
השקט היחסי נשמר בגבול הרצועה

עזה: הפגנות מרוסנות על גדר המערכת; 
חמאס: "לא לספק לאויב תירוץ לפגוע בנו"

לקראת בחירות: 

שרי האוצר והחינוך: אין ממשלה - ללכת לבחירות; 
ראה"מ נתניהו מזהיר: "אל תפילו שוב ממשלת ימין"

במאמץ אחרון למנוע בחירות ייפגש היום ראש הממשלה עם שר האוצר כחלון ^ מקורבי נתניהו: "המשך הקואליציה תלוי בכחלון" ^ 
כחלון: "בלתי אפשרי להתנהל עם קואליציית 61 בשנה רביעית" ^ התאריך המסתמן: י"ט אדר ב'

מאת מאיר ברגר

מתקר־ הנוכחית  הקואליציה 
בת בצעדי ענק אל סופה והספירה 
האוצר  שרי  החלה:  כבר  לאחור 
כחלון  ומשה  בנט  נפתלי  והחינוך 
הנוכחי  במצב  כי  אמש  הבהירו 
ביתנו  ישראל  פרישת  לאחר   –
אפשרות  כל  אין   – מהקואליציה 
הנוכחית  הקואליציה  את  לקיים 

במתכונת 61 חברי כנסת. 
"בלתי אפשרי להתנהל עם 61 
כחלון  אמר  בקואליציה",  ח"כים 
בראיון לחברת 'החדשות'. בדבריו 
הבהיר כי במידה וראש הממשלה 
למצב  הולם  פתרון  ישלוף  לא 
שהוא  הרי  השברירי  הפוליטי 
הכנסת  לפיזור  בהצעה  יתמוך 

שתוגש בימים הקרובים. 
אף  כחלון  משה  האוצר  שר 

לקבלת  בנט  לדרישת  התייחס 
תיק הבטחון ואמר כי אין לו שום 
במשרד  בנט  נפתלי  עם  בעיה 

הבטחון.
למי־ אולטימטום  הצבתי  "לא 
נויו של בנט לשר בטחון, הספינים 
האלה לא עובדים עליי, אני מזמן 
לא בליכוד ולא עובד אצלם", אמר 
נתניהו  מקורבי  לדברי  בהתייחסו 
הבהיר  הממשלה  ראש  לפיהם 
להעביר  כדי  כי  בנט  לנפתלי 
צריך  הוא  הבטחון  תיק  את  אליו 
המרכיבים  שאר  עם  להיוועץ 
הכ־ את  אפקיר  "לא  בקואליציה. 

עוד  בשביל  האזרחיים  או  לכלה 
חודשיים", הוסיף כחלון. 

הבי־ את  הדף  כחלון  זאת,  עם 
השר  ידי  על  שהושמעה  קורת 
ושר  ליברמן  אביגדור  לשעבר 
החינוך נפתלי בנט אודות הפסקת 

האש ואמר כי הממשלה לא נכנעת 
לתוך  בקבינט  "ישבתי  לחמאס. 
מאוד  החלטות  קיבלנו  הלילה, 
נועזות.  מאוד  ופעולות  קשות, 

צה"ל עושה עבודה נועזת".
בנט  נפתלי  החינוך  שר  גם 
הנוכחית  הממשלה  כי  הבהיר 
לב־ ללכת  ויש  לתפקד  מתקשה 

'החדשות'  חירות. בראיון לחברת 
התייחס לפגישה שקיים עם ראש 
האחרון.  שישי  ביום  הממשלה 
שאין  אמר  הוא  בהתחלה  "מיד 
לכן  הבטחון,  את  לתת  בעיה  לו 
רלוונטי",  לא  זה  האולטימטום 
מעוניין  הוא  כי  והבהיר  בנט  אמר 
את  "להסיט  כדי  הבטחון  בתיק 
יש־ ושמדינת  תקיף  לכיוון  ההגה 

ראל תוכל לחזור לנצח".
היציבות  להיעדר  אשר 
אם  ח"כים   56 "אנחנו  כי  הבהיר 
ולא  המורדים,  את  מוריד  אתה 
את  לקיים  מנסה  הוא  נשרוד. 
אין   – מסכים  אני  אבל  הממשלה, 
את  הפיל  ליברמן  ממשלה.  לנו 

הממשלה ביציאה שלו".
הנכון  "הדבר  כי  הוסיף  בנט 
ללכת  זה  כרגע  ישראל  למדינת 
ברא־ ממשלה  להקים  לבחירות, 

שכן  הפעם  אבל  נתניהו,  שות 
באמצעות  ימנית  ממשלה  תהיה 

בית יהודי חזק".
מנגד אנשיו של ראש הממשלה 
של  דבריו  את  דחו  נתניהו  בנימין 
לבחירות  ללכת  סיבה  "אין  בנט. 
הימין.  ממשלת  את  להפיל  ואסור 
ולא  אחריות  לגלות  חייב  בנט 
לתת יד להפלת הממשלה שיכולה 

לכהן עוד כשנה".
בנט  עם  לפגישה  בהתייחס 
ראש  כי  נתניהו  מקורבי  הבהירו 

בנט  נפתלי  לשר  אמר  הממשלה 
במהלך פגישתם כי השמועות על 
כך שהתקבלה החלטה על הליכה 

לבחירות אינן נכונות. 
הד־ נתניהו  הממשלה  "ראש 
מאמץ  כל  לעשות  שחשוב  גיש 
כדי לשמור על ממשלת הימין ולא 
לחזור על הטעות ההיסטורית של 
העלו  ימין,  ממשלת  92' כשהפילו 
את  והביאו  לשלטון  השמאל  את 

אסון אוסלו על מדינת ישראל.
עדכן  נתניהו  הממשלה  "ראש 
שבשלב  כך  על  בנט  השר  את 
לי־ לוקח  הממשלה  ראש  המיידי 
האת־ לאור  הבטחון  תיק  את  דיו 

כעת  העומדים  הקריטיים  גרים 
לפתחה של מדינת ישראל", נמסר 

מלשכת ראש הממשלה.
ראש  הבהיר  השבת  צאת  עם 
הקואליציה  המשך  כי  הממשלה 
תלוי בשר האוצר כחלון ובמאמץ 
עמו  ייפגש  בחירות  למנוע  אחרון 
היום אחר הצהריים בשעה 18:30. 
" אם סיעת כולנו לא תפיל את 
אסור  ממשלה.  יש   – הממשלה 
חברי  ימין.  כל  ממשלת  להפיל 
סיעת הליכוד מעוניינים להמשיך 
לשרת את המדינה שנה שלמה נו־
ספת, עד סיום הקדנציה בנובמבר 

2019", הבהיר ראש הממשלה.
התאריך  כי  מסתמן  שעה  לפי 
הבחי־ יתקיימו  הנראה  ככל  שבו 
 26/3/19) ב'  אדר  י"ט  הוא  רות 

למניינם). 

מאת סופרנו הצבאי

האש  הפסקת  למרות 
בתום  שעבר,  בשבוע  שהושגה 
סבב הלחימה, המשיכו הפלסטי־
במרחב  שישי  ימי  בהפגנות  נים 
עם  עזה.  רצועת  בגבול  הגדר 
קודמים  לשבועות  ביחס  זאת, 
פחות  יחסית.  הפוגה  נרשמה 
מחו  פלסטינים  אלפים  מעשרת 
לא  שישי,  יום  במהלך  הגדר  על 
נרשמו חציות של הגבול והבערת 
מאש  נהרג  לא  איש  וכן  צמיגים 
צה"ל. בצה"ל אמרו כי המפגינים 
אך  מהגדר,  מה  מרחק  על  שמרו 
הם הבעירו צמיגים ויידו אבנים. 
לפיזור  באמצעים  הגיבו  הכוחות 
מסיתים  לעבר  חי  ובירי  הפגנות 
נפצעו  פלסטינים   14 מרכזיים. 

ברחבי הרצועה מאש צה"ל.

מראשי  חמאד,  עיסאם 
אמר  השיבה,  צעדות  קמפיין 
המודיעין  בכירי  "משלחת  כי 
להתר־ מאיתנו  ביקשו  המצרי 

השבועות  בשלושת  מהגדר  חק 
להשלים  שיוכלו  כדי  הקרובים 
מחויבים  אנחנו  משימתם.  את 
חמאד,  לבקשתם".  להיענות 
בקרב  שתיים  למספר  הנחשב 
הד־ את  אמר  ההפגנות,  הנהגת 

של  היום  פקודת  בעקבות  ברים 
סוף  במהלך  שפורסמה  חמאס 
השבוע. בחמאס דרשו לרסן את 
אלי־ פעולות  ולמנוע  ההפגנות 

לחידוש  מחשש  הגדר  על  מות 
סבב ההסלמה.

"לנוכח  כי  נכתב  בפקודה 
והבטחוניות  המדיניות  הנסיבות 
את  להמשיך  ההחלטה  ולנוכח 
ואחרי  השיבה  צעדות  פעילות 

שהאויב  האחרון  הצבאי  הסבב 
ושפוף  פגוע  ממנו  יצא  (ישראל) 
לנצל  מהאויב  למנוע  צריך   –
לנפגעים  לגרום  ההזדמנות  את 
על  כתגובה  המפגינים  בקרב 

תבוסתו".
הפקודה הדגישה כי המטרה 
הזדמנות  לישראל  לתת  לא  היא 
המפ־ בקרב  לנפגעים  לגרום 

להציב  יש  כי  נכתב  עוד  גינים. 
אנשי בטחון פלסטיניים במוקדי 
אזרחי,  בלבוש  כשהם  ההפגנות 
וכי יש לעבוד בסינכרון עם קצין 
מהמוק־ אחד  כל  של  המבצעים 

דים.
במ־ "לשלוט  דרשו  בחמאס 

בפעילות  ולשלוט  הבטחוני  צב 
ממוקדי  אחד  בכל  המאורגנת 
יגיעו  כאשר  בעיקר   – ההפגנות 
למקום גורמים בכירים". הוראה 

זו נועדה למעשה למנוע הישנות 
בכירי  נגד  אלימה  פעילות  של 
המשלחת המצרית, אם אכן יגיעו 
לבקר במוקדים, כפי שקרה בש־

שיירתו  נרגמה  אז   – שעבר  בוע 
מוחמד  הקטארי  השגריר  של 
מפ־ ידי  על  באבנים  אל־עמאדי 

גינים. בהוראה נוספת הובהר כי 
אקטי־ בצעדים  להשתמש  "יש 

למנוע  כדי  הצורך  במידת  ביים 
בעלת  אלימה  פעילות  בהפגנות 
חורגים  'אשר  צבאיים  סממנים 

מהקונצנזוס הלאומי".
צה"ל  של  כוח  בבוקר  בשבת 
בצורה  שמתקרב  מחבל  זיהה 
חשודה אל גדר המערכת בצפון 
מעצר  נוהל  ביצע  עזה,  רצועת 
חשוד וירה לעברו. המחבל נפגע 
עומק  אל  חזרה  ונמלט  ברגלו 

השטח הפלסטיני. 

סקר: רוב הציבור תומך 
בהקדמת הבחירות

יצחק שלום אליהו צבי זילבר
בן הרה"ג ר' אלימלך משה שליט"א

ישיבת מאור עינים – י־ם
בני ברק

באשא פייגא רובין
בת הרה"ג ר' אהרן אליהו שליט"א
סמינר הישן י־ם
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום וערש"ק, ח' בכסלו תשע"ט

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
ש"ח  5.00 בא"י:  המחיר   | י"א  שנה   |  3004 גליון   | נובמבר   18  | תשע"ט  בכסלו  י'  וישלח,  פר'  ראשון  יום   | בס"ד 
(היראה) הי'  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | א  דמאי   - ירושלמי   | ק  מנחות   - בבלי  היומי:  דף 

הזדמנות נוספת!

הקדימו להצטרף!ועד לאותה שעה!מתחילת המכירה הסינית  בין כל המצטרפים 

 בשעה 11:00 בלילההיום!
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₪ x 12  2
   ₪600
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נלחמים על הבית
המוני בית ישראל מתגייסים למערכה הגורלית למען 

המשך קיום קהל עדת ירושלים ישיבת המתמידים
מנהלי המוסדות: אנחנו במצב של 'להיות או לחדול' הכל תלוי בהצלחת הפרויקט ^ המשימה: 

גיוס 5 מיליון ש"ח בתוך 33 שעות החל מהיום בשעה 3 אחה"צ ועד למחרת יום שני בחצות 
הלילה ^ כל שקל שווה כפול ^ הכל או כלום – אם לא מגיעים ליעד כל הפרויקט יורד לטמיון

להסתלקו־ השלושים  ימי  ימלאו  הקרובה  בשבת 
של  והנערץ  הדגול  ומנהיגה  רבה  של  הפתאומית  תו 
עם  זצוק"ל.  מינצברג  הגר"ל   – המתמידים  קהילת 
מ־1,100  למעלה  עצמם  מצאו  הפתאומית  פטירתו 

משפחות בני הקהילה כצאן ללא רועה ומנהיג. 
כמו  שנשארנו  היא  הציבור  בקרב  "התחושה 
הקהילה  בני  מתבטאים  כמשמעו",  פשוטו  יתומים, 
בכאב עצור. "רבינו זצוק"ל היה לנו כאב ופטרון וס־

ביבו סבבה כל הקהילה. עם פטירתו נותרנו כיתומים 
עם  בית  להחזיק  שכדי  מבין  אחד  שכל  וכמו  ממש. 
הבית,  את  להחזיק  כדי  קרן,  להקים  חייבים  יתומים 
כך בדיוק אנחנו חייבם לבצר את המוסדות, כדי שה־

קהילה תמשיך לתפקד, ויהיה לנו בית שנוכל לגדל בו 
את ילדינו לאורו של אבינו רוענו זצוק"ל"

הקצין שנפצע במבצע בעומק 
הרצועה – שוחרר לשיקום

הקצין, שהשתתף בפעילות המבצעית שבמהלכה 
נהרג סא"ל מ', שוחרר וימשיך בשיקום

מאת סופרנו הצבאי

מאוד  קשה  שנפצע  הקצין 
עזה  רצועת  בעומק  בהיתקלות 
בסוף  שוחרר  השבוע  בתחילת 
סורוקה  החולים  מבית  השבוע 

לאחר שיפור במצבו.
בפעילות  שהשתתף  הקצין, 
סא"ל  נהרג  שבמהלכה  המבצעית 
בבית  הטראומה  לחדר  פונה  מ', 

מפציעה  סובל  כשהוא  החולים 
שעבר  הטיפול  ולאחר  קשה, 
שוחרר,  הוא  האחרונים  בימים 

כאמור, וימשיך בשיקום.
מנהל  גרימברג,  ג'ורג'  ד"ר 
דם  כלי  לכירורגיית  המחלקה 
שניתח את הקצין, סיפר כי "לאחר 
וב־ בשטח  שקיבל  ראשוני  טיפול 

החולים  לבית  החייל  פונה  מסוק, 

קוריאה הצפונית מתגרה בארה"ב: "ערכנו 
ניסוי מוצלח בנשק אסטרטגי חדש וסודי"
קים ג'ונג און פיקח בעצמו על הניסוי שהוכתר בהצלחה והדגיש כי מי שהורה 

לפתח את הנשק ופיקח על פיתוחו היה אביו, קים ג'ונג איל

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הודיעה  הצפונית  קוריאה 
ניסוי  באחרונה  ערכה  כי  אתמול 
חדש  אסטרטגי  "נשק  של  מוצלח 
מהו  נאמר  לא  בהודעה  וסודי". 
שלו  היכולות  מה  החדש,  הנשק 
התקפי,  או  הגנתי  נשק  הוא  ואם 
באתר  בוצע  הניסוי  כי  נמסר  אך 
של  והמפורסם  הגדול  הניסויים 
ושהרודן  הקומוניסטית,  המדינה 
קים ג'ונג און בעצמו פיקח על הני־

מאת מאיר ברגר

מצדיקים  מהציבור   53%
בנ־ בהתחשב  לבחירות  הליכה 
סיבות הפוליטיות שנוצרו – כך 
'החדשות'  חברת  מסקר  עולה 

שפורסם אמש. 
מה־  51% הסקר:  לפי  עוד 

ציבור לא מאמינים שנכון לתת 
ליו"ר הבית היהודי נפתלי בנט 
את תיק הבטחון – 24% מאמי־

נים כי יש לתת לו את התפקיד, 

והשאר ענו כי אינם יודעים.
מהציבור   59% גם  כך 
ליב־ התפטרות  כי  אומרים 
ו־49%  נכון,  צעד  היתה  רמן 
להתפטרות  המניע  כי  אומרים 
החלטת  עם  הסכמה  חוסר  היה 

הקבינט.
מצבי־ הייתם  למי  לשאלה 
עים אילו הבחירות היו נערכות 
היום: הליכוד – 30 מנדטים, יש 
הרשימה  מנדטים,   18  – עתיד 
  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

הרודן בוחן את הניסוי בנשק הטקטי החדש
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דיווח: המודיעין האמריקאי מאמין שיורש העצר 
הסעודי הזמין באופן אישי את חיסולו של חשוקג'י 

לאחר שבני משפחתו נואשו ממציאת גופתו, טקסי אשכבה נערכו לג'מאן 
חשוקג'י במכה ובאיסטנבול

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ג'מאל  הסעודי  העיתונאי 
כותרות  לייצר  ממשיך  חשוקג'י 
שכ־ אף  על  העולמית  בעיתונות 
מאז  אחדים  שבועות  חלפו  בר 
בבנין  מסתורות  בנסיבות  שמת 
באיסטנבול  הסעודית  הקונסוליה 

שבטורקיה. 
מדווח  השבוע  סוף  במהלך 
גורמים  כי  פוסט',  ה'וושינגטון 
של  המרכזית  הביון  בסוכנות 
הרצח  כי  מאמינים   (CIA) ארה"ב 
יורש  ידי  על  הוזמן  חשוקג'י  של 
באופן  סלמאן  בן  מוחמד  העצר 
בין  נקבעת  הזאת  ההנחה  אישי. 
יוד־ שהאמריקאים  מה  על  היתר 

כל  שליט  הוא  סלמאן  בן  כי  עים 
כל  מקבל  והוא  בסעודיה,  יכול 
וקט־ גדולים  בנושאים  החלטה 

דבר  שעשו  סיכוי  ש"אין  כך  נים, 
את  ולקבל  אותו  לשאול  בלי  כזה 
בכירים  לפי  כך  בענין",  הוראתו 

במודיעין האמריקאי. 

גורמי  אותם  אומרים  עוד 
אדם  הוא  סלמאן  בן  כי  מודיעין, 
יהיר וחסר זהירות, שאינו מצליח 
עושים,  שלא  דברים  ש"יש  להבין 
וניתוח  לעשות",  יכולים  אם  גם 
האישיות הזה מתאים באופן מלא 
אכן  סלמאן  שבן  האפשרות  עם 

הורה לחסל את חשוקג'י. 
שישי  ביום  כי  דווח  במקביל 
נערכו טקסי אשכבה לחשוקג'י, על 
אף שגופתו טרם נמצאה מאז נרצח. 
טקס אחד נערך לו במסגד המרכזי 
המ־ השחורה'  'האבן  יד  על  במכה, 

הטקס  המוסלמים.  בעיני  קודשת 
באיסטנבול,  במסגד  נערך  האחר 

סמוך לאזור בו נרצח חשוקג'י. 
האירוע במכה נערך בלי לאז־

כר במפורש את שמו של חשוקג'י. 
הגיעו  משפחתו  וקרובי  בניו 
הבנה  מתוך  מותו,  לאחר  לתיפלה 
שגופתו כנראה לא תמצא לעולם, 
והאימאמים נשאו דרשות שעסקו 
הזכירו  לא  אך  בנושא,  בעקיפין 
המורד  של  שמו  את  במפורש 
'דין  עם  מקרוב  שנפגש  במלכות 

מוחמד' של בן סלמאן. 

נטו פוליטיקה
הממשלה  נשאבה  שלתוכה  הסערה,  נכון  יותר  או  האווירה, 
והעומד בראשה, היא תוצאה של פוליטיקה בכיעורה. אין כאן שום 
צד שחושב על האזרחים או על טובת המדינה. שר הבטחון המתפטר, 
לא עשה זאת כי הוא העלה בדעתו שאפשר להועיל למצב הבטחוני 
רק אלקטורלית. כמה ההתפטרות הזו  דרך ההתפטרות. הוא חשב 
משה  האוצר  שר  גם  ביתנו.  ישראל  מצביעי  מאגר  לעיבוי  תוסיף 
הוא  גם  צרה,  ממשלה  של  מהאפשרות  הסתייגות  שהביע  כחלון 
חשב רק על עצמו, הוי אומר על מפלגתו. הכל חושבים פוליטיקה 
מאז  פוליטיקה  של  טבעה  וזו  ביותר.  הכעורה  בצורה  זאת  ועושים 

הפכה לאומנות.

ח"כים   61 עם  להתנהל  אפשרי  "בלתי  כי  כחלון  של  האמירה 
בקואליציה" מתנגשת חזיתית עם מה שהוא עצמו סבר וקיבל מיד 
קואליציה  והקים  נתניהו  לבנימין  שחבר  זה  הוא  הבחירות.  לאחר 
צרה של 61 ח"כים שכיהנה ללא פוקה ומכשול. זו היתה קואליציה 
ביתנו  ישראל  עם  החיבור  אותה.  שישבור  מה  היה  שלא  איתנה 
הזהות  חסרת  המפלגה  אדרבא,  הקואליציה.  של  יוזמה  היתה  לא 
המדבר  תרדמת  לקואליציה.  הכניסה  את  וביקשה  שבאה  זו  היא 
האופוזיציוני הוא הדבר האחרון המתאים למי שאין לו עם מה לגשת 
לבוחר. כשליברמן סיים את ההצגה, הוא פרש מהממשלה, בציפיה 

לבאות.

לקראת  סחורה  אתו  מביא  אינו  לבוחר,  ההבטחות  אמן  כחלון, 
והבטח,  חזור  הבטיח  דברים,  הרבה  הציע  הוא  הבאות.  הבחירות 
לא  הוא  כי  רוצה,  לא  הוא  כי  לא  סיפק.  לא  הוא  הסחורה  את  אבל 
האכזבה  למרבה  אבל  יירדו,  הדירות  שמחירי  הבטיח  הוא  מסוגל. 
עם  מנופף  הוא  עלייה.  על  דווקא  מצביעים  המומחים  קרה.  לא  זה 
שברי נתונים, מנסה לקושש משהו מנחם, אבל זה קשה מאד כשהוא 
הרעיון  גם  הבחירות.  לפני  שהבטיח  ממה  כלום  למעשה  מימש  לא 
בכמה  שמחזיק  מי  את  לתמרץ  שנועד  השלישית  הדירה  למיסוי 
היצע  את  בכך  ולהגדיל  אלה  דירות  למכור  השקעה,  לשם  דירות 

הדירות – נגוז ופג.

המרחק בין התאריך המקורי של הבחירות הבאות לבין התאריך 
כדי  ורק  אך  נועדה  ההקדמה  בלבד.  שנה  כחצי  הוא  כעת,  המוצע 
אחרת.  מחשבה  כל  כאן  ואין  בבחירות,  נוח  מצב  ליוזמים  ליצור 
זאת  עושה  הוא  גם  הממשלה,  בקרנות  שנאחז  הממשלה  ראש  גם 
שלו,  ובהחלטתו  עצמו  בכוחות  הבחירות  אל  לבוא  מעדיף  הוא  כי 
ולא להיות מובל ונגרר בלית ברירה אחרי בחירות שקבעו החברים 
כי  זאת,  לדעת  וחשוב  פוליטיקה.  נטו  כן,  אם  הכל,  בקואליציה. 
ההיסטוריה של הפלת ממשלת ימין אינה זכורה לטוב. בכל אופן יש 
וטובת  ההיגיון  יבואו  ובמקום  יחלופו  הצרים  שהאינטרסים  לקוות 

המדינה נטו.
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פרפורי גסיסה
מרבית  של  דרכן  אצה 
סיעות הקואליציה לבחירות. 
השרים שעמם נועץ ראש 
הממשלה בסוף השבוע האח־
כי הדרך הטו־ לו  רון הבהירו 

מהמשבר  להיחלץ  ביותר  בה 
הקואליציה  נקלעה  שאליו 
ליברמן  התפטרות  בעקבות 
בני־ הבחירות.  הקדמת  היא 

יש  עצמו  לנתניהו  להם,  גוד 
ככל  להאריך  הסיבות  כל  את 
חייה  תוחלת  את  ניתן  שרק 
את  לקצר  ולא  הממשלה  של 

ימיה. 
מי שעקב אחר סבב השי־

הממשלה  ראש  שקיים  חות 
הקואליציוניים  שותפיו  עם 
בש־ מעט  להיזכר  היה  יכול 

נתניהו  ניסה  אז  תשנ"ט.  נת 
בכוח  כמעט  בשלטון  להיאחז 
אומר  גמרו  השותפים  אבל 
לסיים את ההתקשרות והתו־

בשלטון  מהפך  היתה  צאה 
בראשות  העבודה  לטובת 

ברק.
לח־ דומה  אינו  אז  המצב 

גם  הנוכחית.  הכוחות  לוקת 
האחרונים,  הסקרים  אחרי 
לרבות המספר המופקע שהם 
קמה  שלא  למפלגה  צופים 
לשעבר  הרמטכ"ל  בראשות 
הימין  לגוש  הרוב  גנץ,  בני 
המשמעותי  הדבר  מובטח. 
היחיד שקרה הוא שלראשונה 
להיסדק  מתחילה  רב  זמן  זה 
לידי  שבאה  לנתניהו  האהדה 
האלקטורלי  בכוחו  ביטוי 
תו־ של  הגדול  הזעם  הגורף. 
אז־ לו  מוצא  עזה  עוטף  שבי 

מצביעי  בקרב  קשובות  ניים 
הבטוח  הביתי  הקהל  הימין. 
לא  כבר  נתניהו  של  ביותר 

מובן מאליו.
הדרך היחידה של נתניהו 
מלאכותית  הנשמה  להעניק 
באמצ־ היא  לממשלתו 

לשר  בנט  נפתלי  מינוי  עות 
כמה  לנתניהו  יש  הבטחון. 
בעת  כזה  מינוי  עם  בעיות 
ובראשונה,  בראש  כזאת. 
מפורשת  כמעט  הודאה  זוהי 
ערעור  לנוכח  אם  בכשלונו. 
המצב הבטחוני ואובדן כושר 
מוענק  ישראל  של  ההרתעה 
הקולני  לשר  הבטחון  משרד 
חדל  שלא  בקבינט  ביותר 
הממשלה  על  תגר  לקרוא 
הוכחה  זוהי  מדיניותה,  ועל 
שגם העומד בראש הממשלה 
מודה כי המדיניות הבטחונית 
שלא  כשלה,  כה  עד  שננקטה 

לומר קרסה.
יש  לנתניהו  לכך,  מעבר 
קלה  לא  פרסונלית  מועקה 
עם האיש שעונה לשם נפתלי 
בנט. יש לכך שורשים מהימים 
שבהם בנט היה אחד מיועציו 
הקרובים עד שביום מן הימים 
משותפת  בעבודה  נפשו  קצה 
עם הבוס, יצא לעשות לביתו 
לפוליטיקה  וחזר  חיל  ועשה 
מהדלת האחורית כמי שנבחר 
שנוש־ מפלגה  בראש  לעמוד 
פת בעורפו של הליכוד ברא־

לאגף  חדלה  ולא  נתניהו  שות 
די  היה  לא  כמו  מימין.  אותו 
המפלגה  ראש  הוא  בנט  בכך, 
המשפטים  שרת  היא  ששקד 
היחידה  היא  כה  ועד  שלה 
הזוכה  הנוכחית  בממשלה 
לציונים גבוהים מצד הציבור 
הרואה בה כמי שמממשת את 
נבחרה  שלשמה  המדיניות 

הממשלה כולה.
בנט  אחרות:  במילים 
נתניהו  של  התה  כוס  לא  הוא 
בי־ הבטחון  משרד  והענקת 

דיו, בייחוד בתנאים של לחץ 
כגלולה  כמוה  ואולטימטום, 
היא  ההנחה  במיוחד.  מרה 
מק־ מנוס  יהיה  שלא  אפוא 

כל  על  מוסכם  מועד  ביעת 
סיעות הקואליציה לבחירות. 
אלא אם כן נתניהו ישלוף שפן 
מכובעו  צפוי  ובלתי  חדש 
ואתמחי  גברא  אתמחי  וכבר 

קמיעא בכגון דא.

פרפרים בבטן
אלו  בימים  שורר  מתח 
רקע  על  המדינית  בזירה 
והנשנות  החוזרות  ההבטחות 
הנוג־ הלבן  מהבית  הבוקעות 
עות לתכנית השלום שעומדת 
הנשיא  בידי  מוכרזת  להיות 

האמריקני דונלד טראמפ.
שדוברים  העובדה  עצם 
מבהירים  טראמפ  מטעם 
יאהבו  לא  הצדדים  שני  כי 
מבשרת  אינה  התכנית,  את 
כי  שטוען  מי  יש  טובות. 
של  מסויגת  הבלתי  האהדה 
ישראל כלפי טראמפ, עד כדי 
התייצבות לצדו גם בנושאים 
עשויה  במחלוקת,  שנויים 
ישראל  של  בעוכריה  להיות 
התכנית  תוצג  שבו  ביום 
הטענה  היתה  כזו  המדינית. 
בפגישה  ששמעתי  העיקשת 
שישי  יום  בבוקר  לי  שנכונה 
יורק  ה'ניו  במערכת  האחרון 

טיימס'.
זו  היתה  האם  יגידו  ימים 
דברים  שיש  או  שווא  אזעקת 

בגו.

הסתה פרופר
חרדית  האנטי  ההסתה 
חדשים  לשיאים  התדרדרה 
מטוס  נחיתת  לנוכח  שפל  של 
כדי  בישראל  במקום  באתונה 

למנוע חילול שבת.
המושג של שירות ללקוח 

כנראה לא מוכר למסיתים.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

|

סקר: רוב הציבור תומך בהקדמת הבחירות
המ־ מנדטים,   12  – המשותפת 

הבית  מנדטים,   12  – הציוני  חנה 
 8  – כולנו  מנדטים,   10  – היהודי 
מנדטים, ש"ס – 7 מנדטים, יהדות 
התורה – 6 מנדטים, ישראל ביתנו 

– 6 מנדטים, ח"כ לוי־אבקסיס – 6 
מנדטים, ומרצ – 5 מנדטים.

הצטר־ עם  המנדטים  תחזית 
הליכוד  הציוני:  למחנה  גנץ  פות 
– 26 מנדטים, המחנה הציוני – 24 
מנדטים,   14  – עתיד  יש  מנדטים, 

הרשימה המשותפת – 12 מנדטים, 
כולנו  מנדטים,   9  – היהודי  הבית 
מנדטים,   7  – ש"ס  מנדטים,   7  –
יהדות התורה – 6 מנדטים, ישראל 
ביתנו – 6 מנדטים, לוי־אבקסיס – 

5 מנדטים ומרצ – 4 מנדטים.

הקצין שנפצע במבצע בעומק הרצועה – שוחרר לשיקום
כשהוא סובל מפצע ירי". לדבריו, 
"לאחר ייצוב מצבו בחדר טראומה 
תוך ביצוע פעולות מצילות חיים, 
בצ־ שם  ניתוח  לחדר  הובהל  הוא 

מורכבות.  כירורגיות  פעולות  ענו 
לטיפול  ביחידה  אשפוז  לאחר 
נמרץ כללי, הוא התאושש והועבר 
לכירור־ במחלקה  טיפול  להמשך 

במצב  היום  ושוחרר  דם,  כלי  גית 
טוב לשיקום".

הפעולה של היחידה המיוחדת 
לפי  חריג.  באופן  השתבשה 
הגיע  הכוח  הפלסטינים,  תיאורי 

עורר  אזרחי,  בלבוש  מסוערב, 
שהיו  חמאס  אנשי  של  חשדם  את 
במקום ואלו החלו במרדף אחריו. 
הם הצליח לעצור את הרכב סמוך 
לעבסאן ולתחקר את הנוסעים. אז 
למוש־ מעבר  אש  לעברם  נפתחה 

בכמה  שפגעה  האחרונים  בים 
החלו  והלוחמים  החמאס,  מאנשי 
כשאנשי  הגבול  לכיוון  להימלט 
ויורים  אחריהם  דולקים  חמאס 
חיל  של  טיס  כלי  מספר  לעברם. 
אנשי  את  לתקוף  החלו  האוויר 
חמאס. סמוך לגבול התנגש הרכב 
ומשם  בטון  בקיר  הלוחמים  של 

כבר חילץ אותם מסוק שנחת בצד 
הפלסטיני, למרות האש הכבדה.

טיס  וכלי  מטוסים  מסוקים, 
באנשי  לפגוע  המשיכו  אחרים 
חמאס ולהשמיד את הציוד והרכב 
שנותרו מאחור. שבעה פלסטינים 
בכיר  בהם  נפצעו,  ו־15  נהרגו 
סלאמה  מחמד  אלדין  נור  חמאס, 
הראשונה  בחבורה  שהיה  ברכה, 
שהתקילה את לוחמי צה"ל. טייסי 
בשטח  אש  תחת  שנחתו  המסוק 
והפ־ ההרוג  את  פינו  הפלסטיני, 

בית  אל  סכנה,  מכלל  שיצא  צוע, 
החולים סורוקה.

קוריאה הצפונית מתגרה בארה"ב:

סוי. לדיווח צורפו תמונות של קים 
משרדי  שולחן  עם  יושב  כשהוא 
בשטח פתוח ומשקיף בעזרת מש־
קפת צבאית לעבר הניסוי האמור. 
הודעה  פרסם  און  ג'ונג  קים 
איל  ג'ונג  קים  אביו  כי  הדגיש  בה 
ולפתח  לייצר  שהורה  זה  היה 
בעצמו  והוא  המדובר,  הנשק  את 
השונים  הפיתוח  שלבי  על  פיקח 
התכנית  נמצאת  מאז  למותו,  עד 
יורשו  של  האישי  פיקוחו  תחת 

בתפקיד. 
מדובר בהודעה ראשונה מסו־
גה של קוריאה הצפונית, מאז הפ־

ונשיא  קים  של  ההיסטורית  סגה 
בסינגפור,  טראמפ  דונלד  ארה"ב 

לפני כחמישה חודשים. 
נמ־ פסגה  פגישת  אותה  מאז 

לחלוטין  הצפונית  קוריאה  נעה 
נוספות  פרובוקציות  מביצוע 
שי־ או  גרעיניים  ניסויים  בדמות 

עם  שהוא.  סוג  מכל  טילים  גור 
המדינות  שתי  בין  השיחות  זאת, 
לא הנפיקו כותרות מיוחדות לכל 
גו־ ולטענת  התקופה,  אותה  אורך 

רמים דיפלומטיים גם מתחת לפני 
של  התקדמות  נרשמה  לא  השטח 
ממש מאז חתמו שני המנהיגים על 

הצהרת כוונות משותפת. 
באחרונה אף שחררה קוריאה 
המ־ הודעות  מספר  הצפונית 

המשך  מפני  ארה"ב  את  זהירות 
פיתוח הנשק הגרעיני של המדינה 
לא  מצדה  ארה"ב  אם  הצפונית, 
תסכים להסרת הסנקציות מעליה. 
תגובה  נמסרה  הלבן  מהבית 
קו־ מדווחת  שעליו  לניסוי 

בטוחים  "אנו  הצפונית.  ריאה 
וההבטחות  שההתחייבויות 
קים  והיו"ר  טראמפ  הנשיא  של 
יתממשו  אכן  בסינגפור  בפסגה 
התגובה  בהודעת  נאמר  במלואן", 

האמריקאית. 

המוני בית ישראל מתגייסים למערכה הגורלית למען 
המשך קיום קהל עדת ירושלים ישיבת המתמידים

בני  התגייסו  כך  בעקבות 
הקהילה מגדול ועד קטן לפרויקט 
האדיר של השגת 5 מיליון שקלים 
כאשר  המוסדות.  החזקת  לטובת 
מנדיבי  מיליון   2.5 גויסו  מתוכם 
הגר"ל  מרן  של  זכרו  מוקירי  עם 
שבני  בתנאי  זאת  אך  זצוק"ל, 
הקהילה מצידם יגייסו כנגדם 2.5 
קטנות  בתרומות  שקלים,  מיליון 
מחברים וידידים, כך שכל תרומה 

נחשבת כתרומה כפולה. 
בני  על  התכנית,  פי  על 
הסכום  מלוא  את  לגייס  הקהילה 
בתוך 33 שעות בלבד. החל מהיום 
למ־ ועד  הצהריים  אחר   3 בשעה 

חלילה  אם  הלילה.  בחצות  חרת 
לגייס  יצליחו  לא  הקהילה  בני 

התרומות  כל  הסכום,  מלוא  את 
המיזם  וכל  לתורמים,  יוחזרו 

ירד לטמיון. 
את  מגדירים  מדוע  פלא  לא 
אלו  בימים  השוררת  האוירה 
מלח־ כ'אוירת  הקהילה  בתוככי 

מה', אכן בני הקהילה נלחמים על 
כמשמעו.  פשוטו  הרוחני  ביתם 
שהקהילה  הרי  יצליח  המיזם  אם 
ולצמוח,  לפרוח  להמשיך  תוכל 
הרי  חלילה,  ייכשל  הוא  גם  אם 
קיום  בשאלת  נמצאים  שהקהילה 

ממשית. 
בני הקהילה מדווחים על היע־
הרחב,  הציבור  מצד  נרחבת  נות 
אשר שמחים להכיר טובה למנהיג 
על  זצוק"ל  הגר"ל  מרן  הקהילה 
ותורותיו  מחידושיו  שנהנו  כך 

התו־ המפעלים  ושאר  העמוקים, 
את  שהאירו  והחינוכיים  רניים 
וחפצים  החרדית,  היהדות  שמי 
הקדו־ במפעליו  שותפים  להיות 
שים, אותם בנה ברוב עמל במשך 
למעלה מיובל שנים בהן הנהיג את 

הקהילה. 
מוקדמות,  הערכות  פי  על 
הקהילה  בני  ה'  בעזרת  צפויים 
תלוי  הכל  אך  היעד,  אל  להגיע 
ומ־ הרחב.  הציבור  של  בהיענות 

בקריאה  הקהילה  בני  פונים  כאן 
חלק  ליטול  חפץ  אשר  מי  כל  אל 
והמוס־ הקהילה  הצלת  במיזם 

למעלה  המונים  המפוארים  דות 
לה־ ולזכות  תלמידים,  מ־4,000 

למרכז  לחייג  תרומתו,  את  כפיל 
המוסדות בטל: 025910199.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

שוב עשרת אלפים
ההיסטוריה חוזרת על עצמה - - - 
כלל  בדרך  שמור  הזה  המשפט 
שב־ דרמה,  מחוללי  מאורעות  לתיאור 
נסיבות כאלו או אחרות, פשוט חוזרים 
לכך  להתייחס  נהוג  לרוב  עצמם.  על 
וכיוצא  מלחמתיים  מדיניים,  במצבים 
רבה,  האנושות  על  שהשפעתם  בזה 
כאשר פרק הזמן שחלף בין המאורעות 

מצדיק את הכינוי היסטוריה.
אבל יש גם יוצא מן הכלל. הגרלת 
העשרת אלפים ש"ח 'מזומנים בארנק' 

מבית 'מפעל חסד' שהתקיימה בשבוע 
שעבר, הצדיקה את המונח 'היסטוריה', 
ולו בשל העובדה כי דברים כאלה אינם 
בנמצא. לא תמצאו בשום מקום הגרלה 

על סכום כה גדול, ובחינם.
מה שקרה זה, שההיסטוריה חוללה 
היסטריה של ממש. בעקבות ההמונים 
האחרונות  בשעות  מזלם  את  שניסו 
לפני ההגרלה, הקווים קרסו ורבים נו־
תרו מאחור מבלי שיממשו את זכותם 
להשתתף בהגרלת ה'מזומנים בארנק'.

חסד'  ב'מפעל  הוחלט  זאת  לאור 
לערוך היום יום ראשון הגרלה נוספת, 

הערב.  עד  ויצטרפו  שהצטרפו  אלו  כל 
טלפון  מישהו  יקבל  שוב  בלילה  היום 
המבשרו כי שמו עלה בגורל והוא זכה 
בארנק עם עשרת אלפים ש"ח במזומן.
מחמיצים  ולא  מזדרזים  הפעם 
את הרגע הנדיר. פותחים את האלבום 
המוצרים  את  מסמנים   '28 'המקורית 
אופ־ על  מחליטים  בחירתכם,  מושאי 

ציית 'הכל כפול', לבחירה כמובן, טלפון 
ל'מפעל חסד' ואתם בפנים. אולי תזכו 

היום ב־10,000 ש"ח.

לצד ההתקדמות בלימוד המשניות היומי ע"י רבבות האברכים והתלמידים:

היום יפתח המחזור השלישי של ספר התהילים שיסתיים 
ביום היארצייט של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

בארגון 'מכירים טובה' מעדכנים על גל הצטרפויות ענק למסלולי המשניות ואמירת התהילים לקראת יום 
היארצייט כ"ד כסלו • בלימוד הפרק היומי במשניות מסיימים היום את מסכת חגיגה, ויספיקו אי"ה עד 

היארצייט גם את מסכתות פסחים וברכות • מדי יום מתקיימות שמונה ההגרלות כשעדיין ניתן להצטרף 
ל'מכירים טובה' בטלמסר 03-3080222 או בעמדות 'נדרים פלוס'

מצוה  של  ושמחה  עילאי  סיפוק  מתוך 
כסלו  י'  היום  כי  טובה',  ב'מכירים  מדווחים 
נשות  של  והאחרון  השלישי  המחזור  נפתח 
ישראל ותלמידות מוסדות החינוך, לאמירת כל 
ספר התהילים לפי המסלול שנקבע באמירת י' 
המפור־ צוואתו  לקיום  יום,  מדי  תהילים  פרקי 
שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  של  שת 
זצוק"ל "אבקש מכל מי שרוצה בטובתי שילמד 
חודש,  י"ב  גמר  עד  משניות  אחד  פרק  יום  כל 
גם  תהלים  פרקי  עשרה  יום  כל  יאמרו  והבנות 

בשבת וביום טוב".
במשניות  היומי  הפרק  בלימוד  במקביל, 
מסיימים היום את מסכת חגיגה, ויספיקו אי"ה 
מסכתות  את  גם  היארצייט  שעד  בשבועיים 
סדר  לפי  היומי  הפרק  פסחים וברכות, בלימוד 

הלימוד שנקבע ע"י גדולי ישראל שליט"א.
פס־ חגיגה,  קטן,  מועד  המסכתות  ארבע 

חים וברכות, נותרו עדיין למצטרפים החדשים 
ל'מכירים טובה' שינצלו את השבועיים האחרו־

של  לפטירתו  הראשון  היארצייט  יום  לפני  נים 

זצוק"ל.  שטינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן 
'מכירים  בסדרי  משתתפים  כבר  רבים  רבבות 
ביומו,  יום  דבר  בתמידות  המתקיימים  טובה', 
עשרה  באמירת  ולנשים  היומי,  הפרק  בלימוד 
פרקי התהילים היומיים, לעילוי נשמתו הטהורה 
של רבי אהרן יהודה לייב בן רבי נח צבי זצוק"ל, 
בסדרי לימוד ואמירה מיוחדים שנקבעו בברכת 
גדולי ישראל שליט"א, בתקופה שעד יום היאר־

צייט כ"ד כסלו. 
את  לנצל  מבקשים  המשתתפים  רבבות 
ההזדמנות האחרונה לקיום צוואת מרן הגראי"ל 
שטיינמן זצוק"ל, בלימוד המשניות המיועד לג־
הישיבות  בחורי  ואברכים,  תורה  מרביצי  ברים, 
שאלות  מספר  הנשאלים  הת"תים,  ותלמידי 
התהילים  פרקי  ובאמירת  הנלמד,  החומר  על 

מיועדת לנשים בכל הגילאים.
הגרלות,   8 במיוחד  מתקיימות  יום  מדי 
יום.  כל  ש"ח   600 ע"ס   – ונשואים  לאברכים 
יום.  כל  ש"ח  ע"ס 500   – גדולות  ישיבות  לבני 
'דרך אמונה' ה'  לבני ישיבות קטנות – על סט 

כרכים כל יום ולתלמידי התלמודי תורה – על 
ש"ס פנינים כל יום. לנשים ונערות סמינר – ע"ס 
'ומתוק  כרכים  י"ג  סט  ועל  יום,  כל  ש"ח   500
מצלמת  על  היסודי,  הספר  בית  לבנות  האור'. 
הגראי"ל  מרן  על  'הארמון'  ספר  ועל  קנון, 

שטיינמן זצוק"ל. 
רישום לסדרי הלימוד וקבלת פרטים, וכן 
השאלות  על  ומענה  היומי  הלימוד  על  אישור 
הפרויקט  של  בטלמסר  לקיים  ניתן  היומיות, 
שמספרו 03-3080222, ובמסלולי המשניות גם 
שמות  הכנסת.  שבבתי  פלוס'  'נדרים  בעמדות 
הזוכים מתפרסמים מדי יום בעיתונות החרדית, 

ובעמדות 'נדרים פלוס' שבבתי הכנסת. 
מוסדות המעוניינים לקבל את סדרי הלי־
לרכז  יפנו  התכניות  על  ומודעות  היומיים  מוד 
השעות  בין   050-4175025 בטלפון  המוסדות 
10 עד 12 בבוקר, או בין השעות 8:30 ל־10:30 
 .mt3080222@gmail.com בערב או לדוא"ל
לשמיעת פרטי התכנית יש לפנות רק לטלמסר 

03-3080222 או לעמדות 'נדרים פלוס'. 

כתב אישום נגד אמו ואחיו 
של המחבל מברקן 

הוגשו כתבי אישום נגד אחיו ואמו של המחבל שביצע את הפיגוע בברקן ^ 
אם המחבל ואחיו ידעו על כוונותיו ולא פעלו למנוע את מסע הרצח

עיתונאי בריטי מדווח מהשטח: 
צה"ל 'הקיש בגג' במשך 45 דקות

כתב 'הטלגרף' שביקר בעזה סיפר: "הצבא הישראלי התקשר לאדם שפגשנו 
ודיבר איתו 45 דקות בטלפון כדי שיתפנה מהבנין יחד עם שכניו"

מאת סופרנו הצבאי

העיתונאי ראף סאנצ'ז המסקר 
הטלגרף  עבור  התיכון  המזרח  את 
ברצועת  השבוע  ביקר  הבריטי, 
הרצועה  תושבי  עם  ושוחח  עזה 
שכללה  האחרונה  ההסלמה  על 
חיל  של  משמעותיות  תקיפות 
האוויר. סאנצ'ז שמע בין היתר, על 
שבמסגרתה  בגג'  'הקש  מדיניות 
שהוא  לפני  תושבים  מזהיר  צה"ל 

מטיל פצצה על אזור מגוריהם.
כי  סיפר  הבריטי  העיתונאי 
בערביי  מלפגוע  נזהרת  ישראל 
בט־ מעורבים  שאינם  הרצועה 

הישראלי  "הצבא  כתב:  וכך  רור, 
שפגשנו,  אחד  לבחור  התקשר 

ודיבר איתו 45 דקות בטלפון כדי 
שכניו  עם  יחד  מהבנין  שיתפנה 
של  התקשורת  בנין  הפצצת  לפני 

חמאס שנמצא לידו".
עזה  רצועת  ערביי  לדבריו, 
שהעימות  מכך  מודאגים  אינם 
אחורה  "יחזיר  השבוע  שהיה 
השבועות  של  והתקדמות  תהליך 
מק־ דולרים  (חשמל,  האחרונים, 

לא  אני  הסכם).  בענין  מו"מ  טאר, 
אנשים  מדוע  להסביר  ממש  יכול 
לא דאגו, חוץ מזה שהם מרגישים 
העיד  לגיטימיים",  שהטילים 

סאנצ'ז.
ידלין,  עמוס  במיל'  האלוף 
בטחון  למחקרי  המכון  ראש 
השבוע  בתחילת  מתח  לאומי, 

צה"ל  של  השימוש  על  ביקורת 
כי  ואמר  בגג'  'הקש  במדיניות 
מראש  מודיעים  לא  "במלחמה 
ממפקדותיו.  שיתפנה  לאויב 
ככל  להימנע  בכדי  לפעול  יש 
מעורבים  בבלתי  מפגיעה  הניתן 
נפגעים  גם  יהיו  במלחמה  אבל 
של  ראשם  על  ודמם  כאלה 
בהם  שמשתמשים  חמאס  מנהיגי 

כמגן אנושי".
להפתיע,  ליזום,  ישראל  "על 
האויב",  לציפיות  מעבר  לפעול 
צריכה  "ישראל  ידלין,  הדגיש 
הצבאית  בזרוע  קשות  לפגוע 
בכללים  לפעול  ולא  החמאס  של 
ומונעים  החמאס  לידי  המשחקים 

פגיעה משמעותית בו".

מאת סופרנו הצבאי

כתבי  הגישה  הפרקליטות 
אישום נגד אמו ואחיו של אשרף 
זיו  את  שרצח  המחבל  נעאלווה, 
יחזקאל־לבנגרונד  וקים  חג'בי 
ברקן  התעשיה  באזור  הי"ד 
האישום  כתבי  שעבר.  בחודש 
עבירה  לנאשמים  מייחסים 
מכתבי  עבירה.  מניעת  אי  של 
הנא־ של  אמו  כי  עולה  האישום 
שם ידעה שיש בידיו של המחבל 

נשק וכי הוא מתאמן בו.
בפניה  ציין  המחבל  כן,  כמו 
כי  הפיגוע  לפני  כשבועיים 
ולמות  פיגוע  לבצע  בכוונתו 
אחיו  את  יידעה  האם  כ"שהיד". 
אך  אלו  בפרטים  המחבל  של 
את  למנוע  פעלו  לא  השניים 
מיוחסת  לאח  בנוסף,  הפיגוע. 
עבירה נוספת של שיבוש הליכי 

לאחר  שניסה  כך  בגין  משפט 
מכשיר  את  להסתיר  הפיגוע 
ההקלטה של מצלמות האבטחה 

בביתם.
כתבי אישום אלו מצטרפים 
בפרשה  נוספים  אישום  לכתבי 
נגד מעורבים אחרים שלא מנעו 
כתבי  הגשת  עם  הפיגוע.  את 
הצ־ התביעה  ביקשה  האישום 

של  מעצרם  הארכת  את  באית 
הנאשמים עד תום ההליכים.

ח"כ מוטי יוגב (הבית היהודי) 
המ־ משפחת  מעורבות  כי  אמר 

את  להרוס  שניתן  מוכיחה  חבל 
חלק  רק  ולא  כולו  המחבל  בית 
המשפט  בית  "שופטי  ממנו. 
העליון שפסקו שלא להרוס בית 
משפחת המחבל משוויכה אינם 
להרתעה  וגורמים  מוסריים 
הישראלית להישחק וחס ושלום 

לנפגעים נוספים.

"כעת, עם כתב האישום נגד 
שידעו  המחבל  של  ואחיו  אמו 
מש־ לבני  כי  הוכח  מנעו,  ולא 

ואין  לפיגוע  ישירה  זיקה  פחתו 
המחבל  בית  את  להרוס  מניעה 
להצלת  ההרתעה  צו  זה  כולו. 

חיים", הדגיש יוגב.
כזכור, בשבוע שעבר הוציא 
בג"ץ צו ארעי המקפיא את בית 
הריסת המחבל אשרף נעאלווה. 
לה־ המדינה  על  כי  קבע  בג"ץ 

שיב בתוך עשרה ימים לעתירה 
שהוגשה נגד הריסת הבית.

חתם  שעליו  ההריסה  צו 
פדן  נדב  המרכז  פיקוד  אלוף 
המרתף  לקומת  רק  מתייחס 
המבנה,  של  הקרקע  ולקומת 
הצו  המחבל.  התגורר  שבהן 
השגה  שנדחתה  לאחר  נחתם 
המחבל  של  משפחתו  שהגישה 

נגד ההריסה.
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לוחפון מידע נדלן למכירה והשכרה, ֳ
02-80- מנוי  דמי  ללא  נופש  ומידע 
באתר  מידע  עדכון  חדש!   30-444
דוא"ל   co.il.8030444 בכתובת 

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה
חדרים   3 הזדמנויות!!  למחפשי 
ברחוב הישיבה 3, קומה אחת לעלות, 
מטבח גדול, 2 מרפסות סוכה גדולות, 
052- גמיש   2,250,000 לל”ת  כ”א,   3

7622915
[20050557]

בזכרון  בלעדי!  בשוק!  חדשה 
מרווחת,  חדרים,   5.5 דירת  יעקב, 
מדהים,  נוף  אויר,  כיווני   3
נוחה,  קומה  הרחבה!  אחרי 
טל'   ONE נדל"ן  ש''ח   2,600,000

0548440016
[20050541]

במרכז   !ONE לנדל"ן  בלעדי 
חדרים   4 דירת  סורוצקין, 
 + קומפלט  משופצת  מרווחת, 
מרהיב,  לנוף  הפונה  מרפסת 
מעולה!  מחיר  ומאווררת,  מוארת 
ONE 054- נדל"ן ש''ח   2,500,000

844-0016
[20050540]

בפנים  בלעדי  אמיתית!!  מציאה 
חדרים   5.5 דופלקס  מאירות, 
 + מטר,   140 כ-  מאוד,  מרווחת 
ואמבטיה  שירותים  מרפסות,   3
כפולים, רק, 3,000,000 ש''ח נדל"ן 

ONE 054-844-0016
[20050529]

 2  + חדרים   3 דירת  בבעלזא, 
אויר  כיווני  סוכה,  מרפסות 
זקוקה  לפיצול,  ניתנת  מעולים, 
נדל"ן  החלטה!  למהירי  לשיפוץ, 

ONE טל' 0548440016
[20050528]

 122 חדשה  אוהוליהב  מיוחדת! 
 90  2 ל-  מחולקת  ק"ג,  חד',   5 מ"ר, 
מדהים,  נוף   + מ"ר   30 ויח"ד  מ"ר 
3,230,000 ש''ח . תיווך 02-5379474, 

053-3179474
[20050498]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050494]

בבית   ! מפוארת  בונבונירה 
כ70  חד   3 רוקח  ישראל/שמעון 
מטר רק 1720.000שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20050493]

בבית  חדש  בבנין  ממש!!  מציאה 
חדישה  מטר   72 חד   3 ישראל 
רק  היימשע,  רק  בנין  ומושקעת, 
 052-7658-638 1750.00שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050492]

 3 בנחמיה/צפניה  החלטה!  למהירי 
חד 80 מטר + מרפסת סגורה 14 מטר 
זוכה!  הקודם  2120.000שח  רק  ק"א 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050491]

בשומרי אמונים יחידת דיור 38 מטר 
750.000שח  רק  סוכה   + מפוארת 
052- שח   4000 כ  חודשית  תשואה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20050425]

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

תיווך-הנדלס"
[20050424]

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

הנדלס"
[20050423]

ק"ג  מטר   137 דירת  הכהן  בעלי 
 052-7658-638 3900.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050422]

 140 חדשה,  חדרים   5 באהליהב 
מרפסות  גבוהה,  תקרה  מ"ר, 
נוף,  הרחבה),  ענקיות, (אפשרויות 
ש"ח   3,900,000 וחניה,  מחסן   +

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20050402]

תורת חסד ע"י אהבת תורה 4 חד' חצי 
מדהים,משופצת,  נוף  לעלות,  קומה 
02- תיווך  מ"ר.  ל-40  מאושרת  טבה 

053-3179474 ,5379474
[20050390]

 2 מ"ר,   80 חדרים,   3 באהליהב 
כיווני   3 גדולות,  סוכה  מרפסת 
 2,200,000 וחניה,  מחסן   + אוויר, 
ש"ח. שוורץ נדל"ן 052-765-6888

[20050371]

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

הנדלס"
[20050349]

כ  ב  קומה  פלקס  דו  דירת  בחבקוק 
130 מטר + זכויות בגג רק 2500.000 
 052-7658-638 זוכה!  הקודם  שח 

"היימשע תיווך הנדלס"
[20050347]

 200 ענקית  דירה   ,80 לגוש  קרוב 
מ"ר, מפרט טכני גבוה, כניסה תוך 
חודשים ספורים, ק"ה, נוף, מעלית. 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20050321]

מרפסת   + מ"ר   109 ברוך  במקור 
כיווני   3 חזית,  ב',  קומה  סוכה, 
לשיפוץ,  זקוקה  מעלית,  אוויר, 
נדל"ן  שוורץ  גמיש.   ,2,600,000

052-765-6888
[20050319]

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

6888
[20050318]

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

6888
[20050317]

בניין  מ"ר,   60 דירות  בסנהדריה, 
חדש עם מעלית, כניסה תוך שנה, 
מפרט טכני גבוה, 1,650,000 ש"ח. 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20050316]

כ  חד   3 הנביא-דושנסקי  בשמואל 
מוארת  ק"ב  סוכה  חזית  מטר   70
 1550.000 רק  מצוין  מצב  ומאוררת 
ש"ח 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס
[20050252]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050251]

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

תיווך-הנדלס"
[20050250]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050249]

מטר   75 גוש-שמונים  בחנה!! 
לעוד  מאושרת  תאבה   + חד  כ3 
1970.000 ש"ח   רק  מטר   20 כ 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050248]

מטר 5חד  כ-110  בגאולה!  מציאה 
2130.000שח  רק  בגג  זכויות   +
 052-7658-638 זוכה!  הקודם  כל 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050247]

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

הנדלס"
[20050246]

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

הנדלס
[20050008]

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

הנדלס
[20050007]

 80 כ  חד   3.5 אבינדב  בשוק!  חדשה 
052-7658- 2000.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050006]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20050005]

 + ד  קומה  מטר   118 חד   5 כדורי 
3200.000ש"ח   רק  מטר   16 מרפסת 
רק  מטר   118 4חד  תנובה   *
052- נוחה  קומה  3200.000ש"ח 

7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"
[20049878]

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

תיווך הנדלס"
[20049850]

כ  פסח  מטבח   + חד   3.5 בפישל 
רק  הרחבה  אפשרויות   + מטר   83
 052-7658-638 שח   2190.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049849]

מטר   72 חד   3 השבת  כיכר  ביואל 
/יחידות  לחנויות  לחלק  אפשר  ק"א 
 052-7658-638 1700.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049848]

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

הנדלס"
[20049847]

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

הנדלס"
[20049846]

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

הנדלס"
[20049845]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049844]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049743]

 + מטר   75 חד   3 תלמודי  צבי  נווה 
רק  מטר   150 סהכ  דיור  יחידות   2
 052-7658-638 שח   3160.000

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049742]

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

הנדלס"
[20049739]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049700]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049674]

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

הנדלס"
[20049559]

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

תיווך-הנדלס"
[20049557]

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

025379474 0533179474
[20049532]

בגוש 80 -אזור גבעת משה למטה, 4 
חד 105 מטר מפוארת וחדשה, חזית 
רק  מעלית   ,6 קומה  מדהים  נוף   +
2500.000 שח כניסה 5 חודשים -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049247]

בגאולה 3.5 חד 82 מטר + 2 מרפסות-
 2 ק"ג,  משותף,  בגג  זכויות   + סוכה 
052- שח  רק 1965.000  בבנין  חניות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20049245]

מטר   53 חד   2.5 ילין  בדוד 
שח   1350.00 אק  בטאבו 
תיווך- 052-7658-638"היימשע 

הנדלס"
[20049243]

 80 ק"ג,  חד',   3 שלום  דובר  בבלעז! 
ש''ח   2,500,000 מרפסות   2  + מ"ר 
 4.5 בינה  אמרי  צאנז  בבלעדיות   *   *
02- תיווך  מ"ר   120 נוחה  קומה  חד', 

053-3179474 ,5379474
[20049188]

כ-90  חד   4 גור  מול  בירמיהו!! 
2090.000שח  רק  ק"כ,  מטר, 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049135]

בעובדיה חדשה 3 חד 80 מטר ק"ג + 
סוכה רק 2250.000 שח הקודם זוכה! 
תיווך- היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20049132]

מטר   105 חד   4 יעקב  בעין 
חדשה  גדולות  מרפסות   2  +
רק  חודש   15 כניסה  ק"ג,  ומפוארת, 
הגג  לקנית  אפשרות  2500.000שח 
052- זוכה!  הקודם  בעוד 700.00שח 

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20049128]

דיור  יחידות   3 הנביא  בשמואל 
רק   8500 כ  חודשית  תשואה 
 052-7658-638 שח   2030.000

"היימשע תיווך-הנדלס
[20048894]

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

הנדלס"
[20048757]

מפואר  מטר   160 פנטהוז  בבלוי 
ומושקע נוף מדהים, התר בניה לעוד 
היימשע,  שכנים  מעלית,  מטר   40
 3700.000 רק  בגג  נוספות  אופציות 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20048756]

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

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

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

"היימשע תיווך"-הנדלס
[20048652]

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

היימשע תיווך-הנדלס
[20048148]

בונבונירה בשטראוס! 4 חד' 72 מטר, 
ביותר  מושקעת  ומפוארת,  חדשה 
 052-7658-638 ש''ח   2030.000 רק 

היימשע תיווך-הנדלס
[20048011]

ירושלים | השכרה
א'  בגוש 80 קומה  חדרים מרווחים   2

עדיפות למשרד 052-7651040
[20050552]

במיקום  שמגר  ברחוב  חנות 
ש"ח   12,500 מטר  מרכזי44 

0527184181
[20050521]

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

7158059
[20050499]

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

638 תיווך
[20050328]

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

025379474 0533179474
[20049487]

ירושלים | מבנים ומגרשים
מטר   160 כ  מגרש  גוש80  באזור 
 340 חלקה  תתי   3 ל  מאושרת  תבע 
שח   5.000.000 רק   80 מרתף   + מטר 
אפשרות לעשית התר בתמא, הקודם 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050352]

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

"היימשע תיווך הנדלס"
[20050351]

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

7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"
[20050350]

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

הנדלס"
[20050353]

בני ברק | מכירה
חזית  ק"כ,  מ"ר   120 הנביא  באליהו 
ש''ח   2,100,000 לשיפוץ)  (זקוקה 

גמיש. "תיווך המצליח" 03-6198367
[20050551]

3 חד + יח"ד, ק"ב + חזית ברמת אלחנן 
גמיש  ש''ח   2,000,000  - כחדשה 

"תיווך המצליח" 03-6198367
[20050550]

עזרא   - הנביאה  בדבורה  בלעדי! 
"תיווך  חזית.  ק"ב,  מ"ר,   80 חד'   3

המצליח" 03-6198367
[20050549]

בבנין  מתקדמת  בבניה  לנדא!  ליד 
חזית  ק"ה  מרווחת  יפהפיה   5 בוטיק 
"אפיק- סוכות   2 י.הורים   + מעלית   +

נכסים" 03-5791514
[20050536]

בפ.כץ בבניה באזור מעולה 3 גדולים 
גבוה)  עצמי  הון  (נדרש  מעלית   +
03- "אפיק-נכסים"  1,380,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20050535]

 + מאווררת  ד.גג  בן-פתחיה  באזור 
נוף פתוח 6ח' + מרפסת ק"ג + מעלית 
"אפיק-נכסים"  2,470,000ש"ח  חזית 

03-5791514
[20050534]

באזור ריינס פנטהאוז ק"ה + מעלית + 
מיידי 2,850,000ש"ח  נוף  בטאבו +  גג 
053-  03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20050533]

מיידי  חזית  ק"ק 100מ"ר  יגאל  באזור 
03- "אפיק-נכסים"  1,870,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20050532]

ענקית   5 יפהפיה  ד.גג  חגי  באזור 
חזית  ק"ג  גדולה  מרפסת   +
03- "אפיק-נכסים"  2,480,000ש"ח 

5791514
[20050531]

חדשה  90מ"ר  יצחק  לוי  באזור 
ו33מ"ר  ל50מר  מחולקת  מושקעת 
מעלית   + ק"ב  מאובזרות  מושכרות 
03- "אפיק-נכסים"  1,980,000ש"ח 

5791514
[20050530]

ר"ע  בהשומר  ממש!!  של  מציאה 
עוד  של  שלד   + מטר   85 כ  חד   3
רק  ק"ב  להשומר,  חזית  מטר,   32

1920.000 שח 052-7658-638 תיווך
[20050160]

בני ברק | השכרה
באזור ריינס 4ח' חדשה ק"ד + מעלית 
03- "אפיק-נכסים"  5,500ש"ח 

053-3128884 5791514
[20050538]

מיידית  מטופחת  5ח'  בפארדו 
03- "אפיק-נכסים"  6,200ש"ח 

5791514
[20050537]

מרוהטת,  טוב  שם  בבעל  יח"ד 
ללא  ק"ד  לזו"צ,  כסלו,  מכ"ו  ממוזגת, 

מעלית. 053-3103729
[20050513]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050525]

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

הנדלס"
[20050427]

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

הנדלס"
[20050426]

בבניה  שאול!!  באבא  חדש  בפרויקט 
150 מטר + חלל רק 1700.000 להביא 
052-7658- שח   250.000 רק  עכשיו 

638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050009]

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

הנדלס"
[20049728]

 3 מטר  כ75   Aגבעה סופר  בחתם 
חד' מושכרת ב 3000 שח + 2 יחידות 
שכל אחד מושכר ב 2400 לחודש רק 
052- זוכה!  הקודם  שח   1850.000

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20049134]

חד   4 העיר  לכיכר  קרוב  יצחק  בחיי 
נוף  ומטופחת,  מושקעת  מטר  כ 110 
 1500.000 רק  ק"ב  כ"א   3 מדהים! 
 052-7658-638 זוכה!  הקודם 

היימשע תיווך-הנדלס
[20049133]

טאבו  שאול  באבא  ממש!!  מציאה 
משותף 3 חד כ 70 מטר ק"ד + מעלית 
690.000שח  רק  מטר   50 אופציה   +
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20048979]

 4 ל  מחולק  מטר   210 התניא  בבעל 
יחידות דיור תשואה חודשית 10000 
052-7658- 2430.000שח  רק  שח 

638 "הימשע תיווך-הנדלס"
[20047953]

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

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

בית שמש | מכירה
מאד.  מתחרד  באזור  בדוד-רזיאל, 
"נדל"ן- ומשופצת  מרווחת  4חד' 

פלוס" 054-8532-740
[20050548]

כ"א  נוף,  ק"0,  3.5חד',  במתחרדים 
"נדל"ן-פלוס"  מעולה  מחיר  טובים, 

054-853-2740
[20050547]

3חד',  בבן-אליעזר,  במתחרדים 
משודרג,  מטבח  מהיסוד,  משופצת 

ק"ג, "נדל"ן-פלוס" 050-678-8691
[20050546]

7חד'  נדירה  דירת-גג  בקריה, 
משופצת ומרווחת אפשרות לחלוקה 

נדל"ן-פלוס" 054-8532740
[20050545]

קרית גת 
לקריה 750.000 3  סמוך  חדרים   3
 580.000 להשקעה  בעיר  חדרים 
 3  520.000 להשקעה  חדרים   2
החרדית  בקריה  איכותית  חדרים 
מגוון  ועוד   970.000 ב  החדשה 
והשקעה  למגורים  נכסים 

0533161345
[20050553]

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

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

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 
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רחבי העיר יהושע עבער -0504-126

124
[20048907]

צפת | השכרה
בקרן  החלטה  למהירי  להשכרה 
ראשונה  קומה  חד'   3 דירת   5 היסוד 
מעולים,  מדהים,שכנים  נוף  מוארת. 
שח   2300 רק  טובים  כיוונים 

לחודשלפרטים 0527690009
[20049327]

טבריה | מכירה
 5 חדשה  דירה  בצאנז  בטבריה 
מרוהטת  גדולה  חצר   + חדרים 

1,370,000 תיווך 0534111043
[20050505]

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

לחודש) 03-6201313
[20050496]

עמנואל | מכירה
מיידית  חדשה  וילה  עמנואל  ברמת 
93 מ"ר בנוי + חצר 125מ"ר + אופציה 
950,000ש"ח  נוספת  קומה  לבנית 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20050539]

אחיסמך 
חדרים   3 דירות  באחיסמך! 
בבניין   1,090,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,290,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,750,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20049841]

השקעות נדל"ן 
חדשות,  בטבריה  סטודיו  דירות 
ש''ח   299,000 ומיידיות  מרוהטות 
ש''ח   2,000-5,000 בין  (מושכרות 

לחודש) 03-6201313
[20050497]

לשנה,   15% בארה“ב,  מניב  נדל“ן 
052- ארוך  לטווח  חוזים   + שוכרים 

7139409
[20050021]

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

gmail.com
[20050219]

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

עלות.
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

חיפה 
 5 נופש  דירת  החרדי!!  האזור  בהדר 
מיטות   12 עד  מדהים!  לים  נוף  חד' 
052- הזמנים  לבין  פנויה  ויותר 

7640001
[20049308]

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

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

תמונות 052-7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
 0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

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

7689144
[20032621]

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

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
פעילות  חצר  וממוזגים,  מרווחים 

ענקית ומוצלת 055-6781772
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

בר יוחאי 
 + ומפוארים   חדשים  צימרים 
ג'קוזי + מרפסת נוף + גינה ומתקני 

חצר ממולץ!. 077-7990764
[20049879]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

הזמנות ארצי: 02-6-630-630
[20047030]

שירות  עם  וליסינג  רכב  השכרת 
נוחים  במחירים  ואמינות, 
ארצית,  בפריסה  ואטרקטיביים. 
וברחבי העולם. נחמיה אלבוים -052

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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

7196674
[20042490]

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

משרד התחבורה. 053-4112154
[20050148]

מקומות   23 עד  הסעות  זילברשלג 
ואדיב  סבלני  נהג  הארץ  חלקי  לכל 

רכב חדש ומפואר 052-7120-470
[20046367]

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

053-310-20-26
[20043211]

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

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

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

0527-10-10-20
[20040492]

בירושלים ַ בת"ת  צהרונים  לרשת 
העשרה,  לחוגי  אברכים  דרושים 
נא   14:00-15:30 פעילות  שעות 

לפנות 053-3158267
[20050526]

לפנימיה חרדית לבנות בי-ם דרושות 
לכתות  אחה"צ“  ”בשעות  מורות 
ועזרה  מתקנת  להוראה  גבוהות 
02- לפקס:  קו"ח  בית,  בשיעורי 

6259371
[20050520]

טובה  באוירה  לטלמרקטינג 
עם  נשים  דרושים  גאולה  באזור 
לפרטים:  מעולים  בתנאים  ניסיון 

0583282357 (בשעות אחה"צ)
[20050518]

שמש  בבית  באידיש  חסידי  לת"ת 
לפקס  קו"ח  א'  לכתה  עוזר  דרוש 

0773181462
[20050516]

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

korot5060@gmail.com :למייל
[20048419]

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

בכל סניפי הרשת
[20048014]

בי-ם  חוצבים  בהר  חרדי  למשרד 
לניהול  בוקר,  למשרת  מזכיר/ה 
יומנים, ועוד. 7,000 ש''ח. * לארגון 
 - מהבית  לעבודה  מזכיר/ה  חרדי 
 2-3 וניהולית,  משרדית  לעבודה 
שעות ביום. 3,000 ש''ח. * לחברת 
א-ה  חברה,  מזכיר/ת  בב"ב  יבוא 
קריירה  ש''ח.   7,500  ,8:30-15:00

072-22-222-62
[20043625]

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

23-23
[20047215]

תמורת ָ (אפילו  למסירה,  מחפשים 
קהילות.  של  ישנות  חוברות  תשלום) 

02-5400625
[20050522]

מצלמות אבטחה 
השקט  למען  זה  את  חייב  אתה 
אינטרקום,  אבטחה,  מצלימות  שלך! 
צפייה  כריזה.  מערכת  אזעקה, 
 - עקשטיין  שלום  במחשב/בנייד. 

מערכות מיגון. 0527628490
[20050396]

ביקוש עבודה 
בעל  ויסודי  זריז  תורני  מגיה  התפנה 
m05276@ לפרטים:  רב.  נסיון 

okmail.co.il
[20050527]

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

3215030
[20047240]

תשמישי קדושה 
יר"ש,  סופר  מהודר,  קטן  תורה  ספר 
052- בהזדמנות.  סיום,  בשלבי 

vitman@neto.net.il 7633865
[20050514]

הקו האדום
-208.8

היום: 214.66-
אתמול: 214.66-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
22-14

תל אביב
25-16

חיפה
24-16

גולן
24-14

טבריה
18-18

גליל
18-13

באר שבע
27-12

אילת
29-19

מזג האויר
עליה קלה בטמפ'

היום - מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב עם עליה קלה 

בטמפרטורות וירידה בלחות. 
בשעות הבוקר ינשבו רוחות 
מזרחיות ערות בהרי הצפון.

שני - מעונן חלקית עד נאה. 
ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

שלישי - מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב. הטמפרטורות יהיו 

ללא שינוי ניכר.

רביעי - מעונן חלקית עד מעונן 
בעננות בגובה רב. ירידה קלה 

בטמפרטורות.

רביעישלישישני

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

    

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

שיעורים

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

707-613  שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658  שיעורים בגמ' הלכה ומוסר: 
03-6171001  מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

  בד"ץ העדה החרדית: 02-6700200    בד"ץ הרב לנדא: 03-6193582 03-6182647    בד"ץ מהדרין 
02- הדת:  מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל:  אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין:  הרב  בראשות 

5016777    בד"ץ שארית ישראל: 03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות הגרי" 
אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף: 02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: 

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466 

תורנויות בתי מרקחת
ירושלים נוי פארם מדיקל אורה 054-6789487 המלך ג'ורג' 27    בני ברק סנטר פארם 073-2688970 אהרנוביץ' 12, 
ב"ב    תל אביב סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם מינסטור 
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה תרופה  8629176 רח' הרצל 2    חיפה סופר 
פארם גרנד קניון 0778880770/771 שמחה גולן 54    רמת גן סופרפארם 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 
165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון אהרון 6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד סופר פארם בקניון אשדוד רח' 
נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

טיסות 

לנויורק,  לפסח  להזמין  הזדרזו 

יורק  ניו  לחורף  מיוחדים  מחירים 

650 $ "לפיד טורס" 08-9791317
[20050263]

ומנצ'סטר  לונדון  לבריטניה.  טיסות 

זולים  הכי  המחירים  בלבד! 

בהתחייבות! 8571355 - 054
[20049829]

במחירים  ומנצ'סטר  ללונדון  טיסות 

הכי  למחיר  מתחייבים  זולים!!  הכי 

נמוך!! 054-8571355
[20049322]

משכנתאות 

משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 

עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 

כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 

שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

דיו וטונרים 

סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 

חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 

להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[20040391]

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

 * 0548466552
[20049860]

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

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

כלי כסף 
מהיצרנים  יפיפיות  חנוכיות 
במחירים  ומחו"ל,  המובילים 
050- להזדרז!  כדאי  מפתיעים. 

4169667
[20050488]

השבת אבידה 
באוטובוס  קנון  מצלמת  אבדה 
054- אלול.  בט'   418 קו  לי-ם  מב"ש 

8422520
[20050543]



ארגנטינה: שני פעילי חיזבללה 
נעצרו כשברשותם מצבור נשק

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נעצרו  חיזבללה  פעילי  שני 
בבואנוס  האחרון  חמישי  ביום 
לאחר  ארגנטינה,  בירת  איירס 
שהעלה  מודיעני  מידע  שהתקבל 
בהש־ כחשודים  שמותיהם  את 
ברשותם  טרור.  לפעילות  תייכות 
של השניים נמצא מצבור קטן של 
מספר  רובים,  שני  שהכיל  נשק 
נוסף.  וציוד  תחמושת  אקדחים, 

של  דגל  בביתם  אותרו  כן  כמו 
ארגון הטרור חיזבללה, תמונה של 
וחומ־ נסרללה  חסן  מחבל  הארכי 

רים נוספים. 
אלו  בימים  נערכת  ארגנטינה 
מנהיגי  כחודשיים  בעוד  לארח 
החברות  העולם,  מרחבי  מדינות 
במ־ התקשורת   .G-20ה־ בארגון 
דינה עשתה באופן מיידי את ההק־
לבין  הטרור  התארגנות  בין  שר 
בקרוב  המדינות  מנהיגי  של  בואם 

למדינה, אך הרשויות לא מסרו על 
ומתי  היכן  הבהירו  ולא  כזה,  קשר 
היתה כוונתם של החשודים לבצע 

את מתקפת הטרור שתכננו. 
הש־ נגד  החשד  כי  דווח,  עוד 

ששמותיהם  לאחר  התעורר  ניים 
השתתפו.  בה  טיסה  בעקבות  צפו 
לא נמסר על הטיסה או על נקודות 
כי  נראה  אך  שלה,  והיעד  המוצא 
של  הקשר  את  הסגירה  הטיסה 

השניים ללבנון או לאיראן.

סגן שר הבריאות הרב ליצמן לראש הממשלה: 
"מתנגד נחרצות לקיצוץ במערכת הבריאות"

מאת מאיר ברגר

יעקב  הרב  הבריאות  שר  סגן 
ראש  עם  אמש  שוחח  ליצמן 
הוא  כי  לו  והודיע  הממשלה 
במערכת  לקיצוץ  נחרצות  מתנגד 
הבריאות וקרא לשר האוצר וראש 
התק־ להגדלת  לפעול  הממשלה 

ציב לבריאות במקום לקיצוצו. 
ההוצאה  ליצמן,  הרב  לדברי 
בישראל  לבריאות  הציבורית 
לפעול  ויש  במערב  הנמוכה  היא 
להגדילה. "קיצוץ בעת הזאת, עם 

והעליה  החורף  תחלואת  תחילת 
לפגי־ יוביל  במחלקות,  בעומסים 

עה אנושה במערכת", אמר. 
עוד הבהיר כי הקיצוץ הצפוי, 
האחרונות,  בשנים  ביותר  הגדול 
של  ביטול  כדי  עד  לפגיעה  יביא 
טיפול  להבטיח  שנועדו  התכניות 
הת־  – ביניהם  באוכלוסיה.  נאות 

בחדרי  העומסים  להורדת  כנית 
המיון, התכנית לצמצום הזיהומים, 
התכנית לשיפור השירות בפגיות, 
הילד  בהתפתחות  תורים  קיצור 

ועוד. 

אלה  בנסיבות  הבהיר,  בנוסף, 
הסכמי  על  חתימה  תתאפשר  לא 
הייצוב עם קופות החולים ויוקטן 
הציבוריים  החולים  לבתי  הסיוע 
אלה,  בימים  להיחתם  צפוי  שהיה 
בהם אסותא אשדוד ושערי צדק. 

צפוי  בתקציב  הקיצוץ  לצד 
אדם  ובכוח  בשכר  גם  קיצוץ 
המשרד.  מספק  אותם  בשירותים 
התכנית  לביטול  יביא  זה  קיצוץ 
לייצוא קנביס רפואי, קיצוץ בשי־

רות המזון הארצי, במערך בריאות 
הציבור ועוד. 

בנו־ שוחח  הבריאות  שר  סגן 
שא עם ראש הממשלה וקרא לשר 
לפעול  הממשלה  וראש  האוצר 
להגדלת התקציב לבריאות במקום 
לקיצוצו. "צרכי הבריאות הולכים 
בתחלואת  העליה  לצד  ועולים 
החורף שהחלה והצורך להתמודד 
להתפרצויות  הסיכונים  עם  גם 
האוצר  לשר  קורא  אני  בתחלואה. 
ולראש הממשלה לפעול בדחיפות 
להגדלת התקציב לבריאות ולבטל 

את הקיצוץ", אמר.

ארה"ב: בית המשפט הורה להשיב לכתב 
ה־CNN את אישור הכניסה לבית הלבן

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לאחר שנשלל רשיון הכניסה של 
העיתונאי ג'ים אקוסטה לבית הלבן, 
לתדרוכים  להיכנס  יורשה  שוב  הוא 
של הנשיא וצוות הדוברות, כך קבע 
בוושינגטון  המחוזי  המשפט  בית 
 CNN שרשת  לאחר  זאת,  הבירה. 

בה עובד אקוסטה, עתרה נגד החל־
טת דוברות הבית הלבן לשלול ממנו 

את אישור הכניסה. 
האק־ הגב'  הלבן  הבית  דוברת 

בית  שהוראת  הודיעה  בי־סנדרס 
ינוסחו  ובמקביל  תכובד,  המשפט 
הש־ את  שיבטיחו  וחוקים  נהלים 

מירה על הסדר במהלך התדרוכים. 

אקוסטה  של  הכניסה  אישור 
שהתחצף  לאחר  ממנו  נשלל 
לעיתונות,  תדרוך  במהלך  לנשיא 
שאלות  עליו  להמטיר  והמשיך 
לעצור  לו  הורה  שטראמפ  אף  על 
לעיתו־ המיקרופון  את  ולהעביר 
נאים אחרים שהשתתפו בתדרוך. 

050-418-9090

למשפחההגיבוש המושלם

ועזיבה מאוחרת 
במוצ״ש
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עם הכוון
השמים

הם הגבול...

שלושה הרוגים 
בתאונות דרכים

שתי הולכות רגל נהרגו באשקלון ובנצרת עילית ^ 
רוכב אופנוע נהרג בכביש 40

מאת חיים מרגליות

דר־ בתאונות  הרוגים  שלושה 
ורוכב  רגל  הולכות  שתי  מהם  כים, 
קט־ דרכים  תאונת  אחד.  אופנוע 
הולכת  באשקלון.  התרחשה  לנית 
בצומת  הכביש  את  שחצתה  רגל 

חולף  מרכב  נפגעה  אשקלון,  נאות 
ונפגעה אנושות. היא פונתה לבית 
נאלצו  שם  אך  ברזילי,  החולים 

הרופאים לקבוע את מותה.
מדובר  כי  נמסר  מהמשטרה 
תאונות  ובוחני  מרומזר,  בצומת 
התאונה,  לזירת  שהגיעו  הדרכים 
התאונה  נסיבות  בבדיקת  החלו 

וחקירת נהג הרכב הפוגע.
התר־ נוספת  קטלנית  תאונה 

חשה ברחוב תבור בנצרת עילית, 
שם נפגעה הולכת רגל מאוטובוס, 
נפצעה באורח אנוש ופונתה לבית 
בבית  בנצרת.  האיטלקי  החולים 
החולים קבעו הרופאים את מותה.

ב'איחוד  חובש  איוב  אשרף 
פעולות  "ביצענו  סיפר:  הצלה' 
החייאה בזירת התאונה על הולכת 
מער־ רב  מפגיעה  שסובלת  הרגל 

אוטובוס.  מפגיעת  כתוצאה  כתית 
טיפול  ניידת  בהגעת  מכן  לאחר 
המשך  כדי  תוך  פונתה  היא  נמרץ 
פעולות החייאה במצב אנוש לבית 
החולים". כאמור שם נקבע מותה.

מבירור  כי  נמסר  מהמשטרה 
ראשוני של נסיבות התאונה עולה 
מאוטובוס  נפגעה  הרגל  שהולכת 
במעבר  הכביש  את  שחצתה  בזמן 
חציה. בוחני תאונות דרכים אספו 
ופתחו  התאונה  בזירת  ממצאים 
האוטובוס  נהג  הארוע.  בחקירת 

עוכב לחקירה.
בתאונה קטלנית נוספת, נהרג 
רוכב אופנוע שנפגע מרכב בכביש 
תקוה.  לפתח  סבא  כפר  בין   ,40
המשטרה  של  ראשונית  מבדיקה 
פגע  פרטי  רכב  נהג  כי  מתברר 
ברוכב אופנוע וגורמי רפואה קב־

האופנוע.  רוכב  של  מותו  את  עו 
לתנועת  נחסם  לדרום   40 כביש 
התבקש  הנהגים  וציבור  רכב  כלי 
לעשות שימוש בדרכים חלופיות. 
נו־ מערב  ו־5   5 לכביש  היציאות 

פעלו  תנועה  בוחני  פתוחות.  תרו 
במקום ונסיבות התאונה נבדקות.
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מוצרקוד 200

כפול 200 שהכנסת הסכום פי 200
כל סכום

 2 החל מ- 
עד   10 

אום אל פאחם: קיר לבנים 
קרס והרג עובר אורח

מאת חיים מרגליות

קטלנית  עבודה  תאונת 
פאחם.  אל  באום  עבודה  באתר 
אדם נהרג מקריסת קיר אבנים. 
לבית  אנוש  במצב  פונה  הוא 

החולים, אך שם נקבע מותו.
מהמשטרה נמסר כי מדובר 
בתושב העיר בן 74. עוד נמסר 
עולה  האירוע  מחקירת  כי 

שהת־ לבנים  בקיר  שמדובר 
מנוף  פגיעת  בעקבות  מוטט 
כאשר  הבניה,  באתר  המופעל 
והרגו  מהקיר  נפלו  הבלוקים 
עובר  בהיותו  המבוגר,  את 
עובד  ולא  למקום  סמוך  אורח 
נעצר  המנוף  מפעיל  באתר. 
המשטרה  חקירת  לחקירה. 
משרד  נציגי  בשיתוף  נמשכת, 

העבודה.
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