
מועצת הבטחון של האו"ם אישרה הצעה מרוככת 
להטלת סנקציות נוספות על קוריאה הצפונית 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האו"ם  של  הבטחון  מועצת 
התכנסה ביום שני השבוע, וקיימה 
הלילה,  תוך  אל  שנמשך  דיון 
ההחלטה  הוצעת  אושרה  ובסופו 
שהגישה ארה"ב, להטלת סנקציות 

נוספות על קוריאה הצפונית. 
הב־ מועצת  החלטת  פי  על 

ארוכה  לשורה  המצטרפת  טחון, 
של סנקציות שהוטלו על קוריאה 
הצפונית בסבבים קודמים, ייאסר 
לייצא  הצפונית  קוריאה  על 
וכן  מתוצרתה,  טקסטיל  מוצרי 
והמ־ הגולמי  הנפט  יבוא  יוגבל 
על  נאסר  בנוסף  לשטחה.  זוקק 
אש־ את  להאריך  העולם  מדינות 
רות העבודה של האזרחים הצפון 

קוריאנים ברחבי העולם. 
היוותה  שאושרה  ההצעה 
ההצעה  של  מרוכך  נוסח  למעשה 
מלכתחילה,  ארה"ב  שהגישה 
להטיל  איימו  וסין  שרוסיה  לאחר 
ירוככו.  לא  הסנקציות  אם  וטו 
התנגדותן של שתי המעצמות שהן 
הבטחון  במועצת  קבועות  חברות 
ומחזיקות בזכות להטיל וטו על כל 
הצעה העולה על שולחן המועצה, 
האמרי־ ההצעה  נגד  בעיקר  יצאה 

קאית להטיל אמברגו נפט מוחלט 
על קוריאה הצפונית, וכן להקפיא 
המדינה,  מנהיגי  של  נכסיהם  את 

ובראשם הרודן קים ג'ונג און. 
הגב'  לאו"ם  ארה"ב  שגרירת 
ההח־ אישור  לאחר  אמרה  היילי, 
מדובר  כי  הקודם,  בלילה  לטה 

החרי־ ובסנקציות  חשוב  בהישג 
נגד  פעם  אי  שאושרו  ביותר  פות 
אמר  "העולם  הצפונית:  קוריאה 
ברורה:  בצורה  דברו  את  היום 
לא  לעולם  הבינלאומית  הקהילה 
כמ־ הצפונית  קוריאה  את  תקבל 

דינה גרעינית". 
כי  הדגישה  היילי  זאת,  עם 
יכולות  שהסנקציות  לכל  ברור 
רק  מטרתן,  את  ולהשיג  להצליח 
תצייתנה  אכן  המדינות  כל  אם 
אינה  ארה"ב  כי  רמזה  ובכך  להן, 
רואה בעין יפה את העובדה שסין 
קו־ על  סנקציות  בהטלת  תומכת 

ריאה הצפונית במקרים מסוימים, 
עצמה  היא  כי  נראה  בפועל  אך 
מפרה אותן באופן שיטתי ולאורך 

שנים. 

נסרללה: "ניצחנו במלחמה בסוריה; 
נותרו רק קרבות נקודתיים לנהל"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נסרללה  חסן  חיזבללה  מזכ"ל 
כי  טען  בה  הצהרה  אתמול  פרסם 
הגיעה  הסורית  האזרחים  מלחמת 
ברור  בנצחון  והוכרעה  לסיומה, 

ובעלי  אסד  משטר  של  ומובהק 
וחיזבללה.  רוסיה  איראן,  בריתו, 
נקודתיים  קרבות  עוד  "נשארו 
ובאזורים  שונים  במחוזות  לנהל 
"אבל  נסרללה,  אמר  מפוזרים", 
ואנחנו  הוכרעה,  כבר  המלחמה 

אלו שהבאנו את הנצחון". 
אתמול  פרסם  דומה  הודעה 
שכ־85  כשהודיע  רוסיה,  צבא  גם 
נש־ כבר  סוריה  משטחי  אחוזים 

אסד,  משטר  ידי  על  בפועל  לטים 
מל־ של  השיא  שבתקופת  לאחר 

חמת האזרחים שלט אסד בפחות 
ממחצית משטחי המדינה. 

בסו־ הרוסיים  הכוחות  ראש 
ריה, אלכסנדר לפין, אמר אתמול 
סוריה  כי  כתבים,  עם  בשיחה 
רוסיה,  של  אינטנסיבי  בסיוע 
אויביה  לסילוק  לפעול  תמשיך 
הנותרים.  השטח  אחוזי  מ־15  גם 
לדבריו, השטחים שבהם שליטתו 
של אסד אינה מוחלטת מסתכמים 
יחדיו לשטח של כ־27 אלף קילו־

מטרים רבועים. 
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יואל בר שלום
בן הרה"ג אליהו הי"ו

ישיבת באר יצחק - טלז סטון
רמת שלמה ירושלים

חנה אלקובי
בת הרה"ג אליהו הי"ו
סמינר מאיר – קרית ספר
מודיעין עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, כ' באלול תשע"ז

אליעזר זיסמן סופר
בהר"ר שמואל בנימין הי"ו

ישיבת אורייתא י-ם
בית שמש

צביה אסתר ברנד
בת הר"ר מנחם הי"ו
סמינר בנות ירושלים בית שמש
בית שמש

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי, כ"א באלול תשע"ז

פנחס אליהו צלר
בהר"ר זאב הי"ו
ישיבת חיי משה

ירושלים

חנה גרין
בהרה"ג אהרן מרדכי שליט"א
סמינר הישן ביתר
בית שמש

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי, כ"א באלול תשע"ז

מאת סופר 'המבשר'

כעס וזעזוע בקרב הציבור החרדי בארץ וברחבי העולם נוכח ההח־
לטה המקוממת של בג"ץ, שבהרכב מורחב של תשעה שופטים קיבל 
אתמול את העתירה נגד החוק המתוקן להסדרת מעמד בני הישיבות, 
הביטול  בעקבות  מחודשת  להיערכות  שנה  והעניק  החוק  את  ביטל 

שייכנס לתוקפו באותו מועד.
פו־ החדש  ההסדר  השופטים  לדברי 
השופ־ תשעת  מבין  שמונה  בשוויון.  גע 
טים בהרכב קבעו כי הסדר הגיוס החדש 
הראשון,  המידתיות  במבחן  כבר  נכשל 
מבחן הקשר הרציונאלי, שעניינו ההתא־

מה בין ההסדרים בחוק לבין תכליתו. 
החלטה חמורה זו מצטרפת לשורת 
פסיקות מסוכנות שהנפיק בג"צ בשנים 

והיחידה  האחת  שמטרתן  האחרונות 
ולרמוס  ישראל  קדשי  את  לקעקע  היא 
בקרב  התחושה  החרדי.  הציבור  את 
עליית  הינה  זו  החלטה  כי  היא  הציבור 
המביאה  אדום,  קו  וחציית  מדריגה 
לדרישה לחוקק חוק עוקף בג"צ שימנע 
פעם  אחר  פעם  ולפגוע  להמשיך  ממנו 

בציבור החרדי.

ב‚"ı ‰חליט לבטל ‡˙ ‰חו˜ ‰מ˙ו˜ן ל‰ס„ר˙ מעמ„ בני ‰י˘יבו˙; 
למו„ם כמימים ימימ‰ רבבו˙ לומ„י ‰˙ור‰ ב‡רı ימ˘יכו ל˘˜ו„ על̇ 
החלטה חמורה זו מצטרפת לשורת פסיקות מסוכנות שהנפיק בג"צ בשנים האחרונות שמטרתן האחת והיחידה היא לקעקע את קדשי ישראל ולרמוס את הציבור החרדי ^ 

החלטה זו הינה חציית קו אדום, המביאה לדרישה לחוקק חוק עוקף בג"צ שימנע ממנו להמשיך ולפגוע פעם אחר פעם בצביון היהודי בארץ ^ יריעה נרחבת בעמוד ו

בג"ץ לא חוקתי
משמעות  כל  אין  כי  ספק  לנו  אין  עצמנו  לבין  בינינו 
להחלטת בג"צ אתמול. אם יש לה קורט של משמעות, כי 
אז זה הירי שבג"צ יורה לעצמו בלגיטימיות שלו ובהכרה 
הציבור  התורה,  לומדי  הישיבות,  תלמידי  מבחינת  בו. 
החרדי והקהל התורתי, אין כל נפקא־מינה לפני פסיקת 
להגות  ימשיכו  הק'  הישיבות  תלמידי  אחריו.  או  בג"צ 
ממקומו  יזוז  לא  סטנדר  שום  שלשום.  כתמול  בתורה 
או  כזו  בג"צ  פסיקת  בשל  אחריה  תסגר  לא  גמרא  ושום 
מאמר המערכת: עמוד ב אחרת.  

כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ – היהדות החרדית מלוכדת נגד החלטת בג"צ:

בנימין ליּפקין

שקועים בבועה
מבשר ואומר / עמוד ב

מאיר ברגר

להפריד רשויות
פרשנות / עמוד ו

התגובות במערכת הפוליטית

"בג"ץ שב ומוכיח כמה הוא 
מנותק ממסורת ישראל"

סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש בתגובה כואבת:

"האקטיביזם השיפוטי של בג"ץ 
מרוקן כליל את חשיבות החקיקה 

בכנסת; בג"ץ להוט למלחמה"

בעקבות פסיקת בג"ץ: 

הסיעות החרדיות תתכנסנה 
היום לישיבת חירום 

ממרכז התורה 'ועד הישיבות' נמסר 
אתמול כי הישיבות הקדושות הן נשמת 
וסוד  ישראל  עם  של  עיניו  ומאור  אפו 
יצחק  אברהם  אבותינו  מימות  קיומו, 
פס־ לא  גלותו  שנות  כל  ובמשך  ויעקב 

כמה  אחת  ועל  ישראל  מעם  ישיבה  קה 

התורה  לימוד  הקודש.  בארץ  וכמה 
שום  בלא  והכוללים  הישיבות  בהיכלי 
היחידה  הערובה  הינו  אחר,  עיסוק 
העתיד.  דור  והבטחת  היהדות  לקיום 
ישראל  בארץ  הקדושות  הישיבות 
  המשך בעמ' ו

מחר יהיה האות הזה:

רבני 'משמרת השלום' מתכוננים בראדין ליום ההילולא של מרן ה'חפץ חיים' שיחול מחר
רשימת השמות שיוזכרו על הציון הקדוש, לקראת סגירה

העולמי  הארגון  רבני  משלחת 
נשיא  בראשות  השלום',  'משמרת 
מנדל  מנחם  רבי  הגאון  הארגון 
לפנות  היום  נחתה  שליט"א,  פוקס 
בוקר בבילורוסיה, לקראת המעמד 
המרטיט ביומא דהילולא ה־84 של 

מרן ה'חפץ חיים' זי"ע.
המע־ את  במלים  לתאר  קשה 

שהשתתף  מי  בראדין.  הנרגש  מד 
נאלם  המרטיטים,  ההוד  ברגעי 
המ־ האמירה  בו  רגע  באותו  דום 
השקט.  בחלל  נשמעת  צמררת 
כשהרבנים  בשנה,  פעם  קורה  זה 
פוקדים את ראדין ועולים אל ציון 

קדשו של מרן החפץ חיים.
בראש  העומדים  הרבנים 
'משמרת  האדיר  הזכויות  מפעל 
הצליחו  שכבר  אלה  השלום', 
אל  ולהגיע  בעולם  מהפכה  לבצע 
משתתפים  מ־180,000  למעלה 
נוגעים  הלשון,  שמירת  בתכני 
את  אופף  ורטט  הקדוש  בציון 
ביראה  רוכנים  הרבנים  האוויר. 
ופחד אל המצבה, ולוחשים בסע־

רת נפש ובדמעות זולגות: "עשינו 
שליחותך" - - -

לר־ נפתחים  שמים  ושערי 
של  כזה  ואדיר  עצום  כוח  ווחה! 
זיכוי הרבים בשמירת הלשון, היש 

לכם עת רצון גדולה מזו?!
שכולם  הישועות  מסע  "זהו 
אנשי  אומרים   – לו"  מצפים 
של  הגדולה  "השותפות  הארגון, 
מזכה  הלשון,  בשמירת  התורמים 
הציון  על  ולהיפקד  להיזכר  אותם 
יוזכר  ושם  שם  כשכל  הקדוש, 

בפני עצמו על ידי הרבנים".
פעל  חיים'  ה'חפץ  שמרן  ידוע 
'חפץ  ספריו  להפצת  והשתדל 
חיים – שמירת הלשון' יותר משאר 
ראש  זצ"ל  סגל  הגרי"ז  ספריו. 
שכל  אומר,  היה  מנצ'סטר  ישיבת 
המסייע  הלומד 'חפץ חיים' וכל 
ותומך בהפצת הלימוד היומי בס־

ה'חפץ חיים' יושר בע־ ימליץ  פר, 
דו, וזוהי מציאות!"

דהילולא,  יומא  בערב  מחר 
הרבנים  יעמדו  באלול,  כ"ד 
למען  נפשם  הגאונים המוסרים 
מורשתו ומפעל חייו של מרן, ויע־

תירו בתפילה לזכות התורמים.
רבני 'משמרת השלום' מעידים 
על הישועות, כי מדובר ב"השפעה 
בכל  הלשון  שמירת  פעילות  של 
מק־ נפש".  במסירות  השנה  ימות 
ציפיה  מעוכבים,  זיווגים  של  רים 
מחלות  כלכליות,  צרות  לילדים, 
מן  פתאומית  לישועה  זכו  ועוד, 
השמים, בזכות התפילה על קברו 
ביום  זי"ע  חיים'  ה'חפץ  מרן  של 
'משמרת  רבני  ידי  על  ההילולא, 

השלום'.
גם אתם תוכלו לזכות למליץ־

בכל  להיפקד  למעלה,  שם  יושר 
דין'  ל'עורך  ולזכות  הישועות, 
ובאים.  הקרבים  הקדושים  בימים 
עכשיו  כבר  פנו  להשתתפות, 
'משמרת  של  הישועות  למוקד 
רק   .1800-800-779 השלום': 

היום. אל תחמיצו את הזכות!
מחר  יתחיל  הנשגב  המעמד 

בערב ליל שישי כ"ד אלול בשעה 
מרן  של  קדשו  ציון  ע"י   21:00
להצטרף  יהיה  ניתן  חיים.  החפץ 
הלשון'  'קול  בשידור־חי במערכת 
במערכת  או   03-6171111 בטל': 

של 'משמרת השלום'.
זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, 

בזכות החפץ חיים! - - -

ניסה להיכנס למערת 
המכפלה עם סכין – ונעצר

לוחמי משמר הגבול עצרו נער פלסטיני שניסה לעבור בעמדת בידוק המובילה 
למערת המכפלה כשהוא נושא סכין על גופו

מאת סופרנו הצבאי

הגיע   15 כבן  פלסטיני  נער 
מעמדות  לאחת  בבוקר  אתמול 
המ־ מערת  את  הסובבות  הבידוק 
הפלסטיני  הנער  שבחברון.  כפלה 
מג"ב  לוחמי  של  חשדם  את  עורר 
לה־ התבקש  והוא  במקום  שפעלו 
את  הרים  כאשר  חולצתו.  את  רים 

הוא  כי  הלוחמים  הבחינו  החולצה 
מחביא סכין.

שלף  הנער  הסכין,  גילוי  עם 
הביאו  והלוחמים  ממכנסיו,  אותה 
את  מכוונים  שהם  תוך  למעצרו 
ללא  נעצר  הנער  לעברו.  נשקם 
לחקירת  והועבר  בירי  שימוש 

גורמי הבטחון.
כי  מציינים  הגבול  במשמר 

במהלך  השלישי  האירוע  זהו 
מגיע  בו  האחרונים,  הימים  ששת 
הלוחמים  לעמדות  פלסטיני 
"במג"ב  בסכין.  חמוש  כשהוא 
הבטחונית  לרגישות  ערים 
על  לשמירה  ופועלים  במקום 
המ־ והתיירים  האזרחים  בטחון 

נאמר  המכפלה",  במערת  בקרים 
בהודעת המשטרה.

תקרית חריגה: לוחם מג"ב איבד את 
נשקו בקלנדיה ופלסטיני אסף אותו

צוות לוחמי מג"ב יצא לפעילות במעבר קלנדיה ובסופה הניח הנהג את הנשק על מכסה המנוע 
של המכונית והחל בנסיעה ^ הנשק נפל ואזרח ערבי ישראלי תיעד פלסטיני אוסף אותו

מאת סופרנו הצבאי

צבאי  רכב  מכלי  שנפל  נשק 
נאסף על ידי רכב פלסטיני – כך 
לוחמים  צוות  אתמול.  פורסם 
בבוקר  אתמול  יצא  רמה  מגדוד 
וב־ קלנדיה,  במעבר  לפעילות 

על  נשקו  את  הנהג  הניח  סופה 

והחל  הג'יפ,  של  המנוע  מכסה 
בנסיעה. 

הנהג ויתר הלוחמים לא שמו 
שהגיעו  עד  שנפל,  לנשק  לב 
תמונות אותם צילם אזרח ערבי 
פלסטיני  רכב  שתיעד  ישראלי 
אוסף את הנשק. האזרח העביר 
את התמונות למשטרת ישראל. 

נמסר:  ישראל  ממשטרת 
"אנו רואים בחומרה את המקרה, 
שהתרחש עם סיום פעילות מב־

באזור  הבטחון  כוחות  של  צעית 
קלנדיה. לצד ביצוע מכלול הפ־

עולות הנדרשות לאיתור הנשק, 
ממנו  ויופקו  יתוחקר  האירוע 

הלקחים הנדרשים בהתאם". 
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נתניהו בארגנטינה: "להטיל על איראן 
אחריות על הפיגועים לפני עשרים שנה"

מאת מרדכי גולדמן

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בקהילה  ביקורו  בעת  אתמול  אמר 
היהודית בארגנטינה כי "הגיע הזמן 
להטיל על איראן את האחריות המ־
לאה באופן פומבי וסופי" לפיגועים 
נגד הקהילה היהודית במדינה בש־
האמי"א  בבנין  בביקור  תשנ"ד.  נת 
בבואנוס  היהודית  הקהילה  של 
איירס, בו נרצחו 85 בני אדם על ידי 
מכונית תופת לפני יותר מ־20 שנה 
ארגנטינה,  נשיא  את  נתניהו  בירך 
חקירת  חידוש  על  מקרי,  מאוריסיו 
הפיגועים ואת "נכונותו למצות את 

בירור האמת עד תום".
דבריו של נתניהו נאמרו לאחר 
מקרי  של  קודמיו  שנים  שבמשך 
הפי־ חקירת  את  טייחו  בתפקיד 

איראן  של  מעורבותן  ואת  גועים 
לעשות  הזמן  "הגיע  וחיזבללה. 
הזמן  הגיע  הקרבנות.  עם  צדק 

להוקיע את הנאשמים", אמר.
נתניהו, שנחת בבואנוס איירס 
של  היסטורי  בביקור  אתמול 
באמריקה  מכהן  ממשלה  ראש 
הממשלה  ראש  הוא  הלטינית, 
באת־ שמבקר  הראשון  הישראלי 

בארגנטינה.  הקשים  הפיגועים  רי 
לנסיעה הצטרפו גם בני משפחות 
שנספו  ישראלים  דיפלומטים  של 
לפני  בתשנ"ב.  בשגרירות  בפיגוע 
נתניהו  האמי"א,  בבנין  הביקור 
הנחת  בטקס  השתתפו  ופמלייתו 
וחשפו  השגרירות,  בכיכר  זר 
יש־ ממשלת  בשם  הנצחה  שלט 

נתניהו  האירועים  בשני  ראל. 
עם משפחות  הביע הזדהות וצער 
והודה לנשיא מקרי על מחויבותו 
באנ־ להילחם  בטרור,  "להילחם 

העבר  לקחי  את  לזכור  טישמיות, 
שטרגדיות  כדי  הכל  ולעשות 

כאלו לא יישנו".
מאחורי  שעמדה  איראן, 
איירס,  בבואנוס  הפיגועים  שני 
בנאומיו  המרכזי  הנושא  היתה 
טהרן  כי  הזהיר  בהם  נתניהו,  של 
והמ־ העיקרי  המקור  עדיין  היא 
גם  "כאז  העולמי.  לטרור  רכזי 
בכל  טרור  מחוללת  איראן  היום 
עשורים  שני  לפני  וגם  תבל  רחבי 
שהבעירה  זו  היתה  איראן  וחצי, 
פעמיים  שפגע  הנפץ  פתיל  את 
תכננה  יזמה,  איראן  בארגנטינה. 
הנוראיים  הפיגועים  את  וביצעה 
חיזב־ שלה,  השליח  באמצעות 

ללה", אמר נתניהו.
איום  הוא  האיראני  "האיום 
שפורץ  איום  זהו  מתמשך,  ואתגר 
שולח  והוא  התיכון  המזרח  מן 
לכאן,  כולל  עבר,  לכל  זרועות 
שאת  וביתר  הלטינית,  לאמריקה 
בטקס  הוסיף.  האלה",  בשנים 
שב  נתניהו  השגרירות  בכיכר 
של  התחזקותה  מפני  והזהיר 
הבינלאומי  המאבק  בצל  איראן 
ואמר  בסוריה  דאע"ש  את  להביס 
בטרור  להילחם  נחושים  "אנו  כי 
למנוע  נחושים  אנו  איראן,  של 

ממנו להתבסס ליד גבולנו".
קיים  נתניהו  יותר  מאוחר 
פגישה מדינית ופסגה כלכלית עם 
נפגש  וגם  מקרי,  הנשיא  מארחו 
קרטס  הורסיו  פרגוואי  נשיא  עם 
לפגישה  איירס  לבואנוס  שהגיע 
הש־ בהמשך  הממשלה.  ראש  עם 

בקולומביה  גם  יבקר  נתניהו  בוע 
ובמקסיקו, ויקיים פגישות ואירו־

השבוע  בסוף  מנהיגיהן.  עם  עים 
לארצות  להמשיך  נתניהו  צפוי 
השנתי  נאומו  לקראת  הברית, 
בש־ האו"ם  של  הכללית  בעצרת 

עם  השלישית  ופגישתו  הבא  בוע 
הנשיא דונלד טראמפ.

ליברמן: "העימות הבא יסתיים 
בהכרעה לטובת ישראל"

שר הבטחון ביקר בתרגיל הגיס הצפוני: "התרגיל 
הזה הוא תזכורת לכל מי שזומם לפגוע בבטחון 

ישראל ורואה את יכולתו ועוצמתו של צה"ל"

מאת סופרנו הצבאי

ליברמן  אביגדור  הבטחון  שר 
ביקר אתמול בתרגיל הגיס הצפוני 
של צה"ל, 'אור הדגן'. במהלך הבי־
קור קיבל שר הבטחון סקירות על 
התרגיל, וסייר בין חלק מהיחידות 
המשתתפות בו. אל ליברמן התלוו 
אייזנ־ גדי  רב־אלוף  הרמטכ"ל  גם 
אלוף  הבטחון  משרד  מנכ"ל  קוט, 
פיקוד  ומפקד  אדם  אודי  (מיל') 

הצפון אלוף יואל סטריק.
את  שימנע  היחידי  "הדבר 
של  עוצמתו  הם  הבאה  המלחמה 
אמר  שלו",  ההרתעה  וכוח  צה"ל 
מהווה  הזה  "התרגיל  ליברמן. 
צה"ל  בהכנת  משמעותי  נדבך 
לו,  נידרש  אם  בצפון,  לעימות 
מהמוכנות,  להתרשם  שמח  ואני 
במערכים  ומקצועיות  נחישות 

השונים ובקרב המפקדים.
וב־ אצלנו  שגם  ספק  לי  "אין 

עיקר באזור כולו, רואים ומבינים 
צה"ל.  של  ועוצמתו  יכולתו  את 

התרגיל הזה הוא גם תזכורת לכל 
של  בבטחונם  לפגוע  שזומם  מי 
הבא,  שהעימות  ישראל,  אזרחי 
ברו־ בהכרעה  יסתיים  יפרוץ,  אם 

רה לטובת צה"ל ומדינת ישראל", 
הדגיש שר הבטחון.

המ־ נשיא  ביקר  יותר  מוקדם 
דינה ראובן (רובי) ריבלין בחטיבה 
במילואים  הצנחנים  חטיבת   ,226
המילואים  אוגדת   ,319 באוגדה 
האוגדות  ואחת  הצפון  פיקוד  של 
המת־ הגיס  תרגיל  של  המרכזיות 

קיים בימים אלה.
במסגרת הביקור קיבל ריבלין 
סקירה על התקדמות תרגיל 'אור 
הדגן' המתקיים בצפון החל מהש־
בוע שעבר. הנשיא השתתף בהע־

הרמטכ"ל  סגן  עם  יחד  מצב  רכת 
אוגדת  מפקד  כוכבי,  אביב  אלוף 
ומפקד  לוטן  נדב  אלוף  תת   319
ירון  משנה  אלוף   ,226 חטיבה 
ריבלין  המשיך  מכן  לאחר  שרוני. 
המ־ אסטרטגית  תצפית  לנקודת 

שקיפה על אזורים נרחבים בצפון 
גזרת  על  השקיף  ממנה  הארץ, 
עדכניות  סקירות  וקיבל  האוגדה 

ממפקדיה.
מאוד  חשובה  צה"ל  "מוכנות 
המוכנות  בישראל.  העורף  לכל 
לאזרחי  בטחון  מקנה  צה"ל  של 
אז־ "רוב  הנשיא.  אמר  ישראל", 

לתקופה  מודעים  לא  ישראל  רחי 
שכך.  וטוב  חיים,  אנו  בה  החדשה 
שונים  יהיו  הבאה  המלחמה  פני 
שעומד  האויב  מבחינת  הן  מאוד, 
המשימות  מבחינת  והן  בפנינו 
שלכם  התרגיל  בפנינו.  העומדות 
שצה"ל  ישראל,  לאזרחי  משקף 
חשיבות  טמונה  וכאן  ומוכן  ערוך 

גדולה".

סגנית שר החוץ למקבילה בארה"ב: 
"בלתי אפשרי שאונר"א יפעל נגד החוק"

בדבריה דרשה שינויים בהסכם עם איראן וכן הגדרה מחודשת של ארגון אונר"א הפועל בעזה

מאת דוד שמואלי

חוטו־ ח"כ  החוץ  שר  סגנית 
למקבילה  אתמול  הבהירה  בלי 
המדינה  מזכיר  סגן  בארה"ב 
האמריקני ג'ון סאליבן כי יש צורך 
האונר"א  ארגון  מנדט  את  לשנות 
הפל־ הפליטות  מעמד  את  ולבטל 

סטיני.
"לא יכול להיות מצב שבו סו־
כנות רשמית של האו"ם תיתן מע־
הפלסטינים  לצאצאי  פליטות  מד 
הבינלאומי  לחוק  בניגוד  ותפעל 
ושלישי  שני  דור  אין  פיו  שעל 
ליישם  צריך  אונר"א  לפליטות. 
הפליטים  סוכנות  הגדרות  את 
 UNHCRה־ האו"ם  של  הכללית 
ולא  הפליטים  לצמצום  ולדאוג 
כפלי־ הפלסטינים  של  להנצחתם 

טים לנצח", אמרה חוטובלי.
מקבי־ עם  פגישתה  במסגרת 

בסוגיית  השניים  דנו  בארה"ב  לה 
הסכם הגרעין עם איראן. חוטובלי 
לפיה  ישראל  עמדת  את  הציגה 
לעבור  או  להתבטל  ההסכם  על 
מאיראן  שימנע  משמעותי,  שינוי 
פיקוח  וכמובן  נשק  הפצת  יכולת 
ויישום  הבינלאומית  הקהילה  של 
איראניות  הפרות  על  הסנקציות 

ללא מועד תפוגה.
עם  נפגשה  היא  יותר  מאוחר 
לו  והודתה  קרוז  טד  הסנאטור 
למען  השנים  ארוכת  פעילותו  על 
ישראל. קרוז פעיל מאוד בקונגרס 
באו"ם  ישראל  נגד  ההטיה  בנושא 
בנושא.  העקבי  בפועלו  וידוע 
של  בסוגיה  התמקדה  חוטובלי 
ונת־ ישראל  כלפי  האו"ם  הטיית 
בענין  מפורטת  סקירה  לקרוז  נה 

אונר"א.
כי  לקרוז  אמרה  חוטובלי 
רפורמה  נערכה  לא  שנים  "הרבה 
הבטחון  מערכת  בגלל  באונר"א 
את  לשמר  שרצתה  הישראלית 
הפחות  כאלטרנטיבה  אונר"א 
נוצ־ בפלסטינים.  לטיפול  גרועה 

רה הבנה שהמצב הנוכחי לא יכול 
ראש  בשינוי.  צורך  ויש  להימשך 
שארגון  אמר  בעצמו  הממשלה 
אונר"א סיים את תפקידו בטיפול 

בפליטים".

בפני  פירטה  השר  סגנית 
החשובים  הסעיפים  את  קרוז 
ביניהם  הזה,  בתהליך  להיכלל 
שקיפות  תדרוש  שארה"ב  בקשה 
השימוש  אופן  לגבי  מאונר"א 
בין  הבחנה  התרומות,  בכספי 

בפליטים  לטיפול  הומניטרי  סיוע 
ודאגה להתערבות בתכני הלימוד 
את  ישללו  שלא  כך  שלהם  ושינוי 
נגדה.  ויסיתו  ישראל  של  קיומה 
ולקיים  להמשיך  סיכמו  השניים 

שיתוף פעולה הדוק בנושא.

שר הפנים בנתיב האבות בגוש עציון: 
"מתמסרים לנושא ההתיישבות"

שר הפנים ביקר בנתיב האבות כאורחה של מועצת יש"ע, ונחשף לבעייתם של 
חלק מבתי השכונה העלולים להיהרס בגלל פסיקת בג"ץ

מאת דוד שמואלי

אתמול  אירחה  יש"ע  מועצת 
לפיתוח  והשר  הפנים  שר  את 
אריה  והגליל  הנגב  הפריפריה, 
הפנים  שר  סגן  עם  יחד  דרעי  הרב 

בנתיב  לביקור  נהרי  משולם  הרב 
בגוש  אלעזר  שביישוב  האבות 

עציון.
מועצת  יו"ר  ליוו  השר  את 
אמנה  מזכ"ל  רואה,  אבי  יש"ע 
מו־ מנכ"ל  חבר,  (זמביש)  זאב 

ראש  אדלר,  שילה  יש"ע  עצת 
עציון  גוש  האזורית  המועצה 
משרד  ומנכ"לי  נאמן  שלמה 
הנגב  לפיתוח  והמשרד  הפנים 

והגליל.
'הב־ בעיית  הוצגה  השר  בפני 
תים החצויים', אשר כתוצאה מח־

לוקה משפטית של הקרקע, נוצרו 
מקצת  את  ה'חותכות'  'תולעים' 
בתיהם של שש משפחות בשכונה.
שאותן  מצב  נוצר  זאת  לאור 
'חתיכות' בתים ניצבות על קרקע 
כן  פי  על  ואף  פלסטינית,  פרטית 
לפינוי  מיועדים  בתים  אותם  כל 

והריסה.
משפחת  עם  יחד  ביקר  השר 
ועלה  האבות  שבנתיב  בביתם  נוי 
השכו־ כל  על  לתצפית  למרפסת 
המש־ לבית  נכנס  מכן  לאחר  נה. 
פחה לפגישה עם תושבי השכונה.
"אני  כי  אמר  דרעי  הרב  השר 
הפ־ משרד  צוות  את  לשבח  רוצה 
נים בראשות המנכ"ל מרדכי כהן, 
שהתמסר לנושא ההתיישבות בלב 
רחב ובשום שכל. הם מותחים עד 
כולל  שלהם,  היכולות  את  הקצה 
ול־ לסייע  כדי  המשפטי,  הייעוץ 

הרשויות.  ראשי  של  בעיות  פתור 
התגייסו  הם  עמונה  בנושא  גם  כך 
התוש־ לרווחת  היישוב  להקמת 

בים".
רואה  אבי  יש"ע  מועצת  יו"ר 
על  דרעי  לשר  מודים  "אנו  אמר: 
האבות.  בנתיב  החשוב  הביקור 
מק־ שאנו  החשובה  התמיכה 
ומשרי  דרעי  הרב  מהשר  בלים 
לפתרון  המנוע  הם  הממשלה 
חלילה,  הבתים,  והרבה  הבעיה 
בנתיב האבות. נמשיך להיאבק על 
ובקעת  שומרון  ביהודה,  שעל  כל 

הירדן".
גוש  האזורית  המועצה  ראש 
כי  הוסיף  נאמן,  שלמה  עציון, 
חייו  את  התחיל  דרעי  הרב  "השר 
היישוב  מזכיר  בתור  הציבוריים 
יישובי  מוותיקי  עמוס,  מעלה 
בית  בן  בו  רואים  ואנחנו  הגוש, 
שפתוח לכל הצרכים שלנו ומסייע 
המור־ בדברים  וגם  האפשר  ככל 
האבות  נתיב  בסוגיית  כמו  כבים, 
ההתיישבות  פיתוח  של  ובתחום 

ועל כך אנו מודים לו".

בג"צ לא חוקתי
החלטת בג"צ ביום אתמול לגבי חוק מעמד בני הישיבות, אינה אומרת דרשני. היא 
ברורה כשם שברורות ונהירות שאר החלטות בג"צ הנוגעות לסדר היום התורתי בארץ 
תחבורה  שלילת  על  ההחלטה  בדמות  למכה  רטיה  הקדים  שבג"צ  אמנם  הן  הקודש. 
ציבורית בשבת, אלא שאין בכך כדי לבלבל את שופטי בג"צ ממשימתם העיקרית, והיא 
לעקור חוקי חורב ולהחדיר משפטי העמים ונימוסיהם. הם אינם רואים הבדל בין ישיבה 
או  בהולנד  דומה  כסא  על  ישיבה  לבין  הקודש  בארץ  משפטיות  הכרעות  של  כסא  על 

באוזבקיסטן. שתיהן היינו הך בשבילם.

תורת  כלפי  הפוגעניות  ההכרעות  ויותר.  יותר  מתחדד  הדבר  עובר,  שהזמן  ככל 
ישראל היוצאות מבית היוצר של בג"צ נובעות אך ורק מאי ההכרה של השופטים בתורה 
הנמהרה  שההחלטה  היא  עובדה  הוא.  באשר  יהודי  כל  המחייבים  כערכים  ובחוקיה 
אתמול היתה נגד דעת יחיד של השופט סולברג המגיע מרקע תורני. מי שיודע תורה 
מהי, עמלּה מהי, טעמּה מהי, אינו יכול להיות שותף להחלטה לדרוש גיוסם של תלמידי 
הישיבות, הממיתים עצמם באהלה של תורה. רק מי שמתנכר לתורת אבות, מי שמפנה 

עורף לחוק ולמסורה, הוא מסוגל לכך.

גוף  לסבול  יכולה  אינה  מתוקנת  שמדינה  העקרוני  לענין  זה  בנושא  להדרש  מיותר 
ששם עצמו מעל לגוף המחוקק. הדבר הזה מופרך לחלוטין, ואנו משאירים את המלחמה 
זכויות,  שווי  כאזרחים  בתוכה  החרדי  והציבור  צריכה,  שהיא  האזרחית,  לרמה  בבג"צ 
לדחות ולהדוף את האפוטרופסיות הדביקה והבלתי רצויה של בג"צ מעל כל חוק. היום 
לו  שאין  בדברים  דן  והוא  מאחר  בג"צ,  של  ההחלטה  את  החרדית  היהדות  דוחה  הזה 
למשמעות  יורד  אינו  והוא  התורה,  לימוד  ערך  את  מבין  אינו  הוא  בהם.  ירוק  מושג  כל 

האמיתית של החלטתו האומללה.

אפס, כי בינינו לבין עצמנו אין לנו ספק כי אין כל משמעות להחלטת בג"צ אתמול. אם 
יש לה קורט של משמעות, כי אז זה הירי שבג"צ יורה לעצמו בלגיטימיות שלו ובהכרה 
כל  אין  התורתי,  והקהל  החרדי  הציבור  התורה,  לומדי  הישיבות,  תלמידי  מבחינת  בו. 
בתורה  להגות  ימשיכו  הק'  הישיבות  תלמידי  אחריו.  או  בג"צ  פסיקת  לפני  נפקא־מינה 
כתמול שלשום. שום סטנדר לא יזוז ממקומו ושום גמרא לא תסגר אחריה בשל פסיקת 
מעל  עומדים  אמת  תורת  שחוקי  לכך  ומחוייב  יודע  תורה  שומר  אחרת.  או  כזו  בג"צ 

להכרעות־הבל שהיום כאן ומחר בפח.

יתכן וצירי הציבור החרדי יצטרכו לטכס עצה כיצד לנהל את הענין הפרוצדורלי של 
הסדרת החוק, אבל כל זה רק לרווחא דמילתא. אין שום חשש ושום דאגה מעשית. הלב 
משפיטה  נוחה  אינה  הדעת  ולומדיה,  התורה  נגד  בג"צ  שפיתח  האטימות  לנוכח  כואב 
יותר  לא  אבל  ישיבות,  בבני  משפטית  התעמרות  למול  סוערת  הנפש  זו,  תורתית  אנטי 
מכך. גם בג"צ למד כבר שכשהציבור החרדי נקהל ונעמד על דעתו, שום רוחות ושום 
פסיקות לא יזיזו אותו מדעתו. משכך, אין כאן כל חשש מעשי לבני הישיבות, אלא מורת 

רוח מעצם צורת ההתנהלות הזו.

כמה  ילמד,  מי  הישיבות  בתוך  לקבוע  הזכות  את  לו  אין  מהרה.  להתעשת  בג"צ  על 
ילמד, מתי ילמד, וכיצד ילמד. על בג"צ להבין בהקדם את גבולות השפיטה שלו. הוא 
יכול להכריע במסגרת הגבולות שהעניק לו החוק בכל הקשור לחוקי המדינה ככל שאינם 
נוגעים לעניני הדת והתורה. אלו מצויים בטריטוריה עצמאית שאין מי שיאמר לגבם מה 
תעשה ומה תפעל. היהדות החרדית מחזקת היום את בני שבט לוי, לומדי התורה, כתר 
העם היהודי, מוקירה אותם, מעריכה אותם ומברכת אותם בכל מילי דמיטב. יזכו לשבת 

בבית ה' לאורך ימים, לגדול בתורה ובמצוות לתפארת עם ישראל ותורת ישראל.
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שקועים בבועה
ויקרא  שיטרח  מי  כל 
ההחלטה  עמודי  עשרות  את 
בג"ץ,  של  והאומללה  הארוכה 
ונימוקי  סעיפיה  מאות  על 
להשתחרר  יוכל  לא  נימוקיה, 
שתלך  קשה  מתחושה 
שיוסיף  ככל  אצלו  ותתחדד 

ויעמיק בקריאתו.
מקיף  אחד  משותף  מכנה 
החתומים  ההרכב  שופטי  את 
כולה  החבורה  ההחלטה.  על 
חיים  עמה  מהנמנים  אחד  וכל 
בבועה. הם באמת משוכנעים, 
מכל  העולה  הנימה  היא  וכזו 
שהם  בה,  מהשורות  אחת 

מנהיגי הדור. 
מקדם  שבימים  השופט, 
בחוק  בקי  להיות  היה  אמור 
על בוריו, ולקבל החלטה בכל 
שלפניו  הנידון  האם  נתון  רגע 
סטה  שלא  או  החוק  על  עבר 
הפך   – נימה  כמלוא  ממנו 
האחרונות  השנים  במרוצת 
עצמו.  בעיני  הדור  למנהיג 
את  ולקרוא  לשבת  אפשר  אי 
הפסקאות הארוכות של אמנון 
רועדת  לא  בהן  רובינשטיין, 
עיני  הדור,  לגדולי  להטיף  ידו 

העדה, כדת מה לעשות.
הוא לא רק מבקש (חוצפה 
מתיימר  אלא  כשלעצמה) 
גדולי  על  כי  ולהצליף  לקבוע 
שפתם  את  לשנות  הדור 
מרעיתם  צאן  בפני  ולהשמיע 
השירות  בעצם  פסול  אין  כי 
פחות  לא  זוהי  וכי  בצה"ל 

מחובה מוסרית וגם דתית.
שחבורה  העובדה  עצם 
מצומצמת של אנשים שנבחרו 
חבר"  מביא  "חבר  בשיטת 
בכוחה  יש  כי  משוכנעת 
לקהלים  לקבוע  וביכולתה 
את  יומם,  סדר  את  שלמים 
את  שלהם,  העדיפות  סדר 
חייהם  אורחות  ואת  צביונם 
ובלתי  מתיימרת  תלושה,   –

נתפסת.
שחשו  כאלו  בהרכב  יש 
הזו  מהפוזיציה  בנוח  שלא 
או  למשל)  לוין  (השופט 
פנים  העמידו  הפחות  לכל 
הקושי  על  במלל  בהכבירם 
החרדית  לחברה  שיש  העצום 
בעצם הדיון על כך, שבא לידי 
לא  שהחרדים  בכך  גם  ביטוי 
לעתירות  כמשיבים  הצטרפו 
התנועה  של  הקנטרניות 
יש  וסיעת  השלטון  לאיכות 
הספיקו  (שאתמול  עתיד 
להתקוטט ביניהן על הקרדיט 

להישג המפוקפק). 
זה,  לכל  מעבר  אבל 
מזדעקת  הבועתיות 
דווקא  החדשה  מההחלטה 
משלים  שהשופטים  משום 
יובילו  שדבריהם  עצמם 
לא  הם  כלשהו.  לשינוי 
ששערה  להפנים  מסוגלים 
ראשו  משערות  תיפול  לא 
עוד  כל  אחד,  תורה  לומד  של 
ידבק  ובה  אומנותו  תורתו 

ויהגה יומם ולילה.
הלשון  מניבי  אחד 
של  אורכה  לכל  השזורים 
דיום  הארוכה  ההחלטה 
אתמול הוא "עוד חוזר הניגון". 
נאור,  היוצאת,  הנשיאה 
זה  לשון  במטבע  משתמשת 
הנוכחי  שהחוק  להוכיח  כדי 
הוא  וכי  כקודמיו  כמוהו 
מנציח את המצב הקיים שהיא 
וחבריה אינם שבעי רצון ממנו.

לא  עצמה  היא  אולם 
הזו  ההחלטה  שבעצם  מבינה 
היא עצמה מחזירה את הניגון 
ואל  זמר  כלי  אותם  אל  הזה 
שגם  הזמן  הגיע  תווים.  אותם 
יקלוט  העליון  המשפט  בית 
אל נכון: אי אפשר ולא קיימת 
להכריח  שבעולם  אפשרות 
שלם  ציבור  שכן  כל  אדם, 
אלפים,  ממאות  המורכב 
חפץ  אינו  שהוא  דבר  לעשות 

בו. 

כמו בבואה
בה  התיבה  זו  יאוש. 
היוצא  השופט  לפתוח  בחר 
רובינשטיין את דברו בפסיקה 
למילתו  הנחשבת  בג"ץ  של 
הזה  היום  כשופט.  האחרונה 
ומעשית,  רשמית  פורש,  הוא 

לגמלאות.
אולי  כי  שציפה  מי  אכן 
תחת  שיצא  האחרון  הדבר 
הכיפה  חובש  השופט  של  ידו 
יותר  וקשוב  מאוזן  הגון,  יהיה 
שומרי  של  הרחב  לציבור 
נתקף   – והמצוות  התורה 
לא  הנמר  בייאוש.  אתמול 

שינה חברבורותיו.
שמור  נאה  שיחה  שכר 
סולברג  נועם  לשופט 
לב  ובאומץ  פנימית  שביושרה 
הזרם  נגד  יצא  להערכה  ראוי 
חוות  את  ברהיטות  ופירט 
בגדר  שנותרה  הנגדית  דעתו 

מיעוט.

חזרה למבואה
על  לחגוג  שמיהר  הראשון 
האוצר  שר  היה  בג"ץ  הכרעת 
יש  יו"ר  בהווה,  והח"כ  המודח 

עתיד, יאיר לפיד.
הכרעת  דבר  נודע  בטרם 
(היתכן  העליון  המשפט  בית 
הגלימות  מחובשי  שמי 
השחורות הדליף לפוליטיקאי 
הודיע  ההחלטה?)  תוכן  את 
עיתונאים  מסיבת  על  לפיד 
לחייב  וקרא  תקף  ובמהלכה 

את החרדים להתגייס.
לאוירא  חוטרא  זרוק 

אעיקרא קאי.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

במסגרת פעילות 'התנועה למען ירושלים ותושביה' בעיה"ק:

עשרות מתנדבים יתווספו ליוצאים למחות ולהתריע על חילולי 
השבת בעקבות ההתכנסות והקריאה של מועצות גדולי וחכמי התורה

המבקשים להעלות יוזמות והצעות בנושא צמצום חילולי השבת, יכולים לפנות ליו"ר 'התנועה למען 
ירושלים ותושביה' במסגרת קבלת קהל שהוא מקיים במשרדי אגודת ישראל בימי רביעי

מרנן  התכנסות  בעקבות 
מועצות  חברי  שליט"א  ורבנן 
שהשמי־ התורה,  וחכמי  גדולי 
נרשמים  השבת,  זעקת  את  עו 
המבקשים  מתנדבים  עשרות 
במסגרת  עיר  של  לרחובה  לצאת 
ירוש־ למען  'התנועה  פעילות 
שבת  מדי  כאשר  ותושביה',  לים 
יוצאים מתנדבים להתריע, למחות 
עסקים  סגירת  על  לשכנע  ואף 

בשבתות.
אברכים תושבי השכונות שה־

התנועה  של  הפתוח  לקו  תקשרו 
ביקשו  ותושביה,  ירושלים  למען 
התנועה  יו"ר  עם  בנושא  להיפגש 
כי  סוכם  ואכן  מילר,  חיים  הרב 
לקבוצות  להצטרף  המבקשים  כל 
על  למחות  השבת,  וביום  בלילות 
לשכנע  ומאידך,  העסקים  פתיחת 

באמצעות  סגירתם  על  ולהמריץ 
ומ־ השבת  אודות  עשיר  חומר 

התנועה"  יו"ר  אל  יגיעו  קדשיה, 
במשרדי  קהל  קבלת  במסגרת 
יום  מדי  ישראל  אגודת  מרכז 
תיאום  תוך  אך  בצהריים,  רביעי 
בלשכה לפניות הציבור בטל: -02

.5385251
מספר רבנים אף תרמו ספרים 
על שבת קודש והשכר למקדשיה 
שהם הוציאו לאור, וכמו כן מאות 
זה  על  אור  השופכים  שבת  עלוני 
בשבת  עבודה  על  רווחים  שאין 
יז־ לפניה  שייעתר  מי  וכל  קודש, 

ורבנן  מרנן  אל  בקו"פ  להיכנס  כה 
גדולי ישראל שליט"א ולקבל את 
העסק  סגירת  שבזכות  ברכתם 
מילי  בכל  יתברכו  שבת  ושמירת 

דמיטב.

שליט"א  כהן  אליצור  הרב 
שהצטרף לפני שנה ליוזמת התנו־

עה ויוצא מדי שבת קודש לרחובה 
שה־ לפרסם  יש  כי  אמר  עיר,  של 

מחאה בנועם ואף דברים היוצאים 
גורמים  החנויות  לבעלי  הלב  מן 
ואף  שלהם  בחשיבה  לשינוי 
פעילות  בעקבות  חנויות  נסגרו 

ברוכה זו.
אין  נפתחו  לצערו  מאידך 
ספור חנויות חדשות במרכז העיר 
לע־ בס"ד  בכוחו  ואחד  אחד  וכל 

על  ולדבר  ונצורות  גדולות  שות 
ליבם של בעלי החנויות.

עמוק  צער  הביע  הוא  כן,  כמו 
בפרט  בשבתות  הקורה  כל  על 
אזור  בכל  בכלל,  החול  ובימות 
נערכים  שם  יהודה,  מחנה  שוק 
ופריצות,  תועבה  של  פסטיבלים 

ירו־ קדושת  וחילול  שבת  חילול 
שלים בפרהסיה.

יו"ר  אל  בתחינה  פנה  הוא 
ותושביה  ירושלים  למען  התנועה 
את  להעלות  מילר,  חיים  הרב 
הנושא לפני כל הפורומים ולפעול 

להפסקת חילול השם הנורא.
ובנושא נוסף מקיים הרב חיים 
הציבור  נציגי  עם  שיחות  מילר 
תקציב  שיוסיפו  ע"מ  בעיריה, 
פקחים  להפעלת  לסעיף  נכבד 
לרוכ־ דו"חות  שיתנו  דרוזים 

בפרהסיה,  שבת  המחללים  לים 
פעולה   – מרכולתם  את  ויחרימו 
לאלה  ברכה  שתביא  מבורכת 
חילולי  לביטול  בס"ד  שיגרמו 
של  ברחובה  בפרסיה  השבת 
פלטרין   - והמקדש  הקודש  עיר 

של מלך.

סגן הרמטכ"ל לשעבר מרגיז את הטורקים: 
"המחתרת הטורקית אינה ארגון טרור"

מאת סופרנו הצבאי

לשעבר  הרמטכ"ל  סגן 
הרמטכ"ל  לתפקיד  והמועמד 
בש־ אמר  גולן  יאיר  אלוף  הבא 
ב'מכון  שנערך  בכנס  שעבר  בוע 
המזרח  למדיניות  וושינגטון 
הכורדית  המחתרת  כי  התיכון' 
מב־ טרור  ארגון  אינה   (PKK)

חינתו.
את  רואה  אני  בה  הדרך  "זו 
והוסיף  גולן  הסביר  הארגון", 
מדינה  לראות  מעוניין  הוא  כי 
לשרטט  יכול  לא  "אני  כורדית. 
ואיך  המדויקים  הגבולות  את 
הכורדים  את  לקבץ  יהיה  ניתן 
לא  זה  אולי  שונות.  ממדינות 
של  בראיה  בתקופתנו.  יתגבש 
כו־ מדינה  באזור,  היציבות  אי 

רדית יציבה היא לא רעיון רע", 
ציין גולן.

שנות  בסוף  נוסד   PKKה־

לפ־ במטרה  בטורקיה  ה־70 
כורדית  מדינה  להקמת  עול 
דרום  באזור  במיוחד  עצמאית, 
השת־ המחתרת  המדינה.  מזרח 

משה בפיגועי טרור נגד מטרות 
 45 ומעל  ואזרחיות  צבאיות 
בעימותים  נהרגו  אדם  בני  אלף 
מאז  הטורקי  השלטון  ובין  בינו 
הממשל  רואה  היום  גם   .1984
טרור,  ארגון   PKKב־ באנקרה 
נכ־ הצדדים  בין  שלום  ותהליך 

של ב־2015.
נאמרים  גולן  של  הדברים 
הכור־ של  העם  משאל  ברקע 

שאלת  תוצג  שבו  בעיראק  דים 
הקמתה של מדינה. השרה שקד 
אמרה שלשום כי ישראל תשמח 
המערב  למדינות  וקראה  כך  על 
שכנותיה  אבל  עימנו,  לשמוח 
וגם  לכך  יתנגדו  כורדיסטן  של 
פירוקה  מפני  חוששת  ארה"ב 
של עיראק. באיראן אף מדברים 

על אופציה אלימה בה הם יצט־
בכוח  את הכורדים  רכו להכניע 
"יהיה  עצמאות.  וירצו  במקרה 
שימוש בנשק אם יקומו מחוזות 
איים  עדתי",  או  אתני  בסיס  על 

ראש המיליציה השיעית.
בנוסף המועמד לרמטכ"לות 
האיראני  לאיום  בכנס  התייחס 
לה־ יכולים  "הם  ישראל:  על 

עליהם.  ואנחנו  עלינו  שפיע 
נוכל  ולא  התשה,  של  ענין  זה 
יותר  משמעותי  משהו  להשיג 
בוושינגטון  ששוהה  גולן,  לבד". 
עקב עבודת מטה וגיבוש תכנית 
מדיניות לבטחון ישראל, הוסיף: 
לא  לעצמנו  להרשות  נוכל  "לא 
להיות מוכנים לעימות ישיר מול 
מיוחדים  כוחות  לנו  אין  איראן. 
כגון המארינס, זה מעבר לכוחנו. 
השאלה  זו  ביכולתנו?  כן  מה  אז 
של  הסודי  החלק  וזה  הגדולה 

התכנית".
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הוריקן 'אירמה': 37 נהרגו באיים 
הקריביים ועשרה נוספים בארה"ב 

מושל פלורידה ריק סקוט: "מאמצי השיקום ייקחו שבועות, במיוחד באיי 
פלורידה קיז"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

'אירמה'  ההוריקן  סופת 
והוגדרה  שלשום  כבר  נחלשה 
הוריקן.  שאינה  טרופית  כסופה 
יותר  עוד  נחלשה  היא  אתמול 
אך  בעליל,  מסוכנת  אינה  וכבר 
של  כבד  מחיר  שגבתה  לפני  לא 
וגם  הקריביים  באיים  אדם,  חיי 
מספר  של  מסיכום  בארה"ב. 
כה  עד  ידוע  עליהם  ההרוגים 
נהרגו  הקריביים  באיים  כי  עולה 
ובארה"ב  אדם,  בני   37 לפחות 

נהרגו עשרה נוספים. 
ההרוגים  עשרת  מבין 
מו־ את  מצאו  ששה  בארה"ב, 
שלושה  עצמה,  בפלורידה  תם 
נוסף  ואחד  ג'ורג'יה  במדינת 
בדרום קרוליינה. מרבים ההרו־

מותם  את  מצאו  בארה"ב  גים 
בגלל  שאירעו  שונות  בתאונות 
ישיר  באופן  ולא  האוויר,  מזג 
באיים  זאת,  לעומת  מהסופה. 

מצאו  ההרוגים  רוב  הקריביים 
את מותם באופן ישיר מהסופה, 
מהקריביים  בחלקים  שהכתה 
כ־300  של  ובמהירות   ,5 בדרגה 

קמ"ש. 
סקוט  ריק  פלורידה  מושל 
של  השיקום  כי  אתמול  אמר 
שבו־ יארך  שנפגעו  האזורים 

באיי  ובמיוחד  אחדים,  עות 
ה'קיז', שספגו את הנזק העיקרי 
מתו־ רבים  זאת,  עם  בארה"ב. 

לחזור  החלו  כבר  ה'קיז'  שבי 
עדיין  שבאזור  אף  על  לבתיהם, 
החשמל,  זרימת  חודשה  לא 
בת־ רבות  בעיות  קיימות  וכן 

דווח  והביוב.  המים  שתיות 
ובדלק  במזון  מחסור  על  גם 
המחסור  שאת  נראה  אך  באזור, 
קל  יהיה  והדלק  המזון  במלאי 
אם  שעות  בתוך  לשקם  מאוד 
לעשות  ממשי  צורך  יהיה  אכן 

זאת. 
מושקעים  המאמצים  עיקר 

בימים אלו בחידוש הזרמת הח־
שמל לכל רחבי פלורידה, לאחר 
המדינה  מאזרחי  שליש  שכשני 
במהלך  החשמל  מרשת  נותקו 

הסופה. 
הקרי־ באיים  זאת,  לעומת 

ביים צפוי השיקום להיות קשה 
העובדה  בשל  הן  יותר,  וממושך 
לרוב  בנויים  באיים  שהבתים 
להם  נגרם  כן  ועל  קלה,  בבניה 
מגו־ בתי  ורבבות  קשים  נזקים 

העובדה  בשל  והן  נחרבו,  רים 
שהסופה הכתה באיים בעוצמה 
חמו־ לפגיעה  וגרמה  יותר  רבה 

אתמול  בתשתיות.  מאוד  רה 
דיווחים  להתפרסם  החלו  כבר 
מפני  כבד  חשש  שקיים  כך  על 
מחלות  בדמות  הומניטרי  אסון 
סן  באיים  לפרוץ  שעלולות 
נוספים,  ובאיים  ברבודה  מרטן, 
בתשתיות  הקשה  הפגיעה  בשל 
הביוב, והמחזור החמור במוצרי 

צריכה בסיסיים. 

שומרים על הימין:

אכיפה מוגברת לנוסעים 
בנתיב השמאלי

לראשונה: מחזור לילדים – בגרמנית; עשרות רבנים 
יסייעו לקהילות נידחות בגרמניה בחגי תשרי

עשרת אלפים מחזורים מיוחדים לילדים שהודפסו על ידי 'איגוד רבני גרמניה' יחולקו בשבוע הקרוב 
בעשרות כנסים שיערכו ברחבי גרמניה לקראת ראש השנה ^ עשרות קהילות נדחות יזכו לרבנים שיגיעו 

במיוחד מהארץ ומארה"ב 

מאת א. למל

 – הגדול  הצמאון  בעקבות 
המאחד  גרמניה'  רבני  'איגוד 
ב־25  הפזורים  החרדים  הרבנים 
הד־ האירופית,  במדינה  קהילות 
המיועדים  מחזורים  אלפי  פיס 
הרא־ הפעם  זו  נוער.  ובני  לילדים 
רואים  זה  מסוג  שמחזורים  שונה 

אור.
לראשונה אי פעם – מחזורים 
לי־ המיועדים  הגרמנית  בשפה 
בימים  הודפסו  נוער,  ובני  לדים 
מדובר  בגרמניה.  האחרונים 
שיחולקו  עותקים,  אלף  בכ־10 
בג־ ערים  ב־20  הקרובים  בימים 
קהילות  מפגשי  במסגרת  רמניה, 

לקראת  אלו  בימים  הנערכים 
השנה החדשה.

ניצב  המחזורים  הדפסת  על 
המאגד  גרמניה',  רבני  'איגוד 
תלמי־ חרדים,  רבנים  עשרות 

בקודש  המשרתים  חכמים,  די 
ברחבי  ערים  ב־20  קהילות  ב־25 
בחו־ עמלו  התרגום  על  גרמניה. 

מקצוע.  אנשי  האחרונים  דשים 
וההבנה  הקריאה  את  להפוך  כדי 
לאורך  הצעיר,  המתפלל  של 
תפילות  שבו  המחזור  עמודי   50
ומושגים בסיסיים, שובצו תמונות 
ילדי  מככבים  שבהן  מתאימות 

הרבנים.
בנוסף, הודפסו 25 אלף לוחות 
שנה לשנת תשע"ח, עם כ־20 אזורי 

זמן שונים. בלוחות הושם דגש על 
לצד  יהודיים,  ומושגים  תאריכים 
לאורך  וחגים  פעילויות  על  מידע 
ימות השנה ופרטים ליצירת קשר 

עם הרבנים בכל עיר ועיר.
כחמשת  ההערכות,  פי  על 
אלפים יהודים צפויים ליטול חלק 
בבתי־הכ־ המתקיימות  בתפילות 

נסת שבהם משמשים רבני 'איגוד 
רבני גרמניה'. האיגוד יטיס בימים 
צעירים  רבנים  עשרות  הקרובים 
הקודש  ומארץ  הברית  מארצות 
המניינים  לתגבור  לסייע  כדי 
מנייני  ולקיים  הגדולות  בערים 
תפילה, סעודות חג ושיעורי תורה 
קהילות  קיימות  שבהם  ביישובים 
יהודיות קטנות ללא רבנים, בעלי 

תפילה ובעלי תקיעה.
ה'חריש'  נערך  הקיץ  בחודשי 
בחורי  כאשר  החגים,  לקראת 
הברית  מארצות  שהגיעו  ישיבות 
המ־ ברחבי  קטנות  בערים  ביקרו 

מתגוררים  שבהן  הענקית,  דינה 
מאות  קבעו  הם  בודדים;  יהודים 
לרבים  תפילין  הניחו  מזוזות, 
ברית  לקיים  כמה  שכנעו  ואפילו 

מילה.
ב'איגוד רבני גרמניה' נערכים 
ויחלקו  הגשמי,  בפן  לסייע  גם 
חבי־ מאות  ראש־השנה  לקראת 

שואה.  לניצולי  בעיקר  מזון  לות 
יתקיימו  המוניות  חג  סעודות 
בלילות ראש השנה, בבתי הכנסת 

ובמרכזים הקהילתיים.

מאת חיים מרגליות

את  מגביר  התנועה  אגף 
האכיפה באופן משמעותי כנגד 
הימין.  על  שמירה  אי  עבירת 
האכיפה  פעילות  במסגרת 
כביש  בריונות  עבירות  נגד 
אגף  חיים,  מסכנות  ועבירות 
האכיפה  את  מגביר  התנועה 
עבירת  כנגד  משמעותי  באופן 
במטרה  הימין,  על  שמירה  אי 
ומיט־ רציפה  זרימה  לאפשר 
בכבישים,  התנועה  של  בית 
עקי־ לבצע  לנהגים  ולאפשר 
השמאלי  בנתיב  בבטחה  פות 
לבצע  מנהגים  למנוע  כך  ובתוך 

עבירות.
מחו־ כי  אומרים  במשטרה 

בתו של נהג בכביש לשמור על 
נסיעתו,  במהלך  הימני  הנתיב 
הנהיגה בנתיב השמאלי מהווה 
יתר  ולעיכוב  לתנועה  הפרעה 
בכביש,  הנמצאים  הנהגים 
נועד  השמאלי  הנתיב  כאשר 
על  בלבד.  רכבים  של  לעקיפה 
פי החוק, מזכירים באגף התנו־

הינה  הימין  על  שמירה  אי  עה, 
עבירה הגוררת בצידה קנס של 
250 ש"ח ושש נקודות לחובתו 

של הנהג.
קוראת  ישראל  "משטרת 
לשים  יש  כי  ומדגישה  לנהגים 
ובסיום  הימין  על  לשמירה  לב 
יש  השמאלי,  בנתיב  העקיפה 
לחזור ולשמור על הנתיב הימני 

בצורה בטוחה וזהירה", נמסר.
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בעל חברה למסחר בזהב חשוד בקיזוז חשבוניות 
פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

מאת שלמה גרין

בזהב  למסחר  חברה  בעל 
ושוחרר  נעצר  יקרות  ומתכות 
בערבות בבית משפט השלום בא־
חשבוניות  ניכה  כי  בחשד  שקלון 
מס פיקטיביות בהיקף של עשרות 
נעצר  החשוד  שקלים.  מיליוני 
מע"מ  משרד  של  חקירה  בעקבות 

אשדוד.
כמפורט בבקשת המעצר, בעל 
בזהב  במסחר  העוסקת  החברה 

חשבוניות  קיבל  יקרות  ובמתכות 
מס ממי שאינו רשאי להוציא אותן 
כ־25,300,000  של  כולל  בהיקף 
על  עומד  מהן  הנובע  שהמס  שקל 
נחקר  החשוד  שקל.  כ־4,300,000 
עם  ועומת  אשדוד  מע"מ  במשרד 
לכאורה  אשר  שלו  עיקרי  ספק 
מה־ מס.  וחשבוניות  זהב  סיפק 

בשלב  מדובר  כי  עולה  חקירה 
פיקטיביות/ מס  בחשבוניות  זה 

בתנאים  שוחרר  הוא  מזויפות. 
מגבילים, ביניהם, צו עיכוב יציאה 

וערבות  עצמית  ערבות  הארץ,  מן 
צד ג'.

בברכת מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי 'ועידת רבני אירופה' שליט"א

במעמד אחדות מרשים הוכתר הרה"ג רבי אברהם ווייל 
שליט"א לרבה של שטרסבורג והריין התחתון בצרפת

מאות מבני הקהילה בראשות נשיא 'ועידת רבני אירופה' הגר"פ גולדשמידט, רבנים ודיינים מאירופה ומישראל השתתפו 
במעמד מרהיב שהתקיים בביהכ"נ הגדול ^ בנאום נרגש אמר הגר"א ווייל: 'קטונתי מכל המעשים ותפילתי בחרדת קודש 
להיות ראוי להמשיך את שושלת הקודש" ^ נציג הממשלה מושל 'המזרח הגדול' של צרפת: "לצרפת חוב גדול ליהודים. 

חלקנו גדול בשואה האיומה ואנו גאים בהתחדשות היהדות, למרות האנטישמיות החדשה"

מאת א. למל

יע־ אהלך  טובו  'מה  באמירת 
החזן  מפי  ישראל'  משכנותיך  קב 
מעמד  נפתח  הכנסת  בית  ומקהלת 
אברהם  רבי  הרה"ג  של  ההכתרה 
העיר  של  לרבה  שליט"א  ווייל 
התחתון  הריין  ואזור  שטרסבורג 
הכנסת  בבית  שהתקיים  בצרפת 

הגדול בעיר.
אחדות  למפגן  שהפך  במעמד 
מבני  מאות  השתתפו  מרשים 
ואישי  רבנים  בראשות  הקהילה 
יהודיים  ארגונים  ונציגי  ציבור 

בצרפת. 
בנאום נרגש לאחר שעיטרוהו 
בטלית  הקהילה  וראשי  הרבנים 
מכל  "קטונתי  ווייל:  הגר"א  אמר 
קודש  ובחרדת  ובכבוד  החסדים 
הרמה  הכהונה  את  מקבל  אני 
בעיר שבה כיהנו גאוני תבל ואע־

שה כל שביכולתי כדי להיות ראוי 
להמשיך את שושלת הקודש. אני 
לפני  העומדים  לאתגרים  מודע 
העתיד  דור  הצעירים  ובראשם 
שיש לקרב. לבנות איתם את הע־

תוך  המפואר  העבר  לבת  על  תיד 
התורה  ומוסדות  הקהילות  חיזוק 

והחסד". 
כיבדו  המרשים  הטקס  את 
רבני  ועידת  נשיא  בהופעתם: 
גולדשמידט,  הגר"פ  אירופה 
אב"ד אמסטרדם הולנד הגאון רבי 
אליעזר וולף שליט"א, רבה היוצא 

גר־ אליקים  רבי  שטרסבורג  של 
שון גוטמן שליט"א, רבה של אזור 
פחימה  יעקב  רבי  העליון  הריין 
האזורי  הצבאי  הרב  שליט"א, 
הרב יונתן בלום, רבני שטרסבורג 
טולוז  רבנות  נציג  אלזס,  ואזור 
הרב יוסף יצחק מטוסוב, רבה של 
קהילת 'חמדת שלמה' בשטרסבו־
הקו־ נשיא  סממה,  מנדיל  הרב  רג 

נסיסטואר בצרפת מר יואל מרגי, 
נשיא הקונסיסטואר של אלזס מר 
הממשלה  נציגי  קלינג,  פול  ג'ון 
והעיריה וראשי קהילות וארגונים 

מישראל ומאירופה.
הגר"פ  שנשא  ברכה  בדברי 
גולדשמידט שליט"א נשיא 'ועידת 
"שטרסבורג  אמר:  אירופה'  רבני 
כקדם  ימיה  מחדשת  ימינו  של 
מאלף  יותר  תורה.  לכתר  וראויה 
יהודים לומדים מתחנכים וגדלים 
על ברכי התורה בחינוך תורני עם 
מוסדות  להוראה,  אברכים  כוללי 
שבכתר:  והיהלום  וחסד  תורה 
ידי  על  שהוקם  לדיינות  כולל 
הקונסיסטואר. ראויה שטרסבורג 
ירושלים  ולהיקרא  לחזור  כיום 

של צרפת". 
שטרסבורג"  קהילת  "זכיתם, 
גולדשמי־ הגר"פ  ואמר  הוסיף   –

כס  על  העולה  ווייל  "והרב   – דט 
ארץ.  מצוקי  כיהנו  בה  הרבנות 
נלמדים  שספריהם  הדורות  גאוני 
כולו  בעולם  המדרש  בתי  בכל 
הוא הגבר הראוי לחיזוק הקהילה 

ומוסדותיה כאיש אשר רוח בו בין 
אדם למקום ובין אדם לחברו עדי 
הקדו־ לארצנו  לעלות  כולנו  נזכה 

שה במהרה בימנו".
צרפת  לשלום  תפילה  לאחר 
והקראת מינוי הממשלה ע"י נשיא 
נשא  קלינג  מר  הקונסיסטואר 
ושר  הממשלה  נציג  חמים  דברים 
של  הגדול'  'המזרח  מושל  הפנים 
מארקס: "לצ־ לוק  ז'אן  מר  צרפת 

חלקנו  ליהודים.  גדול  חוב  רפת 
בימי ממשל וישי היה גדול בשואת 
גאים  ואנו  האיומה  אירופה  יהודי 
למרות  היהדות,  בהתחדשות 
האנטישמיות החדשה המתפתחת 
גולל  מארקס  כולה".  באירופה 
תולדות  את  ארוכות  דקות  במשך 
שנים  כאלף  לאורך  צרפת  יהודי 
צרפת  כי  הממשלה  בשם  והבטיח 
במלח־ ידה  לאל  אשר  כל  תעשה 

שיהודים  בכדי  באנטישמיות  מה 
תוך  ובבטחון  בשלווה  בה  יחיו 
מצוות  ושמירת  דת  חופש 

היהדות.
הרה"ג רבי אברהם ווייל נולד 
לפני 34 שנים בשטרסבורג וקיבל 
המד־ בבית  לרבנות  הסמכתו  את 

שבראשות  בפאריס  לרבנים  רש 
הרב יצחק גוגנהיים. בשנת תש"ע 
שבצר־ טולוז  העיר  לרב  מונה 

לחבר  נבחר  כשנתיים  ולפני  פת 
הוועדה המתמדת של 'ועידת רבני 

אירופה'. 
בשטרס־ היהודית  הקהילה 

והידועות  מהעתיקות  היא  בורג 
ימי  מאז  ומיוחסת  באירופה 
העולם  מלחמת  לאחר  הרומאים. 
ונרצחו  גורשו  שמהלכה  השניה 
לש־ היהודים  שבו  הנאצים  ע"י 
רבי  דאז  הראשי  רבה  טרסבורג. 
לגאון  קרא  זצ"ל  דויטש  אברהם 
זצ"ל,  הורוביץ  דוד  אברהם  רבי 
לימים חבר ביה"ד של 'העדה הח־

כאב"ד  לשמש  בירושלים,  רדית' 
את  ביסס  לעיר  בואו  שטרסבורג. 
הקהילה והפך אותה למרכז רוחני 
מוסדות  עם  בצרפת  בולט  ותורני 
כשרות  ומערכת  רבים  תורניים 
כיהן  העיר  של  כרבה  מפורסמת. 
צרפת  של  כרבה  ששימש  מי  גם 
אירופה'  רבני  'ועידת  וכנשיא 
חיים  יוסף  רבי  הגאון  רבות  שנים 

סיטרוק זצ"ל.
כע־ בשטרסבורג  חיים  כיום 
המרוכזים  יהודים  אלף  שרים 
הקהילה  ובהן  קהילות  בכמה 
מלפני  עוד  הותיקה  החרדית 
קהילת  השניה,  העולם  מלחמת 
רבי  הגאון  שבראשות  חיים',  'עץ 
שמואל עקיבא שלזינגר שליט"א, 
המתמדת  בוועדה  כבוד  חבר 
ומש־ אירופה',  רבני  'ועידת  של 

של  מדרשם  מבית  רבות  פחות 
גדליה  ורבי  אביטבל  אליהו  רבי 
עשרות  פועלים  בעיר  נדל. 
ומוס־ מדרש  ובתי  כנסת  בתי 
טהרת  על  מפוארים  חינוך  דות 

הקודש.

שרים ונציגים בכירים מיבשת אפריקה 
בוועידה של משרד האנרגיה בישראל

מאת שלמה גרין

השבוע  קיים  האנרגיה  משרד 
ות־ מים  שרי  עם  משותפת  ועידה 
בנושא  אפריקה,  מיבשת  שתיות 
מדינות  בפני  העומדים  האתגרים 
המים.  משק  בניהול  היבשת 
אורחים,  מאות  השתתפו  בוועידה 
להחלטת  בהמשך  נערכה  והיא 
"חיזוק   –  2016 מיוני  הממשלה 
הפ־ ושיתופי  הכלכליים  הקשרים 
עולה עם מדינות יבשת אפריקה", 
ראשון  מקצועי  מפגש  ומהווה 

מסוגו.
אפ־ מדינות  ממשלות  בפני 

גדולים  אתגרים  עומדים  ריקה, 

מדינת  ארצי.  מים  משק  בניהול 
מראשית  שהתמודדה  ישראל, 
קיומה עם מקורות מים מוגבלים, 
הצליחה להתגבר על אתגרים אלו 
ומ־ יעיל  מים  משק  ניהול  בעזרת 
קדמת שיתוף פעולה בין המדינות 

בתחום זה.
הר־ התקיימו  הכנס  במסגרת 

בנושא  מקצועיים  ופאנלים  צאות 
למרחב  המים  בתחום  מענה  מתן 
כפרי ומימון פרויקטים, ומפגשים 
מקצועיים בין המשלחות לחברות 
ישראליות. ביומיים הבאים ייצאו 
מקצועיים  לסיורים  המשתתפים 
הטיפול  במתקן  הגיחון,  בתאגיד 
מים  ובמתקני  שורק  בשפכים 

נוספים.
ישרא־ מחברות  נציגים  לצד 
ונ־ המים,  בתחום  מובילות  ליות 

ציגי משרד האנרגיה, רשות המים, 
משרדי הכלכלה והחקלאות, הש־

תתפו בכנס שרים ונציגים בכירים 
בין  באפריקה,  מדינות  ממספר 
ניגריה,  גאנה,  אתיופיה,  היתר: 
מוזמביק,  זמביה,  טוגו,  רואנדה, 
קניה, אנגולה וליבריה. וכן, נציגים 
לאומיים  בין  מארגונים  בכירים 
כלכלי  איחוד   – ECOWAS :כמו
 UNIDO באפריקה,  מדינות  של 
– ארגון האו"ם לפיתוח תעשייתי, 
והבנק  העולמי  הבריאות  ארגון 

העולמי.

דוח חריגות השכר: האכיפה המוגברת 
חסכה למעלה ממיליארד שקל

לקראת חודש החגים:

חברת החשמל מבקשת 
לצרוך חשמל באופן מושכל

מאת חיים מרגליות

הבאים  תשרי  חגי  לקראת 
עלינו לטובה, חברת החשמל פונה 
לציבור ומבקשת להשתמש בחש־
יעיל  בטוח,  זה  מושכל;  באופן  מל 

וחסכוני יותר. 
או  חג  ערב  שלקראת  בשעות 
במכ־ השימוש  היקף  שבת,  ערב 
שירי החשמל גדל באופן משמעו־
הבי־ יחסית,  קצר  זמן  ובפרק  תי 

קוש לחשמל גדל וזהו מצב העלול 
החשמל  מערכת  על  עומס  ליצור 
הח־ רשת  על  להפרעות  ולגרום 

כן,  על  חשמל.  ולהפסקות  שמל 
להסיט,  מבקשת  החשמל  חברת 
במידת האפשר, את השימוש במ־

כשירים בעלי צריכה גבוהה, כגון; 
כביסה,  מייבשי  כביסה,  מכונות 
למועד  אפיה  ותנורי  כלים  מדיחי 
העומס  את  ולחלק  יותר  מוקדם 
ששיאי  כך  החשמל  מערכת  על 
הביקוש הנקודתיים יפוזרו לאורך 

היום וליום שלפני. 
בחברת  ירושלים  מחוז  מנהל 
"אנו  כי  אמר  כהן,  משה  החשמל, 
לה־ הרחב  לציבור  בבקשה  פונים 

ולעשות  הצריכה  עומסי  את  סיט 
שימוש מושכל במכשירי החשמל 
היות  השנה,  ראש  בערב  במיוחד 
ביום  מתחיל  החג  ערב  והשנה 
ושבת.  מועד  ימי   3 ונמשך  רביעי 

להמשיך  מבקשת  החשמל  חברת 
ולספק חשמל ללא הפרעות וללא 
החג  ימי  כל  במהלך  הפסקות 
לציבור  פונה  כך  ולצורך  והשבת 
מושכל  שימוש  לעשות  בבקשה 
מאספקת  שתיהנו  כך  בחשמל, 
אמין  ומשירות  סדירה  חשמל 

ויעיל". 
במכשירי  הגדל  השימוש 
גודל  את  להתאים  מצריך  חשמל 
המשפחה.  לצרכי  החשמל  חיבור 
מהציבור  מבקשת  החשמל  חברת 
שלהם  החיבור  גודל  האם  לבחון 
להזמין  הצורך  ובמידת  מספק 
הגדלות לחיבורים קיימים. הדבר 
שנתיך  ללקוחות  במיוחד  נכון 

החשמל אצלם לא עומד בעומס.
שבת,  ובערבי  החג  בערבי 
בביקושים  הגידול  צפי  לאור 
יפ־ המוגדלים,  הצריכה  ועומסי 

עלו צוותי חברת החשמל בכוננות 
של  תגבור  תכלול  אשר  מיוחדת, 
לחדש  במטרה  בשטח,  העובדים 
במהירות.  החשמל  אספקת  את 
קשר  מקיימת  החשמל  "חברת 
הח־ הציבור  עם  וממוקד  הדוק 

ברחבי  השונות  בשכונות  רדי 
הארץ, פועלת תוך הכרת הצרכים 
ועושה  אלה  לשכונות  הייחודיים 
להעניק  מנת  על  שביכולתה  כל 

את השירות הטוב ביותר", נמסר.

מאת שלמה גרין

הממונה על השכר פרסם את 
דו"ח חריגות השכר לכאורה בגו־
פים הציבוריים ל־2015 ופעילות 
יחידת האכיפה ויחידת החקירות 
מצביע  הדו"ח  לדבריו,  ל־2016. 
למעלה  של  כספי  חסכון  על 
פעי־ בעקבות  שקל  ממיליארד 

לות יחידת האכיפה ב־2016.
שב־10  העלתה  הבדיקה 
הציבוריים  מהגופים  אחוז 
בש־ חריגות  לכאורה,  קיימות, 

כר. 73 מתוך 735 גופים שדווחו 
לכאורה  חרגו  ו־2015  ב־2014 
הגו־ מבין  אחוז  בכ־60  ב־2015. 

נמצאו  לכאורה  החורגים  פים 
חורגים  עובדים  לשני  עובד  בין 
בלבד. המגזר שבו נמצא שיעור 
ביותר  הגבוה  לכאורה  החריגות 
הוא מגזר הגופים הנתמכים (13 
מתוך  אחוז   33 המהווים  גופים 
הגו־ רוב  הנתמכים).  הגופים   40

פים החורגים לכאורה במגזר זה 
הם מוסדות להשכלה גבוהה.

היא  בחסכון  לעליה  הסיבה 
עו־ לביקורות  אדם  כוח  הסטת 

גדולים.  ציבוריים  בגופים  מק 
שעברה  שנה  של  שבדו"ח  בעוד 
זמנית  בירידה  התבטא  התהליך 
ניתן  כבר  השנה  הכללי,  בחסכון 

לחזות בתוצאות המרשימות.
הכנסת,  ליו"ר  במכתבו 
ערן  השכר  על  הממונה  הדגיש 
יעקב, את החשיבות של עבודת 
על  בשמירה  האכיפה  יחידת 
מצ־ "הדו"ח  הציבורית:  הקופה 

ביע על חסכון כספי של למעלה 
פעי־ בעקבות  ש"ח  ממיליארד 

לות יחידת האכיפה ב־2016".
הממונה  התייחס  כן,  כמו 
כהרחבת  רואה  שהוא  למה 
שכר,  בחריגות  בעיסוק  השיח 
האחרונה  הפסיקה  בעקבות 
בענין  העליון  המשפט  בית  של 
חברת  נגד  הייצוגית  התובענה 
אושרה  במסגרתה  החשמל, 
צרכנית  ייצוגית  תביעה  הגשת 
הנוגע  בכל  החשמל  חברת  נגד 
בתוך  השכר  חריגות  לשקלול 

המשפט  "בית  החשמל.  תעריף 
ש'התכלית  כך  על  עמד  העליון 
של  ביסודו  והברורה  החדה 
מניעת  התקציב,  יסודות  חוק 
בעיניו  הישר  ואיש  הפקרות 
למיניהם,  ציבור  בכספי  יעשה 
מש־ לתת  יש  וכי  עמנו',  עודנה 

חוטא  ייצא  שלא  לעיקרון  קל 
שאין  הערכית  ולעמדה  נשכר 
בכספי  שלך'  'כבתוך  עשיה 

ציבור.
ההכרה  על  מעיד  הדבר 
לה־ שיש  הנוספים  בשיקולים 

תחשב בהם ובכלל זה באינטרס 
אשר  הצרכנים,  של  הציבורי 
מושתות  השכר  חריגות  עלות 
עליהם ובאה על חשבונם. לאור 
יחזקו  הדין  שבתי  חשוב  זאת, 
השכר  על  הממונה  של  ידיו  את 
של  הנפסדת  בתופעה  בטיפול 
מתן חריגות שכר, במיוחד בקרב 
הציבו־ בגופים  גבוה  שכר  בעלי 

על  ובמונופולים,  החזקים  ריים 
הצי־ והאינטרס  שהציבור  מנת 

בורי יצאו וידם על העליונה".

הכתרת רבה של שטרסבורג | קלוד טרואונג נ'גוק  הגר"פ גולדשמידט בנאומו  

כנס רב משרדי בנושא 
מדיניות העתיד בהדברה

מאת חיים מרגליות

 בכינוס רב משתתפים שארגנו 
החקלאות,  הסביבה,  הגנת  משרדי 

הבריאות והעבודה נדונה מדיניות 
בתחום  רצויה  עתידית  לאומית 

ההדברה. 
נציגי  ובהם   – איש   250
מדבירים,  אקדמיה,  ממשלה, 
המגזר  ונציגי  עמותות  חקלאים, 
מרכזיות  בסוגיות  דנו   – השלישי 
הד־ בחומרי  השימוש  בתחומי 

למדיניות  להביא  ובצורך  ברה 
להפ־ שתוביל  אחידה  ממשלתית 

הרחב  הציבור  של  החשיפה  חתת 
מתקדם  ולניהול  הדברה  לחומרי 
ההדברה  פעילויות  של  ומודרני 

בישראל.
המשרדים  למדיניות  מעבר   
מחקרים  בכינוס  הוצגו  השונים, 
ההדברה  תחום  לגבי  ונתונים 
בדגש  בעולם,  נוספות  במדינות 
והאיחוד   OECDה־ מדינות  על 
הב־ ההשפעות  גם  כמו  האירופי, 
חשי־ של  והסביבתיות  ריאותיות 

פה לחומרי הדברה לאורך זמן.
הת־ הכינוס  של  השני  בחלקו 
פתו־ היוועצות  שולחנות  קיימו 

ארבעה  במקביל  נדונו  ובהם  חים, 
את  המרכיבים  עיקריים  נושאים 
המדיניות בתחום ובכלל זה: תקי־

תכשירי  על  פיקוח  ורגולציה;  נה 
מערך  יישום;  ואמצעי  הדברה 
מידע לאומי של תכשירי הדברה; 

הסברה, הדרכה, חינוך ובטיחות.
ומסקנותיו  הכינוס  ממצאי 
יסייעו למשרדים בהצגת רפורמה 
ומדיניות מעודכנת בנושא, וממנה 
ממשלתית  תכנית  כך  אחר  תיגזר 
התכ־ ההדברה.  בנושא  לאומית 

לצמצום  הטמעתה  עם  תביא  נית 
בחשיפת הציבור לחומרי הדברה, 
לפי־ בסביבה,  הפגיעה  להפחתת 

תכשירי  של  הרישום  הליכי  שוט 
הדברה ולשיפור איכות התושבים 

בישראל!

בית המשפט: צלם צבאי לא זכאי לקרדיט 
לצד תמונות שצילם במהלך שירותו

מאת חיים מרגליות

בית המשפט דחה את תביעתו 
שטען  לשעבר,  צבאי  צלם  של 
תמונות  ליד  להופיע  צריך  ששמו 
שונים  בספרים  ופורסמו  שצילם 

באישור דובר צה"ל.  
בירו־ המחוזי  המשפט  בית 

של  בתביעתו  לאחרונה  דן  שלים 

חייל ששירת כצלם בשירות צבאי 
סדיר בזמן מלחמת יום הכיפורים 
נגד הוצאת ספרים. הצלם טען, כי 
הוצאת  שפרסמה  ספרים  במספר 
שצילם  תמונות  הופיעו  הספרים, 
(מזכה)  קרדיט  שיופיע  מבלי 
אישי הנושא את שמו המלא לצד 
אמנם  הסכימו  הצדדים  הצילום. 
וכי  לצה"ל,  שייכות  התמונות  כי 
שלא  שימוש  איננו  בהם  השימוש 
שהצלם  אלא   – בתמונות  כדין 
את  להזכיר  חובה  היתה  כי  טען 
שצילם  כמי  אישי,  באופן  שמו 
התו־ דרש  בנוסף,  התמונות.  את 

אלף   150 בסך  פיצוי  לקבל  בע 
שקלים.

כי  התברר  התביעה  במהלך 
עוד  עסק  לא  שלימים  הצלם, 
עורך־דין,  רשיון  וקיבל  בצילום 
כלל לא פנה לדובר צה"ל בבקשה 
כי  ידע  לא  ואף  שמו,  את  להזכיר 
חלק מהתמונות שפורסמו היו פרי 
ביקשה  הספרים  הוצאת  יצירתו. 
רשות להשתמש בתמונות ורשמה 
באדיבות  התמונות  כי  בספריה 

דובר צה"ל.
גם  הגישה  ההליך,  במסגרת 
לטע־ ביחס  עמדתה  את  המדינה 

נות. בתצהיר מטעם מפקד יחידת 
נאמר  צה"ל,  בדובר  ההסרטה 
לצלמים  אישי  קרדיט  מתן  כי 
לחשוף  השאר  בין  עלול  צבאיים 
רגי־ במקומות  ששירתו  צלמים 

תתקבל  אם  כי  נטען  בנוסף,  שים. 
שצלמים  חשש  קיים  התביעה, 
אמנו־ שיקולים  יעדיפו  צבאיים 

לתמונה  פרסום  לקבל  כדי  תיים 
פני  על  וזאת  אישי  קרדיט  בליווי 
משימות  בבחירת  הצבא  שיקולי 

הצילום.
את  השופט  קיבל  דינו,  בפסק 
הספ־ והוצאת  צה"ל  דובר  עמדת 

ייחוס  כי  קבע,  המשפט  בית  רים. 
תמונות צבאיות לדובר צה"ל בל־
בד הוא השימוש המתאים במקרה 
הענין.  לנסיבות  בהתאם  הנוכחי, 
אין  צה"ל  לחיילי  כי  נקבע  בנוסף, 
בהכרח ציפיה לקבל קרדיט אישי 
שירותם  במסגרת  שיצרו  מה  על 

הצבאי. 

ישראל ושוויץ חתמו על מזכר הבנות 
לשיתוף פעולה בענף השירותים הפיננסיים

מאת שלמה גרין

על  חתמו  ושוויץ  ישראל 
כלכלי  פעולה  לשיתוף  הסכם 
ובהם  נושאים,  במגוון  ופיננסי 
מק־ אנשי  של  משלחות  חילופי 
צוע, שיפור תנאי המסגרת עבור 
הפועלים  פיננסיים  מוסדות 
וכן  צד,  כל  של  השיפוט  בשטחי 
הפעולה  שיתוף  והגברת  חיזוק 
והאסדרה  הפיקוח  בתחומי 
הפיננסית,  החדשנות  ובתחום 
מסייעת  סביבה  לייצר  במטרה 

לחדשנות.
ומ"מ  הראשי  הכלכלן 
תקציבים,  אגף  על  הממונה 
יואל נוה, הציג במפגש עם נציגי 
כלכלית  מאקרו  סקירה  שוויץ 
לדבריו,  ישראל.  כלכלת  על 
להרגל  מעתה  שיהפוך  המפגש, 
הראשונה  הפעם  היה  שנתי, 
שוויץ  של  האוצר  שמשרדי 
רשמי.  באופן  נועדו  וישראל 
"שתי המדינות, בהיותן כלכלות 
חולקות  ומפותחות,  קטנות 
אני  רבים,  משותפים  נושאים 

יאפשר  השנתי  שהמפגש  בטוח 
הק־ את  ויחזק  הדדית  למידה 
שרים הכלכליים בין המדינות".

כחלון  משה  האוצר  שר 
בין  היחסים  "חיזוק  כי  הוסיף 
אינטרס  הוא  לשוויץ  ישראל 
הכ־ המדינות.  לשתי  משותף 

אחת  היא  השוויצרית  לכלה 
והע־ בעולם  החזקות  הכלכלות 

בכלכלה  מגלים  שהם  הגדול  נין 
ההייטק  ובתעשיית  הישראלית 
עו־ על  מעידים  שלנו  והפינטק 

צמתה של ישראל".

בג"צ משליך אבן נוספת על הצביון היהודי

נדחתה העתירה לדיון נוסף על איסור 
הצגת תעודות כשרות לא רשמיות

מאת חיים מרגליות

בג"ץ  שופטי  שבעה  של  הרכב 
גופים  של  עתירה  אתמול  דחה 
שונים נגד הרבנות הראשית, לדיון 
שביקשה  המקורית  בעתירה  נוסף 
רש־ לא  תעודות  תליית  לאפשר 
מיות לעסקים שוויתרו על כשרות 

הרבנות הראשית.
הבקשה  את  לדחות  ההחלטה 
דעת  על  התקבלה  נוסף  לדיון 
נאור  הנשיאה  אך  השופטים,  כל 
הוסיפה גם כי למרות האיסור על 
בתעודת  מחזיק  שאינו  עסק  בית 
כשרותי,  מצג  כל  להציג  הכשר 
מכנה  שהיא  מה  להציג  לו  מותר 
הסטנדרטים  בדבר  אמת'  כ'מצג 
עליהם הוא מקפיד ואופן הפיקוח 
הבהרה  גם  הכולל  שמירתם,  על 
תעודת  בידו  אין  כי  מפורשת 
מתנג־ שני  היו  זה  לחלק  הכשר. 

דים, השופט רובינשטיין והשופט 

סולברג.
בין  כתב  רובינשטיין  השופט 
האפש־ על  הפסיקה  כי  השאר 

לכשרות,  חלופי  מצג  להציג  רות 
חלקלק  ממדרון  לחשש  מביאה 
ולפתח  גדול  לפתח  קטן  פתח  של 
להחטיא  עלול  אשר  הימנו,  גדול 
ההונאה  חוק  של  תכליתו  את 
בלי  להטעות  ובעיקר  בכשרות, 
הדעת  "הרי  הצרכנים.  את  משים 
בכש־ המעונין  כל  לא  כי  נותנת, 

הקטנות',  ב'אותיות  יקרא  רות 
ולסבור  שולל  לילך  הוא  ועלול 
עסקינן,  כפשוטו  כשר  באוכל  כי 

ולא היא".
בת־ אמרו  הראשית  ברבנות 
בצ־ פוגע  המשפט  "בית  כי  גובה 

כשרות  לצרוך  מעוניין  אשר  רכן 
הסטנדרטים  בכלל  בקיא  ואינו 
עבור  שחור  יום  זהו  ההלכתיים. 
במדינת  הכשרות  צרכני  כלל 

ישראל".

גנב משאית בטון ונתפס

מאת חיים מרגליות

השו־ הצליחו  קצר  זמן  תוך 
טרים לתפוס משאית עם מער־
בל בטון שנגנבה מאזור המרכז. 
דיווח  התקבל  שבת  במוצאי 
משאית  על  'איתורן',  מחברת 
זמן  שנגנבה  בטון,  מערבל  עם 
המרכז  מאזור  לכן  קודם  קצר 

לכיוון  נוסעת  הנראה  ככל  והיא 
כביש 5.

שוטרי  הדיווח  קבלת  עם 
משטרת ישראל נערכו, הופעלו 
נתפסה  קצר  זמן  ותוך  חסימות 
השוטרים  ידי  על  המשאית 
השו־ שבאזור  לזאוויה  סמוך 

קלנסווה,  תושב  החשוד,  מרון. 
נעצר לחקירה.

המשאית בכביש | דוברות המשטרה  
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היערכות לוגיסטית ותועלתית

ביטוי הולם | ש. תפילינסקי

בחצרות  שמתרחש  מה  אחר  העוקב 
הקודש ובהיכלי הישיבות הקדושות בימים 
השוררת  ההמולה  את  לראות  ייווכח  אלו 
הימים  לקראת  הקדחתניות  ההכנות  סביב 

הנוראים הבעל"ט.
בחודש  הנעשית  דרבה  להכנה  במקביל 
אלול – במחשבה ובפועל, בדיבור ובמעשה, 
מעשיו  בפלס  שוקל  אחד  כל  כאשר 
אל  העבד  יתרצה  כיצד  לחשוב  ומתאמץ 
בין  בינו  וגם  קונו  ובין  שבינו  בדברים  אדונו 
מסיבית  היערכות  גם  מתבצעת   – חבירו 
ההכנה  של  והפשוטים  הטכניים  בפרטים 

הלוגיסטית לחג.
יהיו מי שיאמרו כי יד ה' טמונה במציאות 
זמן  מקדישים  יהודים  לפיה  זו,  ברוכה 
ומחשבה, כוח, און והון, למען יוכלו למצוא 
בהיכלי  להם  המיועד  מקומם  את  ולהכיר 
התפילה המוקמים או המותאמים לתפילות 

החגים הקדושים.
עצם העובדה שיהודים חושבים כבר על 
ברכה  בואו,  טרם  ועידנים  עידן  השנה  ראש 
והמאמצים  הטרחה  אף  בו.  גלומה  גדולה 
הכרוכים בשכירת דירה מתאימה, עבור אלו 
הנודדים מביתם הנוח ומתארחים בסמיכות 
ותורמים  מועילים  הקודש,  לחצרות  מקום 
אף הם להכנה הנשגבה שנדרשת לפני ימים 

מרוממים אלו.
רבנים  עם,  ראשי  אף  כי  מסובבת  ה'  יד 

הקהל,  ושועי  נגידים  לצד  ומשפיעים, 
הכל  וטף –  נשים  אנשים  נערים,  וגם  זקנים 
היטב  ולזכור  מחשבה  להקדיש  מתבקשים 
מעבר  זאת  ובא.  הקרב  הגדול  היום  את 
בעבודה,  בהתחזקות  הנדרשת  להכנה 
בעשיות טובות והגות בספרי מוסר וחסידות 
המזככים ומזקקים את הנפש טרם תבוא אל 

המלך מלכו כל עולם.
אלו  הם  בצד,  להוותם  הנותרים 
להם  וסידרה  סובבה  העליונה  שההשגחה 
בית תפילה מסודר ונינוח סמוך לביתם; אף 
מקומם המיועד מוכן ומזומן עבורם, כביכול 
יתכן  אשר  אלו  הם  בראשית.  ימי  מששת 
ומשגרתם  מכליהם  יצאו  לא  שעדיין  מאוד 

המבורכת בהכנה לחג.
זאת  שבכל  להציע  אפוא  ניתן  להם 
ולמחשבתם  לעצמם  להחדיר  יתעקשו 
שיתקשרו  כדאי  אולי  לחג.  ההיערכות  את 
לברר  זאת  בכל  וינסו  הכנסת  בית  לגבאי 
לסדרי  חילופית  תכנית  איזושהי  אין  אם 
אולי  השתא,  הכנסת  בבית  המקומות 
את  מעט  ינקה  שהגבאי  זאת  בכל  שיבקשו 
טובה  בצורה  אותם  ויכוון  המיזוג  תריסי 
לאחרים,  תפריע  שלא  בצורה  לעברם  יותר 
יקלטו  הם  שאף  ובלבד  הכנות,  כהנה  ועוד 
היום  מגיע  ספורים  ימים  בעוד  כי  היטב 
לחסד  כולנו  עתידות  ייחרצו  בו  הגדול 

ולרחמים.  

מאת שלמה גרין

שר האוצר משה כחלון והחשב 
הכללי במשרד האוצר רוני חזקיהו, 
בבייג'ינג,  שנערך  בטקס  השתתפו 
פיננסי  פרוטוקול  על  לחתימה 
ייעודי חדש בתחומי הקלין־טק בין 
של  בהיקף  וסין,  ישראל  ממשלות 
הנציגות  בראש  דולר.  מיליון   300
ג'י  הסיני  האוצר  שר  עמד  הסינית 

 .(Jie Xiao) שיאו
הס־ הוא  הפיננסי  הפרוטוקול 

כם בין הממשלות, המניח תשתית 
ייצוא  עסקאות  ליישום  מהירה 
ערבות  באמצעות  לסין,  מישראל 
המדינה לביטוח סיכוני סחר חוץ. 
בנקים  הפרוטוקול,  באמצעות 
ישראלים מממנים באשראי ארוך 
הרוכשים  סינים  יבואנים  טווח 
וזאת  ישראלים,  מיצואנים  ציוד 
בגיבוי ערבות המדינה אשר אוש־

רה על ידי החשב הכללי. הערבות 
הישראליים  ליצואנים  מאפשרת 
בשווקי  בהצלחה  להתחרות 
לראשונה  חתימתו  מאז  העולם. 
הפרו־ במסגרת  בוצעו  ב־1995, 

עסקאות,  מ־320  למעלה  טוקול 
מ־1.75  למעלה  של  כולל  בהיקף 
הב־ בתחומי  דולר,  מיליארד 

ריאות, חקלאות, חינוך ועוד. 
בתחום  החדש  הפרוטוקול 
המיצוי  לקראת  נחתם  הקלין־טק, 
פיננסי  פרוטוקול  של  הקרוב 
בין  ב־2012  שנחתם  אחר  ייעודי 
מיליון   300 של  בהיקף  המדינות 
קידום  את  אפשר  אשר  דולר, 
המדינות  בין  הכלכלית  הפעילות 
לשימוש  במים  החסכון  בתחום 
זה  פרוטוקול  במסגרת  חקלאי. 
 11 האחרונות  בשנים  בוצעו 

בסכום  מישראל,  ייצוא  עסקאות 
כולל של כ־270 מיליון דולר. הפ־

לצדדים  יאפשר  החדש  רוטוקול 
הכלכלית  הפעילות  את  להרחיב 
לטכנולוגיות  המדינות  שתי  בין 
בהן  לסביבה,  ידידותיות  נוספות 
מתקדמת  חקלאות  טכנולוגיות 
וח־ ירוקה  אנרגיה  וטכנולוגיות 

מעוניינת  סין  שממשלת  כמה, 
והמו־ בנסיון  שימוש  תוך  ליישם 

תנאי  בנוסף,  הישראלית.  מחיות 
כך  הונמכו  הפרוטוקול  של  הסף 
בי־ חברות  של  שילוב  שיאפשרו 

נוניות".
אמר  כחלון  משה  האוצר,  שר 
בהמשך  מגיע  בסין  "הביקור  כי 
ייצוא  עסקאות  של  ליישומן 
לסין  מישראל  משמעותי  בהיקף 
על  המלמד  האחרונות,  בשנים 
הישרא־ התעשיה  של  עוצמתה 

אנו  בעולם.  שלה  והמוניטין  לית 
הכלכלי  הפעולה  בשיתוף  רואים 
אסטרטגי  יעד  הסיני  הממשל  עם 
הישראלים  ליצואנים  שיאפשר 
ופוע־ פעילותם,  את  להרחיב 

הרחבת  באמצעות  לחיזוקו  לים 
לתחומי  הפיננסי  הפרוטוקול 
הכלכלה  לטובת  נוספים,  ייצוא 
הת־ הנוכחי  בהסכם  הישראלית. 

שיאפשרו  סף  תנאי  על  עקשנו 
להשתלב  בינוניות  לחברות  גם 

ולייצא".
חזקיהו  רוני  הכללי,  החשב 
פרוטוקול  על  "החתימה  כי  אמר 
טכנולוגיות  בתחום  חדש  פיננסי 
נוסף  חיזוק  מהווה  הקלין־טק 
שתי  בין  החשוב  הכלכלי  לקשר 
למעלה  לפני  שהחל  המדינות, 
הנוכחי  הפרוטוקול  שנים.  מ־20 
הפעי־ להרחבת  המשותף  והרצון 

לות הכלכלית בעתיד, יעודדו את 
גם  הצדדים  בין  הפעולה  שיתופי 

בתחומי עשיה נוספים".
ידי  על  הוצג  החתימה  בטקס 
הפו־ הכללי  והחשב  האוצר  שר 

שיתוף  בהרחבת  הטמון  טנציאל 
הפרוטוקול  במסגרת  הפעולה 
לתחומים נוספים בהם קיים יתרון 
הישראלית,  לתעשיה  טכנולוגי 
כגון אנרגיה ומו"פ. הצוותים מש־

מספר  לקיים  צפויים  הצדדים  ני 
בהרחבת  לדיון  עבודה  פגישות 
שיתוף הפעולה בעתיד, בין היתר 
הפי־ הפרוטוקול  הרחבת  לצורך 

לאחרונה  שהורחב  הכללי  ננסי 
מיליון   500 של  בסכום  ב־2015 
לתום  עד  להסתיים  ושצפוי  שקל 
הכללי  והחשב  האוצר  שר   .2018
במהלך  בסין  להישאר  צפויים 
פגישות  ולקיים  הקרובים,  הימים 
לרבות  הסיני,  הממשל  נציגי  עם 
במש־ פרויקטים  לניהול  היחידה 

רד האוצר הסיני.
בתוך כך, השר להגנת הסביבה 
מקצועי  מביקור  חזר  אלקין  זאב 

חברות  משלחת  עם  יחד  בסין, 
שאורגנה  ישראליות  קלינטק 
הסביבה,  להגנת  המשרד  על־ידי 
מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, 
החדשנות,  ורשות  היצוא  מכון 
פעולה  שיתופי  לקדם  מנת  על 
המתמחות  ישראליות  חברות  בין 
בנושא  חדשניות  בטכנולוגיות 
סיניות  חברות  עם  הסביבה  הגנת 
טכ־ בתחום  להשקיע  המחפשות 

נולוגיות סביבתיות.
ישיר  המשך  היא  המשלחת 
נתניהו  בנימין  רה"מ  של  לביקורו 
בסין במארס האחרון, שם הוכרזו 
סין  בין  פעולה  שיתופי  מספר 
מהחשובים  אחד  כאשר  לישראל, 
שבהם נוגע להגנת הסביבה, תחום 
רבות  בו  מתעניינים  שהסינים 
סכומים  בו  להשקיע  ומתכננים 
 – הקרובות  בשנים  משמעותיים 

כטריליון דולר.
הד־ כי  הוסכם,  ביקור  באותו 

גש יהיה על טכנולוגיות חדשניות 
שיצאה  המשלחת  סביבתיות. 
יש־ חברות  נציגי  כללה  השבוע 
להיפגש  על־מנת  שבאו  ראליות 

במהלך  סיניות  חברות  כ־160  עם 
בבייג'ינג  עסקיים  סמינרים  שני 

ובנאנג'ינג. 
עם  אדירה  בהזדמנות  מדובר 
לסייע  שיכולים  השקעות  סכומי 
דרמטית  בצורה  הישראלי  למשק 
הסמינר  במהלך  וכבר  ביותר, 
נוצרו הסכמים ראשוניים בין הח־

לדברי  וסיניות.  ישראליות  ברות 
השר אלקין, "טריליון דולר סיניים 
בטכנולוגיות  השקעה  מחפשים 

חדשניות בתחום הסביבה".
אלקין  השר  נפגש  היתר,  בין 
ירו־ לטכנולוגיה  'הבנק  נציגי  עם 

סכום  להשקיע  שמתכוונת  קה', 
בטכנולו־ דולר  מיליון  כ־520  של 

גיות סביבתיות ופועלת בשנגחאי. 
להקמת  האפשרות  נדונה  במפגש 
שישמש  ישראלי־סיני,  מרכז 
טכנולוגיות  להטמעת  פלטפורמה 
ישראליות בתחום הקלינטק בסין.

עם  אלקין  השר  נפגש  בנוסף, 
ונחת־ הסיני,  הסביבה  הגנת  שר 

לשיתוף  תלת־שנתית  תכנית  מה 
בין  כאשר  המשרדים,  בין  פעולה 
הראשון  ברבעון  כי  נקבע  השאר 
עבודה  קבוצת  תגיע   2018 של 
את  מקרוב  להכיר  מנת  על  סינית 
בתחום  החדשניות  הטכנולוגיות 
הר־ מערכת  על  וללמוד  הסביבה 

כי  סוכם  כן,  כמו  בנושא.  גולציה 
יבקר  הסיני  הסביבה  להגנת  השר 

בירושלים.
בבייג'ינג  הביקור  במהלך 
גורמי  כמה  עם  מו"מ  גם  התקיים 
של  קרן  להקמת  סיניים  השקעה 
ספ־ להשקעה  דולר  מיליון   140

בטכנולוגיות  הסינים  של  ציפית 
במהלך  ישראליות.  סביבתיות 
לפיתוח  היה  הדגש  הביקור, 
המ־ השלטון  מול  רק  לא  קשרים 

שת"פ  קידום  אלא  בבייג'ינג  רכזי 
סביבתי עם ערים ומחוזות נוספים 
עם  נפגש  אלקין  השר  ולכן  בסין, 
מהמ־ (אחד  גיאנגסו  מחוז  מושל 

חוזות המובילים בכלכלה הסינית 
את  שם  היה  לבדו  שלו  שהתל"ג 
גודל  לפי   15 מס'  כמדינה  המחוז 
הסביבה  שר  ועם  בעולם)  התל"ג 

של המחוז.
גם  המשלחת  הגיעה  כמו־כן, 
וסיורי  פגישות  וקיימה  לשנגחאי 
וגורמי  העיר  הנהגת  עם  עבודה 
עם  הפגישות  במהלך  מקצוע. 
שיחתם  סוכם  שנגחאי  ממשלת 
המ־ בין  פעולה  שיתוף  הסכם 

הישראלי  הסביבה  להגנת  שרד 
לאלה  בדומה   – הסיני  למקבילו 
מחוזות   2 עם  כבר  שנחתמו 

אחרים בסין.

שר האוצר כחלון חתם עם שר האוצר הסיני 
על הסכם בהיקף של 300 מיליון דולר

בטקס מיוחד שנערך בבייג'ינג

הפרוטוקול הפיננסי הוא הסכם בין הממשלות, המניח תשתית מהירה ליישום עסקאות ייצוא מישראל לסין, באמצעות ערבות 
המדינה לביטוח סיכוני סחר חוץ ^ השר להגנת הסביבה חזר מביקור מקצועי בסין שבו גם נחתמו שיתופי פעולה נרחבים

צילום: דוברות האוצר  
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במעמד רבנים ואורחים מכל העולם:

אוקראינה: הונחה אבן הפינה לאגף 
אירוח חדש ב'הולינס' מעז'יבוז'

צרפת: אלפי יהודי צרפת בעצרת לזכרו של הגר"י סיטרוק זצ"ל
בהשתתפותו של הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א שהגיע לביקור בזק בן 12 שעות בצרפת

מאת א. למל

השתתפו  צרפת  יהודי  אלפי 
הימים  לרגל  התעוררות  בעצרת 
לפ־ השנה  יום  ולציון  הנוראים 
רבה  זצ"ל  סיטרוק  הגר"י  טירת 

הראשי של צרפת. 
העצרת נערכה בהשתתפותו 
יצחק  רבי  הגאון  הראשל"צ  של 
לביקור  שהגיע  שליט"א  יוסף 

בזק בן 12 שעות בצרפת.
במרכז  נערכה  העצרת 
בהשתתפות  בפריז  הקונגרסים 
ובמעמד  איש  מ־5,000  למעלה 

200 רבנים מכל רחבי צרפת.

הראש"ל  שנשא  בדברים 
הרים על נס את פעילותו הברו־

כה של הגר"י סיטרוק: "ביקרתי 

עם  שנה   35 לפני  בצרפת  פה 
היום  של  צרפת  זצ"ל,  אבי  מרן 
של  צרפת  תורה,  של  צרפת  זו 

גדלים  שבה  צרפת  היא  היום 
בקושי  פעם  חכמים,  תלמידי 
היו פה רבנים, מעט שמרו שבת, 
היום  אברכים,  על  לדבר  שלא 
ענק  היכל  פה  רואים  אנחנו 
על  ששוקדים  איש  אלפי  של 
התורה  חיי  והמצוות,  התורה 
לפעי־ הודות  והכל  פורחים, 

סיטרוק  הרב  של  האדירה  לות 
זצ"ל".

הרב  אל  שלנו  הטוב  "הכרת 
זצ"ל היא להמשיך ולהגשים את 
חזונו הגדול ושלא תמוש התורה 
סיים  צרפת".  ברחבי  בית  מכל 

הרב.

הראשל"צ הגר"י יוסף  

מאת א. למל

במוצ"ש נערכה חגיגת הנחת 
חדש  אירוח  לאגף  הפינה  אבן 
לנדבך  להפוך  הצפוי  ויוקרתי, 
'הולינס',  במלון  ונכבד  נוסף 
הכנסת  שירותי  כל  את  המספק 
בצל  להסתופף  לעולים  אורחים 
הבעל  מרן  הימים  שבעת  אור 
מעז'יבוז'  בעיירה  זי"ע  טוב  שם 

שבאוקראינה. 
במוצאי  התקיים  המעמד 
הולדתו  יום  אלול" -  שבת "ח"י 
שם  הבעל  החסידות  מייסד  של 
רבנים,  בהשתתפות  זי"ע,  טוב 
וקהל  נגידים  ציבור,  אישי 
תבל,  קצוות  מכל  רב  אורחים 
שבחרו לעשות את השבת הנפ־
לאה והמרוממת במלון 'הולינס' 
מעז'יבוז' לרגל העיתוי המיוחד, 
מן  להתבשם  תפילה,  לשאת 
להתעלות  המרוממת,  האווירה 
הקדושה  תוך  אל  ולהישאב 
מז'יבוז',  של  העצמות  חודרת 
ההוד  מלא  לציונו  ונראה  סמוך 
הקדוש  טוב  שם  הבעל  של 
הזד־ מהווה  אשר  שבת  זיע"א. 
קברי  את  לפקוד  ראויה  מנות 
ורחבי  במעז'יבוז'  הצדיקים 
ליום  ראויה  כהכנה  אוקראינה, 

הדין הממשמש ובא.
במעמד  המשתתפים  בין 
הרב  במיוחד  בלטו  המיוחד 
פינטו  חנניה  דוד  רבי  הגאון 
של  רבה  מישראל,  שליט"א 
אסמן  משה  הרב  אוקראינה 
מעייני  ישיבת  ראש  שליט"א, 
הרב  ברק  מבני  למשה  תורה 
מרדכי קדוש, הדיין הרב לוי יצ־
אדוארדו  הנגיד  מפריז,  כהן  חק 
אלשטיין מארגנטינה ומקורביו, 
אשר עשו את השבת במעז'יבוז', 
את  ולהעריך  להוקיר  והתייצבו 
פעילותו של יו"ר אהלי צדיקים 
הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א 
היהודית  ההיסטוריה  לשימור 
בה־ וכובדו  אוקראינה  ברחבי 

המעמד  את  הפינה.  אבן  נחת 

שמואל  הרב  טעם  בטוב  הנחה 
הטכ־ המכון  מראשי  הלפרין 

הוא  גם  שעשה  להלכה  נולוגי 
בראשות  במעז'יבוז'  השבת  את 

קבוצה נכבדה.
הפינה  אבן  הנחת  לאחר 
פינטו  הרב  הגאון  דברים  נשא 
העו־ במעלת  שהפליג  שליט"א 
למפעל הגדול  זרים והמסייעים 
בראשות  צדיקים'  'אהלי  של 
יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר 
בקבי־ לכאן  מגיעים  "אנו  גבאי, 

להתפעל  שלא  אפשר  אי  עות, 
מהכנסת  המקום,  ממפעלות 
הרב  של  המיוחדת  האורחים 
האורחים  לכל  קורא  אני  גבאי, 
אוק־ ולרחבי  לכאן  המגיעים 

בעשיה  שותפים  להיות  ראינה 
הגדולה  ובזכות  הזו.  המבורכת 
הצדיקים,  קברי  שיקום  של 
וז־ טוב  שם  הבעל  של  זכותו 

הטמונים  עולם  גדולי  כל  כות 
שת־ כולנו,  על  תגן  באוקראינה 

בקרוב"  השלימה  הגאולה  גיע 
סיים הרב את דבריו הנרגשים. 
הר־ שליט"א  אסמן  הרב 
גודל  על  בדבריו  הוא  גם  חיב 
בו  ההוד  נורא  המקום  מעלת 
הבעש"ט  מרן  של  ציונו  שוכן 
היכולת  ועל  זיע"א,  ותלמידיו 
במקום.  נשגבים  דברים  לפעול 
ציבור  פתח  הנאומים  בסיום 
מצוה,  של  בריקוד  המשתתפים 
אוקראינית  תזמורת  בליווי 

המעמד  את  שליוותה  מקומית 
הק־ גבולות  הרחבת  בסימן 

לציון  העולים  לטובת  דושה 
הבעש"ט.

צדיקים'  'אהלי  בהנהלת 
בל־ כחלק  כידוע,  כי,  מציינים 

הרב  היו"ר  מפעילות  נפרד  תי 
עשרות  זה  גבאי  מאיר  ישראל 
המ־ ושימור  לשיפוץ  בשנים, 

גדולי  לזכר  הקדושים  קומות 
הוקמה  שם,  הטמונים  עולם 
מתמק־ פעילותה  שכל  האגודה 

דת בהאדרת כבוד הנפטרים ע"י 
איתור, שיפוץ והנגשת הקברים 
לרווחת המתפללים. עם השנים 
לינה  בשירותי  חיוני  צורך  נוצר 
ואירוח לציבור הרב שהחל לפ־

ברחבי  הצדיקים  קברי  את  קוד 
אוקראינה, לכך הוקמו אכסניות 
לבאים,  ואוכל  לינה  שמספקות 
בה  המבקרים  שהות  עצם  אשר 
על  ביותר  טובה  שמירה  מהווה 

הציון הסמוך. 
ההתרחבות,  במסגרת 
המעניק  'הולינס',  מלון  הוקם 
אחרת,  ברמה  אירוח  חוויית 
השורה  הקדושה  אווירת  לצד 
עמך  רבבות  לטובת  במעז'יבוז', 
גדולי  בראשות  ישראל,  בית 
מכל  ורבנים  אדמו"רים  ישראל, 
רחבי העולם העולים לפקוד את 
ומתא־ זי"ע  הבעש"ט  של  ציונו 
רחים במקום בכבוד רב במהלך 

כל ימות השנה.

ישראל מקדמת את צינור 
הגז הטבעי לאירופה

מאת חיים מרגליות

שאול  האנרגיה,  משרד  מנכ"ל 
עם  וייפגש  לרומא  יצא  מרידור, 
וקפריסין  יוון  מאיטליה,  מקביליו 
והאקלים  האנרגיה  נציב  ועם 
מנת  על  האירופי  האיחוד  של 
הט־ הגז  צינור  פרויקט  את  לקדם 
מתקיימת  הפגישה  לאירופה.  בעי 
שרי  שקיימו  לפגישות  בהמשך 
בא־ בנושא  והמנכ"לים  האנרגיה 
בחודשים  ובבריסל  באתונה  רץ, 
האנרגיה,  שר  בהובלת  האחרונים, 
בהמשך  וכן  שטייניץ  יובל  ד"ר 
על  שנחתמה  המשותפת  להצהרה 
ידי ראשי המדינות בסלוניקי ביוני 

האחרון.
המנכ"לים  ידונו  בפגישה 

במזכר הבנות בין ארבע המדינות 
ויכינו  הפרויקט,  לקידום  בנוגע 
את מזכר ההבנות לקראת חתימה 
מארבע  השרים  של  משותפת 
המדינות בנובמבר הקרוב. פגישה 
בקי־ משמעותי  צעד  מהווה  זו 
הטבעי  הגז  צינור  פרויקט  דום 
אפשרויות  והגדלת  לאירופה, 
לר־ הישראלי  הטבעי  הגז  ייצוא 

חבי העולם.
הצפוי  הטבעי  הגז  צינור 
 2,000 פני  על  יתפרש  להיבנות, 
הט־ הגז  צינור  שיהיה  כך  ק"מ, 

והוא  בעולם,  ביותר  הארוך  בעי 
לוויתן  מאגר  את  לחבר  צפוי 
פיתוח  בשלבי  הנמצא  הישראלי 
אפרודיטה  מאגר  מתקדמים, 
נוספים  ומאגרים  הקפריסאי, 

לש־ ומשם  לאיטליה,  יוון  דרך 
בעתיד,  באירופה.  נוספים  ווקים 
גז  ייצוא  גם  הצינור  יאפשר 
במ־ שיתגלו  חדשים  ממאגרים 

שנמצא  הים  פתיחת  הליך  סגרת 
בעיצומו.

שנ־ ההיתכנות  בדיקת  פי  על 
האיחוד  במימון  לפרויקט  ערכה 
האירופי, עולה כי עלותו מוערכת 
הוא  ולכן  יורו  מיליארד  בכ־5.2 
בעל היתכנות גבוהה. כמו כן, בני־

וההיצע  הביקוש  של  כלכלי  תוח 
של הגז הטבעי ובהתחשב במחירי 
באירופה,  החזויים  הטבעי  הגז 
מבחינה  כדאי  הפרויקט  כי  נראה 
תח־ גורם  להוות  ויוכל  כלכלית 

ממקורות  הטבעי  הגז  בשוק  רותי 
שונים לאירופה.
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כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ – היהדות החרדית מלוכדת נגד החלטת בג"צ:

התורה  'מרכז  תחת  המאוגדות 
שהוקם  באר"י'  הישיבות  ועד   –
שנה  כ־75  לפני  הדור  גדולי  ע"י 
אירופה,  ישיבות  הריסות  מתוך 
משי־ את  בדבקות  לקיים  ימשיכו 

הקדושות  הישיבות  לקיום  מתם 
ופריחתם  התפתחותם  והכוללים 
אחד  אף  על  שהוא  כל  ויתור  ללא 

מהחוסים בצילם".
ורבנן  מרנן  חרדים  כך  "מתוך 
נשיאי  שליט"א  הישיבות  ראשי 

ועד   – התורה  'מרכז  וחברי 
הנסיונות  לנוכח  בא"י'  הישיבות 
בישיבות  לפגוע  ונשנים  החוזרים 
הקדושות שהן הם זכות קיומו של 

העם בארה"ק".
"סמוכים ובטוחים הננו בקיום 

תשכח  לא  כי  האלוקית  ההבטחה 
מפי זרעו ומייחלים כי הקב"ה יר־
עיף רוח טהרה ומלאה הארץ דעה 
במלא  ונעמוד  נמשיך  אנו  ה'.  את 
התורה  עולם  משמר  על  התוקף 
והישיבות הק' בהכוונתם של מרנן 
ורבנן שליט"א, ובסייעתא דשמיא 
תורה  של  בריבויה  לראות  נזכה 
את  בזאת  אנו  מביעים  בישראל. 
הסליחות  בימי  דוקא  כי  תקוותנו 
האמת  את  הכל  יכירו  והרחמים 
הבלתי מתפשרת כי אין לנו שיור 
מדור  בצורתה  הזאת  התורה  רק 

דור, ואך מכוחה היא זכות הקיום 
של כלל ישראל".

ראשי  מרנן  כי  יצוין  כך  בתוך 
הישיבות שליט"א פנו אמש לנצי־

גי הציבור החרדי בכדי לדעת על 
את־ והצהירו  הדברים,  משמעות 

מול כי גזירות קשות אלו הזכורות 
בהיסטוריה  אפלות  מתקופות  לנו 
היהודית, כאשר שליטים עריצים 
ביקשו  קומוניסטיות,  במדינות 
מנעול  על  הישיבות  את  לסגור 
התורה  עולם  את  ולגדוע  ובריח 
רח"ל. הם הצהירו כי ילכו יחד עם 

הכלא  אל  זקוף  בגב  תלמידיהם 
הק'  התורה  לימוד  שם  וימשיכו 

במחתרת.
השו־ של  דעות  רוב  כאמור, 

ההכרעה  בעקבות  קבעו  פטים 
הגיוס  הסדר  את  לבטל  יש  כי 
הישיבות  תלמידי  לגבי  החדש 
שתורתם אומנותם. בדעת מיעוט, 
יש  כי  סולברג  נועם  השופט  סבר 
החוק,  נגד  העתירות  את  לדחות 
משום שטרם בשלה העת להכריע 
חו־ אינו  החדש  הגיוס  הסדר  כי 

כתב  עוד  להתבטל.  דינו  וכי  קתי 

השופט סולברג כי "עוד לא הגיעה 
יום  ב'נשק  שימוש  לעשות  השעה 
חוק  של  פסיקתי  ביטול  הדין' 
של  ראשית  בחקיקה  שנתקבל 

הכנסת". 
השופט  ציין  המעשי  במישור 
המועט  הזמן  "נוכח  כי  סולברג, 
החדש  ההסדר  נכנס  מאז  שחלף 
לתוקף, כמו גם הקושי האינהרנטי 
הנתונים  מן  ברורה  תמונה  לחלץ 
לקבוע  ניתן  לא  הסטטיסטיים, 
נכשל  הגיוס  הסדר  כי  זה  בשלב 

במבחן הקשר הרציונלי".

התגובות במערכת הפוליטית

"בג"ץ שב ומוכיח כמה הוא 
מנותק ממסורת ישראל"

בתגובת נציגי הציבור החרדי הובהר כי ייעשה מאמץ במושב החורף של הכנסת להעביר חוק שיצמצם את 
יכולתו של בג"צ לפגוע ביהדות ולסלף את חוקי הכנסת

מאת מאיר ברגר

העליון  המשפט  בית  פסיקת 
חוק  את  שביטלה  השערורייתית 
יצ־ המתוקן,  הישיבות  בני  מעמד 
רה גל של מחאה בקרב שרי וחברי 
בחריפות  שתקפו  החרדים  הכנסת 
על  בישראל  השופטת  הרשות  את 

שנטלה סמכויות לא לה.
יעקב  הרב  ח"כ  הבריאות  שר 
בהחל־ מדובר  כי  אמר  ליצמן 
שתיכנס  וגרועה  אומללה  טה 
איומות  פסיקות  של  להיסטוריה 
בג"צ  "שופטי  היהודי.  בעולם 
בוחלים  אינם  כי  היום  הוכיחו 
צעדיהם  להצר  כדי  דרך  בשום 
של לומדי התורה בישראל, מתוך 
של  נפשה  בציפור  לפגוע  מטרה 
הישי־ בני  שהם  החרדית  היהדות 
בות הקדושות שתורתם אומנותם. 
לא נאפשר לאף כוח בעולם למנוע 
הוכח  וכי  תורה  ללמוד  אדם  מאף 
נגד  כפיה  של  שכזה  מהלך  שכל 
או  חוק  באמצעות  התורה,  לומדי 
כל סנקציה שהיא – נידון לכשלון 

מראש", הבהיר. 
כי  הוסיף  ליצמן  הרב  השר 
ונוביל  ישראל  בגדולי  "ניוועץ 
של  הדרקונית  ההחלטה  לשינוי 
מהות  מבינים  שלא  בג"צ,  שופטי 
יש־ בעם  התורה  לימוד  וחשיבות 

ראל לדורותיו".
הרב  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 

כל  "במהלך  כי  אמר  גפני  משה 
היהודי  העם  של  ההיסטוריה 
לו  ומחוצה  העם  מתוך  רבים  היו 
הישיבות  מתלמידי  למנוע  שניסו 
להמשיך את תלמודם, חלקם ניסו 
זאת בכוח, חלקם בדרכים אחרות. 
לעולם לא הצליחו לפגוע בלימוד 
יצליחו",  לא  עכשיו  וגם  התורה, 

אמר 
לדבריו, "לומדי התורה ימשי־

כו בתלמודם עם בג"ץ או בלעדיו. 
פסיקת  את  וכל  מכל  דוחה  אני 
הקרובה  השנה  ובמהלך  בג"ץ 
של  וחמתם  אפם  על  זאת  נתקן 
מושג  שום  להם  שאין  השופטים 
התורה  לומדי  של  המשמעות  מה 
תלוי  כעם  שלנו  הקיום  זכות  וכל 
העולם  וכך  הישיבות  בתלמידי 
ולילה  יומם  בריתי  לא  'אם  כולו, 

חוקות שמים וארץ לא שמתי'".
אריה  הרב  השר  ש"ס  יו"ר 
את  בחריפות  הוא  אף  תקף  דרעי 
"פסיקת  כי  ואמר  בג"ץ  פסיקת 
בג"צ היום מוכיחה שוב את הנתק 
המשפט  בית  בין  השורר  החמור 
היודע  היהודי,  העם  לבין  העליון 
שהח־ מה  הדורות  כל  במשך  כי 

והגזרות  הרדיפות  מול  אותנו  זיק 
הישיבות  בני  התורה.  לימוד  היה 
בג"צ  פסיקת  אחרי  גם  ימשיכו 
לשקוד על תלמודם בבחינת שבט 
תושבי  על  ולהגן בזכויותיהם  לוי, 
לתיקון  כוחנו  בכל  נפעל  הארץ. 
המשך  את  שיאפשר  באופן  החוק 

ההסדר הקיים".
והטכנולו־ המדע  ועדת  יו"ר 

כי  טען  מקלב  אורי  הרב  ח"כ  גיה 
את  ומערר  מכרסם  המשפט  בית 
וזאת  ישראל,  עם  של  יסודותיו 
באמצעות פגיעה בתורה הקדושה 
שהיא סלע קיומו של עם ישראל. 
בית  כי  שוב  מוכיח  זה  דין  "פסק 
המשפט מנותק מערכי עם ישראל 
ותורת ישראל. לימוד התורה הוא 
זכותנו  כל  ביותר  העליון  הערך 
והערכי,  המוסרי  הקנייני  וקיומנו, 

הינו רק בגלל תורת ישראל".
הרב מקלב הוסיף כי "לצערנו 
מתקשים  המשפט  בית  שופטי 
להבין ולקבל את מה שהיה מקובל 
מגישי  רבות,  שנים  במשך  בארץ 
העתירות הללו אינם מבקשים את 
ומו־ בנוי  אשר  ישראל  עם  טובת 

מבריאת  התורה  לימוד  על  שתת 
העולם אלא מנסים פעם אחר פעם 
לנגח ולחרף את תורת ישראל ועם 
אחי־ את  מקעקעים  ובכך  ישראל 
במס־ בארצו.  ישראל  עם  של  זתו 

גרת הציווי האלוקי ומה שקיבלנו 
על עצמנו מאז היותנו לעם נעשה 
הכל ונילחם בכדי לאפשר ליהודי 

לחובותיו.  בהתאם  בארצו  לחיות 
אלפי  במשך  שרד  היהודי  העם 
למען  הנפש  מסירות  מכוח  שנים 
הכל  נעשה  ואנו  הקדושה  התורה 

לשמר זאת".
התורה  יהדות  סיעת  יו"ר 
אליעזר  מנחם  הרב  ח"כ  בכנסת 
ומוכיח  שב  בג"צ  כי  אמר  מוזס 
כמה הוא מנותק ממסורת ישראל 
ועד כמה עמוקה שנאתו לכל דבר 
ולשומרי  התורה  ללומדי  שקרוב 
אחר  פעם  ממשיך  "בג"צ  הדת. 
הכנסת  בהחלטות  להתערב  פעם 
באופן שערורייתי. הגיעו מים עד 
לגודלו  להחזירו  העת  והגיע  נפש 

הטבעי. 
תיוועץ  התורה  יהדות  "סיעת 
נפעל  ובמקביל  ישראל  גדולי  עם 
לחוקק חוק שיגן עלינו מפני פסי־

תורת  בג"ץ.  של  הזחוחות  קותיו 
ישראל תמשיך ותתקיים ולומדיה 
ימשיכו לשבת וללמוד באהלה של 

תורה על אף ולמרות פסיקתם".
ח"כ הרב ישראל אייכלר הגיב 
ואמר כי "בג"ץ ממשיך לכרוך את 
הל־ חמצן  מקורות  סביב  החבל 

תופסי  שלו.  הציבורית  גיטימציה 
כי  היום  הוכיחו  בבג"ץ  הכסאות 
המניע היחיד שמאחורי פסיקותיו 
הוא תאוות שלטון דיקטטורי, נגד 
שופטי  הנבחרת.  הכנסת  חוקי 
למ־ אישית  באחריות  ישאו  בג"צ 

היהודית.  הדת  נגד  כוללת  לחמה 
ונצחיותה  תיפגע,  לא  התורה 
שיפ־ מי  לעולמים.  לנו  מובטחת 

סידו בפסיקה הזו הם בג"ץ ומדינת 
ישראל. 

נשלב  המושב  בפתיחת  "כבר 
נוספים  חוגים  עם  יחד  ידיים 
של  זרועו  מנחת  שנפגעו  בכנסת, 
בכנסיית  הדיקטטורי  השלטון 
המשפט. יחד נפעל להעברת חוק 
בג"צ  של  יכולתו  את  שיצמצם 
חוקי  את  ולסלף  ביהדות  לפגוע 
שינסה  מי  כל  נגד  נילחם  הכנסת. 
לפגוע בלומדי התורה בארץ הקו־

דש. בני הישיבות ימשיכו לשקוד 
לביאת  עד  הקדושה  התורה  על 
זדון  ממשלת  תעביר  כי  המשיח. 

מן הארץ".
הגיב  אשר  יעקב  הרב  ח"כ 
אין  בג"ץ  "בהחלטת  כי  ואמר 
רק  אלא  משפטיים,  טיעונים  שום 
אשר  אנשים  של  עולם  השקפת 
עולמם  ובהשקפת  ידועה,  דעתם 
אין ערך לתורה וללומדיה. שופטי 
בא־ השקפתם  את  מביעים  בג"ץ 

הכנסת,  של  חוקים  ביטול  מצעות 
הם ביטלו את חוק טל ועוד חוקים 
להשקפת  התאימו  שלא  נוספים 

עולמם".

הרב אשר הוסיף כי "בכל דור 
לכלותינו  עלינו  עומדים  ודור 
אנחנו  נצחית,  תישאר  והתורה 
הזאת,  המשוכה  את  גם  נעבור 
שליחותנו שכל יהודי יוכל ללמוד 
ניתן  לא  ואנו  ישראל  בארץ  תורה 
לומדי  בציבור  לפגוע  אחד  לאף 
שהתורה  הגדול  ובערך  התורה 
בסיס  שזה  ישראל  לעם  נותנת 

הקיום של עמנו. 
יודעים  בג"ץ  שופטי  "גם 
לא  הם  גם  הדורות  בכל  שכמו 
מישראל,  תורה  להשכיח  יצליחו 
פעולה  משתף  בהחלטתו  ובג"ץ 
הזמן  כל  ומנסה  שניסה  לפיד  עם 
למלחמת  ולגרום  העם  את  לשסע 
ואל־ פוליטיים  משיקולים  אחים 

ביהמ"ש  שופטי  בלבד.  קטורליים 
במסיבת  להשתתף  צריכים  היו 
העיתונאים של לפיד, הם שותפיו 
בהש־ שמתחיל  המתוכנן  במסע 

לזעזע  ברצון  וממשיך  עולם  קפת 
למלחמת  ולגרום  הקואליציה  את 

אחים.
נע־ התורה  עולם  שליחי  "אנו 

ללומדי  לדאוג  שליחותנו  את  שה 
התורה בחקיקה שתמנע בכל דרך 
התערבות של שופטים אשר אינם 
מכירים בערך לימוד התורה. כפי 
שעברנו את ביטול חוק טל נעבור 
ישראל  ועם  הזה  החוק  ביטול  את 
שלו  הנצחיות  על  לשמור  ימשיך 
בא־ כאן  אותו  שמשמרת  והתורה 

רץ ישראל".
ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי אמר 
פעם  מוכיחים  בג"צ  "שופטי  כי 
מהעם  מנותקים  שהם  פעם  אחר 
ומגיעים עם אג'נדות מרחוב שינ־
קין בתל אביב או מהאליטות בר־

חביה בירושלים. המוסד הזה חייב 
ניעור אחת ולתמיד. לומדי התורה 
בג"צ  לפני  היהודי  העם  על  שמרו 
וישמרו עלינו לנצח נצחים. כאשר 

יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ". 

הודעות חוק תכנון ובניה - 13/09/17

בעקבות פסיקת בג"ץ: 

הסיעות החרדיות תתכנסנה היום לישיבת חירום 

סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש בתגובה כואבת:

"האקטיביזם השיפוטי של בג"ץ מרוקן כליל את 
חשיבות החקיקה בכנסת; בג"ץ להוט למלחמה"
"רבבות בני הישיבות הק' ימשיכו להחזיק בעצי החיים של התורה בדביקות ובמסירות, 
המשא הנשגב של תורתנו הקדושה מועבר ברטט מדור לדור, וכל החלטה כזו או אחרת 

של שופטים המנותקים מהעם, לא יגרום לבחור או אברך לעזוב את תלמודו חלילה"

מאת כתב 'המבשר'

של  השיפוטי  "האקטיביזם 
חשיבות  את  כליל  מרוקן  בג"ץ 
לאות  שהופכת  בכנסת  החקיקה 
מתה. הפסיקה היום הינה המשך 
לתקיעת היתדות בארון המתים. 
בג"ץ להוט למלחמת גוג ומגוג". 
אלו  ונחרצים  כואבים  בדברים 
החינוך  שר  סגן  אתמול  הגיב 
הח־ להחלטה  פרוש  מאיר  הרב 
מורה של בג"ץ שמטרתה האחת 
הצי־ בעצמאות  לפגוע  והיחידה 

בור החרדי. 
לא  שנה  שבעים  "במשך 
היה מטעם המדינה שוויון כלפי 
הציבור החרדי מול הציבור הכ־
מו־ שהם  יודעים  החרדים  ללי, 
עצמאות.  של  המחיר  וזה  פלים 
מקוממת.  בג"צ  של  התנהלות 

אף פעם לא שמעתי על פסיקות 
שוויון  שמבקשות  בג"צ  של 
בציבור  מוחלשת  לאוכלוסיה 
להם  אכפת  פתאום  החרדי, 

משוויון בין דם לדם?".
כי  פרוש  הרב  אמר  עוד 
של  השרירותית  ההחלטה 
בג"ץ תכניס עתה ללא ספק את 
עמוק,  לסחרור  כולה  המדינה 
כמותם  ידענו  שלא  ולמאבקים 
היהדות  כאשר  הקמתה,  מאז 
ומלוכדת  מאוחדת  הנאמנה 
עקבית  מלחמה  לנהל  ונחושה 
ובלתי מתפשרת, ולהגן בחירוף 
ושגשוגו  קיומו  המשך  על  נפש 

של עולם התורה.
עבור  לכל  ברור  עתה  "כבר 
נוגעת  אינה  בג"ץ  החלטת  כי 
הישי־ בני  לרבבות  ועיקר  כלל 

לימוד  על  האמונים  הק',  בות 

סיני.  הר  מעמד  מאז  התורה 
תק־ בניסוח  הדרך  כל  לאורך 

מה  התחשבנו  לא  הגיוס,  נות 
למשפטנים  נתנו  לא  יגיד,  בג"צ 
מכסות  של  סעיפים  להכניס 

ויעדים.
ימ־ התורה  לומדי  "ציבור 
של  החיים  בעצי  להחזיק  שיך 
ובמסירות  בדביקות  התורה 
כי  לשנות  דעתו  על  יעלה  ולא 
המקודש.  חיינו  מאורח  זה  הוא 
הק־ תורתנו  של  הנשגב  המשא 

דושה מועבר ברטט מדור לדור, 
ומחנות  חשוכים  מרתפים  בתוך 
קלגסים,  למגפי  ומתחת  מוות 
של  אחרת  או  כזו  החלטה  וכל 
לא  מהעם,  המנותקים  שופטים 
לעזוב  אברך  או  לבחור  יגרום 
הרב  דברי  חלילה",  תלמודו  את 

פרוש.

  המשך מעמ' ראשון

בית המשפט העליון הכביר אתמול במילים ארוכות אודות 
ניבט  השיטין  בין  המתוקן.  הגיוס  בחוק  השוויון  של  היעדרו 
כאבו העמוק לנוכח רמיסת העיקרון המקודש. "ייאוש", פתח 
מי  בכל  המשתלחת  יריעתו  את  רובינשטיין  אליקים  השופט 
שחושב ומאמין אחרת ממנו. עיקרון השוויון הרי הוטמע בין 
יהודים לערבים, בין תקצוב החינוך החרדי לעמיתו החילוני, 
בין הדתות והמגדרים השונים. ורק בחורי הישיבות מסרבים 

בעקשנות להתיישר. ילך השוויון, תלך המדינה. 
שוויון מעולם לא היה. שוויון מעולם לא יהיה. לא רק בשל 
גלגולי העיניים של שופטי בית המשפט לדורותיהם הקובעים 
על פי ראות עיניהם ובאופן סלקטיבי מהו שוויון והיכן גבולו־

תיו: מגילת העצמאות אינה שוויונית. מגילת היסוד של העם 
הזמן  הגיע  דמוקרטיים.  בחסרים  לוקה  בציון  היושב  היהודי 
המדינה  של  יהדותה  ברורות:  ובמילים  בפשטות  זאת  לומר 
זכויות  את  השוויון.  עיקרון  את  אחרת  או  זו  במידה  סותרת 
הפרט. כל עוד הגדרתה המסורתית של מדינת העם היהודי 

לא תשתנה – לא יהיה שוויון.
איננו שוויץ. איננו פנסילבניה. מדינת ישראל שהושתתה 
באותם  לעצמה  אימצה  דמוקרטיים  ענפים  על  כינונה  בימי 
מדינה  לעצמה  קראה  היא  היתר  בין  נוספים.  ערכים  ימים 
שלו־ על  בארץ  החרדית  הקהילה  יוצגה  ובחסותה  יהודית 

בחור  של  ומעמדו  ייחודו  כי  שהובהר  ולאחר  הרבות  חותיה 
בעיקרון  מובהקת  פגיעה  זו  כי  חולק  אין  יישמר.  הישיבה 
השוויון. אך זהו הקונספט עליו הושתתה ההוויה הישראלית 

משחר היותה למדינה.  
אך הקבוצה שיושבת במגדלי השן בגבעת רם סבורה אח־

רת. להוותה הגדרות העבר פסו מן העולם. לדידה אין הבדל 
מסרבת  הצעירים,  בין  שוויון  רוצה  היא  לפינלנד.  ישראל  בין 
להכיר בחשיבותו הקיומית של עולם התורה, מסרבת להכיר 
במחיצות הקיימות בין העולמות השונים המרכיבים את הפ־

סיפס הישראלי העדין. 
אינה  זו  אחרת.  מבינה  הנוכחית  המחוקקת  הרשות 
הסי־ של  גרידא  קואליציוני  תרגיל  או  פוליטית  קוניוקטורה 

רבים  מרכיבים  בקרב  הדקיקה  ההבנה  זו  החרדיות.  עות 
בקואליציה הנוכחית לפיה במדינת העם היהודי ישנם ערכים 

נוספים מעבר לערך השוויון וזכויות הפרט.   
אולם הרשות השופטת נעמדת בעקשנות ומגעגעת בקול 
גדול. היא מתקשה להכיל את השונה ונאחזת במספרים ונ־

היא  מענה  בהיעדר  הגיגיה.  את  ולהצדיק  להוכיח  כדי  תונים 
מתוק־ בדמוקרטיות  הראשון  הכלל  את  ומפרה  קווים  חוצה 

ביטלה  כך  הכנסת.  חוקי  את  ומבטלת  רשויות  הפרדת  נות: 
המרכולים  בענין  החלטות  ביטלה  כך  הגז,  במתווה  סעיפים 
מה  שלישית.  דירה  ובמיסוי  המסתננים  בסוגיית  כך  בשבת, 

שלא הולך בכח ילך בקצת יותר כח. ובשם עיקרון השוויון. 
זו היא אפוא קריאת השכמה לחברי הקואליציה ובראשם 
בית  של  האבוד  לכבודו  חרד  שכה  כחלון  משה  האוצר  לשר 
את  והגבילו  ההתגברות  פסקת  את  חוקקו  העליון:  המשפט 
אחת  שעה  ויפה  בג"ץ.  של  דמוקרטי  והבלתי  המופרז  כוחו 

קודם. 

פרשנות // מאיר ברגר 

להפריד רשויות

מאת מאיר ברגר

המ־ בית  פסיקת  בעקבות 
השערורייתית  העליון  שפט 
להת־ החרדיות  הסיעות  צפויה 
שלא  סיעה  לישיבת  היום  כנס 
במשמעות  לדון  וכדי  המניין  מן 
הבאים  ובצעדים  הפסיקה 
היהדות  לטובת  הנדרשים 
בן  מעמד  ולשימור  הנאמנה 

הישיבה. 
חוזרים  הישיבה  בטרם 
כי  ומדגישים  התורה  ביהדות 
חרג  שוב  העליון  המשפט  בית 

המוקנות  הטבעיות  מהסמכויות 
בקווי  גסה  ברגל  והתערב  לו 
הרשות  אמונה  עליהם  מדיניות 

המחוקקת בלבד. 
שוב  מעלה  זו  התנהלות 
מהלך  ליזום  החיוני  הצורך  את 
סמכויותיו  את  שיגביל  חקיקתי 
וכבילת  בג"ץ  של  המופרזות 
חוקים  לביטול  הנוגע  בכל  ידיו 
דמו־ באופן  שנבחרה  שהכנסת, 

ברוב  ואישרה  חוקקה  קרטי, 
קולות. 

הקואליציוני  ההסכם  ערב 
התורה  יהדות  בין  שנחתם 

דעות  חילוקי  שררו  לליכוד 
הפוטנ־ הקואליציה  סיעות  בין 

פסקת  חקיקת  אודות  ציאליות 
סמכויות  את  שתצר  ההתגברות 

בג"ץ. 
כחלון  משה  האוצר  שר 
זאת,  עם  זו.  יוזמה  לקדם  סירב 
הח־ הכנסת  חברי  עם  בסיכום 

וחוק  במידה  כי  הבהיר  רדים 
ידי  על  יבוטל  המתוקן  הגיוס 
קידום  את  יאפשר  הוא  בג"ץ, 
מצפים  כעת  האמורה.  היוזמה 
האוצר  משר  התורה  ביהדות 

לקיים הבטחתו.



המבשר | יום ד', כ"ב באלול תשע"ז | עמוד ז

ירושלים | מכירהֳ
בסורוצקין, כ-110 מ"ר, קומה נוחה, 3 
מרפסות, 2,300,000 ש"ח, לרציניים!! 
 + נוחה  קומה  בגרוסברג,   3.5  *
"תיווך  גמיש!  ש"ח   2,400,000 מחסן, 

היימיש" 0527-649-565
[20045867]

גאולה,  במרכז  זוכה!!!  הקודם  כל 
 5 ביותר,  מושקעת  פאר  דירת 
חדרים, 115 מטר + 73 מטר מרפסות, 
(אפשרות  היימשע.  שכנים  חזית, 
רק   ( ש"ח  מליון  עד  למשכנתא 
2840.000 ש"ח 052-7658-638 תיווך
[20045833]

צומת  בירמיהו  החלטה!!!!  למהירי 
דירת  לגור,  ממש  סמוך  אפריון, 
חזית,  כ"א,   3 הול,   + חד   3 מטר   70
גדולה,  מרפסת  כניסה,  קומת 
מטר,  להוספת 25  תמ"א 38  בתהליך 
זוכה!!  הקודם  שח   1845.000 רק 

052-7658-638 תיווך
[20045767]

שערים  במאה   !!! מציאה  מציאה!!!! 
סלון   ,2 קומה  מטר   130 חדש  בנין 
 2  + שינה,   חדרי   3  + ענקיים  מטבח 
אפשרות  ענק,  הול  גדולים,  סוכות 
רק  מעלית,  דיור,  ליחידת  לחלוקה 

2790.000 שח 052-7658-638 תיווך
[20045766]

 3  + מ"ר   72 דירת  השבת  בכיכר 
מרפסות, אסטרטגית מאוד, אפשרות 
רק 1,920,000  יחידות  ל2-3  לחלוקה 

ש"ח 052-7658638 תיווך
[20045752]

בפרויקט  החלטה!  למהירי  מציאה 
מטר   45 דירת  באוירבך  החדש 
 1,250.000 רק  מטר   36 חלל   +
על  למשכנתא  (אפשרות  ש"ח 
חודשיים   18 תוך  כניסה   (  350.000

052-7658-638 תיווך
[20045672]

לבעלי מזומן בעין יעקב דירה חדשה 
רק 1190.000  מטר   50 כ  חדרים   2.5
חודשים   15 תוך  כניסה  שח. 

052-7658-638 תיווך
[20045671]

 110 דירת  צבי  בנווה  להחמיץ!!!  לא 
יחידות   3 ל  בעיריה  מחלוקת  מטר 
שח   12000 כ  חודשית  תשואה  דיור, 
 2320.000 רק  ומפואר  חדש  הכל 
 052-7658-638 זוכה!!!!  הקודם  שח 

תיווך
[20045507]

משה  בזכרון  ממש!!!  של  מציאה 
ב,  קומה  כ"א   3 מטר,   105 דירת 
 ,2500.000 רק  מרפסות,   3  + חדשה 
מחסנים  קומת  לקנית  אפשרות 
מטר   105 עוד  של  חלונות  עם 
בתוספת 1000.000 שח הקודם זוכה 

052-7658-638 תיווך
[20045506]

מציאה עצומה!!! בפולנסקי אזור הכי 
טוב, 3.5 חדרים כ 85 מטר + מרפסת 
ידים,  רחבה  נוף,  חזית,  גדולה,  סוכה 
רק 1930.000 שח אפשר לראות בכל 
 052-7658-638 אחה"צ.   2-4 בין  יום 

תיווך
[20045505]

חדש  בבנין   !!!! זוכה  הקודם  כל 
 38 דירת  יעקב,  עין  שערים  במאה 
שח,   910.000 רק  כניסה  קומת  מטר 
ויותר.  שח   4000 חודשית  תשואה 

052-7658-638 תיווך.
[20045504]

דו  דירה  המעגל  בחוני  בבלעדיות 
מפלסית 40 מטר, הכל חדש ומפואר, 
סוכה,  למרפסת  אפשרות  חדרים,   2
בטאבו  (רישום  שח   850.000 רק 

כחנות) 052-7658-638 תיווך
[20045375]

בשומרי אמונים בבנינים החדשים 
 90 כ  ב',  קומה  חדרים   4 דירת 
מטר, מעלית, שכנים היימשע, רק 
 052-7658-638 ש"ח   2150.000

תיווך
[20045364]

 80 הזדמנות!  בשוק  חדשה  רוממה 
אופציה   + גדולה  מרפסת  חד',   3 מ"ר 
השבת"  "כיכר    ש"ח.   2,150,000

052-7171468 מיכאל  
[20045362]

מרכזי  הכי  מיקום  אילן  בר  צבי-  נוה 
ש"ח   1,800,000 רק  חד'   3.5 מ"ר   80

"כיכר   השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20045361]

מ"ר,   47 יפיפיה  מחסן  דירת   80 גוש 
3 חד' 750,000 ש"ח ( ללא משכנתא) 

"כיכר   השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20045360]

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

"כיכר   השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20045359]

על  שערים  במאה  זוכה!!  הקודם 
מרכזית  חנות  הראשי  הכביש 
רק  מפוארת  חדשה,  מ"ר,  כ-60 
 052-7658638 ש"ח   1,270,000

תיווך
[20045320]

מ"ר,   126 דירת  גאולה  בגני 
חדש,  הכל  ומפוארת  משופצת 
רק  מרפסת  מ"ר   13  +  5 קומה 
 052-7658638 ש"ח   3,150,000

תיווך
[20045319]

שערים  במאה  עסקים  לבעלי 
מרכזית  חנות  הראשי  הכביש  על 
שח   680.000 רק  מטר   25

052-7658-638 תיווך
[20045283]

בכיכר  עסקים!!!  לבעלי  מציאה!!! 
השבת חנות מרכזית 70 מטר, ק"א, 
רק  השבת  לכיכר  ענק  ראוה  חלון 
 052-7658-638 שח   1950.000

תיווך
[20045282]

ומפוארת  חדשה  בעמוס  מציאה!! 
 4 לדירת  מחולקת  מטר,   150
חדרים 110 מטר + מרפסת לחזית 
מטר   40 דיור  ויחידת  מטר,   20
כ"א,   4 שח).   3600 ב  (מושכרת 
להרחבה,  אופציה  מדהים,  נוף 
גמיש  שח,   3870.000 רק  מעלית, 

052-7658-638 תיווך
[20045280]

שערים  במאה  החלטה!!!  למהירי 
מטר,   105 צמודים  רעפים  גגות   2
שח   8000 של  לתשואה  אופציה 
דיור  ליחידת  אופציה  וכן  ויותר, 
שח   690.000 רק  בטאבו,  נוספת 

052-7658-638 תיווך
[20045275]

זוכה!!!  הקודם   !!! מידית  מציאה 
טוב,  הכי  אזור  שערים  במאה 
מטר   5 גובה  מטר,   35 פרטי  בית 
 + ל2)  לחלוקה  מידית  (אפשרות 
עוד 2/  לתמא 38  אפשרות  עם  גג 
המגרש  מזכויות   25%  + קומות   3
שח 052-7658-638   1250.000 רק 

תיווך
[20045262]

נוף  ח',   3 גאולה,  באזור  בירמיהו 
מ"ר,   14 מרפסת   + מ"ר   85 לגינה, 
ש"ח   1,850,000 חופשית,  חניה 

050-4148207
[20045185]

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

052-7171468 מיכאל  
[20044186]

 15 דיור  יחידת  הזדמנות!!!  רוממה 
ש"ח   1800 חודשית  (הכנסה  מ"ר 
השבת"  "כיכר    ש"ח   260,000 רק   (

052-7171468 מיכאל  
[20044184]

מיוחדת  דירה  חדש  בנין  ישראל  בית 
 1,260,000 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
מרוהטת,  משופצת,  האזל,  באבן   5
מרווחת,   5 גאולה,  בגני   *  $  2,900
 $  2,200 גבוהה,  קומה  מרוהטת, 

"תיווך היימיש" 0527-649-565
[20045868]

 ) ממוזגת  משופצת,  ח',   4.5 בצאנז 
מעלית   + מרפסות   3 אפשרי)  ריהוט 
 053-4160475 תיווך  מחשוון.  נוף,   +

תא קולי
[20045808]

חד',   5 חיים  בדברי  לחגים 
יקר.  לא  מחיר  ומאווררת,  ממוזגת 

053-3187129/8
[20045382]

ח',85   3 גאולה,  באזור  בירמיהו 
מרוהט  מ"ר,   14 מרפסת   + מ"ר 
 6,000 חופשית,  חניה  קומפלט, 

ש"ח 050-4148207
[20045186]

ירושלים | מבנים ומגרשים
מגרש   80 בגוש  החלטה!  למהירי 
ל-4  מאושרת  טאבו  מ"ר   144
קומות + קומת מרתף כל קומה 85 
 5,400,000 רק  חלקה  תתי   3 מ"ר, 

ש"ח 052-7658638 תיווך
[20045321]

מ"ר   60 מגרש  ישראל  בבית 
אפשרות  קומות   3 בנין  עליו 
חלוקה,  תתי  ל-2  מיידית  חלוקה 
בגג,  קומות   2 להוספת  אפשרות 
ש"ח 052-7658638  רק 3,000,000 

תיווך
[20045318]

בני ברק | מכירה
ח'   4 בהלוחמים,  בניה,  לקראת 
המצליח"  ב"תווך  תוכניות  מרווחים, 

03-6198367
[20045889]

בבן זכאי - בעלז דירת 100 מ"ר ק"ב, 
 1,700,000 לשיפוץ)  (זקוקה  חזית 

ש"ח " תיווך המצליח" 03-6198367
[20045888]

בזכרון מאיר!!! 80 מ"ר בקומת כניסה 
3 כ"א + חניה (בנין חדיש) 1,850,000 
המצליח"  "תיווך  גמיש  ש"ח 

03-6198367
[20045887]

80מ"ר  4ח'  נכה  דירת  בעוזיאל 
נכסים"  "אפיק  1,790,000ש"ח  3כ"א 

03-5791514
[20045883]

באזור הרצוג 4 ענקית! שמורה מאד! 
מאווררת  3כ"א  חזית  אחרונה  ק"ג 
נכסים"  "אפיק  2,080,000ש"ח 

03-5791514
[20045882]

3כ"א  ק"א  מרווחת   3.5 ברש"י 
נכסים"  "אפיק  1,900,000ש"ח 

03-5791514
[20045881]

 + חזית  5ח'  אבני-נזר  באזור 
2,390,000ש"ח  איכותי  בנין  מעלית 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20045880]

מ.שמש   + 4ח'  בבניה  בשכון-ג' 
"אפיק-נכסים"  חזית  י.הורים   +

03-5791514
[20045879]

בלנדא! 4 יפהפיה מטופחת מאווררת 
מעלית   + ק"ד  י.הורים   + מ.שמש   +
"אפיק-נכסים"  למחסן)  (אפשרות 

03-5791514
[20045878]

מעלית   + ק"א  סוכה   + 3ח'  באלישע 
מיידי  1,720,000ש"ח  3כ"א 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20045877]

באלישע 4.5ח' ק"ב מוארת ומאווררת 
נכסים"  "אפיק  2,100,000ש"ח  3כ"א 

03-5791514
[20045876]

באזור מימון ד.גג מושקעת ומטופחת 
ק"ב  150מ"ר  יפהפיה  ענקית   5
נכסים"  "אפיק  2,600,000ש"ח  חזית 

03-5791514
[20045875]

מושקעת  כ-4ח'  אלישע  באזור 
מעלית   + חזית  ק"ב  גדול  סלון 
נכסים"  "אפיק  1,900,000ש"ח 

053-3128884 03-5791514
[20045874]

 + 5.5ח'  מטופחת  ד.גג  רמבם  באזור 
חניה   + מושכרת  יחידה   + מרפסת 
3,200,000ש"ח  נוף   + מעלית   + ק"ג 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20045873]

ק"ב  משופצת  5ח'  בקיבוץ-גלויות 
2,200,000ש"ח  3כ"א  מעלית   +
 03-5791514 "אפיק-נכסים"  מיידי 

053-3128884
[20045872]

גדולה  2.5ח'  קפלן/אנילביץ  באזור 
ש"ח   1,450,000 3כ"א  חזית  ק"א 
 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

053-3128884
[20045871]

מאוד,  מפוארת  מ"ר,   +  200 דירה 
באזור  גבוהה,  טכני  מפרט 
בלבד.  יכולת  לבעלי  ויז'ניץ, 

052-7130975
[20045861]

באיזור  במיוחד!6חד'  גדול  דופלקס 
ש"ח   2.780.000 חזית  ק"ג  סוקולוב 

איצקוביץ נכסים 054-8472251
[20045854]

עורף  מעלית   + ק"ד  גבירול  4באבן 
 2.050.000 להשכרה  מחסן   + פתוח 
נכסים  איצקוביץ  גמיש  ש"ח 

054-8472251
[20045853]

באיזור  6חד'  דופלקס  למבינים! 
ושמורה  מטופחת  חזית  ק"ג  שטרסר 
נכסים  איצקוביץ  ש"ח   2.790.000

054-8472251
[20045851]

 + סוכה   + ק"ב  חד'   4 בבורוכוב 
ש"ח   1.720.000 חזיתית.  מעלית, 

052-7634228 052-7653767-8
[20045847]

בני ברק | השכרה
100מ"ר  חזית  ק"ג  בבניה  4בריינס 
תוכנית במשרד 2.100.000 ש"ח גמיש 

איצקוביץ נכסים 054-8472251
[20045852]

ביתר עילית 
מהקבלן.3  חדשה  שך.  הרב  ברחוב 
 .2 קומה  גבוה.  סנטדרט  חדרים 
ואויר.  אור  שטופת  מרפסות.   3

מיידי.3000 ש"ח. 0548480895
[20045858]

ביתר עילית | מכירה
 + מ“ר  כ-65  ק“ב  מלובלין,  בהחוזה   3
 880,000 משכנתא,  טאבו,  אפוציה, 
 052-7141875  ,02-5010605 ש“ח 

מהצהרים
[20045865]

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 
בלבד  ש"ח   600.000 מרווחת 

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044734]

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

08-9797936
[20044733]

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

08-9797936
[20044721]

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

08-9797936
[20044720]

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

08-9797936
[20044719]

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

08-9797936
[20044718]

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

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044717]

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

08-9797936
[20044716]

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

"גור-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'   4 דירה  הפרויקט  התקדמות  עם 
במחיר  בב"ש,  גולבנצ'יק  במתחם 

מצוין, לל"ת. 052-7691555
[20045836]

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

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044726]

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

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044738]

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

08-9797936
[20044727]

קרית גת 
של  ענק  מאגר  וברכה'  'מזל 
גת  בקרית  מובחרות  דירות 
חינם.  והפרסום  תיווך!  דמי  ללא 

08-6645550
[20042747]

קרית גת | מכירה
ק"ב.  מזגנים,  גדולה,  מרפסת   + ח'   3

לפרטים: 052-7157478
[20045862]

מ"ר   90 ענקית  חד'   4 גרא  בן  באהוד 
"גור-בארץ"  בלבד  ש"ח   740.000

08-9797936
[20044735]

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

"גור-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 
"גור-בארץ"  בלבד!  ש"ח   390.000

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  ענקית,  חצר   + חד'   5 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]

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

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044731]

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]

השקעות נדל"ן 
משרדים מפוארים ומרוהטים במרכז 
במחיר  ש"ח   3000 שכירות  הארץ 
למשכנתא  אפשרות  ש"ח   450000

תווך מלאכי אברהם 0527665492
[20045803]

קצר,  לתווך  מידית  השקעה 
 300,000 מ  החל  מדהימה  תשואה 
לפרטים:  חדש  בפרויקט  ש"ח 

053-3114437
[20045779]

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

08-9797936
[20044728]

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

053-3187777
[20043125]

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

tuv-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, 
לבייזאם.  אפשרות  ורטובה, 

02-9999902
[20043071]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

בני ברק 
הסוכות  לחג  להשכרה  דירה  דרושה 
ויזניץ-נחמיה-חזו"א-גן  באזור 
 8 ו-  הורים  לזוג  וורשה-איצקוביץ 
מיום   (  4 בן  ביניהם  (הקטן  ילדים, 
כ"ח  רביעי  יום  עד  תשרי  יא'  ראשון 
 052-7617674 לפרטים:  תשרי 

03-6188347
[20045835]

לזוג  וממוזגת  מרוהטת  חדשה,  דירה 
איש.  חזון   - מגור  באדמו"ר  לר"ה 

050-4156992
[20045821]

חיפה 
והחגים  ר"ה  לשבתות/  דירות  תיווך 

ליד סער"ט. 054-8451542
[20045831]

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

ואבזור מלא 053-3115959/4949
[20045749]

מראש  בתיאום  לשבתות  להשכרה 
מיטות   10 הכוללת  מהממת  דירה 
העתיקה  מהעיר  שעה  כרבע  מרחק 

052-7684559
[20045577]

נקיה  ח',   5 קרקע,  בית  בעתיקה 
גדולה.  ומרפסת  נוף   + וממוזגת 

04-6991856
[20045541]

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

052-7692698
[20045245]

דירות  העתיקה  העיר  במרכז 
עתיקה  באווירה  ג'קוזי   + נופש 

לזוגות ומשפחות 0527109184
[20044103]

מפוארים,  צימרים  העתיקה  בצפת 
חצר,  לשבת,  מאובזרים  ז'קוזי, 
צמודה.  וחניה  מרפסת  מאוד,  נקי 
לפרטים:  העתיקה.  ליד  דירה  וכן 

052-2840299
[20043752]

מחודשים,  אירוח  חדרי   - "צין" 
לנופש,  שבעתיקה,  במובחר 
 ,(40) לקבוצה  ועד  מזוג 
המורחבת.  למשפחה  ולחוויה 

04-6921247 / 054-8479305-6
[20036441]

בית חלקיה 
מיטות  כ-24  חול  וימי  לשבתות  וילה 
טרמפולינה   + גדולה  סוכה  חד',   6
 ,08-8691305 ואטרקציות. 

052-7108505
[20044376]

יפהפיה,  וילה  גבוהה,  ברמה  נופש 
החול.  וימות  לשבתות  מיטות,   28

053-3130052-1
[20043044]

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

com
[20042704]

יחידת נופש נקיה ומטופחת 9-10 
מיטות, נדנדת עץ וערסלים + צימר 

לזוג כולל ג'קוזי. 052-7689144
[20032621]

יערה 
כל  -בהזמנת  ר"ה  עד  מבצע 
וילת  חינם!!!  שני  לילה  הקמפוס 
התאומים, 6 חד', 2 בריכות, סאונה, 
מיטות.   22 סה"כ  מקוה,  ג'קוזי, 

052-3590471
[20043606]

טבריה 
נוף  מרפסות,   4 פנטהוז,  צאנז  בק. 
לשבתות  ולגולן  לכנרת  מדהים 

וביה"ז. 052-7145845
[20045031]

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

ולזוגות. 052-7166695
[20044412]

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

054-8462877
[20042486]

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
גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 
052-7612965, 08-9926198 טלפקס
[20040560]

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

055-6777402
[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]

נופש סוכות 
חדש  בפרי  חדרים   2 לחגים! 

מרווחת וממוזגת 050-4141161
[20045866]

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

לוח תורני - יומי

(100

3.5360

4.6941

3.2229

4.2298

2.8412

2.9185

3.6926

0.426%

0.964%

0.672%

0.009%

0.173%

0.378%

0.466%

1412.6

1280.41

338.65

22113.86

5976.69

0.10%

1.60%

0.61%

0.52%

0.05%

0.26%

0.06%

35

125

1.3288

0.9611

110.0990

1.1963

1.2176

0.8022

1334.58

17.936

22:00 12/09/17

חובות  כ     קידושין  ירושלמי:  היומי  דף  נט     סנהדרין  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הכ"ב (האחדות)    משנה יומית: יומא ה, ב-ג    הלכה 
יומית: או"ח רכג, ד-ו    רמב"ם יומי: עדות יד-טז    שו"ע הרב - רב יומי: 
תצו, ח - תצז, א    דף היומי - זוהר: בראשית ב, סעי' עג-פ    חפץ חיים: 

רכילות ט, יא-יב    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"א עמ' קא.

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:438:448:438:458:458:41סו"ז ק"ש מג"א

9:289:309:299:319:319:27סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
10:0010:0110:0010:0310:039:58סוף זמן תפלה מג"א

10:3110:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:3512:3612:3612:3712:3712:34חצות היום

13:0613:0713:0713:0813:0813:05מנחה גדולה
18:5218:4919:5118:5018:5018:46שקיעת החמה

זמנים למחר

4:514:524:504:534:544:48עלות השחר
5:315:325:315:345:345:29זמן ציצית ותפילין

6:216:286:206:246:246:03הנץ החמה

אביב  תל  ב"ב     אהרנוביץ' 12,  פארם 6186536  סנטר  ברק  בני  רפאים 25     עמק  מזור 5323551  ירושלים 
סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם מינסטור 077-8880390 
שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה סופר פארם עיר ימים 077-8881910 קניון עיר ימים    
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

אור הגנוז 
יחידות  מ-3  משפחתית  וילה 
למירון  נוף  דשה,  וגינת  חצר   +
וקבוצות.  למשפחות  ולרשב"י, 

058-3285586 053-3112866
[20043996]

ירושלים 
לחגים! 2 חדרים בפרי חדש מרווחת 

וממוזגת 050-4141161
[20045863]

לחגים  דירות   – דירוגים"  "תיווך 
 054-8495745 האזורים,  בכל 
בשעות  להתקשר  נא   0548542377

הערב
[20045742]

לשכור?  רוצים  לחגים,  דירות  תיווך 
ענק  דירות  מאגר  להשכיר?  או 

בירושלים. 053-3132927
[20045677]

בירושלים  חדשות  קייט  דירות 
וחגים.  שבתות  לתקופות, 

054-8420404
[20045131]

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

052-7616720-1
[20040110]

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]

חגי תשרי 
קרית  באזור  דירות  בס"ד"  "תיווך 

בעלז למשכיר חינם. 052-7649819
[20045870]

לוח-פון  לחגים?  צימר  או  דירה 
צימרים  מדור   02-80-30-444
gmail.@8030444 קיט  ודירות 

com
[20045849]

חד'   3 דירת  ברוך  במקור 
לר"ה  ומרווחת  ממוזגת  גדולה 

077-320-48-40
[20045830]

ממוזגת,  גדולה,  ח'   4 תורה  בעזרת 
סוכות,  תשרי/  לכל  נוף,   + סוכות   2

לל"ת. 052-7641660 תא קולי
[20045807]

ממוזגת,  משופצת,  ח'   4.5 בצאנז 
לכל  נוף   + סוכה   + מרפסות  מעלית, 
לל"ת,  סוכות. 054-8482276   / תשרי 

תא קולי.
[20045806]

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

נחמיה אלבוים 052-715-2486.
[20045497]

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

052-7617828
[20044739]

השכרת  אוטו  בקל  שלך  הסוכן 
מרכז  טובים!  הכי  במחירים  רכב 

הזמנות ארצי: 02-6-630-630
[20042608]

 GPS מכשירי ניווט
עם  ואיכותיים  מתקדמים  מכשירים 
מפות מעודכנות ל2017 בתלת מימד 
מהירות  ומצלמות  עניין  נקודות  עם 
השכרה  מכירה  ולחו"ל-  לישראל 
חרום  ומטעני  דרך  מצלמות  ותיקון. 
ביותר.  הטובים  במחירים  לרכב 

052-7196674
[20042490]

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

ברגר. 053-3115555
[20044640]

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

[20042709]

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

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

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 
אזרחיות.  ותביעות  נזיקין 

02-5612042
[20044130]

ַ .1 דרושה  בהר-נוף  ויז‘ניץ  למעון 
מטפלת  מלאה,  למשרה  מטפלת 
בשעות הצהרים 1:00-4:00 לפרטים: 

02-6513734
[20045890]

דרושה  בפ"ת  הדר  בגני  למעון 
למתאימה  טובים  תנאים  מטפלת, 

052-7635591
[20045886]

מנה"ח  דרוש  גאולה  באזור  למשרד 
 .(finpro) מוכח  וניסיון  תעודות 
למייל:  קו"ח  למתאימים,  טוב  שכר 

jobskhma@gmail.com
[20045885]

לבית  סייעת  דרושה  בירושלים 
שעות  לבנות.  מיוחד  חינוך  ספר 
לפקס:  קו“ח   .7:30-14:30

073-7083179 לציין תפקיד 13
[20045884]

מהבית  לעבודה  בחורה  דרושה 
ועבודות  במיילים  לטיפול 
באנגלית.  בסיסי  ידע  מחשב, 
הודעות  השארת   052-3388036-
ekrkek123@ בלבד.  קוליות 

walla.com
[20045860]

לת"ת  להסעות  מלוה  דרוש 
הבוקר.  בשעות  בירושלים 

050-4113430
[20045859]

חינוכי.  למרכז  נמרץ  סמנכ"ל  דרוש 
@6250469  0722447220 פקס- 

gmail.com
[20045855]

לכם  מאפשרת  מייל״  ״פרינט 
עבור  גבוהים  תמלוגים  לקבל 
תורני,  תוכן  העלאת  או  יצירת 
השקעה  כל  ללא  שימושי,  גרפי, 
 office@printmail.co.il כספית 

03-6888823
[20045848]

רישיון  למשאית  נהג  היימישע  דרוש 
חרדית  סביבה  טובים  תנאים  ג' 

054-2947978
[20045846]

טובים  תנאים  טון   15 עד  נהג  דרוש 
למתאימים אורן 050-2044155-

[20045586]

מזכיר/ה  בי-ם  ממשלתי  למשרד 
שכר 5,500  בלבד,  הבוקר  לשעות 
לב"ב  סמוך  נדל"ן  למשרד   * ש"ח. 
מזכיר/ה לעבודה משרדית, שעות 
מזכיר/ה   * ש"ח.    8,000 נוחות, 
אישורי  לביצוע  מהבית  לעבודה 
שעות  וחתונות,  לאירועים  הגעה 
קריירה  לשעה.  ש"ח   39 נוחות, 

072-22-222-62
[20043625]

חלום של כל ילד הסוכה'לע אקליינע ָ
גודל  להרכבה  סוכה  נוי  משחק 
26/20/15 ס"מ 225 ש"ח, משלוח עד 

הבית 45 ש"ח 054-8440319
[20045856]

מעוניין  רבים  קשרים  בעל 
או  קיימים  בעסקים  להשקיע 
בלווי  חדשים,  עסקים  בהקמת 
 052-3388036- עו"ד.  משרד 
בלבד.  קוליות  הודעות  השארת 

ekrkek123@walla.com
[20045810]

מעוניין  רבים  קשרים  בעל 
או  קיימים  בעסקים  להשקיע 
בלווי  חדשים,  עסקים  בהקמת 
 052-3388036- עו"ד.  משרד 
בלבד.  קוליות  הודעות  השארת 

ekrkek123@walla.com
[20045810]

למיון  המושלם  הפתרון  כביסל 
כביסה 02-5806999

[20043735]

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

הרצליה. 0504114919
[20044229]

מחשבים ניידים 
מ-  החל  ונוחים  ניידים  מחשבים 
 ,054-8470594 ירושלים-  ש"ח,   550
אשדוד-   ,050-4127656  - ב"ב 
052-7130922, ק"ס - 052-7171228.
[20045869]

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

- ניסים.
[20045809]

ויזות לארה"ב 
דרכונים,  חידוש  אזרחויות,  ויזות, 
מחירים  שלילי,  מס  לצורכי  הכרה 

נוחים. 052-7668845
[20045502]

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

054-8496084
[20043405]

קלף וסת"ם 
ס"ת  ניסיון.  שנות  רוזמן" 40  "קלף 
48/50 במחיר שאסור לפרסם. כל 
נחמיה 16  המגילות \מזוזות.  סוגי 

בני-ברק 050-4108006/1
[20045764]

תמלול 
מתמלל מקצועי עם ניסיון רב, מקבל 

עבודות בתחום. 052-7637743
[20041146]

גמ"חים 
כשרים  ותפילין  מזוזות  דרושים 
הרבים,  לזיכוי  בשימוש  שאינם 

אפשרות לאסוף. 050-4149044
[20044645]

משניות   + לנפטרים  קדישים  אמירת 

+ אזכרות ליום הפטירה ולכל השנה. 

052-7694786
[20044644]

מאגר לגיוס כספים לחתונה- עדכני + 

מאגר קבלת נדוניא + תצלומי צ'קים + 

המלצות 050-4149044
[20044643]

הלוואות 

בנקאיות  הלואות  "בית-ההלואות" 

מומחים  שנים  ל-10  ש"ח   300,000

לאברכים.  קטנות  להלואות 

054-8530484
[20044614]

נדל"ן  למימון  מומחה  יועץ 

מימון   100% עד  ומשכנתאות. 

גם  משכנתאות  לפרויקטים. 

בעייתים.  ולנכסים  ללקוחות 

טובים.  ותנאים  אישי  ליווי 

050-4183032
[20043526]

דיו וטונרים 

סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 

חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 

להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[20040391]

אורטופדיה 
כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 
סקוני,  האורטופדיים  המותגים 
אסיקס,  רוקפורט,  וולדלאופר, 
שבת  נעלי  ועוד.  ספיריט,  איזי 
במחירים  ונשים  לגברים  וחול, 
ב"ב.   66 עזרא  תקדים,  חסרי 

052-7196332
[20038133]

כלי כסף 
כסף   %  100 אתרוג  קופסת 
ומפוארת  מהודרת  טהור 
מציאה  במחיר  הצורפים  מחנות 

052-7601413
[20045834]

ש"ס חתנים 
סוגי  וכל  חתנים  ש"ס  ענק:  מבצע 
שרות  מיוחדים,  במחירים  הסטים 
מצוין, משלוחים חינם. 054-8447461
[20044372]

השבת אבידה 
בשבת  וטליון  שרשרת  נמצא 

האחרונה בבני ברק. 054-8454536
[20045864]

אבד ארנק עם רב-קו ות.ז באוטובוס 
חברת קוים ביתר. 053-3112234

[20045850]

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: 213.97-
אתמול: 213.96-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
34-21

תל אביב
31-25

חיפה
31-25

גולן
36-20

טבריה
39-25

גליל
32-21

באר שבע
36-23

אילת
41-28

מזג האויר
ירידה קלה בטמפ'

היום - תחול ירידה קלה 
בטמפרטורות אך יוסיף להיות 

חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי 
הארץ והביל ברצועת החוף. 

עדיין ישרור עומס חום כבד ברוב 
האזורים.

חמישי - בהיר עד מעונן חלקית. 
תחול ירידה בטמפרטורות והקלה 

משמעותית בעומסי החום.

שישי - מעונן חלקית. תחול 
ירידה נוספת בטמפרטורות והן 

תחזורנה להיות רגילות בעונה.

שבת - מעונן חלקית עד נאה. 
הטמפרטורות יהיו ללא שינוי 

ניכר.

שבתשישיחמישי

      ,  

 
.

500

04-6991770

04-6991770

עמותת קהילת שלמה 
מספר עמותה 580271328

הודעה על פירוק העמותה
העמותה  של  הכללית  באסיפה 

מיום 4/5/17
של  מרצון  פרוק  על  הוחלט 
ליבנת  עו"ד  של  ומינויה  העמותה 

סתר 
אלעד,   46 שטח  בן  שמעון  כתובת 

כמפרקת של העמותה.
להגיש  העמותה  נושי  כל  על 
הרשומה  הכתובת  לפי  למפרקת, 

לעיל ,
מיום  יום   21 תוך  תביעותיהם  את 

פרסום הודעה זו.
ליבנת סתר, עו"ד 
מפרקת העמותה.



תוצאות הבחירות בנורבגיה: ארבע 
שנים נוספות לממשלת המרכז־ימין 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הנורב־ לשמאל  קשה  אכזבה 
בלתי  הערכות  של  שנה  אחרי  גי. 
המו־ התקשורת  בכלי  פוסקות 
ה'לייבור'  מפלגת  לפיהן  בילים, 
מהפך  לבצע  צפויה  השמאלנית 
בראש  ולעמוד  בבחירות  שלטוני 
ראש  הצליחה  הבאה,  הממשלה 
סולברג,  הגב'  הימנית  הממשלה 
של־ שהתקיימו  בבחירות  לנצח 
צפויה  והיא  המדינה,  ברחבי  שום 
שתכהן  הממשלה  את  להרכיב 

בארבע השנים הבאות. 
מפלגת  סולברג,  של  מפלגתה 
מושבים  ב־45  זכתה  השמרנים, 
בפרלמנט,  המושבים   189 מתוך 
קטנות  מפלגות  שלוש  עם  ויחד 
מושבי  ב־89  תחזיק  היא  נוספות, 
מוש־ חמישה  של  רוב  בפרלמנט, 

מפלגת  זאת,  לעומת  בלבד.  בים 
 49 להשיג  שהצליחה  הלייבור 
למפ־ והפכה  בפרלמנט  מושבים 

יכולה  אינה  ביותר,  הגדולה  לגה 
להקים ממשלה בשל הגוש החוסם 
של מפלגות המרכז־ימין הצפויות 

למנוע זאת ממנה בכל מחיר. 
ראש  אמרה  הנצחון  בנאום 
כי  החדשה־ישנה,  הממשלה 
למצוא  להתחיל  חייבת  נורבגיה 
הן  מנפט,  שלה  להכנסות  חלופות 
בשנים  הנפט  מחירי  ירידת  בשל 
ביציבו־ מעט  שפגעה  האחרונות 

תה של הכלכלה במדינה, והן בשל 
העובדה שקיים לחץ ציבורי גובר 
בשל  הנפט,  שאיבת  את  לעצור 
בערכי  גורם  שהדבר  הפגיעה 

הסביבה. 
נחשב  סולברג  של  הנצחון 
הפעם  שזו  משום  להיסטוריה, 

משלושה  למעלה  זה  הראשונה 
מפל־ מצליחה  שבה  עשורים, 

השלטון,  על  לשמור  הימין  גת 
ולהישאר בו יותר מקדנציה אחת 
בנורבגיה  כללי  באופן  בודדת. 
מובהק  רוב  השנים  במשך  היה 
לשמאל, וכל נצחון של הימין היה 
רק לקדנציה אחת שלאחריה באו 
של־ של  רצופות  קדנציות  מספר 

טון השמאל. 
עם זאת, ההבטחה של סולברג 
מפלגת  לעומת  במיסים  להפחית 
את  תעלה  כי  שהצהירה  הלייבור 
הנוקשה  המדיניות  גם  כמו  המס, 
וחברותיה  השמרנים  מפלגת  של 
להגירה  הקשור  בכל  לקואליציה 

תרמו   – המדינה  אל  המוסלמית 
תרומה מכרעת וגרמו לרוב אזרחי 
של  בקואליציה  לתמוך  נורבגיה 

הימין־מרכז. 

פרטים ב'כלכלי' עמוד 9

ילד בן שלוש נהרג בתאונת דרכים
מאת חיים מרגליות

בתאונת  נהרג  שלוש  בן  ילד 
את־ שהתרחשה  קטלנית  דרכים 
בירושלים.  הבוקר  בשעות  מול 
הסעות  רכב  ידי  על  נפגע  הוא 

ופונה על ידי הנהג למרפאת טרם, 
מאוד,  קשה  במצב  אובחן  שם 
לבית  מכן  לאחר  ופונה  טופל 
החולים שערי צדק על ידי מד"א.

בבית החולים ניסו הרופאים 
להיאבק על חייו אך לאחר כמה 

שעות נאלצו לקבוע את מותו.
נהג  כי  נמסר  מהמשטרה 
כאמור  שפינה  ההסעות  רכב 
את הילד למרפאה, הגיע לאחר 
הוא  שם  המשטרה,  לתחנת  מכן 

נחקר.

פועל נדרס למוות בתאונת עבודה
מאת חיים מרגליות

פועל נדרס ביום ראשון למוות 
קסם.  למחלף  בסמוך   6 בכביש 
'איחוד  של  חירום  רפואת  מתנדבי 
שהגיעו  העין  ראש  סניף  הצלה' 
הצער  למרבה  כי  דיווחו  לזירה 
עקב  התאונה  בזירת  מותו  נקבע 
סבל  מהם  הקשות  הפציעות  אופי 

כתוצאה מפגיעת משאית. 

מדובר  כי  נמסר  מהמשטרה 
הולך  למוות  שדרסה  במשאית 
רגל בירידה לכביש 6 לצפון מחלף 

קאסם. 
ופתחו  למקום  הגיעו  שוטרים 
מדובר  כי  עלה  ממנה  בחקירה 
המ־ ונהג  בכביש,  עבודות  באתר 

במקום.  עובדים  וההרוג  שאית 
תאונות  לחוקר  דיווח  הועבר 

עבודה.


