאל  
[20046022]

בגאולה מיקום מרכזי בית פרטי 160 
מרפסות   + מפלסים   3 על  מ"ר, 6חד' 
"כיכר    ש''ח   3,400,000 רק  חצרות   +

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20046021]

מ"ר,  הזדמנות!! 32  היוקרתי,  רוממה 
(הכנסה  מדהים!  נוף   + יפיפה  דירה 
ש''ח   600,000 ש''ח)   3,200 חודשית 
052- השבת"  "כיכר    משכנתא)  (ללא 

7171468 מיכאל  
[20046020]

רעפים  גגות   2 שערים  במאה 
חלק  להכשרת  אפשרות  מ"ר   105
 3 לעשות  חוקי/  באופן  מהמטרים 
ש''ח -052 רק 680,000  דיור,  יחידות 

7658-638 תיווך
[20046001]

דירת  יונה  בגאולה-  תחמיצו!!  אל 
מרפסות   2  + מ"ר   115 ח'   4.5 פאר 
עד  למשכנתא  אפשרות  מ"ר,   75 כ- 
ש''ח   2,850,000 רק  ש''ח   1,000,000

052-7658-638 תיווך
[20046000]

 3  + מ"ר   72 דירת  השבת  בכיכר 
מרפסות, אסטרטגית מאוד, אפשרות 
לחנות  דיור/  יחידות  ל2-3  לחלוקה 
לכיכר  חזית  עם  ומוצלחת  גדולה 
052- ש''ח   1,920,000 רק  השבת 

7658638 תיווך
[20045752]

מ"ר,  חד' 70  מעולה, 4  מיקום  גאולה 
ש''ח   1,800,000 רק  חצר   + מושקעת 

"כיכר   השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20045359]

 170 פרטית  וילה  ברוך  מקור 
מיקום  להרחבה,  אופציה   + מ"ר 
מוסד  למגורים/  טוב  ושקט,  מרכזי 
5,000,000 ש''ח . "כיכר   השבת" -052

7171468 מיכאל  
[20044186]

רוממה היוקרתי! יחידת דיור 15 מ"ר 
חודשית  (הכנסה  ומיוחדת  יפיפיה 
"כיכר    ש''ח   290,000 רק  2000ש''ח) 

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20044184]

מיוחדת  דירה  חדש  בנין  ישראל  בית 
 1,250,000 רק  קטנים  חד'   3 מ"ר   45
 052-7171468 השבת"  "כיכר    ש''ח 

מיכאל  
[20044183]

בשוק,  חדשה  דפנה  מעלות 
הזדמנות!! דירת פנטהוז 145 מ"ר 5.5 
חד' + 20 מ"ר מרפסות + נוף מדהים! 
"כיכר    (גמיש)  ש''ח   3,000,000 רק 

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20044182]

ירושלים | השכרה
 4 המבתר)  (גבעת  אשכול  ברמת 
מרפסת,   + מ"ר,    110 ק"ב,  חדרים 

פינוי מיידי . 052-7615218
[20046568]

בלבד  צעיר  לזוג  ומיידי  פנוי 
בארזי הבירה קומת קרקע חדשה 
חימום  מיזוג/  קופלט  מרוהטת 

3800ש''ח 053-3150150
[20046538]

ביקוש דירות | י-ם
אילן  בבר  מרוהטת  חד'   2-3 דרוש 
02- טבת  ו  עד  כסליו  מכ"ד   80 גוש 

5825011
[20046583]

בני ברק | מכירה
ענקית  ד.גג  מימון/רמב"ם  באזור 
מתאים  חזית  200מ"ר  מעלית   + ק"ג 
"אפיק  2,890,000ש"ח  לחלוקה 
 053-3128884  03-5791514 נכסים" 
ענקית  ד.גג  מימון/רמב"ם  באזור 
מתאים  חזית  200מ"ר  מעלית   + ק"ג 
"אפיק  2,890,000ש"ח  לחלוקה 

נכסים" 03-5791514 053-3128884
[20046579]

5ח'  160מ"ר  דופלקס  מלאכי  באזור 
"אפיק  2,300,000ש"ח  ק"ג  מרפסת   +

נכסים" 03-5791514 053-3128884
[20046578]

 + חזית  ק"א  רמחל 3ח' 65מ"ר  באזור 
חניה 1,570,000ש"ח "אפיק  מעלית + 

נכסים" 03-5791514 053-3128884
[20046577]

באזור בן-דוד 4 ענקית ק"ב + מעלית 
נכסים"  "אפיק  2,180,000ש"ח  חזית 

053-3128884 03-5791514
[20046576]

באזור מינץ 4 גדולה חדשה + י.הורים 
"אפיק  1,850,000ש"ח!  מיידית  נוף   +

נכסים" 03-5791514
[20046575]

באזור סירקין 100מ"ר ק"ב חזית סלון 
נכסים"  "אפיק  1,900,000ש"ח  ענק 

053-3128884 03-5791514
[20046574]

 + ק"ד  חדש  פנטהוז  מינץ  באזור 
גדולה  מרפסת   + 5ח'  מדהים  נוף 
"אפיק-נכסים"  מיידי  2,800,000ש"ח 

03-5791514
[20046573]

מרפסת   + דופלקס 5ח'  בזכרון-מאיר 
ק"ג חזית 3כ"א 2,250,000ש"ח "אפיק 

נכסים" 03-5791514
[20046572]

באזור כהנמן/עזרא 3.5ח' ק"ג חזית + 
"אפיק  1,790,000ש"ח  35מ"ר  א.בניה 

נכסים" 03-5791514 053-3128884
[20046571]

ק"ב  גדול  סלון  מרווחת   3 בטרפון 
"אפיק- 1,680,000ש"ח  סוכה   + חזית 

נכסים" 03-5791514
[20046570]

חדשה,  פנטהוז  איש  חזון  עזרא/ 
קלה.  לחלוקה  אופציה  7ח',   ,7 קומה 

053-3114437
[20046562]

משרדים  בבנין   ! תשואה   9%
 450.000 כ  משרד  !!מחיר  מוביל 
ואפשרות  בטאבו  רישום  שח, 
חודשית  שכירות   50% למימון 
 052-7658-638 ויותר  ש''ח   3,500

תיווך
[20046391]

בני ברק | השכרה
מושקעת,  ק"ג,  בפוברסקי,  יח"ד 

מרוהטת, ממוזגת. 054-8446634/5
[20046558]

וממוזגת,  מרוהטת  חדרים   2 יח"ד 
40 מ"ר, חדשה ומושקעת, מרפסת 
 3.000 הכהן,  עלי  מיידית,  סוכה, 

ש"ח לחודש, 052-7163313
[20046549]

ביתר עילית | מכירה
המודעי  אלעזר   A בגבעה  מציאה! 
גדולה,  סוכה  חזית,  מטר,   110 חד'   5
 1290.000 רק  ק"ב,  היימשע,  שכנים 

ש''ח 052-7658-638 תיווך
[20046112]

שלך  -המתווך  נכסים"  "קניג 
דירות  של  ענק  מבחר  בביתר. 
השכרה  למכירה,  הסוגים,  מכל 
ולהשקעה. שירות אדיב ומקצועי, 
העיסקה,  כל  לאורך  אישי  ליווי 
 054-8401612  ,02-5000006

025000006m@gmail.com
[20042207]

חיפה | מכירה
דירה  חסידים  לקהל  צמוד  ביל"ג 
"גור- בלבד  ש"ח   600.000 מרווחת 

בארץ" 08-9797936
[20044734]

ק"א  חדרים   3 של  גודל  בביל"ו 
"גור-בארץ"  ש"ח   550.000 משופצת 

08-9797936
[20044733]

אשדוד | מכירה
באשדוד  למכירה  דירות  מבחר 
054- וויס"  הרשל  "תיווך  ובקרית-גת 

8436601
[20046542]

מושקעת  דירה  המציאות!!  מציאת 
רק  ו'  ברובע  ח'   4.5 באשדוד 
תמ"א  בבנית  הבנין  ש''ח,   1,250,000
 5.5 תיהיה  הבניה  אחרי  הדירה   ,38
דירה   + ליח"ד  לחלוקה  ניתנת  ח' 

למגורים. 0548413551
[20046524]

ו  ברובע  חדשה  דירה  מציאה 
חד   4 בניה  לפני  בניה  היתר  עם 
ב1.150.000 דירה 100 מ"ר דרוש הון 

עצמי גבוה 0548413551
[20046421]

ריצוף.  לפני  בנייה:  של  בעיצומה 
בקומות  חד'   4-5 חדשות:  דירות 
אפשרות  בתמ"א,  וגן,  גג   5-6
לפיצול, קרוב לז' וג' - שיווק "דרכי 
מייל:   03-522-9040 בע'מ".  יושר 

a035229040@gmail.com
[20044153]

מודיעין עילית | מכירה
 7 ברכפלד"  ב"אחוזת  בהזדמנות 
אופציות.   + ענקית  חצר   + חדרים 

2.350.000 ש"ח 052-7653647
[20046544]

עם  חד'   3 בחסידי  פארק  בגרין 
ענקית  חצר  ועוד  רביעי  לחדר  היתר 
08- "גור-בארץ"  ש"ח   1.450.000

9797936
[20044721]

 2.5 משותף  טאבו  פארק  בגרין 
08- "גור-בארץ"  ש"ח   650.000 חד' 

9797936
[20044720]

חד'   3 קרלין  ליד  בנה"מ  בברכפלד 
08- "גור-בארץ"  ש"ח   1.175.000

9797936
[20044719]

ועוד  יאמן: 5  שלא  במחיר  בברכפלד 
יח"ד 1.750.000 ש"ח "גור-בארץ" -08

9797936
[20044718]

היתר  עם  חד'   3 רשב"י  בברכפלד 
"גור- ש"ח   1.400.000 הגג  על  לבניה 

בארץ" 08-9797936
[20044717]

בברכפלד ר"י הנשיא 4 חד' ק"ב ועוד 
עסקי  פוטנציאל  עם  מחסנים  שני 
08- "גור-בארץ"  ש"ח   1.500.000

9797936
[20044716]

ק"כ  חד'   4 הנשיא  ר"י  בברכפלד 
"גור- ש"ח   1.600.000 ונוף  אופצי 

בארץ" 08-9797936
[20044715]

חד',   3 מציאה  ברשב"י  בברכפלד 
חדרים   2 עוד  של  בניה  באמצע 
"גור-בארץ"  ש"ח   1.250.000 בהיתר, 

08-9797936
[20044714]

בית שמש | מכירה
 + ח'   3 עזי  בן  ברח'  דירה  למכירת 
לל"ת.  כ"א   3 מחסן,   + נוף   + מרפסת 

02-9997724
[20046541]

בית שמש | השכרה
כ-300  הרמה  לב  בקניון  שטח 
אפשרות  נפרדת,  כניסה  עם  מ"ר 

חלוקה. 053-3125344
[20046454]

זכרון יעקב 
עם  ידיים  ורחבת  מפוארת  וילה 
הקריה  במרכז  להשכרה  יחידות 
ולהתפרנס  ביוקרה  לחיות  החרדית, 
"גור- בלבד!  ש"ח   2.300.000 בכבוד 

בארץ" 08-9797936
[20044726]

צפת 
ובבניין,  באיזור  חרדים  הדר,  בגני   3
"גור- ש"ח   459.000 לרשב"י  נוף 

בארץ" 08-9797936
[20044738]

באר שבע | מכירה
3חד  ו  בשכונה  ענקית  מציאה 
לאהנכסים   525000 ל2  לחלוקה 

0537702020
[20046536]

נכסים,  וניהול  תיווך  נכסים  לאה 
מקצוע  בעלי  ע"י  דיורות  חלוקת 
השכרת  בנייה,  תוספות  מיואמנים, 

דירות. 053-3123121
[20046510]

גילת  האונברסיטה,מגדלי  בקרבת   .
עם  בניין  משופצת,  סטודיו  דירת 
רק 340.00  ב 1400  מושכרת  מעלית 

לאה נכסים 053-3123121
[20046509]

חדרים   3 החרדית  לקרייה  צמוד 
נכסים  595.000.לאה  רק  משופצת 

053-3123121
[20046508]

קומה3/4  מתחרד  אזור  ה,  רובע 
053-  600.000 רק   2200 מושכרת 

3123121
[20046507]

מטר   100 ל-3  מחולקת  ב  שכונה 
נכסים  לאה  מושכרת 5200 860.000 

053-3123121
[20046506]

אזור  משופצת  ק"א  3"ח  ה  רובע 
053- לאהנכסים   630.000 מתחרד 

3123121
[20046505]

ל-3  מחולקת  מהאונברסיטה  הליכה 
לאהנכסים   680000.  4300 מושכרת 

053-3123121
[20046504]

חד   2.5 בינוי  פינוי  אזור  ג  רובע 
קומה א משופצת רק 500.000. -053

3123121
[20046503]

 3200 מושכר  מטר   100 העיר  מרכז 
 725.000 רק  ל-3  לחלוקה  אופצייה 

מציאה! 053-3123121
[20046502]

130מ"ר  פרטי  קרקע  בית  ה  רובע 
 935000 גבוהה  תשואה  חלוקהל-4 

לאה נכסים 053-3123121
[20046501]

בהזדמנות,שכונה ב אזור מרכזי דרך 
לאה   660.000  -2 מחולקת  מצדה 

נכסים 053-3123121
[20046500]

מושכרת  ק"א  ל-2  מחולקת  ו  רובע 
053- לאהנכסים   735.000  4200

3123121
[20046499]

ל-3  לחלוקה  100מ"ר  יא  רובע 
לאהנכסים  גבוהה  תשואה   665000.

053-3123121
[20046498]

ליד  יחידות  ל6  מחולק  קוטג' 
היתר,  ללא  בנוי  חלק  האוניברסיטה, 
850.000 ש"ח בלבד! "גור-בארץ" -08

9797936
[20044727]

קרית גת | מכירה
מ"ר   90 ענקית  חד'   4 גרא  בן  באהוד 
"גור-בארץ" -08 בלבד  ש"ח   740.000

9797936
[20044735]

פתח תקוה | מכירה
4ח',  הבעש"ט  בקרית  דירה  למכירה 
052- קבלה.  ועדת  שמורה,  ק"ב, 

7624021
[20046557]

בית שאן 
 3 דירת  טובה)  (שכונה  בעדולם 
מוכנה  ריצפה  שניה,  קומה  חדרים 
"גור- ש"ח   390.000 נוסף,  לחדר 

בארץ" 08-9797936
[20044732]

בשכונת  קטן)  (אחד  חד'   4 למבינים: 
ש"ח   420.000 מושקעת,  ק"ג,  אליהו 

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044723]

טובה  בשכונה  חד'   4 נדירה:  מציאה 
390.000 ש"ח בלבד! "גור-בארץ" -08

9797936
[20044722]

קרית מלאכי 
משרדים   8 למכירה.  משרדים  קומת 
ש"ח   830.000 העיר.  בלב  מפוארים 

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044737]

במחיר  יוקרתי  באיזור  ענקית  וילה 
והשכרה.  לחלוקה  מתאים  מציאה. 
מחיר  ש"ח.   8000 צפויה  שכירות 
 1.350.000 (משוער)  העבודה  כולל 

ש"ח "גור-בארץ" 08-9797936
[20044736]

עמנואל | מכירה
שכונה  גדולה,  חצר   + חד'   4 גן  דירת 
קרוב  ואיכותית,  שקטה  חרדית 
נדל"ן"  יוסף  "בית  חינוך.  למוסדות 

054-8476888
[20045290]

דירות חדשות בעמנואל, 3 חדרים 
 4 ש''ח,  מ-630,000  החל  מ"ר   90
ש''ח.   690,000 מ"ר   100 חדרים 

לפרטים: 054-844-6671
[20043317]

נתניה | מכירה
לצאנז  קרוב  משפחתי,  דו  למכירה 
גדולה.  דיור  ליחידת  אופציה   + ח'   7

053-3114437
[20046561]

עפולה | מכירה
רק  ק"ב  בחרדים  בעפולה 
מאוד  מסודרת  דירה  שח   485.000

0533154818
[20046425]

מציאה בעפולה 3 חד ק"ב ניתן לחלק 
ל2 רק 540.000 שח (שכירות 4.200) 

0533154818
[20046424]

דירה  העיר  במרכז  בעפולה  מציאה 
ל3  לחלוקה  אפשרות  עם  ענקית 
 (6600 (שכירות  710.000שח  רק 

0533154818
[20046423]

במרכז  בעפולה  למכירה  מציאה 
שח   445.000 רק  ק"ב  חד   2 העיר 

(שכירות 1800) 0533154818
[20046422]

הר יונה 
 3 (בעיר)  עילית  בנצרת  להשקעה 
ענקית, מושכרת, 420.000 ש"ח גמיש 

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044731]

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 5805802-02 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

יוקרה,  של  קומותיים  חדש  דופלקס 
נוף ואויר שאין בשום מקום, 760.000 
ש"ח בלבד! "גור-בארץ" 08-9797936
[20044730]

בלב  נוחה,  קומה  מפוארת,  חדרים   3
"גור-בארץ"  ש"ח   670.000 הקריה, 

08-9797936
[20044729]

מגדל העמק 
נוחה  קומה  חד   3 דירה  מציאה 
מושכרת 1850 משופצת רק 488.000 

שח 0533154818
[20046426]

השקעות 
פרויקט  ברשותך  מחזיק  קבלן  ייזם/ 
מגוון  ברשותינו  למימון,  זקוק 
מימון.  שותפות/  השקעה/  פתרונות 

053-3114437
[20046560]

השקעות נדל"ן 
חסידי,  איזור  בלב  ענקית  וילה 
לאדמו"ר  מתאימה  מאוד,  מפוארת 
ומקוה  מדרש  בית  עם  וכד',  רב  או 
08- "גור-בארץ"   $1.000.000 פרטית 

9797936
[20044728]

וברחבי  בקריות  לדיור:  עזרה 
דירות   * בהזדמנות  דירות  הארץ 
החל  מחולקות  דירות   * לחלוקה 
עד  תשואה  ש''ח   250,000 מ- 
ניהול   * נכסים  מכונס  וכן   *  11%
נכסים * יעוץ לחיסכון במשכנתא 
דירות  מבחר  בשפע.  המלצות   *
המלצות  לדוגמא.  מחולקות 
053- לדירות.  הסעות  חמות. 

3187777
[20043125]

ֹ
ודירות-נופש  לצימרים  מבצעים! 
054- חינם!  שירות  הסוגים.  מכל 
www.tuv- צימר"  "טוב   8034868

bait.co.il
[20044938]

"לימן   ? לחופשה  מקום  מחפשים 
עם  בצפון  וילות  מבחר  ריזורט" 
אטרקציות  והמון  פרטיות  בריכות 

052-8712737
[20043306]

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

9999902
[20043071]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
חדשות  סוויטות   2 בעתיקה 
פרטיות  מדהים,  נוף  ויוקרתיות, 
054-  .2  + לזוג  לזוג/  מוחלטת 

6472080
[20046270]

לצאנז  קרוב  העתיקה,  העיר  במרכז 
צימרים מפוארים ויוקרתיים + ג'קוזי. 

www.benak.co.il 055-6786315
[20046043]

מפוארים  אירוח  חדרי  הרשב"י  נוף 
לזוגות  בצפת,  העתיקה  בעיר 
צמודות  נוף  מרפסות  וקבוצות, 

ואבזור מלא 053-3115959/4949
[20045749]

(ממוזג),  מיטות   16 מושלם  נופש 
מרפסת ונדנדות במחיר זול. -052

7692698
[20045245]

בית חלקיה 
מיטות  כ-24  חול  וימי  לשבתות  וילה 
6 חד' + טרמפולינה ואטרקציות. -08

052-7108505 ,8691305
[20044376]

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

com
[20042704]

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

7689144
[20032621]

יערה 
בריכות,   2 חד',   6 התאומים,  וילת 
 22 סה"כ  מקוה,  ג'קוזי,  סאונה, 

מיטות. 052-3590471
[20043606]

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

ולזוגות. 052-7166695
[20044412]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

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

7612965, 08-9926198 טלפקס
[20040560]

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

6777402
[20044889]

בית מאיר 
נופש  דירות  מדהים,  נופש  מתחם 
בריכה   + חד'   8 מיטות)   12 ו-   15)
בנפרד),  גם  (להשכרה  וגדולה  חמה 
אירועים  גן  מוחלטת,  פרטיות 
מאיר  בית  במושב  משחקים,  ובוסתן 
בקרו   055-2275344  ,02-5344514

באתר אגם מים.
[20040457]

מירון 
ענקית,  חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
מיטות   25 עד  השנה  ולימות  לחגים 

053-4104219
[20045460]

אוכל  ואולם  מפוארים  צימרים 
הסמוכה  בשכונה  איש  מאה  עד 

לרשב"י 04-6990180
[20044337]

ירושלים 
דירות   – בגאולה"  "הבית 
גבוהה,  ברמה  חדשות  אירוח 
 02-5641111 ומרווחות.  גדולות 

B5641111@gmail.com
[20043548]

לקייט בנחמיה ומנחת יצחק דירה 
חדרי   5-9 מ  וממוזגת,  מפוארת 
ומאובזר,  ענק  אוכל  חדר  שינה, 
ולקבוצות.  לשמחות  גם  מתאים 
ce0527654482@  ,052-7654482

gmail.com
[20039166]

אאוטלנדר, ִ מיציבושי  בהזדמנות! 
שמורה ומשוכללת, יד ראשונה 2011 

+ טסט, צבע כסף. 053-3100301
[20046515]

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

נחמיה אלבוים 052-715-2486.
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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

470
[20046367]

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

ברגר. 053-3115555
[20044640]

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

053-310-20-26
[20043211]

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

[20042709]

הארץ,  חלקי  לכל  דניאל"  "הסעות 
14-16-20 מקומות, נהגים אדיבים, 
לאירועים  גם  נוחים,  מחירים 

וחתונות. 0527-10-10-20
[20040492]

עורך דין ונוטריון ֵ
דיני  גבאי,  ספי  הדין  עורכי  משרד 
ופסילות  תנועה  דוחות  תעבורה- 
חוזי  ומקרקעין-  נדל"ן  רישיון, 
נכסים,  והסדרת  מכר/שכירות 
ירושות,  והסדרת  צוואות  עריכת 
02- אזרחיות.  ותביעות  נזיקין 

5612042
[20044130]

מובילה ַ תפירה  מכונות  לחברת 
בנתניה  לתפירה  מורה  דרושה 
 ,0528621360 כסוכנת.  לשמש 

0522677656
[20046584]

מגייס  דרוש  גדול  תורני  למוסד 
תרומות נמרץ שכר גבוה למתאימים. 
למייל:  לשלוח  נא  חיים  קורות 

SZZB3772@GMAIL.COM
[20046565]

תאורה  לחנות  מכירות  איש  דרוש 
למייל  קו"ח  חובה  נסיון  ברק  בבני 

avi122018@gmail.com
[20046563]

אידיש  לת"ת  חסידי  מלמד  דרוש 
לקראת   / תעודה  בירושלים  חנ"מ 
02- לפקס:  בלבד  יד  בכתב  קו"ח 

5665284
[20046550]

רציניות  אברכים  נשות  דרושות 
גבוהה  הכנסה  מהבית,  לעבודה 

ומשתלמת. 052-7698284
[20046546]

למכירת  הגונים  אנשים  דרושים 
 * בביתם.  בריאות  ואביזרי  מוצרי 
מובטחת  סודיות   * השקעה   ללא 
לפקס:  מגורים  ושכונת  עיר  קו"ח, 

02-6760896
[20046361]

מהבית  לעבודה  פקיד/ה  לחברה 
ותיאום  משרדית  לעבודה 
גמיש,   - ביום  שעות   3 פגישות, 
למשרד  פקיד/ה   * ש"ח.   5,000
 ,8:00-15:30 א-ה  לב"ב,  סמוך 
בי-ם  חולים  לקופת   * 8,000ש"ח. 
נוחות.  שעות  רפאי/ת,  מזכיר/ה 
נדרש  לא  בי-ם,  כשרות  משגיח   *

תעודה. קריירה 072-22-222-62
[20043625]

למיון ָ המושלם  הפתרון  כביסל 
כביסה 02-5806999

[20043735]

שייט 
לקבוצות  כנסים  לארועים,  ספינה 
מרינה-  איש.   100 עד  ומשפחות 

הרצליה. 0504114919
[20044229]

שיפוצים ובניה 
בניה  באמונה"  ונתת  "נשאת 
ושיפוצים כללים- * בניה * שיפוצים  
איטום  עבודות   * ריצוף   * הריסות   *
 0586660526 נסיון.  שנה   40 גבס,   *

- ניסים.
[20045809]

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

8496084
[20043405]

סת"ם 
ס"ת מהודר כתב אשכנזי שנכתב ע"י 
סופר יר"ש למכירה בהזדמנות. -052

7645204
[20046214]

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

7637743
[20041146]

גמ"חים 
מוצרים   ? לכם  דרוש   ? לכם  יש 
077- והתקשר  מהרו  למסירה 

2261336
[20046522]

שיעורי תורה 
ב"אמר  במשניות  מרתקים  שיעורים 
שבח  הרב  ע"י   0722-656-656 אביי" 
שטנצל  יונתן  והרב  באידיש  שוורץ 
בחינם  יומית  לתזכורת  בעברית. 
בשלוחה   0722-656656  .8 הקישו 

1#4# ניתן לשנן משניות בע"פ
[20046555]

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

חייגו: 02-8000801
[20040391]

כלי כסף 
מהיצרנים  יפיפיות  חנוכיות 
כדאי  זולים  הכי  במחירים  המובילים 

להזדרז 050-4169667
[20046566]

טהור  כסף  חנוכיות!  של  ענק  מבחר 
מבצע  במחירי  ביופיין!  מרהיבות   -
מאה  "תפארת-לנדמן",   ! מדהימים 

שערים 39 ירושלים
[20046479]

דגמים  ופמוטים  חנוכיות  ענק  מבחר 
מנורה  מיוחדים  במחירים  חדשים 
ב"ב  א'  קומה   95 ר"ע  איצקוביץ 

035709105
[20046441]

ש"ס חתנים 
סוגי  וכל  חתנים  ש"ס  ענק:  מבצע 
שרות  מיוחדים,  במחירים  הסטים 
054- חינם.  משלוחים  מצוין, 

8447461
[20044372]

פוך אורגינלי 
שמיכות וכרים + עיבוד וחידוש, קליין 

רבינא 3 בני ברק 03-6776896
[20046327]

השבת אבידה 
 402 בקו  מפתחות  צרור  אבד 
053- תולדות.  ה'  ביום  לב"ב  מי-ם 

3126748/9
[20046564]
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מכת הגניבות בבסיסי צה"ל

תופעה: בדואים מתחפשים לחיילים ומבצעים גניבות
חיילי מילואים במחנה צאלים מתלוננים כי בדואים מחופשים לחיילים גונבים מהם ציוד באלפי שקלים ^ 

"אנו מסיימים את המילואים עם נזק כספי", סיפרו

מאת סופרנו הצבאי

למ־ שהגיעו  מילואים  חיילי 
האחרונים  בשבועות  צאלים  חנה 
מצד  גניבות  מכת  על  מתלוננים 
בשיחה  האזור.  תושבי  בדואים 
שהובאה ב'ערוץ 7' מסרו החיילים 
לחיילים  מחופשים  בדואים  כי 
טרקטו־ באמצעות  לאזור  מגיעים 
רונים, גונבים ציוד אישי ונמלטים. 
עד לרגע זה לא הצליחו כוחות הב־

טחון לשים סוף לתופעה.
"הם מסתובבים שם כמו בעלי 
וגו־ לחיילים  מתחפשים  הבית, 

אלפי  בעשרות  אישי  ציוד  נבים 
מילואים  חייל  צוטט  שקלים", 
שעבר  בשבוע  כי  ומעיד  בערוץ 7 
הטנקים  אחד  על  עלו  בדואים 
הצה"ליים לעיני החיילים והוציאו 

מהטנק שני תיקים.
לע־ אפשר  שאי  יודעים  "הם 

שות להם כלום ואף אחד לא יצליח 
לתפוס אותם כי הם על טרקטורו־
פשו־ "אנשים  החייל,  אומר  נים", 
ויוצאים  למילואים  מגיעים  טים 

עם נזק כספי. המצב לא נורמאלי".
"לא מדובר על ציוד צבאי שנ־

גנב, שזה ביזיון בפני עצמו, מדובר 
על ציוד אישי של אנשי מילואים. 
בשטחי  מסתובבים  פשוט  הם 

מפ־ שאיש  בלי  הבסיס  של  האש 
ריע להם".

בתגובה:  נמסר  צה"ל  מדובר 
"בצה״ל פועלים בתקיפות על מנת 
למגר אירועים מסוג זה ולאחרונה 

באש  הפתיחה  הוראות  שונו  אף 
המקרים  הגניבות.  לענין  הנוגעות 
מוכרים,  לאחרונה  שהתרחשו 
ישראל  משטרת  לטיפול  והועברו 

והמשטרה הצבאית החוקרת".

טראמפ מסתבך עם מגזין 'טיים': "טענתו שהודענו 
לו שהוא ייבחר כנראה כ'איש השנה' אינה נכונה"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לה־ משתדל  טראמפ  דונלד 
אינו  שהוא  כולו  לעולם  ראות 
מייחס חשיבות לאופן הסיקור של 
ולביקורת  בארצו,  התקשורת  כלי 
ובכל  בו.  מטיחים  שהללו  הרבה 
'טיים',  במגזין  שער  תמונת  זאת, 
של  השנה'  'איש  בתואר  וזכיה 

המגזין, מרגשת אותו מאוד. 
בסוף השבוע סיפר טראמפ כי 
המגזין,  ממשרדי  אליו  התקשרו 
ייבחר  הנראה"  כי "ככל  לו  ואמרו 
בשנה  כמו  שלהם,  השנה'  ל'איש 
התבקש  שבתמורה  אלא  שעברה. 
גדול  לראיון  להסכים  טראמפ 
בסד־ להשתתף  וכן  המגזין,  עבור 
רת צילומים גדולה עבור הראיון. 
הנראה',  ש'ככל  להם  "אמרתי 
והחלטתי  עבורי,  מספיק  לא  זה 
טראמפ  כתב  ההצעה",  על  לוותר 
היוקרתי:  למגזין  בהערכה  וחתם 

"תודה בכל אופן". 
של  המתרגש  שהיחס  אלא 
שכנגד,  לצד  מקרין  אינו  טראמפ, 
להביך  העדיפו  'טיים'  ובמגזין 
על  לו  להודות  במקום  אותו 
מדייק  אינו  "הנשיא  המחמאות: 
אליו.  'טיים'  של  הפניה  לגבי 
של  בנושא  מגיבים  לא  אנחנו 
המלא  לפרסום  עד  השנה,  איש 

ב־6 בדצמבר". 

טראמפ  של  הודעתו  כי  נראה 
'איש  הגדרת  את  תולה  שהמגזין 
ותמונות  לראיון  בתנאי  השנה' 
רבב  הטילה  בתואר,  הזוכה  עם 

התואר  של  היוקרתית  בתדמיתו 
ישנם  כי  מתברר  כאשר  הנכסף, 
בבואו  לעיתון  נוספים  שיקולים 
לקבוע מי היה האיש שהשפיע על 

העולם יותר מכל אחד אחר בשנה 
להתנכ־ הסיבה  וזאת  האחרונה, 

של  למחמאותיו  העיתון  של  רותו 
טראמפ. 

תשע שנים לאחר הפיגוע המזוויע:

אחד מאדריכלי הפיגוע בבית חב"ד 
במומבאי שוחרר מהכלא בפקיסטן

ארה"ב: "לשחרור פעיל הטרור הפקיסטני יהיו השלכות"

מאת א. למל

של־ בארה"ב  מבוקש  מחבל 
בראש  עמד  האמריקאים  טענת 
שרשרת  לביצוע  הקשורה  קבוצה 
הפיגועים בבית חב"ד ובעיר מומ־
באי הרשויות שוחרר על פי צו בית 

משפט בפקיסטן. 
כטרו־ שהוגדר  סעיד,  חאפז 

ריסט ע"י ארה"ב, והוכרז פרס על 
שיביא  למי  דולר  מיליון   10 סך 
ללכידתו, שוחרר בשבוע האחרון 
להור  בעיר  המשפט  בית  ידי  על 
זו־ בהודו  השלטונות  בפקיסטן. 

יחיא  סעיד,  של  דוברו  אך  עמים 
שחרורו  דבר  את  אישר  מוג'אהד, 

וכינה אותו "נצחון האמת". 
בבית  המזוויע  בפיגוע  כזכור 
נרצחו  שנים,  תשע  לפני  חב"ד 
הקדושים: שליחי חב"ד בעיר הרב 
ור־ הי"ד  הולצברג  נח  גבריאל 

הרב  הי"ד,  הולצברג  רבקה  עייתו 
אריה  הרב  הי"ד,  קרומן  ציון  בן 
יוכבד  הי"ד,  טייטלבוים  לייבוש 
רבינוביץ'  ונורמה  הי"ד,  אורפז 

הי"ד.
סעיד ניהל את ארגון ג'מאעת־

אוד־דעווה, שהודו סבורה כי היא 
שרשרת  מאחורי  עמדה  אשר 

במו־ במלון  הקטלניים  הפיגועים 
מבאי בשנת תשס"ט. 

במו־ הטרור  מתקפת  כזכור, 
תשס"ט  חשון  בכ'  החלה  מבאי 
באירוע  ימים.  ארבעה  וארכה 
רבים,  ונפצעו  אנשים   173 נהרגו 
כוחות  זרים.  והן  מקומיים  הן 
מיוחדים ללוחמה בטרור של הודו 
לכדו  המחבלים,  כנגד  הופעלו 
אחד  תשעה.  והרגו  מהם  אחד 
שכמה  חשש  וקיים  חי  נלכד  מהם 

נוספים הצליחו להמלט. 
בחב־ הודה  שנלכד  המחבל 
הפקיסטני־ הטרור  בארגון  רות 

א־טייבה'  'לשקאר  אסלאמיסטי 
האסלאמי  הטרור  לארגון  הקשור 
המ־ תכנון  כי  וציין  'אל־קאעידה', 

תקפה נמשך כשנה וחצי, והיעדים 
טאג'  מלון  שהותקפו,  העיקריים 
מהאל, מלון אוברוי טריידנט ובית 

חב"ד, נבחרו מראש. 
הודו,  של  החוץ  משרד  דובר 
בהצהרה  אמר  קומאר,  רוויש 
של  שחרורו  לאחר  לתקשורת 
רק    היה  לא  "הוא  כי  סעיד,  חאפז 

הראשי  המארגן  היה  הוא  המוח, 
מומ־ של  הטרור  התקפות  של 

הודים  הרבה  נהרגו  שבהן  באי, 
רבים  ואנשים  מפשע  חפים 

מדתות שונות". 
של  "שחרורו  אמר  קומאר 
סעיד מראה שוב את חוסר הצדק 
הנוגע  בכל  פקיסטן  ממשלת  של 

לענישה נגד טרוריסטים".

גרמניה: דגם של אנדרטת שואה הוקם ליד 
ביתו של פוליטיקאי גרמני ימני קיצוני

האיש המתבטא תכופות נגד אנדרטת השואה בברלין ועל התנצלותה של גרמניה על השואה יאלץ 
להתמודד מעתה עם אנדרטה לזכר השואה שבנו פעילים על יד ביתו 

מאת א. למל

יורן הוק הוא פוליטיקאי גרמני 
קיצוני,  ימין  למפלגת  המשתייך 
לאנדרטת  אהדתו  בחוסר  וידוע 
הוא  לעת  כשמעת  בברלין  השואה 
בגרמ־ בתקשורת  סערה  מעורר 
האנדרטה   את  מכנה  כשהוא  ניה 
של  "רגע  ברלין  בלב  המפורסמת 

חרפה בלב עיר".
סערה  עורר  אף  לאחרונה 
בגרמניה שאמר כי גרמניה צריכה 
להפסיק להתנצל על השואה ויכו־
בשדה  בהישגיה  גאה  להיות  לה 
השניה.  העולם  במלחמת  הקרב 
של  קבוצה  החליטה  כתגובה, 
פעילים לא לוותר, והחליטו להקים 
דגם מוקטן של האנדרטה לשואה 
בברלין, בגינה הסמוכה לביתו של 
הוקה, שכן 'הוא זקוק לתזכורת על 

אימי השואה ומותם של ששת מי־
בברלין  האנדרטה  היהודים'.  ליון 
בלוקים   2,700 של  משטח  עשויה 
אסוציאציה  המעוררים  אפורים 
במיני־אנדרטה  קברות.  לבית 
הוקה,  של  ביתו  ליד  שהקימו 
בלוקים. ב־24  הסתפקו  הפעילים 

חובתנו  את  מקיימים  "אנחנו 

הקבוצה,  מנהיג  אמר  כשכנים", 
בפ־ מקומי  לעיתון  רוך,  פיליפ 

שהוא  מקווים  "אנחנו  רנקפורט. 
שיסתכל  יום  כל  מהנוף  ייהנה 

מחוץ לחלון".
כי  הסביר  רוך  היליפ  הוקה 
בסתר  שכרה  הפעילים  קבוצת 
את הבית הסמוך לביתו של הוקה 

לה־ שתוכל  כדי  בורנהגן  בכפר 
האנדרטה  רפליקת  את  שם  קים 
עכשיו  יצטרך  "הוא  הפרעה.  בלי 
לו  שיש  העובדה  עם  להתמודד 
שהאנדרטה  סבורים  שלא  שכנים 
לשואה היא 'רגע של חרפה', אלא 
כאלה שמנסים לזכור מה קרה כדי 

למנוע מזה לקרות שוב".

מאת דוד שמואלי

חיים  והרווחה  העבודה  שר 
מתווה  הממשלה  עבור  גיבש  כץ 
להעלאת קצבאות הנכים לפעימה 
מי־  1.98 של  בעלות  ראשונה 

ליארד שקל.
יקבעו  הפעימות  יתר  גובה 
והב־ הרווחה  העבודה  בוועדת 

לסיכום  בהתאם  בכנסת  ריאות 
עם משרד האוצר.

המ־ את  להציג  השר  בכוונת 

תווה היום בישיבת שרינו ולהפיץ 
תזכיר חוק ממשלתי.

שהושגו  מההסכמות  בשונה 
ארגוני  עם  ומתן  המשא  במהלך 
לה־ הוסיף  כץ  חיים  השר  הנכים, 
עבור  שקל  מליארד   0.68 צעתו 
שהמת־ יותר  חלשות  אוכלוסיות 

ווה הקודם לא דאג לצרכיהם.
שז־ נכים  כ־75,000  ביניהם: 

בגובה  ותיק  אזרח  לקצבת  כאים 
אף  שעל  נכים   129,400 נכות, 
כושר  בעלי  שאינם  שהוחלט 
לעבוד ולהשתכר – מקבלים היום 
מב־ יותר  נמוכה  חודשית  קצבה 
יותר  גבוה  רפואי  נכות  אחוז  עלי 
הכנסות  בעלי  נכים  הם  ודווקא 
כלכליים,  לקשיים  ונטיה  נמוכות 
ו־2,800  עיוורון  עם  אנשים   7.300

מוגבלים קשים בניידות.
בנוסף, לפי המתווה, התוספות 
יועברו  הנכות,  לקצבת  שייכנסו 

במו־ ששוהים  נכים  ל־14,000  גם 
כץ  היום,  למצב  ובניגוד  סדות, 
לנכה  הקיום  בדמי  לסייע  מבקש 
לא  שיתווסף  הסכום  ולכן  עצמו 
יחולק בין המוסד לנכה אלא יעב־

רו ישירות אליו ולמשפחתו.
האוכלו־ עבור  הקצבה  עדכון 

סיות הנ"ל יתבצעו כדקלמן: נכים 
תוספת  יקבלו  זקנה  בגיל  שהיום 
של 340 ש"ח בחודש, בניגוד להס־

כם הקודם שלא כלל אותם; תינתן 
תוספת של 100-300 ש"ח לקצבת 
יותר  המוחלשת  לאוכלוסיה  נכות 
השתכ־ כושר  חסרי  הנכים  מבין 

לעיוורים  הליווי  דמי  יושוו  רות; 
שנע  בערך  הניידות  דמי  לקצבת 
בחודש;  ש"ח  1848־1354  בין 
למו־ לראשונה  יינתנו  ש"ח   1,181

כלל  זכאים  שאינם  קשים  גבלים 
לסיוע בניידות; יתווספו 340 ש"ח 
ו־200  הנכים  לכלל  נכות  בקצבת 
ש"ח לנכים הקשים, מקבלי קצבת 
בר־ מיוחדים)  (שירותים  השר"מ 

מה הגבוהה של 188%.
את  לשלב  מהרצון  כחלק 
בתעסוקה,  הנכים  אוכלוסיית 
ניתן  אליו  (עד  הדיסריגרד  יעלה 
עד  הקצבה)  קיזוז  ללא  להרוויח 
עוד 50  של  תוספת  ש"ח.  ל־4000 
מיליון ש"ח תחולק לילדים נכים. 
בנוסף, 20 מיליון ש"ח יוקצו לעי־
משרד  באמצעות  תעסוקה  דוד 
גורמי  עם  יחד  והרווחה  העבודה 
הרלוונטיים  נוספים  ממשלה 

לנושא.
קצבת  המוצע  למתווה  בהתאם 
 2018 בינואר  תעלה  ליחיד  הנכות 
עד  ש"ח   340-640 בין  של  בסכום 
לגובה חודשי בסך 3,133 ש"ח. בנו־

הגבוהה  לרמה  השר"מ  קצבת  סף, 
(188%) תעמוד על 5,245 ש"ח.

"בה־ כי  אמש  אמר  כץ  השר 
בסיסם  ועל  שהתגבשו  סכמות 
מענה  ניתן  לא  המתווה  את  הכנו 
שקולם  אזרחים  אלפי  לעשרות 
של  הצודק  המאבק  במהלך  נדם 
לא  הקצבה.  להעלאת  הנכים 
הטבעי  לגידול  התייחסות  היתה 
בשיעור מקבלי קצבת הנכות ולא 
המאסיבי  המעבר  בחשבון  הובא 
מהבטחת הכנסה או נפגעי עבודה 
שגיבשתי  ההצעה  נכות.  לקצבת 
החל־ הקבוצות  של  קיפוח  מנעה 

לבעלי  לסיוע  ומעבר  ביותר  שות 
בישראל,  והנכים  המוגבלויות 
מהלך  אחיד,  קח"ן  על  החלטנו 
החוק  מורכבות  את  ויפשט  שיקל 
עבור הנכים, ואף יצמצם משמעו־
להגדלת  הוועדות  כמות  את  תית 

אחוזי נכות רפואית".
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מפנה חדש במאבק הנכים

גובש מתווה ממשלתי לסיום המשבר: 
1.98 מיליארד שקל לקצבאות הנכים
הביטוח הלאומי גיבש מתווה להעלאת הקצבאות לפעימה ראשונה בגובה 1.98 מיליארד שקל

בית חב"ד במומביי לאחר הפיגוע
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לבנון: "עצרנו אדם בחשד שריגל לטובת ישראל"
מאת סופרנו הצבאי

בסוף  עצרו  בלבנון  הרשויות 
ומחזאי  תיאטרון  איש  השבוע 
כך  ישראל,  עבור  שריגל  בחשד 
לפי סוכנות הידיעות הממשלתית 
במדינה. לפי הדיווח, זיאד עיתא־
מוכר  תיאטרון  איש  הנחשב  ני, 
בקשר  בחקירתו  הודה  במדינה, 

עם אנשי מודיעין בישראל.
לפי הדיווח, על עיתאני הוטל 
על  מודיעין  לאסוף  השאר  בין 
יצירת  תוך  לבנונים  ציבור  אנשי 
עיתאני  מקורביהם.  עם  קשר 
בכירות  דמויות  בשתי  התמקד 

והפוליטית,  המדינית  בזירה 
עוד  פורסמו.  לא  ששמותיהן 
לטפח  התבקש  עיתאני  כי  נמסר 
לבנוניים  מקורות  עם  קשרים 
יש־ עם  לנורמליזציה  שיסכימו 

ראל.
של  מעצרו  הדיווח,  פי  על 
את  לסכל  נועד   ,42 בן  עיתאני, 
הרשויות,  לפי  הריגול.  תכנית 
אנשי  של  במעקב  היה  עיתאני 
כמה  במשך  בלבנון  המודיעין 
חודשים ונאספו נגדו ראיות למ־

עשה ריגול ולתכנון פיגועים כדי 
במדינה.  היציבות  את  לערער 
בני משפחתו של עיתאני וחבריו 

אישרו את דבר מעצרו, אך הכחי־
נסיבות  על  רשמי  מידע  שיש  שו 

המעצר.
והמודיעין  הבטחון  מנגנוני 
שלושה  לאחרונה  עצרו  בלבנון 
ששיתפו  בחשד  המדינה  אזרחי 
פעולה עם המוסד הישראלי, כך 
'אל־ שעבר בעיתון  בחודש  דווח 

אחבאר' היוצא לאור בלבנון. לפי 
היו  כי  הודו  השלושה  הדיווח, 
הישראלי  המודיעין  עם  בקשר 
פעי־ על  מידע  לאסוף  והתבקשו 

נכתב  עוד  בלבנון.  חיזבללה  לות 
אזרח  הוא  החוליה  מפעיל  כי 

לבנוני השוהה בישראל.

מזכ"ל האו"ם: 

"משלוחי נשק לחיזבללה מגבירים 
את הסיכוי לעימות מול ישראל"
המזכ"ל ציין גם כי הוא מודאג במידה שווה מטיסות 

שעורך חיל האוויר הישראלי מעל אדמת לבנון

מאת מרדכי גולדמן

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוט־
חדש  בדו"ח  אתמול  הזהיר  רש 
חוקי  הלא  הנשק  כי  שפרסם 
בלבנון  חיזבללה  ארגון  שבידי 
מצדו  הלוחמנית  והרטוריקה 
את  מגבירים  ישראל  כלפי 
הסיכון לתגובה מוטעית בגבול 
שעלולה  מהצדדים  מי  מצד 

להתלקח לכדי עימות אלים.
ליש־ קרא  גוטרש  המזכ"ל 

"להימנע  השיעי  ולארגון  ראל 
פוטנציאל  בעלות  מהערות 
שפרסם  ובדו"ח  הסלמה" 
כלפי  ההאשמות  כי  הוסיף 
לקבל  ממשיך  שהוא  חיזבללה 
משלוחי נשק הן ענין שבשגרה.

מתייחס  האו"ם  לדבריו, 
נמ־ "אינו  אך  לנושא  ברצינות 

צא בעמדה שמאפשרת למצוא 
באופן  אלה  לדיווחים  בסיס 

עצמאי".
גוטרש,  ציין  זאת  עם  יחד 
את  לראווה  הציג  חיזבללה  כי 
והכיר  לו  שהועברו  הנשק  כלי 

בפומבי בשימוש בהם. 

ישראל  כי  הוסיף  גוטרש 
בלבנון  האו"ם  כוח  את  עדכנה 
שבידי  הנשק  על  (יוניפי"ל) 
מיקומים  והעבירה  חיזבללה 
לפחות  אתרים  שלושה  של 
לדב־ לאחסונם.  שמשמשים 

על  בהסתמך  היתר,  בין  ריו, 
שנאסף  מודיעין  לווין,  צילומי 
כוחות  של  וסיורים  טיס  מכלי 

בגבול.
כי  הדגיש  הוא  אולם, 
את  המאשרות  הוכחות  "אין 
הארגון  לפיהן  ההאשמות" 

קיבל משלוחי נשק.
על  כי  עוד  הוסיף  גוטרש 
אף השקט היחסי לאורך הגבול 
המתיחות  לישראל  לבנון  בין 
להיות  מוסיפה  המדינות  בין 
הלוחמ־ הרטוריקה  וכי  גבוהה 

את  "מגבירה  שתיהן  מצד  נית 
האוכלוסיה  בקרב  החששות" 

באזור הגבול.
מזכ"ל  ציין  זאת,  עם  יחד 
במידה  מודאג  הוא  כי  האו"ם 
חיל  שעורך  מטיסות  שווה 
אדמת  מעל  הישראלי  האוויר 

לבנון.
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