
פלסטינים ניסו למנוע הקמת 
גדר בטחון סביב יישוב בשומרון

לאחר שבג"ץ אישר בניית גדר סביב היישוב שקד, 
פלסטינים נכנסו ליישוב בנסיון לעבד אדמות חקלאיות 

^ ראש מועצת שומרון התעמת איתם

מאת סופרנו הצבאי

מהכפר  פלסטינים  עשרות 
מא־ אל  דאהר  חוקי  הלא  הערבי 
למנוע  אתמול  ניסו  בשומרון,  לק 
היישוב  סביב  בטחון  גדר  בניית 
לאחר  לדרך  יצאה  הבניה  שקד. 
שה־ עתירה  אתמול  דחה  שבג"ץ 
הרשות  בסיוע  הכפר  תושבי  גישו 
ניתן  השופטים,  לפי  הפלסטינית. 
בשטחים  הגדר  את  לבנות  יהיה 
את  ואילו  עובדו,  שלא  חקלאיים 
"המדינה  המעובדים  השטחים 
הקבו־ לפרוצדורה  בהתאם  תפנה 

עה בצו בדבר רכוש ממשלתי".
מתן  לאחר  ספורות  שעות 
עם  ערבים  נכנסו  הדין,  פסק 

בנסיון  היישוב  לתחומי  טרקטור 
דגן,  יוסי  נוספים.  שטחים  לחרוש 
שומרון,  האזורית  המועצה  ראש 
הבניה  עבודות  על  לפקח  הגיע 
התפ־ במקום  שיבוצעו.  ולוודא 

הפלסטינים  כאשר  עימותים  תחו 
לבניית  העבודות  את  לעצור  ניסו 

הגדר.
לא  כי  לנוכחים  הבהיר  דגן 
יתקבל שום עצירה של העבודות. 
ההשתל־ את  לעצור  הזמן  "הגיע 
הפל־ הרשות  של  והנגיסה  טות 

ביהודה  מדינה  באדמות  סטינית 
שנעשה  הזה  המהלך  ושומרון. 
הרחבה  מהתכנית  חלק  הוא  היום 
להשת־ הפלסטינית  הרשות  של 
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לאחר הפגישה עם מזכיר המדינה:

גורם מדיני: "נתניהו קיבל מארה"ב 
את מרבית הדברים שביקש"

המחלוקת היחידה שנותרה – עסקת המטוסים עם קרואטיה ^ הגורם מעריך: "שגרירות הונדורס תועבר לירושלים בתוך חודשיים"

מאת כתב 'המבשר'

הציג  נתניהו  הממשלה  ראש 
האמריקני  המדינה  מזכיר  בפני 
בקשות,  שמונה  פומפאו  מייק 
 – אחת  למעט  התקבלו  שכולן 
על  מתנהלת  שעדיין  המחלוקת 
ה־ מטוסי  של  המכירה  עסקת 
כך  לקרואטיה.  מישראל   F16
בכיר  מדיני  גורם  אתמול  אמר 
הממשלה  ראש  בביקור  לכתבים 

בברזיל.
"ישראל קיבלה כמעט את כל 
לפני  הגורם.  אמר  שביקשה",  מה 
והן  נתניהו  הן  הדגישו  הפגישה 
פומפאו כי ידונו בסוגיות השונות 
ישראל  כלפי  לאיומים  הנוגעות 

בצפון מצד סוריה וחיזבללה. לד־
יצא  הממשלה  ראש  הגורם,  ברי 
מהפגישה בתחושה שיש לישראל 

וכי  מסוימים,  בתחומים  השפעה 
שתיהן  מקדמות  ארה"ב  עם  יחד 

רעיונות שונים בנוגע לסוריה.

הוא  כי  הוסיף  המדיני  הגורם 
תו־ הונדורס  ששגרירות  מקווה 

בתוך  לירושלים  אביב  מתל  עבר 
לדבריו,  חודשיים.  של  זמן  פרק 
שגרירות  ישראל  תפתח  במקביל 
בהונדורס. הוא עידכן על פגישתו 
של ראש הממשלה עם נשיא הונ־
דורס ועם מזכיר המדינה האמרי־

קני מייק פומפאו.
מישראל  ביקשה  "הונדורס 
ולכן  ארה"ב  אצל  פתח  לפתוח 
שני  בין  משולשת  פגישה  נערכה 
האמריקני  החוץ  ושר  המנהיגים 
פומפאו. ישראל רוצה לסייע למ־

דינות דרום אמריקה לפתור חלק 
כלכלה  המים,  בתחום  מהבעיות 
בטחון ולארה"ב יש אינטרס בכך", 

דברי הגורם.
נשיא  עם  לפגישות  באשר 
המ־ הגורם  אמר  הנבחר,  ברזיל 

הממשלה  ראש  במשלחת  דיני 
פריצת  מהווה  הנוכחי  הביקור  כי 
"נוצר  לדבריו,  היסטורית.  דרך 
לנשיא  נתניהו  בין  אישי  קשר 
לביקור  להגיע  אמור  הוא  ברזיל, 
בישראל במארס. בולסונרו בדרך 
להפוך לאחד המנהיגים החשובים 

בעולם".

ארה"ב לרוסיה: שחררו חייל מארינס 
לשעבר שנעצר בחשד לריגול 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האמריקאי  המדינה  מזכיר 
לש־ לרוסיה  קרא  פומפאו,  מייק 
המארינס  חייל  את  לאלתר  חרר 
שנעצר  לאחר  ווילן,  פול  לשעבר 
בחשד  ברוסיה  השלטונות  ידי  על 

שריגל לטובת ארה"ב. 
טענות  את  הכחיש  פומפאו 
מעשי  ביצע  ווילן  לפיהן  רוסיה 
דורשת  ארה"ב  כי  והוסיף  ריגול, 
לגבי  הסברים  מרוסיה  לקבל 

כי  הוסיף  הוא  למעצרו.  המניע 
ליצירת  מצפה  המדינה  מחלקת 
לאחר  ווילן,  עם  בקרוב  קשר 
שנמנע ממנו עד כה לעמוד בקשר 
ארה"ב  של  רשמיים  נציגים  עם 

במוסקבה. 
פומפאו  אמר  הדברים  את 
בברזיל,  שערך  ביקור  במהלך 
לרגל השבעתו של הנשיא החדש, 

ז'איר בולסונרו. 
שוררים  ורוסיה  ארה"ב  בין 
בשנים  מאוד  מתוחים  יחסים 

עצרו  אף  והשתיים  האחרונות, 
הדדי.  בריגול  חשודים  פעם  לא 
המדי־ בין  הריגול  פרשיות  רוב 

משפט  שנערך  ללא  הסתיימו  נות 
לשחרור  בהסכמים  לחשודים, 
אחת,  במדינה  העצורים  חשודים 
כנגד חשודים העצורים בחברתה. 
רק באחרונה אמר נשיא רוסיה 
ולדימיר פוטין כי נכון יהיה לומר 
לא  ורוסיה  ארה"ב  בין  שהיחסים 
אלא  ונפיצים  מתוחים  שהם  רק 

שהם "כמעט אינם קיימים".

יקותיאל יהודה פלדמן
ב"ר משה הי"ו

ישיבת קוידנוב ב"ב
אחוזת ברכפלד מודיעין עילית

ברכי ארלנגר
ב"ר ישראל מאיר הי"ו
סמינר הישן
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום חמישי, כ"ו בטבת תשע"ט

אהרן דוד בלומנטל
בהר"ר אברהם צבי הי"ו 

ישיבת צאנז
קרית צאנז, נתניה

חיה בילא שאטן
בהר"ר משה בצלאל הי"ו 
סמינר בית חנה 
קרית צאנז, נתניה

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום ראשון, כ"ב בטבת תשע"ט

קלמן יהודה פריד 
בהר"ר יעקב שליט"א

ישיבה דחסידי בעלזא ירושלים
בני ברק

פייגא רוניא הופמאן
בהר"ר ישי שליט"א
סמינר בית מלכה
אשדוד

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

מאיר צבי סלמון 
בהר"ר ישראל הי"ו

ישיבת בוהוש - בני ברק
ירושלים

אסתר אקשטיין
בהר"ר אברהם יהודה הי"ו
סמינר בית פייגא - סאטמר
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
 בס"ד, אור ליום חמישי, כ"ו בטבת תשע"ט 
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בהתכנסות שנקבעה לחודש הבא, בימים רביעי וחמישי כ"ד־כ"ה בשבט:

הוועידה הארצית של תנועת אגודת ישראל 
תעסוק בגיבוש יחדיו של השורות והקהילות

יו"ר אגודת ישראל הרה"ג ר' יוסף קופרברג: "חובתנו לעשות הכל כדי שכל קהילה וכל פרט מתוכה ירגישו 
את השייכות שלהם לאגודת ישראל, כי כולנו שותים מהבאר שחפרוה שרים ומחוייבים שתמשיך לנבוע 

מים חיים של תורה והנהגה יהודית ולהשקות אחרים"

מאת כתב 'המבשר'

תנועת  של  הארצית  הוועידה 
בחודש  תתכנס  ישראל,  אגודת 
וחמישי  רביעי  בימים  הבא, 
צאנז'  'גלי  במלון  בשבט,  כ"ד־כ"ה 
יח־ בגיבוש  תעסוק  והיא  בנתניה, 
סביב  והקהילות,  השורות  של  דיו 
אגודת  תנועת  של  והמבוע  הדגל 
ישראל והאתגרים הרוחניים והח־

ברתיים שהיא מנהיגה. 
ר'  הרה"ג  ישראל  אגודת  יו"ר 
על  אמש,  אמר  קופרברג,  יוסף 
רקע ההכנות לוועידה, כי "חובתנו 

לעשות הכל כדי שכל קהילה וכל 
פרט מתוכה, ירגישו את השייכות 
השייכות  ישראל.  לאגודת  שלהם 
יש  לעתים  אך  ואמיתית,  קיימת 
אנשים או אפילו קהלים שלא מר־
מש־ מבינים  ולא  די  אותה  גישים 

האמת  את  לדעת  עלינו  מעותה. 
כי כולנו שותים מהבאר שחפרוה 
שרים. צריכים אנו להבין עד כמה 
תמשיך  שהבאר  מחוייבים  אנו 
לנבוע מים חיים של תורה והנהגה 

יהודית ולהשקות ממנה אחרים".
האר־ המרכז  הנהלת  בישיבת 

צי של אגודת ישראל שהתקיימה 
התנו־ בבית  השבוע  ראשון  ביום 

עה בבני ברק, התקבלה ההחלטה 
הארצית  הוועידה  את  לקיים 
התאריכים  כאמור,  המדוברת. 
תתקיים  והיא  נקבעו,  והמקום 
וחמישי  רביעי  בימים  ה'  ברצות 
צאנז'  'גלי  במלון  בשבט,  כ"ד־כ"ה 

המחודשים בנתניה.
הוועידה  של  המרכזי  האתגר 

הוא לאחד את כלל הציבור החסי־
די וקהילות הקודש, סביב תנועת 
אגודת ישראל, אשר עומדת מעל 
מאה שנה בראש המחנה התורתי, 
ובה־ בהורמנא  מעוטרת  כשהיא 

נהגה של גדולי ומאורי הדורות. 
ראשי,  יוזמנו  הוועידה  אל 
ישראל  אגודת  ופעילי  עסקני 
בכל  די  החסידים  קהילות  מכלל 
אתר ואתר, מתוך מטרה לחבר את 
התנו־ סביב  כולו,  החסידי  המגזר 

ע"י  נוסדה  אשר  המפוארת  עה 
נכון,  לביטוי  ולהביא  ארץ,  מצוקי 
ובמלאכת  בעשיה  שותפותם  את 
הקודש של אגודת ישראל, שהיא 
העולות  השעה  בעיות  את  לפתור 
על הפרק, ברוח התורה והמסורה.
שו־ הצעות  יועלו  בוועידה 

אל  החסידי  הציבור  לחיבור  נות 
מתוך  בקרבה,  והעשיה  התנועה 
ישראל  אגודת  כי  והבנה  מטרה 
היא הבית של כל ציבור החסידים 
יבואו  הרעיונות  המעשה.  ואנשי 

לידי ביטוי, גם בשים לב לעובדה 
לעומק  ולומדים  מסכמים  שאנו 
לעיריות  הבחירות  תוצאות  את 
שהתקיימו  המקומיות  ולמועצות 
מאידך,  האחרון.  מרחשון  בחודש 
כבר  ניצב  ישראל  בארץ  הציבור 
לכנסת,  בחירות  תאריך  מול  שוב 
חודש  בראשית  ובא,  המתקרב 
עבור  חייבת  ישראל  אגודת  ניסן. 
קודשי ישראל ושבת קדשנו ולמ־

ען ציבור שומרי התורה וזכויותיו, 
לכך  להביא  הדרכים  את  לבחון 
ואנשי  מהחסידים  יהודי  שכל 
ביתו  כי  האמת  את  יכיר  מעשה, 

באגודת ישראל.
על  תועלה  הוועידה  במהלך 
והמאומצת  הענפה  הפעילות  נס 
של שליחי הציבור, חברי העיריות 
והמועצות המקומיות, למען טובת 
ורווחת כלל הציבור ולחיזוק גדרי 

היהדות. 
ההת־ תבוא  הדברים  בלב 

נתניהו ופומפאו בברזיל | אבי אוחיון, לעמ

שומרון: אש נפתחה לעבר 
מחבל שהשליך מטען חבלה

מטען צינור הושלך אמש לעבר חיילי צה"ל סמוך לכפר יעבד שבשומרון – 
אין נפגעים ^ החיילים הגיבו בירי לעבר המחבל שנמלט מהמקום

מאת סופרנו הצבאי

אמש  הושלך  צינור  מטען 
לכפר  סמוך  צה"ל  חיילי  לעבר 
נפ־ היו  לא  שבשומרון.  יעבד 
הגיבו  החיילים  באירוע.  געים 
שנמלט  החשוד  לעבר  בירי 

מהמקום.
פיגוע  התרחש  כשבוע  לפני 

בטרמ־ תפוח,  בצומת  דריסה 
ואריאל.  חווארה  לכיוון  פיאדה 
חיילים  לדרוס  ניסה  המחבל 
ביצעו  צה"ל  כוחות  ואזרחים. 
נוטרל.  והמחבל  הרכב,  על  ירי 
במ־ היום  חרדה  נפגעי  שלושה 
מבנימין.  ו־1  מהשומרון   2 קום, 
המחבל מהפיגוע פונה במצב קל 
טיפול  קבלת  להמשך  בינוני  עד 

רפואי.
שעבר,  החודש  בתחילת 
חיילים  אזור  באותו  תפסו 
זאת  ואקדח,  'קרלו'  מסוג  נשק 
חיילי  של  סריקות  במהלך 
צה"ל ומשטרת ישראל למציאת 
חוקיים.  בלתי  לחימה  אמצעי 
כוחות  לידי  הועברו  הממצאים 

הבטחון.

הדים רבים לגיוס המונים  למען הצלת 
מוסדות 'בית יוסף צבי דושינסקיא' 

שלא יבש המעין

קמפיין  מתקיים  אלו  בימים 
המגבית  המעין',  יבש  'שלא 
בית  מוסדות  לטובת  המרכזית 
שנוסדו  דושינסקיא  צבי  יוסף 
מהרי"ץ  מרן  ירושלים  גאב"ד  ע"י 
והתפתחו  זצוק"ל,  דושינסקיא 
דושינסקיא  מהרי"ם  מרן  בנו  ע"י 
וכהיום  ירושלים,  גאב"ד  זצוק"ל 
מרן  כ"ק  של  הרמה  בנשיאותו 

אדמו"ר שליט"א. 
המוסדות  ומפורסמים  ידועים 
שמם  יצא  וכבר  תבל,  ברחבי  הק' 
אשר  מפוארת  כקהילה  הטוב 
ברחבי  וחינוך  תורה  מוסדות  לה 
תורה  תלמודי   3 הכוללים  הארץ, 

למכינה  ועד  הילדים  מגני  החל 
בי־ קטנות  ישיבות   3 לישב"ק, 

שמש,  ובית  ברק  בני  רושלים 
וכן  גבוהה,  וישיבה  גדולה  ישיבה 
בירושלים  לבנות  חינוך  בתי   2
כא־ מתחנכים  בהם  שמש,  ובית 

ותלמידות  תלמידים  אלפי  רבעת 
עליהם  ובנוסף  כ"י,  בליעה"ר 
וצדקה,  חסד  ארגוני  עשרות 
המוציאים  ועבודה,  תורה  ארגוני 
למעלה  ועוד  הילולים,  קודש  פרי 
בערים  מדרשות  בתי  מעשרה 
שמש,  בית  ברק,  בני  ירושלים, 
אנ"ש  ריכוזי  ועוד  אלעד  אשדוד, 
בעיר ביתר, חיפה, צפת ובארצות 

הגולה, בלונדון מנצ'סטר וארה"ב.
המ־ המוסדות  כלל  החזקת 

ומסתכמת  עולה  הללו  פוארים 
הקדושה  והקהילה  עתק,  להון 
שמרנית  כקהילה  דושינסקיא 
אבותיה  מסורת  על  השומרת 
מורשת  את  וממשיכה  ורבותיה 
ותלמידיו  זיע"א  החת"ס  מרנא 
מלצאת  נמנעה  היום  עד  זצוק"ל, 
כלל  את  להתרים  המרחב  אל 
אך  להחזקתה,  החרדית  היהדות 
והכביד  גבר  החובות  עול  כאשר 
על מנהלי המוסדות עד שהרגישו 
הכבד  והמשא  סבלם  כח  כשל  כי 

דיווח: ליברמן חשף בפני הפלסטינים 
את תכנית השלום של טראמפ

על פי דיווח בעיתון 'אל חיאת', ליברמן נפגש כשר בטחון עם גורמים 
פלסטיניים ומסר להם את פרטי 'תכנית המאה'
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טוע־ פלסטיניים  גורמים 
ח"כ  ביתנו,  ישראל  יו"ר  כי  נים 
אליהם  פנה  ליברמן,  אביגדור 
לפני זמן לא רב כשעוד כיהן כשר 
השיחה  במהלך  וחשף  הבטחון, 
המאה'  'תכנית  פרטי  את  עימם 
של ממשל טראמפ. על פי דיווח 
'אל־חיאת'  בעיתון  שהתפרסם 
מדינה  הקמת  התכנית  כוללת 

ומתן  עזה  ברצועת  פלסטינית 
מדינה  הקמת  ללא  אוטונומיה 

.A בשטח
ליברמן  כי  טענו  הגורמים 
תמשיך  שישראל  עוד  סיפר 
ובמרבית  ביו"ש  צבאית  לשלוט 
עוד  ירושלים.  מזרח  של  השטח 
ימי  נמל  יוקם  בעזה  כי  נטען 
לפר־ בתגובה  תעופה.  ושדה 

ליברמן  של  מטעמו  נמסר  סום 
התכנית  את  ראה  לא  הוא  כי 

נציג  אין  יודע,  שהוא  כמה  ועד 
ישראלי שראה אותה, אם בכלל 

הושלמה.
בי־ שרים  מספר  כי  נציין 

בנושא  התבטאו  כבר  שראל 
התכנית  כי  וטענו  באחרונה 
של  בסיסית  גישה  כוללת 
לפי  אך  המדינות,  שתי  פתרון 
לא  ישראלי  גורם  אף  שעה 
רשמי  מסמך  או  טיוטה  ראה 

בנושא.

טראמפ: "אשמח להיפגש שוב 
עם נשיא קוריאה הצפונית"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נוס־ פעם  להיפגש  "אשמח 
אמר  כך  און",  ג'ונג  קים  עם  פת 
טראמפ,  דונלד  ארה"ב  נשיא 
מנהיג  של  לנאומו  בתגובה 
השמיע  בו  הצפונית  קוריאה 
לתכנית  חזרה  על  מרומז  איום 
שלקוריאה  הבין  "קים  הגרעין. 
כלכלי  פוטנציאל  יש  הצפונית 
והבהיר  טראמפ  הוסיף  גבוה", 
כי הוא מצפה לפגוש את הרודן 

הקומוניסטי.
שנשא  המסורתי  בנאום 
תחילתה  לרגל  און  ג'ונג  קים 
החדשה,  האזרחית  השנה  של 
לחזור  מרומז  איום  השמיע 
שאם  כשאמר  הגרעין,  לתכנית 
על  להתעקש  תמשיך  ארה"ב 
שהן  כפי  הסנקציות  השארת 
הקלות  תיישם  ולא  כיום, 

הע־ הסכמתה  לנוכח  מהירות 
הצפונית  קוריאה  של  קרונית 
הוא  הגרעיני,  נשקה  על  לוותר 
ישקול לעבור למדיניות חדשה 

בשנה הקרובה. 
לאיזו  הבהיר  לא  קים 
לעבור,  מתכוון  הוא  מדיניות 
לני־ פתוח  הנושא  את  והשאיר 

חושים וספקולציות. 
בכלי  אתמול  דווח  מנגד, 
אמר  קים  כי  שונים,  תקשורת 
על  כליל  לוותר  מוכן  שהוא 
את  ולפרק  הגרעיני,  הנשק 
קו־ של  הגרעינית  תכניתה 

מוחלט.  באופן  הצפונית  ריאה 
הדיווחים,  לפי  כך  הוסיף,  קים 
מהעברת  יימנע  גם  שהוא 
הגרעיני  הנשק  מכירת  או 
תצליח  אם  אחרת,  למדינה 
ראוי  להסכם  להגיע  ארה"ב 

לשמו. 
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נשיא ארה"ב בהתבטאות מפתיעה:

טראמפ: "איראן יכולה לעשות בסוריה 
כרצונה; זה מקום של מדבר ומוות"
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כרצונה  לעשות  יכולה  "איראן 
אתמול  הצהיר  כך   – בסוריה" 
בת־ טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
שובה לשאלות כתבים על הנסיגה 
משטחי  המתוכננת  האמריקאית 

סוריה.
בכירי  עם  פגישה  בתום 

מבחי־ כי  טראמפ  אמר  הממשל 
לעשות  יכולים  האיראנים  נתו 
מוציאה  "איראן  רוצים.  שהם  מה 
הם  בכנות,  אבל  מסוריה,  כוחות 
רו־ שהם  מה  שם  לעשות  יכולים 

זה  שם,  לעשות  מה  לנו  אין  צים. 
שם  אין  ומוות,  מדבר  של  מקום 
הרבה עושר. איראן רוצה לשרוד 
במזרח  כוח  היתה  איראן  עכשיו. 

התיכון, הם עמדו להשתלט על כל 
את  להשמיד  ורצו  התיכון  המזרח 
מדינה  היא  איראן  אבל  ישראל, 

מאוד שונה עכשיו".
"סו־ כי  וציין  הוסיף  טראמפ 

מזמן.  כבר  אבודה  היתה  ריה 
עליה".  ויתר  אובאמה  הנשיא 
וקצב  מועד  על  נשאל  כאשר 
ציין  מסוריה  הכוחות  נסיגת 
"לאורך  תתרחש  זו  כי  הנשיא 

תקופת זמן".  יממה לאחר הפיצול משמאל: 

סקר: מפלגת 'התנועה' עם חמשה 
מנדטים; העבודה עם 8 בלבד 

יום לאחר פיצול המחנה הציוני, מפלגת העבודה זוכה 
בשמונה מנדטים ומפלגת 'התנועה' מקבלת חמישה 

מנדטים. הליכוד עם 31

מאת מאיר ברגר

בשמאל,  הפיצול  לאחר  יממה 
שפורסם  החדשות  חברת  סקר 

מנדטים  שני  של  עליה  מציג  אמש 
המחנה  פירוק  מאז  הימין  בגוש 
ושקד  בנט  של  והעזיבה  הציוני 
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מעמיק השת"פ בין 
ישראל לארה"ב 

נתניהו נסע לברזיל לכבודו של הנשיא החדש, לדרבן את העברת 
של  בעזרתו  חזר,  הוא  אבל  מל"טים.  ולמכור  לירושלים  השגרירות 
מזכיר המדינה האמריקאי מייק פומפאו. עם סל קניות אמריקאי עולה 
כמעט על גדותיו היישר אל האנדרלמוסיה הפוליטית ואל האפשרות 
אישום  כתב  הגשת  על  הבחירות  לפני  עוד  ימליץ  המשפטי  שהיועץ 

בכפוף לשימוע.

מבית,  המציאות  לבין  הבין־לאומית  ההצלחה  בין  הגדול  הפער 
לראש  משפטי  בירור  הדוחה  הצרפתי  החוק  צדקת  את  ומוכיח  חוזר 
ממשלה מכהן עד לאחר שהוא עוזב את תפקידו. הצדקנות של ייקוב 
להידחות  צריכה  החוק  שלטון  עליונות  בדבר  והטענה  ההר  את  הדין 
מפני אחריותו של ראש הממשלה למדינתו. יריביו טוענים כי דאגתו 
אלא  פניו.  על  ניכרת  ומתיחותו  תפקודו  על  משפיעה  המשפטים  מן 
שהם רואים כנראה מהרהורי לבם. ההצלחות בברזיל, השיחה עם נשיא 
הונדורס שתוצאתה העברה קרובה של השגרירות לירושלים סותרים 
את הטענות על עייפות ואכזבה. בלי לקבוע עמדה באשר לאשמתו או 
לחפותו אי אפשר שלא להעריך את יכולתו המדינית. לעומתו נראים 
עתה כל המבקשים לרשת אותו קטנים ועלובים ובוודאי כאלה שאינם 
יכולים להתחרות בו באיפוק הבטחוני המתוחכם שלו. מפליא שלפי 
הסקרים זוכה גנז, שטרם פצה את פיו ולא גילה מה עמדותיו המדיניות 
רגעית  התלהבות  שזאת  נראה  אבל  רבה.  לתמיכה  והבטחוניות, 

שתשכך ותתפוגג ככל שמערכת הבחירות תיגע בליבת המציאות. 

לדברי גורם מדיני בכיר (כנראה ראש הממשלה) "ישראל קיבלה 
שממשלו  ומכאן  הברית".  מארצות  שביקשה  מה  כל  את  כמעט  את 
ישראל.  של  המדינית־בטחונית  משענתה  להיות  ממשיך  טראמפ  של 
אמת  כידיד  עצמו  רואה  טראמפ  שהרי  פלא  כל  בכך  אין  לכאורה 
עלולים  הנשיא  של  והפתאומיים  המשונים  שמהלכיו  אלא  לישראל. 
לפגוע, בלי משים גם בישראל. ההחלטה לסגת מסוריה עוררה ובצדק 
את  להאט  בקשתו  את  טראמפ  קיבל  נתניהו  לפי  אצלנו.  רבה  דאגה 
למצב  עצמם  להתאים  אחרים  ולגורמים  לה  לאפשר  ובכך  הנסיגה 

שנוצר.

הטלטלות המפלגתיות של הימים האחרונים והעיסוק האובססיבי 
בהן בתקשורת השתלטו עתה על תשומת הלב של הציבור והשכיחו 
מאתנו את בעיות הבטחון האמתיות. ההליכה על הסף עם חיזבללה. 
הטרור  התגברות  הגזרה.  את  ולחמם  לחזור  חמאס  של  הנסיונות 
בדרכים. תקופת בחירות היא לעתים ימים של קיפאון מדיני ובטחוני. 
במערכות  הדריכות  את  לקיים  יצליח  הממשלה  שראש  לצפות  יש 
האופוזיציה  מן  הבין־לאומיים.  הקשרים  בטיפוח  ולהמשיך  הבטחון 

צריך לדרוש שלא תנסה לפגוע בניהול המדינה בתקופה לא פשוטה.

ִריק
הבוחר  התרגל  כה  עד 
שמערכות  לכך  הישראלי 
להילוך  נכנסות  הבחירות 
היותר  לכל  או  בחודש  גבוה 
בחודשיים האחרונים שלפני 

יום הבחירות.
הבחירות  מערכת 
ריבוי  מלבד  הנוכחית, 
המתגוששות  הרשימות 
הבוחר,  לב  על  שעה  לפי 
מתאפיינת בכך שעוד בטרם 
פרוטוקול  על  הדיו  יבש 
הכנסת  פיזור  אישור 
ושלישית,  שניה  בקריאה 
על  דרמות  מספקת  היא 
לב  לשמחת  יומיומי,  בסיס 
האזרח  ולתוגת  העיתונאים 
מה  יודע  שאינו  המבולבל 
הרב  האמוק  ריצת  פשר 
ראשית לפוליטיקה משל בה 
טמון כל אוצר האושר הגדול 

עלי אדמות.
להם  קוראים  היו  פעם 
תוהים  אזרחים  לאותם 
מערכת  בכל  צפים.  קולות 
בלתי  כמויות  היו  בחירות 
אזרחים  של  מבוטלות 
טרם  הסוקרים  שלדעת 
קולם.  את  יתנו  למי  החליטו 
נעלמה.  הציפה  הזה  כיום 
כולם שקועים וצוללים. לכל 
ומנתרים  קופצים  היותר 
לפי  למשנהו,  אחד  מחוף 

גובה הגלים. 
הקומית  האתנחתא 
הסוער  הבחירות  במרוץ 
ניתנה אתמול עם הצטרפותה 
לשעבר  אכ"א  ראש  של 
לפיד.  יאיר  של  למפלגתו 
התראיינה  ברביבאי  הגב' 
שצוטט  ומשפט  לתקשורת 
הסיפור  את  מספר  מפיה 
"רוצה  היא  לדבריה,  כולו. 
שבני גנץ יחבור ליש עתיד".

אמירה  אחרי  כלל  בדרך 
לבוא  אמור  מפורשת  כך  כל 
המכנה  את  שמציג  נימוק 
יש  של  המצע  בין  המשותף 
עתיד לבין עמדותיו הנודעות 
אבל  המבוקש.  המועמד  של 
כפולה  הבעיה  שלנו  במקרה 
אין  עתיד  ליש  ומכופלת. 
בהחלט  יכול  כלומר,  מצע. 
חוברת  הגישה  שהיא  להיות 
אבל  המפלגות  לרשם  כזו 
להתייחס  יכול  אינו  איש 
שלו  אחת  לשורה  לא  אף 
היחיד  הדבר  ברצינות. 
עתיד  ליש  בקשר  הידוע 
בפרט  לפיד  וליאיר  בכלל 
להיות  רוצה  שהאיש  הוא 
היתר  כל  ממשלה.  ראש 
בסתירות  נגוע  בערפל,  לוט 
ואינו  אפוי  אינו  מהותיות, 

בשל בשום צורה. 
גם  בכך,  די  היה  לא  כמו 
השני,  לשותף  הקשור  בכל 
דבר  על  להצביע  אפשר  אי 
להיות  שאמורים  שניים  או 
זהים ומקבילים בין עמדותיו 
על  המקובלות  הדעות  לבין 
ידוע  שלא  משום  עתיד,  יש 
על דבר כזה או אחר של גנץ 
או  עמדה  למושג  שמתקשר 
דעה. זה מזכיר לי הערת אגב 
נודע  מבלשן  פעם  שקיבלתי 
דעתו  חוות  את  כשביקשתי 
בעריכה  העוסק  פלוני  על 
מיידית:  פלט  הלה  לשונית. 
שלו  השיטה  בעד  אינני 

משום שאין לו שיטה.
הדבר  לברביבאי  אבל 
היא  להפך.  כלל.  הפריע  לא 
עצמה המשיכה ואמרה: "אני 
דעותיו,  הן  מה  יודעת  לא 
מתאים  לי  נראה  הוא  אבל 
נדרש  הייתי  לו  למפלגה". 
המשפט  את  מחדש  לערוך 
על  ממליץ  הייתי  האחרון, 
בו:  אחת  תיבה  השמטת 
ממליץ  הייתי  במקומה  אבל. 
מעתה:  אמור  לכן.  לכתוב: 
דעותיו  הן  מה  יודעים  איננו 
של גנץ אבל דווקא משום כך 

הוא נראה מתאים למפלגה.
דין  בעל  הודאת  לך  ואין 

גדולה מזו.

ְּבִריק
אתמול  שיוחס  משפט 
לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ 
העלה שוב את מפלס החרדה 

בתקשורת הישראלית.
במסיבת עיתונאים בבית 
הלבן אמר הנשיא האמריקני: 
לעשות  יכולים  "האיראנים 

מה שהם רוצים בסוריה".
מן  יוצפו  הבוקר  עיתוני 
רוויי  פרשנות  בטורי  הסתם 
עתירי  הדברים  לנוכח  קינה 

המשמעות. 
שיגו  את  שמכיר  מי 
לא  דנן  הנשיא  של  ושיחו 
לא  הזה  המשפט  אם  יתפלא 
נבע מעודף חשיבה מוקדמת 
את  ביטא  שלא  ימלט  ולא 
נראה  כאומר:  הגמור  ההפך 

אותם עושים זאת. 
לבלבל  מנת  על  כמו 
השומעים  את  יותר  עוד 
לשבת  ישמח  כי  הנשיא  רמז 
למו"מ עם האיראנים אך הם 
יינתן  פרס  מעוניינים.  לא 
דוקטרינה  כאן  שימצא  למי 

מסודרת.

רֹוק
כדי  פתי  להיות  צריך 
כשהיא  ללבני  להאמין 
ברשימה  תרוץ  כי  מצהירה 

עצמאית.
כדי  גאון  להיות  צריך 
יהיה  מה  מראש  לנחש 
המקלט הפוליטי הבא שלה.

הגדול בתולדות העיר: אושר תקציב ביתר 
עילית ל־2019 – בסך 256 מיליון שקלים

גידול משמעותי בעיקר בסעיפי החינוך, הרווחה, חזות העיר והבטחון ^ זאת מלבד 
מיליון נוספים להשקעות בעיר  ^ גםשנת הכספים החולפת  תב"רים של כ־150
הסתיימה באיזון כלכלי ^ רה"ע הרב רובינשטיין: "התקציב שאושר הוא בשורה 

שתמשיך את התנופה בפיתוח העיר"

מאת מאיר קליין 

תקציב של זינוק: חברי מועצת 
את  אישרו  עילית  ביתר  עיריית 
הכספים  לשנת  העיריה  תקציב 
שק־ מיליון   256 בסך  החדשה 
של  גידול  המהווה  תקציב   – לים 
השנה  תקציב  לעומת  כ־15% 
מיליון   224 על  שעמד  היוצאת 
החדש  התקציב  בלבד.  שקלים 
בשורות  של  שורה  בתוכו  כולל 

והשקעות למען תושבי העיר.
התקציב החדש עומד בסימן של 
אלמנטים  בשורת  והשקעה  גידול 
ראש  הציב  אותם  בעיר,  מרכזיים 
העיר הרב מאיר רובינשטיין בראש 
בדגש   – העירוני  העדיפויות  סדר 
על חינוך, חזות העיר, בטחון ורווחה, 
בי־ העיריה  משקיעה  בהם  נושאים 

תר שאת בשנים האחרונות.
החדש,  התקציב  בסעיפי  עיון 
העיק־ הגידול  סעיפי  את  מגלה 
מרשי־ בעליה  מדובר  בהם  ריים, 

מה ומשמעותית. כך למשל, סעיף 
ל־87,  מיליון  מ־71  גדל  החינוך 
מי־ מ־10  צמח  העיר  חזות  סעיף 

טיפס  התברואה  סעיף  ל־11,  ליון 
הבטחון  סעיף  ל־19,  מיליון  מ־16 
גדל מ־8 מיליון ל־9, סעיף הרווחה 
התרחב מ־49 מיליון ל־55, ואפילו 
סעיף ההנחות בארנונה עלה מ־17

מיליון ל־18.
השו־ לתקציב  כי  לציין,  ראוי 

בלתי  (תקציב  תב"ר  מצטרף  טף 
שקלים,  מיליון  כ־150  של  רגיל) 
נרחבות  השקעות  עבור  המיועד 

בעיר, במוסדות, בתשתיות ועוד.
רב  בסיפוק  מציינים  בעיריה 
הכספים  שנת  כי  העובדה,  את 
שלפניה  השנים  גם  כמו   ,2018
דבר  תקציבי,  באיזון  הסתיימו 
בה  בעיר  מאליו  מובן  שאינו 

כ־80% מתושביה מקבלים הנחות 
העי־ שתקציב  רק  "לא  בארנונה: 
ריה נמצא באיזון מוחלט, אלא אנו 
בצורה  ההשקעות  את  מגדילים 
לפרוץ  מבלי  זאת  וכל  דרמטית, 

את מסגרת התקציב".
חברי  בפני  סקר  העיר  ראש 
הר־ המאמצים  את  העיר  הנהלת 
שנעשתה  הארוכה  והדרך  בים 
מאוזן  עירוני  תקציב  להכנת 
של  תקציב  "אישרנו  ומושקע. 
תקציב  העיר,  ושגשוג  פיתוח 
האדירה  ההשקעה  את  שממשיך 
בנו־  – החשובות  הנקודות  בכל 
בהמשך  בבטחון,  בתעסוקה,  ער, 
העיר,  בחזות  האדירה  ההשקעה 
ובכל הדברים שחשובים באמת". 

לכל  בחום  הודה  גם  רה"ע 
הגזבר  בראשות  המקצועי  הצוות 
הכנת  על  שעמל  עמדי,  משה  מר 
לסגן  הודה  וכן  החדש,  התקציב 

הרב  הכספים  תיק  ומחזיק  רה"ע 
בעריש שמעיה.

לפני תחילת 2019:

עמנואל: אושר פה אחד תקציב 
המועצה לשנת הכספים החדשה

ראש המועצה הרב אליהו גפני: "לראשונה בתולדות העיר עמנואל, אושר תקציב המועצה טרם תחילת שנת הכספים"
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 ,2019 הכספים  שנת  תקציב 
בי־ עמנואל  מועצת  ידי  על  אושר 
הכספים  שנת  של  האחרונים  מים 
מקיר  מלאה  באחדות  הקודמת, 
תומ־ המועצה  חברי  כשכל  לקיר, 

כים בתקציב החדש. 
המועצה  ראש  הצליח  בכך 
הרב גפני להפתיע את תושבי עי־

רו, כשבתוך זמן קצר מאז כניסתו 
התקציב  ספר  את  למד  לתפקיד, 
הקהילות  צרכי  את  המועצה,  של 
השונות, ואת הנושאים המרכזיים 
הת־ עוסק  בהם  מרכזיים  והפחות 

קציב.
התקציב החדש עומד על כ־50

מיליון שקלים – גידול של כעשרה 
שנת  של  התקציב  לעומת  אחוזים 
הנו  הגידול  הקודמת.  הכספים 
וההתרחבות  לגידול  נוסף  ביטוי 

התושבים  במספר  המשמעותית 
בעמנואל, עם אכלוסן של שכונות 
מש־ במאות  בעיר  שנבנו  חדשות 

חסידיות  קהילות  ממגוון  פחות 
באופן  לראשונה  שולחות  שחלקן 
מרוכז משפחות צעירות לרכישת 
דירות בעמנואל, בה נותרו מחירי 
הרי־ לשאר  ביחס  נמוכים  הדיור 

כוזים החרדיים בארץ. 
אח־ שנים  שבתוך  הוא  הצפי 
לגי־ בעמנואל  התקציב  יגיע  דות 

דול באחוזים גבוהים הרבה יותר, 
שעדיין  השכונות  של  אכלוסן  עם 
של  שונים  בשלבים  נמצאות 

וההתעניינות  תכנון,  והליכי  בניה 
קהילות  מצד  וגוברת  ההולכת 
בעמ־ המוצאות  נוספות  חסידיות 

נואל פתרון ייחודי מסודו לבעיית 
מצוקת הדיור בריכוזים החרדיים. 
ראש המועצה הרב אליהו גפני 
הת־ על  המועצה  חברי  את  בירך 
מיכה המלאה שלהם באישור הת־

קציב, והדגיש כי שיתוף הפעולה 
במועצת  הנציגים  כלל  בין  המלא 
שלראשונה  לכך  הביא  עמנואל, 
התקציב  אושר  העיר  בתולדות 
של  תחילתה  לפני  עוד  השנתי 

שנת הכספים. 

בני ברק הוסיפה 67 מיליון שקלים 
לסעיפי החינוך בתקציב השנתי

תקציב החינוך כולו מסתכם ב־533 מיליון שקלים ^ התקציב העירוני הכולל: 
1,323,154,000 שקלים. 
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תקציב עיריית בני ברק בסעיף 
שקלים,  מליון  ב־67  גדל  החינוך 
רבות  בפעולות  העליה  בעקבות 
המבורך  הגידול  עם  ומגוונות, 
במוסדות  התלמידים  במספר 
החינוך  תקציב  עמד  ובכך  חינוך, 
שקלים,  מיליון   533 על  השנתי 
מתוך התקציב העירוני השנתי של 

1,323,154,000 שקלים.
בישיב־ אושר  התקציב  עדכון 

תה האחרונה של מועצת העיריה, 
בהתאם להצעתו של הרב אברהם 
וע־ ויו"ר  העיר  ראש  רובינשטיין, 

דת הכספים, לאחר שלפני ישיבת 
המועצה, התכנסה ועדת הכספים 
הראשונה  לישיבתה  העירונית 
בשו־ באריכות  ודנה  זו  בקדנציה 

צו  ובהם  סעיפים,  של  ארוכה  רה 
הרגיל,  התקציב  עדכון  הארנונה, 
רגי־ בלתי  פיתוח  תקציבי  אישור 

לים ודו"חות כספיים וכלליים.
ועדת  עסקה  הישיבה  בפתח 

הארנו־ תעריפי  בסעיף  הכספים 
לאישור  הומלץ  זו,  ובמסגרת  נה, 
אישרה  שאכן,  העיריה,  מועצת 
מכן,  לאחר  שהתקיימה  בישיבתה 
כי הארנונה תעלה בשנת הכספים 
בלבד,   0.32% של  בשיעור   '19
הארנונה  לשיעורי  בהשוואה 
ב־18', וזאת עפ"י השיעור שנקבע 
ע"י משרד הפנים המבוסס, בעיק־

רו, על ההצמדה למדד.
התקציב,  פרטי  על  בדיון 
גזבר  אדלר,  אהרן  ר'  רו"ח  עמד 
בתק־ הכספי  האיזון  על  העיריה 

מהכנסות  היתר,  בין  שנובע,  ציב 
ארנונה ממגדלי משרדים ועסקים 
בני עשרות קומות באזור המסחר 
שבצפון העיר, שכיום נמשך בינוי 
'הכשרת  ובהם  נוספים,  מגדלים 
מג־ של  אישור  בבד,  ובד  הישוב', 

מור.  מכון  במתחם  חדשים  דלים 
שנגבה  הכללית  הארנונה  סכום 
360 על  עומד  האחרונה  בשנה 

מיליון שקלים.
נמסר,  גם  הוועדה  בישיבת 

חלה  חניה  הכנסות  בסעיף  כי 
מליון  כ־5  של  בסכום  ירידה 
מצ־ הפעלת  בשל  וזאת  שקלים, 

כהנמן  הרב  ברחובות  חניה  למות 
לירידה  שהביאה  ואהרונוביץ, 
ברחובות  אסורות  בחניות  גדולה 
התנועה  מצב  השתפר  וכך  אלו, 
וירידה,  גיסא,  מחד  בהם  והסדר 
כספיות  בהכנסות  מכך,  כתוצאה 

מאידך גיסא.
תוספת  אישרה  גם  הוועדה 
רגילים  בלתי  בתקציבים  ניכרת 
כבינוי  ומגוונים,  רבים  בתחומים 
בתי־ שיפוץ  חינוך,  מוסדות 

ושיפוץ  בינוי  ילדים,  וגני  ספר 
סלילת  גינות,  הקמת  מקוואות, 
ציוד  רכישת  ומדרכות,  כבישים 
בי־ חינוך,  למוסדות  ומחשבים 

ובריאות  בטיחות  עבודות  צוע 
מצלמות  התקנת  חינוך,  במוסדות 
ובמו־ ברחובות  חדשות  אבטחה 

אש,  כיבוי  מערכות  שדרוג  סדות, 
תכנית  וקידום  מועדונים  שיפוץ 

מתאר לעיר.

אב ושני ילדיו נפגעו בשריפה 
בבנין מגורים בירושלים

15 דיירים נפגעו באורח קל משאיפת עשן בשריפה נוספת בבנין מגורים בהרצליה
מאת חיים מרגליות

אב  משפחה,  בני  שלושה 
ושני ילדיו, נפצעו באורח קל עד 
אתמול  שפרצה  בשריפה  בינוני 
לפנות בוקר בבנין מגורים ברחוב 

דברי חיים בירושלים.
והצ־ כבאות  צוותי  חמישה 

הוזנקו  ירושלים  מתחנות  לה 
אחר  בסריקות  ופתחו  למקום, 
לפעולות  במקביל  לכודים, 
שהיה  הבעירה  מוקד  כיבוי 
פינוי  בבנין,  הראשונה  בקומה 
העשן הרב שהצטבר בכל הבנין 
לכלל  האש  התפשטות  ומניעת 

המבנה.

נפ־ שלושה  חולצו  מהבנין 
שנפצעו  בניו,  ושני  אב  געים, 
החום  ומקרינת  עשן  משאיפת 
הגבוהה. מיקי כהן מנהל 'איחוד 
כי  מסר  ירושלים  מרחב  הצלה' 
מבעיות  סובלים  וילדיו  האב 
ומ־ עשן  שאיפת  עקב  נשימה 

בינוני.  עד  וקל  קל  הוגדר  צבם 
חובשים ב'איחוד הצלה' יחד עם 
גדולים  ומשטרה  כיבוי  צוותי 

פעלו בזירה. 
מאומצת  פעילות  לאחר 
בש־ שליטה  האש  כבאי  השיגו 

אין  כי  העלו  והסריקות  ריפה, 
כבאות  חוקרי  נוספים.  נפגעים 
והצלה לישראל תחנת ירושלים, 

לבירור  חקירה  בפעולות  החלו 
נסיבות פרוץ השריפה.

שריפה נוספת פרצה אתמול 
מגורים  בבנין  הצהריים  אחר 
ברחוב נורדאו בהרצליה. כוחות 
עם  יחד  למקום  שהגיעו  כיבוי 
על  השתלטו  משטרה,  כוחות 

האש וכיבו את הלהבות.
דיירים   15 פונו  מהמקום 
משאיפת  קל  באורח  שנפגעו 
ולאחר  במקום  טופלו  הם  עשן. 
בבתי  טיפול  להמשך  פונו  מכן 
והכבאות  המשטרה  החולים. 
בח־ זה  במקרה  גם  פתחו 

פרוץ  נסיבות  לבירור  קירה 
השריפה.

חוק החיסונים אושר בקריאה ראשונה
לדברי יוזמת החוק, "עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי למנוע חולי ומקרי מוות 

רק בשל החלטות חסרות אחריות של הורים"

מאת דוד שמואלי

לאחר דיונים רבים סביבו חוק 
הכנסת  במליאת  עבר  החיסונים 

בקריאה ראשונה. 
בן  ח"כ  יזמה  החוק  הצעת  את 
והב־ הרווחה  ועדת  חברת  ארי, 

עם  מוזגה  החוק  הצעת  ריאות. 
יואל  הכנסת  חברי  של  הצעתם 

חסון וש' מועלם.
שזהו  ציינה  ארי  בן  ח"כ 
הצל־ לא  שלצערי  חשוב  "חוק 

בקדנציה  כולו  את  להעביר  חנו 
ימשיך  לפחות  אך  הנוכחית, 

בכנסת הבאה".
דורשת  שלי  החוק  "הצעת 
מחלה,  התפרצות  של  במקרה  כי 
יחויבו  החצבת,  למחלת  בדומה 
מגנים,  החינוך,  מוסדות  כלל 
שלא  ואוניברסיטאות  ספר  בתי 
או  מורה  ילד,  של  כניסה  לאפשר 
כל אדם שאינו מחוסן", פירטה בן 

ארי.
כל  לעשות  "עלינו  לדבריה, 

ומק־ חולי  למנוע  כדי  שביכולתנו 
רי מוות רק בשל החלטות חסרות 
לא  שבוחרים  הורים  של  אחריות 

לחסן את ילדיהם".
"אנחנו חיים בעידן בו הרפואה 
נחשבים  והחיסונים  מתקדמת 
בתחום  משמעותית  דרך  לפריצת 
למ־ מודה  אני  המונעת.  הרפואה 
הרו־ ולהסתדרות  הבריאות  שרד 

ולח"כ  הפעולה  שיתוף  על  פאים 
שיתוף  על  מועלם  וש'  חסון  יואל 

פעולה מצוין", הוסיפה.

נעצרו עורכי דין שהשתלטו 
במרמה על קרקעות של נפטרים 
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עורכי  שני  עצרה  המשטרה 
להש־ בחשד  דירות,  ומתווכת  דין 
נפטרים  של  קרקעות  על  תלטות 
גניבה  מרמה,  זיוף,  תוך  ומכירתם 

והלבנת הון.
בתום חקירה סמויה בת מספר 
חודשים, שניהלה משטרת ישראל 
חי־ חקירות  שומה  פקיד  בשיתוף 
ופרקליטות  המסים  ברשות  פה 
יחידת  בלשי  עצרו  חיפה,  מחוז 
של  המרכזית  ביחידה  ההונאה 
עוספיה  תושבי  שני  חוף  מחוז 
במקצועם)  דין  (עורכי  ושפרעם 
הח־ כרמל,  אל  דלית  ותושבת 
קרקעות  על  בהשתלטות  שודים 
או  שנפטרו  לאנשים  השייכות 
ומ־ בארץ  שהו  לא  אשר  לאנשים 

כירתם במרמה. 
חברו  השלושה  החשד,  פי  על 

שהוגשו  מסמכים  וזייפו  יחדיו 
מיסוי  כגון  המדינה  לרשויות 
ולאחר  וכדומה  טאבו  מקרקעין, 
וגרפו  הקרקעות  את  מכרו  מכן 
את הרווחים לעצמם, הן ממכירת 
של  התיווך'  מ'עמלת  והן  הקרקע 

העסקה. 

קבינט הדיור אישר הקמת צוות שיקדם 
את ייעול תהליכי היתרי הבניה
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הקמת  אישר  הדיור  קבינט 
תיקוני  לקידום  שיפעל  צוות 
היתרי  הליכי  לייעול  חקיקה 
לקיצור  להביא  במטרה  הבניה, 
ולשחרור  הבניה  היתר  הליכי 
יחידות  אלפי  של  לשוק  מהיר 

דיור.
יגו־ הצוות  עבודת  במוקד 

בש מודל להוצאת היתרי בניה 
צורך  ללא  אדריכלים  על־ידי 
המקומית.  הרשות  באישור 
את  גם  הצוות  יבחן  בנוסף, 
השטחים  חישוב  שיטת  שינוי 
לקידום  חסם  כיום  המהווה 
ואת  בניה  היתרי  של  מהיר 

מדיניות ההקלות. 
שיועברו  הצוות  המלצות 
ימים   60 בתוך  האוצר  לשר 
משמ־ לשינוי  להביא  צפויות 
ולתו־ הרישוי  בהליכי  עותי 

רבות.  דיור  יחידות  של  ספת 
ראש  יעמוד  הצוות  בראשות 
ביאלסקי  זאב  הדיור,  מטה 
ויהיו חברים בה אגף תקציבים, 
התכנון,  מינהל  הכללי,  החשב 
ומשרד  הפנים  משרד  רמ"י, 

הבינוי והשיכון.
קבינט  ויו"ר  האוצר  שר 
כי  אמר  כחלון  משה  הדיור, 
האחרונות  השנים  "בארבע 
בשוק  מהפכה  מבצעים  אנחנו 
הדיור בתחום התכנון, השיווק, 
הזו  המהפכה  והבניה.  הרישוי 
במגמת  חד  לשינוי  הובילה 
ראשונה  לירידה  הדיור  מחירי 
אפשרות  ומתן  עשור,  מזה 
צעירים  זוגות  אלפי  לעשרות 
הק־ הוגן.  דירה במחיר  לרכוש 

מת הצוות לזירוז הוצאת היתר 
במהפכה  צעד  עוד  היא  בניה 
הזו, שמטרתה הסופית לאפשר 
לקנות  בישראל  משפחה  לכל 
זמן  ובפרק  הוגן  במחיר  דירה 

סביר".
זאב  הדיור  מטה  ראש 
"אחד  כי  הוסיף  ביאלסקי 
ביותר  הגדולים  החסמים 
הזמן  משך  הינו  הדיור  בנושא 
שלוקח אישור תכניות והוצאת 
להביא  נועד  הצוות  היתרים. 
לקיצור  הצעות  יום   60 תוך 
בשורה  להביא  ובכך  ההליך 
באופן  הבניה  הליך  את  שתזרז 

משמעותי".

ועדת הכספים אישרה 8 מיליון שקלים לחברה 
שתחליף את חברת החשמל בניהול משק החשמל
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הש־ אישרה  הכספים  ועדת 
בחברה  שקלים  מיליון   8 בת  קעה 
המערכת',  'מנהל  הממשלתית 
החשמל  משק  את  לנהל  שצפויה 
החשמל,  חברת  במקום  בישראל 
במשק  תחרות  לקיים  במטרה 

החשמל.
אוש־ חודשים  מספר  לפני 

לענין  הממשלה  החלטת  רה 
ושינוי  החשמל  במשק  רפורמה 
כי  ונקבע  החשמל,  בחברת  מבני 
מחברת  יופרד  המערכת  ניהול 
'מנהל  לחברת  ויועבר  חשמל, 
לצד  בעבר.  שהוקמה  המערכת' 
גם  לחברה  יועברו  כי  נקבע  כך 
טכנולו־ ופיתוח  תכנון  יחידת 
לסטטיסטיקה  והיחידה  גיות 

ושווקים. 

רשיון  לקבל  צפויה  החברה 
פעילות בעוד כ־11 חודשים, והיא 
אחסון,  לרכישה,  אחראית  תהיה 
המשקיים  הדלקים  והקצאת 
במשק.  מחסור  במקרי  המוקצים 
את  תנהל  המערכת'  'מנהל  בנוסף 
החש־ משק  של  האופטימיזציה 

תפעול  כח,  תחנות  העמסת  מל, 
תכנון  בחשמל,  סחר  מנגנוני 
ארוך  ותכנון  ההולכה  רשת  של 

טווח במשק.
החברות,  רשות  מנהל  לדברי 
המרכיבים  אחד  הינה  החברה 
הח־ במשק  ברפורמה  המרכזיים 

החברה  של  המבני  ובשינוי  שמל 
מאפ־ ואינה  כמונופול,  הפועלת 

חברת  וכי  כך,  נוכח  תחרות  שרת 
מנהל המערכת נועדה גם להפסיק 
את ניגוד האינטרסים בתוך חברת 

החשמל.

לאחר מספר ימי חיפושים: אותר 
אזרח מבוגר נעדר במצב בינוני 
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איתר  הצלה'  ב'איחוד  חובש 
חיפו־ נערכו  אחריו   67 בן  נעדר 
שים מאז יום ראשון בערב על ידי 
הצלה'  ב'איחוד  חובשים  עשרות 

ומשטרת ישראל.
ב'איחוד  חובש  רם  דותן 
סרי־ כדי  "תוך  סיפר:  הצלה' 

הנעדר  את  איתרתי  רגלית  קה 
40 כביש  בקרבת  בשדה  שוכב 

במ־ כשהוא  לרחובות  בסמוך 
מהיפותרמיה  וסובל  בינוני  צב 
באוויר  כיומיים  של  שהות  עקב 
מוקד  את  עדכנתי  והגשום.  הקר 
את  שאיתרתי  הצלה'  'איחוד 
ניידת  למקום  הזעיקו  והם  הנעדר 
אותו  שהעבירה  נמרץ  טיפול 
קפלן  החולים  בבית  לאשפוז 

ברחובות".
יוני רוטנברג ראש סניף 'איחוד 
"שמחתי  מסר:  ברחובות  הצלה' 

לשמוע כי מתנדב ב'איחוד הצלה' 
עם  יחד  בחיפושים  שהשתתף 
של  עציון־יהודה  חילוץ  יחידת 
עיריית  וצוותי  ישראל  משטרת 
במצב  הנעדר  את  איתר  רחובות 
יציב. ברצוני להודות גם לעשרות 
המתנדבים של 'איחוד הצלה' מר־

חובות והסביבה שהקדישו מזמנם 
החי־ תחילת  מאז  ארוכות  שעות 

בנסיון  בערב  ראשון  ביום  פושים 
לאתרו".

רשות המסים שלחה לכ־260,000 איש 
אישורים אוטומטיים לתיאומי מס ל־2019
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בחודש  שלחה  המסים  רשות 
תיאומי  עונת  לקראת  האחרון, 
אישורים  איש  לכ־260,000  המס, 
ל־2019 מס  לתיאומי  אוטומטיים 
ובכך חסכה מהם את הצורך לערוך 

לשנת  חדש  מס  תיאום  בעצמם 
המס 2019. 

האוטומטיים  האישורים 
בקריטריונים,  לעומדים  נשלחים 
חלו  שלא  הוא  שבהם  שהמרכזי 
שלהם  ההכנסות  בגובה  שינויים 
כל  ועדיין  האחרונות,  בשנים 

האוטו־ האישור  את  שקיבל  מי 
אינו  האישור  אך  ל־2019,  מטי 
מצבו  או  הכנסתו  את  משקף 
בש־ שחלו  שינויים  בשל  האישי 

התרחבות  לדוגמה:  החולפת  נה 
וכו'  מעסיק  שינוי  המשפחה, 
עדכני  מס  תיאום  לערוך  יכול 
לערי־ המקוון  היישום  באמצעות 

להקלות  (מתאים  מס  תיאום  כת 
מערכת  באמצעות  או  מסוימות) 
תיאום  לבקשת  למשרדים  פניה 
למשרדי  פיזית  להגיע  או  מס 

הרשות. 
תיפ־ ה־3.1.19  חמישי,  ביום 

מס  תיאום  לערוך  האפשרות  תח 
מערכת  ובאמצעות  מקוון  באופן 
תיאום  לבקשת  למשרדים  הפניה 
אותן  חלופות  בשתי  מדובר  מס. 
הציבור,  לטובת  הרשות  מעמידה 
תיאום  לערוך  להם  שמאפשרות 

מס מבלי לעמוד בתורים.

בריטניה: המחבל 
ממנצ'סטר מעורער בנפשו 

מאת י. לוסטיגמן 

הודיעה  בריטניה  משטרת 
המוס־ למחבל  היחס  כי  אתמול 
הדקירות  פיגוע  את  שביצע  למי 
לפני  במנצ'סטר,  הרכבת  בתחנת 
עצור  כאל  הוא  ימים,  שלושה 

זאת,  עם  בנפשו.  המעורער 
על  כי  הודגש  המשטרה  בהודעת 
בנפשו,  מעורער  שהמחבל  אף 
כפיגוע  האירוע  חקירת  נמשכת 
טרור, והטיפול מצוי בידי היחידה 

ללוחמה בטרור. 
דקות  שבוצע  עצמו,  בפיגוע 

שבין  הלילה  חצות  לפני  אחדות 
בני  שלושה  נפצעו  לשלישי,  שני 
 – אזרחים  ושני  שוטר  בהם  אדם, 
נפצעו  השלושה  כל  ואשה.  גבר 
רפואה  גורמי  אך  קשה,  באורח 
סכנה  נשקפת  לא  כי  מסרו  בעיר 

לחייהם. 

השר ארדן קיבל את המלצות הוועדה 
לצמצום תנאי המחבלים בכלא

מאת חיים מרגליות

השר ארדן הודיע כי החליט על 
הכ־ בבתי  המחבלים  תנאי  צמצום 
המתחייב  במינימום  שיהיו  כך  לא 
לאחר  הבינלאומי,  הדין  פי  על 
של  המסקנות  עיקרי  את  שאימץ 
הת־ לבחינת  הציבורית  הוועדה 
הכלא  בבתי  המחבלים  של  נאים 
ארדן  השר  האחרון.  ביוני  שהקים 
הווע־ והמלצות  מסקנות  את  יציג 
המדיני־בטחוני  בקבינט  בדיון  דה 
יחל  ולאחריו  בקרוב  שיתקיים 

יישום ההמלצות.
שירות  את  הנחה  ארדן  השר 
להגדיר  (שב"ס)  הסוהר  בתי 
של  הכליאה  מטרות  את  מחדש 
שחוץ  כך  הכלא,  בבתי  מחבלים 
והרחקתם  הדין  לפי  מאחזקתם 
יצירת  גם  תכלול  היא  מהציבור, 
הטרור  ארגוני  מול  אל  הרתעה 

אליהם המחבלים משתייכים.
להפסיק  הוחלט  השאר  בין 
באגפים  המחבלים  את  להחזיק 
לפי שיוך ארגוני. חמאס לא יישבו 
נפרד.  באגף  ופתח'  נפרד  באגף 
שה־ כך  מעורבבים,  יהיו  האגפים 
כקו־ תהיה  לא  האסירים  תנהלות 

וההתייחסות  שב"ס  בפני  לקטיב 
פרטני  באופן  תהיה  אסיר  לכל 

ככל שניתן.
כמו כן הוחלט על ביטול מוסד 

הנוכ־ במתכונתו  האסירים  'דובר' 
חית: הקשר בין בתי הסוהר והמ־

חבלים לא יתנהל יותר באמצעות 
הדובר האגפי. השר ארדן החליט 
נציג  של  פונקציה  קביעת  על 
אסירים מתחלף, אשר יעמוד בק־

אך  הסוהר  בתי  שלטונות  עם  שר 
ורק בנושאים כלליים ובשום אופן 
פרטני  באופן  שנוגעים  כאלה  לא 
זה  אסירים  שנציג  וכן  לאסירים 
לא יהיה מחבל עם דם על הידיים.

משמעותי  קיצוץ  יתבצע 
בני  ידי  על  המופקדים  בכספים 
הכלא  בבתי  למחבלים  המשפחות 
מוצרים  רוכשים  הם  שבאמצעותם 
ההפקדות  הפסקת  על  בקנטינה, 
מטעם הרשות הפלסטינית, על הפ־

סקת ההפקדות הקבוצתיות ומעבר 
ועל  אסיר  לכל  פרטנית  להפקדה 

הפסקת רכש החוץ לחלוטין. 
בנושא המזון הוחלט כי יופסק 
אספקת  הכליאה.  באגפי  הבישול 
שב"ס  ידי  על  מזון בסיסי תתבצע 
החריג  המים  בזבוז  לאור  בלבד. 
והקיצוני בקרב האסירים הבטחו־

ניים הוחלט על הוצאת המקלחות 
קבי־ האסירים,  לאגפי  מחוץ  אל 

המים  צריכת  לצמצום  יעדים  עת 
והתקנות מערכות למניעת צריכה 
המחב־ של  השימוש  זמן  מופרזת. 

הצריכה  גם  וכן  יוגבל  במים  לים 
לכל אסיר.
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כולם שואלים אותו איך אתה מחזיק מעמד?... "צריך 
להמשיך ולפעול", זאת התשובה שלו לשאלות הללו"

מאת מאיר ברגר

אבי  העבודה,  מפלגת  יו"ר 
גבאי, אמנם סבר שמהלך הפרידה 
מח"כ לבני ישיב את המפלגה לתו־

דעה הציבורית ויקנה לו מעמד של 
בכירים  של  מציטוטים  אך  מנהיג, 
שהמהלך  נראה  העבודה  במפלגת 

גורר גם ביקורת כלפיו. 
"זה צעד לא חברי. לא עושים 

מערכות  טירוף  זה  כאלה.  דברים 
מפלגה  לנהל  אפשר  אי  מוחלט. 
וסיעה  מוסדות  עם  דמוקרטית 
אחד",  איש  של  כדיקטטורה 
מצוטט בעיתון 'ישראל היום' ח"כ 

שמוסיף  העבודה  במפלגת  בכיר 
ואומר כי אין לו ספק ש"אם היתה 
דרך חוקתית ומנגנונית להעיף את 
למישהו  ההובלה  את  ולתת  גבאי 
אחר היו עושים את זה מזמן, ובטח 

לאור מה שהוא עשה".
בד־ עולה  'דיקטטור'  המינוח 

ממפלגת  כנסת  חברי  של  בריהם 
הת־ את  המתארים  העבודה 

גבאי.  של  המנהיגותית  נהלותו 
בהקשר  עוד  אמר  הבכיר  הח"כ 
או  צוות  עבודת  שום  "אין  כי  זה 
קבוצה  עם  מצידו  התייעצות 
ובעלי  מנוסים  ח"כים  של  גדולה 

עשה  שהוא  מה  בציבור.  השפעה 
האנשים  רוב  נואל.  מעשה  זה 
מפ־ אבל  כך,  חושבים  במפלגה 

שזה  מחשש  בחוץ  לדבר  חדים 
עלול  שגבאי  או  במפלגה  יפגע 

להתנקם בהם".
התבטא  לאחרים  שבניגוד  מי 
גבאי  של  התנהלותו  נגד  בגלוי 
הוא ח"כ איתן כבל שאמר בפנייה 
רוצה  לא  "אני  לגבאי:  ישירה 
שע־ הזה  השיימינג  על  לדבר 

וללא  ידיעתה  ללא  ללבני,  שית 
היתה  שזו  לומר  רק  ידיעתנו. 
שאתה  מה  עושה  אתה  טעות. 

אתה  מה  התייעצות.  ללא  רוצה 
המפלגה  כולנו?  בשביל  מחליט 
אבי  לפניך,  הרבה  הוקמה  הזאת 
כל  הזו  במפלגה  גדלתי  אני  גבאי. 

החיים שלי.
"זה לא עסק פרטי שלך. אתה 
לעשות  יכול  ולא  כאן  לבד  לא 
אנחנו,  מה  להתייעץ.  בלי  הכל 
מפלגה  זו  שלך?  סטטיסטים 
שבגלל  חושב  אתה  שלך?  אישית 
יזרח  האור  פתאום  הזה  המהלך 
ונחזור ל־24 מנדטים? אין לך שום 
לגיטימציה לקבל החלטה כזו בלי 

לשאול אותנו".

ביקורת במפלגת העבודה: "גבאי מתנהל כדיקטטור"
יום לאחר הטלטלה במפלגה

חברי כנסת במפלגת העבודה תוקפים ומבקרים את מהלכיו של אבי גבאי: "מתנהל כדיקטטור, טירוף מערכות 
מוחלט. פעל מול לבני ללא סמכות"

השר לשעבר יעלון הגיש בקשה 
לרישום מפלגה בשם 'תל"מ'

השר לשעבר משה יעלון הגיש בקשה לרישום מפלגתו החדשה. "הגיע הזמן 
למנהיגות אחרת"

מאת מאיר ברגר

משה  לשעבר,  הבטחון  שר 
בקשה  אתמול  הגיש  יעלון, 
אצל  חדשה  מפלגת  לרישום 
תקרא  והיא  המפלגות  רשם 
לאומית  תנועה   – 'תל"ם 

ממלכתית'.
הבקשה  הגשת  לאחר 
ראוי  הוא  מדוע  יעלון  הסביר 
חיי  כל  את  לתפקיד. "הקדשתי 
ובטחונה  קיומה  הבטחת  למען 
שירתתי  ישראל.  מדינת  של 
צה"ל  במדי  ישראל  מדינת  את 
ועל 'אזרחי' בכל זמן, בכל מקום 
גבולות  לאורך  משימה,  ובכל 
המדינה ואף הרחק מעבר להם, 

ועד  מחייל  הכוח,  בראש  תמיד 
קר־ פיקוד  בתפקידי  רמטכ"ל, 

העשיה  בחזיתות  תמיד  ביים 
ובהמשך  צה"ל  של  המבצעית 
והשר  הממשלה  לראש  כמשנה 
וכשר  אסטרטגיים  לנושאים 
המדיני  הקבינט  וחבר  הבטחון 

בטחוני", סיפר יעלון.
וחי־ "חונכתי  הוסיף,  הוא 

בענווה  אחריות  לקחת  נכתי 
אישית  דוגמא  לתת  ולהוביל, 
הבטחת  למען  הכל  ולעשות 
ישראל.  של  וקיומה  שלומה 
הגיע הרגע בו אני מתייצב שוב 
כחייל של המדינה בהנהגת כוח 
את  לקבל  כדי  עצמאי,  פוליטי 
במטרה  ישראל,  אזרחי  אמון 

להחזיר את ישראל למסילה".
הפני־ "האתגרים  לדבריו, 
בפ־ הניצבים  והחיצוניים  מיים 

מחברת  מנהיגות  מחייבים  נינו 
ואח־ מנוסה  מנהיגות  ומאחדת, 

ולבצע  לתכנן  שמסוגלת  ראית 
את מה שנחוץ בכל תחומי חיינו 
כאן ולהגן על זכותנו לחיות כאן 

בבטחון".
הז־ "הגיע  כי  הצהיר  יעלון 

מנהיגות  אחרת,  למנהיגות  מן 
עו־ אני  עליה.  לסמוך  שתוכלו 

שה זאת מתוך מחויבות לדורות 
של  לזכרם  כבוד  מתוך  הבאים, 
שנפלו  ומפקדיי  פקודיי  חבריי, 
תחו־ ומתוך  ישראל  במערכות 

שת שליחות עליונה".

יו"ר הקואליציה: "אסור לפרסם 
שום החלטה לפני הבחירות"

יו"ר הקואליציה ח"כ אמסלם טוען כי גם אם יחליט היועמ"ש לסגור את כל 
התיקים נגד ראש הממשלה נתניהו, את ההחלטה יש לפרסם רק לאחר הבחירות

מאת מאיר ברגר

דוד  ח"כ  הקואליציה,  יו"ר 
המ־ ליועץ  אתמול  קרא  אמסלם, 
את  לפרסם  שלא  לממשלה  שפטי 
החלטתו בתיקים העוסקים בראש 
אם  גם  הבחירות,  לפני  הממשלה 

היא מיטיבה עם נתניהו.
"גם אם הוא יחליט לסגור את 
לפרסם  לו  אסור   – נתניהו  תיקי 
זו השפעה  זה לפני הבחירות.  את 
אמסלם  אמר  הבוחר",  על  ישירה 

בראיון לגלי צה"ל.
החלטת  עצם  כי  הוסיף  הוא 
מנדלבליט לשוחח על הנושא עם 
נש־ בפרקליטות  לשעבר  בכירים 
ומופרך,  הזוי  "זה  מוזרה.  לו  מעת 

אבל אם אכן קרה – מדובר בדבר 
החמור ביותר שקרה פה".

כי   2 בחדשות  נחשף  שלשום 
לפני כשבוע, נפגש היועץ המשפ־

טי לממשלה עם יועצים משפטיים 
פרקליטי  ועם  לשעבר  לממשלה 
שבה  לישיבה  לשעבר  המדינה 
ראש  זימון  נושא  גם  לדיון  עלה 
הגשת  לפני  לשימוע  הממשלה 

כתב אישום, עוד לפני הבחירות.
ממשרד המשפטים נמסר בת־

היועמ"ש  מקיים  שנה  "מדי  גובה: 
היועמ"שים  עם  שנתי  מפגש 
לדורותיהם,  המדינה  ופרקליטי 
וב־ המדינה  פרקליט  בהשתתפות 

כירי ייעוץ וחקיקה והפרקליטות. 
לפני  מועד  מבעוד  נקבע  המפגש 

זו  התקיים  והוא  חודשים  מספר 
השנה השניה ברציפות. 

"במפגש שהתקיים לפני שבוע 
שונות,  משפטיות  סוגיות  עלו 
הציבורי.  היום  סדר  על  העומדות 
הפורום,  חברי  דברי  במסגרת 
הח־ לקבלת  המועד  נושא  הועלה 

לא  היועמ"ש  רה"מ.  בתיקי  לטה 
והמפגש  מיוזמתו  זה  נושא  העלה 
להעלאת  מלכתחילה  נועד  לא 

הנושא. 
במ־ לדברים  התייחס  "היועץ 

סגרת סקירתו, והסביר כי תהליך 
אלה  בתיקים  ההחלטות  קבלת 
הכנ־ פיזור  אף  על  כסדרו  נמשך 

באשר  התחייב  לא  היועמ"ש  סת. 
למועד בו יקבל את החלטתו".

היועץ לבטחון לאומי בבית הלבן 
יגיע בשבוע הבא לביקור בישראל

בולטון צפוי לדון בהחלטת הנשיא טראמפ להוציא את הכוחות האמריקניים מסוריה 

מאת כתב 'המבשר'

לבטחון  היועץ  בולטון,  ג'ון 
בסוף  הודיע  הלבן,  בבית  לאומי 
השבוע כי יגיע השבוע לביקור בי־
שראל. בין היתר, בולטון צפוי לדון 
הברית,  ארצות  נשיא  בהחלטת 

דונלד טראמפ, להסיג את הכוחות 
האמריקניים מסוריה. 

שעבר  רביעי  ביום  כזכור 
הכו־ הוצאת  על  טראמפ  הכריז 
בדאע"ש  שהלחימה  בטענה  חות 
מחלוקת  שעורר  דבר  הסתיימה, 
האמ־ הפוליטית  במערכת  קשה 

בישראל.  רבה  ודאגה  ריקנית 
הבכירים,  הגורמים  לטענת 
ההחלטות  התקבלו  לא  עדיין 
לתכנית  הנוגעות  הקונקרטיות 
כ־2,000 להוצאת  המדוייקת 

המוצבים  האמריקנים  החיילים 
בסוריה.

/  י. ברזל מאחורי הכותרות

פריחת היחסים בין ישראל לברזיל
בעוד בישראל הזירה הפוליטית רותחת, עושה 
ראש הממשלה את צעדיו האיטיים ברחבי ברזיל, 
הגדולה  המדינה  עם  היחסים  את  מחזק  כשהוא 
וחשיבותם  היחסים  טיב  על  אמריקאית.  הדרום 

התייחסה ע. דניאל במגזין 'מידה'.
לנ־ בולסונארו  ז‘איר  של  השבעתו  "תאריך 

הפתיחה  יריית  עם  היטב  השתלב  ברזיל  שיאות 
הממשלה.  לראשות  נתניהו  בנימין  של  המרוץ  של 
ראש  אך  כמרקחה,  בארץ  הפוליטית  המערכת 
הממשלה מצא את עצמו בקצהו השני של העולם, 
הדיפלומטיים  המפגשים  ברשימת  נוסף  וי  מסמן 

ההיסטוריים.
שרשם  החוץ  ביחסי  הדרך  פורצי  "ההישגים 
יהפכו  האחרונות  הקדנציות  שתי  במהלך  נתניהו 
הפולי־ מורשתו  של  הכותרת  לגולת  הנראה  ככל 

טית. למורת רוחם של כל מתנגדיו, עלה בידיו של 
ראש הממשלה לעשות את מה שרבים חשבו שהוא 
בלתי־אפשרי: להפוך את ישראל, על מדיניות הב־

כמה  של  בבירותיהן  לאהודה  שלה,  והפנים  טחון 
מהמדינות החשובות בעולם.

"לא יהיה מופרך להעריך שמחשבות על כיצד 
את  אלה  בימים  מעסיקות  שלו  'המורשת'  תראה 
כל  לישראל  שייבא  האיש  פעם.  מאי  יותר  נתניהו 
כך הרבה מן הפוליטיקה האמריקנית יחגוג השנה 
הנ־ 'המורשת  ומושג  השבעים,  הולדתו  יום  את 

שיאותית' הדומיננטי בתרבות הפוליטית בארה“ב 
ודאי נמצא גם במחשבותיו.

האמרי־ השגרירות  בהעברת  רואה  "נתניהו 
והוא  הזו,  במורשת  חשוב  נדבך  לירושלים  קנית 
בירושלים  העולמית  ההכרה  את  לקדם  ממשיך 
ללכת  שיחליטו  נוספות  מדינות  ישראל.  כבירת 
את  ויהפכו  בשטח,  עובדות  עוד  יקבעו  הזו  בדרך 
ספציפי  ממעשה  בירושלים  השגרירויות  פעילות 
של טראמפ לדרך סלולה שאין ממנה חזור. התחנה 
האחרונה היא כאמור ריו דה ז‘ניירו, והחבר החדש 

של ישראל – הנשיא ז‘איר בולסונארו.
"ברזיל לא היתה ידועה עד כה כאוהדת גדולה 
של ישראל, ונתניהו הוא ראש הממשלה הישראלי 
האח־ העשורים  בשני  בה.  לבקר  הראשון  המכהן 
שמאל־ ממשלות  בעיקר  ברזיל  את  הנהיגו  רונים 

ואף  פרו־פלסטינית  בגישה  שנקטו  סוציאליסטי 
יחסים  עודד  לא  טבעי  שבאופן  מה  פרו־יראנית, 

קרובים.
הש־ הימני  בולסונארו –  של  לשלטון  "עלייתו 

פז  הזדמנות  כמובן  מהווה   – ישראל  ואוהד  מרן 
הבחי־ מערכת  במהלך  ביחסים.  חדש  דף  לפתוח 
רות הבטיח בולסונארו להעביר את שגרירות ארצו 
לירושלים, ובנוסף התחייב כי אם יבחר יסגור את 

הנציגות הפלסטינית בברזיליה.
"ראש הממשלה בחר להיענות להזמנה ולפגוש 
כהונתו,  של  הפתיחה  ביריית  כבר  בולסונארו  את 
המהלך  האם  טריות.  עדיין  הבחירות  כשהבטחות 
באמת יביא לקיום ההבטחות? מוקדם עדיין לדעת. 
הנשיא החדש אמנם מכונה 'טראמפ של ברזיל', אך 
אין הבטחה שבענין השגרירות ינהג כמו שנהג הנ־
שיא האמריקני. במחלקת המדינה בוושינגטון אגב, 
מיהרו השבוע להדגיש כי הממשל האמריקני אינו 

צופה שבולסונארו יוותר על המהלך.
הרא־ היתה  לנתניהו  בולסונארו  בין  "הפגישה 

שונה אותה קיים הנשיא הנבחר עם מנהיג זר מחוץ 
עיטור  הממשלה  לראש  ניתן  ובמהלכה  ליבשת, 
ובול־ ברזיל,  של  ביותר  הגבוה  הלאומי  הכבוד 

סביר  לישראל.  להגיע  כוונתו  על  הצהיר  סונארו 
נתניהו  מעדיף  היה  אותה  שהמתנה  להניח  מאוד 
לקבל היא הצהרה למצלמות מפיו של בולסונארו 

על העברת השגרירות – אך זו לא הגיעה.
הפגישה  לאחר  שנמסרה  לעיתונות  "בהודעה 
להכרזה  'דומה  בברזיל  המצב  כי  מדיני  גורם  אמר 
במפגש  גם  בהמשך'.  וביצע  הכריז   – טראמפ  של 
דברים  נתניהו  אמר  בברזיל  היהודית  הקהילה  עם 
ברוח דומה. 'הוא אמר שזו לא שאלה של ’אם‘ אלא 
שאלה של ’מתי'', סיפר ראש הממשלה על שיחתו 

עם הנשיא הברזילאי.
"אם אכן בולסונארו מעוניין לקיים את הבטח־

תו ומילותיו החמות כלפי ישראל במהלך הבחירות 
ההתנהלות  מדוע  עולמו,  תפישת  את  משקפות 
המהוססת? במהלך דצמבר אותתו בליגה הערבית 
לירושלים  השגרירות  העברת  כי  לבולסונארו 
מנהיגים  אצל  יפה  בעין  להתקבל  שלא  עלולה 
ערבים ולפגוע ביחסיהם עם ברזיל. בעיקר חושש 
ערב,  מדינות  מצד  כלכלית  מפגיעה  בולסונארו 
השווה  מברזיל  הבשר  צריכת  את  לצמצם  שאיימו 

מיליארדים.
את  להכעיס  שלא  הרצון  מול  המאזניים  "על 
את  שהביאו  לשיקולים  ובדומה  הערבי,  העולם 
וקריטי  חשוב  אינטרס  עומד  להחלטה,  טראמפ 
האלקטורט  את  לרצות   – בולסונארו  של  אחר 
כשהוא  לנשיאות  נבחר  בולסונארו  האוונגליסטי. 
נישא על כפי הגל האוונגליסטי שסוחף את ברזיל. 
(בין  נועדו  השגרירות  להעברת  באשר  ההבטחות 
של  ומימושה   – הזה  הקהל  את  גם  לרצות  היתר) 
ההחלטה תלוי כנראה גם במידת השפעתו בפועל 

של הלובי האוונגליסטי על בולסונארו.
בנושא  נוסף  חשוב  אינטרס  ישנו  "לברזיל 
במשבר  המאבק   – נשיאה  של  ללבו  שקרוב  אחר 
האלימות והפשיעה החמור. ההתחייבות למלחמה 
חסרת פשרות בפשיעה היתה מהבטחות הבחירות 
בידע  מעוניין  והוא  בולסונארו,  של  המרכזיות 
פורסם  השבוע  בתחום.  הישראלית  ובטכנולוגיה 
ב‘הארץ‘ כי ישראל נמצאת במגעים מול ברזיל על 

מכירת מל“טים ורחפנים מתקדמים.
"גם האינטרס הישראלי אינו מסתכם בהעברת 
כלכלי  ממשבר  סובלת  אמנם  ברזיל  השגרירות. 
מתמשך, אך היא עדיין הכלכלה השמינית בגודלה 
הלטי־ באמריקה  ביותר  הגדולה  והמדינה  בעולם 
נית. לא מדינה שכדאי לזלזל בידידות איתה. במה־

לך ביקורו של נתניהו התפרסם ב‘ישראל היום‘ כי 
הטיסה  בשעות  משמעותי  לקיצור  תכניות  ישנן 
לאמריקה הלטינית, ולהוזלת מחירי הטיסות, צעד 

חשוב נוסף לקירוב היחסים בין ישראל והיבשת.

חשיבות דיפלומטית

"את הביקור בברזיל ניצל נתניהו גם כדי לקיים 
האמריקני  המדינה  מזכיר  עם  משולשת  פגישה 
הרננדס,  אורלנדו  חואן  הונדורס  ונשיא  פומפאו 
שגרירות  של  הפתיחה  קידום  על  סוכם  במהלכה 
שנתניהו  לכך  נוספת  עדות   – בירושלים  הונדורס 
ממשיך לדחוף בכל הכוח להגשמת החזון של ירו־

שלים מלאה בשגרירויות.
"לפי שעה נראה כי בחירתו של ראש הממשלה 
היתה  פוליטית  מבחינה  אינטנסיבי  כה  בזמן  לטוס 
ההחלטה הנכונה. בזמן שיריביו משמאל ניצלו את 
בפומבי,  הכפשות  בשניה  אחד  להטיח  כדי  הזמן 
חדשה,  מפלגה  הקמת  על  הכריזו  מימין  ויריביו 
המשיך נתניהו לקדם במרץ את מדיניות החוץ שלו.

כי  רושם  עושה  הפוליטיים,  המפגשים  "מלבד 
לק־ כוחות  מעט  לאזור  כדי  הזמן  את  ניצל  נתניהו 

ראת מערכת הבחירות שתעבור להילוך גבוה יותר 
עם שובו. גם אם הוא לא הצליח לחזור לירושלים 
למסע  בידו,  השגרירות  העברת  על  הצהרה  עם 

עדיין היתה חשיבות דיפלומטית גבוהה.
את  להצדיק  ברצונו  אם  לבולסונארו,  "אשר 
הכינוי 'טראמפ של ברזיל', כדאי לו לזכור כי אחד 
היא  טראמפ  כהונת  של  המובהקים  מהמאפיינים 
בחירות.  הבטחות  שיותר  כמה  לממש  נחישותו 
לברזיל  לייבא  מעוניין  אכן  ובולסונארו  במידה 
לנסות  קטן  לא  אינטרס  לו  יש  ה'טראמפיזם',  את 

ולרצות את נתניהו.
בעבר  הבטיח  הברזילאי  הנשיא  מקום,  "מכל 
יהיה  לברזיל  מחוץ  כנשיא  הראשון  ביקורו  כי 
יאוחר  לא  בארץ  לבקר  התחייב  השבוע  בישראל. 
ממרץ, כך שלא נאלץ להמתין עוד הרבה עד לפרק 

הבא בסיפור הידידות החדשה עם ברזיל".
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מהבית היהודי.
הליכוד  מפלגת  הסקר,  פי  על 
ליש־ 'חוסן  מנדטים,   31 מקבלת 

מנדטים,  עם 12  גנץ  בני  של  ראל' 
הרשימה המשותפת – 12 ורשימת 
'יש עתיד' של לפיד זוכה בעשרה 

מנדטים.
מפלגת העבודה בראשות אבי 
מנדטים,  שמונה  מקבלת  גבאי 
יהדות התורה עם שבעה מנדטים, 

עם  ושקד  בנט  של  החדש'  'הימין 
זוכה  'כולנו'  סיעת  מנדטים,  ששה 

בחמישה מנדטים.
רשימת 'גשר' של ח"כ לוי אבק־
סיס מקבלת חמשה מנדטים בסקר, 
מנדטים,  חמישה  עם  מרצ  מפלגת 
'התנועה'  מנדטים,  חמשה   – ש"ס 
של לבני עם חמשה מנדטים והבית 

היהודי עם ארבעה מנדטים.
מכון  ידי  על  נערך  הסקר 
ד"ר  של   iPanel בשיתוף  מדגם 
515 בקרב  גבע  ומנו  צמח  מ' 

מרואיינים במדגם מייצג של כלל 
18 בגילאי  בישראל  האוכלוסיה 

המרבית  הדגימה  טעות  ומעלה. 
בסקר 4.4%+-.

הוועידה הארצית של תנועת אגודת ישראל 
תעסוק בגיבוש יחדיו של השורות והקהילות

הודעות חוק תכנון ובניה - 03/01/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 03/01/19

149

1)  149
1965

20180232
 .3/60 23

 35.16%- 30%-
29.47

340 39634
6

15

149

149
1)149 1965

1965

2432 6/113/03/3
20181680

4
6%

 39 8
4 2072

 8:30-11:00
08-8545319 16:00-18:30

08-8677810

15

149
1)149 1965

1965

4304 2/30 3
20181723
1

 2 3

2396 40 3
1

8:30-11:00
08- 08-8545319 16:00-18:30

8677810

15

1965-

2241 3
1965 117

 .2241 3
111

11 5 4 62 
 472 161 161 472  .5

3.167 163 163 472 155 155
62/101/02/3- 115 3-

  .101/02/3- 98/101/02/3- 96/101/02/3- 85/101/02/3-
11 62 1

62 3 4 62 2
165 1 5)

15%
3.0- 6.0- 2

3.80- 5.0- 3.80- 4.0- 5.0-
70% 3

5 8-
4892 6253 20/05/2011

23/06/2011

16:00-18:30 8:30-12:00
08-8677810 08-9568168 28 10

 .08-6263971 68 4

1965 149

5-
20182531 247 6455

2007 24
 148 146 5

15
08:30-12:30

15:00-17:30

1965 149
20181170

149
3

9 683 6666 80

 

 
0

2000
2000

7% 5%

15

3 22
16:00-18:00 8:30-12:00

43 1965 149

92 132 8120 20180855 10092
1

15
09:00-12:00

16:00-18:30

43 1965 149

8120 20174638
10 50

1
2

15
09:00-12:00

16:00-18:30

1965-

1965- 117
97 0/2-0 412-0587170

.80/2-0 135
:

100 8689

.(4 62 8- 10- 1
4.4- 5- 2

.(4 62
1.92- 5- 3

.(4 62
 .8807 17.06.18 7840

 
.09-7960200

1965-

615-0178228
117

14/03/113/2
 .2024 15 2000 15

100417  .1
 .70 70

1  1
2 4 62

3 5 62
2 16 62

7910
1

1965

408-0582130
75 77 45/548
1965 89

408-0582130
. 7/400 1 100

77 75
70 69 8260

3.20 30% 4.10 5.00 1
4 62

4 62 1.50 5.00 2
 9 5 3

4 62
8 62 26 12 14 4

2 1 1 62 60% 1061 5
1 16 62 20% 200 6

8 1 62 164 7
9 62 37% 30% 8

9 62 2.00 9
1 62 10

5 62 11
7 13

16.00 12.00 11.30 8.30
http://vaada.netanyagis.co.il

100
60

09-8603170 6
103

.1989

26/12/2018

1965

408-0609131
10 2 65/553

1965 89

 408-0609131
7/400 1 100 1/263

10
495 8267

5 62 1
20% 30 2 

1 16 62
6 4 2 3

8 62
4 62 4

9 62 47% 30% 5
2 1 1 62 674 6

8 1 62 7
10 15

100
60

09-8603170 6
103

1989

31/12/2018

43 1965 149

2.5 38
11

 ,8274 9 25
20160322/2 5075 3/14/16 8 645

2.5 2 38 1
5 38 11 4 38 3 38

3 6 38 2
2 7 38

8 38
9 38

11 38 2 10
12 38 3

38 13 6%
14 38

16 15
19 18 17

15
15

 

6
.

43 1965 149
 4866

2 8.10.57
10

3 11 68 8322 408-0217752 68 8322
20180480/4 837

1
0.00 2

3
4

15
15

 

6
.09-8608847 09-8603173/8603170

1965 149

8280
5

163

1120327
20181032

14

1965 149

8368
7

1210048
20180700

250 374.74 1
50.0 60.04 2

4.00 3.60 3
2.20 3.40 4

1.50 3.40 5
1.50 5.40 6

8.30-12.30

8.30-12.30
14

1965 149

8420
40
64

1140027
20181249

4.00 3.60 10%- 1
4.00 3.30 2

30.00 19 3
5.00 2.70 4

30.00 27.00 10%- 5
50 55.80 6

1.50 2.65 7
1.50 1.80 8
1.50 1.80 9

8.30-12.30

8.30-12.30
14

לועדה מקומית לתכנון ובנייה קריית גת
לחוק התכנון והבנייה תשכ“ה 1965 הודעה לפי סעיף 149

לוועדה כי   , הנ“ל  והבניה  התכנון  לחוק  לסעיף 149   בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
    המקומית לתכנון ובניה-קריית גת הוגש ע“י: דונה חברה להנדסה בע“מ בקשה מס‘:
5 המתייחסת לקרקע הנמצאת בכתובת: רבקה אמנו 5 קרית גת גוש:2812 20181425
יח“ד 4  23 מגרש:251. מהות הבקשה: הקמת 2 מבני מגורים הכוללים חלקה:89
קומות + קומת כניסה + מרתף וצובר גז. מהות ההקלות: 1 . הקלה לקומה טכנית
0עבור חדר מדרגות, קולטי שמש ומתקנים טכניים בשטח של 20 מ“ר. יודגש כי פרסום
 שאינו עפ“י ההנחיות הוועדה ו/או בכל אופן אחר לא יתקבל. כל המעוניין יכול לעיין
בבקשה להיתר הנ“ל במשרדי הועדה המקומית קריית גת, רח’ הקומימיות 97  קומה
 ב‘, בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל. וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה
 להיתר הנ“ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת בכתב למשרדי הוועדההמקומית ”קרית
5גת“ תוך 15  יום מים קבלת ההודעה. נוסח הפרסום לבקשת ההיתר, נסמך על המידע
הבדיקה ולאחר  ייתכן  באחריותו.  והנו  הראשי.  הבקשה  עורך  ע”י  שנמסר   כפי 
ה’ יום  קהל:  קבלת  נוסף.שעות  פרסום  יידרש  במקומית,  הועדה  של   התכנונית 
-16:00 א‘ השעות  בין  א’  יום  9:00-13:00 השעות ג‘  יום   ,9:00-11:00 השעות: 

 .16:00-18:00
עמי ביטון, יו“ר ועדה מקומית לתכנון ובניה

לועדה מקומית לתכנון ובנייה קריית גת
לחוק התכנון והבנייה תשכ“ה 1965 הודעה לפי סעיף 149

לוועדה כי   , הנ“ל  והבניה  התכנון  לחוק  לסעיף 149   בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 המקומית לתכנון ובניה-קריית גת הוגש ע“י: דונה חברה להנדסה בע“מ בקשה מס‘:
1 קרית גת גוש:2812 20181398 המתייחסת לקרקע הנמצאת בכתובת: רבקה אמנו
חלקה:90 מגרש:252. מהות הבקשה: הקמת 2 מבני מגורים הכוללים 23 יח“ד : 4
קומות + קומת כניסה + מרתף וצובר גז. מהות ההקלות: 1 . הקלה לקומה טכנית
0עבור חדר מדרגות, קולטי שמש ומתקנים טכניים בשטח של 20 מ“ר. יודגש כי פרסום
 שאינו עפ“י ההנחיות הוועדה ו/או בכל אופן אחר לא יתקבל. כל המעוניין יכול לעיין
בבקשה להיתר הנ“ל במשרדי הועדה המקומית קריית גת, רח’ הקומימיות 97  קומה
 ב‘, בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל. וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה
 להיתר הנ“ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת בכתב למשרדי הוועדההמקומית ”קרית
5גת“ תוך 15 יום מים קבלת ההודעה. נוסח הפרסום לבקשת ההיתר, נסמך על המידע
הבדיקה ולאחר  ייתכן  באחריותו.  והנו  הראשי.  הבקשה  עורך  ע”י  שנמסר   כפי 
ה’ יום  קהל:  קבלת  נוסף.שעות  פרסום  יידרש  במקומית,  הועדה  של   התכנונית 
א‘   16:00- השעות  בין  א’  יום  9:00-13:00 השעות  ג‘  יום   ,9:00-11:00 השעות: 

.16:00-18:00
עמי ביטון, יו“ר ועדה מקומית לתכנון ובניה
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גבעתיים: פועל התחשמל, 
נפל מגובה ונפצע 

מאת חיים מרגליות

מגובה  ונפל  התחשמל  פועל 
כונני  בגבעתיים.  קק"ל  ברחוב 
והע־ למקום  הוזעקו  הצלה 
כשהוא  רפואי  טיפול  לו  ניקו 
לאחר  פונה  הוא  בינוני.  במצב 
בתל  איכילוב  חולים  לבית  מכן 

אביב.
שרוליק הרשטיק ויהודה מור 

סיפרו:  הצלה  בארגון  חובשים 
סימני  עם   26 כבן  פועל  "מצאנו 
בעקבות  וחבלות  התחשמלות 
מהתחשמלות.  כתוצאה  הנפילה 
מד"א  של  פרמדיקים  בסיוע 
ראשוני  רפואי  טיפול  לו  הענקנו 
קבלת  להמשך  פונה  והוא  בשטח 
טיפול רפואי בבית החולים איכי־

מוגדר  כשמצבו  אביב  בתל  לוב 
בינוני עד קשה".

המרשימה  הנוכחות  על  בססות 
ובריכוזים  בערים  התנועה  של 
הגדולים מחד, אבל גם בפריפריה 
בקרב  צמאון  קיים  השדה.  ובערי 
האגודאי  למסר  שבשדות  העם 
שאגודת  יודעים  הם  השורשי. 
יכולה  והתנועה  יהדות  זו  ישראל 
של  ולחיים  לתורה  אותם  לחבר 

תורה. 
הוועידה  הפקת  מלאכת  על 
המרכז  מטעם  מיוחד  צוות  מונה 

הארצי, העושה בקדחתנות. ועדת 
הסי־ כלל  מנציגי  המורכבת  היגוי 

על  שוקדת  ישראל,  באגודת  עות 
תכני הוועידה.

כבר עתה ידוע כי במהלך ימי 
שונים  מושבים  יתקיימו  הוועידה 
מתוך  מקצוע,  אנשי  בהנחיית 
פני  וראיית  העבר  לקחי  הפקת 
מרתקים  פאנלים  ייכונו  העתיד. 
נב־ לעבודת  הקשורים  בנושאים 

חרי הציבור, תפקידם ומהותם.
במוזמנים  כי  נודע  לכתבנו 

חדשים  סניפים  ראשי  כבר  יהיו 
וכן מתוגברים, שהולכים ומוקמים 
בעצם ימים אלה, כהחלטה נוספת 
שהתקיים  המרכז  הנהלת  של 
השבוע. כמו כן ישתתפו בוועידה 
חסידיים  ציבור  אישי  הרחבה, 
עדיין  נוטלים  שאינם  ואגודאיים, 
של  העשיה  במסגרות  פעיל  חלק 
התנועה, מתוך כוונה ורצון שלהם 
במשא  ולשאת  חלקם  את  לתרום 
הקודש, להגדיל תורה ולהאדירה. 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

ועתיד  חלילה,  להכריעם  מאיים 
בסכ־ הללו  המפוארים  המוסדות 

נה קיומית ח"ו, לצורך כך החליטו 
במיזם  לצאת  המוסדות  מנהלי 
הוא  היעד  כאשר  המונים,  גיוס 
ב־36 שקל  מיליון  עשרה  השגת 

יבש  'שלא  הכותרת  תחת  שעות 
המעין' שהיא מתוך צוואת החת"ס 

זיע"א לבניו וממשיכי דרכם.
התאספו  המגבית  לפתיחת 
רבתי  אסיפה  הארץ  מכנף  ובאו 
שמות  פר'  ראשון  ביום  שהתקיימה 
נציגים  כמאתיים  בהשתתפות 
נשאו  שם  הקהילה,  מבני  ועסקנים 
אופמאן  שמואל  ר'  הרה"ג  דברים 
וכן  אוסטרליה  ממלבורן  שליט"א 
אהרן  רבי  הגאון  הרב  ראש הישיבה 
בנו  שליט"א,  דושינסקיא  שמואל 
שליט"א,  האדמו"ר  כ"ק  של  הגדול 
המ־ את  הציבור  בפני  הביאו  אשר 

הפוקדת  הקשה  הכספית  צוקה 
לפתור  ההכרח  ואת  המוסדות  את 
את  לציין  האריכו  הדוברים  אותה. 
נושא  אותה  האישית  ההתחייבות 
לכל  כתפיו  על  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
חובות המוסדות הק', וכאשר חלילה 
ובמשכורות  במלגות  קל  עיכוב  יש 
הדבר  הכוללים  לאברכי  או  לצוות 

נשא  לאחמ"כ  שינה.  מעיניו  מדיר 
נציג מפיקי הקמפיין את משאו בת־
הפעולה,  ודרכי  ההמונים  גיוס  כנית 
דבר שיהיה בע"ה לפתרון למצוקתם 
הקשה של המוסדות הק' בהתגייסות 
כלל בני הקהילה להתרים את המוני 
להם  להיות  ולזכותם  ישראל  בני 

חלק בהחזקת המוסדות הקדושים.
הענק  הדינר  התקיים  למחרת 
מודיעין  בעיר  אשר  האחוזה  באולמי 
לבת  ברכות  שבע  מסיבת  בשילוב 
במשא  שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
נשא  זו  מצוה  של  במסיבה  המרכזי 
קרא  אשר  שליט"א  האדמו"ר  כ"ק 
קודש  מגבית  למען  להתגייס  לציבור 
שהקמ־ חפץ  אינו  כי  בהדגישו  זו, 

בצורתה  המרשתת  ע"ג  יתנהל  פיין 
מוחלטת  בהתנזרות  אלא  המקורית 
מהם,  נוחה  חכמים  רוח  שאין  מכלים 
להתרחק מק"נ שערים של היתר כדי 
ובק־ בטהרה  התורה  החזקת  שתהיה 

דושה. משא הקודש עורר הדים רבים 
למען  להתגייס  הציבור  את  והלהיב 
חתמו  כשלאחריו  הגדולה,  המטרה 
קבלותיהם  על  הקהילה  מבני  רבים 

בגיוס  להביא  אישי  יעד  להם  להציב 
המונים זה מידידיהם וחבריהם.

לאור  הגיוס  קמפיין  צאת  עם 
בח"פקים  הקהילה  בני  התייצבו 
בהם  המוסדות  במרכזי  המיוחדים 
להתרים  ומפעילים  פועלים  הם 
את אחינו בני ישראל בארץ ובגולה 
לה־ הזאת  המיוחדת  המגבית  למען 

יוסף  בית  מוסדות  של  קיומם  משך 
היענות  בארה"ק,  דושינסקיא  צבי 
שעו־ הרבים  ההדים  לנוכח  הציבור 

הפעילים  את  מלהיבה  הקמפיין  רר 
המוצא  דבר  בע"ה,  מאד  ומעודדת 
המקדימות  בהודעות  ביטויו  את 
לקמפיין  הנרתמים  התורמים  של 

ומבטיחים את השתתפותם.
בהמוניו  החרדית  היהדות  בני 
לקמפיין  ידם  בתרומת  ישתתפו 
שיבטיח  דבר  זה,  ונאצל  נשגב 
של  ושגשוגם  פריחתם  את  בע"ה 
המוסדות הקדושים הללו על אלפי 
תלמידיהם, ויחזקו את ידיו של כ"ק 
ישראל  ממנהיגי  שליט"א  אדמו"ר 
שלא  ה',  דבר  את  ברמה  הנושאים 
וימשיך  זה  מפכה  חיים  מעין  יבש 

לה  לבנות  הקדושה  גבולי  להרחיב 
עוד נדבכים לתפארת בית ישראל.

ייעודי  בטלפון  יתנהל  הקמפיין 
יום  מהיום  החל   *3658 שמספרו 
רביעי בשעה 12 בצהריים ועד מחר 
36 במשך  וארא.  פר'  שישי  בליל 

שעות הללו יוקבע בע"ה גורלם של 
מוסדות הקדושים הללו, את חפק"י 
ההתרמות הטלפוניות יאיישו מיטב 
נרתמו  אשר  הקהילה  בני  עסקני 
ישנה  כן,  כמו  זו.  נשגבה  למשימה 
'נדרים  בעמדות  לתרום  אפשרות 
פלוס' בבתי הכנסת ע"ש מצ'ינג דו־

שינסקיא – שלא יבש המעיין, וחפץ 
ה' בידם יצליח.

ומקי־ מייסדי  זכות  ובוודאי 
חופף  צילם  אשר  המוסדות  מי 
לימין  יעמוד  זה,  קדוש  מקום  על 
זה,  קדוש  מקום  ושותפי  מחזיקי 
העולם  בכל  אור  מגדל  מהווה  אשר 
לאלפים החוסים בצל האילן הגדול, 
ויהיה  המסייעים  ובכל  בהם  ויקוים 
ותומ־ בה  למחזיקים  חיים  כעץ 

מילי  בכל  ולהתברך  מאושר  כיה 
דמייטב.

הדים רבים לגיוס המונים  למען הצלת מוסדות 'בית יוסף צבי דושינסקיא' 
  המשך מעמ' ראשון

סקר: מפלגת 'התנועה' עם חמישה 
מנדטים; העבודה עם 8 בלבד 

עובדות  ולקבוע   C שטחי  על  לט 
בשטח.

את  פסק  שבג"ץ  שמח  "אני 
שפסק. עם זאת יש למצוא מנגנון 
שיוודא כי דברים כאלו לא יישנו. 
לא יתכן שמועצה אזורית שומרון 
המלחמות  את  בעצמה  מנהלת 
לא  המדינה.  לנהל  צריכה  אותן 
השומרים  להיות  צריכים  אנחנו 
שא־ עצמה  המדינה  אלא  בשער 

לא  בניה  שנים  במשך  כאן  פשרה 
גם  בזמן  אותה  עצרה  ולא  חוקית 
קיים",  ישוב  לתוך  פלשה  כשהיא 

הוסיף דגן.

של  הפעילות  מנהל  חמו,  ישי 
תנועת רגבים שייצגה את היישוב 
בבג"ץ, אומר כי ניתן היה להימנע 
המנהל  אם  הממושכת,  מהסאגה 
החוק  את  אוכף  היה  האזרחי 
בשלביה הראשונים של הפלישה. 
"תושבי דאהר אל מאלק גם פלשו 
ובנו באופן בלתי חוקי בתוך תחו־

ההליך  את  ניצלו  וגם  היישוב,  מי 
שהם  תוך  לרעה,  בבג"ץ  השיפוטי 
בטרם  הדין  פסק  על  מצפצפים 
יבש ממנו הדיו", אמר חמו. "המא־

בק המשפטי שהובלנו נשא פירות, 
כעת יש לוודא שפסק הדין יבוצע 

והפולשים יסולקו לאלתר".

פלסטינים ניסו למנוע הקמת גדר
  המשך מעמ' ראשון

אושר סופית: תוענק סמכות לרשות המקומית 
לפטור עמותות חסד מתשלום ארנונה 

מאת דוד שמואלי

בק־ אישרה  הכנסת  מליאת 
הצעת  את  ושלישית  שניה  ריאה 
מל־ מיכאל  הרב  חה"כ  של  החוק 
כיאלי וקבוצת חברי כנסת נוספים 
המקומית  הרשות  בסמכות  לפיה 
החסד  עמותות  את  לפטור  יהיה 

מתשלום דמי הארנונה.
מתנדב  'מוסד  כי  כיום,  המצב 
בק־ המעוניין  הציבור'  לשירות 

בכל  ועומד  מארנונה  פטור  בלת 
נדרש  הנדרשים,  הקריטריונים 

המקומית  לרשות  בבקשה  לפנות 
ובנוסף  בתחומה,  פעילותה  אשר 
הבקשה  מן  העתק  המוסד  יעביר 
בתחומו  אשר  המחוז  על  לממונה 

מצוי הנכס בגינו מבוקש הפטור.
התמיכות)  (ועדת  הרשות 
על  ומחליטה  הבקשה  את  בוחנת 
בהתאם  לא  או  לפטור  המלצתה 
ומע־ המפורטים,  לקריטריונים 

על  לממונה  ההמלצה  את  בירה 
יושבת,  היא  שבתחומו  המחוז 
לאשר  האם  סופית  מחליט  אשר 
את הפטור לאור המלצת הרשות, 

'חות־ מהווה  הממונה  בפרקטיקה 
מת גומי' לאור בחינת הרשות את 

הקריטריונים והחלטתה.
מלכיאלי:  מיכאל  הרב  חה"כ 
"ידוע כי הפרוצדורה מפרנסת את 
הזה  פונג  הפינג  כל  למה  עצמה, 
לרשות  ושוב  לממונה  מהרשות 
ושוב לממונה. בנושא חשוב וראוי 
החסד,  לעמותות  לתת  מוטב  זה 
המ־ שעל  הפעילות  את  העושות 

במהות  להתעסק  לעשות,  דינה 
ולא בפרוצדורה".

16 תמכו ללא מתנגדים.



המבשר | יום ה', כ"ו בטבת תשע"ט | עמוד ה

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
דירת 5.5 שלום!  דובר  בעלזא  באזור 
חד 148 מטר  + 4 יחידות דיור של 25
מטר כל אחד, + מחסן עם חלונות 40
5200.000שח  רק  משופץ  מצב  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20051105]

יוסף  בבית-ישראל  ממש!  מציאה 
מטר  מחסן 6   + מטר  חד 65  קארו, 3 
חודשית  תשואה  1500.000שח  רק 
"היימשע   052-7658-638 5000שח 

תיווך-הנדלס"
[20051104]

למכירה דירה 2 וחצי חדרים התחילו 
כולל  חדרים  וחצי   4 תיהיה   38 תמה 
קומת   4 מציון  תורה  ברח'  מרפסות 

קרקע 02-5327402 יוסי
[20051069]

במקור ברוך 4 חד' מרווחת, זקוקה 
קומה  סוכה,  כ"א,   3 לשיפוץ, 
ליחידה  (אפשרות  מעלית,  ב', 
להשכרה). שוורץ נדל"ן -052-765

6888
[20051058]

באהליהב (מצפה נוף) 3.5 חדרים, 
מוארת ומרווחת - 100 מ"ר, חזית, 

ק"ד, שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051057]

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

[20051056]

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
[20051055]

גבוהה,  תקרה  מ"ר,  באהליהב 218 
כ"א,   4 ענקיות,  מרפסות   ,7 קומה 
נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן   + נוף, 

052-765-6888
[20051054]

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
[20051053]

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

6888
[20051052]

חד'   4  ,80 בגוש  ומיוחדת!  חדשה 
גבוהה,  ברמה  מושקעת  מרווחת, 
מרפסת סוכה גדולה, ק"ג, מעלית, 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051051]

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
[20051050]

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

6888
[20051049]

ק"ב  חד'   6 יוסף  אוהלי   80 גוש 
ק"ב  חד'   4.5 בינה  אמרי   * מ"ר   160
דוד  פינת  חזן  רח'   * ש''ח   2,650,000
053-  ,02-5379474 תיווך  חדשה! 

3179474
[20050984]

דברי  מאוד!  מיוחדת  בבלעדיות! 
4 מסדר,  טאבו  ק"א,  3חד'  חיים 
 + ק"כ  אלפנדרי   * מ"ר   90 מרפסות 
יח"ד חצר . תיווך 02-5379474, -053

3179474
[20050983]

יצחק  מנחת  עצמי!  הון  לבעלי 
שח   710.000 רק  מטר   35 יחידה 
ש''ח   4,200 חודשיית  שכירות 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20050981]

מגורה"  "אחוזי  היוקרה  בפרויקט 
98 חד   4 רווחה  שערי  יד  על 
רק  ק"ד  16מטר  מרפסת   + מטר 
052-7658-638 2520.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050865]

3 עוזר  חיים  חזקה!!  מציאה 
בנין  מאד  משוקעת  75מטר  חד' 
ש''ח   1730.000 רק  היימשע 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050848]

-5חד  תורה  בעזרת  במחיר!!  ירדו 
מרפסת  נוחה  קומה  מטר   135
גדולות  אופציות  מאד,  גדולה 
3400.000שח  רק  להרחבה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050846]

מזומן  לבעלי  בשוק!!  חדשה 
מעלית  ק"ב  75מטר  חד   3 בבהר"ן 
052-7658-638 ש''ח   1400.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050845]

חד'   2 מטר   33 כ  דיור  יחידת  ברש"י 
520.000 רק   3300 מושכרת  חדשה 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס
[20050840]

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

סיוע והכוונה ללא תשלום
[20050839]

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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050494]

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

הנדלס"
[20050492]

אמונים  "בשומרי  מזומן  "לבעלי 
יחידת דיור 38 מטר מפוארת + סוכה 
כ  חודשית  תשואה  750.000שח  רק 
"היימשע   052-7658-638 שח   4000

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]

מציאה!!  הגיועלדיגע  במחיר  ירדו 
90 דירת  יעקב  בעין  בבלעדיות! 
אפשרות  מטר,   5.30 גובה  מטר, 
להגיע ל 200 מטר מידי (באישור כל 
הקודם  ש''ח  רק 2300.000  השכנים) 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050349]

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]

ק"ב  כ"א,   3 מטר,   120 חד   4 בבלוי 
חניה   + שח   1000 ב  מושכר  מחסן   +
פרטית, חזית רק 2580.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20050248]

בינה  באמרי  מציאה!  הגיוואלדיגע 
מאד  מושקעת  מטר,   115 חד   4.5
רק   !! מדהים  נוף  נוחה  קומה   !!
052-7658-638 2680.000שח 

"היימשע תיווך -הנדלס"
[20050160]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20050008]

בשוק!  חדשה  מציאה!  מציאה 
150 חד   6 בגאולה  מזומן!  לבעלי 
מפלסי,  דו  מטר,   40 גג   + מטר 
052- 2800.000שח  רק  מעלית 
7658-638 "היימשע תיווך-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 
שח 052-7658-638  2520.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20050005]

רק  מטר   118 חד'   4 בתנובה 
052- נוחה  קומה  ש''ח   3200.000

7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"
[20049878]

ברוממה קרית בעלזא!! סמוך לבמ"ד 
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]

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

הנדלס"
[20049846]

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]

21000שח למטר נווה צבי תלמודי 
3 חד 75 מטר + 2 יחידות דיור סהכ 
שח -052 רק 3160.000  מטר   150
7658-638 "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]

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 
2,150,000 ומרפסת  חדר  לעוד 
לנוף,  חד'   4 יצחק  מנחת   * ש''ח 
0533179474 תיווך  לנכה.  מתאים 

025379474
[20049532]

ירושלים | השכרה
מרפסות   2  + רייקה  חד'   3 צבי  בנוה 
אהרון  קדושת   * גמיש  ש''ח   6,000
מרוהטת  מרווחת,  מושקעת  חד'   4
052- תיווך  ש''ח   8,000 ברמה 

7158059
[20051090]

2  + רב-שפע)  (ליד  מרדכי  תכלת   5
מרפסות ק“ג, מיידית! 050-4122714
[20051085]

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

הנדלס
[20050615]

בהמ"ג 4 חד' 100 מ"ר מרפסת גדולה 
משיב  במנחם  נהדרת   * ש''ח   6,500
מציאה  מרפסת,  יח"ה,   + מ"ר   100

6,200 ש''ח . תיווך 052-7158059
[20050499]

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]

ירושלים | משרדים
קומת  ממוזג,  משרד   ,80 בגוש 
שירותים,   + מ"ר,  כ-12  קרקע, 
ומים,  ארנונה  כולל  ש"ח,   1800

0533115200
[20051059]

בני ברק | מכירה
ק"א  90מ"ר  ענקית   3 טרפון  באזור 
מיידי  1,620,000ש"ח  שיפוץ  צריך 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20051101]

מחולקת  100מ"ר  השלושה  באזור 
מחסן   + יפהפיות  יחידות  לשתי 
כמשרד)  בטאבו  (רשום  וחניה 
03- "אפיק-נכסים"  1,700,000ש"ח 

5791514
[20051100]

דופלקס  אלישע  באזור  מציאה! 
ק"ג  מרפסת   + גדולים  5ח'  170מ"ר 
"אפיק- 2,050,000ש"ח  רק  עורף 
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20051099]

מיידי  חזית  ק"ק 100מ"ר  יגאל  באזור 
"אפיק-נכסים"  1,830,000ש"ח!  רק 

053-3128884 03-5791514
[20051098]

חזית  ק"א  3.5ח'  העיריה  באזור 
גדולה  סוכה  מעולה  מצב  3כ"א 
03- "אפיק-נכסים"  1,680,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20051097]

ק"ג  כ50מ"ר  2.5ח'  גן-ורשא  באזור 
"אפיק- 1,390,000ש"ח  אופציות   +

נכסים" 03-5791514
[20051096]

חזית  ק"ג  5ח'  ד.גג  הושע  באזור 
03- "אפיק-נכסים"  2,090,000ש"ח 

5791514
[20051095]

דירה  בוטיק  בבנין  לנדא!  ליד 
מרפסת   + 110מ"ר  4ח'  אחרונה! 
"אפיק- 3כ"א  מוגבהת  ק.קרקע 

נכסים" 03-5791514
[20051094]

סלון  160מר  דופלקס  זכריה  באזור 
יפהפיה  מושקעת  גדולים  ומטבח 
03- "אפיק-נכסים"  2,650,000ש"ח 

5791514
[20051093]

מעלית   + ק"ד  עוזיאל 170מ"ר  באזור 
3,000,000ש"ח  יחידה   + 5.5ח'  חזית 
"אפיק- נוספת  ליחידה  אפשרות   +
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20051092]

באזור ריינס פנטהאוז ק"ה + מעלית + 
גג בטאבו + נוף מיידי 2,600,000ש"ח! 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20051091]

[20051079]

70מר,  חצר   + 70מר  ד.גן,  בהתנאים, 
״מקסימום  יפיפיה  שקטה  משופצת 

נדלן ״ 077-4393767
[20051078]

לקוטלר/ פונה  בר"ע/סוקולוב, 4חד', 
 + ק"ג-אחרונה  4כ"א,  שקטה,  דונולו, 
ת.בניה בגג(יש חתימות), "מקסימום-

נדלן" 077-4393767
[20051077]

חד',   4 בבלעדיות,  גן,  דירת  בגורדון, 
90מ"ר + חצר-מקורה + מחסן + סוכה 
"מקסימום-נדלן"  הורים.  יחידת   +

077-4393767
[20051076]

מדהים  פנטאוז  ברק,  בבני  למכירה 
בבניה בבנין בוטיק, אופצית תכנון. גג 
לכוביצקי  לפרטים  צמוד,  מטר   100

נכסים והשקעות 0527166618
[20051068]

חדרים   4 דירת  ברק,  בבני  למכירה 
טכני  מפרט  בוטיק,  בנין  בבניה 
והשקעות  נכסים  לכוביצקי  עשיר, 

0527166618
[20051067]

בני ברק | השכרה
100מ"ר  חדשה   4 גבירול  באבן 
 + חזית  ק"ב  מרפסות   + יפהפיה 
03- ב-"אפיק-נכסים"  מפתח  מעלית 

5791514
[20051102]

חדשה  גדולה  יח"ד  שך  הרב  בסוף 
052- חדש.  ריהוט  ק"ג,  מקבלן 

7605227
[20051083]

בני ברק | משרדים
שקט  במיקום  מ"ר   80 להשכרה 
מיידי.  שקטה,  למטרה  ג')  (שיכון 

052-7600552
[20051074]

ביתר עילית 
ישראל  בישמח  ממש!  מציאה 
מידית  אופציה   + מטר   88 חד   3
 + מטר   15 נוסף  לחדר  בריצפה 
לדירה  לחבר  שאפשר  צמוד  מחסן 
052-7658-638 1520.000שח  רק 

"היימשע תיווך הנדלס"
[20050880]

ביתר עילית | מכירה
ק"ב  משותף  טאבו  ויז'ניץ  באדמורי 
גדולה  מרפסת   + מטר   125 חד   5
052-7658-638 1350.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051110]

משותף  טאבו  ויז'ניץ  באדמורי 
רק  מטר   10 מרפסת   + מטר   65
ק"ג,  פסח  עד  כניסה  760.000שח 
מעלית, נוף 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20051109]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051108]

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

הנדלס"
[20050940]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050939]

88 חד   3 ישראל!  בישמח  מציאה 
מחסן  לצרוף  מידית  אופציה   + מטר 
רצפה  גבי  על  חדר  ולעוד  לבית 
052-7658-638 1500.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050904]

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

תיווך-הנדלס"
[20050691]

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

הנדלס"
[20050682]

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]

במחיר!בקדושת  ירדו  "מציאההה" 
2  + מטר   105 חד   4 מפוארת  לוי 
תשואה  בגג  גדולות  דיור  יחידות 
רק 2315.000 שח  כ 10000  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]

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]

מודיעין עילית | מכירה
לל"ת בגרין פארק (חסידי) ק"ד 3ח' + 
אופציה בטאבו משותף עם ק"ה 3 ח' 
ק"ה 2,200,000 עד  מעלית  אופציה   +

052-7112022/3
[20051113]

קרית גת 
למכירה  דירות  מבחר  הבית"  "תיווך 
ובכל  בקריה  נכסים  ניהול  ולהשכרה 
רחבי העיר יהושע עבער -0504-126

124
[20048907]

צפת | מכירה
בנוף  לנופש/השקעה  יחודי  נכס 
בנוי 750מ"ר,  עד15%!  מניב  כנרת 
חייב  לשוק,  נמוך  במחיר  בריכה, 
למבינים...  חודש...  תוך  להמכר 
050- רי/מקס-נוף  לוין  תמר 

4156810
[20051082]

צפת | השכרה
נוחה,  קומה  שמורה,  חדרים   2 דירת 
 .12 בצה"ל  לריהוט  אפשרות  נוף, 

0533148040
[20050892]

טבריה | מכירה
בק. צאנז 5 חד', מרווחת, מושקעת, 
מ"ר.  לכינרת, 130  נוף  מרפסות,   2

לרציניים !! 052-7132472
[20051036]

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. 
דירות ברחבי הארץ 

שנתית  תשואה  ש''ח   169,000 דירה 
ש''ח   229,000 פרטי  בית   .15%

תשואה שנתית 20%. 03-7704471
[20051111]

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

gmail.com
[20050219]

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]

צפת 
מירון,  הרי  מול   ,10 בהאר"י  בעתיקה 
חדרי   2 מ"ר,   60 חדשה,  חד'   3 דירה 
 ,(2/5) מיטות   7 מטבח,  סלון-  שינה, 
נדנדה,בימי  מרפסת,  נפתחת,  ספה 
החול: 300 ש''ח לזוג, חמישי- מוצ"ש 
לקבל  ניתן  למשפחה.  ש''ח   1000

תמונות 052-7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

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

ליד העתיקה 052-2840299
[20047893]

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

com
[20042704]

יערה 
בריכה,  חד',   6 התאומים,  וילת 
סה"כ  מקוה,  ג'קוזי,  סאונה, 
052- 04-9806989 מיטות.   22
mazal2409@ עודד   7602440
gmail.com / mazall068@

gmail.com
[20043606]

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

טלפקס
[20040560]

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

עם ג'קוזי וסאונה 052-7162596
[20049293]

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 
נקיות  חדשות,  ארוח  יחידות 
למשפחות  העליון  ברח'  ומאובזרות 
050- וטרמפולינה.  חצר   + /לזוגות 

4174016
[20050859]

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 
דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
לשב"ק  ירושלים  במרכז 

ולתקופות קצרות. 052-7143111
[20050756]

ממוזגת  מרווחת,  יפה,  דירה  בבעלזא 
ימים  ולקצרות,  לארוכות  מצעים,   +
052-  ,02-5386720 וחגים.  שבתות 

7616720-1
[20040110]

יסודות 
8 ומפוארת!  חדשה  בוטיק  וילה 
איש,   35 עד  שינה,  אולם   + חדרים 
052- ואסתטיקה  נקיון  דשא,  מרחבי 

7682874
[20051003]

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

אלבוים 052-715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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

משרד התחבורה. 053-4112154
[20050148]

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

053-310-20-26
[20043211]

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

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

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

0527-10-10-20
[20040492]

בגדול ַ ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

צהרון  ומפעיל  גן  לכיתת  סייע  דרוש 
 - שמש  בבית  באידיש  חסידי  לת"ת 

מיידי קו"ח לפקס: 0723730411
[20051107]

למעון  מלאה  למשרה  מטפלת 
מצוינים  תנאים  ב"ב,  במרכז  יום 

למתאימה 03-570-3853
[20051103]

לעבודה  מב"ב  ונמרץ  צעיר  בחור 
חרדית.  עבודה  סביבת  במחסן, 

0527155248
[20051089]

למעון  וחמה  מסורה  עובדת 
תנאים  ב"ב,  במרכז  וקטן  איכותי 

טובים. 054-8434401
[20051084]

בב"ב  פוטו  לחנות  עובדת  דרושה 
במשמרות 34 לשעה + בונוס, עדיפות 

לאנ"ש 036745294
[20051081]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
לפקס:  קו"ח  לצהרון  עוזר  דרוש 

5812753
[20051071]

לאפיה  עובד  דרוש  בירושלים! 
054- מ17:00-22:00 ומכירה 

8480031
[20051060]

בירושלים  לבנות  חרדית  לפנימייה 
ניסיון  בעלת  חרוצה  מנהלת  דרושה 
עבודה  מאתגרת,  למשרה  בחינוך, 
02- לפקס  קו"ח  גמיש.   14:00-20:00

6259371, תנאים טובים למתאימה.
[20051048]

ביטוח  לסוכנות  מכירות  נציג  דרוש 
למייל  לשלוח  ניתן  קו"ח  באלעד 

db@gefner.co.il
[20051041]

ביטוח  לסוכנות  מכירות  נציג  דרוש 
למייל  לשלוח  ניתן  קו"ח  ברק  בבני 

db@gefner.co.il
[20051040]

בירושלים  חרדי  לימודים  למוסד 
נדרשת   • בחינות  משגיחי  דרושים 
טובים.  אנוש  יחסי  לצד  אסרטיביות 
• העבודה בשעות הערב. • שכר נאה 
למתאימים. (מתאים בעיקר כתוספת 
cts. חיים:  קורות  למשלוח  הכנסה) 

job1@gmail.com
[20051039]

מישהו  מחפש  בארה"ב  חברה 
לספרי  ציורים  לצייר  שיודע 
mechonshevach@ ילדים, 

gmail.com
[20051019]

דרוש עובד נקיון, לישיבה בירושלים, 
בשעות הבוקר בלבד, 052-7662256
[20050841]

לילדים  משחקים  לחברת 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, לעבודה 
ניסיון,  נדרש  לא  רגועה,  משרדית 
בי-ם  ש"ח * לחברה חרדית   5,500
פקיד/ה, שעות נוחות, 6,500 ש"ח. 
דרוש/ה  בב"ב  ביטוח  לסוכנות    *
מזכיר/ת מנכ"ל, לניהול יומן, ועוד. 
קריירה  ש''ח.   8,000 בוקר,  משרת 

072-22-222-62
[20043625]

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

052-7195050
[20050916]

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

23-23
[20047215]

מוסדי ָ מיחם  שדרוג  למוסדות! 
למיחם  רגיל  ממיחם  קיים 
בעית  נחסך  וכך  אוטומטי, 
החימום.  גוף  קלקול  מים,  חוסר 
והרווח- מים חמים כל הזמן! -058

3285439
[20050954]

אולמות 

"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 

מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 

צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 

054- להזמנות:  השומר  עזרא 

8426765
[20047240]

הובלות 

 / דירות  אריזת  דירות/  הובלת 

רחבי  בכל  שירות  /נגרות.  אחסנה 

נחמן   ! הוגנים  מחירים  הארץ. 

0548523899
[20050953]

תמלול 

רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 

052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051004]

טיסות 

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]

השבת אבידה 
לבעליו  החשוב  קטן  תיק  נשאר 
השומר  ברח'  אוטובוס  בתחנת 

בב"ב.052-7652202
[20051106]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 
 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 
1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

דף היומי בבלי: חולין לז    דף היומי ירושלמי: כלאים יג    חובות הלבבות:
משנה יומית: ב"מ ג, ז-ח    הלכה יומית: או"ח  חשבון הנפש הכ"ו (העונש) 
תלה, א - תלו, ב    רמב"ם יומי: מתנות עניים ח-י    שו"ע הרב - רב יומי: א, 

ז-ח    דף היומי - זוהר: יתרו, סעי' קלו-קנג    חפץ חיים: רכילות ט, א-ב  
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' לו:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:248:268:258:268:268:24סו"ז ק"ש מג"א

9:129:139:149:139:149:12סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:309:329:329:339:339:30סוף זמן תפלה מג"א

10:0210:0410:0410:0410:0410:02סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
11:4411:4511:4411:4611:4611:42חצות היום

12:1412:1512:1412:1612:1612:12מנחה גדולה
16:5216:4816:4816:5116:5016:48שקיעת החמה

זמנים למחר

5:045:065:065:065:065:05עלות השחר
5:455:475:475:465:475:46זמן ציצית ותפילין

6:376:486:406:416:426:37הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073- פארם סנטר  ברק בני  זאב     פסגת  קניון  דיין  משה  שד'   050-7713444 זאב גבעת  פארם  סופר  ירושלים
077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם שיכון דן 2688970 אהרנוביץ' 12, ב"ב    תל אביב
בי שופר סל 8338091 שד'  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה סופרפארם מינסטור
077-8880100 סופרפארם 077-8881700 בר יהודה 111    רמת גן סופר פארם ביג צ'ק פוסט בנימין 60    חיפה
סופר  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 214.455-
אתמול: 214.47-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
11-6

תל אביב
16-10

חיפה
14-9

גולן
12-6

טבריה
15-9

גליל
8-5

באר שבע
16-7

אילת
20-10

מזג האויר
ירידה קלה בטמפרטורות

היום - גשם מדי פעם בצפון הארץ 
ולאורך מישור החוף, בחרמון יירד 
שלג. במישור החוף ינשבו רוחות 

דרום מערביות ערות. תחול ירידה 
קלה בטמפרטורות.

שישי - מעונן חלקית עד בהיר 
ותחול עליה קלה בטמפרטורות.

שבת - מעונן חלקית עם ירידה קלה 
של הטמפרטורות. לקראת הערב 

ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ.

ראשון - גשם לפרקים מלווה 
בסופות רעמים יחידות בצפון 
הארץ שיתפשט במהלך היום 
למרכז. תנשבנה רוחות ערות 

ובחרמון יירד שלג. בדרום הארץ 
יתכן אובך.

ראשוןשבתשישי

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  03-6161067 09:00-15:00 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז 
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080

לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה  02-6512222 11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול  1800-20-18-18
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה  דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466
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 תפריט חלבי עשיר

04-950-9000
                112
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מזמינים חופשה במלון כינורות 
ומקבלים זוג כרטיסים: 

*למזמינים 2 לילות ומעלה

בנוסף: 
לילה שלישי חינם!

קר 
או 

חם?
לחמי טבריה לחרמון המושלג או 

"הייתי בשני המוסדות האלו... מרגש 
לראות כמה אדם אחד יכול לעשות!"

אוקראינה: אלפים פקדו את ציון הרה"ק 
בעל התניא לרגל יומא דהילולא

הצלחה מרשימה לאירועי יום ההילולא שע"י 'קרית רבינו הגדול – האדיטש', בניהולו של שליח חב"ד 
המקומי הרב שניאור זלמן דייטש

מאת א. למל

אלפי מתפללים פקדו ביממות 
פרטיים,  ברכבים  האחרונות 
כלי  ובכל  במסוקים  באוטובוסים, 
הקדוש  ציונו  את  אפשרי  תחבורה 
ומייסד  התניא  בעל  הרה"ק  של 
חסידות חב"ד, לרגל יום ההילולא 

כ"ד בטבת.
'קרית רבינו הגדול' בהאדיטש 
יהודי  למרכז  שואבת  אבן  הינה 
בכל מה שקשור ליהדות ולקירוב 
בריתות,  סמינרים,  כמו  היהדות 
בית  ותחזוקת  שימור  חופות, 
החיים היהודי ופעילות ענפה בכל 
מתע־ שהמקום  כך  השנה.  מעגל 
האנשים  בכמות  לשנה  משנה  צם 
ול־ הגדול'  רבינו  ל'קרית  הבאים 

ציון הקדוש.
שע"י  ההילולא  יום  אירועי 
האדיטש',   – הגדול  רבינו  'קרית 
התקיימו בניהולו של שליח חב"ד 
המקומי הרב שניאור זלמן דייטש, 
הכנסת  בית  את  והקים  שיזם 
המ־ כלל  את  המשרת  האורחים 
הקדוש  לציון  שעולים  תפללים 

במהלך כל ימות השנה.
ההילולא  יום  טבת,  כ"ד  ליל 
כשמאות  הציון  במתחם  התחיל 
ומע־ בתחינה  משתפכים  אנשים 
וההתרג־ ישראל  כלל  על  תירים 
פורש  הקדוש  היום  בשיאה,  שות 
את כנפיו על העולם והם נמצאים 
במקום מנוחת הצדיק, כשתפילות 
מתקיימות  זו  אחר  בזו  ערבית 

ב'היכל האדמו"ר הזקן'.

המקום  כולו  הלילה  במהלך 
שקק חיים, שיעורים והתוועדויות 
האוכל  בחדר  התנהלו  ספונטניות 
ערוכים  שולחנות  סביב  המרווח 
טרי  והכל  דגים  בשר,  טוב,  בכל 
ובשפע רב הניתן חינם. מכל עבר 

המבקרים  את  לשמוע  היה  ניתן 
של  הידועים  ניגוניו  את  מנגנים 

בעל התניא.
בין המבקרים הרבים ניתן היה 
למצוא רבנים חשובים ומשפיעים 

ידועים מכל רחבי תבל. 

על  המסורתי  הניגונים  סדר 
התקיים  הזקן  אדמו"ר  של  ציונו 
כמתוכנן בשעת הסתלקותו 22:45 
רבות  מאות  בהשתתפות  בלילה, 
ישראל,  בית  ועמך  חסידים  של 
ובליווי המוזיקלי של הכנר החסיד 

ר' מרדכי ברוצקי.
הת־ המרכזית  ההתוועדות 

קיימה בהשתתפות המשפיע הרב 
רבות  שדיבר  דייטש,  שלום  חיים 
ההילולא,  בעל  של  תורתו  אודות 
הנפ־ וחידושיו  העצומה  גדולתו 

לאים בתורת הנגלה והנסתר. 
כמו כן, עורר את הציבור לע־

סוק באופן תמידי בלימוד ספריו, 
החסידי,  היסוד  ספר   – התניא 
בהוראתו  כתב  אותו  הרב,  ושו"ע 
המגיד  ורבו,  מורו  של  הישירה 
בהת־ כי  יצוין  זי"ע.  ממעזריטש 

ישראל  שגריר  השתתף  וועדות 
באוקראינה ר' יואל ליאון.

ארה"ב: פוטרה רוקחת מוסלמית בבית 
מרקחת בקליבלנד בשל אמירות אנטישמיות

מאת א. למל

מוסלמית  רוקחת  קולאב,  ד“ר 
בק־ מעבודתה  פוטרה  מקליבנד, 
ליניקה הרפואית בה עבדה, לאחר 
מבחילים  איחולים  שהתפרסמו 

נגד יהודים שכתבה.
ב'קליבלנד  עבדה  קולאב 
אחת  אוהיו,  בקליבלנד  קליניק' 
בארצות  הגדולות  הקליניקות 
מאפשרת  רשמי  שבאופן  הברית, 
לעבוד  שבת  ששומרים  אנטי־לעובדים  שום  בשורותיה  אין  אצלה. 

שמיות ואף ישנם חרדים העובדים 
בה לפרנסתם.

הספיקה  היא  הדיווח,  עפ"י 
חודשים  מספר  במקום  לעבוד 
פנו  המקום  שתושבי  עד  בודדים, 
כת־ מה  לבעלים  והראו  למרפאה 

בה הרופאה המוסלמית.
”הלוואי  כתבה  השאר  בין 
שאתן ליהודים את התרופות הלא 

נגד  איומים  שלל  ועוד  נכונות“, 
יהודים.

הוד־ פרסמו  הקליניקה  בעלי 
וכתבו  המקרה,  על  רשמית  עה 
”אנחנו פיטרנו את העובדת ברגע 
שכתבה,  הדברים  על  לנו  שנודע 
היא הספיקה לעבוד אצלנו מספר 
שנודע  וברגע  בודדים,  חודשים 
נגד  דברים  כתבה  שהיא  לנו 

יהודים היא פוטרה“.

מאלי: 37 בני אדם נרצחו במתקפה 
של חמושים על כפר במרכז המדינה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

במאלי  האתנית  המתיחות 
גבתה בלילה הקודם עשרות קרב־
נות: כנופיה חמושה פשטה בחסות 
במרכז  קולון  הכפר  על  החשכה 
שלא  בתושביו  וטבחה  המדינה, 

במתקפה  עזרה.  להזעיק  הספיקו 
שהחלה בשעה חמש לפנות בוקר, 
זמן  ונמשכה  המקומי,  השעון  לפי 

קצר, נרצחו 37 בני אדם. 
מעשי ההרג במאלי שבאפרי־
לת־ האחרונות  בשנים  הפכו  קה 

התעצמות  רקע  על  יותר,  דירים 
הקבוצות  בין  האתנית  המתיחות 

שנים  לפני  השונות.  השבטיות 
חמושים  מורדים  הצליחו  אחדות 
נרחבים  שטחים  על  להשתלט 
צבאית  התערבותה  ורק  במדינה, 
במאלי  שלטה  שבעבר  צרפת  של 
חסות,  מדינת  בה  רואה  ועדיין 
המורדים  של  לנסיגתם  הובילה 
בקרבות  קשות  אבדות  שספגו 
את  והחזירה  הצרפתי,  הצבא  מול 
של  הרשמית  לממשלה  השלטון 

המדינה. 
שהמורדים  אף  על  זאת,  עם 
שולטים  ואינם  להסתתר  נאלצים 
כיום בשטחים נרחבים, הם מצלי־

חים להוציא מפעם לפעם פעולות 
קרבנות  מספר  שגובות  גרילה 

גבוה, כמו המקרה הנוכחי. 

אירלנד: צלבי קרס על 
בית הכנסת בדבלין

ממשטרת דבלין נמסר כי הם רואים בחומרה את ההסתה 
נגד הקהילה היהודית וכי הם מטפלים בזה בכל הרצינות

מאת א. למל

כתו־ חוקרת  אירלנד  משטרת 
בות נאצה וצלבי קרס שרוססו על 

בית הכנסת בעיר דבלין.
מטעם הקהילה נמסר כי "היה 
האיומים,  את  לראות  מצער  מאד 
זה  את  למחוק  הספקנו  לשמחתי 
פעם  לא  זה  התפרסם.  שזה  לפני 

פעמים  כמה  קורה,  שזה  ראשונה 
במש־ התלוננו  האחרונות  בשנים 

לא  אנחנו  נגדינו.  הסתה  על  טרה 
נפסיק את השגרה אבל נפקח עין 

נוספת". 
הם  כי  נמסר  דבלין  ממשטרת 
נגד  ההסתה  את  בחומרה  רואים 
הקהילה היהודית וכי הם מטפלים 

בזה בכל הרצינות.

jpg.הכתובת על בית הכנסת

נעצר חשוד בהונאת הענק בה נמכרו אלפי 
כרטיסי טיסה פיקטיביים לראש השנה באומן

המשטרה עיקלה רכב יוקרה שנרכש על פי החשד בכספי ההונאה

מאת חיים מרגליות

החשוד  אדם  עצרה  המשטרה 
שבאמצעות כסף אותו קיבל במר־
לאומן  טיסה  כרטיסי  ממכירת  מה 
לעצמו  רכש  השנה,  ראש  לפני 
ידי  על  נתפס  הרכב  יוקרתי.  רכב 
השוטרים למטרת חילוטו והשבת 

הכספים לנפגעי העבירה.
ראש  לפני  מעט  כזכור, 
הונאת  המשטרה  חשפה  השנה, 
טיסה  כרטיסי  מכירת  של  ענק 
בעקבות  זאת  לאומן.  פיקטיביים 
רכ־ לפיהן  אזרחים,  של  תלונות 

מחברת  לאומן  טיסה  כרטיסי  שו 
ב־635  'אירופנים'  בשם  נסיעות 
לפני  יום  אך  כרטיס.  לכל  דולר 
החברה  הודיעה  הטיסה,  מועד 

למ־ ביכולתה  אין  כי  ללקוחותיה 
לא את חלקה בעסקה והכרטיסים 

בוטלו.
מיד  שפתחו  המשטרה  חוקרי 
בחקירה מאומצת, הבינו כי על פי 

החשד מדובר בהיקף הונאה רחב 
מ־2,000  יותר  נפגעו  ממנו  מאוד 
לראש  לנסוע  שביקשו  אנשים 

השנה לאומן.
עם התקדמות החקירה, עצרו 

חשודים,  שני  המשטרה  חוקרי 
לחקי־ הובאו  והם  החברה,  בעלי 

דבר  לקבלת  בחשד  במשטרה  רה 
זיוף  מחמירות,  בנסיבות  במרמה 
בכוונה לקבל דבר במרמה, הלבנת 

הון ועבירות נוספות.
במהלך החקירה עלה כי אחד 
על  השתמש  המרכזיים  החשודים 
אותם  הלקוחות  בכספי  החשד  פי 
לרכוש  מנת  על  במרמה,  קיבל 
לעצמו רכב יוקרתי בשווי מוערך 

של מעל 400 אלף ש"ח.
בפעילות סמויה שערכו בלשי 
'על  החשוד  את  תפסו  המשטרה, 
היוקרתי  ברכבו  נוהג  כשהוא  חם' 
ועצרו אותו לחקירה. הרכב עצמו 
וכאמור,  המשטרה,  ידי  על  נגרר 
הש־ למטרת  לחילוטו  הליך  החל 

בת הכספים לנפגעי העבירה.

להקת דולפינים נדירים 
נצפתה בסמוך לאילת

מאת ח. אבישלום

נצפו  במיוחד  נדירים  אורחים 
בלהקת  מדובר  לאילת.  בסמוך 
דולפינים נדירה מאוד, של פרטים 

ממין עבשן־קטלני.
ידי  על  שנצפתה  הלהקה, 
הטבע  רשות  של  הימית  היחידה 
והגנים, מנתה כעשרה פריטים. כל 
אחד מהם הוא באורך של כשישה 

מטרים, ובמשקל של טון וחצי.
הלה־ אחר  קצר  מעקב  לאחר 
הלה־ חצתה  שגרתית,  הבלתי  קה 

קה את הגבול, בלי להחתים דרכון 
המצרי  השטח  אל  והגיעה  כמובן, 

צילום: אומרי עומסי, רט"גשל הים האדום.

jpg.קליבלנד אוהיו

דנמרק: יריעת ברזנט גרמה 
למותם של ששה בני אדם

מאת י. לוסטיגמן 

את־ נהרגו  אדם  בני  ששה 
גבי  על  רכבת  בתאונת  מול 
זילנד  האיים  בין  המחבר  הגשר 
מהמשטרה  בדנמרק.  ופיונן 
אירעה  התאונה  כי  נמסר  הדנית 
גבי  על  חלפה  משא  כשרכבת 

במסילה  הגיעה  וממולה  הגשר, 
יריעת  נוסעים.  רכבת  המקבילה 
המ־ ממרכבת  שהתנופפה  ברזנט 

הנוסעים  רכבת  לנהג  גרמה  שא 
לעצור בבלימת חירום, וכתוצאה 
מהפסים  הרכבת  ירדה  מכך 
זה  התנגשו  מקרונותיה  וחלק 

בזה. 
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