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מתיחות רבה בגבול הצפון – חשש מהסלמה שעלולה להתפתח בכל רגע

מבˆע 'מ‚ן ˆפוני' יˆ‡ ל„רך" :נטפל
במנ‰רו˙ חיזבלל˘ ‰ח„רו ל˘טח י˘ר‡ל"
המנהרה שנחשפה אתמול חדרה לעומק של  40מטרים לעומק ישראל ■ במסגרת המבצע נייד הצבא
תותחים לצפון הארץ וגייס כוחות שונים למילואים ,אך לא פתח בגיוס נרחב ■ ראש הממשלה" :גייסנו את
מרב היכולות הטכנולוגיות והמודיעיניות של ישראל; רב הנסתר על הגלוי" ■ יריעה נרחבת :עמודים ד-ה
פרשנות  //מרדכי גולדמן

´É¼¸»È´Ç¸³¯Ç´³»º¸³
½¸¯Á¸µ¼È°³¿Æ³´¿¸°Ç¾Ç½²´À

³¯Ç´³»º¸³À¶½´²°¯¯·¸»ÈÇÁÃÇ¯²À²¿¯Ç°³È½¸°Ç¾´¯±³´¿°É´È¯Ç°
»·²»Ã¿¿´µk¶Ç
²À°


~
½¼¸Ç´½³¸»´²±½³°Ç¯Ç°±¸¯³¼²ÆÉ¸°°»´³½¶°´·»µ½ÉºÇ°Ç±È»´¿¿³¼¸»È´Ç¸È²´Æ³Ç³
½»´½¯k¯¼¸º

ÉÁÇº³°²¶´¸½°´³¯Ç´³³´³Ç´É³¸¿½º½»º°´»°Ç´¸²¸´É½º¶»É½²´Æ´É¯Ç¸´ÉÆ³¸ÁÃ
¼¸¿³¿¼¸°Ç´¾½µ´ÉÁ»º°³º»³´µ ³Ç°²¼¸»¯´È»°¸È½É´Ç´²³ÉÇ´À½º³Æ´ÀÃ³³º»³³
½½¿´¼È»Á²´¿°´·³´½ÈÉ´Ç¸°À½´É´Ã¸¼¸¿ÃÇ°À°²¶¯»ºÉ¯»°Æ½´³¸È´É´³ÅÁ
´»°´È¶³´¿¸²¸²¸³³»¯ÇÈ¸É´Å´ÃÉ»º°³»¸³É

ÇÆ¸²½Å²°¶Ä¾²Á»¹²°¯±¼²¯±

¼±Ä¼±¸±±»¹Æ´¬Ã

«³´·Ä

½»Æ´Åµ ¶²¹±µ®Æ ³»Á°¾Ç½¸²¸½»É¸»´²±
´½½»Æ´Åµ ºÆ®±½Ä ³»Á°´¿¸°Ç¾Ç½¸°Ç´Æ

רפואה מונעת
ההחלטה של ישראל לצאת למבצע למיגור מנהרות
חיזבללה בצפון היא החלטה שמלמדת על גישה אסטרטגית
חדשה לגמרי של מערכת הבטחון בישראל .במקום אגירת
חומרי מודיעין שיעלו אבק במגירות ,והוצאתם לסיכול דקות
אחרי תחילת המערכה.
המאמר המלא :עמוד ד

המסר לעולם" :זרוע
של איראן בלבנון"

ארה"ב" :תומכים במאמצי
ישראל להגן על ריבונותה"

מטרת המבצע :לסכל את תכנית
חיזבללה ל'כיבוש הגליל'

דובר צה"ל" :עוקבים אחרי
המנהרות כבר  12שנים"
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מי אשם בהפסד
של אבוטבול?
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ימים אחרונים
למכירה!!!
מהררו ללהתחדש בחננוכה
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האמנם אחוז המצביעים של 'אגודת ישראל' היה נמוך מזה
של מצביעי 'דגל התורה' בבית שמש? ^ באיזו שכונה היו
מאות חרדים שהצביעו לבלוך? ^ לאן נעלמו אלף המשפחות
הליטאיות המתגוררות בעיר הוותיקה? ^ וגם :להיכן נעלמו
מצביעי אבוטבול הלא חרדים? ^ ניתוח תוצאות הבחירות
בפילוח לפי שכונות ^ תחקיר מיוחד :עמוד ב
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ההזדממנות שלא תחזזור!
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ַא פריילעכנ חנוכה!
מובילים בכשרות

מובילים במחיר

מובילים במגוון

בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.

בני ברק ירושלים בית שמש ביתר עילית אשדוד מודיעין עילית אלעד רכסים טבריה צפת בארות יצחק

מי אשם בהפסד של אבוטבול?
'קווים אדומים' בצפון
דבריו המרגיעים של הרמטכ"ל רב־אלוף גדי אייזנקוט
לתושבי הצפון ,להמשיך באורח החיים בבטחון ולכלל
האזרחים במדינה להרגיש בטוח ולהמשיך לטייל בצפון,
אינם אמורים להסתיר את האפשרות של התלקחות רבתי
בצפון הארץ .אזהרתו של אלוף פיקוד העורף כי "בעימות
הבא לא יוכלו לשתות קפה בתל אביב" אינה בגדר דברים
בעלמא .גם בפגישת התיאום לפני יומיים של נתניהו עם
מזכיר המדינה האמריקאי שנועדה לעדכון ולתיאום
עמדות ,יש אזהרה לאיראן ,לממשלת לבנון ולחיזבללה כי
הם מתקרבים לחציית קו אדום שלגבי ישראל הוא בבחינת
'קזוס בלו' .מבצע 'מגן צפוני' לחשיפת המנהרות ההתקפיות
של חמאס והשמדתן מלמד שישראל עומדת איתן על
עמדותיה והיא בטוחה בס"ד ביכולותיה.
'מגן צפוני' יימשך שבועות אחדים ,ההערכה היא שאם
אנשי חיזבללה לא ייפגעו במהלך המבצע יישמר השקט
בצפון ובכל זאת אפשרות של מלחמה ,עוד החורף ,אינה
בלתי ריאלית ,ולא רק בשל תקרית דמים בתחומי המנהרות
אלא משום שרגע האמת במאבק נגד בניית המפעלים
האיראנים להשבחת הטילים קרב ובא .הצבא התאפק
במשך ארבע שנים והניח לחיזבללה לחפור ללא הפרעה
ומה שהביא אותו למבצע הוא הדחף להשמידן בטרם
יהפכו לאיום מיידי וישיר על יישובי הצפון ועל מחנות
הצבא .פעילות ישראלית נגד מפעלי הטילים בלבנון תהיה
עילה לחיזבללה להפוך את המנהרות למבצעיות .המנהרה
הראשונה שנחשפה אתמול ליד מטולה חדרה  40מטרים
לשטח ישראל ודי בכך כדי לאושש את המידע שחיזבללה
נערך לכבוש יעדים בגליל אמצעות כוחות מיוחדים ואחר
כך לכבוש יישובים וערים הסמוכים לגבול ,לקחת בני
ערובה ולהשתמש באזרחים הישראליים כמגן אנושי.
למשמרות המהפכה האיראנים תהיה בכך הזדמנות לגמול
לישראל על תקיפותיה בסוריה .לאיראן מיליציות שיגיעו
ללבנון כדי להילחם יחד עם לוחמי חיזבללה .מי שזלזל
בהצהרות הלוחמניות של חיזבללה ובסרטונים המדמים
כיבוש יעדים בגליל התבדה.
הצבא על כל זרועותיו ראוי למלה טובה על מוכנותו
בס"ד להתפתחות .לדברי הרמטכ"ל "בצה"ל נבנתה לאורך
השנים יכולת מבצעית טכנולוגית הנדסית ומודיעינית
מתקדמת מאוד לנטרול מנהרות התקפיות בצפון ובדרום".
מערכת הבטחון והצמרת המדינית הצליחו לתכנן את
המבצע בחשאיות גמורה ותוך מידורו .הרבה ביקורת
הוטחה בצה"ל על שהתעלם מאזהרות של תושבים בצפון
כי הם שומעים רעשי חפירה תת קרקעיים .אבל הוא לא
התעלם וגם הצליח ב"ה להשיג הישגים מופלאים בגילוי
תוואי המנהרות ובמעקב אחרי כרייתן ומקומות המוצא
שלהן.
עכשיו אפשר להבין את האיפוק כלפי חמאס ומתקפות
הטילים והבלונים שלו .מדיניות ההכלה והחתירה להסדרה
נועדה למנוע התלקחות כללית בטרם יובטח האגף הצפוני.
מבצע 'מגן צפוני' מציג את התפטרותו של ליברמן מתפקידו
כמגוחכת וקטנונית והרי כשר הבטחון היה מודע למבצע.
האמנם כפי שהודלף )והוכחש ע"י חבריו( התנגד מסיבות
פוליטיות לביצועו? ומנגד יש לצפות לביקורת על שר
הבטחון 'החדש' כי הוא מצית תבערה כדי לעצור את
החקירות נגדו .ואמנם לפני שבועיים כאשר פעל למנוע את
פירוק הממשלה ונימק את נחישותו באמירה 'שרב הנסתר
על הגלוי' ,עורר נתניהו מיד נגדו את האופוזיציה ,פרשנים
צבאיים וקצינים בכירים בדימוס ,האשימו אותו בהטעיה
ובניצול הבטחון לצרכיו .המשמיצים לבטח לא יתנצלו
גם לאחר הצהרתו אתמול" :אני מבקש לומר לכם שמה
שנגלה לכם עכשיו הוא רק חלק קטן מהתמונה הכוללת של
ההיערכות שלנו והפעולות שלנו והפעולות שאנחנו מכינים
להבטחת בטחון ישראל בכל הגזרות".
והמבין יבין כי שוא תשועת אדם ויתפלל לצור עולמים
לישועה.

המבשר  -העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל :בשורת תשס"ט ש.י .בע"מ המגיד ממעזריטש  84ביתר עילית,
ת.ד 34578 .ירושלים 91345 ,טל'  ,02-5805802 :פקס 02-5805804
העורך הראשון :הרב מנחם פרוש ז"ל
עורך אחראי :יום טוב רובין
עורך :בנימין ליפקין
דפוס :ידיעות אחרונות בע"מ הפצה מנויים :״בר״ שיווק והפצה
פניות מנויים 02-5805802 :שלוחה  5הפצה חנויות :בר פוינט אוף סייל בע"מ
צילומים :פלאש ,90אימג'בנק AFP
צלם המערכת :אליהו הלוי
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

האמנם אחוז המצביעים של 'אגודת ישראל' היה נמוך מזה של מצביעי 'דגל התורה' בבית שמש? ^ באיזו שכונה היו מאות חרדים
שהצביעו לבלוך? ^ לאן נעלמו אלף המשפחות הליטאיות המתגוררות בעיר הוותיקה? ^ וגם :להיכן נעלמו מצביעי אבוטבול הלא
חרדים? ^ ניתוח תוצאות הבחירות בפילוח לפי שכונות
מאת כתב 'המבשר'

מאז הסתיימה מערכת הב־
חירות בבית שמש בהפסד צורב
ליהדות החרדית ,עם תבוסתו
של ראש העיר לשעבר הרב משה
אבוטבול לראש העיר החדשה
הגב' בלוך ,נפוצו שמועות שהפכו
לטענות ובהמשך הוצגו כעובדות
ברורות שאין מי שיעז לחלוק
עליהן ,ולפיהן מי שאחראי לתבו־
סתו של הרב אבוטבול הם תושבי
העיר החסידיים ,מצביעיה הטב־
עיים של תנועת אגודת ישראל.
"מי שיבדוק את הנתונים
העולים מהקלפיות יראה את זה
בבירור" ,הם טענו בכלי תקשורת
שכל גדולי ישראל ,ובראשם מרן
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן
זצוק"ל ,יצאו חוצץ כנגדם ,ועתה
היו לשופרות החצי־רשמיים
שלהם.
האם אכן כך הם פני הדברים?
האם באמת מוכיחים הנתונים
העולים מהקלפיות את בגידתם
לכאורה של מצביעי אגודת יש־
ראל ,והם אלו שאחראים למפלתו
של הרב משה אבוטבול במוצאי
יום הבחירות ,וביתר שאת לאחר
סיום ספירת הקולות שבמעטפות
הכפולות?
יצאנו לבדוק ,וזה מה שגילינו:
תוצאות הבחירות לראשות
העיר שנערכו ביום שלישי כ"א
חשוון תשע"ט בבית שמש הן
כדלהלן ,לפי הנתונים הרשמיים
והסופיים של משרד הפנים :הרב
משה אבוטבול קיבל  21,931קו־
לות ,והגב' בלוך קיבלה 22,463
קולות .ההפרש בין השניים עמד
בסך הכל על  532קולות שהכרי־
עו את המערכה .לנוכח העובדה
שבבחירות הללו התמודדו רק
שני מתמודדים על התפקיד,
אפשר לקבוע בבירור שאם 266
מבין מצביעי בלוך היו מצביעים
לאבוטבול ,ראש העיר החרדי היה
ממשיך לקדנציית כהונה שלי־
שית .המערכה הוכרעה אם כן על
ידי  236מצביעים בלבד.

כמה חרדים הצביעו
לבלוך ומי הם?
לאחר שהבהרנו את התמונה
הנוגעת לבחירתה של ראש העיר
הגב' בלוך על פניו של הרב אבו־
טבול ,הבה ונבחן את הנתונים אל
מול ההצבעה למפלגות השונות
במועצת העיר ,כדי שנוכל לקבל
אמת מידה לפיה נוכל לבחון
כמה מצביעים חרדיים נתנו את
קולם לגב' בלוך ,כשאנו יוצאים
מתוך נקודת הנחה בסיסית לפיה
מי שהצביע 'ליכוד' אינו יכול
להיקרא חרדי ,גם אם הוא מתגו־
רר בשכונה חרדית.
בבחירות למועצה התמודדו
הפעם שלוש רשימות חרדיות
מובהקות :יהדות התורה שסימנה
היה ג' ,סיעת ש"ס ,ורשימת 'בני
תורה' שסימנה עץ .שלוש הר־
שימות הללו קיבלו יחדיו 21,415
קולות.
כזכור ,מספר מצביעי אבו־
טבול בכל רחבי העיר עמד
בבחירות הללו על .21,931
כלומר ,הרב אבוטבול קיבל 516
קולות יותר מכל המפלגות החר־
דיות גם יחד .אם היינו מסתפקים
בנתונים הכלליים היינו יכולים
לקבוע כי כל החרדים הצביעו
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מצביעי דגל התורה עמד בשכונה
על  7אחוזים ומצביעי ג+כח היו
 64אחוזים.
ומה קורה ברמת בית שמש ג'?
אין לנו הוכחות מהבחירות הקוד־
מות משום שהשכונה טרם עמדה
על תילה לפני חמש שנים ,אך דבר
ידוע הוא בעיר שהרוב המוחלט
ברמה ג' הוא ליטאי ,והפרויקטים
החסידיים ברובם טרם התאכלסו.
ובכן ,בשכונה האמורה ,רמה
ג' ,הצביעו  877בוחרים לגב'
בלוך – כ־ 30%מהמצביעים בש־
כונה .הם גם לא הצביעו ליהדות
התורה וש"ס ,כנראה מתוך
אכזבתם הגדולה מהנציגים שא־
מורים היו לייצג אותם במועצת
העיר .דגל התורה טענה לפני
הבחירות ,ובצדק רב ,שהשכונה
הזאת היא ליטאית מובהקת ,ועל
סמך טענה זו היא גם קיבלה את
הנציג הרביעי ביהדות התורה,
למרות שבבחירות הקודמות היא
הצליחה להכניס למועצת העיר
שלושה נציגים בלבד ,לעומת
הרשימות האגודאיות שהכניסו
למועצה ארבעה נציגים.

אבוטבול ,ובנוסף הצביעו לו גם
 516מצביעים שאינם חרדיים.
אלא שירידה לפילוח של
הקלפיות לפי שכונות ,מלמדת
שלא כך הם פני הדברים ,ולמרבה
הצער היו גם היו תושבים חרדיים
שהחליטו שלא לשעות להוראתם
של גדולי ישראל מכל העדות
והחוגים ,ולשלשל לקלפי פתק
צהוב שעליו לא היה רשום "משה
אבוטבול".
איפה ראינו תוצאה מזעזעת
שכזאת? ברמת בית שמש א'.
אם נרכז את מצביעי שלוש
המפלגות החרדיות המובהקות
לסכום משותף נמצא שרשימות
ג' ש"ס ועץ קיבלו ברמה א' 5,854
קולות ,ואילו סך מצביעי אבוטבול
בשכונה הוא  .5,688המשמעות:
אבוטבול קיבל  166קולות פחות
מהמפלגות החרדיות בשכונה.
אבל בכך עוד לא הגענו לעומק
הפילוח ,שכן ברמה א' מתגורר גם
ציבור דתי לאומי ,יש גם צעירים
שאינם משמרים את אורח החיים
של הוריהם ולא כל תושבי רמה
א' הצביעו למפלגות חרדיות,
אבל מסתבר שרבים מהם דווקא
כן הצביעו לאבוטבול ,ובדיקה של האם היתה אדישות?
הקלפיות באופן פרטני מצביעה
ואם כן היכן?
על תמונה דרמטית עוד יותר,
באופן כללי ,בבחירות אלו
לפיה רבים ממצביעי המפלגות
 34%מבעלי זכות הבחירה
החרדיות ,הצביעו לבלוך.
ובכל זאת ,נישאר עם הסיכום
השכונתי ,לפיו ברמה א' הצביעו
 166מצביעי מפלגות חרדיות
לגב' בלוך.
2013

רמה א' היא שכונה
חסידית או ליטאית?
האם מדובר בשכונה המאכל־
סת את ציבור המצביעים הקלאסי
של 'אגודת ישראל' או אולי את
מצביעי 'דגל התורה'? האפשרות
השניה מבין השתיים היא הנכונה.
איך אנחנו יודעים? קודם כל
כי נציגי דגל התורה בעצמם טענו
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הצביעו אבוטבול אחוז דומה
לאחוז מצביעי אבוטבול בסיבוב
ההצבעה הראשון בבחירות הקו־
דמות ,ב־ 2013למניינם .עם זאת,

בכל השכונות החרדיות מספר
המצביעים לאבוטבול גבוה
ממצביעי המפלגות החרדיות
כולן ,למעט ברמה א' הליטאית,
שבה היו לפחות  166מצביעי
מפלגות חרדיות שהצביעו לבלוך
כך בלהט לפני הבחירות ,כשניהלו
מו"מ על מספר הנציגים שיוכנסו
מטעמם ברשימה המאוחדת של
אגודה ודגל ,אבל אם על טענות

מעטפות כפולות
הותיקה
רמה א
רמה ג
קריה+יפה נוף
רמה ב
חפציבה

אחוז ההצבעה הפעם היה נמוך
ביחס לסיבוב השני שהתקיים
לאחר שבית המשפט פסל את
תוצאות הבחירות בבית שמש

ג+שס+עץ
160
2045
5854
3142
4386
4004
1824
21415

של אישיים פוליטיים נסמוך ,לא
נוכל לדעת אם אמת בפינו או
לא ,ולכן בדקנו לפי מודד מדויק
שעליו איש אינו יכול לחלוק:
תוצאות הבחירות הקודמות,
לפני חמש שנים .אז התמודדה
'דגל התורה' כרשימה נפרדת,
והוכיחה כמה היא שווה מבחינה
אלקטורלית בכל אחת מהשכונות
של בית שמש.
ובכן ,בבחירות הקודמות זכ־
תה רשימת דגל התורה ב־ 37אחוז
מהקולות ברמה א' ,לעומת שמונה
אחוזים בלבד שהצביעו לרשימות
האגודאיות ,ג' ו'כח' .אם נשווה את
מספרם של מצביעי שלוש הר־
שימות הללו בבחירות הקודמות
למספרם של מצביעי ג' בבחירות
הנוכחיות ,נגלה שהוא די חופף,
ו־ 87אחוז מתוך מצביעי ג' הפעם
הם מצביעי דגל התורה לעומת 18
אחוז בלבד מתוכם שהם מצביעי
אגודת ישראל .היתר הם מצביעי
ש"ס ,עץ ,והרשימות הדתיות
והחילוניות.

האם יש תושבים
בשכונות החרדיות
שהצביעו לאבוטבול ולא
למפלגות החרדיות?

 


ג
94
סה"כ

חן
172
1,787

שס
1,453

בכל השכונות החרדיות מס־
פר המצביעים לאבוטבול גבוה
ממצביעי המפלגות החרדיות
כולן ,למעט ברמה א' הליטאית,
שבה כאמור היו לפחות  166מצ־
ביעי מפלגות חרדיות שהצביעו
לבלוך.
לעומת זאת ,ברמת בית שמש
ב' ,שהיא שכונה חסידית מובה־
קת ,המצב הפוך לחלוטין שם יש
מעל  130חרדים שהצביעו רק
לאבוטבול אבל לא הצביעו לשום
מפלגה!
איך אנחנו יודעים שרמה ב'
היא שכונה חסידית? לפי תו־
צאות הבחירות הקודמות כמובן.
אז גילינו בצורה ברורה שאחוז

אבוטבול
181
2520
5688
3198
4389
4135
1820
21931

הפרש
21
475
-166
56
3
131
-4
516

ברמה א' ,בקריה החרדית יחד עם
'יפה נוף' וב'חפציבה' הגידול של
מצביעי ג' ביחס לבחירות הקוד־
מות עמד באופן דומה בכל השכו־
נות האמורות על  .103%ברמה ב'
נרשמה ירידה של  12אחוז לעומת
הסיבוב השני בבחירות הקודמות,
וביחס לסיבוב השני עמד אחוז
ההצבעה הפעם על  ,88%אך
ביחס לסיבוב הראשון מספר
מצביעי המפלגות החרדיות הפ־
עם כמעט זהה לחלוטין למספרם
בבחירות הקודמות.
יש לקחת בחשבון שברמה
ב' ישנו ריכוז גבוה של קהילות
המשתייכות לחוגי הקנאים .חל־
קם לא מצביעים לעולם בבחירות
וגם בפעם הקודמת לא עשו זאת,
אך חלקים מהם קיבלו מרבותיהם
'הוראת שעה' מיוחדת בסיבוב
ההצבעה השני בפעם הקודמת,
ויצאו בפעם הראשונה בחייהם
להצביע לרב אבוטבול ,כשלכל
ברור היה שמדובר בצעד חריג
וחד פעמים מבחינתם.
עם זאת ,חלקים מחוגי הק־
נאים כן הצביעו הפעם לראשות
העיר עבור הרב משה אבוטבול,
לפי קריאה של רבנים מחוגי הק־
נאים הפעם לעשות זאת ,לאחר
שהתעורר חשש כבד שאבוטבול
יפסיד את הבחירות כפי שאכן
קרה בסופו של דבר .אלו הצ־

כח
68

מסתכם בסופו של דבר בכ־580
קול לפי החישוב הנדיב ביותר,
הווי אומר פחות מ־ 300משפחות,
חדשות וישנות כאחד.
או שהנתונים שהציגה דגל
התורה לפני הבחירות היו מנופ־
חים ,שלא לומר שקריים לחלוטין,
או שאותם מצביעים חרדיים
פשוט נשארו בבית ונותרו אדי־
שים.

מה קרה לרשימת הבית
של אבוטבול?
בהסתכלות בנתוני ההצבעה
של כל העיר בבחירות אלו הצ־
ביעו לש"ס  5,226מתושבי בית
שמש ,לעומת הבחירות הקוד־
מות בהן הצביעו לש"ס בסיבוב
הראשון  4,835איש ,ובסיבוב
השני  .5,009באופן שטחי מראים
הנתונים הללו על שמירת המצב
ללא גידול טבעי כלל וללא הגירה
חיובית ,אך במבט בנתוני השכו־
נות המצב שונה ,וכאן הנתונים
הדרמטיים:
בכל השכונות לא רק שאין
גידול במספר המצביעים של
ש"ס ,אלא שיש גם ירידה במספר
הקולות ביחס לשני הסיבובים.
איך הצליחה ש"ס אם כן לש־
מור על מספר המצביעים שלה
באופן מלא ואף להגדיל אותו

העיר הוותיקה:
2014
כח
שס
חן
ג
108 1,593 206
90
סה"כ 1,997

ג
785
סה"כ

ביעו רק לאבוטבול ,ולא הצביעו
לאף מפלגה למועצת העיר ,כפי
שמראה פילוח הקלפיות על פער
של  130מצביעים לראשות העיר
לעומת המצביעים למפלגות למו־
עצת העיר.
ברמה א' ,שרוב החרדים בה
הם ליטאים ,בבחירות הקודמות
בסיבוב השני הצביעו  3,990לק־
בוצת הסיעות של יהדות התורה,
ובבחירות הנוכחיות הצביעו
 4,094ליהדות התורה – גידול של ומה עם מצביעי אבוטבול
 104קולות בלבד ,נתון שכמובן
הלא חרדיים?
אינו משקף את הגידול הטבעי
בבחירות הקודמות נהנה הרב
המשמעותי בשכונה ואת יחידות
הדיור הרבות שהתווספו כמקובל אבוטבול מתמיכתם של 1,061
במחוזותינו .אם אכן התגייסה מצביעים לא חרדים בעיר הוותי־
דגל התורה במלואה לטובת
'יהדות התורה' והרב אבוטבול,
היכן הם אותם המונים שהיו
אמורים להצביע עבורו? שמא
יאמרו לכם שחלקם ערקו ל'עץ'
והצביעו עבורה ,ובכן' ,עץ' קיבלה
בסך הכל  365קולות בשכונה,
נתון שאינו עונה על התמיהה
הגדולה.

מעטפות כפולות
הותיקה
רמה א
רמה ג
קריה+יפה נוף
רמה ב
חפציבה

ג+חן+כח
2013
71
334
3,544

ג+חן+כח
2014
95
404
3,990

2,981
3,041
1,230
11,201

3,123
3,341
1,352
12,305

יש לציין כי בתקופה שלפני
הבחירות ניהלה הגב' בלוך קמ־
פיין מקורי ואינטנסיבי במיוחד.
היא פנתה לציבור החילוני ול־
ציבור החרדי ,לציבור האשכנזי
והספרדי ,היא סיירה ברחובות
נפגשה עם פעילים ,הפעילה
מערך שלם של מתנדבים ,שלטים
עם הכתובת 'בית שמש חייבת
בלוך' התנופפו בכל פינה במשך
חודשים ארוכים.
הרב אבוטבול ,לעומת זאת,
השיק את קמפיין הבחירות שלו
כשבוע וחצי לפני הבחירות
עצמן ,וגם אז היה הקמפיין צולע
ולא מושקע ,אם בגלל בעיות
מימון ואם בגלל שהיו בטוחים
שהניצחון מונח בכיסו של ראש
העיר המכהן וחבל על ההשקעה
המיותרת בקמפיין הבחירות ,ואם
מסיבות אחרות.
חברי הכנסת של סיעת ש"ס
ודגל התורה כמעט ולא הטריחו
את עצמם להגיע לבית שמש בה־

שס
1,137
2,515

עץ
123

נץ
470

שוואה לערים אחרות .הרב אבו־
טבול עצמו התראיין ברדיו ושידר
לציבור שהניצחון בטוח ואין שום
צורך להשקיע" :זה עניין פרו־
צדוראלי בלבד שאנחנו צריכים
לעבור פעם בחמש שנים .ברור
לחלוטין שאמשיך לקדנציה נוס־
פת" ,אמר הרב אבוטבול ,והציבור
אכן הפנים את המסר ,האמין
להצהרות הללו ונשאר אדיש .היו
כאלו שלמרבה הצער אפילו הר־
שו לעצמם להצביע אחרת ממה
שהורו גדולי ישראל כ'הצבעת
מחאה' נגד אופן ההתנהלות של
העיר ,ומתוך הסתמכות על כך
שהקול שלהם ממילא לא ישנה
דבר ולכן הם יכולים להשתמש בו

אם אכן התגייסה דגל התורה
במלואה לטובת 'יהדות התורה'
והרב אבוטבול ,היכן הם אותם
המונים שהיו אמורים להצביע
עבורו? שמא יאמרו לכם שחלקם
ערקו ל'עץ' והצביעו עבורה,
ובכן' ,עץ' קיבלה בסך הכל 365
קולות בשכונה ,נתון שאינו
עונה על התמיהה הגדולה

בכל משך מערכת הבחירות
דגל התורה התגאתה ונופפה
בעיר הוותיקה ובהתחרדות
השכונות במאות ועד לאלף
משפחות ברחובות בר אילן ,קרן
היסוד והרצל .והנה נסתיימה לה
מערכת הבחירות ויצא המרצע מן
השק ,בבחירות הקודמות בסיבוב
והורה לקיים בחירות חוזרות .הראשון היו  334קולות לדגל קה ,מעבר למצביעי המפלגות
בסיבוב השני זכה הרב אבוטבול התורה והרשימות האגודאיות החרדיות )ג+כח+חן+שס( .המ־
בתמיכתם של  38%מבעלי זכות יחד בעיר הוותיקה .בסיבוב צופה היה שבבחירות אלו ,מספר
ההצבעה בעיר.
אחוז מצביעי בלוך בבחירות
אלו עמד על  35%מבעלי זכות
ההצבעה ,שיעור גבוה ממצביעי
אלי כהן בסיבוב הראשון בבחירות
2018
2014
2013
שס
הקודמות שעמד על  ,32%ואחוז
45
18
68
מעטפות כפולות
נמוך ממצביעי כהן בסיבוב השני
1,137
1,593
1,453
הותיקה
שעמד על .37%
אבו־
מצביעי
בקרב
נסכם:
1,395
1,467
1,438
רמה א
טבול נתוני ההצבעה הפעם היו
947
רמה ג
דומים לנתוני ההצבעה בסיבוב
הראשון בבחירות הקודמות,
725
768
729
קריה+יפה נוף
ואילו במגזר הכללי ,הצביע הפ־
702
813
801
רמה ב
עם אחוז גבוה יותר לטובת בלוך,
לעומת אחוז המצביעים לאלי כהן
275
350
346
חפציבה
בסיבוב ההצבעה הראשון בפעם
5,226
5,009
4,835
הקודמת .ברור אם כן שהיתה
אדישות כללית בעיר ,ונראה כי
הכל סברו שהנצחון מונח בכי־ השני הגיע מספרם ל־ 404קולות ,המצביעים הלא חרדיים בעיר
סו של ראש העיר המכהן ,כך ואילו בבחירות הנוכחיות היו הוותיקה ילך ויגדל גם בגלל גי־
שמצביעים חרדיים סמכו על כך  782ליהדות התורה ,ו־ 123קול דול טבעי ,וגם בגלל שביעות רצון
שמלאכתם תיעשה בידי אחרים לעץ .גידול מקסימלי של דגל מראש עיר מכהן .אולם רק 475
ונשארו בבית ,ומצביעים חילו־ התורה בעיר הוותיקה של  380קולות הגיעו הפעם לאבוטבול
ניים סברו שאין תקוה להחלפת קול ,ובל נשכח שבבחירות הקו־ ממפלגות חילוניות בעיר הותי־
ראש העיר החרדי ,ונשארו גם דמות כמחצית מהקולות בעיר קה .המשמעות :כ-־ 600מצביעים
הוותיקה שניתנו למפלגות חר־ לא חרדים העבירו את התמיכה
הם בבית.
אם ננסה לפלח את רמת דיות ניתנו לרשימות האגודאיות שלהם מאבוטבול לבלוך ,ועליהם
יש להוסיף את הגידול הטבעי
האדישות בשכונות השונות בבית 'כח' ו־ג'.
אלף משפחות ליטאיות בעיר שלהם שכן ברוב המקרים מדובר
שמש ,נגלה שהנגע פשה בכל
אחת ואחת משכונותיה של בית הוותיקה שוות לפחות  2,000במשפחות שלמות שהצביעו לא־
שמש ,ולא פסח על אף אחת מהן .קולות ,אך מספר הקולות של דגל בוטבול ,ולא בתושבים בודדים.

ג
2018
80
785
4094
1867
3214
2955
1373
14,368

האדישות היתה
על הקיר!

2018

במעט? בזכות האכלוס של רמה ג'
בה התאכלס ציבור גדול שמזוהה
עם ש"ס באופן טבעי .התרומה
הגדולה של רמה ג' בדמות 947
קולות חדשים לש"ס ,איזנה את
התוצאה הסופית של ש"ס.
בנטרול רמה ג' ,קיימת ירי־
דה של  730קולות לש"ס ,ביחס
לסיבוב השני בבחירות הקודמות,
ו־ 556קול ביחס לסיבוב הראשון.

איפה תושבי
ה'מתחרדים' הליטאיים?

מי אמור לעשות על כך חשבון
נפש ,מי אשם באיבוד המצביעים
הלא חרדיים שבעבר הכריעו את
הכף פעם ופעמיים לטובתו של
הרב אבוטבול?

ביחס
ל־2013
113%
235%
116%

ביחס
ל־2014
84%
194%
103%

108%
97%
112%
128%

103%
88%
102%
117%

כדי להשמיע את מחאתם בדרך
נלוזה זו.
מי כן זיהה את הסכנה הגדו־

ביחס
ל־2013

ביחס
ל־2014

-23
-316
-43

27
-456
-72

-4
-99
-71
-556

-43
-111
-75
-730

לה הטמונה באדישות ובשאננות
הזאת? סגן השר הרב מאיר פרוש
שוחח עם חברי מועצת העיר
הליטאים והחסידיים ,ואמר כי
הוא ממליץ בחום על הליכה
נפרדת לבחירות ברשימה אחת
לאגודת ישראל ורשימה נפרדת
לדגל התורה.
סגן השר גם הסביר את המניע
שלו לכך :הגדלת אחוז ההצבעה.
"אם נלך ברשימה מאוחדת הצי־
בור יישאר אדיש ואנו עלולים
להפסיד את ראשות העיר" ,אמר
הרב פרוש ,אך דבריו לא נשמעו.
גם בליל הגשת הרשימות ,כשה־
תקבלה ההחלטה לגשת לבחירות
ברשימה מאוחד ,התקשר יו"ר
'שלומי אמונים' בבית שמש הרב
שמעון גולדברג לרב מאיר פרוש
ועדכן אותו בכך .הרב פרוש בי־
קש ממנו שייכנס לחדר הישיבות
ויודיע בשמו פעם נוספת ,שהוא
קורא לשנות את ההחלטה וללכת
ברשימה נפרדת ,משום שהליכה
משותפת תגרום לאדישות גדולה
בקרב ציבור המצביעים ,כפי שא־
כן קרה לבסוף.

ְמ ַב ֵשּ ׂר
ואומר
בנימין ליפּקין

על הניסים
המבצע שאליו נכנסה
מערכת הבטחון אתמול
בבוקר לחישוף המנהרות
שחצב חיזבללה לתוך שטח
ישראל ,חשף איש אחד בחו־
לשתו.
עצם העובדה שראש
הממשלה מכריז על מבצע
שתוכנן בקפידה במשך הש־
בועות האחרונים ,ואולי גם
לפניהם ,מעמידה באור מביך
במיוחד את שר הבטחון לש־
עבר אביגדור ליברמן .האיש
שהזדרז לפרוש מהממשלה
לאחר שזיהה בחירות קרו־
בות ,לא לפני שהגיע למסק־
נה כי מוטב יהיה לו אם יגיע
אליהן מהאופוזיציה ,התגלה
כתלוש וקהה חושים.
אם למישהו עוד היה
ספק אם ליברמן אכן ידע
על המבצע המתרקם ,באו
דבריו המפורשים של נתניהו
אתמול וסילקו את הספק
בצורה שאינה משתמעת
לשתי פנים .ראש הממשלה
בחר להודות "לשר הבטחון
הקודם" ,כשהוא נוקב בשמו,
על חלקו בהכנות למבצע .אי
אפשר שלא לזהות סרקזם
בעצם ההודאה הזאת המשו־
לה לתואר "חברי" שבו מש־
תמשים עורכי דין משני צדי
המתרס כשהם מצטטים זה
את זה ,רגע לפני שהם נוע־
צים בגבו את הלהב המילולי.
כשנתניהו טורח להודות
לליברמן הוא מבקש לוודא
שלא יהיה שלא יתהה :על
מה ולמה מצא לנכון שר
האיומים לנטוש את המער־
כה רגע לפני שדחפורי צה"ל
פושטים על מנהרות חיזב־
ללה וחושפים לעולם כולו
תצלומים טריים שמראים
את אנשי חיזבללה בתוכן,
אך לפני זמן קצר.
הסיפור הזה גם ממחיש
כי היו דברים של ממש מא־
חורי השמועות על תדריכים
שהועברו בדרך עקיפה למ־
נהיגי הציונות הדתית ומהם
לאוזני שרי הבית היהודי.
כיום הזה מתברר שוב כי
שרי החינוך והמשפטים עשו
את הצעד המתבקש ביותר
כשנשארו בממשלה ולא
נטשו אותה ,רגע לפני שהיא
משיקה מבצע עוצר נשימה
ביכולותיו המודיעיניות בג־
בול הצפון ומשקמת אגב כך
את כושר ההרתעה המצולק
של ישראל.
אך לפני שבועות אחדים
התייצב ראש הממשלה בק־
ריה בתל אביב ובנאום בט־
חוני רווי פתוס הסביר לעם
מדוע אין זו השעה הכשרה
להכריז על בחירות .הפרש־
נים נעו בין לעג ציני לבין אי
אמון .לא מעטים מהם התב־
טאו כי שוב נתניהו רותם את
המדינה וצרכיה הבטחוניים
לשיקולי השרידות הפו־
ליטית שלו .חלפו שבועות
אחדים והתצלומים שמשגר
דובר צה"ל למערכות העי־
תונים מדברים בעד עצמם:
חיזבללה התכוון להשתלט
על הגליל .או לפחות להת־
קרב לכך .במערכת הבטחון
ידעו על כך והחליטו לתת
פומבי למהלומה על פרויקט
המנהרות.
קל מאוד לנחש מה היה
קורה חלילה אילו ישראל
היתה יוצאת לבחירות ובח־
סות הערפל שהן יוצרות היה
מתרחש חלילה פיגוע או
יותר מכך ,באמצעות המנה־
רות הללו .נתניהו וממשלתו
היו מוקעים אל עמוד הקלון
כאחראים למחדל.

על הפורקן
החידה נותרה אפוא
בעינה :אם ידע ליברמן על
מבצע שמתרקם בגבול לב־
נון ,שאיש לא יוכל להישאר
אדיש מולו ומול מראותיו,
מדוע החליט לפרוש.
מסתבר שגם ליברמן
בסתר לבו ידע כי תחום
ההשפעה שלו במשרד הב־
טחון כה מינימלי ,שלא לומר
אפסי ,עד שהוא אפילו לא
התפתה לגזור חלק מהקופון
של המבצע הנוכחי ואגב כך
להישאר בתפקיד.
כחודש ימים לאחר כני־
סתו למשרד הבטחון ,רעדו
שמי עזה ממטח ארטילרי
כבד כתגובה לירי קאסמים.
רבים חשבו כי זהו תוצר של
בעל הבית החדש במשרד
הבטחון .יום או יומיים לאחר
מכן נועדנו ,אנשי התקשורת
החרדית ,עם ראש הממשלה
שהשיב בתשובה לשאלתנו
בזלזול מוחלט על ייחוס
הפעולה לשינוי הפרסונלי
במשרד הבטחון" .במקרה",
אמר בגיחוך" ,הוחלט על כך
לפני מספר חודשים".
הוא צדק כנראה.

על הגבורות
השם איראן שב ועולה
כל העת בכל שיח בינלאומי
שעוסק במזרח התיכון.
בטרם הושלם מבצע 'מגן
צפוני' ברור שהוא מנחית
מכה קשה על איראן .גם
כלכלית וגם מוראלית.

במהלך הדיון בוועדה לפניות הציבור:

ביטוי הולם |

יו"ר הוועדה ח"כ הרב אייכלר לאל־על:
"הסדירו מדיניות חדשה לטובת שומרי תו"מ"
הכנסת דנה בפרשת 'טיסת השבת' של אל על במטרה להפיק לקחים" .משבח את אל על שלא טסה בשבת אבל אם יש ספק – לא נוסעים"
מאת דוד שמואלי
הוועדה לפניות הציבור דנה
בפרשת 'טיסת השבת' של חברת
אל על ,במטרה להפיק לקחים
מטיסה  LY002שהתעכבה לאור
שלג כבד שירד בניו יורק.
בעקבות העיכוב ואיחור בה־
געת הצוות ,המטוס נאלץ לנחות
באתונה כדי למנוע מהנוסעים
הדתיים והחרדים לחלל שבת.
בנוסף ,חברת אל על טענה כי
נוסעים חרדים התפרעו בטיסה –
דבר שלא היה ולא נברא.
יו"ר הוועדה לפניות הציבור
ח"כ הרב ישראל אייכלר אמר
בדיון כי "הכתבות שפורסמו
באמצעי התקשורת בשבת היו
שקריות ,הוועדה קיבלה את
תשובת אל על שזה לא בא ממנה,
אבל הציבור החרדי סבל מהסתה
באמצעי התקשורת ולא שמענו
הכחשה מספיק גורפת ומספיק
חזקה.
"הוועדה שמעה כי טרם
הסתיימה בדיקותיה של הוועדה
מטעם חברת אל על בענין הטי־
סה ,ובאופן עקרוני אני אומר כמו
בתנאי בטיחות הטיסה יש ספק
או אין ספק כך לגבי השבת אם אי
אפשר לנסוע לא נוסעים".
הרב אייכלר הוסיף" ,אני פונה
לאל על בבקשה להסדיר נהלים

חדשים ומדיניות ולהעביר גם
הכשרה לדיילים ולמנהלים שנו־
געים לציבור שומרי השבת וגם
לענין התפילות וגם לגבי הנשים
שזכויותיהן נרמסות כשהן רוצות
לשבת בנפרד לא ליד גבר ,צריך
לאפשר להן זאת .זכות האשה
לשבת לא ליד גבר במיוחד ביום
המאבק על זכויות האשה".
בסיכום הדיון ביקש יו"ר
הוועדה להמתין לתוצאות הבדי־
קה הכוללת ,ודרש מראשי אל על
להתייחס לחשש חילול שבת כמו
שמתייחסים לחשש בטחוני.
"כמו שבספק אירוע בטחוני,
אפילו ספק קל ,המטוס לא ימ־
ריא ,כך אתם צריכים לראות את
הספקות של חילול שבת ובשום
מקרה כזה לא להמריא .באשר
לנוסעים שעברו עגמת נפש ,יש
לפצות אותם באופן ראוי ,כזה
שיוכיח את התנצלותה הכנה של
החברה" ,אמר.
יו"ר ועדת הרבנים למען
השבת הרב יצחק גולדקנופף
אמר כי "על ראשי אל על לשים
לב שהנוסעים מרגישים שנעשה
עמם עוול ,זה עצמו אומר שיש
בעיה .הסיכום של אל על מול
ועדת הרבנים הוא לא להמריא
וגם לא לנחות בשבת .הטיסה
המדוברת נמצאת על גבול מסוכן
וקיים חשש לחילול שבת .ראוי

שאל על תבטל את הקו הזה ,ואם
לא ,הוועדה תוציא הנחיה לשומרי
שבת להימנע מלעלות על הטיסה
הזו".
סמנכ"ל לקוחות ושירות באל
על ,אמיר רוגבסקי ,הציג את
המקרה ואמר" :ככל שלקוחות
נפגעים בכל אירוע ולא רק בטי־
סה כזאת או אחרת אנחנו מטפלים
ויודעים לטפל ,אנחנו כבר הבענו
את הצער שלנו על כך לנוסעים
שהיו צריכים להיות בתל אביב
ביום ששי בצהריים ,ולגבי הטיסה
הספציפית הזאת ,אציין כמה עו־
בדות :מדובר באירוע מורכב עם
הרבה דעות ,חלקן דומות למה
שעלה כאן וישנן אחרות שונות
שגם הן לנוסעים באותה טיסה".
בנוגע לקיום טיסות בשבת
אמר רוגבסקי כי "אנחנו כחברה
פרטית חתומים על הסכם כי לא
מטיסים נוסעים בשבת ואל על
מקפידה על זה קלה כחמורה.
כאשר מדברים על אל על בהיבט
של שבת ,צריכים להגיד וזה מה
שציפיתי לשמוע כי אל על לא
מטיסה נוסעים בשבת וגם באירוע
הזה לא הטיסו נוסעים בשבת ,ואת
זה לא שמענו מאף אחד שהלינו
על האירוע .אל על לא חיללה
שבת ולא גרמה לנוסעים לחילול
המוני של השבת".
סמנכ"ל אל על טען בדיון כי

בשורת הדיור באלעד :הוועדה המחוזית
אישרה את התכניות לשכונה החדשה
לאחר אישור הוועדה ייצאו השטחים לשיווק ולהיתרי בניה
מאת מאיר קליין
בשורת הדיור באלעד מתחי־
לה לקרום עור וגידים .זאת עם
אישורה הסופי של השכונה החד־
שה בצפון -מזרח העיר ,בה יוקמו
כ 650-יחידות דיור.
הוועדה המחוזית לתכנון
ובנייה מרכז שבמינהל התכנון,
אישרה למתן תוקף את התוכנית
להקמת שכונת מגורים חדשה
בצפון מזרח העיר אלעד.
שכונת המגורים החדשה
ממוקמת ממערב לכביש החדש
)כביש  (4711המתחבר לכביש
) 471מכבית( ,והיא כוללת כ640-
יחידות דיור בבנייה של עד שבע
קומות ,המתאימה לאוכלוסייה
המתגוררת בעיר .בקומות הקר־
קע של מבני המגורים ישמשו בין
היתר עבור בתי כנסת וגני ילדים.
כמו כן ,התוכנית נותנת מענה
לצורכי הציבור המגוונים של
האוכלוסייה בעיר ,באמצעות הק־
צאת שלושה מתחמים שונים למבני
ציבור בשטח כולל של  23דונם.
במסגרת התוכנית תוקם
כניסה חדשה לעיר ממזרח ור־
צועת שטחים ציבורים פתוחים
בהיקף של  21דונם .עוד כוללת
התוכנית ,הקמת מגדל תעסוקה
ומסחר בשטח של כ 16-אלף מ"ר
וכן חזית מסחרית בקומת הקרקע
של מבני מגורים ,לצד הרחובות
הראשיים רבי יהודה הנשיא ורבי
שמעון בן שטח.
על פי שלבי התכנון והשיווק,
עתה ,עם האישור למתן תוקף,
משרד השיכון יפרסם את הש־
כונה לשיווק ליזמים וקבלנים,
ולאחר מכן הם יציגו את תוכניות

הבניה בפני הוועדה המקומית על
מנת לקבל היתרי בניה .כך שעל
פי הצפי ,הבניה בשטח יכולה
להתחיל בחודשים הקרובים.
ראש העיר הרב ישראל פרוש
אמר כי "מדובר בבשורה מעשית
ראשונה שמציעה העיר אלעד
למצוקת הדיור החרדי .במהלך
השנתיים האחרונות פעלנו רבות
כדי שהשכונה תתאים לצרכי
הציבור ,לצד הצגת פתרונות
למבני ציבור ,בתי כנסת ושטחי

החברה אמרה אמת לכל אורך
הדרך" .התחושה שלנו היא שכ־
חברה מנסים לגרור את החברה
למקום שלא נמצאת בו ,החברה
לא שיקרה לאורך הדרך ,ואמרה
רק את האמת ,ולא הסיתה כנגד
שום ציבור כזה או אחר ,וכשיש
לנו ענין עם נוסע אז הענין הוא
מול הנוסע ,לא מפלים בין נוסעים.
"אנחנו מתייחסים לכל הנו־
סעים באותה מידה .לא היה נציג
רשמי של אל על שהאשים מגזר
כזה או אחר" ,הוסיף" .הדיילות
והצוות מגיעים לשדה התעופה
באמצעות חברת הסעות מתוך
הנחה שיגיעו בזמן ,משלוש ההס־
עות אחת התעכבה כי הציר תנו־
עה שלה לא אפשר הגעת ההסעה
בזמן .היו כ־ 80נוסעים שהתעכבו
ולשמחתנו ושמחתם יכלו לעלות
על הטיסה כי היא התעכבה ,והם
התעכבו בגלל השלג ,המון חברות
תעופה ביטלו את הטיסות ,אך
לאל על יש לה מטרה אחת והיא
הבאת הנוסעים ליעדם".
רוגבסקי הסביר את השת־
לשלות האירוע והוסיף" :מטוס
שצריך לחזור לגייט צריך שיהיה
לו גייט שיתחבר אליו ,מגדל הפי־
קוח נתן לו אישור לצאת למסלול
ההמראה ולא נתן לו אישור להת־
חבר לגייט ואת זה כולם שוכחים,
ונאמר כי רק בעוד שעתיים יהיה
גייט פנוי ,במקרה כזה אם היה
צריך להוריד את הנוסעים גם
בהנחיות הבטחון האמריקאים
מקפידים על זה והיה גם צריך
להוריד את הכבודה ,ובמקרה
שלנו מטוס ג'מבו עם  400נוסעים
וצריכים לחפש מזוודות...

"עמדו בפני הטייס שתי אפש־
רויות .האחת היא לחזור להמתין
לגייט ולבטל את הטיסה ו־400
הנוסעים לא יגיעו לתל אביב ,לא
ביום שישי ולא במוצ"ש .השניה
היא שקם הרב סורוצקין ביוזמתו
ופנה לטייס וקיבל את התשובה:
לפי החישובים אם טסים עכשיו
נגיע כשעה לפני השבת ,הרב
הרגיע את הנוסעים והטייס קיבל
אישור ממגדל הפיקוח להמראה

לתל אביב ולא לאתונה .הטייס
המריא בשעה  23:45בלילה לתל
אביב ,שלפי החישובים יגיעו
בדיוק בשעה  16:00לנתב"ג ושם
הרב חיות נערך לארח את הנוס־
עים שומרי השבת בנתב"ג ,איני
מכיר חברה שהיתה עושה את זה.
"המטוס קיבל נתיב טיסה
ארוך יותר על ידי מגדל הפיקוח
של  ,JFKלקחו את המטוס מע־
רבה ,ואחרי מספר שעות התגלה

שישנה סכנה לחילול השבת כי
הטווח קוצר ב־ 5דקות ,מנכ"ל אל
על קיבל החלטה שהוא לא לוקח
סיכון על  5דקות ואנחנו ננחת
באתונה ,זאת הסיבה כי אנחנו לא
מטיסים נוסעים בשבת.
"הזמנו  103חדרים באתו־
נה ,ומחב"ד אתונה הזמנו 150
ארוחות ,וזוהי פעם שלישית
שמנחיתים מטוס באתונה בשנים
האחרונות ואנחנו מתורגלים".

פומפאו" :נחושים להתעמת
עם איומי איראן"
דוברת מחלקת המדינה פרסמה כי בשיחה בין ראש הממשלה למזכיר המדינה
עלה הנושא האיראני לדיון על כל מכלול האיומים מהמשטר בטהרן
מאת כתב 'המבשר'
ראש הממשלה בנימין
נתניהו ומזכיר המדינה האמרי־
קני מייק פומפאו נועדו בבריסל
בלילה שבין שני לשלישי במשך
יותר מארבע שעות.
הדיון עסק באיומים
השונים הנובעים מאיראן
ומשליכים על ישראל ,כולל
המפעלים לדיוק טילים בלבנון
והגרורות האיראניות בג־
בול סוריה .השניים גם עסקו
בהצעה האמריקנית לגינוי
חמאס שתועלה באו"ם בהמשך
השבוע.

דוברת מחלקת המדינה
האמריקנית מסרה בתום הפ־
גישה" ,מזכיר המדינה נפגש עם
ראש ממשלת ישראל בבריסל.
הוא הדגיש את מחויבותה של
ארצות הברית לזכותה הבטחו־
נית והמוחלטת של ישראל לה־
גנה עצמית ולמאבק נגד ההטיה
האנטי־ישראלית באו"ם".
היא הוסיפה כי "המזכיר
חזר על תמיכתה של אר־
צות הברית בחיזוק הקשרים
וההידברות בין ישראל במזרח
התיכון ובאפריקה ,כולל עומאן
וצ'אד".
"המזכיר פומפאו ציין את

עוצמת הברית האמריקנית־
ישראלית ואת שיתוף הפעולה
הגדול בין המדינות .הוא שב
והדגיש את נחישותה של אר־
צות הברית להתעמת עם מכ־
לול איומי המשטר האיראני",
סיכמה הדוברת.
פומפאו עצמו כתב לאחר
הפגישה" ,בבריסל נפגשתי עם
ראש הממשלה נתניהו .שמחתי
לאחל לו חנוכה שמח אחרי
שהדלקנו יחד נרות בחנוכיה.
בפגישה הדגשתי את מחויבותנו
לבטחון הלאומי של ישראל
ולשמירה על זכותה המלאה
להגנה עצמית".

רפאל קלפהולץ

הצצה חינוכית בעלון
בימי החנוכה נהוג לתת צדקה ביד נדיבה .מנהג הנערים
לסבוב ולבקש על הפתחים מובא כבר בספרי הפוסקים .ואכן
ילדי ישראל נהנים לפשוט את ידם ולקבל 'מעות חנוכה'
מההורים ,הסבים ושאר קרובים ,משפחה ומשפחה כנהוג
אצלה.
קופות הצדקה הכלליות ,העירוניות והכלליות ,אף הן
פושטות יד לבקש בכל דרך אפשרית .העסקנים וגבאי
הצדקה טרודים בעריכת מגביות חנוכה וידיהם מלאות
עבודה – לפשוט יד ולקבל מלוא מיסת נדבת ידו של כל
אחד.
אף תיבות הדואר מעידות על כך בשלל צבעים שונים
ומגוונים .במשך כל החנוכה כורע תא הדואר תחת נטל עלוני
הצדקה העבים הנתחבים לתוכו בשארית כוחותיהם של
מחלקי הדואר היקרים .נדרשות שעות נוספות רבות אך ורק
כדי להספיק ולהציץ פנימה אל כל עלון ופרוספקט ,להבין
במה בדיוק הדברים אמורים.
הצד השווה שבכולם ,שהם מבקשים ודורשים עבור
מטרות נעלות ונחוצות מאוד .חזקה על גבאי הצדקה
המסורים די בכל אתר ואתר ,האמונים על מלאכת הקודש
של גביית הצדקה ,בפיקוח הרבנים הממונים עליהם ,שאינם
מפריזים בתיאורי סרק ואינם מגזימים בדבריהם .לצערינו,
צרכי עמך ישראל מרובים ודעתם קצרה .רבים הם הנזקקים
לסיוע השרויים בעלטה לאחר שעולמם חשך עליהם ואנו
מתבקשים להאיר להם במעט בימי החנוכה את החשיכה
העצובה הזו באמצעות סיוע כספי הגון.
בהתייחס לעלוני הצדקה המוכרים לנו אף במשך כל
השנה ולא רק בחנוכה ,שמענו מיהודי חכם ,בעל לב רגיש
וחיישנים חינוכיים גבוהים ,נקודה נכונה למחשבה.
מטבע הדברים רבים מאתנו נוטים להתעלם מהעלונים
לגמרי ,להטיל אותם הישר אל סל האשפה הממוקם תחת
תאי הדואר ,ותודה ל'ועד הבית' המסור שדאג לכך ,או
במקרה הטוב יותר להעלותם הביתה ולהשליכם אל פח
האשפה הביתי ,בתקוה כי הילד התורן שיצטרך לסחוב את
המשא הכבד אל ה'צפרדע' ימחל לנו על כך...
פתיחת העלון ועיון בתוכנו ,היא אופציה אחרונה שרבים
נמנעים ממנה ,וטענתם בפיהם' :ממילא אינני יכול לסייע',
'גמרתי כבר את המעשר ואת החומש של חודש זה' ,או
לחילופין' ,כמה צרות אפשר לשמוע?' – 'אין לי כוח להיחשף
שוב לטרגדיות קורעות לב'...
אמנם טענות אלו נכונות ,אך כדאי לשים לב למה שנכון
לפחות בבתים בהם יש ילדים מתבגרים .רצוי שהנפשות
הרכות יקלטו שלהוריהם יש לב רגיש לצרות הזולת .לפחות,
פתחו את העלון והיאנחו בלב שבור על צרותיו של פלוני
ואלמוני .הקדישו רגע יקר אחד להזדהות כנה עם צרות
הפרט והכלל ,לאחר מכן מותר לכם לקבל החלטה שאתם לא
יכולים לעזור ,אבל את הזווית החיובית חינוכית שהצאצאים
היקרים יקלטו ,מאוד לא מומלץ להחמיץ .בתקוה שנשמע
תמיד ונתבשר בשורות טובות.

מסחר .במקביל אנחנו ממשיכים
לפעול כדי לקדם בניית עוד אלפי
יחידות דיור ,במסגרת הסכם הגג
עליו חתמנו בשנה האחרונה".
הגב' ש .ברנד ,יו"ר הווע־
דה המחוזית ,ציינה כי "מדובר
בתוכנית המציעה פתרונות
דיור ותעסוקה תוך מתן תשומת
לב מרבית לצרכי האוכלוסייה
ולאורח החיים ביישוב" .התוכנית
שיזם משרד השיכון נערכה ע"י
גוטמן אסיף אדריכלים.
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המסורת באלעד נמשכת :חוברת
אירועי חנוכה חולקה לתושבי העיר

מאת מאיר קליין

מסורת אירועי חנוכה נמשכת,
עם חלוקת החוברת השישית
במספר של כלל אירועי חנוכה,
בהפקת דוברות העיריה ומחלקת
התרבות העירונית ,יחד עם מרכז
קהילתי אלעד.
במסגרת אירועי החנוכה,
הושגו מחירים זולים עבור תושבי
העיר ,במגוון אירועים שיתקיימו
אי"ה לאורך ימי החנוכה בעיר.

בין האירועים יתקיימו גם הצגות
ומופעים לילדים ונוער ,חלקם
ללא תשלום כלל.
במהלך החודשים האחרו־
נים התקיימו פגישות עבודה
רבות ,לקביעת מערך ההצגות
והמופעים ,ובימים האחרונים
הושלמו כל הפעילויות ,וכמי־
טב המסורת ,השבוע כאמור
מופצת בתיבות הדואר חוברת
מהודרת עם פירוט כלל המופעים
וההצגות.

כמו כן ,היערכות מיוחדת
נרשמה גם בספריית 'מרגלית'
העירונית שנכנסה זה עתה
למשכנה החדש והמרווח ,שם
נרכשו בחודשים האחרונים
אלפי ספרים חדשים ,ובמקביל,
הותאמו שעות הפתיחה לילדים
הנהנים מחופש בחלק ניכר מימי
החנוכה.
ראש העיר הרב ישראל פרוש
אומר כי "חנוכה ,שהוא חג מש־
פחתי ,מוביל אותנו שנה אחרי

סער" :אל תתייחסו להשמצות"
השר לשעבר קיים הדלקת נר שני יחד עם תומכיו ולצד הבעת תמיכה בממשלה
רמז גם להתרחשויות העתידיות בליכוד
מאת מאיר ברגר
השר לשעבר ,גדעון סער ,ערך
אירוע חגיגי לרגל ימי החנוכה יחד
עם מאות תומכיו במפלגת הליכוד
ורמז להשמצות המוטחות בו
מבית.
"מאז שחזרתי ,ובעיקר בימים
האחרונים ,אני חשוף כמו שאתם
יודעים להשמצות והכפשות",
אמר והוסיף" :אתם רואים את זה
במסרונים אנונימיים – גם היום
קיבלתם לא? – זה לא נעים ,אבל
אני לא מתרגש מזה ואני מציע
גם לכם לא להתייחס להשמצות.
להתעלם מלשון הרע ,כשאתם
רואים שנאת חינם תשתדלו לה־
רבות באהבת חינם כי זאת הרוח
שאנחנו רוצים להביא".
"חברי התנועה מכירים אותי
שנים רבות ואני מכיר אותם
שנים רבות ,ואני סומך על תבו־
נתם" ,אמר" .אני מבקש מכולם:
לא להיגרר לשיח של הכפשות,
לדבר רק חיובי .כי ברוח החג,
מעט מן האור דוחה הרבה מן
החושך .והנה נתתם הערב תשו־
בה כל כך יפה – הגעתם לכאן
כולכם ואת התשובה להשמצות
אפשר לתת – וניתן – בקלפיות
בבוא העת".

בנאומו רמז סער ליום שא־
חרי נתניהו" :צריך לבנות את
העתיד .יש לנו הזדמנות להציג
כיווני מדיניות חדשים .לבנות
בירושלים הבירה בהיקפים מש־
מעותיים ולהבטיח בה רוב יהודי
איתן לדורות.
"לחתור להחלת ריבונות על
אזורי ההתיישבות הישראלים
ביהודה ,בשומרון ובבקעת הירדן.
יש להוריד מהפרק הקמת מדינה
ערבית נוספת בלבה של ארץ־
ישראל .יש להציג מתווה מדיני
אזורי ,על בסיס מדינות קיימות,
הכולל שיתופי פעולה בתחומי
הכלכלה ,האנרגיה ,התיירות
ואיכות הסביבה".
לדברי סער" ,האוטונומיה
הערבית ביו"ש )הרשות הפל־
סטינית( צריכה להיות קשורה
בעתיד לירדן .אני מזכיר שערביי
יו"ש היו אזרחי ירדן עד  ,1988אז
שלל מהם המלך חוסיין באופן חד־
צדדי ובניגוד למשפט הבינ"ל את
אזרחותם".
"ממשל טראמפ גילה בש־
נתיים האחרונות גישה נבונה
ומפוכחת לסכסוך .אני מקווה
שהממשל הנוכחי לא יחזור על
המשגים של ממשלים קודמים
וילך בדרך אחרת .המפתח לכך:

להימנע מפתרון המבוסס על
'מתווה קלינטון' ,בווריאציה כזאת
או אחרת .פתרון אינו יכול לכלול
הקמת מדינה ערבית נוספת בלב
ארצנו .מדינה כזאת רק תרחיק
את אזורנו מהשלום והיציבות.
היא הבעיה .לא הפתרון .זאת רק
אחת הסיבות מדוע חשוב שהלי־
כוד ימשיך להוביל את המדינה",
אמר סער.
הוא ציין כי קשה למצוא על
המפה הפוליטית אלטרנטיבה
לשלטון הימין" .יריבינו הפולי־
טיים עדיין לא הפיקו את הלק־
חים המתבקשים מכשלון הדרך
המדינית שלהם .הם רוצים לחזור
על אותה דרך שנכשלה שוב ושוב
ושוב – מתוך איזושהי תקוה ,יותר
נכון – אשליה ,שהפעם היא תביא
לתוצאות שונות .אם רק תינתן
להם הזדמנות – הם יחזירו את
ישראל לנתיב האשליות והנסי־
גות".
סער התייחס גם לפרסום
המלצות המשטרה בנוגע לפרשת
" .4000חזקת החפות ,הקיימת
לכל אזרח ,עומדת גם לראש
הממשלה .אין לפגוע בזכות זו,
כמו גם בזכות להליך הוגן על ידי
חריצת־דין מוקדמת בתקשורת או
בכיכרה של עיר".

שנה להגביר את פעילות התרבות
העירונית ,כאשר אנחנו נותנים
דגש מיוחד על המגוון שיתאים
לכל המשפחה" .הוא הודה למנחם
הורביץ מנהל המתנ"ס ולברק
שטיגליץ מנהל התרבות ,על הע־
בודה והמאמצים ליצירת מארג
הפעילות הרחב".

מאת דוד שמואלי
ועדת הכלכלה של הכנסת
אישרה לקריאה שנייה ושלישית
את הצעת חוק אחריות לעבודות
שיפוצים ,של ח"כ רועי פולקמן
וחברי כנסת נוספים ,לפיה כל
קבלן שיפוצים יחויב לתת למזמין
אחריות של שנה לפחות על עבו־
דות בהיקף של  20אלף שקלים
ומעלה.
לפי ההצעה ,בתקופת האח־
ריות יחויב קבלן השיפוצים לבצע
תיקון ליקויים ללא תשלום ובתוך
זמן סביר.
לפי ההצעה שאושרה ,כל קב־
לן שיפוצים יחויב לתת אחריות
על עבודתו לשנה לפחות ,בהתאם

היועץ לבטחון לאומי בבית
הלבן ג'ון בולטון הביע אמש תמי־
כה בישראל בעקבות מבצע 'מגן
צפוני' נגד המנהרות של חיזבללה:
"ארצות הברית תומכת באופן
מלא במאמצי ישראל להגן על רי־

רון דרמר ,שגריר ישראל
בארה"ב ,כתב כי "ישראל מעריכה
עמוקות את תמיכתו החד־משמ־
עית של ממשל טראמפ בזכותה
להגן על עצמה – נגד מנהרות חי־
זבללה ,רקטות חמאס ,התבססות
איראן בסוריה ,ודברים נוספים
המאיימים על המדינה היהודית".

רוב הילדים עם מומים בלב – מאזורי הצפון וירושלים
מאת דוד שמואלי
הוועדה לזכויות הילד קיימה
דיון מעקב על הטמעת חוזר הבי־
טוח הלאומי בענין קביעת זכאות
לגמלה בגין מומי לב מולדים ומ־
חלות לב נרכשות בילדים.
יו"ר הוועדה ח"כ שאשא־
ביטון הזכירה בתחילת הדיון כי
מ־ 2015ועד היום קיימה הוועדה
לזכויות הילד סדרת דיונים על
האתגרים המורכבים איתם מת־
מודדים ילדים חולי לב והוריהם,
ועל הקשיים מול המוסד לביטוח
לאומי בהליכי הבקשה להכרה
כנכים הזכאים לקצבה.
לאור פעילות הוועדה גיבש
הביטוח הלאומי חוזר לקביעת
זכאות לגמלה בגין מומי לב מול־
דים ומחלות לב נרכשות בילדים.
אולם ,גם לאחר הפצתו של החוזר
ממשיכות להגיע לוועדה תלונות
אודות יישום הדברים ,וכעת
מקיימת הוועדה דיון מעקב נוסף
בנושא ,לראות מה נעשה ואילו
אתגרים יש עוד לתקן ולשפר.
פרופ' יעקב יהב ,הלשכה
הרפואית בביטוח לאומי" :החוזר
יצר ייחודיות לנושא מומי לב בי־
לדים והוא מצוין כי עושה בדיוק
את מה שביקשנו להשיג .לצורך
הצגת נתונים ערכתי בדיקה של
נתונים מהוועדות הרפואיות מאז
תחילת יולי ,ונמצא כי הן טיפלו
ב־ 91ילדים עם מומי לב .רובם
המוחלט מהצפון ומאזור ירוש־
לים ,מה שיכול להצביע על בעיה

ההצעה תחול על חוזים חדשים שיעשו לאחר כניסת החוק לתוקף בעוד כשלושה חודשים
להסכם בין הצדדים .האחריות
תחול על עבודות בהיקף של 20
אלף שקלים ומעלה – כך שב־
עבודות כאלה המזמינים ייהנו
מאחריות לתקופה של שנה לפ־
חות ,במהלכה הקבלן יחויב לבצע
תיקונים ללא תשלום ובתוך זמן
סביר .בעבודת בסכום נמוך מ20-
אלף שקלים עדיין יכול הצרכן
לתבוע על נזק שגרם לו הקבלן,
אלא שבמקרה כזה חובת ההוכחה
שהקבלן גרם את הנזק תחול על
הצרכן .בעבודות מעל  20אלף
שקלים ,בתקופת האחריות ,תחול
חובה על הקבלן להוכיח שלא הוא
גרם לנזק.
ח"כ פולקמן התייחס להצע־
תו ואמר כי מדובר בהצעת חוק

מאת מרדכי גולדמן

בונותה וקוראת לחיזבללה לחדול
מחפירת המנהרות לתוך ישראל
ולהימנע מהסלמה ומאלימות".
היועץ בולטון קרא "לאיראן
ולכל סוכניה להפסיק את הכו־
חנות האזורית ואת ההתגרות,
המהוות איום בלתי מקובל על
ישראל ועל הבטחון האזורי".

רפואה מונעת

בדיקה מדגמית של הביטוח הלאומי מצאה:

בקרוב :שיפוצניקים יחויבו באחריות של שנה
לפחות על עבודות בסך  20אלף שקל ומעלה
צרכנית שתטפל בענף בחאפרים
בענף השיפוצים ותבחין בינם
לבין בעלי הרישיון .הוועדה קיב־
לה את הצעתו של פולקמן להוריד
את רף האחריות לעבודות ,מ44-
אלף שקלים כפי שנקבע בהכנת
ההצעה לקריאה ראשונה  ,ל20-
אלף שקלים בלבד על מנת לאפ־
שר ליוצר צרכנים לקבל אחריות.
עוד התקבלה הצעתו של ח"כ
עבד אל חכים חאג' יחיא ,לקבוע
כי ההצעה תיכנס לתוקף  3חו־
דשים לאחר פרסומה ברשומות,
על מנת לתת לבעלי המקצוע זמן
היערכות .עוד אושר כי ההצעה
תחול על חוזים חדשים שיסוכמו
לאחר כניסת החוק לתוקף.
יו"ר התאחדות קבלני השי־

ארה"ב" :תומכים במאמצי
ישראל להגן על ריבונותה"

פרשנות  //מרדכי גולדמן

פוצים ,ערן סיב ,ומנכ"ל ההתאח־
דות ,יהודה כהן ,בירכו על אישור
ההצעה .לדברי סיב ,ההתאחדות
הייתה שותפה להצעה ואישורה
הוא חלק מהצעדים למיסוד ענף
השיפוצים.
במהלך הדיון התייחס ח"כ
פולקמן גם לפניות שקיבל מרו־
כשי דירה ראשונה שהזמינו קבלן
שיפוצים לבצע שינויים בדירה
ולאחר מכן טען התנער הקבלן
המבצע מאחריותו לפי חוק המ־
כר .ח"כ פולקמן הודה לנציגת
משרד המשפטים שהבהירה כי
הקבלן המבצע צריך להעניק
אחריות לפי חוק המכר וחובת
ההוכחה שהנזק נגרם בגלל קבלן
אחר חלה עליו.

באזור 41 .מתוך הנבדקים נקבעה
להם קצבה גימלה של 100%, 11
קיבלו  50%גימלה 19 ,בקשתם
נדחתה ,אבל רובם ילדים שעברו
כבר הליך ניתוח וכרגע אין כל
תלונה .ילד אחד קיבל 188%
גימלה 11 ,הוועדה טרם החליטה
בעניינם ,ועוד שמונה טרם נסרקו
למערכת".
יו"ר הוועדה הבהירה כי מט־
רת החוזר היתה להקל על ההורים
ושאלה אם ברשותו של פרופ' יהב
קיימים נתונים על כמה מתוך 91
הילדים נדרשו להופיע בפני וע־
דה ,ופרופ' יהב השיב כי אין בידו
את הנתון ,אך ביקש לפרט את
התהליך הקיים" :פקיד התביעות
מעביר את כל החומר שהגישה
המשפחה ,לרבות חוות דעת של
הרופאים שלה ,לרופא מנתב.

אם יש לו את כל החומר ,הרופא
המנתב יכול להכריע בעצמו ,ללא
נוכחות הילד ,אך במקרים ,למ־
של ,בהם פער מסוים במסמכים,
הגיוני שהרופא ירצה לראות את
הילד .לדוגמה ,אם רשום שהילד
עתיד לעבור ניתוח ,ועד שהוגשה
התביעה הניתוח כבר בוצע ורופא
של המשפחה טרם ראה אותו לע־
דכן חוות דעת ,מתבקש לבחון את
הילד .בכל מקרה ,אם למשפחה
כלשהי יש השגה על הקביעה,
עוד בטרם הגשת ערר ,אני מזמין
אותם לפנות ללשכה הרפואית,
ואני אבחן כל פניה .אני עצמי
מומחה ברפואת ילדים ,ובמידה
שאזהה בעייתיות ,אני גם מתייעץ
עם כמה קרדיולוגים לילדים אשר
זמינים לי".
יו"ר הוועדה ,ח"כ שאשא בי־

טון ,סיכמה את הדיון" :כולנו כאן
היום במטרה אחת – המשפחות
של ילדים עם מומי לב ,אשר גם
כך עוברות מסכת ייסורים .לשם
כך אנו רוצים לוודא כי התהליך
שלהם מול ביטוח לאומי יהיה
תומך ומהיר ככל האפשר ,וכי
בסיומו יקבלו את מה שמגיע
להם".
"אנו לא מתמקדים בפתרון
של קרדיולוג ילדים בכל ועדה,
אלא שואפים לקדם את המצב
שהמסמכים שמגישה המשפחה,
אליהם מצורפת חוות דעת של
הקרדיולוג האישי של הילד,
תספיק לחוות דעת ללא צורך
לטרטר אותם לוועדה .כל רפור־
מה גדולה דורשת כל העת בחינה
ושיפור ,וכך נעשה גם כאן ,וזהו
אינו הדיון האחרון בנושא".

אושרה לקריאה ראשונה הצעת חוק להענקת
חופשת מחלה לבני משפחה של תורמי איברים
מאת מאיר קליין

ועדת העבודה ,הרווחה
והבריאות של הכנסת אישרה
לקריאה ראשונה הצעת חוק
שתעניק הכרה בשבעה ימי
מחלה לבני זוג וילדים של
תורמי איברים ,לצורך הטיפול
בבן משפחתם המחלים מהליך
התרומה.
היום זכאי אדם להיעדר
ממקום העבודה על חשבון
ימי מחלה בגין מחלת בן זוג או
הורה עד ששה ימים בשנה ,ורק
בתנאי שבן המשפחה החולה

תלוי לחלוטין בעזרת הזולת.
התשלום על היעדרות זו ניתן
על פי חוק דמי מחלה )על היום
הראשון לא יינתן שכר ,על היום
השני והשלישי – מחצית השכר
והחל מהיום הרביעי – תשלום
מלא(.
הצעת החוק שאושרה
אתמול לקריאה ראשונה מב־
קשת להעניק בכל מקרה של
תרומת איברים זכות להיעדרות
של עד  7ימי עבודה לבן/בת
הזוג של התורם על חשבון
ימי מחלה ,ללא קשר לתלותו
המלאה בזולת .בעת הכנת

החוק לקריאה שניה ושלישית
תדון הוועדה בהצעה להעניק
לבן המשפחה המטפל תשלום
על ההיעדרות החל מהיום
הראשון.
בדיון אתמול החליטו חברי
הוועדה להוסיף גם אפשרות
של ילד בגיר ,שיטפל בהורה
התורם במקום בן או בת הזוג.
עוד הובהר בדיון כי במקרה בו
התורם אכן יהיה תלוי לחלוטין
בעזרת הזולת ,יהיה זכאי בן הזוג
או הילד המטפל לשבעת הימים,
בנוסף לששה שכבר מגיעים לו
כיום על פי חוק.

 155מיליון ש"ח לטיפול סביבתי בעוטף עזה
מאת חיים מרגליות

המשרד להגנת הסביבה יפעל
לתמיכה בסך כולל של עד 155
מיליון שקל לטיפול בסיכונים
ומפגעים סביבתיים בכלל המרחב
בעוטף עזה ,תוך תעדוף רשויות
בדירוג סוציו־אקונומי נמוך.
זאת ,כחלק מהחלטת הממשלה
שאושרה בנושא תכנית לחיזוק
החוסן האזרחי בשדרות וביישובי
עוטף רצועת עזה.
בתכנית 100 ,מיליון שקל
להקמת מתקני טיפול בפסולת
מעורבת :יינתן סיוע לרשויות
המקומיות שבשטחן נמצאים
יישובי עוטף עזה ,כולל איגודי
ערים ,להקים מתקני מיון ,טיפול
ו/או מיחזור של פסולת מעורבת,
ובתנאי שהמתקן יטפל בלפחות
 500טון פסולת ביום.
עד  20מיליון שקל לטיפול
בפסולת חקלאית :סכום זה
יחולק בין אשכול נגב מערבי
ואיגוד ערים נפת אשקלון ,באופן
יחסי לכמות הפסולת החקלאית
שיוצרה בתחומם .מרחב עוטף
עזה מהווה את 'אסם התבואה'
של ישראל ,ונוצרת בו פסולת
חקלאית רבה ,שלחלק גדול ממנה
אין כיום פתרון .יצוין ,כי בשרי־
פות שנגרמו בחודשים האחרונים
בשל בלוני ועפיפוני התבערה,
הוצתו גם ערימות של פסולת
חקלאית.

עד  10מיליון שקל להסרת
גגות אסבסט :התכנית של המ־
שרד להגנת הסביבה בנושא,
במסגרתה הוחלפו גגות אסבסט
ביישובי עוטף עזה הצמודים לגדר
בהשקעה של כ־ 50מיליון שקל,
תורחב ב־ 10מיליון שקל נוספים
במסגרת החלטת הממשלה הנו־
כחית.
עד שמונה מיליון שקל יוקצבו
לטיפול במפגעי פסולת בנין:
פסולת בנין רבה נוצרת בשכונות
החדשות ובהרחבות ביישובים
השונים .התמיכה תותנה בכך
שיינקטו צעדים למניעת הישנות
המפגע.
עד  14מיליון שקל לביצוע
'שיקום שכונות סביבתי' בשכונות
שדרות :המשרד להגנת הסביבה
מבצע יחד עם קרן קימת לישראל
פיתוח סביבתי שכולל שיקום
מבנים ושטחים ציבוריים ב־18
ערים בישראל בהיקף של 107
מיליון שקל .בעקבות החלטת
הממשלה מהיום תורחב התכנית
ב־ 14מיליון שקל נוספים.
כחמישה מיליון שקל יועברו
לעיריית שדרות להקמת מתקן
לטיפול בפסולת בנין :המתקן ייתן
פתרון לפסולת הבנין בכל מרחב
יישובי עוטף עזה.
עד  3.5מיליון שקל להסדרת
הטיפול בפסולת :סכום זה ישמש
לטובת כלי אצירה ופיקוח בעיר
שדרות.

עד שני מיליון שקל לחינוך
סביבתי :דגש נוסף בהחלטת
הממשלה יושם על חינוך סבי־
בתי ביישובי עוטף עזה עבור
ביצוע פעילויות חינוכיות
סביבתיות.
התמיכה כפופה לאישור הגו־
פים השונים ולהכנת תכניות מפו־
רטות על־ידי הרשויות .החלטת
הממשלה תקפה ליישובים המ־
צויים במרחק של עד שבעה ק"מ
מהרצועה ,ובתחום זה נמצאים
עיריית שדרות ויישובים מהמוע־
צות האזוריות חוף אשקלון ,שער
הנגב ,אשכול ושדות נגב.

מאת שלמה גרין
בית משפט השלום בירו־
שלים נעתר לבקשת מחלקת
חקירות מכס ומע"מ ירושלים,
ושחרר בתנאים מגבילים חשוד
בקיזוז חשבוניות מס פיקטי־
ביות בהיקף של כ־ 5מיליוני
שקלים.
כמצוין בבקשת המעצר,
מנהלת מחלקת החקירות מכס
ומע"מ בירושלים חקירה כנגד
חברת בניה ובעליה ,בגין קיזוז

השגריר רון דרמר" :מקווה שפולין
תעביר את השגרירות לירושלים"
שגריר ישראל בארה"ב התארח באירוע בביתו
של שגריר פולין בארה"ב" .מקווה שבשנה הבאה
השגריר הפולני בישראל ידליק חנוכיה בירושלים"
מאת כתב 'המבשר'
שגריר ישראל בוושינגטון ,רון
דרמר ,השתתף ביום שני באירוע
בביתו של השגריר הפולני בוושי־
נגטון לרגל מאה שנה לעצמאות
פולין ו־ 70שנה להקמת מדינת
ישראל .דרמר אמר באירוע כי
הוא מקווה שפולין תעביר בחוד־
שים הקרובים את השגרירות שלה
בישראל לירושלים.
"היחסים בין שתי המדי־
נות שלנו כל כך חזקים ,שאני
בהחלט מקווה שבשנה הבאה
השגריר הפולני בישראל ילך

 33%עובדים במשרה חלקית
ו־ 41%מרוויחים פחות משכר המינימום
מאת חיים מרגליות

נציבות שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות מפרסמת נתונים
אודות מצבם של אנשים עם
מוגבלות בישראל .בישראל חיים
כ־ 1.5מיליון אנשים עם מוגבלות
המהווים כ־ 18%מהאוכלוסיה.
מתוכם כ־ 790אלף בגילאי עבודה
) (18-64ו־ 500אלף בגילאי 65
ומעלה .שכיחות המוגבלות עולה
עם הגיל :תשעה אחוזים מהילדים

החשוד שקיבל אותה מאותו
תושב שטחים ,לשם פרעון
השיקים במזומן ,שנרשמו
לפקודת אותו פלסטיני אצל
חלפנים מירושלים.
השופטת נעתרה לבקשת
רשות המסים לשחרור החשוד
בתנאים מגבילים וקבעה ,ער־
בות עצמית על סך של 200,000
שקל ,ערבות צד ג' בסך 100,000
שקל ,הפקדת מזומן בסך 20,000
שקל ,צו איסור יציאה מן הארץ
למשך  180יום ועוד.

הינם עם מוגבלות ,בעוד שבקרב
אנשים בגילאי  65ומעלה הס־
טטיסטיקה עומדת על  51אחוזים.
ל־ 42%מהאנשים עם מוגבלות יש
קושי רב בהליכה ,ל־ 13%מהם
קושי רב בזכרון או בריכוז ,לש־
מונה אחוזים יש קושי רב בראיה
ולשמונה אחוזים מהם יש קושי
רב בשמיעה.
בשנים האחרונות קיימת
מגמה מתמדת של עליה בשי־
עורי התעסוקה של אנשים עם
מוגבלות .נכון ל־ 2017מתוך כלל
האנשים עם מוגבלות חמורה,
 48%מועסקים .זהו שיפור שכן
שיעורי התעסוקה בקרב קבוצה
זו עמדו ב־ 2011על  .32%יש
לשים לב כי עדיין קיים פער בין
אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא
מוגבלות :שיעור התעסוקה בקרב
אנשים ללא מוגבלות עומד כיום
על .79%
לטענת נציבות שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,השיפור
הניכר קשור בפעילות הרבה המ־
בוצעת בשנים האחרונות לקידום
הנושא על ידי משרדי הממשלה
השונים לצד גופים מהמגזר הפ־
רטי והשלישי כאחד .על פי תיקון
 15לחוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות מ־ 2016מחויבים
כל הגופים הציבוריים הגדולים
)המעסיקים מעל  100עובדים(
לעמוד ביעד ייצוג הולם של 5%
ולנקוט בפעולות שונות לקידום
הנושא .הנתונים כיום מעידים
על כך שכ־ 60%מהגופים עומדים

כ־ 75דירות של ניצולי שואה ישופצו על ידי משרד
הבינוי והשיכון והקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
מאת שלמה גרין

כחלק מפיילוט משותף של
אגף שיקום שכונות במשרד
הבינוי והשיכון והקרן לרווחה
לנפגעי השואה בישראל ,תבצע
חברת עמיגור עבודות התאמה
והנגשה סיעודית ב־ 73דירות של
ניצולי שואה הנמצאות בבעלות
פרטית בקרית ים ,לוד ,באר
שבע ואשקלון .עלות הפיילוט
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מסתכמת בתקציב של  1.5מיליון
שקל .ביישובים אלה ,הושקעו
ב־ 2017ו־ 2018כ־ 6מיליון ש"ח
בשיקום שכונות פיזי ,כאשר
במהלך  2019מתוכננות בהם
עבודות נוספות.
העבודות הן במסגרת פעימה
שלישית לשיפוץ דירות שמוביל
משרד הבינוי והשיכון עבור
ניצולי שואה ברחבי הארץ .במ־
סגרת שתי הפעימות הראשונות,

בעקבותיו של השגריר האמ־
ריקאי ,וידליק חנוכיה בשגרי־
רות הפולנית בירושלים" ,אמר
השגריר דרמר ,על פי הדיווח
בעיתון 'הארץ'.
בתגובה לדברי דרמר ,השג־
ריר הפולני אמר לעיתון כי הוא
אינו מודע לתכנית מעשית של
ארצו להעברת השגרירות ,אולם
"זה נושא שעולה הרבה בשיחות
עם חברינו הישראלים" .השגריר
הפולני ציין כי מדינתו מעריכה
מאד את תמיכתו של ממשל
טראמפ ,וכי הנושא עלה גם בשי־
חות מול גורמים אמריקאים.

דו"ח בעלי המוגבלויות בישראל

בעל חברת בניה חשוד בקיזוז
חשבוניות מס מזויפות אותן רכש
מתושב הרשות הפלסטינית
חשבוניות מס פיקטיביות של
תושב הרשות הפלסטינית
בהיקף של כ־ 5מיליוני שקלים.
בעל החברה הודה בכל החש־
דות המיוחסות לו ,היינו בכך
שקנה חשבוניות מס מזויפות
מתושב השטחים ,על מנת
לכסות עבודות שבוצעו על ידי
עובדיו.
עוד נכתב בבקשת המעצר,
כי בחיפוש שנערך במכוניתו
נמצאה חותמת מזויפת על שם
תושב השטחים לגביה הודה

ההחלטה של ישראל לצאת למבצע למיגור מנהרות
חיזבללה בצפון היא החלטה שמלמדת על גישה אסטרטגית
חדשה לגמרי של מערכת הבטחון בישראל .במקום אגירת
חומרי מודיעין שיעלו אבק במגירות ,והוצאתם לסיכול דקות
אחרי תחילת המערכה ,במערכת הבטחון מובילים מהלך
שמטרתו הוא נטרול יכולות אסטרטגיות של חיזבללה עוד
לפני שנורתה היריה הראשונה.
מבחינת חיזבללה מדובר בהפתעה ,והארגון הגיב בשיתוק
מוחלט לאורך כל היום .נסרללה שלא חוסך מהציבור הלבנוני
נאומי רהב על כל אמירה של הרמטכ"ל ,לא נראה ולא נשמע
אתמול לאורך כל היום .העובדה שהוא ספון בבונקר קיבלה
משמעות מיוחדת במהלך יום האתמול .כלי תקשורת בלבנון
שניסו לאורך יום האתמול למשוך תגובה כלשהי של בכיר
בארגון ,זכו לתגובה מגורם זוטר ,ולא מפי הסוס עצמו.
בישראל מעריכים שנכון לעכשיו לא צפויה הסלמה
מלחמתית בצפון ,וזאת בשל העובדה שאין עילה למלחמה
שכזו .כל הפעולות של צה"ל מתרכזות באזור מטולה בתוך
שטח ישראל ולחיזבללה או לממשלת לבנון אין שום עילה
לטעון שישראל פועלת בשטחם או מבצעת פעולה תוקפנית
כלשהי.
בנוסף ,חשוב להזכיר שחיזבללה נתפס בהפתעה .כבר
למעלה מעשור שהמנהרות הללו נחפרות ,וצה"ל ,ככל
הנראה כאקט של דיס־אינפורמציה ,דחה את הפרסומים
בתקשורת עליהן ,בקש .באחד המקרים ,גורם בכיר בצה"ל
הסביר כי לא תיתכן ,ברמה הטכנית ,חפירת מנהרות באדמה
הסלעית שבגבול הצפון .חיזבללה כעת מרוכז בנסיון אדיר
להבין מה בדיוק יודעת ישראל ורצון למזער נזקים.
נתניהו הקדיש חלק גדול מהצהרתו אמש ,לדברים שאמר
באנגלית .לחשיפה יש השפעה מביכה ביותר לא רק על חיזב־
ללה ,אלא גם על ממשלת לבנון ועל לוקחת החסות מאיראן.
כעת לאף אחד שם אין ענין להסלים את האווירה ולכן
התגובות היחידות שהתקבלו היו בעיקר שתיקות רועמות.
העובדה שהמנהרות לא נעצרו בגדר ,אלא פלשו לתוך שטחה
של מדינה ריבונית ,היא לא רק עבירה על החוק הבינלאומי.
היא גם עילה למלחמה בפני עצמה.
אפשר להעריך שבישראל היו מי שדווקא לא דחו על הסף
אפשרות של תגובה חריפה מצד חיזבללה בעקבות חשיפת
המנהרות ,תגובה שבמקרה הזה היתה משחקת לטובתה של
ישראל .תגובה שכזו היתה מאפשרת לצה"ל ליזום פעולה
נרחבת שבה יותקפו מפעלי שדרוג הטילים והרקטות של
חיזבללה ,פעולה שישראל חושבת שהיא נחוצה כבר תקופה
ארוכה.
מבחינת ישראל ,זאת היתה יכולה להיות הזדמנות
מצוינת לצאת למלחמה מול חיזבללה .המנהרות שהתגלו
היו ממחישים לעולם מי התוקפן ,ועל הדרך ישראל היתה
נפרעת מכמה מבנים אסטרטגיים בלבנון שאמורים להדאיג
כל אזרח בישראל .מסתבר ,שלמרות אמירות הרהב ,נסרללה
עושה חישוב קר ומתעקש להיות מי שיחליט בעצמו ,מתי
בדיוק תפתח המערכה הגדולה מול ישראל.

שהתבצעו באפריל ויולי השנה,
שופצו כ־ 110דירות בטבריה,
קרית מלאכי ואופקים.
עלות השיפוצים תעמוד
על כ־ 20,000שקל לדירה בכל
אחד מהישובים .עיקר העבודות
יבוצעו לצורך התאמה סיעודית
– התאמת חדרי אמבטיה ושי־
רותים ,ביטול אמבטיה והחלפתה
במקלחון ,תיקוני רצפות ,הרחבת
הפתחים על מנת לאפשר מעבר

של כסאות גלגלים וטיפול במפ־
געי בטיחות במידת הצורך.
היישובים בהם יבוצעו העבו־
דות נבחרו בעקבות המספר הרב
של ניצולי שואה הגרים בהם,
ומקבלים סעד של  150אחוז ,על
פי נתוני הקרן לרווחה לנפגעי
השואה .הבתים שיעברו את תה־
ליך ההתאמה וההנגשה מצויים
באזורים המוגדרים כמיועדים
לשיקום שכונות.

ביעד 23% ,עומדים ברמה בינונית
ו־ 17%עומדים ביעד ברמה נמוכה
או בכלל לא.
שיעור המובטלים ,אשר מח־
פשים באופן פעיל עבודה ,בקרב
קבוצה זו הינו  6%לעומת  3%בק־
רב אנשים ללא מוגבלות .דהיינו,
קיימים אנשים רבים יותר עם
מוגבלות אשר מחפשים עבודה
לעומת אנשים ללא מוגבלות .אלו
נתקלים לא אחת בחסמים שנו־
בעים מהפליה ,סטיגמות והעדר
הזדמנויות הגורמים לקושי להש־
תלב בשוק העבודה.
שיעור האנשים העובדים
במשרה חלקית בקרב אנשים עם
מוגבלות חמורה הינו  33%וזאת
לעומת  18%בקרב אנשים ללא
מוגבלות .כמו כן 41% ,מאנשים
אלה מרוויחים שכר הנמוך משכר
מינימום )עד  5000ש"ח( ,לעומת
 26%בקרב אנשים ללא מוגבלות.
 27%מקבוצה זו מעידים על כך
שלעיתים קרובות חוו תקופות
בחייהם שבהם חשבו שהם עניים,
וזאת לעומת  10%בקרב אנשים
ללא מוגבלות.
אנשים עם מוגבלות פחות
מרוצים ממצבם הכלכלי ,כאשר
 31%מהאנשים עם מוגבלות
חמורה מדווחים כי בכלל אינם
מרוצים ממצבם הכלכלי לעומת
 8%מהאנשים ללא מוגבלות.
בתחום השילוב בחינוך נצפית
מגמה שלילית לאורך השנים
בשילוב בחינוך .על פי נתוני מש־
רד החינוך אחוז הילדים המשול־
בים בשילוב פרטני בבתי ספר ירד
מ־ 61%ב־ 2012ל־ 56%ב־.2017
לעומת זאת ,נרשמה עליה במספר
הילדים הלומדים בכיתות חינוך
מיוחד נפרדות.
נציבות שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות סבורה כי קיים
קשר בין נתוני השילוב בחינוך
לבין נתוני ההשכלה של אנשים
עם מוגבלות אשר מעידים על
כך שרק ל־ 22%מהאנשים עם
מוגבלות בגילאי העבודה יש
תעודה אקדמית ,וזאת לעומת
 34%מהאנשים ללא מוגבלות.
לעומת זאת ,ל־ 44%מהם השכלה
תיכונית ומטה בלבד ,לעומת 26%
בקרב אנשים ללא מוגבלות.

מתיחות רבה בגבול הצפון – חשש מהסלמה שעלולה להתפתח בכל רגע

מבˆע 'מ‚ן ˆפוני' יˆ‡ ל„רך" :נטפל
במנ‰רו˙ חיזבלל˘ ‰ח„רו ל˘טח י˘ר‡ל"

המנהרה שנחשפה אתמול חדרה לעומק של  40מטרים לעומק ישראל ^ במסגרת המבצע נייד הצבא תותחים לצפון הארץ וגייס כוחות שונים למילואים,
אך לא פתח בגיוס נרחב ^ ראש הממשלה" :גייסנו את מרב היכולות הטכנולוגיות והמודיעיניות של ישראל; רב הנסתר על הגלוי"
אתמול בבוקר החל הצבא במ־
בצע 'מגן צפוני' לחשיפה ונטרול
של מנהרות התקפיות שחיזבללה
בנה לאורך גבול לבנון .הפעילות
נעשית כעת מתוך שטח ישראל
ולמרות רגישות המבצע – השגרה
האזרחית באזור נשמרת .במסגרת
המבצע ,הצבא נייד תותחים
לאזור הגבול וכן ערך גיוס חלקי
של מילואים .גויסו כוחות שונים
למילואים למערכים מסוימים כמו
לאמ"ן ולחיל האוויר .עם זאת,
הצבא לא פתח בגיוס מילואים נר־
חב והסתפק בעיבוי המערכים בצ־
פון בלוחמי תגבור ,רובם בסדיר.
אמש כונס הקבינט לדיון

מבצע 'מגן צפוני'

המסר לעולם" :זרוע של איראן בלבנון"
משרד החוץ הורה למשלחת הישראלית להגיש למזכ"ל האו"ם ולמועצת הבטחון
מחאה חריפה על הפעולות התוקפניות משטח לבנון שהביאו למבצע בצפון
מאת מרדכי גולדמן
משרד החוץ הנחה אתמול
בצהריים את משלחת ישראל
לאו"ם להגיש למזכ"ל האו"ם
ולנשיא התורן של מועצת
הבטחון מחאה חריפה על הפ־
עילות התוקפנית משטח לבנון,
שבגללה יצא צה"ל למבצע 'מגן
צפוני' לנטרול מנהרות הטרור
של חיזבללה.
ישראל תדגיש במחאתה
כי "חיזבללה חופר מנהרות
למטרות טרור מלבנון לישראל

ומדובר בהתקפה חמורה על
ריבונותה של ישראל ועל הפרה
נוספת של החלטות מועצת הב־
טחון של האו"ם  1701ו־."1559
במחאה יודגש עוד כי
"ישראל מנהלת פעולות הגנה
בשטחה הריבוני ,יש לה זכות
להגן על עצמה ואינה מעוניינת
בהסלמה" .בירושלים מבקשים
להבהיר באו"ם כי חיזבללה הוא
בעצם זרוע של איראן בלבנון
והוא חלק מהנסיון לערער את
היציבות באזור כולו.
נזכיר כי חיזבללה מוגדר

כארגון טרור על ידי ארצות
הברית ,האיחוד האירופי ומדי־
נות נוספות .במערכת המדינית
אומרים כי "זוהי הוכחה נוספת
לתוקפנות מצד איראן ,המ־
סוגלת לממן את חיזבללה עם
מיליארדי הדולרים שקיבלה
במסגרת עסקת הגרעין" ומוסי־
פים כי "ממשלת לבנון אחראית
לכל הפעולות הנעשות בשטח
לבנון וחפירת מנהרות ההתק־
פה לישראל מאשרת כי הכוחות
הלבנונים אינם ממלאים את
תפקידם".

דובר צה"ל" :עוקבים אחרי
המנהרות כבר  12שנים"
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דובר צה"ל תא"ל רונן מנליס
נתן אתמול את הרקע למבצע,
שגיבושו החל כבר לפני  12שנים.
"מ־ 2006זיהינו כי חיזבללה בונה
מנהרות הגנתיות בשטח שלו
והגביר זאת לאחר המלחמה",
נמסר מדובר צה"ל" .ב־2012
זיהינו את תכנית 'כיבוש הגליל'
שנסרללה מדבר עליה ,והיא כללה
רכיב מפתיע של מנהור התקפי.
ב־ 2013בדקנו את הנושא בעקבות
דיווחים של אזרחים על קולות
חפירה ,אך הם נשללו והתברר
שלא היו מנהרות חודרות.
נושא המנהרות של חיזבללה
הוא אחד הנושאים שעלו באותה
ישיבת קבינט ארוכה בעקבות
ההתחממות האחרונה בדרום עם
חמאס לפני כשלושה שבועות,
ויש להניח שהיוותה שיקול בהח־
לטה שלא לדרדר את הגבול הד־
רומי לעימות .יתכן שגם הארכת
כהונתו בשנה של הרמטכ"ל ,רב
אלוף גדי איזנקוט ,היתה קשורה
לנושא החשיפה והנטרול של
המנהרות.
"באוקטובר  2014הוקם צוות
הנדסי מבצעי מיוחד בפיקוד
הצפון שזיהה את תמונת המנהור
ההתקפי של חיזבללה ,ובמקביל
החל פרויקט לביצור ההנדסי של

הגבול הכולל קידוחים בקרקע.
ב־ 2015החלו להינקט לאורך
נקודות מסוימות בגבול מהלכים
הגנתיים של חישוף ומיצוק .כל
אלה אפשרו לנו הבוקר לצאת
למבצע על בסיס תמונה טובה
שבנינו ,במטרה לחשוף את הפ־
רויקט ולנטרלו.
"התנאים המבצעיים הבשילו
למבצע בחודשים האחרונים,
והוא גובש במטכ"ל כחלק מאיום
המנהור .זו ההוכחה הבוטה ביותר
להפרת החלטה  1701של האו"ם
שסיימה את מלחמת לבנון הש־
ניה" .בצבא העריכו כי הם נער־
כים למבצע ממושך ,ככל הנראה
של כמה שבועות ,אך הדבר תלוי
כמובן בהתפתחויות בשטח ,ובין
היתר בתגובת חיזבללה .עוד
הובהר כי ישראל תדרוש לנ־
קוט את אמצעי הטיפול ההגנתי
שעשתה גם באזורים השנויים
במחלוקת ,כך שאנחנו הולכים
לתקופה רגישה.
עוד הוסיפו בצה"ל ,כי "המ־
נהרות מהוות סיכון כפול – גם
לתושבים הלבנונים מעבר לגבול
– ואנו רואים בממשלת לבנון אח־
ראית למה שקורה מהגבול צפונה.
העובדה היא שצבא לבנון לא
שולט בשטח ולא מממש את אח־
ריותו בדרום לבנון וחיזבללה הוא
שפועל באזור ובכפרים השיעיים.

מאחורי חיזבללה יש ידע וכסף
איראני – וגם בכך נעסוק בימים
הקרובים".
עם זאת ,נמסר מצה"ל כי ישנם
תגבורי כוחות נרחבים בפיקוד
הצפון ,אך "אנו בשגרה מוחלטת
עבור התושבים .אנו בקשר עם
ראשי הרשויות הרלבנטיים שעו־
דכנו הלילה .יש שטח צבאי סגור
במטולה באזור הסמוך לגדר.
אנו בשליטה מלאה על המבצע
שמנוהל לפי תכנון ואנו נחושים
להסיר את איום התת־קרקעי
על מדינת ישראל .עוד נמסר כי
בהמשך יתכן ואף ייחשפו הוכחות
ותיעודים למנהרות של חיזבללה.
"העבודות מבוצעות לכל
אורך הגבול עם לבנון ואנו עו־
בדים כעת בשטח ישראל .כל
המנהרות לא מהוות איום מיידי
על מדינת ישראל והאיום מטו־
פל לפני שהוא מאיים .המנהרות
חדרו לשטח ישראל אך טרם
הבשילו לכדי מימוש האיום .נע־
רכנו למבצע הזה במשך שנתיים
וחצי עם נוהל קרב שהובל על־ידי
הרמטכ"ל באופן אישי .כל טענה
של כל אזרח נבדקה בזמן אמת עם
ציוד טכנולוגי והנדסי והמקומות
שבדקנו נשללו" .בינתיים ,לשכת
ראש הממשלה הנחתה את הש־
רים שלא להתבטא או להתראיין
בנוגע למבצע.

להוציא אותה מכלל שימוש גם
בשטח לבנון ,אף כי יש שיטות
לעשות את זה משטח ישראל.
לפני ההצהרות של ראש
הממשלה והרמטכ"ל הציג דובר
צה"ל ,תת־אלוף רונן מנליס ,פר־
טים נוספים על המנהרה שאותרה
ונוטרלה" .המנהרה נחפרה
ממבנה אזרחי ששימש כמפעל

בלוקים אזרחי עד  ,2014מטרים
ספורים מעמדת יוניפי"ל ומסיור
יוניפי"ל".
"דקות לאחר תחילת המבצע,
החדרנו ,בפעולה חשאית ,מצלמה
לעומק  25מטרים למנהרה ודקות
ספורות אחרי הכנסת המצלמה
אפשר לראות פעילים של חיזב־
ללה נעים לכיוון המצלמה בעליה

בתוך המנהרה ,מגיעים עד המ־
צלמה עצמה ולמעשה למצלמה
מוצמד מטען קטן שלאחר כמה
דקות מוחלף למטען משמעותי
יותר שמונע שימוש מבצעי במ־
נהרות האחרות" ,הוסיף מנליס.
לאורך יום האתמול התבצעו
עבודות הנדסיות עם כלי דחפור
שונים מחוץ למטולה .בין מקום
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מיוחד בעקבות המבצע ולאחר
מכן ראש הממשלה והרמטכ"ל
מסרו הצהרה מיוחדת לתקשורת,
בעברית ובאנגלית .שר הבטחון
וראש הממשלה בנימין נתניהו
אמר בהצהרה" :הנחייתי ובאישור
הקבינט צה"ל יצא למבצע 'מגן
צפוני' כדי לסכל את איום מנהרות
הטרור בגבול לבנון .הפעולה תי־
משך ככל שיידרש ,עד שיושגו כל
יעדיה .זוהי לא פעולה נקודתית,
זוהי פעולה נרחבת ומתמשכת".
"במשך שנים חיזבללה וחמאס
השקיעו הון עתק בבניית נשק
המנהרות .הן השקיעו מאמצי על
בהסתרת הכלי הזה .ובכן ,בשיט־
תיות ,בקור רוח ,בנחישות אנחנו
מפרקים את הנשק הזה" ,הוסיף

נתניהו" .אני מבקש להביע הער־
כה מיוחדת לרמטכ"ל על הובלת
הפעולה וכן לשר הבטחון הקודם
ליברמן שהיה שותף בהכנתה".
ראש הממשלה ושר הבטחון
הוסיף" :רק לפני שבועיים אמרתי
שכדי להבטיח את בטחון ישראל
דרושים אורך רוח וקור רוח.
הוספתי עוד דבר – אמרתי שרב
הנסתר על הגלוי .גם היום אני
מבקש לומר לכם שמה שנגלה
לכם עכשיו הוא רק חלק קטן
מהתמונה הכוללת של ההיערכות
שלנו והפעולות שלנו והפעולות
שאנחנו מכינים להבטחת בטחון
ישראל בכל הגזרות".
הרמטכ"ל איזנקוט אמר
בהצהרה" :המאמץ לסיכול כלל

המנהרות ההתקפיות יימשך כמה
שבועות ומתקיים בפיקודו של
מפקד פיקוד הצפון ,אלוף יואל
סטריק ,ולאחר שהבשילו התנאים
המבצעיים ,על פי המלצת צה"ל
ואושר על ידי הקבינט לפני כחו־
דש בתאריך  17בנובמבר .2018
המבצע יצא לדרך בטרם איום
המנהרות הפך למיידי וישיר על
יישובי הצפון ועל מחנות צה"ל".
מוקדם יותר פרסם דובר
צה"ל תמונה ממנהרה שנחשפה
באזור בינת ג'בל ,במרחב כפר
כילא" .בשעות אלה מבצעים
לוחמים מהלכים מבצעיים והנ־
דסיים לקראת נטרולה" ,נמסר.
"המנהרה חצתה לשטח ישראל,
אך לא היוותה איום מיידי על
תושבי האזור".
מפרטים על המנהרה עולה כי
היא נחפרה  40מטר לתוך שטח
ישראל ,מתוך בית בכפר כילא
שבלבנון .היא בגובה הליכה של
אדם זקוף ,חפורה בסלע" .דובר
צה"ל תת־אלוף רונן מנליס ,אמר
כי "יש מנהרות ארוכות יותר" מזו
שנחשפה אתמול .אורכה הכולל
של המנהרה ,כולל בשטח הלב־
נוני ,הוא מאה מטרים .עוד אמר
מנליס כי סיכול המנהרה צריך
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מטרת המבצע :לסכל את
תכנית חיזבללה ל'כיבוש הגליל'
מאת סופרנו הצבאי
מבצע 'מגן צפוני' שצה"ל
עורך בגבול לבנון ,למיגור
מנהרות הטרור של חיזבללה
יצא לדרך על מנת לסכל את
התכנית של ארגון הטרור לכי־
בוש הגליל הישראלי .חיזבללה
איים בעבר לכבוש את הגליל
ולהכניס קומנדו אל מעבר לג־
בול במטרה להתבצר ביישובים
ובערים הסמוכים לגבול ,לקחת
בני ערובה ולהשתמש באזרחים
הישראליים כבמגן אנושי.
את עיקר העבודה בתכנית
צפויים לעשות אנשי יחידת
'רדואן' ,כוח העילית של חי־
זבללה שמבצע את המשימות
הרגישות והחשאיות ביותר
שיש לארגון .כלי התקשורת
הערביים מקנים ליחידה הילה
של יחידת צללים שאנשיה
מופעלים רק במקרים מיוחדים
וקיצוניים .לפי דיווחים בכלי
תקשורת ערביים ,היחידה היא
כוח התערבות מהיר שאנשיה
עוברים אימונים מפרכים .לפי
הדיווחים ,יחידת 'רדואן' היא

פרי יצירתו של עימאד מורניה,
שהציב לה כיעד את הלחימה
מול ישראל.
חיזבללה שומר על עמימות
מוחלטת בכל הקשור ל'רדואן'
וכמעט שאין פרסומים רשמיים
אודות היחידה .לפי כלי תקשו־
רת ערביים ,לאנשי היחידה יש
שיטות עבודה שונות ומגוונות,
החל מפלישה שקטה דרך הג־
בול ועד לכניסה מהים באמצ־
עות סירות גומי.
לפי הדיווחים ,איראן צפויה
לקחת חלק במבצע הגדול של
חיזבללה ,בין היתר באמצעות
שליחת כוחות לוחמים .הסיוע
האיראני לא מסתפק רק בהעב־
רות אמצעי לחימה וכספים אלא
גם בהפעלת מיליציות שיגיעו
ללבנון בעת הצורך כדי להילחם
יחד עם אנשי חיזבללה.
בנוסף ,לפי דיווחים ,חיזב־
ללה יסתייע באנשי המיליציה
השיעית־עיראקית 'אל נג'באא'
)האצילים( בכיבוש הגליל.
מדובר במיליציה שמפעילה
כמה אלפי לוחמים ,בין היתר
בעיראק ובלחימה בסוריה,

בעיקר באזור חאלב .התנועה
מקבלת הוראות מאיראן וש־
מה נקשר עם מפקד משמרות
המהפכה קאסם סולימני .נוסף
על מיליציה זו ,חיזבללה יקבלו
סיוע מכוחות מיליציה אחרות,
שמגיעות מעיראק וממדינות
נוספות.
בהודעת דובר צה"ל על מב־
צע 'מגן צפוני' היתה התייחסות
גם לתכנית ארגון הטרור לכי־
בוש הגליל" :ב־ 2012זיהינו את
תכנית 'כיבוש הגליל' שנסרללה
מדבר עליה ,והיא כללה רכיב
מפתיע של מנהור התקפי.
ב־ 2013בדקנו את הנושא בע־
קבות דיווחים של אזרחים על
קולות חפירה ,אך הם נשללו
והתברר שלא היו מנהרות חו־
דרות".
ב־ 2015איים מזכ"ל חיז־
בללה ,חסן נסרללה ,כי ארגונו
יכבוש את הגליל .בראיון לרשת
'אל־מיאדין' הוא אמר" :חיז־
בללה מוכן וערוך להתערבות
בגליל ואחרי הגליל .אנחנו
ערוכים לכל מה שתצריך מלח־
מה עתידית עם ישראל".

הפעילות לבין הגדר ההיקפית
של מטולה יש כמה מאות מטרים.
פתח המנהרה שהתגלה ומטופל
נושק לחומה שמפרידה בין כילא
לשדה החקלאי מול מטולה .לפי
הודעת הצבא ,העבודות באזורים
נוספים נגד המנהרות החודרות
יימשכו לפי סדר עדיפות ומידת
האיום.
המבצע לחשיפת המנהרות
מתוכנן להימשך כמה שבועות.
"חלק מהפעולות יהיו מדויקות
ואחרות פחות" ,אמר תא"ל מנליס.
"אנו אוחזים בתמונה רחבה יותר
מהתוואי עצמו ,כולל מהיכן הגיעה
כל מנהרה .יש חברי מטכ"ל שלא
ידעו על המבצע שתוכנן אצלנו
באופן ממודר בדיוני מעקב פע־
מיים בשבוע ומול הדרג המדיני".
בתוך כך ,בחיזבללה הועלתה
רמת הכוננות בעקבות פעילות
צה"ל" .עוקבים אחר פעילות
האויב" ,אמרו בארגון הטרור
השיעי .חבר הלשכה המדינית של
חיזבללה ,חסן חובללה" :ישראל
יודעת שהתקופה בה היתה מכה
ושהיוזמה נמצאת בידיה עברה מן
העולם .ההתנגדות מסוגלת היום
להדוף כל תוקפנות ישראלית,
לגרום לה לקרבנות ואף לתקוף

את האויב".
צה"ל פרסם אמש מסר ברור
למחבלי חיזבללה וחיילי צבא
לבנון ולפיו מי שיתקרב למנה־
רות הטרור שנחפרו יסכן את
חייו .סא"ל אביחי אדרעי ,דובר
צה"ל בערבית הזהיר מהתקרבות
לתוואי המנהרות שנחפרו אל
שטח ישראל" :חייכם בסכנה ,ראו
הוזהרתם".
כוחות גדולים של יוניפי"ל,
כוח צבאי לשמירת שלום של
האו"ם ,נפרסו אתמול משני צידי
הגבול בין הכפר הלבנוני כילא
למטולה .עשרות חיילי או"ם
הגיעו לפקח ולתעד מקרוב את
המתרחש ,בנסיון להרגיע את
השטח ולמנוע הסלמה .כמו כן,
השטח האווירי במרחק של  6ק"מ
מגבול לבנון נסגר הבוקר לטיסות
אזרחיות .השטח האווירי צפוי
להיפתח חזרה היום בשעה .17:00
נשיא לבנון ,מישל עאון ,מסר
כי הוא עוקב אחר ההתפתחויות
בגבול הדרומי ,אחרי שישראל
החלה בחפירות .הוא הוסיף כי
קיים שורה של שיחות עם יו"ר
הפרלמנט הלבנוני נביה ברי ,עם
ראש הממשלה סעד אל־חרירי
ועם מפקד הצבא ג'וזף עון.
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בלגיה 18 :מחברי המחתרת
היהודית יקבלו אות כבוד אין קליטה ביו"ש; "סכנת חיים"
בדיון של ועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת התברר:

על פעולתם בתקופת השואה בבלגיה תוך חירוף נפש כדי להציל יהודים אחרים

אלירן זרד ,חוקר במרכז המידע והמחקר של הכנסת ,ציין כי מספר מוקדי
השידור של רשתות התקשורת הסלולריות בארץ בירידה מתמשכת
מאת דוד שמואלי

מחנה מכלן בבלגיה

מאת א .למל
המרכז העולמי של 'בני ברית'
והוועדה להוקרת גבורתם של המצי־
לים היהודים בשואה ) (JRJהודיעו
על הענקת 'אות המציל היהודי' המ־
שותף שלהם ל־ 18חברים במחתרת
היהודית בבלגיה שפעלו בתקופת
השואה באירופה תוך חירוף נפש
כדי להציל יהודים אחרים.
הארגון קם ביוזמה מקומית
של צעירים יהודיים בבריסל,
לנוכח ההחמרה במצבם של
היהודים בבלגיה בשנת תש"ב.
בחודש אלול באותה שנה החל
'הוועד להגנת היהודים' בפעול־
תו המעשית .לוועד היו קשרים
בארגוני המחתרת הכלליים
בבלגיה ולפיכך מילא תפקיד
מרכזי במכלול פעולות ההצלה
וההתנגדות שהתנהלו בבלגיה

במהלך השנים תש"ב – תש"ד.
הוועד הצליח ליצור קשר עם
גורמי מחתרתיים ואחרים ,עסק
בגיוס כספים ופעל בעיקר בכל
הקשור בהסתרת יהודים .מחלקת
הילדים של הארגון בשיתוף עם
ה'ועד הלאומי למען הילד' הביאה
להסתרתם של כ־ 4,000ילדים.
רבים מחברי הוועד נתפסו
ונשלחו למחנות ,וחלקם נספו.
מספר היהודים שניצלו על ידי
הוועד נאמד בכ־ 3,000ילדים
ו־ 10,000מבוגרים.
 55%מיהודי בלגיה ,רובם
זרים חסרי אזרחות בלגית ,שר־
דו את השואה בזכות תגובתם
המהירה של היהודים עצמם אשר
ירדו למחתרת ,פעילות הוועד
ותמיכת האוכלוסיה הבלגית
המקומית.
האות יוענק לחברי 'הוועד

להגנת יהודים' שפעל כקבוצת
מחתרת בבלגיה :אבוש ורבר,
גב' א .סטרנו ,גב' א .הייבר ,ג'ורג'
ליפשיץ ,ישראל טבקמן ,יוסף
שטרנגולד ,יושפה איבון ,יושפה
הרץ ,מוריס הייבר ,בנימין ניקרק,
גב' פ .טרוצקי ,חיים פרלמן ,גב'
פ .פרלמן ,גב' ש .ורבר ,אברהם
מנסטר ,לאופולד פלאם ,וגב' א.
שטרן .בין מקבלי האות גם הגב'
מ .זיידמן שפעלה להצלת יהודים
בעת עבודתה כאחות במחנה
אובר אלשטדט בצ'כיה.
המחתרת היהודית בבלגיה
היתה חלק מהמחתרת הבלגית
הכללית .היא עסקה בזיוף מסמ־
כים ובעזרה ליהודים ולפרטיזנים.
על אף ההשתייכות למחתרת
הכללית ,הצליחו הפרטיזנים
היהודים לשמור על אופיים ועס־
קו בפעולות סיוע לאחיהם.

הודעות חוק תכנון ובניה 05/12/18 -

בארבע השנים האחרונות
ירד מספר האנטנות הסלולריות
בארץ כ־ 20%ובמקביל אין למ־
שרד התקשורת נתונים ברורים
לרמות הכיסוי הסלולרי או למ־
שרד הגנת הסביבה על רמת הק־
רינה – כך נחשף בדיון של ועדת
המדע והטכנולוגיה בכנסת.
אלירן זרד ,חוקר במרכז
המידע והמחקר של הכנסת,
ציין כי מספר מוקדי השידור של
רשתות התקשורת הסלולריות
בארץ בירידה מתמשכת .על פי
נתוני המשרד להגנת הסביבה
ישנם כיום  7,821מוקדי שידור
של כלל החברות ,ירידה של
כ־ 20%מ־ .2014זאת ,כתוצאה
משיתוף התשתיות בין החברות
הסלולריות ,בעידודו של משרד
התקשורת .כיום ישנן שלוש
תשתיות סלולר פרושות במ־
לואן ,המשרתות שישה מפעילי
רשתות תקשורת סלולרית.
הוא הדגיש כי אין כיום בידי
משרד התקשורת דו"ח מסכם
לנתוני הקרינה ביחס לכלל
מוקדי השידור ומציג נתון כלל־
ארצי .על־פי הנתונים המוגשים
בכל שנה לוועדת הפנים ,המת־
בססים על חמש תחנות ניטור,

רמת הקרינה נמצאת במגמת
עליה מתונה אך עקבית לאורך
השנים ,ועם זאת רחוקה מאוד
מהרף שקבע המשרד להגנת
הסביבה לרמת החשיפה המ־
רבית המותרת .אין גם מקור
מידע מחוץ לחברות המסחריות
שיחשוף נתון זה כמו גם את
נתוני הקליטה ,הזמינות והכי־
סוי .ע"פ מחקרים חיצוניים,
נתונים אלו נמוכים בישראל
ביחס לשאר מדינות ה־.OECD
לדברי מנכ"ל משרד התק־
שורת ,נתי כהן ,חלק מנתונים
שהוצגו אינם רלוונטיים ,כיוון
ששוק התקשורת בארץ דינמי
ומשתנה בצורה דרמטית" .אכן,
מדידת הכיסוי מסתמכת על
נתוני החברה אך בשנה הקרובה
הוצב יעד לשפר את הפיקוח על
כיסוי זה .כהן הדגיש את ההכ־
רח בנכונות משרדי הממשלה
והרשויות המקומיות בסיוע
לשיפור הכיסוי .בהכרח – מו־
רידים אנטנות ,מטעמים כאלו
ואחרים ,יורדת רמת הכיסוי.
מרכז הכובד של פעילותינו
עוברת מפיקוח על תחרותיות
להשקעה בתשתיות".
ד"ר שי סופר ,נציג משרד
התחבורה הבהיר את עידן
הרכב האוטונומי המתקרב,

ירושלים :יצא לדרך נופש־חנוכה
הגדול למאות יתומים ואלמנות

יתומים ואלמנות מכל רחבי הארץ ומכל המגזרים ,חוגגים את ימי החנוכה עם ארגון
החסד 'כולל חב"ד' ,במשך שלושה ימים של הנאה ,גדושים בתכניה חווייתית וערכית
יתומים ואלמנות מכל רחבי הארץ
ומכל המגזרים ,חוגגים את ימי החנוכה
עם ארגון החסד 'כולל חב"ד' ,החל מא־
תמול )שלישי( ,במשך שלושה ימים של
הנאה ,גדושים בתכניה חווייתית וערכית.
זה כבר הפך למסורת ב'כולל' .החל
מיום שלישי השבוע ,בעיצומם של ימי
החנוכה ,ינהרו מאות יתומים ואלמנות
מרחבי הארץ למלון רמדה בירושלים.
צוות של 'חסד מנחם מענדל' ,אגף ייעודי
ב'כולל' המושיט יד כל השנה כולה לי־
תומים ולאלמנות ,ילווה את ימי הנופש,
בהם מושקע עמל רב.
במהלך ימי הנופש יהנו היתומים
והאלמנות ממסיבה חנוכה מושקעת,
פעילות יצירתית ,מופעים מרתקים ,ועוד.
ב'כולל חב"ד' נעשה מאמץ עליון להנעים
את זמנם ,בכדי לתת להם אור ,שמחה
וחיות ,בימי החנוכה המאירים.
"הנופש הוא חלק מפעילות כוללת
שאנו מפעילים למען היתומים והאלמ־
נות ,במטרה להחזיר להם את שמחת
החיים ,עד כמה שאפשר" ,אומר הרב
שלום דוכמן מנהל 'כולל חב"ד'" ,כש־

זאת לקראת איסור הרכיבה על אופניים חשמליים ללא רשיון מתאים
מאת חיים מרגליות
החל ביצועם של מבחני
תיאוריה יעודיים ,המותאמים
לרוכבי אופניים חשמליים .זאת,
בעקבות החלטת שר התחבורה
והמודיעין ישראל כ"ץ להתנות
החל מעוד חודש רכיבה על
אופניים חשמליים לבעלי אישור
כשירות לרכיבה בלבד.
משרד התחבורה קבע דרגה
חדשה למבחן התיאוריה של
אופניים החשמליים ) .(A3מבחן
התיאוריה היעודי יכלול  30שא־
לות מקצועיות הקשורות לרכיבה
נכונה על אופניים חשמליים,
שימוש בדרך וחוקי התעבורה.
מי שיעבור בהצלחה את הבחינה
יקבל היתר נהיגה מיוחד לרכיבה
על אופניים חשמליים.
תלמידי התיאוריה ידרשו
להנפיק בתחנת הצילום כרטיס

תלמיד )טופס ירוק( לצורך בי־
צוע מבחן התיאוריה עבור מבחן
האופניים החשמליים .לאחר
צילום הנבחן ומילוי הטופס,
ניתן לגשת לבחינה בכל אחד
מ־ 45מרכזי בחינות התיאוריה,
הפזורים בכל רחבי הארץ ,מק־
רית שמונה שבצפון ועד אילת
שבדרום.
תלמידי נהיגה שיעדיפו
לבצע מבחן עיוני רגיל ,יכולים
לגשת למבחן התיאוריה מגיל 15
וחצי ,זאת בעקבות תקנה חדשה
שנחתמה על ידי השר כץ" .מבחן
התיאוריה לרוכבי אופניים נועד
להקנות לצעירים ידע והתמצאות
מוקדמים בחוקי התעבורה ,הן
כרוכבי אופניים והן כהולכי רגל",
אמר השר כץ.
לפני כחודש וחצי אישרה
הממשלה הצעת החלטה שהוגשה
על ידי ראש הממשלה והשר כץ,

תושבים באזור קרית ארבע ,חברון ודרום הר חברון פנו לסגן שר הבטחון
בעקבות ריבוי הפקקים במעבר תרקומיא והפגיעה בשגרת החיים
מאת סופרנו הצבאי
תושבים באזור קרית ארבע,
חברון ודרום הר חברון טוענים
כי בזמן האחרון התרבו הפקקים
באזור מעבר תרקומיא .לטענתם,
הדבר משבש את שגרת החיים של
הגרים באזור וכן את המעבר הת־
קין מאזור השפלה ומרכז הארץ.
תושבים רבים ובהם גם נציג
הבית היהודי בקרית ארבע אבי
אשכנזי פנו לסגן שר הבטחון אלי
בן דהן בבקשה לבדוק את המצב
הקיים באזור מעבר תרקומיא.

מאת חיים מרגליות

רואים את החיוך והשמחה על פניהם,
אתה חש שכל מאמץ היה שווה".
בנוסף ,יקיים 'כולל חב"ד' גם ימי נו־
פש מיוחדים ליתומים ואלמנות מאנ"ש,
החל מיום חמישי הקרוב ועד אחרי שבת

קודש ,במלון 'גלי צאנז' בנתניה.
במהלך ימי הנופש יהנו השוהים
מפעילות אדירה ואינטנסיבית ,לכל בני
המשפחה ,עם תכניות מושקעות וצוות
הדרכה שחשב על כל פרט .הנופש נערך
במתכונת של פנסיון מלא באדיבות
משפחת שלוסברג ,לעילוי נשמת אבי
המשפחה הרב אברהם יצחק שלוסברג
ולזכות רעייתו תבדלחט"א וצאצאי
המשפחה.

המאמצת את התכנית הלאומית
להגברת בטיחותם של רוכבי
האופניים החשמליים ומשתמשי
הדרך .התכנית מתכללת את
הפעילות של כל המשרדים והגו־
פים העוסקים בנושא האופניים
החשמליים ומתייחסת לכשירות
הרוכב והכשרתו ,החמרת אכיפה
וענישה בקרב רוכבי האופניים
החשמליים.
התכנית הלאומית כוללת בנו־
סף פעולות שנועדו להסדיר את
פעילות הרכיבה והבטיחות של
הרוכבים .זאת ,לצד הגברת ההס־
ברה בקרב הרוכבים וההורים.
בין היתר ,מדובר בתיקוני חקיקה
ותיקונים מנהליים ,המחמירים
את הענישה על הפרות חוק
ברכיבה על כלים דו גלגליים
חשמליים ועל שיווק של כלים
בלתי תקניים ,בניגוד לתקנות
התעבורה.

תושבים באזור חברון וקרית ארבע" :לא
יתכן שהתושבים יעמדו שעות במחסום"
לדבריהם" ,המצב הוא בלתי
נסבל ,אנשים שחוזרים מהע־
בודה מאזור בית שמש והמרכז
עומדים שעות בפקקים במחסום
כאשר סביבם מאות פועלים
ערבים החוזרים מעבודה מעבר
לקו הירוק .בפקקים במחסום
עומדות משפחות שנוסעות
לבדן ברכב וחשופות לסכנה
מצדם של הפועלים הערבים.
הפחד הוא גדול והבטחון האישי
בעקבות כך ירוד .אי אפשר
להמשיך כך".
בעקבות פנייתם של התוש־

נעצר פלסטיני ששדד
רכב בתחילת השבוע

הודעות חוק תכנון ובניה 05/12/18 -

עמוד ו | יום ד' ,כ"ז בכסלו תשע"ט | המבשר

שבבסיסו שדרים על נתונים
כולל נתונים מצילי חיים ,צחי
שלום ממרכז השלטון המקומי,
הציג את "מגוון הדעות בענין
השפעת הקרינה ,והבעיה נטועה
בהתנהגות הלא־חוקית של חב־
רות הסלולר בעבר .ראש העיר
חייב לשקלל את החלטותיו וזו
סמכות השיפוט והשיקול שלו,
ויש להגביר את הידע של התו־
שבים בנושא" .המהנדס רם די־
שון ,מומחה לקרינה אלקטרומ־
גנטית ,טען כי קרבה של אנטנה
סלולרית לבתי ספר גורר כאבי
ראש ובטן ,הקראות והפרעות
בשינה אצל התלמידים.
הרב ינון אזולאי סיפר
במהלך הדיון כי הוא מתנדב
בארגון 'איחוד הצלה' ,ולא פעם
מצא עצמו בקריאה דחופה ללא
קליטה סלולרית ,דבר שמנע
ממנו לשדר במוקד החירום.
הוא פנה למנכ"ל משרד
התקשורת נתי כהן ואמר כי
"אזורי איו"ש ידועים כאזורים
בעייתיים ללא קליטה ,הסכנה
גדולה שבעתיים כאשר נשים
נוסעות לבדן בכבישים אלו
בלילות ,בסופו של דבר במק־
רים כאלו כל דקה היא מצילה
חיים ועל כן חובה שתהיה קלי־
טה מסודרת במקומות הללו".

החלו מבחני התיאוריה
לרוכבי אופניים חשמליים

פלסטיני ששדד רכב בתחילת
השבוע ,נעצר על ידי שוטרים
בפעילות מבצעית בכפר בודרוס.
הוא הועבר לחקירה ויובא בהמשך
להארכת מעצרו.
בתחילת השבוע בוצע שוד
רכב ישראלי בצומת דיר קדיס
שבאזור בנימין .מפרטי האירוע
עלה כי רכב שנסע אחרי רכבו
של המתלונן פגע ברכבו מאחור
וגרם לו לעצור ,הנהג עצר ובעת
שירד לבדוק את הנזק נכנס לרכבו

חשוד והחל להימלט מהמקום.
כאמור ,בפעילות מבצעית
של כוחות משטרה וכוחות צה"ל
מחטמ"ר אפרים בכפר בודרוס,
נעצר חשוד פלסטיני כבן ,20
בחשד לביצוע השוד .בחיפוש
בביתו של החשוד נתפס רכוש
שעל פי החשד נגנב מהרכב וכן
נתפס הרכב שככל הנראה שימש
את החשודים .החקירה בעיצומה
וצפויים מעצרים נוספים.

בים זימן סגן השר דיון עם ראש
מנהלת המעברים על מנת לבחון
את המצב הקיים במחסום ואת
הסיבות לקיומם של העומסים
בו .בנוסף ,ביקש סגן השר לבחון
לקראת הדיון פתרונות אפשריים
לביצוע כדי להקל על תנועת
התושבים דרך המעבר – משני
כיווני התנועה.
לדברי בן דהן" :מעבר תרקו־
מיא הוא מעבר הכרחי לתושבי
אזור חברון .לא יתכן שתושבים
העובדים באזור המרכז ואזור
בית שמש ,יעמדו שעות במחסום
בדרכם חזרה מהעבודה והבט־
חון האישי שלהם ייפגע .איכות
החיים של תושבי יהודה ושומרון
חשובה לא פחות מאיכות החיים
של שאר תושבי מדינת ישראל.
פעלתי ואפעל להקלת הנסיעה
בכל כבישי יהודה ושומרון וכך
אמשיך לפעול להקלת הנסיעה
בכביש  35ובמעבר תרקומיא
עצמו".
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ברשותינו מאגר של דירות-
והשכרה
מכירה
,3,4,5,6חד'
ברמה-ג' 2באזור חסידי פסגות
נדל"ן050-4140996 -

É´Ç¸º½ ¼¸À¿¿¸Ã

¸³²¸°¯É°È³ Ä´Á

ֳ

עמנואל קוטגים על 1/4דונם בנויים
 4חדרים עם אופציה לעוד  3חדרים
החל מ950000ש"ח אכלוס עוד
30חודשים אלבה-נדל"ן 054-844-
6671
][20050773

לוחפון מידע נדלן למכירה והשכרה,
ומידע נופש ללא דמי מנוי 02-80-
 30-444חדש! עדכון מידע באתר
בכתובת  co.il.8030444דוא"ל
gmail.com@8030444
][20049060

ירושלים | מכירה

במקור ברוך  3חד' עם אופציה
ממשית להרחבה ,משופצת ,קומה
ראשונה ,חזית'' ,אברמציק נכסים''
0548456212
][20050814

ב"מצפה נוף" )אהליהב(  3.5חד'
והסלון גדול! קומה רביעית,
''אברמצ'יק נכסים''  0548456212או
029966522
][20050813

למכירה בירושלים! דירות קטנות
וגדולות ,חדש ויד שניה ,בקומות
נמוכות ,ולמעונינים בקומות גבוהות
אפשרות לגג צמוד גם במחיר
מציאה! תיווך צביקה רוזן 052-763-
4444
][20050807

למכירה בכדורי ]פסגות ירושלים[
דירת  3חדרים ,קומה גבוהה+ ,
מחסן  +חניה  +נוף  +מיזוג מרכזי +
חימום ריצפתי  +מרפסת סוכה רק
 2,200,000ש''ח תיווך צביקה רוזן
052-763-4444
][20050806

במצפה נוף  3.5חדרים ,מוארת
ומרווחת  100 -מ"ר ,חזית ,ק"ד,
שוורץ נדל"ן 052-765-6888

][20050795

באהליהב  3חדרים 80 ,מ"ר2 ,
מרפסת סוכה גדולות 3 ,כיווני
אוויר + ,מחסן וחניה2,200,000 ,
ש"ח .שוורץ נדל"ן 052-765-6888

][20050794

באהליהב  5חדרים חדשה140 ,
מ"ר ,תקרה גבוהה ,מרפסות
ענקיות) ,אפשרויות הרחבה( ,נוף,
 +מחסן וחניה 3,900,000 ,ש"ח.
שוורץ נדל"ן 052-765-6888

][20050793

ירדו במחיר!! במקור ברוך 109
מ"ר  +מרפסת סוכה ,קומה ב',
חזית 3 ,כיווני אוויר ,מעלית,
זקוקה לשיפוץ .שוורץ נדל"ן 052-
765-6888

][20050792

למבינים! בתנובה ,דירת פאר 5
חדרים ,מושקעת במיוחד ,וענקית
  192מ"ר ,קומה נוחה ,נוף מלאומיוחד מכל הדירה + ,מחסן גדול,
 +חניה .שוורץ נדל"ן 052-765-
6888

][20050791

בכדורי דירת  6חד' מרווחת,
מרפסת גדולה ,נוף מדהים ,מחסן
וחניה ,שוורץ נדל"ן 052-765-
6888

][20050790

חדשה ומיוחדת! בגוש  ,80כ4-
חדרים ,מושקעת ביותר 80 ,מ"ר,
קומה נוחה 2,300,000 ,ש"ח,
שוורץ נדל"ן 052-765-6888

][20050789

קרוב לגוש  ,80דירת  4חדרים
בבניה 104 ,מ"ר ,מפרט טכני גבוה,
כניסה תוך חודשים ספורים ,ק"ה,
מעלית .שוורץ נדל"ן 052-765-
6888

][20050788

קרוב לגוש  ,80דירת ענקית עד
 200מ"ר ,מפרט טכני גבוה ,כניסה
תוך חודשים ספורים ,ק"ה ,נוף,
מעלית .שוורץ נדל"ן 052-765-
6888

][20050787

בנווה צבי  4גדולה קומת כניסה
מרפסות סגורות  140מ"ר מטבח
אמריקאי חדש  2,650,000ש''ח
ללא משכנתא 052- 02-5829322
 7176373תווך
][20050779

במאה שערים ליד יואל  2גדולה
ק"ב אפשרות לשיפוץ ל 52 3-מ"ר
 1,270,000ש''ח 052- 02-5829322
 7176373תוךך
][20050778

חייבת להימכר ! במצפה נוף דירה
 3חדרים  84מ"ר חדשה,מאוררת
 +מרפסת  2.080.000ש"ח * *
למכירה בישא ברכה דירת  3חדרים
 +מרפסת ענק  +חדר שירות  +יחי"ד
מושכרת ב 3300ש''ח קומה ראשונה
2.600.000ש"ח תיווך 0533129829
][20050719

במרכז גאולה כ 80-מ"ר 3חד'3 ,
כ.איור ,קומה  ,1אופציות בניה,
תיקרה גבוהה מהרגיל) ,אפשרות
להכפלת הדירה( * באזור צפניה
ק"ק דירה חדשה משופצת מהיסוד
 +חצר ,מטבח חדש ויח"ה052- .
7649929
][20050703

»Ç¸ºÈ³
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בבית ישראל למעלה  4חד 100
מטר מושקעת ביותר  3כ"א רק
052-7658-638
2250.000שח
"היימשע תיווך-הנדלס"
][20050681

בפנים מאירות  5חד'  120מ"ר ,נוף
מדהים 2,580,000 ,ש''ח * * באזור
בית ישראל בנין חדש בבניה  4חד',
קומה שניה 95 ,מ"ר 2 ,מרפסות2 ,
כ.אויר 2,200,000 ,ש''ח * * באזור
בית ישראל בנין חדש בבניה  3חד',
קומה ראשונה  +מרפסת  72מ"ר,
 1,600,000ש''ח תיווך 053-3129829

][20050653

חייבת להמכר! בנוה צבי דופלקס,
מחולקת ל 3-יחידות  150מ"ר,
 3,000,000ש''ח * * במקור ברוך
בנין חדש ,קומה  ,4דירות 3/4/5/6
חד' לפי בחירת הלקוח 28,000
ש''ח למטר * * .בנוה צבי יח"ד 30
מ"ר חדשה ,מושכר ב 3,300-ש''ח
 360,000ש''ח .תיווך 053-3129829

][20050648

4חד'
94מ'
בשמואל-הנביא,
2מרפסות ,חדשה ,מושקע* ,
להשקעה :בבוכרים 40מ' 2חד'
המושכרות ב4000ש' מדי לחודש
* בסנהדריה בבלוי4 ,חד' משופצת
חדשה * במצפי-נוף85.5 ,מ' ,חנייה
ומחסן ,נוף0527649929 ,
][20050627

בשרי-ישראל,מיקום מרכזי99 ,מ'
4חד' קומה ,3ומעלית * בהמ"ג120 ,מ'
מושקעת ,נוווף מדהים ,אופציה
מיידית לעוד כ70-מ' על שכנים
שכבר בנו * ,בצפנייה 50מ' מושקעת
מאוד 0527649929
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לפרסום בלוח  02-5805802שלוחה  3או במייל modaot@hamevaser.co.il
מציאה של ממש! בשמואל
הנביא-דושנסקי  3חד כ  70מטר
חזית סוכה ק"ב מוארת ומאוררת
מצב מצוין רק  1550.000ש''ח
" 052-7658-638היימשע תיווך-
הנדלס

][20050252

][20050498

מציאה בבית ישראל לפידות
 2.5חד  50מטר  +יחידה  35מטר
רק  1800.000שח 052-7658638
"היימשע תיווך-הנדלס"

][20050494

מציאה ממש!! בבנין חדש בבית
ישראל  /שמעון רוקח  3חד 72
מטר חדישה ומושקעת ,בנין
רק היימשע ,רק 1750.00שח
" 052-7658-638היימשע תיווך-
הנדלס"

][20050492

לבעלי הון עצמי גדול!! בנווה צבי
 3יחידות מפוארות סה"כ  115מטר
מושכרות ב  12000שח בחודש רק
 2120.000כל הקודם זוכה 052-
" 7658-638היימשע תיווך-הנדלס"
][20050491

בשומרי אמונים יחידת דיור  38מטר
מפוארת  +סוכה רק 750.000שח
תשואה חודשית כ  4000שח 052-
" 7658-638היימשע תיווך-הנדלס"
][20050425

מציאה! במלכי ישראל  4חד 100
מטר חדשה ק"ג מעלית כניסה תוך
 24חודש רק 2100.000שח )21000
למטר( " 052-7658-638היימשע
תיווך-הנדלס"
][20050424

בבית ישראל צמוד לישיבת מיר
מגרש קטן עם בנין של כ  100מטר
מושכר ב  15000שח רק 2320.000
שח " 052-7658-638היימשע תיווך-
הנדלס"

בגאולה! אזור ר'מודיעין !!  4חד
 100מטר  +התחיבות להוספת 50
מטר ושיפוץ כל הבית רק 23000שח
למטר " 052-7658-638היימשע
תיווך-הנדלס"

מציאה!! בגאולה דירת  70מטר גובה
 5מטר  +זכויות לעוד דירה בגג ויותר,
קומת כניסה )אפשרות לחלק בגובה
לחנות ויחידה ,בית ליד כך עשה(
רק  1970.000שח 052-7658-638
"היימשע תיווך-הנדלס

][20050250

][20049674

במקור-ברוך דן יוסף הנשיא כ
 130מטר  5חד מושקעת ק"א רק
 3070.000ש"ח 052-7658-638
"היימשע תיווך-הנדלס"

למהירי החלטה!! בבנין חדש בבניה
במאה שערים דירת  36מטר חדשה
רק  850.000ש''ח כניסה  30חודשים
" 052-7658-638היימשע תיווך-
הנדלס"

][20050249

בבלוי  4חד  120מטר 3 ,כ"א ,ק"ב
 +מחסן מושכר ב  1000שח  +חניה
פרטית ,חזית רק  2580.000שח 052-
" 7658-638היימשע תיווך -הנדלס"
][20050248

מציאה! בנווה-צבי בנין חדיש 3.5
חד  75מטר רק  2020.000ש"ח
" 052-7658-638היימשע תיווך-
הנדלס"

][20050246

בנווה צבי!! פנטהוז פאר והדר 150
מטר  5חד  150 +מטר גג מרוצף עם
זכויות ,נוף מדהים רק 5500.000שח
" 052-7658-638היימשע תיווך-
הנדלס

][20050007

חדשה בשוק! אבינדב  3.5חד כ 80
מטר רק 2000.000שח 052-7658-
" 638היימשע תיווך-הנדלס
][20050006

חדשה בשוק! רבינו גרשון  3חד
ק"א כ 80-מטר  +יחידת דיור 30
מטר מושכרת ב  + 3500תמא 38
רק  2520.000שח 052-7658-638
"היימשע תיווך-הנדלס

][20050005

כדורי  5חד  118מטר קומה ד +
מרפסת  16מטר רק 3200.000ש"ח
* תנובה 4חד  118מטר רק
3200.000ש"ח קומה נוחה 052-
" 7658-638היימשע תיווך הנדלס"
][20049878

ברוממה קרית בעלזא!! 5חד
160מטר  +חצר  50מטר רק
4380.000ש"ח * סמוך לבמ"ד
מפוארת  6חד  160מטר  2מרפסות
גדולות נוף מדהים קומת כניסה רק 5
מליון ש''ח " 052-7658-638היימשע
תיווך הנדלס"
][20049850

בפישל  3.5חד  +מטבח פסח כ
 83מטר  +אפשרויות הרחבה רק
 2190.000שח 052-7658-638
"היימשע תיווך-הנדלס"
][20049849

ביואל כיכר השבת  3חד  72מטר
ק"א אפשר לחלק לחנויות /יחידות
רק 1700.000שח 052-7658-638
"היימשע תיווך-הנדלס"
][20049848

מציאה ממש! באזור רשי  4חד ק"ג +
יחידה סה"כ  115מטר  +גג  60מטר
רק  2670.000שח כל הקודם זוכה!
" 052-7658-638היימשע תיווך
הנדלס"

][20049847

במקור ברוך תחכימוני  3חד  75מטר
כניסה  6חודשים רק  1890.000שח
" 052-7658-638היימשע תיווך-
הנדלס"
][20049846

בעלי הכהן דירת  137מטר ק"ג
רק 3900.000שח 052-7658-638
"היימשע תיווך-הנדלס"
תורת חסד ע"י אהבת תורה  4חד' חצי
קומה לעלות ,נוף מדהים,משופצת,
טבה מאושרת ל 40-מ"ר .תיווך 02-
053-3179474 ,5379474

במעלות דפנה  3חד  +מרפסת סגורה
משופצת,ק"ג אזור הכי טוב )תמא
בעבודה( רק  1960.000שח 052-
" 7658-638היימשע תיווך-הנדלס"

][20050422

][20049845

][20050390

][20049844

בבלעדיות! בעין יעקב דירת 90
מטר ,גובה  5.15מטר ,אפשרות
להגיע ל  200מטר מידי )באישור כל
השכנים( רק  2350.000ש''ח הקודם
זוכה! " 052-7658-638היימשע תיווך
הנדלס"

לב מקור ברוך!! פרויקט חדש
מפואר! סמוך להטורים למעלה
דירת  92מטר  4חד' ק"ג חדשה חזית
נוף מעלית 2400.000שח * דירת 84
מטר  4חד'  2100.000שח כניסה עד
 15חודש ,מפרט בניה גבוה 052-
" 7658-638היימשע תיווך-הנדלס"

][20050349

כל הקודם זוכה!! בחבקוק דירת
דו פלקס קומה ב כ  130מטר
 +זכויות בגג רק  2400.000שח
הקודם זוכה! 052-7658-638
"היימשע תיווך הנדלס"

][20050347

בסנהדריה דירת פנטהוז כ  180מטר
 6חד  +יחידה מושכרת רק ,4100.000
מעלית ,שכנים מצוינים 052-7658-
" 638היימשע תיווך-הנדלס"

באזור עוזיאל 170מ"ר ק"ד  +מעלית
חזית 5.5ח'  +יחידה 3,000,000ש"ח
 +אפשרות ליחידה נוספת "אפיק-
נכסים" 053-3128884 03-5791514
באזור לוי-יצחק 90מ"ר חדשה
יפהפיה מושקעת מחולקת ק"ב +
מעלית 1,950,000ש"ח גמיש "אפיק-
נכסים" 03-5791514

][20050251

חדשה בשוק!! בסורצקין  3.5חד
 82מטר מטבח וסלון חדשים,
נוף מדהים ,תמא  38בהתקדמות
שיא,יתווסף לדירה עוד 25
מטר ומעלית רק  2150.000שח
" 052-7658-638היימשע תיווך-
הנדלס"

][20050423

][20049739

][20050802

][20049700

שווה לראות! במקור-ברוך130 :מ'
4.5חד ,משוקעת 3כ"א ,נוף וחזית,
מ.פסח ,חנייה ,מחסן75 * ,מ' 4חד'
וחצר * כ65-מ' מושקעת עד הפרטים
הקטנים ביותר * בפישל 80מ'
ק.נמוכה 0527649929

מיוחדת! אוהוליהב חדשה 122
מ"ר 5 ,חד' ,ק"ג ,מחולקת ל90 2 -
מ"ר ויח"ד  30מ"ר  +נוף מדהים,
 3,230,000ש''ח  .תיווך ,02-5379474
053-3179474

באזור ויזניץ כ100-מ"ר ק"א חזית
2,000,000ש"ח "אפיק-נכסים" 03-
5791514

][20050801

חדשה בשוק! לבעלי מזומן! בגאולה
 6חד  150מטר  +גג  40מטר ,דו
מפלסי ,מעלית רק 2800.000שח
" 052-7658-638היימשע תיווך-
הנדלס

][20050624

במעלות דפנה  3חד  +ממרפסת
סגורה משופצת,ק"ג אזור הכי טוב
)תמא בעבודה( רק  1960.000שח
" 052-7658-638היימשע תיווך-
הנדלס"

בני ברק | מכירה

בתחכימוני  3חד 75מטר חדשה ק"ב
רק 1890.000ש"ח 052-7658-638
"היימשע תיווך-הנדלס"

][20050626

למבינים! השקעה  +מגורים:
בסנהדריה ,כ110-מ' 3כ"א,חזית4 ,חד'
 +מחסן\משרד שמושכר ב2200ש'
לחודש  +חנייה צמודה ופרטית
שניתן לסגור למחסן נוסף ,שיפוץ
לפי בקשת הלקוח0527649929 ,
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קרית אתא

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח

][20050008

][20050625
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][20050731

][20049743

נווה צבי תלמודי  3חד  75מטר +
 2יחידות דיור סהכ  150מטר רק
 3160.000שח 052-7658-638
"היימשע תיווך-הנדלס
][20049742
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][20049559

באדוניהו הכהן פנטהוז  150מטר  +גג
מרוצף  150מטר רק  5.600.000ש''ח
*  5חד  150מטר ק"ג רק 4000.000
ש''ח ,מעלית ,שכנים היימשע ,נוף
מדהים " 052-7658-638היימשע
תיווך-הנדלס"
][20049557

סורוצקין  3.5חד' תמ"א  38מאושרת
לעוד חדר ומרפסת  2,150,000ש''ח
* מנחת יצחק  4חד' לנוף .תיווך
025379474 0533179474

][20049532

ירושלים | השכרה
ב'מרום ירושלים-שנלר' ,דירת
יוקרה!  180מטר ,ק''ב ,מרוהטת
מפוארת! למבינים! ''אברמצ'יק
נכסים''  0504165775או 029966522

][20050812

בכדורי ]ירמיהו[  6חד'140 ,מ''ר
מרווחת ,קומה שניה! ''אברמצ'יק
נכסים''  0504165775או 029966522

][20050811

בגוש  80קומה ראשונה חזית 4 ,חד'
מרווחת + ,מרפסת סוכה גדולה,
''אברמציק נכסים''  0504165775או
029966522
][20050810

ב"מצפה נוף" )אהליהב( 3 ,חד'
מדהימה! לכיוון הנוף מלא!6400 ,
ש''ח גמיש'' ,אברמצ'יק נכסים''
 0504165775או 029966522
][20050809

בכדורי ]ברנדיס[ ק''ד  5חד' ,נוף!
 9500שח גמיש!! ''אברמצ'יק נכסים''
 0504165775או 029966522

][20050808

ברח' רש"י ,לזו"צ ,יח"ד חדשה
ומפוארת ,מרוהטת קומפלט +
מרפסת סוכה 054-8442224

][20050774

להשכרה במקור ברוך  3חדרים
 85מ"ר חדשה,מרווחת ,מאוורת
 +מרפסת ,סלון ענק 3 ,כיוני אויר
6000ש''ח מיידי * * במצפה נוף 5
חד'  120מ"ר ק"כ  +מרפסת ,כיוון
הנוף  * * $2,700בבר אילן כ 3-חד'
 75מ"ר חצי קומה לעלות משופצת
 5,000ש''ח תיווך 0533129829
][20050767

 2בבר אילן ,יפה ,מרוהטת ,מטופחת
וממוזגת ,לזוג ללא052-7172022 .

][20050742

להשכרה באזור זכרון משה יחי"ד
לזו"צ דירה חדשה מרוהט קומפלט
קומה שלישית  3500ש''ח * להשכרה
ברחוב מלכי ישראל יחי"ד לזו"צ
חדשה,מרוהטת קומפלט  3200ש''ח
תיווך 0533129829
][20050708

בכדורי דירת  4חד' ,חדשה ומפוארת,
מרוהטת קומפלט ,נוף מדהים ,קומה
 * * $2,300 ,6בפנינת חמד דירת 3
חד' נוף מדהים  +מרפסת משודרגת
ומרוהטת קומפלט* * $1800 ,
בפנינת חמד יח"ד  35מ"ר  +מרפסת
מרוהטת קומפלט ,נוף$ 1,200 ,תיווך
053-3129829
][20050654

במרכז גאולה  200מטר קומת כניסה
מתאים לקופת חולים וכדומה רק
 60000שח לחודש 052-7658-638
"היימשע תיווך הנדלס
][20050615

מנחת יצחק  2חד'  45מ"ר  +מרפסת
 4,200ש''ח * גני גאולה  3חד' 70
מ"ר  6,000ש''ח * תורת חסד  2חד' *
עזרת תורה מתאים לזוג.תיווך 052-
7158059
][20050499

בשטראוס ליד כיכר השבת  3חד כ
 80מטר ק"ג  +מעלית  2 +מרפסות
סוכה מרוהטת וממוזגת שכנים
היימשע רק  6350שח 052-7658-
 638תיווך
][20050328

בסורוצקין  4חד' שלד מוכן לתוספת
ועוד היתר על הגג ק'ג דיר 1
בכל קומה  3,200,000ש''ח תיווך
025379474 0533179474
][20049487

ירושלים | מבנים ומגרשים
באזור גוש 80מגרש כ  160מטר
תבע מאושרת ל  3תתי חלקה 340
מטר  +מרתף  80רק  5.000.000שח
אפשרות לעשית התר בתמא ,הקודם
זוכה! " 052-7658-638היימשע תיווך
הנדלס"
][20050352

באזור פולנסקי מגרש כ  180מטר
אישור עקרוני לתמא  38לעשית 8
יחידות דיור  +מרתף רק 4.700.000
שח הקודם זוכה! 052-7658-638
"היימשע תיווך הנדלס"

][20050800

באזור ראב"ד  4מרווחת ק"ב חזית +
מעלית  +סוכה גדולה  +חניה "אפיק-
נכסים" 03-5791514

][20050799

באזור טרפון  3ענקית 90מ"ר ק"א
1,650,000ש"ח "אפיק-נכסים" 03-
5791514
][20050798

בזכרון-מאיר ק"א כ150-מ"ר קומה
שלמה 2,880,000ש"ח גמיש "אפיק-
נכסים" 03-5791514
][20050797

באזור ויזניץ ,השקעה ומגורים
יחד75 :מ' 3.5חד ,חזית ,נוף ,חדשה
ומשופצת קומפלט  +יחידה חדשה
ומשופצת של 25מ' שמושכרת בכ-
2500ש' בחודש 0527649929
][20050646

הגיוואלדיגע מציאה! באמרי בינה
 4.5חד  115מטר ,מושקעת מאד
!! קומה נוחה נוף מדהים !! רק
052-7658-638
2700.000שח
"היימשע תיווך -הנדלס"
][20050160

בני ברק | השכרה
באזור חזו"א/עזרא 5ח' ק"ב  +מעלית
6,000ש"ח "אפיק-נכסים" 03-
5791514
][20050803

דירת 3חדרים 80מ"ר ברחוב
אבטליון 4000ש"ח אלבה-נדל"ן 054-
844-6671
][20050770

ביתר עילית | מכירה
מציאה! באזור רמי לוי 3.5חד'  +גינה
גדולה רק 1.350.000ש''ח )גמיש(
* ועוד מבחר דירות  -תיווך אמינות
5802563

][20050784

מציאה! בפרויקט החדש באוהב
ישראל קוטג  3קומות  220מטר
פתוח לנוף רק 2360.000שח ליווי
בנקאי מלא " 052-7658-638היימשע
תיווך-הנדלס"
][20050691

בהחידא  4חד  100מטר  2 +יחידות
ק"ב חדשה ממש רק 1600.000שח
" 052-7658-638היימשע תיווך-
הנדלס"
][20050682

בביתר עלית חדשה מקבלן  4חד' 88
מ"ר  +מרפסת  38מ"ר  +מחסן צמוד
לדירה  19.6מ"ר  +חדר כביסה 10
מ"ר  +שטח הופציה בהתר בניה 32
מ"ר  +גינה  6מ"ר רק ב 1,395,000
ש''ח תיווך 053-3129829
][20050658

חייבת להמכר! ברח' אוהב ישראל
חדשה 4 ,חד'  107מ"ר ,קומה ראשונה
 +מרפסת  30מ"ר  +נוף מדהים 2 ,כ.
אויר ,מתוכננת היטב  1,590,000ש''ח
תיווך 053-3129829
][20050657

בהרב-שך ,מגורים להשקעה יחד!
כ110-מ' 4חד' מושקעת וחדשה
מהיסוד עד הפרטים הקטנים +
יחידה מושקעת המשוערת ב2000ש'
בחודש & ,אוהב ישראל 120מ
משופצת 0527649929
][20050647

במוצפי קרוב לוויזניץ  3חד  87מטר
 +אופציה להרחבה  70מטר  +חלל
כ  60מטר רק 1360.000שח 052-
" 7658-638היימשע תיווך-הנדלס
][20050525

מציאה של ממש! בהרב שך דירת
 4חד  115מטר מושקעת מאד
ק"ב נוף מדהים רק 1350.000
שח הקודם זוכה 052-7658-638
"היימשע תיווך-הנדלס"

][20050493

בקדושת לוי מפוארת  4חד  105מטר
 2 +יחידות דיור גדולות בגג תשואה
חודשית כ  5300שח רק 2380.000
שח " 052-7658-638היימשע תיווך-
הנדלס"
][20050427

באוהב ישראל בחדשים  4חד 110
מטר  30 +מטר מרפסת חדשה
חדשה ק"א נוף רק 1670.000שח
" 052-7658-638היימשע תיווך-
הנדלס"
][20050426

בפרויקט חדש באבא שאול!! בבניה
 150מטר  +חלל רק  1700.000להביא
עכשיו רק  250.000שח 052-7658-
" 638היימשע תיווך-הנדלס
][20050009

בדרכי איש  4חד  100מטר  +חצר 50
מטר  +חלל  70מטר רק 1530.000
שח " 052-7658-638היימשע תיווך-
הנדלס"
][20049728

אשדוד | מכירה

בבית ישראל בנין כ  300מטר מחולק
ל  7דירות תשואה חודשית 24000
שח ,אפשרות להוספת קומה וחצי
רק  5.500.000הקודם זוכה! 052-
" 7658-638היימשע תיווך הנדלס"

חדש בשוק ,קנייה בטוחה בראש
שקט ,ליווי בנקאי מלא לפרויקט
תמ''א  ,38הון עצמי נמוך של %
 ,15מ 204 -עד  300אלף ש''ח
בלבד ,שאר התשלום על פי
רצון הלקוח ,מוגבל לתקופת
המבצע,דירות 4-5 :חדרים גן וגג.
שיווק בלעדי דרכי יושר ,מחירי
שוק סבירים0583250259 ,

ירושלים | בנינים

בית שמש | מכירה

להשכרה באזור תורה מציון בנין
מושקע כ  400מטר למוסד ולכל
מטרה רק  26000שח לחודש הקודם
זוכה! " 052-7658-638היימשע תיווך
הנדלס"

בקריה בחזו"א בית פתוח! יום ה' כ"ח
כסלו) 11:00-13:00 ,לבאים ביום זה
ללא עמלת תיווך( דופלקס 7חד'
משופצת ניתנת לחלוקה בקלות
"נדל"ן-פלוס" 054-8532-740

][20050351

][20050350

][20050353

ירושלים | עסקים
שטח מסחר במיקום מרכזי ביותר
בשכונת רוממה ירושלים חנות קומת
כניסה חזיתית  300מ"ר + ,הצמדה
 100מ"ר מחסנים וחניות עם כניסה
פרטית ומעלית עם גישה לרכב.
במחיר מיוחד לרציניים בלבד תיווך
0533129829
][20050701

][20048879

][20050786

בקריה דירת-גג )טאבו-משותף(
חדשה 3חד'  +מרפסת גדולה
רק850,000ש"ח "נדל"ן-פלוס" 054-
8532-740

למכירה בחרדי בק .אתא 4 ,חד' ,ק"ג,
משופצת ,מחיר מציאה 790,000
ש''ח077-4660724 .

][20050815

][20050606

][20050756

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

][20048022

בבעלזא דירה יפה ,מרווחת ,ממוזגת
 +מצעים ,לארוכות ולקצרות ,ימים
שבתות וחגים052- ,02-5386720 .
7616720-1

ִ
ֶֹ
ַ
צפת | מכירה

אנילביץ  4חד כ  85צר  +אופציה
ענקית על הגג מחיר מציאה 770000
מלכות נכסים 0534109680

][20040110

ספר תורה קטן מהודר ,סופר יר"ש,
בשלבי סיום ,בהזדמנות052- .
vitman@neto.net.il 7633865

* התפילין המהודרות והמיוחדים
של "וקשרתם" בהשגחת בד"ץ
העדה החרדית ,חידוש של
פאר והידור .לשירות אישי
* 0548466552

][20050514

טיסות

][20049860

טיסות לבריטניה .לונדון ומנצ'סטר
בלבד! המחירים הכי זולים
בהתחייבות! 054 - 8571355
][20049829

טיסות ללונדון ומנצ'סטר במחירים
הכי זולים!! מתחייבים למחיר הכי
נמוך!! 054-8571355
][20049322

][20050783

טבריה | מכירה

בטבריה בצאנז דירה חדשה 5
חדרים  +חצר גדולה מרוהטת
 1,370,000תיווך 0534111043
][20050505

דירות סטודיו בטבריה חדשות,
מרוהטות ומיידיות  299,000ש''ח
)מושכרות בין  2,000-5,000ש''ח
לחודש( 03-6201313

][20050496

עמנואל

השכרת רכבים

הסוכן שלך בקל אוטו השכרת
רכב במחירים הכי טובים! מרכז
הזמנות ארצי02-6-630-630 :

][20050772

עמנואל בפרויקט נווה-אור דירות
חדשות 3חדרים עם אופציה 90מ"ר
החל מ660000ש"ח אלבה-נדל"ן
054-844-6671

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

השכרת רכב בארץ ובעולם ,מכירה
וליסינג ,בשירות ובאמינות .נחמיה
אלבוים 052-715-2486
'הרץ' השכרת רכב ,סניפים בכל
הארץ ,עם השירות והאמינות
הידוע של חיים גרוס052- .
7617828

דירות סטודיו בטבריה חדשות,
מרוהטות ומיידיות  299,000ש''ח
)מושכרות בין  2,000-5,000ש''ח
לחודש( 03-6201313

][20050497

סל דיו -דיו וטונרים לכל סוגי
המדפסות .מותג של איכות ,חזקים
בשירות משלוח עד הבית! להזמנות
חייגו02-8000801 :
][20040391

][20050488

מזג האויר

גולן
 17-10גליל

ממטרים מקומיים

12-9

היום  -ממטרים מקומיים מלווים בסופות
רעמים יחידות ירדו בעיקר במישור החוף
הצפוני .הרוחות יתחזקו .הטמפרטורות
יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה .משעות
הערב בדרום הארץ ובמזרחה יתכן גשם
מקומי ובנחלי הדרום והמזרח חשש קל
משטפונות.

חיפה

טבריה 17-13
22-14

חמישי  -ברוב אזורי הארץ צפויים ממטרים
לסרוגין מלווים בסופות רעמים .בנחלי
הדרום והמזרח חשש לשיטפונות .חשש
להצפות בחוף .תחול ירידה בטמפרטורות.
יוסיפו לנשב רוחות מערביות חזקות .בדרום
הארץ יתכן אובך.

תל אביב
21-14

ירושלים
16-9

][20050148

נופש נוף כנרת -צפת וילה מפוארת
 10סוויטות ) 45 - 50מקומות(
מחירים מיוחדים לשבתות החורף
Nof0583208091@ 0583208091
gmail.com
][20050219

מחפש צימר? מחפש דירת נופש?
התקשר עכשיו לנופש מושלם
 1700-707-509השירות ניתן ללא
עלות.
][20047926

וילת נופש במושבה חלומית מול
הכינרת מתאים לקבוצות ,שבתות
גיבוש וחתן ולימות השנה ,בריכת
ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
][20042272

זילברשלג הסעות עד  23מקומות
לכל חלקי הארץ נהג סבלני ואדיב
רכב חדש ומפואר 052-7120-470

שישי  -גשום בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו
סופות רעמים יחידות .בבקעת הירדן,
במדבר יהודה ובים המלח חשש לשיטפונות
 .יוסיפו לנשב רוחות מערביות חזקות.
בדרום הארץ יתכן אובך .הטמפרטורות יהיו
נמוכות מהרגיל לעונה.

באר שבע
21-11

][20046367

"שלוימל'ה הסעות" רכבים
חדשים ומפוארים  ,2018ירושלים,
בני ברק ,נתב"ג וארועים ,נסיעות
בתוך העיר 14-16-20 ,מקומות.
053-3150159 ,053-3188842

][20040846

הסעות הדקה ה 99-המקורי!
מיניבוסים וטנדרים חדשים,
ממוזגים ומפוארים במחירים ללא
תחרות 02-5025252 .רב קוי /
0527-10-10-20

][20040492

צפת

מהיצרנים
יפיפיים
פמוטים
במחירים
ומחו"ל,
המובילים
מפתיעים .כדאי להזדרז! 050-
4169667
מהיצרנים
יפיפיות
חנוכיות
במחירים
ומחו"ל,
המובילים
מפתיעים .כדאי להזדרז! 050-
4169667

][20050707

מרכז ההסעות  -הסעות לכל
חלקי הארץ נתב"ג ,ירושלים ,בני
ברק רכבים 10/14/16/20/23
מקומות ,נהגים אדיבים ,באישור
משרד התחבורה053-4112154 .

כלי כסף

דיו וטונרים

השקעות נדל"ן

"ברידערס הסעות ,רכבים מ 4עד
 20מקומות 24 ,שעות ביממה03- ,
"7772560

מחסן נעלי אורטופדיה – כל
המותגים האורטופדיים סקוני,
וולדלאופר ,רוקפורט ,אסיקס
סופט פלקס ,ד"ר פלקס ,נעלי mbt
תוצרת שוויץ הכי זולות בארץ
ועוד .נעלי שבת וחול ,לגברים
ונשים במחירים חסרי תקדים,
עזרא  66ב"ב052-7196332 .

][20050780

][20044739

][20050771

אורטופדיה

][20046689

][20049751

][20047030

][20045497

עמנואל דירות יד שניה  3-4חדרים
החל מ430000ש"ח אלבה-נדל"ן
054-844-6671

מפלס
הכינרת
הקו האדום
-208.8

שבת  -בצפון הארץ ובמישור החוף יוסיף
לרדת גשם מדי פעם .הטמפרטורות יהיו
נמוכות מהרגיל לעונה.

אילת

חמישי

24-14

שבת

שישי

היום-214.655 :
אתמול-214.655 :

 ~   

בהר כנען בצפת  2צימרים חדשים
ומפוארים למשפחות חצר גדולה
ומאובזרת 0504174677

][20050641

דירה לשבתות  /בסיס יומי ,חדשה,
מזגן ,מחיר אטרקטיבי 052-7687765
][20050451

בעתיקה בהאר"י  ,10מול הרי מירון,
דירה  3חד' חדשה 60 ,מ"ר 2 ,חדרי
שינה ,סלון -מטבח 7 ,מיטות ),(2/5
ספה נפתחת ,מרפסת ,נדנדה ,יום
חמישי -מוצ"ש  1,100ש''ח ,בימי
החול 300 :ש''ח לזוג ,שבת חנוכה
 1400ש"ח .ניתן לקבל תמונות 052-
7614435

][20050449

דירת נופש בצפת ,נוף מדהים! 3
חדרי שינה וסלון ,חניה צמודה
ומרחב לילדים 058-3253466

][20049530

בצפת העתיקה צימרים מפוארים,
ז'קוזי ,מאובזרים לשבת ,חצר,
מרפסת וחניה צמודה ,וכן דירה
ליד העתיקה 052-2840299

][20047893

בית חלקיה

לת"ת גדול בירושלים איש תחזוקה
חרוץ ובעל נסיון כולל אחריות
על צוות מנקים קו"ח לפקס02- :
6520611
][20050796

למכון תורני דרוש מבקר ברמה
גבוהה בעל נסיון בביקורת ,לביקורת
לחומר עיוני נא לפנות לדוא"ל:
su5725415@gmail.com
][20050781

לת"ת חסידי בירושלים דרוש מורה
ללימודי חול לשעה  3-4אחה"צ.
פקס02-5370499:
][20050741

למעון ילדים בבני ברק * :גננת
לכיתת בוגרים )יום חופשי( * סייעת
 13:30עד ) 17:30יום חופשי( 052-
7641817
][20050713

דרושים עובדים לפרויקט גדול,
אפשרות מהבית -לרציניים בלבד-
לפרטים058-3227787 :

][20050710

נופש ברמה גבוהה ,וילה יפהפיה28 ,
מיטות  +אטרקציות ובריכה053- .
3130052-1

רוצה להרויח בפוראוור מבלי להיות
"אשת מכירות" תופתעי שזה אפשרי.
052-7144900

טבריה

לחברה מצליחה דרושים עובדים/ת
עבודה בזמן הפנוי ,מגיל 050- + 20
 4171497מרדכי

][20043044

סוויטת נופש חלומית ומפוארת
עם נוף מדהים ,כ 15 -מיטות ,בק.
צאנז בטבריה ,לשבתות וימים.
לפרטים054-8462877 :

][20042486

ערד

][20050702

][20049717

דרוש אברך נמרץ למשלוחים,
בירושלים ,רשיון הילוכים חובה ,חצי
משרה 052-7657496 .
][20049680

דופלקס  5חד' 11 ,מיטות ,מרפסת
ענקית ,ברמה גבוהה ,מחיר מעולה
053-3112003

][20050805

קוממיות
דירה  +מלונית ,מטופחות ונקיות
במיוחד ,מ  + 15-50אולם  +חצר
ומתקנים052-7613501-2 .

][20040587

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

][20040560

אצולת אירופה  -ספסופה
חדש! סופסופ וילת יוקרה
מותאמת לציבור החרדי21 .
מיטות ,סלון ענק ,חצרות ענקיות
מושקעות ,מרחבי דשא ,ריהוט
גן איכותי ,נדנדות וערסלים ,מגה
טרמפולינה ,שולחנות משחק,
פינת מנגל ,מתחם בריכה פרטי
עם ג'קוזי וסאונה 052-7162596

][20049293

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

][20040457

לארגון חינוכי מזכיר/ה לעבודה
מהבית ,לעבודה משרדית5,500 ,
ש"ח * .מזכיר/ה בירושלים לעסק
חרדי לניהול מועדון הצרכנים של
הארגון 2-3 ,שעות ביום  -עבודה
מהבית 3,000 ,ש"ח * .לסוכנות
ביטוח בבני ברק מזכיר/ה ,לניהול
יומנים ,ועוד 8,500 .ש"ח .קריירה
072-22-222-62

ֲ
ָ
][20043625

עתיקות

אספן קונה ספרים ישנים
ועתיקים ומכתבי אדמו"רים
ורבנים שליט"א וזצ"ל גם
בכמויות ,משלם במזומן .וכן
הזמנות לחתונות אדמו"רים
ורבנים שליט"א וזצ"ל 058-3-22-
23-23

][20047215

התפנה שד"ר ויחצ"ן לארגוני צדקה
וחסד .נא לפנות למיילp605050@ :
gmail.com
][20050734

סגירת חובות * בנקים * נושים *
הוצל"פ * ע"י אנ"ש בהסכמת רבני
השכונה וקופות הצדקה 054-
8518587

][20050733

מירון
וילה חדשה מושקעת ,חצר ענקית,
לחגים ולימות השנה ,מבצעי חורף
עד  25מיטות 053-4104219

][20045460

בר יוחאי
צימרים חדשים ומפוארים +
ג'קוזי  +מרפסת נוף  +גינה ומתקני
חצר ממולץ!077-7990764 .

][20049879

][20050785

לכל הממתינים והשואלים
השיווק ברמה ד' החל ! בואו
לבחור את הדירה המושלמת
שלכם בבית שמש תיווך 050-
4191-232

"תיווך גאולה" מבחר דירות
לשב"ק
ירושלים
במרכז
ולתקופות קצרות052-7143111 .

תשמישי קדושה

תפילין

ירושלים
שבת חנוכה במא"ש יפה נקיה
ומסודרת חמימה נעימה ופסטורלית
 8מיטות  800ש''ח 052-7672395

][20050777

מצלמות אבטחה

אתה חייב את זה למען השקט
שלך! מצלימות אבטחה ,אינטרקום,
אזעקה ,מערכת כריזה .צפייה
במחשב/בנייד .שלום עקשטיין -
מערכות מיגון0527628490 .
][20050396

אולמות
חדש בבני ברק  -אולמי "פריילעך"
יוקרה של שמחה לבר מצוות,
אירוסין ,שבע ברכות וכנסים .צומת
עזרא השומר להזמנות058- :
3215030

][20047240

¸17 ¸"°ÈÇ '¶Ç :È½È É¸° | 3 ¸¸°¯ :²´²È¯ | (¯"´µ¶ É¿¸Ã) 4 ¯²¿» °ÆÁ¸ °Ç³ :ÆÇ° ¸¿° | 1 ¼´ÈÇ± ´¿¸°Ç :¼¸»È´Ç
10:00-12:30 ‘´ ¼´¸ 17:00-22:00 11:00-14:00 ‘³-‘¯ ¼¸½¸ °“°´ ¼¸»È´Ç¸ :³¶¸ÉÃ ‘È
¯10:00-12:30 ‘´ ¼´¸ 17:30-21:30 ‘³-‘¯ ¼¸½¸ È½È É¸° ²´²È

תורנויות בתי מרקחת
ירושלים צרפתי  054-6237364צביה ויצחק  500בני ברק סנטר פארם  6186536אהרונוביץ'  ,12ב"ב תל אביב
סופרפארם שיכון דן  077-8880650פנחס רוזן  72מהשעה  19:00עד  08:00סופרפארם מינסטור  077-8880390שד'
חיפה סופר פארם סינמול
נתניה המרקחה  7724034שד' ניצה 8
שאול המלך  4מהשעה  19:00עד 08:00
רמת גן סופרפארם  077-8880100קניון איילון  -אבא הלל 165
לב המפרץ  077-8880200שד' ההסתדרות 55
חולון אהרון  6519153הופיין  52חולון מהשעה  8:00עד  23:00רצוף
מהשעה  8:00עד 01:00
אשדוד סופר
פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה  10:00עד  22:30רוקח כונן :מידי לילה משעה  22:30עד  8:00למחרת ,ביפר
 03-6610666מנוי 23233

לוח תורני  -יומי
חובות הלבבות:
דף היומי ירושלמי :דמאי יח
דף היומי בבלי :חולין ח
חשבון הנפש הכ"ז )הסבלנות( משנה יומית :ב"ק ז ,ד-ה
הלכה יומית:
שו"ע הרב  -רב יומי:
רמב"ם יומי :מאכלות אסורות ה-ז
או"ח תט ,ד-ו
חפץ חיים :לה"ר
דף היומי  -זוהר :בשלח ,סעי' קעח-קב
נזקי ממון ז-י
י ,טו-טז העמוד היומי במשנה ברורה :ח"ג עמ' כב.

י-ם
סו"ז ק"ש מג"א
8:09
סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א 8:57
סוף זמן תפלה מג"א
9:16
סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א 9:48
חצות היום
11:30
מנחה גדולה
12:00
שקיעת החמה
16:40

ת"א
8:11
8:59
9:18
9:50
11:31
12:01
16:35

זמנים למחר
עלות השחר
זמן ציצית ותפילין
הנץ החמה

4:51
5:32
6:32

4:49
5:30
6:22

חיפה
8:11
8:59
9:17
9:49
11:30
12:00
16:36
4:51
5:32
6:24

ב"ש
8:11
8:59
9:18
9:50
11:32
12:02
16:39
4:51
5:31
6:25

אשדוד
8:12
8:59
9:18
9:50
11:32
12:02
16:37
4:51
5:32
6:26

צפת
8:09
8:57
9:15
9:48
11:28
11:58
16:35
4:50
5:31
6:22

שיעורים
קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים 03-6171111 .קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות 02-5381111 :אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים
בשפות שונות מרבני ברסלב  02-9950000קו פתוח לשאלות בהלכות שבת משעתיים לפני שבת03- :
 6161616והגית שאלות בדיני שבת ,יום ו' מ 1-599-560-560 :8:00-תמיכה לטיסות ללא סרטים1-707- :
 707-613שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ 21:00-עד  052-7629658 :22:00שיעורים בגמ' הלכה ומוסר:
 03-6171001מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי079-9379634 -
הכוונה וחינוך
מרכז הקשיבה יעוץ והכוונה לבני הישיבות בבני ברק  03-6161067 09:00-15:00שמע בני המרכז
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א .ימים א' ,ג' ,ה' ,מ 20:30-עד 02-6511613 .22:30
פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א .א-ה 02-5827080
לב שומע מענה ללבטים ומצוקות .מוקד לצעירים .א'-ה' :מ 21:00-עד  .23:00ירושלים  .02-5312555מרכז
 .03-6145050מקרים דחופים  -כללי 052-7633333 :חסידי  .052-7632222מוקד טלפוני לצעירות ,א'-ה':
מ 21:00-עד  ,23:00א' מ 9:00-עד  02-6512222 11:00הישיבה מוקד 'אחינו' לסיוע והכוונה לישיבות
 1800-20-18-18בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א 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 מהדרין
בד"ץ הרב לנדא03-6193582 03-6182647 :
בד"ץ העדה החרדית02-6700200 :
בד"ץ מחזיקי הדת02- :
בד"ץ אגודת ישראל02-5421228 :
בראשות הרב רובין08-9390816/7 :
 5016777בד"ץ שארית ישראל 03-6773330 :כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות הגר"י
בד"ץ חוג חת"ס:
בד"ץ בית יוסף02-6550550 :
אפרתי שליט"א ת.ד  155יד בנימין 08-8634225
 03-5792601בד"ץ חוג חת"ס פ"ת03-9317040 :
בית הוראה:
'מנחת יצחק' העדה החרדית ירושלים  02-6222779בתא קולי קו ההלכה שע"י בתי ההוראה בנשיאות
מענה הלכה  24שעות ביממה מבית ההוראה שע"י הגר"מ
מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 072-2152222
מוקד ההלכה שע״י בית הוראה הכללי ירושלים בראשות הגרב״צ קוק
גרוס שליט"א 073-7246000
שליט״א 072-2133466
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המבשר | יום ד' ,כ"ז בכסלו תשע"ט | עמוד ז

נשיא ארה"ב באיגרת ברכה לעם היהודי לרגל חג החנוכה

" בחג הזה אנחנו שבים ומצהירים
כי האור תמיד יגבר על החושך"
למרבה הצער ,היהודים כיום ממשיכים להתמודד עם צורות שונות של אלימות ,שנאה וקנאות ברחבי
העולם" כותב נשיא ארה"ב
מאת א .למל

משפחות יהודיות וחבריהם יתכ־
נסו יחד להדלקת המנורה .מסורת
מיוחדת זו התחילה לפני יותר
מאלפיים שנים ,במהלך הדלקת
הנרות מחדש במקדש בירושלים,
בתקופה בה נרדפו יהודים בשל
אמונתם".
טראמפ ציין כי גם כיום יש
מי שמבקשים לרדוף את העם

"אנו שולחים את איחולינו
החמים לאחינו היהודים בכל רחבי
ארצות הברית ,בישראל ובעולם
החוגגים את חנוכה" ,פתח נשיא
ארה"ב טראמפ את אגרתו לרגל
ימי החנוכה.
"בשמונה הלילות הקרובים,

היהודי" .למרבה הצער ,היהודים
כיום ממשיכים להתמודד עם
צורות שונות של אלימות ,שנאה
וקנאות ברחבי העולם .אנחנו זוכ־
רים את כל הנרצחים מקהילת 'עץ
החיים' שחייהם נגדעו בטרגדיה
בפיטסבורג באוקטובר האחרון.
"כאומה אחת ,אנו מחויבים
באהבתנו ותמיכתנו למשפחות

הקרבנות ולקהילה ,ואנו מתפ־
ללים שהמשפחות ימצאו מידה
מסוימת של נחמה".
"במהלך הימים הקרובים,
ימלא אור הנרות והמנורה כולה,
בתים רבים ולבבות רבים באהבה
ואושר .בחג הזה אנחנו שבים
ומצהירים כי האור תמיד יגבר על
החושך" ,סיכם הנשיא את ברכתו.

ירושלים :ילד נפצע בדרכו לתלמוד תורה
מאת חיים מרגליות

לים בשעות הבוקר .הוא טופל
במקום על ידי מתנדבי 'איחוד
הצלה' ולאחר מכן פונה לבית
החולים.
איתן בריל חובש ב'איחוד
הצלה' סיפר" :הענקנו טי־
פול רפואי ראשוני בזירת

ילד כבן חמש נפצע באורח
בינוני בתאונת דרכים ,בעת
שעשה את דרכו לתלמוד התו־
רה .התאונה התרחשה ברחוב
קדימה בשכונת רמות בירוש־

התאונה לילד שסבל מחבלות
ופציעות בראשו ובפלג גופו
העליון כתוצאה מפגיעת רכב
פרטי .לאחר מכן הוא פונה
בניידת טיפול נמרץ להמשך
קבלת טיפול רפואי בבית
החולים".

ישראל ויפן חתמו על הסכם שיתוף פעולה בתחום הסייבר
מאת חיים מרגליות
מערך הסייבר הלאומי במ־
שרד ראש הממשלה ושגרירות
ישראל ביפן חתמו על הסכם
שתוף פעולה בתחום הסייבר
עם משרד התקשורת והפנים

היפני במהלך כנס סייברטק
בטוקיו.
משרד התקשורת והפנים
היפני אחראי לנושאי הסייבר
המרכזיים בתחומי הטלקומו־
ניקציה וה־ iotועל בנין הכח
בנושאי סייבר .ההסכם שנחתם



הוא פרי קשר שנרקם בין הנ־
ספחות המסחרית והמחלקה
המדינית בשגרירות ישראל
ביפן.
לדברי ראש המערך הסייבר,
יגאל אונא ,אמר כי "ההסכם
שנחתם עוסק באפשרויות
שיתוף פעולה בתחום המחקר
והפיתוח ,החלפת מידע בתחום
המדיניות והכשרת כח אדם.
אין לי ספק שהסכם זה יהווה
כר צמיחה לתעשיית הסייבר
ויחזק את קשרים בין שתי
המדינות בתחום".
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www.big-lease.co.il
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