
שיגורים ויירוטים גרמו לבהלה רבה באתר החרמון שעמוס במטיילים

סוריה: "סיכלנו תקיפה ישראלית"; כיפת ברזל הצליחה 
ליירט טיל ששוגר לעבר הר החרמון העמוס במבקרים

בחסדי שמים לא היו נפגעים משיגור הטיל לאתר החרמון ^ "מערכות ההגנה האווירית שלנו סיכלו תקיפה אווירית של ישראל ומנעו ממנה להשיג את מטרותיה", 
מסר גורם צבאי סורי ^ מטוס שהיה בדרכו מטהרן לדמשק הסתובב ושב חזרה לארצו ^ ראה"מ נתניהו: ''פוגעים בהתבססות איראן גם כשאני בחו"ל''

מאת סופרנו הצבאי

כי  אתמול  הודיעה  סוריה 
שלה  האווירית  ההגנה  מערכות 
ישראלית  אווירית  תקיפה  סיכלו 
אמר  צבאי  מקור  המדינה.  בדרום 
"מער־ סאנא:  הידיעות  לסוכנות 
סיכלו  שלנו  האווירית  ההגנה  כות 
ומנעו  של ישראל  תקיפה אווירית 
עם  מטרותיה".  את  להשיג  ממנה 
פרטים  הוסיף  לא  הגורם  זאת, 
טענו  אופוזיציה  גורמי  נוספים. 
המטרות  כי  הזה  לדיווח  בהמשך 
היו בסיסים איראניים הממוקמים 

מדרום לדמשק.
שעה קלה אחרי דיווח סוכנות 
כיפת  מערכת  הסורית,  הידיעות 
צפון  לעבר  שיגור  יירטה  ברזל 
החרמון  אתר  באזור  הגולן.  רמת 
נצפו שובלי השיגור והיירוט, שם 
מא־ בישראל  השגרה.  נשמרה 
רקטת  של  היה  היירוט  כי  שרים 
במכוון  ששוגרה  קרקע־קרקע 
ש'זלג'  נ"מ  טיל  של  ולא  מסוריה, 
בטעות לכיוון רמת הגולן. מדובר 
בהתפתחות משמעותית, שכן זוהי 
רק הפעם השניה שבה יוזמות סו־

ריה או איראן תגובה על תקיפות 
המיוחסות לישראל בשטח סוריה. 
ברקע האירועים, הגיע הרמטכ"ל 
לפי  צפון.  לפיקוד  כוכבי  אביב 
רמת  בשמי  ערביים,  דיווחים 
פעילות  נרשמה  והצפון  הגולן 

אינטנסיבית של חיל האוויר.
בצבא רוסיה טוענים כי צה"ל 

הים  משטח  טילים  שבעה  ירה 
התיכון אל מטרה בשדה התעופה 

הטילים  הרוסים,  לפי  בדמשק. 
יורטו ולא נגרם נזק לשדה התעו־

פה, אין גם נפגעים באירוע.
בוצעה  שבו  לזמן  במקביל 

נוסעים/ מטוס  התקרב  התקיפה, 
תובלה איראני לנחיתה בשדה הת־
המ־ דמשק.  של  הבינלאומי  עופה 

טוס שככל הנראה קיבל עדכון על 
התקיפה, שב חזרה לטהרן. המטוס 
איירליינס'  'מהאן  חברת  של  היה 
הוא  החברה  מרכז  האיראנית. 
התעו־ משדה  פועלת  היא  בטהרן, 

צי  וברשותה  חומייני  האימאם  פה 
במס־ כשישים  מטוסים,  של  גדול 

פר, כמעט כולם מתוצרת אירופית. 
כשגנ־ החברה  התפרסמה  ב־2009 

בה שני מטוסי בואינג 747 מחברת 
באמצעות  האירופית  'בלו־סקיי' 
סיר־ החברה  מזויפים.  מכר  שטרי 

כידוע,  המטוסים.  את  להחזיר  בה 
מכירת  על  אמריקני  חרם  מוטל 
סוג  מכל  ארה"ב  מתוצרת  מטוסים 

האיס־ המהפכה  מימי  עוד  לאיראן 
לאמית ב־1979.

לה־ התייחס  הממשלה  ראש 

נתנאל חיים יעקב הלפרין
בהר"ר יצחק שמואל הי"ו

ישיבת עמלה של תורה
בני ברק

פעסי פלינטנשטיין
בהר"ר בנימין הי"ו בן האדמו"ר מקפישניץ שליט"א
סמינר בית שרה שנירר – מנצ'סטר
רמת בית שמש

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, מוצש"ק, אור לי"ד בשבט תשע"ט

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
ש"ח  5.00 בא"י:  המחיר   | י"א  שנה   |  3059 גליון   | ינואר   21  | תשע"ט  בשבט  ט"ו  יתרו,  פר'  שני  יום   | בס"ד 
(הצידה) הט"ו  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | לא  כלאים   - ירושלמי   | נה  חולין   - בבלי  היומי:  דף 

0000

350

4

07777-50515121

8:00
30.01.19

2

בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

שווה לנסוע ל- !
 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

36 086-22-77-81

מי שיזדקק לישועה 
יבנה את בית 

מדרשי

20-25.1.19

ראשון - שישי
י"ד-י"ט שבט

הנחה
ט"ו%

במלכות וקסברגר!
ט"ו בשבט

לאחד מטרקליני

את ספרון
'חמש המתנות'

מלכות וקסברגר

חגיגות 
שבוע

על מגוון מוצרים!

077-9973744

היכנסו

וקבלו
במתנה!

20-25.1.19

ראשון - שישי
שבט י"ד-י"ט

מלכות וקסברגר!
בשבט ט"ו

אחד מטרקליני

את ספרון
חמש המתנות'

מלכות וקסברגר
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בג"ץ קיבל את בקשת הארכה לפקיעת 
חוק המסדיר את מעמד בני הישיבות

החוק הנוכחי ישאר בתוקף עד כ"ה תמוז תשע"ט
מאת חיים מרגליות

בקשת  את  קיבל  בג"ץ 
של  פקיעתו  לדחיית  הממשלה 
בני  מעמד  את  המסדיר  חוק 
תוקפו.  ולהארכת  הישיבות 
הבקשה  את  קיבלו  השופטים 
החוק  של  ותוקפו  במלואה, 
תשע"ט,  בתמוז  כ"ה  עד  הוארך 
עד  חלופי  חוק  לחוקק  במטרה 

מועד זה, לאחר הקמת הממשלה 
הבאה.

כזכור, בשבוע שעבר, אחרי 
הוגשה  קודמות,  דחיות  שתי 
לדחיה  בקשה  הממשלה  ידי  על 
את  החוק  פקיעת  של  נוספת 
הישי־ בני  מעמד  את  המסדיר 
בות, הפעם הבקשה היא עד סוף 

הקיץ תשע"ט.
היה  הדחיה  לבקשת  הנימוק 

החדשה  לממשלה  לאפשר  כדי 
להדרש  הבחירות,  לאחר  שתוקם 
לסוגיה המורכבת. ראש הממשלה 
דעתו  על  מבקש  הבטחון  ושר 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  של 
להורות לפיכך על הארכה נוספת 

של השהיית הצו המוחלט.
הדחיה הראשונה היתה לפני 
כחצי שנה, כאשר בג"ץ קיבל את 
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  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

הערב הילולת כ"ק מרן 
אדמו"ר מלעלוב זצוק"ל

הערב אור ליום ט"ז שבט יחול 
אדמו"ר  כ"ק  של  דהילולא  יומא 
מל־ שלמה  אברהם  רבי  הרה"ק 
בסערה  עלה  אשר  זצוק"ל,  עלוב 
 – בשלח  פר'  במוצש"ק  השמימה 

שירה תש"ס.
האי  זי"ע,  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
של  אוהבן  ונשגב,  קדוש  צדיק, 
והנהיג  מורשתו  הנחיל  ישראל, 
במסירות  בסילודין  ישורון  עדת 
קמאי  מצדיקי  חד  עילאית,  נפש 

והאיר  וטמירה,  רוממה  שהנהגתו 
ישראל  של  לבבם  וקירב  עיניהם 

לאביהם שבשמים.
הילו־ סעודות  יתקיימו  הערב 

בארץ  לעלוב  חסידי  בריכוזי  לא 
על  יעלו  במהלכם  אשר  ובעולם, 
הק',  ודרכיו  חייו  מפעולות  נס 
ויושמעו דברים במשנתו הטהורה, 
מנין  יתקיים  בשנה  שנה  וכמידי 
מיוחד בליל ההילולא לאחר חצות 
  המשך בעמ' ו

בהמשך למסע ההרס שמוביל ראש העיר החדש: 
מסעדה בטבריה פתחה את שעריה בשבת קודש

מאת כתב 'המבשר'

טבריה  הקודש  בעיר  מסעדה 
קודש,  בשבת  שעריה  את  פתחה 
וח־ נוספת  הסלמה  המהווה  צעד 
מורה במסע שמנהל ראש העיריה 
קודש  שבת  נגד  קובי,  רון  החדש, 
למסעדה  ההכשר  נותני  בעירו. 

הסירו אותו מיידית. 
בעיר  בטיילת  'באזל'  מסעדת 
בהכשר  כה  עד  שהיתה  טבריה, 
וחוג  טבריה  הראשית  הרבנות 
פתחה  תקוה,  פתח  סופר  חתם 

לראשונה את שעריה בשבת. 
הכש־ ועדת  מטעם  המשגיח 

שהגיע  פ"ת,  סופר  חתם  חוג  רות 
נרעד  ביקורת,  לערוך  בשבת 
הוא  פתוחה.  המסעדה  כי  לראות 

פנה אל הבעלים והביע זעזוע, ואף 
בהסרת  מסתכן  הוא  כי  לו  הבהיר 

ההכשר. 

נלקחה  שבת  במוצאי  מיד 
חתם  חוג  של  הכשרות  תעודת 

 בהתאסף ראשי עם 
 שרי התורה והחסידות

יחד שבטי ישראל

 כ"ד-כ"ה שבט תשע"ט
'גלי צאנז' קרית צאנז נתניה

הכנסיה הארצית

כ"ד-כ"ה שבט תשע"ט | נתניה
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  המשך בעמ' ו

זעזוע: קמפיין פרובוקטיבי מסית של 'ישראל 
ביתנו' משווה בין החרדים לאויבי ישראל

אישי ציבור בתגובה: "אם ליברמן מנסה להציל את הסקרים המדשדשים של מפלגתו, אל לו 
לעשות זאת באמצעות הסתה פרועה נגד הציבור החרדי והשוואתו בשורה אחת עם אויבי ישראל"

מאת כתב 'המבשר' 

הס־ על  להתגבר  נואש  בנסיון 
מפלגת  של  הלא־מחמיאים  קרים 
יו"ר  אתמול  בחר  ביתנו',  'ישראל 
המפלגה אביגדור ליברמן, להשיק 

את קמפיין הבחירות שלו תוך כדי 
ומקוממת  פרובוקטיבית  השוואה 

בין החרדים לאויבי ישראל. 
במסגרת הקמפיין – שכותרתו 
"לא דופק חשבון" – מוצגים בשו־

רה אחת חמאס, ח"כ אחמד טיבי, 

ארגוני ה־BDS ו…"החרדים".
גרם  המקוממת  ההשוואה 
בני  בקרב  רק  לא  רבה  לסערה 
אישי  בקרב  אלא  החרדי,  הציבור 
ביש־ הקשת  קצוות  מכל  ציבור 
  המשך בעמ' ו

כוחות צה"ל בגבול הצפון



יום ב', ט"ו בשבט תשע"ט | המבשר | עמוד ב

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,

ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 02-5805802, פקס 02-5805804
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
02-5805802 שלוחה 5    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ פניות מנויים:

AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

ליברמן לא בא בחשבון 
לא תמיד ראוי או מותר להבליג על דברי שיסוי. לפעמים כאשר 
המסית עובר כל גבול נאלצים לחרוג מן הכלל של 'אל תען כסיל 
כאיוולתו'. ולא לשם הוויכוח או ההוקעה אלא מפני שדברי הבלע 
מוח  חמומי  להניע  ואפילו  יצרים  ללבות  שנאה,  להגביר  עלולים 
לפגוע ולפגע. ונגד דברים כאלה אסור להחשות. שתיקה כהסכמה. 

חובה לקרוא לסדר, להתריע ולתבוע את הפסקת השיסוי.

במה דברים אמורים? בסיסמת הבחירות של אביגדור ליברמן 
בטקס  ואתמול  חשבון'.  דופק  לא  'ליברמן  לבחירות:  'ירוץ'  איתה 
שמבקשים  שלטים  שני  בין  הצטלם  הוא  שלו  הקמפיין  הצגת 
להראות קבל עם ועדה, מהו המוטו של מערכת הבחירות ונגד מי 
הוא מתקומם, במי הוא רואה את הצרה שנגדה הוא נלחם ומבקש 
חשבון  דופק  "לא  לחמאס".  חשבון  דופק  "לא  העם.  אמון  את 

לחרדים". 

לשאת  וכדי  הישראלית  הפטריוטיות  באדרת  מתהדר  ליברמן 
אבל  היהדות.  בעד  הוא  כי  טוען  הוא  הימין  מן  בוחרים  בעיני  חן 
אין הוא אלא כטובל ושרץ בידו. היהדות שלו אינה אלא תרמית. 
נאבקת  ובחגים,  בשבתות  עסק  בתי  פתיחת  קידמה  שמפלגתו  מי 
בתי  סמכות  את  לעקר  ומבקשת  כיהודים  גמורים  בנכרים  להכרה 
הדין הרבניים, היהדות אינה אלא פסדה חלולה, נעדרת כל ממשות. 

'ישראל' ביתנו של ליברמן עשתה מה שלא עשתה שום מסגרת 
ליצור  והוא  לפיד,  טומי  לא  גם  דתית,  אנטי  ישראלית  מפלגתית 
מכנה משותף בין חמאס לחרדים. כאילו שחמאס הרצחני והיהדות 
התורנית נמצאים באותה מדרגה. ליברמן טען שהוא פרש ממשרד 
לא  בחמאס  קשה  מכה  להכות  דרישתו  שכביכול  משום  הבטחון 
התקבלה. ובקמפיין שלו הוא ממשיך לתקוף את ראש המשלה ואת 
המטכ"ל על שהם מעבירים כסף קטארי לעזה. ואם כן מה דינו של 
הצד השני של המשוואה, היינו החרדים? אילו רדיפות הוא מתכנן?

לכאורה אין להתרשם מדבריו של ליברמן. הוא נודע באיומים 
והביאו  הישראלית  לדיפלומטיה  רע  שם  שהוציאו  ובהצהרות 
שאיים  מי  המדינה.  של  ההרתעה  בכושר  הערבי  העולם  לזלזול 
ירגיזו  אם  יפוצץ  שהוא  אסואן  סכר  במימי  מצרים  את  להציף 
אותו, מי שאיים על מנהיג חמאס שהוא איש מת מהלך, הוא אדם 
פתטי. ובכל זאת מילים יכולים להרוג. וזאת כבר למדנו להוותנו. 
השוואת החרדים לחמאס עלולה להתקבל על ידי אנשים סרי בינה 
כהתרת דמם. ולכן אם נותר בליברמן שמץ של הבנה עליו להתנער 
ולהתנצל. אם לא יעשה זאת כי אז המסקנה צריכה להיות: 'ליברמן 

לא בא בחשבון'. 

ַאִלים
ליברמן  של  המצח  עזות 
לשפל  אתמול  הידרדרה 
הק־ של  השקתו  עם  חדש 
הוא  שעמו  העלוב  מפיין 

מבקש לקושש קולות.
שאילו  לחלוטין  ברור 
פוליטיקאי כלשהו בישראל 
פודיום  לפני  עומד  היה 
שלטים  שלושה  ומאחוריו 
וולגרי  ובסגנון  זהה  בגודל 
דופק  "לא  בנוסח:  זהה 
דופק  לא  לאתיופים,  חשבון 
דופק  לא  לחמאס,  חשבון 
הזה  היום   – לטיבי"  חשבון 
לא היה מסתיים לפני שאותו 
ואפס  תוכן  רפה  פוליטיקאי 
להתייצב  נאלץ  היה  רמה 
עם  המצלמות,  לפני  שוב 
או בלי פודיום, ולהודיע על 
פרישתו מהחיים הפוליטיים 
פוקד  שהיה  הזעזוע  לנוכח 
היה  לא  זה  ואם  הארץ.  את 
היה  זה  יום,  באותו  מתרחש 

קורה למחרת. 
ובעוצמה  מידה  באותה 
נתקל  היה  זעזוע  של  זהה 
המסר  אילו  פוליטיקאי  כל 
היה  הזה  הדוחה  ההשוואתי 
מחבר  העליה  בין  קו  מותח 
וטיבי,  החמאס  לבין  העמים 
חשבון  דופק  "לא  בנוסח: 
חשבון  דופק  לא  לרוסים, 
חשבון  דופק  לא  לחמאס, 
זה  היה  זה  במקרה  לטיבי". 
בשירותו  רב"ט  ליברמן, 
בדיבורים  אלוף  ורב  הצבאי 
שהיה  סיכוי,  וחסרי  ריקים 
מנת  על  בריקדות  על  עולה 
להוקיע את המכליל המסית 

המתלהם.
ניסה  לא  אפילו  ליברמן 
המפלגות  בין  בידול  ליצור 
הח־ הציבור  לבין  החרדיות 

רדי אלא סימן בלורד שחור, 
אלים ובוטה את כל החרדים 

באשר הם.
שהוכיח  המילולי  הנמר 
שבהן  בשנתיים  כוחו  את 
ישב על כס שר הבטחון ולא 
חולל מאומה מכל מה שהוא 
ללעוג  מהסס  לא  לו,  מטיף 
שהבטיח  לאחר  לבוחריו 
את  שיקיץ  זה  הוא  כי  להם 
של  שלטונו  על  רק  לא  הקץ 
על  אלא  הניה  איסמעיל 
של  בזמן  נוקב  כשהוא  חייו, 
ושמונה  מארבעים  יותר  לא 
את  שירחיק  במקום  שעות. 
שק־ של  כמנהגם  עדותו 

שב  הוא  מדופלמים,  רנים 
מנסה  כשהוא  השקר  אל 
עצמו,  את  בעיקר  לשכנע, 
שקר  על  חוזרים  אם  כי 
הופך  הוא  פעם  אחר  פעם 

לאמת.
ההסתה  מזלו  לרוע 
לאור  יצאה  שלו  הדוחה 
המשפט  בית  שאפילו  ביום 
והתח־ הבנה  גילה  העליון 

הפוליטיות  בנסיבות  שבות 
תפוגת  את  להאריך  והסכים 
המועד שבו הממשלה תגיש 
להסדרת  חדשה  חוק  הצעת 
הישיבות.  בני  של  מעמדם 
כל  את  שכפה  בג"ץ,  גם 
המתרחש  המערכות  שידוד 
כאן בשנים האחרונות סביב 
המשך שקידתם על תלמודם 
של הממיתים עצמם באהלה 
של תורה – הגיע למסקנה כי 
תתפרש  לעומתית  דווקנות 
עניינית.  ולא  כאינטרסנטית 
מנת  היתה  לא  הזו  ההבנה 
הפרובוקטור  של  חלקו 
לה־ חדל  שלא  ההיגוי  כבד 

הפוליטית  הזירה  את  רעיש 
נעדרי  קוליים  על  בבומים 
תכליתיות  של  שמץ  כל 

מעשית.

הלם
שפורסמה  ידיעה 
החדשות  בחברת  אתמול 
של  טכני  כשל  על  מצביעה 
לגרום  שעשוי  הפרקליטות 
החלטת  פרסום  לדחיית 
לממשלה  המשפטי  היועץ 

עד לאחר הבחירות.
שלפי  במכתב  מדובר 
הנהלים אמורה הפרקליטות 
להמתין  יש  ואחריו  לשלוח 
לא פחות משלושים יום לפ־

יעמדו  אכן  אם  השימוע.  ני 
הממשלה  ראש  של  סנגוריו 
הזה  ההליך  של  קיומו  על 
מבלי לסור מכך, הם יכולים 
את  הפרקליטות  על  לכפות 
שי־ לפני  לבחירות  היציאה 

צא דברו של היועץ.
כמו  להיראות  יכול  זה 
מערכת  אותה  פואטי.  צדק 
שיכולה לחרוץ את דינו של 
מס־ כתוצאה  ורק  אך  אדם 

כאשר  גם  אחר,  או  זה  עיף 
בכל  חזיתית  מתנגש  הוא 
עלולה  הגיונית,  מידה  אמת 
דומה  לסעיף  קרבן  ליפול 

שהיא לא שקדה על קיומו.

עמום
בתע־ פתטי  משהו  יש 
גנץ  שבני  האילמת  מולה 
טיפין  לאור  להוציא  מתחיל 

טיפין.
הזה  כדבר  היה  לא  עוד 
התפאר  לשעבר  שרמטכ"ל 
כתפאורה  במדים  במעשיו 

למפלגה שהוא משיק.
שבעתיים  מופרך  הדבר 
בחו־ שימוש  עושה  כשגנץ 
שב־ איתן'  'צוק  מבצע  מרי 

שיצא  המילים  צמד  מהלכו 
מפיו בכל מסיבת עיתונאים 

היה: "הדרג המדיני".

טורקיה: עובד בקונסוליה האמריקאית בעיר 
איסטנבול מואשם בריגול לטובת ארה"ב

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

על  שהועסק  טורקי  אזרח 
האמריקאית  הקונסוליה  ידי 
כוחות  ידי  על  נעצר  באיסטנבול 
שרי־ בחשד  טורקיה,  של  הבטחון 
גל לטובת ארה"ב. האזרח הטורקי 
במהלך  בהשתתפות  גם  מואשם 
בטורקיה,  ההפיכה  נסיון  של 
התביעה  כשנתיים.  לפני  שנכשל 
הטורקית הודיעה כי תבקש מבית 
המשפט לגזור עליו עונש של מא־

סר עולם. 
התד־ האחרונים  בשבועות 
וטור־ ארה"ב  בין  היחסים  רדרו 

המקורבים  שגורמים  לאחר  קיה, 
עליו  השפיעו  טראמפ  לנשיא 
האמריקאית  הנסיגה  את  שיעכב 
שטורקיה  מחשש  סוריה,  מצפון 
לארה"ב  שהיו  בכורדים  תפגע 
המלחמה  במסגרתה  ברית,  לבני 

נגד דאע"ש.
בשנים  האשימה  טורקיה 
בנסיון  ארה"ב  את  האחרונות 
באנקרה.  שלטון  לחילופי  להביא 
הטורקים טוענים שארה"ב עמדה 
מאחורי נסיון ההפיכה הכושל, בין 
האס־ הדת  איש  באמצעות  היתר 
גולן,  פאתהוללה  טורקי,   – לאמי 
מקלט  וקיבל  מטורקיה  שברח 

מתגורר  הוא  שם  בארה"ב,  מדיני 
בוויסקונסין. 

הטענות  את  דחתה  ארה"ב 
בין  היחסים  אך  הסף,  על  הללו 
לשפל  התדרדרו  המדינות  שתי 
חסר תקדים, בין היתר לנוכח מע־

אמריקאי  כומר  של  הממושך  צרו 
ארה"ב.  לטובת  בריגול  שהואשם 
טורקיה  על  הטיל  טראמפ  הנשיא 
לשחרורו  שהובילו  סנקציות 
התח־ כך  ובעקבות  הכומר,  של 

המדינות,  שתי  בין  היחסים  ממו 
בשבועות  והידרדרו  ששבו  עד 
הנסיגה  סוגיית  בשל  האחרונים 

האמריקאית מצפון סוריה.

48 אחרונה להגרלת 'חזקו'

48 שעות לפני סגירת המוקדים הטלפונים 
של ההגרלה על דירת הדופלקס המפוארת
בעוד פחות מ־48 שעות תערך ההגרלה המדובר של ארגון 'חזקו' על דירת דופלקס 

מפוארת ומאובזרת • מחר בחצות יסגרו הטלפונים

בעוד  כאן,  כבר  האחרון  הרגע 
הגרלת  תערך  שעות  מ־48  פחות 
דירת  על  'חזקו'  ארגון  של  הענק 
דופלקס מפוארת. התרומה שעל פי 
להינתן  יכולה  הדור  גדולי  החלטת 
למשפחות  ותסייע  מעשר  מכספי 

שכולות במגזר החרדי.
החלו  השבת  מצאת  החל 
מרבים  טלפונים  המוני  להתקבל 
להגר־ ולהצטרף  לברר  שמעוניינים 
מורגש  כבר  העומס  היוקרתית.  לה 
מחר   – האחרונה  הישורת  לקראת 
ותערך  הטלפונים  יסגרו  אז  בחצות, 

ההגרלה בליווי משפטי ורבני.
ניתן  שעליה  בהגרלה,  הזוכה 
שקלים   52 של  בתשלום  להצטרף 
חבילת  יקבל  חודשים,  ל־12  בלבד 
זכיה מושלמת שכוללת דירת דופל־
קס מפוארת בת 2 קומות המתפרסת 
על פני 143 מ"ר, יחידת דיור צמודה, 
חניה ואבזור מלא לדירה שנתרם על 

ידי אינסייד.
לרשות  עומד  הראשונה  בקומה 
הזוכה סלון ענק, מטבח מאובזר, חדר 
שירות, שירותי אורחים, מחסן שירות 
בקומה  מדהים.  נוף  עם  ומרפסת 

שינה  חדרי  שלושה  ישנם  השניה 
ואמבטיה  שירותים  וחדר  מפוארים 
יש   1 מינוס  בקומה  במיוחד.  גדול 
יחידת דיור בגודל 25 מטר רבוע, חצר 
פרטית בגודל של לא פחות מ־16 מטר 

רבוע וחניה פרטית צמודה לדירה.
אבזור  גם  כוללת  הזכיה  כאמור, 
אינסייד  מתנת  מעוצב  מטבח  מלא, 
לבית  תאורה  חדש,  ריצוף  הכוללת 
הח־ מוצרי  כל  שקלים,  בשווי 1,500 

דלתות,   4 מקרר  כולל  לבית,  שמל 
כלים,  מדיח  שינה,  חדר  לכל  מזגן 
עוד  ועוד.  מייבש  כביסה,  מכונת 
ולחדרי  לסלון  ריהוט  בזכיה,  כלול 
השינה, וגם כסף מזומן לרכישת בי־
גוד, צעצועים וגם ההובלות והטיפול 
בעניינים הבירוקרטים כלולים בזכיה.

ניתן גם להגדיל את סיכויי הזכיה 
VIPה־ מחבילות  לאחת  בהצטרפות 
משפחתי  בנופש  גם  אתכם  שתזכה 

ידי  על  שנתרם  הגרלה  ללא  יוקרתי 
מתחם הצימרים בין הקשתות. 

מס־ לרכוש  ניתן   VIP בחבילות 
משמעותית, 6 בהנחה  כרטיסים  פר 
בלבד  ש"ח  ב־172  לדירה  כרטיסים 
ש"ח  ב־202  כרטיסים   9 לחודש, 
ב־302 לדירה  כרטיסים  ו18  לחודש 

ש"ח לחודש. 
מקב־  VIP חבילת הרוכשים  כל 
לים באופן מיידי וללא הגרלה, נופש 
1,300 בשווי  בצפון  חלומי  משפחתי 
ידי  על  שנתרמה  החופשה  שקלים. 
2 כוללת  שמו  בעילום  שחפץ  נגיד 
גם  ותקף  נפשות  לשמונה  לילות 

בחופשים, סופי שבוע וחגים.
תנו  האחרון,  הרגע  זה  עכשיו 
שיהיה  לפני  מהר  צ'אנס,  לעצמכם 
מאוחר ותחייגו עכשיו למוקד האש־
ראי 03-517-5517, או צרו קשר עם 

המוקדים הפרוסים ברחבי הארץ.

מחריף המאבק של ישראל נגד 
ארגון סוכנות הפליטים – אונר"א 

בשנה הבאה לא יינתנו עוד אישורים ורשיונות לבתי הספר של אונר"א 
לפעול במזרח ירושלים ויחליפו אותם בתי ספר עירוניים

מאת כתב 'המבשר'

נערך  שבועות  מספר  לפני 
במועצה לבטחון לאומי במשרד 
ראש הממשלה, דיון סגור אודות 
התכנית לסילוק או להוצאת מו־
ירושלים.  ממזרח  אונר"א  סדות 
החד־ חברת  של  אמש  בדיווח 
לדיון  המוטיבציה  כי  נאמר  שות 
הנשיא  של  ההחלטות  היא  הזה 
הפליטים  סוכנות  נגד  טראמפ 

הפלסטינים של האו"ם.

בדיון הזה התקבלה החלטה 
דרמטית: לקחת את תכניתו של 
לשעבר,  ירושלים  עיריית  ראש 
למוסדות  בנוגע  ברקת,  ניר 
הח־ את  וליישם  העיר,  אונר"א 
לק שבה שמתייחס לחינוך כבר 

מהשנה הבאה.
שבשנה  היא  המשמעות 
אישו־ עוד  יינתנו  לא  הבאה 

של  הספר  לבתי  רשיונות,  רים, 
אונר"א לפעול במזרח ירושלים 
עירו־ ספר  בתי  אותם  ויחליפו 

היערכות  יש  עכשיו  כבר  ניים. 
להשכרת מבנים חדשים או במ־

קרה הפחות טוב להצבת מבנים 
זמניים שישמשו כבתי ספר.

בכך, מקווים במל"ל, יושלם 
במזרח  תלמידים  שבו  המהלך 
במסגרת  לומדים  ירושלים 
מכ־ יש  ישראלי.  פיקוח  תחת 

בחירות,  כתקופת  בדרך  שולים 
העיריה  של  הירתמות  כסף, 
זוהי  אבל  החינוך  משרד  ושל 

ההחלטה.

בטקס חגיגי בבירה נג'מנה: ישראל וצ'אד 
הודיעו על חידוש היחסים הדיפלומטיים

ההכרזה התקיימה במסגרת ביקורו של נתניהו בצ'אד, "שני הצדדים רואים 
בחידוש היחסים כמפתח לשיתוף פעולה עתידי, לטובת שתי המדינות" ^
נתניהו: "חידוש היחסים מעצבן את איראן ואת הפלסטינים. שיתעצבנו!"

מאת מרדכי גולדמן

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הכריזו  דבי  אידריס  צ'אד  ונשיא 
הדיפ־ היחסים  חידוש  על  אתמול 
שני  לישראל.  צ'אד  בין  לומטיים 
רשמי  מזכר  על  חתמו  הצדדים 
הדיפ־ היחסים  חידוש  את  שיעגן 

לומטיים בין שתי המדינות.
במסגרת  התקיימה  ההכרזה 
ראש  אתמול  שערך  הבזק  ביקור 
בצ'אד.  נתניהו  בנימין  ממשלה 
בהודעה מטעם לשכת נתניהו נא־
מר, "שני הצדדים רואים בחידוש 
פעולה  לשיתוף  כמפתח  היחסים 

עתידי, לטובת שתי המדינות".
נשיא  אמר  ההכרזה  במעמד 
צ'אד אידריס דבי, "העובדה שלא 
דיפלומטיים  רשמיים  יחסים  היו 
מנעה  לא   '72 מאז  המדינות  בין 
המ־ בין  פעולה  שיתופי  קידום 

הוא  בארץ  שלי  הביקור  דינות. 
בין  שקיים  לפוטנציאל  המחשה 

שתי המדינות".
חתימה  בברכה  מקדם  "אני 
חידוש  כולל  הסכמים,  מספר  על 

בינינו.  הדיפלומטים  היחסים 
על  שניתן  מה  כל  תעשה  צ'אד 
בין  הקשר  את  ולחזק  לקדם  מנת 
עם  דבי.  הוסיף  המדינות",  שתי 
זאת הדגיש נשיא צ'אד, "הידידות 
במקום  באה  לא  ישראל  עם  שלנו 
בעד  אנחנו  הפלסטינית.  הסוגיה 
ישראל  בין  שלום  תהליך  קידום 
לעולם  ישראל  בין  לשכנותיה, 

הערבי".
דופן  יוצא  "זה  אמר,  נתניהו 
בעלת  מדינה  שצ'אד,  עבורנו 
בשיתו־ מעוניינת  מוסלמי,  רוב 

ואנחנו  ישראל.  עם  הפעולה  פי 
עם  פעולה  בשיתופי  מעוניינים 

מדינות נוספות באפריקה".
ראש הממשלה נאם גם בשפה 
מכריזים  "אנחנו  ואמר,  העברית 
הדיפ־ היחסים  חידוש  על  היום 

ענקית  מדינה  צ'אד,  עם  לומטיים 
בלב אפריקה. אנחנו פורצים דרך 
של  תוצאה  זו  המוסלמי.  לעולם 
האחרו־ בשנים  מאומצת  עבודה 

נות. אנחנו עושים היסטוריה".
נתניהו  נחת  יותר  מוקדם 

נת־ שב  ואמש  בזק  לביקור  בצ'אד 
בשדה  נחיתתו  עם  לישראל.  ניהו 
ידי  על  נתניהו  התקבל  התעופה 
נועד  מכן  ולאחר  כבוד,  משמר 
של  החוץ  שר  עם  קצרה  לפגישה 
הפגישה  לאחר  זנה.  מהמט  צ'אד, 
בארבע  נתניהו  נועד  החוץ  שר  עם 
אידריס  צ'אד  נשיא  עם  עיניים 
בנג'מנה,  הנשיאות  בארמון  דבי 

בירת צ'אד.
אמר  מישראל  המראתו  לפני 
לעוד  עכשיו  יוצא  "אני  נתניהו, 
וחשובה,  היסטורית  דרך  פריצת 
ענקית  מוסלמית  מדינה  לצ'אד. 
חלק  זה  ובסודן.  בלוב  שגובלת 
מהמהפכה שאנחנו עושים בעולם 
לכם  הבטחתי  והמוסלמי,  הערבי 
גדו־ בשורות  שם  יהיו  יהיה.  שזה 

לות. יהיו עוד מדינות".
מטריד  "זה  עוד:  אמר  נתניהו 
איראן  את  מעצבן  אפילו  מאוד, 
והפלסטינים שמנסים למנוע זאת. 
אני  שיתעצבנו.  הצליחו.  לא  הם 
אמשיך להביא את יחסי החוץ של 

ישראל לשיאים חדשים".

ישראל תאשר את העברת 
הכסף הקטארי לחמאס בעזה

מאת סופרנו הצבאי

התנגדותה  את  הסירה  ישראל 
של  השלישית  הפעימה  להעברת 
כך   – לחמאס  הקטארי  הכסף 
פי  על  צה"ל.  בגלי  אתמול  דווח 
עם  הקטארי  הבלדר  הדיווחים, 
לנחות  אמור  הדולרים  מזוודות 
הערב או מחר בנתב"ג, ומשם יוע־

בר לרצועת עזה.
ההחלטה על העברת הכספים 
כי  שדווח  לאחר  שבועיים  מגיעה 
של  השלישית  הפעימה  העברת 
חמאס  לבכירי  מקטאר  הכספים 
למתיחות  בתגובה  זאת   – נדחתה 

השקט.  והפרת  הדרום  בגבול 
יום  הוקפאה  הכספים  העברת 
מרצועת  שוגרה  שרקטה  לאחר 
ויורטה  ישראל  שטח  לעבר  עזה 
לא  ברזל'.  'כיפת  מערכת  ידי  על 

היו נפגעים באירוע.
הכספים,  הקפאת  בעקבות 
חמאס הודיע למודיעין המצרי כי 
של  השלישית  והפעימה  במידה 
המענק הכספי מקטאר לא יועבר 
לרצועת עזה תוך שבוע – הארגון 
בג־ האלימות  את  בהדרגה  יחדש 

בול עם ישראל.
כי  למצרים  הבהירו  בחמאס 
הכספים, שמוערכים בשווי של 15
מהת־ חלק  מהווים  דולר,  מיליון 

זאת   – אליהם  ישראל  של  חייבות 
את  אישרה  לא  שישראל  למרות 
ההסכם שנחתם יחד עם ירדן ומצ־

רים. "ישראל לא עושה טובה שהיא 
מספקת את זכויותינו הגזולות. נמ־

שנשבור  עד  השיבה  בצעדות  שיך 

את המצור" אמר דובר חמאס, עבד 
אל־לטיף א־קאנוע. "ישראל תישא 

בתוצאות של הפרת ההבטחה".

שר האנרגיה נפגש עם סגן 
שר האנרגיה האמריקאי
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אגו"י מהווה את הנציגות החרדית 
וברשויות.  בממשלה  האותנטית 
מאז היווסדה ועד היום, חש נציג 
השליחות  תחושת  את  אגודאי 
ואת הערבות הדדית, בכל מעשי 
זכות מיוחדת, להיות  זו  נציג התנועה  ידיו. להיות 
ולשמש  וצרכיהם  הרבים  בעבור  ולמליץ  לפה 
כחוליה בשלשלת הקודש אשר באר חפרוה שרים.

מסורים  אגודאיים  נציגים  שמש  ובבית  זכינו 
ואהודים, העוסקים בצרכי ציבור באמונה ובאחדות 
וזכות  צרכי העיר  כל  למען  פעולה מלא  ובשיתוף 
לי להיות חלק מהמארג ולפעול במסגרת סמכויותי 

למען הכלל והפרט.
ישעיהו ארנרייך
סגרה"ע בית שמש וממונה חינוך
יו"ר דירקטוריון המים מי שמש

 אגודת ישראל - 
שליחות מתמדת 

הכנסיה הארצית

כ"ד-כ"ה שבט תשע"ט | נתניה

תקוה  בפתח  אגודאית  שליחות 
של  שליח  מחד  לה.  פנים  הרבה 
הציבור מתוך דאגה לצרכי הציבור, 
ודרבנן  דרחמנא  שלוחא  ומאידך 
השבת  חומות  משמר  על  לעמוד 

והיהדות. 
שמניאים  מניעים  ישנם  ההישגים  מרבית  על 
הדת,  עיקרי  על  במאבקים  אדרבה,  מלפרסמם. 
נכשלו  כי  ומפורסמים, אות היא  נודעים  ככל שהם 
בדרכי   - רגילים  שאנו  בדרך  להסדירם  המאמצים 

נועם.
והעולה  עצמם  בעד  מדברים  האגודאים  ההישגים 
ולהאהיב שם שמים,  - משימתנו לקדש  כולנה  על 
מבלי לוותר על קוצו של יוד ובהופעה חסידית בגאון, 

בסייעתא דשמיא.

ישראל פרידמן 
חבר מועצת העיר פתח תקווה 

 אגודת ישראל - 
שליחות ציבורית ללא פשרות

הכנסיה הארצית

כ"ד-כ"ה שבט תשע"ט | נתניה

מאת שלמה גרין

יובל  ד"ר  האנרגיה,  שר 
שטייניץ, נפגש עם סגן שר האנ־
ברוליט.  דן  האמריקאי,  רגיה 
משרד  מנכ"ל  השתתפו  בפגישה 
הממונה  אדירי,  אודי  האנרגיה, 
מינהל  ומנהל  נפט  ענייני  על 
וירצבורגר,  יוסי  טבע,  אוצרות 

ונציגי משרד החוץ. 

על  בירך  ברוליט  השר  סגן 
בת־ המתהדק  הפעולה  שיתוף 
למ־ ישראל  בין  האנרגיה  חום 

תומכת  ארה"ב  כי  ואמר,  צרים, 
לפתח  ישראל  של  במאמציה 
השר  וסגן  השר  הגז.  מאגרי  את 
הסכימו, כי מאגרי הגז שהתגלו 
שית־ גבוהה  סבירות  שיש  ואלו 

בגיוון  חשוב  תפקיד  ישחקו  גלו 
מקורות האנרגיה של אירופה. 

השר שטייניץ הודה למשרד 
הידוק  על  האמריקאי  האנרגיה 
בתחום  איראן  על  הסנקציות 
כיעילות  שמתגלות  האנרגיה, 
על  לחץ  ומפעילות  ביותר, 
הממשל האיראני. כמו כן, העלה 
האמריקאי  השר  סגן  בפגישה 
סוגיית  בנושא  דאגתם  את  גם 
יש־ במדינת  הזרות  ההשקעות 

ראל.

תקלה טכנית עלולה לגרום לדחיית 
ההחלטה בתיקי ראה"מ

מאת חיים מרגליות

מפי  שמתפרסם  לאחר  יממה 
היועמ"ש  כי  משפטיים  גורמים 

החליט  כבר  מנדלבליט  אביחי 
שכולל  אישום  כתב  הגשת  על 
בתיק  הממשלה  ראש  נגד  שוחד 
4000 (בזק – וואלה), יתכן כי כל 

תקלה  בשל  יידחה  ההחלטה  ענין 
טכנית.

הח־ כתב  של  דיווחו  פי  על 
המש־ היועץ  סגל,  עמית  דשות 
יידוע  מכתב  לשלוח  אמור  פטי 
מסוג  בעבירה  שנחשד  לנחקר 
מהמשטרה  עוברת  כשזו  פשע, 
כזה  מכתב  לדבריו,  לפרקליטות. 
שעבר,  השבוע  בסוף  רק  נשלח 
חודש  לנתניהו  מעניק  והוא 
ורק  זה,  למכתב  תגובה  להכנת 
לאחר מכן יוכל היועמ"ש להזמינו 

לשימוע.
נדרש  נתניהו  שבו  התאריך 
לפני  ימים  מספר  הוא  להגיב, 
ישנן  כאשר  הרשימות,  הגשת 
לפרסם  אין  מכן  לאחר  כי  דעות 

החלטה על מועמד. דבר זה עלול 
לאחר  עד  ההחלטה  את  לעכב 

הבחירות.
דווח  השבוע  בתחילת  כזכור, 
לממשלה  המשפטי  היועץ  כי 
לה־ החליט  מנדלבליט  אביחי 
נגד  שוחד  בגין  אישום  כתב  גיש 
של  הדיווח   .4000 בתיק  נתניהו 
חדשות 12, הופיע מפיו של גורם 
משפטי בכיר, ולדבריו, היועמ"ש 
הפרקליטות,  עמדת  את  אימץ 
וצפוי  בענין,  הדיונים  סיום  עם 
כבר  לשימוע  נתניהו  את  לזמן 
כי  יתכן  כאמור,  הבא.  בחודש 
בש־ התקלה  על  החדש  המידע 
פרסום  את  תעכב  המכתב,  ליחת 

ההחלטה.

תפלת תשב"ר – 'פירותיך מתוקים'
היום חמשה עשר בשבט, יום 
צדי־ בנים  על  לתפלה  המסוגל 
קיימא,  של  וזרע  השם  יראי  קים 
תתקיים תפילת תינוקות של בית 
רבן מתלמוד תורה שע"י המפעל 
 – וחסד  צדקה  תורה  של  הגדול 
'כולל  צדקת רבי מאיר בעל הנס 

שומרי החומות' בירושלים.
תערך  זה  גדול  ביום  התפלה 
בירושלים  הצדיק  שמעון  בקבר 

לעורר רחמי שמים וחסדים לתו־
הנאמנים  ולשותפים  הכולל  מכי 
בהררי  שיסודו  זה,  קדוש  במוסד 
קודש ע"י מרן ה'כתב סופר' ותל־

מידי מרן החת"ס זי"ע, ומתנהל זה 
בא־ ותומך  ברציפות  שנה  כ־160 
לפי משפחות מדי חודש בחודשו.

לפנות  ניתן  שמות  למסירת 
בטלפון -1800 השעה 12:00  עד 
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שירה בכל יום

הרב י. טוורסקי ביטוי הולם |

זה עתה שוררנו את השירה הזאת ב'שבת 
מובא  עליה  לטובה,  עלינו  שעברה  שירה' 
בספרים הקדושים ששירה זו נאמרה לעתיד 
גם  כשהכוונה  עתיד,  בלשון  ישיר'  'אז  לבוא. 
יום  בכל  עתה.  ועד  מאז  המתמשך  לעתיד 
הניסים  על  לה'  ומשבח  משורר  יהודי  ויום 

והנפלאות המסובבים אותנו בכל רגע נתון.
פינו  "ואילו  בלהט:  אומרים  אנו  ב'נשמת' 
גליו...  כהמון  רינה  ולשוננו  כים,  שירה  מלא 
אין אנחנו מספיקים להודות לך".... וכהרף עין 
אנו מתחרטים לפתע ופוצחים בהודאה ושבח 
ורוח  בנו  שפילגת  איברים  כן  "על  לאמור: 
ויברכו  יודו  הם  הן  באפינו...  שנפחת  ונשמה 

וישבחו"... – מה קרה לפתע?
שמחת  במהלך  השבוע  שמענו  זו  קושיא 
אברכים  שני  ידי  על  שנערכה  רבא'  'קידושא 
עצום  נס  על  ושבח  הודאה  בסימן  יקרים 
במזרח  בטוח  מלינץ'  בהצלתם  עמם  שאירע 
נרחיב  לא  הרש"ש.  לציון  בדרך  ירושלים 
פרטים על המקרה שיתכן שעדיין יש עליו 'צו 

איסור פרסום' גורף מסיבות מובנות.
התירוץ שהאברך בעל הנס תירץ על כך 
שלנו,  הבשר־ודם  פינו,  אמנם  מופלא.  הינו 
האיברים  כל  וכך  שלנו  הפרטית  ולשוננו 
להביע  מסוגלים  אינם  שלנו  האישיים 
המתרחשים  הניסים  כל  על  והודאה  שבח 

מפנימים  שאנו  ברגע  אולם,  עת.  בכל  עמנו 
'איברים  אלא  אינם  שלנו  שהאיברים 
לגמרי  ומונהגים  מושתלים   – בנו'  שפילגת 
וכל  הנשמה  הרוח  גם  כך  הקב"ה,  ידי  על 
הקב"ה  של  אלא  שלנו  אינם  הגוף  איברי 
ושום  כרצונו,  בהם  ועושה  בהם  השליט 
דבר אינו מתנהל לפי רצוננו ולאור כישורינו 
ולשבח  ולהלל  להודות  בוודאי  ניתן  אזי   –

על הכל.
השבוע  בשלהי  שמענו  מעניין  בתזמון 
שעבר על נס נוסף, עצום ונפלא, שאירע בבית 
חיי  ניצלו  בו  בפריפריה,  גדולה  בעיר  מגורים 
אכזרים  מחבלים  של  רשע  ממלתעות  רבים 
לוטים  עדיין  זו  פרשיה  פרטי  אף  דם.  צמאי 
בערפל, ושוב גואות התחושות כי אין לנו אלא 

להודות ולהלל בכל רגע ורגע.
לבוא.  לעתיד  נאמרה  הזאת  השירה  אכן 
שעה  ובכל  ויום,  יום  כל  על  ורגע,  רגע  בכל 
לה'  ולשורר  להודות  מה  על  לנו  יש  ושעה 

הטוב על כל חסדיו העושה עמנו. 
את  שאומר  מי  כי  צדיקים  אמרו  וכבר 
השירה הזאת בתפילת שחרית מתוך שמחה 
גדולה וחש עצמו כמו עובר הוא עתה בעצמו 
שיראה  לו  מובטח  והסוער,  הגדול  הים  את 
בכל  גדולות  וישועות  ונפלאות  ניסים  בעצמו 

הנצרך לו.

היקף נזקי מזג האוויר לחקלאים כתוצאה 
מהחורף הסוער: למעלה מ־40 מיליון שקל

מאת שלמה גרין

המשק־ עתיר  הנוכחי  החורף 
החקלאים  עבור  ברכה  מהווה  עים 
האוויר,  מזג  אולם  הארץ,  ברחבי 
בש־ הסוער  האוויר  מזג  ובמיוחד 
בוע שעבר, גרם גם לנזקים גדולים 
לבי־ הקרן  קנט,  מנתוני  לגידולים. 
עולה  בחקלאות,  טבע  נזקי  טוח 
בחדר  התקבלו  ינואר  מתחילת  כי 
מ־550 למעלה  החברה  של  המצב 
השו־ לגידולים  נזקים  על  דיווחים 

נים ברחבי הארץ.
ניכר  חלק  קנט,  נתוני  פי  על 
מפגיעה  כתוצאה  נגרם  מהנזקים 
בגידו־ והצפות  ברד  סערה  של 

בהדרים  ובכללם  השונים  לים 
הע־ והרוחות  הברד  ובאבוקדו. 

על  הפרי  את  המטלטלות  זות 
הפרי  קליפת  את  פוצעים  העץ 
אותו  פוסלים  רבים  ובמקרים 

של  סופי  היקף  כאשר  לשיווק, 
יגיעו  כשהפירות  רק  יוודע  הנזק 
הרוחות  בנוסף,  האריזה  לבתי 
העזות גרמו לנשר גדול של פירות 

מהעצים. 
נזקים משמעותיים נוספים נג־

רמו לגידולי ירקות רבים ובכללם 

מלפפון,  עגבניה,  אדמה,  תפוח 
כרוב  ברוקולי,  חסה,  תבלינים, 
לא־ נפגעו  חלק מהגידולים  ועוד. 

החיפויים  או  קרסו  שחממות  חר 
ישירות  נחשפו  והגידולים  נקרעו 
העזים  לגשמים  להצפות,  לברד, 

ובחלק מהמקרים גם לקרה. 

כמחצית  כי  עולה  מהנתונים 
מנזקים  כתוצאה  היו  מהדיווחים 
הארץ,  בדרום  לגידולים  שנגרמו 
עיקר  עזה.  עוטף  ביישובי  בעיקר 
פגעי  בשל  נגרם  זה  באזור  הנזק 
האדמה  תפוחי  בגידולי  סערה 
בתי  של  החיפויים  ומקריעת 

משמעותיים  נזקים  הצמיחה. 
מפגי־ כתוצאה  נגרמו  נוספים 

באזור  ירקות  בגידולי  ברד  עת 
פרי  מנשר  כתוצאה  וכן  השפלה 
מהרוחות  כתוצאה  ואבוקדו  הדר 

העזות. 
ראשוניות  הערכות  פי  על 

הנזקים  היקף  קנט,  מעריכי  של 
בל־ מוערך  בלבד  ינואר  מתחילת 

מעלה מ־40 מיליון שקלים. אולם, 
מהנזקים  חלק  כי  מציינים  בקנט 
בשבועות  רק  לאמוד  יהיה  ניתן 
ונזקי  היות  הבאים  ובחודשים 
גם  השאר,  בין  מאופיינים,  החורף 
הסופית.  התוצרת  בהיקף  בירידה 
מסוג  נזקים  כי  מציינים  בקנט 
למניעה  ניתנים  ואינם  כמעט  זה 
עם  היא  היחידה  וההתמודדות 
על  המכוסים  הכלכליים,  הנזקים 

ידי הביטוח. 

הליכוד מסיר כפפות נגד היועמ"ש:

יו"ר הקואליציה: "ככה מדבר יועץ משפטי לממשלה?"
יו"ר הקואליציה אמסלם במתקפה חריפה על היועמ"ש מנדלבליט, "חוצפה ועזות מצח. אם היה לו את האומץ לפחות היה אומר 

את הדברים בקולו"

יואב שיפוני מעריך קנט ידידיה שרוני

מאת מאיר ברגר

דודי  ח"כ  הקואליציה,  יו"ר 
בחריפות  אתמול  תקף  אמסלם, 
את היועמ"ש מנדלבליט בעקבות 
בכתבה  בשמו  שפורסמו  דברים 
כביכול  אמר  אותם   ,12 בחדשות 

ל"מקורביו".
הראיון  את  אתמול  "ראיתי 
בתחושה  והייתי  מנדלבליט  עם 
מדבר  ככה  עצומה.  מבוכה  של 
לפני  לממשלה?  משפטי  יועץ 
אישור  לו  נתן  מי  מכריע?  שהוא 

אמס־ תהה  להתראיין?",  בכלל 
לם.

את  והגדיר  הוסיף  אמסלם 
"חוצ־ היועמ"ש,  של  התנהלותו 

את  לו  היה  אם  מצח.  ועזות  פה 
את  אומר  היה  לפחות  האומץ 

הדברים בקולו".
מוטיב־ פה  "היתה  לטענתו: 

ציה של מני יצחקי, זה מה שאני 
שהחקי־ בוודאי  הזמן.  כל  אומר 
רות לא לגיטימיות, יש פה תפי־

גם  הממשלה.  לראש  תיקים  רת 
בכ־ לממשלה  המשפטי  היועץ 

תבה מוסיף כל מיני רכילויות".
האחרונה  השבת  במוצאי 
את  בחריפות  עצמו  נתניהו  תקף 
היועץ המשפטי לממשלה אביחי 
הדברים  בעקבות  מנדלבליט 
בחד־ בהרחבה  בשמו  שצוטטו 

שות 12.
עם  פעולה  לשתף  "הבחירה 
היא  כזה,  בעיתוי  כזאת,  תכנית 
חסרת תקדים בתולדות המשפט 
שאלה  סימני  ומעלה  הישראלי 
קשים", אמר נתניהו. "יש לי דב־

רים חמורים לומר על מה שראינו 

כשאחזור  אותם  ואומר  הערב 
מהמסע המדיני בצ'אד".

נאלץ  'הארץ'  כתב  "אפילו 
ציד.  מסע  כאן  שנערך  להודות 
המשטרה  שנה  שבמשך  מתברר 
חיפשה  אלא  עבירות,  חקרה  לא 
עבירות נגדי. קוראים לזה 'תפי־
שמ־ כזאת,  תכנית  תיקים'.  רת 

שודרת ערב החלטה שהיועמ"ש 
מטרידה   – בענייני  לקבל  אמור 
של  המביך  מהראיון  יותר  עוד 
ערב  'עובדה'  בתכנית  אלשיך 

פרסום המלצות המשטרה".

האחרון  השבוע  סוף  במהלך 
מנדלבליט  כי   12 בחדשות  דווח 
את  להעמיד  החליט  כי  יודיע 
בתיק  שוחד  של  בעבירה  נתניהו 
בכפוף  בזק־וואלה),  (תיק   4000

לשימוע.
החלטתו  על  יודיע  היועץ  אם 
ראש  נגד  אישום  כתב  להגיש 
כתב  טיוטת  תהיה  זו  הממשלה, 
כבסיס  לנתניהו  שתועבר  אישום 
היועץ  החלטת  אם  שימוע.  לקיום 
השימוע  פברואר,  במהלך  תתקבל 
צפוי להתקיים רק לאחר הבחירות.

צה"ל: יהרס ביתו של מבצע פיגועי 
הירי בגבעת אסף ובצומת עפרה 

צה"ל הודיע למשפחת המחבל עאצם ברגותי שביצע את הפיגוע בצומת עפרה ואת הפיגוע בגבעת אסף על 
הכוונה להרוס את ביתו

מאת סופרנו הצבאי

בבוקר  אתמול  הודיע  צה"ל 
עאצם  המחבל  של  משפחתו  לבני 
עמר ברגותי, כי בכוונת הצבא לה־
רוס את ביתו של המחבל. בהודעה 
אר־ המחבל  של  למשפחתו  ניתנה 
לצורך  הקרוב  רביעי  ליום  עד  כה 

להרוס  הכוונה  על  השגה  הגשת 
את הבית.

שנעצר  ברגותי,  כי  נזכיר 
צה"ל,  כוחות  בידי  לאחרונה 
פיגוע  את  אחיו  עם  יחד  ביצע 
נרצח  שבו  עפרה  בצומת  הירי 
אזרחים  שבעה  ונפצעו  תינוק 
מכן  לאחר  ימים  מספר  נוספים. 

הירי  פיגוע  את  גם  ברגותי  ביצע 
נפלו  בו  אסף,  גבעת  בצומת 
ויוסף  יוסף  מור  יובל  החיילים 
ואזרחית  חייל  ונפצעו  הי"ד  כהן 

נוספת.
כו־ לכדו  וחצי  כשבוע  לפני 

והמשטרה  השב"כ  צה"ל,  חות 
מסייעניו  אחד  בבית  ברגותי  את 

בבנימין.  שח'ידם  אבו  בכפר 
היה  ברגותי  כי  ציינו  בשב"כ 
שלפני  האחרונים  בימים  עסוק 
פיגועים  לביצוע  בהכנות  מעצרו 
נתפס  מעצרו  במהלך  נוספים. 
תחמו־ קלצ'ניקוב,  מסוג  רובה 

לראיית  אמצעים  וכן  רבה  שת 
לילה.
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סגנית שר החוץ ח"כ חוטובלי: להוציא 
את 'שוברים שתיקה' מבתי הספר

סגנית שר החוץ הגיבה להזמנת פעילי השמאל הקיצוני לבית ספר בירושלים. 
"לארגונים שפוגעים בחיילים אין מקום במערכת החינוך", אמרה

מאת דוד שמואלי

חוטובלי  ח"כ  החוץ  שר  סגנית 
פעילי  לפיו  לדיווח  אתמול  הגיבה 
'שוברים  הקיצוני  השמאל  ארגון 
שתיקה' יגיעו להרצות באחד מב־

תי הספר בירושלים.
שוברים  את  להוציא  "חייבים 
אמרה  הספר",  מבתי  שתיקה 
שפוגעים  "לארגונים  חוטובלי. 

בחיילי צה"ל ומכפישים את שמם 
מערכת  בתוך  מקום  אין  בעולם 

החינוך.
בשקרים  נלחם  החוץ  "משרד 
תלמיד  כל  ועל  הארגון,  שמפיץ 
לו  ששם  בארגון  שמדובר  לדעת 
ישראל  דיבת  להוציא  למטרה 
רעה בעולם. על שר החינוך לקחת 
אחריות ולאכוף את הנושא בהק־

דם", הוסיפה סגנית שר החוץ.

הקיצוני  השמאל  ארגון  פעילי 
להרצאה  יגיעו  שתיקה'  'שוברים 
ירוש־ במרכז  הניסויי  הספר  בבית 

לים. ההרצאה שתיערך ביום ראשון 
הקרוב בספריית בית הספר הניסויי 
לא  אולם  להורים  מיועדת  תהיה 

נאסר על התלמידים להשתתף.
בבית  הביניים  חטיבת  מנהל 
להורים  דוא"ל  הפיץ  הספר 
כי  ההורים  ועד  בשם  כתב  שבו 
ה־27  ראשון  יום  הבא,  "בשבוע 
בינואר בשעה 20:00 בערב, נארח 
בספריית בית הספר את 'שוברים 
המפ־ ושאלות.  להרצאה  שתיקה' 

גש מיועד להורים".
להודעת  שצורף  המסמך 
'שוברים  על  מידע  הכיל  המנהל 
שתיקה', ונכתב בו כי מטרת האר־

המודעות  את  "להעלות  היא  גון 
בשטחים  היום־יומית  למציאות 
על  ציבורי  שיח  וליצור  הכבושים 
המחיר המוסרי שבשליטה צבאית 
על  זאת  אזרחית,  אוכלוסיה  על 

מנת להביא לסיום הכיבוש".

השרה שקד לפעילים דרוזים: 
"חוק הלאום לא ישונה"

הפעילים הגיעו לביתה של שרת המשפטים בתל 
אביב ומחו נגד החוק. היא יצאה לעברם והבהירה 

להם: "חוק הלאום לא פוגע בשוויון"

מאת מאיר ברגר

נפג־ שקד  המשפטים  שרת 
שה אתמול עם אנשי מחאת הד־
רוזים בראשות תא"ל במיל' אמל 
שנאן  שכיב  לשעבר  וח"כ  אסעד 

ששכל את בנו בפיגוע טרור.
עם  הזדהות  הביעה  שקד 
בני  שחשים  האמיתי  הכאב 
הלאום  חוק  כי  והבהירה  העדה 
המהפכה  נוכח  בייחוד  חיוני 
לפ־ ברק  אהרן  של  השיפוטית 
לא  החוק  ולפיכך  שנה,   25 ני 

ישונה.

בקדנציה  כי  ציינה  שקד 
האחרונה היא פעלה רבות למען 
העדה,  לבני  מלא  אזרחי  שוויון 
דרוזית,  שופטת  מינוי  כולל 
הש־ הדין  לבית  קאדים  מינוי 

תקציבים  וקידום  הדרוזי  רעי 
לעדה.

הם  הדרוזית  העדה  "בני 
מדינת  של  מבשרה  ובשר  אחים 
פוגע  אינו  הלאום  חוק  ישראל. 
היהודים  בין  בשוויון  זה  כהוא 
אומר  הוא  בישראל.  לדרוזים 
כלי  ומהווה  מאליו  המובן  את 
פרשני עבור בית המשפט שיאזן 
שנית־ הבעייתית  הפרשנות  את 

האדם  כבוד  יסוד  חוק  נוכח  נה 
וחירות.

העדה  בני  שתחושת  "ברור 
להת־ ניתן  ולא  אמיתית  היא 

הבאה  בממשלה  איתה.  ווכח 
לת־ הדרך  את  למצוא  נצטרך 
שינוי  בלי  התחושה,  את  קן 
שרת  הדגישה  הלאום",  חוק 

המשפטים.
(מפלגת  סעד  סאלח  ח"כ 
שקד  לשרה  קרא  העבודה) 
מתפקידה.  לאלתר  להתפטר 
לחקיקת  אחראית  שקד  "השרה 
והמתועב  הגזעני  הלאום  חוק 
והמי־ הדרוזים  אותנו,  שהופך 

סוג  לאזרחים  בישראל,  עוטים 
זה  חוק  לתקן  מסרבת  היא  ב'. 
לחבריי  הבוקר  שהודיעה  כפי 
עד  ומוכיחה  הדרוזים  הפעילים 
כמה היא לא ראויה ולא שולטת 
לאל־ שתתפטר  רצוי  במשרדה. 

תר".
"בוש  הוא  כי  הוסיף  סעד 
שקד  השרה  של  מיחסה  ונכלם 
בי־ ולמיעוטים  הדרוזית  לעדה 

שראל".

בריטניה: שרידיהם של ששה יהודים שנרצחו 
בשואה והוחזקו במוזיאון הובאו לקבורה

שרידיהם של ששה יהודים הי"ד שנרצחו במחנה אושוויץ הובאו לקבורה, לאחר שחוללו במשך למעלה 
משני עשורים והוצגו בביזיון במוזיאון להנצחת מלחמת העולם השניה 

מאת א. למל

בושי  בעיירה  הקברות  בבית 
לקבורה  הובאו  בריטניה  שבמזרח 
שנע־ יהודים  ואפר  עצמות  שרידי 
קדו על קידוש ד' בשואה האיומה, 
הידוע  אושוויץ  ההשמדה  במחנה 

לשימצה.
שישה  של  בשרידיהם  מדובר 
ני־ ידי  על  שנמצאו  הי"ד  יהודים 

באופן  ידו  על  והובאו  שואה,  צול 
להנצחת  מוזיאון  לחזקת  אנונימי 
מלחמת העולם השניה בבריטניה. 
שאותרו,  לאחר  שנה   22 כעת, 
לרא־ הקדושים  סוף  סוף  הובאו 
דריש־ לאור  ישראל,  לקבר  שונה 

תה הנחרצת של הרבנות הראשית 
בבריטניה. 

במקור  נמצאו  השרידים 
שואה  ניצול  ידי  על  תשנ"ז  בשנת 
שהע־ אושוויץ,  במחנה  אנונימי 

המוזיאון  לידי  כאמור  אותם  ביר 
השניה,  העולם  מלחמת  להנצחת 
הח־ המוזיאון  הנהלת  בבריטניה. 

ליטה להציג את השרידים בביזיון 
המו־ מבקרי  לקהל  בתצוגה  נורא 

שכבו  שנים   22 במשך  כך,  זיאון. 
נורא.  בביזיון  הקדושים  שרידי 
שעה  נוספת  לחרפה  בנוסף  זאת 
השתמשה  המוזיאון  שהנהלת 
הקדושים  ואפר  עצמות  בשרידי 
מעבדה.  ובדיקות  מחקר  לצורך 
מעבדה  בבדיקת  קבעה  היתר  בין 
כי מדובר בשרידיהם של חמישה 

מבוגרים וילד, הי"ד. 
של  מתוכנן  שיפוץ  לקראת 
המוזיאון, החליטה ההנהלה לרא־

שונה כי "כבר לא ראוי שנציג את 
שרידי ההרוגים", כלשון ההודעה 

הרא־ לרבנות  ופנתה  שפרסמה 
במפגיע  שדרשה  בבריטניה,  שית 
את  האפשרית  במהירות  להביא 
שרידי הקדושים לקבורה, הנהלת 
נסללה  ובכך  הסכימה  המוזיאון 
לקבר  לראשונה  להבאתם  הדרך 

ישראל. 
ידי  על  נוהל  ההלוויה,  מעמד 
בריטניה,  של  הכנסת  בתי  איגוד 
להלוויה  להגיע  לציבור  שקרא 
לקדושים.  אחרון  כבוד  ולחלוק 
להשתתף  בהזדמנות  "מדובר 
מה  את  ולעשות  אמת,  של  בחסד 

אחרים  יהודים  ממיליוני  שנמנע 
את  להביא   – השואה  במהלך 
הנספים לקבורה יהודית מכובדת 
וראויה", אמר ראש האיגוד מיכאל 
מהנקברים  אחד  "כל  גולדשטיין. 
היה אדם בפני עצמו, עם משפחה, 
ושאיפות  חלומות  יהודית,  זהות 
לעתיד. גם אלו ששרדו איבדו את 
קרובי משפחתם, ולא קיבלו הזד־
מנות להיפרד, להשתתף בהלוויה 
מש־ לבני  כבוד  לחלוק  או  לזכרם 
היהודים  למיליוני  או  פחותיהם 
את  קיבלו  ולא  קר  בדם  שנרצחו 

הקבורה שלה הם היו ראויים".

כתב אישום נגד תושבי ערערה שגנבו 
תשתיות בשווי מאות אלפי שקלים

מאת חיים מרגליות

מורכבת,  חקירה  של  בסיומה 
הוגש  ואינטנסיבית,  מאומצת 
כתב אישום נגד שני אחים תושבי 
ערערה לאחר שגנבו במשך כחוד־
שיים כבלים של חברת בזק בשווי 
של מאות אלפי שקלים והסבו נזק 
והן  התקשורת  למערכות  הן  רב 

לחברת בזק.
בחשו־ שהבחין  אזרח  זה  היה 
כשהם  שבועות,  מספר  לפני  דים 
מגיעים לרחוב זלמן שז"ר בנתניה, 
מצוידים במספרי ברזל וברכב עם 
הרכב  את  חיברו  החשודים  נגרר. 
לכבל שחור שבצבץ ממכסהו של 
גוב (בור תקשורת של חברת בזק) 
ומשכו את מכסה הגוב באמצעות 
נסיעה ברכב כדי לפותחו. החשו־

דים משכו מהגוב כבל 1600 (כבל 
המכיל 1600 חוטי נחושת) וחיברו 
בה־ הרכב.  של  הגרירה  לוו  אותו 
לחתיכות  הכבל  את  חתכו  משך, 
והניחו  אחת  כל  וחצי  כמטר  של 

אותם על גבי הנגרר. בכך למעשה, 
המעבירים  כבלים  גנבו  החשודים 
כמו  טלפונית,  תקשורת  תשתיות 
גם חיבור למוקדי חירום ושירותי 
ומער־ אזעקות  ובנקאות,  רפואה 

כות ניטור אזרחיות וצבאיות.
מעשיהם,  על  חזרו  החשודים 
במ־ היום  באותו  גנבו  ולעיתים 

נתניה  העיר  ברחבי  שונים  קומות 
כחודשיים,  של  תקופה  ולמשך 

כאשר אחד החשודים עבד כמנהל 
שסיפקה  קבלנית  בחברה  עבודה 
נתניה  לעיריית  תחזוקה  שירותי 
באחזקת  טיפול  היה  ותפקידה 
השני,  החשוד  ומדרכות.  כבישים 
עבד  הראשון,  החשוד  של  אחיו 

כפועל באותה חברה.
למשטרה  כך  על  דיווח  האזרח 
והשניים נעצרו. מעצרם של החשו־

דים הוארך מעת לעת בבית משפט 
הח־ ובסיום  תקוה,  בפתח  השלום 

החשודים  נגד  הוגש  כאמור,  קירה 
אישומים   17 הכולל  אישום  כתב 
קו/ גניבת  של  בעבירות  חמורים 

בטיחות  תשתית/אמצעי  מתקן 
והמחובר  תשתית  לקווי  והיזקים 
אליהם. יחד עם כתב האישום, הוג־

שה נגד האחים גם בקשת מעצר עד 
לתום ההליכים המשפטיים כנגדם.

'הימין החדש' נגד הרמטכ"ל לשעבר: 
"בני גנץ היסס ולא הכריע את חמאס"

במפלגת הימין החדש תוקפים בחריפות את בני גנץ. "נרדם בעמידה ב'צוק 
איתן', כשבנט דחף – גנץ בלם"

יו"ר הכנסת אדלשטיין: "נתניהו לא חייב 
לעזוב את תפקידו; יוצאים עמו לבחירות"

עוד הבהיר כי אם תהיה התערבות בג"ץ בחוק הלאום, "הכנסת הבאה 
תחוקק את פסקת ההתגברות ואין לי שום ספק בכך"

מאת מאיר ברגר

אדלשטיין  יולי  הכנסת  יו"ר 
השבוע  סוף  במהלך  התארח 
לח־ והתייחס  בחולון  האחרון 
ולחוק  הממשלה  ראש  קירות 

הלאום.
האם בנימין  לשאלה  במענה 
לנבצרות  לצאת  צריך  נתניהו 
ענה  אישום,  כתב  נגדו  יוגש  אם 
אדלשטיין "נתניהו עומד בראש 
איתו  יוצאים  ואנחנו  הליכוד 
לבחירות. זאת תהיה רק החלטה 

קורה  מה  יודע  הוא  רק  כי  שלו 
בחדרי החקירות ומה החומרים. 
לעזוב  חייב  לא  הוא  החוק  לפי 

את תפקידו"
האם  נשאל  הכנסת  יו"ר 
הכנסת הבאה תחוקק את פסקת 
מאוד  "אני  והשיב:  ההתגברות, 
בחודשים  שיקרה  למה  חרד 
לזרז  אליי  פניות  היו  הקרובים. 
אבל  הלאום  חוק  חקיקת  את 
אני התעקשתי שחוק רציני כזה 
צריך לחוקק בנחת. בסוף החוק 

עבר ללא רבב.

"היתה פנייה לבג"ץ, סברתי 
שצריך לזרוק את העותרים מכל 
המדרגות. פתאום אני שומע על 
שידון  שופטים   11 של  הרכב 

בחוק יסוד שעבר בכנסת.
 – משמעית  חד  אומר  "אני 
אם תהיה התערבות בג"ץ בחוק 
את  תחוקק  הבאה  הכנסת  יסוד 
שום  לי  ואין  ההתגברות  פסקת 
רי־ על  קרב  יהיה  זה  בכך.  ספק 

שלטון  ועל  הכנסת  של  בונותה 
אמר  ישראל",  במדינת  תקין 

אדלשטיין.

צילום: דוברות המשטרה

מאת מאיר ברגר

החדש'  'הימין  במפלגת 
תקפו  ובנט  שקד  בראשות 
הרמטכ"ל  את  בחריפות  אתמול 
אתמול  שפרסם  גנץ  בני  לשעבר 
התגאה  שבהם  תיעודים  סדרת 

בהישגי מבצע 'צוק איתן'.
"בני גנץ פצח היום בקמפיין 
הג־ 'הצלחותיו'  על  שמתרברב 

דולות במבצע 'צוק איתן'. מכיון 
שמדובר בדיני נפשות, על עתיד 
ישראל,  של  הבטחונית  ההנהגה 
האמת",  את  להציג  עלינו  חובה 

אמרו במפלגת הימין החדש.
בעמידה  נרדם  גנץ  "בני 

מעזה,  הטרור  למנהרות  ביחס 
דבר שכמעט הוביל לאסון טרור 
נורא. יצאנו להשמדת המנהרות 
גנץ,  בני  בזכות  לא  איתן'  ב'צוק 
אלא למרות בני גנץ. דו"ח ועדת 
המדינה  מבקר  של  החקירה 
בני  לפעולה,  דחף  שבנט  קבע 

גנץ בלם.
המדינה  מבקר  שדו"ח  "כפי 
נרדם  גנץ  בני  הרמטכ"ל  קבע, 
לח־ לחמאס  ואיפשר  בעמידה 

מעזה  טרור  מנהרות  כ־30  פור 
ישראל.  מדינת  שטח  לתוך 
דחף  לא  כלום,  יזם  לא  הוא 
שולחן  על  דפק  לא  לפתרון, 
בשמירה.  נרדם  פשוט  הקבינט. 

לא  היסס,  הוא  יום   50 משך 
יציר־ גילה  לא  יוזמה,  גילה 

את  להכריע  הצליח  ולא  תיות, 
הימין  במפלגת  הוסיפו  חמאס", 

החדש.
ליש־ 'חוסן  מפלגת  כאמור, 

הפיצה  גנץ  בני  בראשות  ראל' 
הכותרת  תחת  תיעודים  סדרת 
מת־ שבהם  מנצח",  החזק  "רק 
גאה גנץ בחיסול רמטכ"ל חמאס 
ג'עברי ו־1,364 מחבלים במבצע 
 6,231 בהשמדת  וכן  איתן,  צוק 
תשדיר  הופץ  בנוסף,  מטרות. 
להסכם  לחתור  קורא  גנץ  שבו 
שלום, "לא מוכן שיחיה כאן דור 

ללא תקוה".
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ועדות ציבוריות במינוי הממשלה יחוייבו 
בשקיפות ופרסום יזום של הדו"חות
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על  שימונו  ציבוריות  ועדות 
בש־ לפעול  יחויבו  הממשלה  ידי 
יזום  באופן  לפרסם  ויונחו  קיפות 
לעבודת  רלוונטי  מידע  לציבור 
הוועדה, כך קובע נוהל חדש שפ־
לחו־ הממשלתית  היחידה  רסמה 

פש המידע במשרד המשפטים.
לתו־ שייכנס  החדש,  הנוהל 

ועדות  מנחה  הבא  בחודש  קפו 
במינוי  הפועלות  ציבוריות 
בקביעת  לה  ועוזרות  הממשלה 

לפרסם,  ביישומה,  או  מדיניות 
באופן יזום מידע אודות נושאים 
שונים: סמכות הוועדה, התקציב 
שי־ מדיניות  לרשותה,  העומד 

הוועדה,  בעבודת  הציבור  תוף 
דו"חות הביניים ורשימת חבריה 
ואף את תוצריה הסופיים (החל־

טות, סיכומים וכיו"ב).
דרישה  היתה  לא  כה  עד 
תוך  לפעול  ציבוריות  מוועדות 
פרסום מידע לציבור, כך שהנוהל 
הקיים  המצב  את  הופך  החדש 
את  לתת  הוועדות  על  כי  וקובע 

עוד  החומרים  פרסום  על  הדעת 
את  מתחילה  הוועדה  בטרם 
שבועות  שלושה  ותוך  עבודתה 
במ־ הוועדה.  כינוס  מיום  בלבד 

תחליט  ציבורית  ועדה  בו  קרה 
לפעול שלא על פי הנוהל החדש, 
היא תידרש לפרסם מדוע בחרה 

לעשות זאת.
הראשון  הממשלתי  המשרד 
משרד  הוא  הנוהל  את  שמיישם 
מדיניות  שפרסם  הממשלה,  ראש 
החרי־ ל'ועדת  הנוגעת  שקיפות 

גים להעברת יחידות ארציות של 

הפ־ פי  על  לירושלים'.  הממשלה 
חרי־ ועדת  היא  הוועדה  רסומים, 

גים העוסקת בבקשות של יחידות 
פי  על  לנהוג  שלא  ממשלתיות 
(מעבר   1661 ממשלה  החלטת 
וב־ לירושלים)  ארציות  יחידות 

מלעבור  רשויות  לפטור  סמכותה 
לבירה או לעכב את המעבר. 

סגן  בילבסקי,  שלומי  עו"ד 
הממשלתית  היחידה  ראש 
החדש  "הנוהל  המידע:  לחופש 
לא  בו  הקיים  המצב  את  הופך 
אקטיבית  שקיפות  חובת  היתה 

חשובות,  ועדות  של  עבודתן  על 
בתחומים  מדיניות  הקובעות 
נדרשות  הוועדות  כעת,  רבים. 
הציבורית  לדרישה  להתייחס 
מדיניות  ולקבוע  לשקיפות 
לא  החומרים  חשיפת  בהתאם. 
תגיע בדיעבד אלא מתוך החלטה 
שהתקבלה מראש, ובפני הציבור 
לבקר  והאפשרות  הזכות  יעמדו 
ידי  על  שתתקבל  ההחלטה  את 
האפשרות  גם  כמו  הוועדות 
לקבל מידע על עבודת הוועדות 

ומכאן חשיבותו הרבה".

משרד הבריאות סוגר את המוסד 
הרפואי 'פרח חיים' ביישוב ירכא
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מתוכ־ רישוי  בקרת  בעקבות 
ננת שערכו פקחי משרד הבריאות 
לחיים'  'פרח  הרפואי  במוסד 
הודיע  כשבועיים,  לפני  שבירכא, 
של  סגירתו  על  אתמול  המשרד 
 20 בתוך  לתוקף  שתיכנס  המוסד 

יום.
מטופלים",   35 שהו  "במוסד 
הבריאות,  משרד  בהודעת  נאמר 
ו־14  סיעודי  במצב   21 מהם 
על  בוצעה  הבקרה  נפש.  תשושי 
האגף  של  ארצי  בקרה  צוות  ידי 
הבריאות.  משרד  של  לגריאטריה 

מעקב  לאחר  בוצעה  הבקרה 
של  לקויה  פעילות  אחר  מתמשך 

המוסד".
נמצאו  הבדיקה  במהלך 
לס־ העלולים  חמורים  ממצאים 
בין  המטופלים.  בטיחות  את  כן 
האשפוז  שבחדרי  נמצא  היתר 
המטופלים  שהו  בהם  ובמרחבים 
נמ־ המיטות  כשעל  עז,  קור  שרר 
שאינן  דקות,  צמר  שמיכות  צאו 
מנגד,  השנה.  עונת  את  תואמות 
היו  האשפוז  שבחדרי  בברזים 
המים בטמפרטורה גבוהה עד כדי 
גם  גילו  הפקחים  לכוויות,  חשש 
אחראית,  באחות  מתמשך  מחסור 

המוסד  להנהלת  הפריע  שלא  מה 
בסידורי  אחות  של  שם  לכתוב 
הועסק  וכן  השוטפים,  העבודה 
קיבל  לא  שמעולם  'אח'  במקום 
לאחר  בסיעוד,  לעסוק  רישוי 
במקום  אותר  כבר  כשנה  שלפני 
המוסד  והנהלת  רישוי  ללא  'אח' 

נדרשה לתקן את המעוות.
כי  גם  גילו  הבריאות  במשרד 
למוסד  מטופלים  העברת  בוצעה 
המוסד  רופא  יידוע  ללא  אחר 
מסודרים,  העברה  מסמכי  וללא 
מספר  במשך  טיפול,  אי  וכן 
מטופלים  של  בבקשות  שבועות, 

לעבור למוסד אחר.

המשרד  ערך  שעבר  בשבוע 
המוסד,  להנהלת  למוסד  שימוע 
המו־ הנהלת  כי  הסתבר  ובמהלכו 

סד מתנהלת בדרך שאינה לטובת 
בריאותם ורווחתם של המטופלים 

בו.
חמורים,  בקרה  ממצאי  לאור 
המחוז  רופאת  אתמול  הורתה 
צו  הוצאת  על  דר  כהן  מ.  ד"ר 
לתוקף  יכנס  הצו  למוסד.  סגירה 
הבריאות  ממשרד  יום.   20 תוך 
נמסר כי "לשכת הבריאות תסייע 
משפחותיהם  ולבני  למאושפזים 
מתאים  חלופי  מוסד  במציאת 

והולם".

בולגריה: בית הכנסת הגדול 
בסופיה הותקף באבנים

אלמונים השליכו אבנים על בית הכנסת וניפצו את חלונות הזכוכית

מאת א. למל

היהודית  בקהילה  תדהמה 
לאחר  בולגריה  בירת  בסופיה 
אבנים  והשליכו  תקפו  שאלמונים 
נזק  וגרמו  הכנסת,  בית  חלונות  על 

רב למקום.
בבולגריה  היהודית  הקהילה 
אינה  שכן  מהמתקפה,  הופתעה 

רגילה לאירועים חמורים כאלו.
עפ"י הדיווח, הקהילה פועלת 
לצד הרשויות המקומיות לאיתור 
הקהילה  בטחון  ולשיפור  התוקף 
ומתקניה. מהקהילה נמסר כי היא 
עומדת בקשר רציף וטוב עם הר־

לתשומת  וזוכה  המקומיות  שויות 
בכלל  הבטחון  בנושא  ודאגה  לב 

ואירוע חמור זה בפרט.
האחרונה  למתקפה  בתגובה 
היהודי  הקונגרס  מנכ"ל  אמר 

"מדובר  זינגר,  רוברט  העולמי, 
ממשית  פגיעה  של  נוסף  במקרה 
הקהילות  של  הפיזי  בבטחון 
לה־ עלינו  באירופה.  היהודיות 

מסוג  נסיון  לכל  בחומרה  תייחס 
זה ולעמוד לצד הקהילה היהודית 
המקומית. אני קורא לרשויות בו־
לגריה למצות את הדין עם התוקף 
שביכולתן  כל  ולעשות  במהרה 
דומים  מקרים  למנוע  מנת  על 
העולמי  היהודי  הקונגרס  בעתיד. 
את  לחזק  מנת  על  לפעול  ימשיך 
ברחבי  היהודית  הקהילות  בטחון 

העולם".
הקהילה  זו,  התקפה  לצד 
להת־ נאלצת  בבולגריה  היהודית 
מודד שוב עם תכנון מצעד לוקוב 
להת־ מתוכנן  אשר  סופיה  בעיר 

קיים בקרוב בעיר הבירה.
המצעד, אשר מתקיים בבירה 

ידי  על  נערך  האחרונות  בשנים 
במדינה  ניאו־נאציות  קבוצות 
וחוגג את חייו ופועלו של חריסטו 
לוקוב, מנהיג 'הלגיונות הלאומיים 
בחקיקת  תמך  אשר  הבולגרים' 
במדינה  אנטישמיים  חוקים 
יהודים   11,343 של  ובגירושם 
למחנה ההשמדה טרבלינקה בזמן 
מלחמת העולם השניה. בכל שנה, 
אלפי  סופיה  ברחובות  צועדים 
לפי־ נושאים  כשהם  ניאו־נאצים, 

לכבודו  בקריאות  וקוראים  דים 
של לוקוב. 

פנה  העולמי  היהודי  הקונגרס 
לראש  בעצומה  שעברה  בשנה 
בוריסוב  בויקו  בולגריה,  ממשלת 
אך  המצעד  את  לבטל  הקוראת 
לא  המצעד  אלו  מאמצים  למרות 
גם  שוב  להתקיים  ועתיד  בוטל 

השנה.
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אנשי עסקים בקמפיין חוצות 
הקורא לאיחוד מפלגות בשמאל 

מאת מאיר ברגר

האחרונים  הסקרים  רקע  על 
הפו־ המפה  פי  על  כי  המלמדים 
הממשלה  ראש  הנוכחית  ליטית 
נתניהו הוא שירכיב את הממשלה 
האחרונים  בימים  יצאו  הבאה, 
אנשי עסקים מקרב השמאל בקמ־
פיין חוצות הקורא לאיחוד שורות 
גנץ,  בני  לפיד,  יאיר  בין  פוליטי 
ברק,  אהוד  לבני,  ח"כ  גבאי,  אבי 
אשכנזי  וגבי  יעלון,  (בוגי)  משה 

כדי לנצח את נתניהו.
לאחר  לדרכה  יצאה  היוזמה 
בשבוע  שבוצע  עדכני  שסקר 
שמ־ הראה  טלסקר,  מכון  האחרון 

מנהיגים,  אותם  מתומכי   79% על 
יותר ממיליון ישראלים, מעוניינים 
את  שיחזיר  כוחות  איחוד  לראות 

"המדינה למסלולה", כלשונם.
משרד הפרסום ראובני־פרידן 
מוביל את הקמפיין בראשותם של 

אודי פרידן וזיו קורן.

שרואים  למי  קוראים  "אנחנו 
לגלות  כמנהיגים,  עצמם  את 
האגו  קרבות  את  לשים  מנהיגות, 
במלחמה  ולנצח  להתאחד  בצד, 
על המדינה. אנחנו לא חפצים לה־

הרצון  כל  המוביל,  בזהות  תערב 
שלנו הוא באיחוד כוחות שיילחם 
את המלחמה האמיתית, החשובה 
והיחידה – המלחמה על המדינה, 
אבוד",  הקול  איחוד  שבלי  מפני 

מסרו מובילי היוזמה.

למען עולי צרפת: הוקם 'איגוד הרבנים' לעולי צרפת בנתניה
כ"ק האדמו"ר מקאלוב שליט"א יוזם האיגוד במכתב עידוד מיוחד לרגל הקמת האיגוד

מאת א. למל

מצר־ ההמונית  העליה  לאור 
שנים  חמש  לפני  שהתחילה  פת 
ומקרי  הפיגועים  ריבוי  בעקבות 
נתרבה  ומאז  בצרפת,  אנטישמיות 
בארץ  צרפת  עולי  ציבור  מאוד 
נתניה,  בעיר  הוא  מרכזי  כשמוקד 
צרפת  עולי  אלף  כעשרים  יש  בה 

בין כמאה אלף תושבי נתניה.
הודות לפעולותיהם הנמרצות 
צרפת'  לילדי  'קרן  עסקני  של 
הפו־ שנים,  כמה  לפני  שהוקמה 

והכשרת  להקמת  בתדירות  עלים 
ילדי  למען  תורניים  ספר  בתי 
העולים צרפת, התחילו להתרבות 
של  ומצוות  תורה  שומרי  קהילות 
עולי צרפת בנתניה, ועתה הורגש 
צורך להקים גוף שיאחד ויחזק את 

כל הקהילות.
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ביוזמתו 
מקאלוב שליט"א מארה"ב העומד 
יהדות  לחיזוק  הפעולות  בראש 
מרן  כ"ק  של  ובעידודם  צרפת, 
מנתניה  שליט"א  מצאנז  אדמו"ר 
שליט"א  קסלר  מאיר  רבי  והגאון 
העומדים  ספר  קרית  של  רבה 
'איגוד  הוקם  העסקנים,  לימין 
זו  בנתניה.  צרפת  לעולי  הרבנים' 
הפעם הראשונה בארץ, שמקימים 
ארגון רבני מיוחד לעולים ממדינה 

מסוימת, לאור ריבוי העולים.
שהתקיימה  הרבנים  באסיפת 
הוחלט על קווי היסוד של הארגון, 
לחזק הקשר והעזרה ההדדית בין 

ידי  על  הציבור,  וכל  הרבנים  כל 
כנסים ואירועים של כלל הרבנים 
קבועים  שיעורים  וכן  והקהילות, 
בתי  בכל  שילמדו  ויהדות  בהלכה 
חודשי  עלון  והפצת  המדרשות, 
בצרפתית, וכדומה. כמו כן יעבדו 
עם  להתמודד  פעולה  בשיתוף 
בעיר,  ילדים  חינוך  של  הבעיות 
ושאר הבעיות העולות על הפרק. 
יצוין כי גוף הרבנים הוא ללא 
קשר פוליטי כזה או אחר, ומטרתו 
היחידה שכלל ציבור שומרי תורה 
יעבדו בשכם אחד במטרה משות־

פת למען שמירת וחיזוק הדת.
במכתב מיוחד שכתב האדמו"ר 
לחברי  לרפו"ש,  שליט"א  מקאלוב 
נס  על  מעלה  הוא  הרבנים',  'איגוד 
הזה  באיגוד  שיש  השם  הקידוש 
העו־ בכל  כשמתרבה  בזמנינו 

ופילוגים  מחלוקת  של  רוח  לם 

מיותרים המזיקים לכל הצדדים.
מביא  המכתב  בהמשך 
הגר"ח  מרן  בשם  האדמו"ר 
שהתנבא  זצוק"ל,  מוואלוזין 
נגד  נפוליאון  במלחמת  מראש 
שהונהגו  צרפת  שחיילי  רוסיה, 
אחד  שכל  זרים  מפקדים  ע"י 

ידו  על  דוקא  יבוא  שהנצחון  רצה 
לכבוד עצמו, לא יכלו לנצח במל־
חמה, כמו שארבעה סוסים חזקים 
מהבוץ  עגלה  להוציא  יכולים  לא 

כשכל אחד מושך לצד אחר.
שליט"א  מקאלוב  האדמו"ר 
מוסר  מזה  ללמוד  שיש  מציין, 

לה־ שיכולים  לרוחניות,  השכל 
במטרה  כשמתאגדים  רק  צליח 
מלכי  מלך  כבוד  למען  משותפת 
חברי  שעושים  כמו  המלכים, 
האיגוד. ומסיים, שמהם ילמדו וכן 
יעשו גם שאר בני ישראל, להתא־
גד יחד כדי להרבות כבוד שמים.

נשיא פולין באגרת לרב ארגון זק"א הגר"י רוז'ה:

"פולין מחויבת להגביר המאמצים להגן על בתי הקברות היהודיים"
משלחת  של  המפגש  בעקבות 
רב  בראשות  ת"א  זק"א  מתנדבי 
רוז'ה,  יעקב  הרב  הגאון  הארגון 
חסיד  צבי  הרב  הארגון  מנכ"ל 
נוגלבלט  חיים  ת"א  זק"א  ומפקד 
מארק  בישראל  פולין  שגריר  עם 
בתל  השגריר  בבית  מגירובסקי 
לשגריר  נמסר  במהלכו  אביב, 
פולין,  רפובליקת  לנשיא  אגרת 
אלו  בימים  השגרירות  העבירה 
אגרת תשובה מהנשיא אנדריי דו־
דה, הממוענת לרב זק"א תל אביב 
וחבר מועצת הרבנות הראשית לי־
מגולל  בו  רוז'ה,  יעקב  הרב  שראל 
פולין  של  העשיה  כל  את  הנשיא 
התרבות  שימור  בנושא  וממשלתו 

והמורשת היהודית.
יציאת  לקראת  נערך  המפגש 
תל  זק"א  מתנדבי  של  ב'  מחזור 
אביב למסע לימודי בפולין ולאור 
עסקו  בו  הראשון,  המסע  לקחי 
קב־ ושימור  באיתור  המתנדבים 
רים בבית העלמין החדש בקרקוב.
"המ־ הנשיא:  כותב  במכתבו 

מאמץ  כל  עושה  הפולנית  דינה 
יהודיים  קברות  שבתי  להבטיח 
ופיזית.  משפטית  הגנה  יקבלו 
על  כי  מודעת  הפולנית  הממשלה 
שנעשים  הרבים  המאמצים  אף 
בענין קיימים עדיין נושאים רבים 
טיפול  את  הדורשים  זה  בענין 
משוכנע  אני  בנושא.  הממשלה 
לע־ ואודות  הזמן  שעם  לחלוטין 

ולקרנות  שמבוצעת  הרבה  בודה 
המממנות זאת, התוצאות יהיו עוד 

יותר גבוהות".
נשיא פולין מציין כי למורשת 
יהדות פולין יש מקום חשוב מאוד 
של  התרבותית  המורשת  בכל 

הפול־ והמדינה  בכללותה  פולין 
בהם.  לטפל  מאמצים  עושה  נית 
של  רשימה  הנשיא  מביא  בהמשך 
בהקשר  שנעשו  בולטות  פעולות 
הקמת  שימור,  חוקי  בהעברת  זה, 
בתי  אתרי  של  סימון  פרויקט 
סומנו  כה  עד  בפולין,  הקברות 
כ־1,200 בתי קברות יהודיים מהם 
משומרות.  מצבות  עם  כ־400  רק 

פותח  המיושם  מהפרויקט  כחלק 
קב־ ובירור  לאיתור  מידע  אתר 

פי  על  יהודיים.  קברות  ובתי  רים 
הקברות  ובתי  הקברים  התכנית, 
הוקם  בברקודים,  מצוידים  יהיו 
לפי  מידע  למציאת  ייעודי  אתר 
אנגלית  פולנית,  בשפות  הברקוד 
עד  כי  הנשיא  מגלה  עוד  ועברית. 
כה מופו באתר החדש 6 בתי קב־

רות יהודים, בתי הקברות בערים 
שדליץ,  לובלין,  קלוואריה,  גורה 
אוקופו־ (ברחוב  ורשה  טיקוצ'ין, 

בה) ובברוק.
כל זה נעשה ע"י מועצת המו־

רשת הלאומית של פולין בשיתוף 
הקהילות  איגוד  עם  מלא  פעולה 
ההיס־ המכון  בפולין,  היהודיות 
המו־ לשימור  הקרן  היהודי,  טורי 

והמוזיאון  בפולין  היהודית  רשת 
מדגיש  כן  פולין.  יהודי  לתולדות 
והטיפול  התחזוק  כי  במכתבו 
להנ־ בהתאם  הוא  הקברות  בבתי 

חיות הוועדה הרבנית לבתי עלמין 
יהודיים בפולין.

הרב  אומר  המכתב  בעקבות 
המשך  את  לעודד  יש  כי  רוז'ה, 
בפולין,  הקברות  לבתי  המסעות 
לממשלה  מוטיבציה  הנותן  דבר 
לדאוג לשימורן תחת עינם הפקו־

חה של היהודים העולים על קברי 
אבותיהם ורבותיהם.

בג"ץ קיבל את בקשת הארכה לפקיעת חוק המסדיר את מעמד בני הישיבות
בשלושה  ודחה  הממשלה  עמדת 
שי־ חוק  של  ביטולו  את  חודשים 
רות הבטחון המסדיר את מעמדם 

של בני הישיבות.
ברוב  שהתקבלה  בהחלטה 
דעות בין תשעה שופטים, נכתב כי 
על פי פסיקה קודמת, היה על החוק 
ביקשה  שהמדינה  לאחר  לפקוע. 
הדין,  פסק  קיום  מועד  את  לדחות 
ולאחר שהם שקלו בדבר, "החלטנו 
ולדחות  בחלקה,  לבקשה  להיענות 
זו  דחיה  החוק".  בטלות  מועד  את 

היתה עד כ"ד בכסלו תשע"ט.
ביקשה  המועד,  התקרב  עם 

ובג"ץ  נוספת,  ארכה  המדינה 
וח־ חודש  של  ארכה  אישר  אכן 
היא  כי  נכתב  בקשה  באותה  צי. 
רקע  "על  ברירה  בלית  מוגשת 
לצבא  גיוס  הסדרת  סוגיית  היות 
ש'תורתם  הישיבות  תלמידי  של 
אומנותם' אחת הסוגיות הסבוכות 

והמורכבות ביותר העומדות בפני 
וכפועל   – הישראלית  החברה 
יוצא מכך גם אחת הסוגיות הסבו־

המצויות  ביותר  והמורכבות  כות 
על מדוכתה של הכנסת".

הדגישו  החרדית  בנציגות 
שתקום  ממשלה  בכל  כי  אתמול 

שנדרש  מה  כל  ויעשו  יעמדו  הם 
משמר  על  יעמוד  חוק  שכל  בכדי 
מעמד בני הישיבות הק' ולא יהיה 
שום שינוי מההסדר שהיה מקובל 
הישיבות  ובני  שנה  שבעים  מזה 
ימשיכו לשקוד על דלתות התורה 

ללא שום הפרעה.

הודעות חוק תכנון ובניה - 21/01/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 21/01/19

שווייץ: מטוס התרסק לאחר שהטייס 
העביר את השליטה לילד בן 14 

מאת י. לוסטיגמן 

ורק  כשנתיים,  לפני  קרה  זה 
הת־ בתקשורת:  נחשף  עכשיו 
שאירעה  קל  מטוס  של  רסקות 
לפני קרוב לשנתיים באלפים הש־

שהטייס  לאחר  נגרמה  ווייצריים, 
לילד  במטוס  השליטה  את  העביר 
של  מסכם  מדו"ח  עולה  כך  בן 14, 
החוק־ שהעבירו  התאונה  חקירת 

רים בימים האחרונים. 
בני  שלושה  נהרגו  בתאונה 

נפצעה  נוספת  ונוסעת  אדם, 
כי  גילו  החוקרים  קשה.  באורח 
במ־ בחר  שהטייס  מהעובדה  לבד 

סלול טיסה מורכב ומסוכן יחסית, 
על  השליטה  את  העביר  גם  הוא 
המטוס לנער בן ה־14 שהיה לצדו, 
לתאונה  ישיר  באופן  גרם  ובכך 
ולנו־ לשניהם,  שעלתה  הקטלנית 

סע שלישי, בחייהם. 

  המשך מעמ' ראשון

הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר מלעלוב זצוק"ל
הלילה לאמירת כל ספר התהילים 
תאורה  ישראל,  כלל  לישועת 

ואבטחה סודרה במקום.
תפילת  תתקיים  בבוקר  מחר 

שחרית ברוב עם בבית מדרשו של 
בעל ההילולא ברח' צפניה בירוש־

לים, כאשר בנו כ"ק מרן האדמו"ר 
התיבה,  לפני  יעבור  שליט"א 
לחיים,  שולחן  יערך  מכן  ולאחר 
המוני  יעלו  היום  שעות  במשך 
ציון  על  להשתטח  ישראל,  בית 
לעלוב  אדמור"י  בחלקת  המצוינת 
שם  אשר  בירושלים,  הזיתים  בהר 
שם  ויעתירו  ספון,  מחוקק  חלקת 
בתפילה לישועתן של ישראל, לה־

פקד במהרה בדבר ישועה ורחמים 
בגשמיות וברוחניות.

תתקיים  המרכזית  העליה 
מרן  כ"ק  בנו  בראשות  אחה"צ 
יעלה  אשר  שליט"א  האדמו"ר 
בראש חסידי ואוהדי בית לעלוב, 
התהילים  פרקי  סדר  לאמירת 
ולהע־ שיח  צקון  ולשפוך  הנהוג, 
תיר בתפילה לישועת הכלל והפ־

אשר   – ישראל  עם  ולגאולת  רט 
היו עיניו ולבו נתונים תמיד לדאוג 
במהרה  טובתם –  ולבקש  דאגתם 

בקרוב.
תחבורה מאורגנת תצא מבתי 
ברחבי  לעלוב  דחסידי  המדרש 

הארץ.
תפילת  לאחר  ערב,  לפנות 
ההילולא  סעודת  תתקיים  מנחה 
בשילוב  הטהור  השולחן  ועריכת 
השנה,  במשך  שנלמד  הש"ס  סיום 
ומשפיעי  זקני  דברים  ישמיעו  בה 
במורשתו  להתחזק  החסידים, 

הרוחנית, ולהתדבק בדרכיו.
זכותו  עלינו  יתעורר  וממרום 
ממעון  להתברך  צדיק  אותו  של 
ולה־ דמיטב  מילי  בכל  הברכות 

בכלל  ורחמים  ישועה  בדבר  פקד 
ובפרט בגו"ר, בביאת גוא"צ בב"א, 

אכי"ר.

סוריה: "סיכלנו תקיפה ישראלית"
לנו  "יש  ואמר:  בצפון  תחממות 
בהתב־ לפגוע  קבועה:  מדיניות 

ולפגוע  בסוריה  האיראנית  ססות 
הוא  בנו".  לפגוע  שמנסה  מי  בכל 
לא  הזאת  "המדיניות  כי  הוסיף 
משתנה כשאני בארץ, והיא גם לא 
היסטורי  בביקור  כשאני  משתנה 
היא  הזאת  המדיניות   – בצ'אד 

קבועה".
הגבירה  האחרונים  בימים 
כדי  ישראל  על  הלחץ  את  רוסיה 

שתפסיק את התקיפות בנמל הת־
עופה בדמשק, בשל רצונה לפעול 
תקשורת  כלי  ושדרוגו.  לשיפוצו 
בטהרן  המשטר  כי  מדווחים  זרים 
האיץ באחרונה את העברת הנשק 
באמצעות  לחיזבללה,  המתקדם 
לנמל  המגיעים  שונים  מטוסים 
כבר  ישראל,  בדמשק.  התעופה 
סו־ מטרות  תוקפת  רשמי,  באופן 
אישר  היוצא  הרמטכ"ל  וגם  ריות 
כי בשנה האחרונה הותקפו מאות 

מטרות כאלה.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

בהמשך למסע ההרס שמוביל ראש העיר החדש: 
מסעדה בטבריה פתחה את שעריה בשבת קודש

וע־ ההשגחה.  והוסרה  פ"ת  סופר 
דת הכשרות דיווחה לרבה הראשי 
וראב"ד העיר הגאון רבי משה צבי 
על  הודיע  והוא  שליט"א,  בוחבוט 

הסרת הכשר הרבנות מהמקום. 
ראש  כי  אומרים  בטבריה 

שהתפרסם  איש  החדש,  העיריה 
נגד  בוטה  פרובוקטיבית  בגישה 
להראות  מנסה  והחרדים,  השבת 
מסעדות  רוצה  הציבור  כאילו 
סגו־ היו  הן  כה  עד  בעוד  בשבת, 

שכן  מהאמת,  רחוק  הדבר  רות. 
מסורתיים  טבריה  תושבי  מרבית 

השבת.  בשמירת  ורוצים  ודתיים 
הם  בשבת,  לטבריה  הבאים  אלה 
בסבי־ והמושבים  מהקיבוצים 
לידי  המשחקים  ומטיילים,  בה 
מרקם  את  ההורס  העיר  ראש 
העיר  בני  של  השליו  החיים 

טבריה. 

  המשך מעמ' ראשון

זעזוע: קמפיין פרובוקטיבי 
מסית של 'ישראל ביתנו'

מהקמפיין  סלידה  שהביעו  ראל, 
מטרתו  שכל  והדוחה,  המסית 
מפלגתו,  מחיקת  את  להציל  נועד 
פרובוקטיבית  הסתה  חשבון  על 

נגד הציבור החרדי.
שכמעט  שמפלגה  הוא  "פלא 
לשום  הביאה  לא  הקדנציה  כל 
שוב  רוצה  מהותיים,  הישגים 
ולפחות  הקהל,  לאהדת  לזכות 
והיא  החסימה,  אחוז  את  לעבור 

באמצעים  זאת  לעשות  מנסה 
תקו־ שמזכירים  ודחויים  בזויים 
אמרו  בהיסטוריה",  אפלות  פות 

אתמול אישי ציבור.
להציל  מנסה  ליברמן  "אם 
של  המדשדשים  הסקרים  את 
זאת  לעשות  לו  אל  מפלגתו, 
וחמורה  פרועה  הסתה  באמצעות 
הדברים  החרדי.  הציבור  נגד 
עליהם  לעבור  ואסור  חמורים 

בשתיקה".

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום ב', ט"ו בשבט תשע"ט | עמוד ז

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
מקור ברוך 4 קומה א' אזור מרכזי 
ייעוץ  המאה  'עסקת  שקט.  בנין 
100% אמינות   100%  - נדלן' 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051308]

מתאימה  להשקעה!  מצויינת 
83 קרקע  גאולה.  מרכז  לחנות. 
שיפוץ.  דרושה  מ'.   57 מרתף   + מ' 
ייעוץ  המאה  'עסקת   .1,900,000
100% אמינות   100%  - נדלן' 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051307]

4.5 (שיכונים)  הנביא  בשמואל 
סוכה,  מרפסת  נוחה,  קומה  חד', 
052-765- נדל"ן  שוורץ  מיידי, 

6888
[20051306]

מפוארת  חדרים,   4 בכדורי 
מרפסת  נוחה,  קומה  ומרווחת, 
גדולה, + מחסן וחניה, שוורץ נדל"ן 

052-765-6888
[20051305]

קומה  מיוחדת,  חדרים   5 בכדורי 
גבוהה, נוף מדהים, + מחסן וחניה, 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית.  כניסה 

765-6888
[20051304]

אילן,  לבר  קרוב  הנביא  בשמואל 
אוויר,  כיווני   3 מיוחדת,  חדרים   4
נוחה,  קומה  עשיר,  טכני  מפרט 
052-765- נדל"ן  שוורץ  סוכה,  מ. 

6888
[20051303]

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

052-765-6888
[20051302]

140 חדשה,  חדרים   5 באהליהב 
מרפסות  גבוהה,  תקרה  מ"ר, 
נוף,  הרחבה),  ענקיות, (אפשרויות 
052- נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן   +

765-6888
[20051301]

חד'   4  ,80 בגוש  ומיוחדת!  חדשה 
גבוהה,  ברמה  ומושקעת  מרווחת 
ק"ג,  חזית,  גדולה,  סוכה  מרפסת 
052-765- נדל"ן  שוורץ  מעלית, 

6888
[20051300]

מ"ר,   220 דירה   ,80 בגוש  בלעדי! 
4 ק"ב,  הקונה,  דרישת  לפי  תכנון 
כניסה  מרפסות,   2 אוויר,  כיווני 
052-765- נדל"ן  שוורץ  מיידית, 

6888
[20051299]

4 ברוך,  במקור  בשוק!  חדשה 
כיווני  א',  קומה  מרווחת,  חדרים 
סוכה  מרפסת  מעולים,  אויר 
052-765- נדל"ן  שוורץ  גדולה, 

6888
[20051298]

היזק  בלי  ברוממה!   ! חלומי  פנטהוז 
ראיה, פינתי, נוף עוצר נשימה! מיידי! 
חניות   + מרפסת   מ"ר   90 + מ"ר   180
חימום   + מרכזי  מזגן   + מחסן   + פרטי 
ריצפתי 6,150,000 ש''ח תיווך צביקה 

רוזן 052-763-4444
[20051294]

בבית  דרושה  רציניים  לקונים 
המאה  'עסקת  מרווחת.   3 ישראל 
ייעוץ נדלן' - 100% אמינות 100%

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051288]

במעלות  דרושה  רציניים  לקונים 
דפנה / רמת אשכול 110 מ' קומה 
 - נדלן'  ייעוץ  המאה  'עסקת  נוחה. 
מקצוענות.   100% אמינות   100%

.058-32-250-90
[20051287]

במקור  דרושה  רציניים  לקונים 
ייעוץ  המאה  'עסקת  מ'.  ברוך 110 
100% אמינות   100%  - נדלן' 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051286]

 / בבלוי  דרושה  רציניים  לקונים 
'עסקת  לפחות.  מ'   80 אחינועם 
המאה ייעוץ נדלן' - 100% אמינות 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051285]

מדהים:  במבצע  המאה'  'עסקת 
המאה  עסקת  עלינו.  עו"ד  לרוכש 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051266]

למשקיעים.  אמיתית  הזדמנות 
מ'   25 בטאבו  דירה  במא"ש 
שכנים  חתימות  עם  גג   +  .650,000
המאה  עסקת  בלבד.   200,000 ב 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051265]

במקור  חדרים   3 בהזדמנות: 
 .3000 - ב  מושכרת  יחידה   + ברוך 
עסקת  בלבד.  ש"ח   2,500,000
100%  - נדל"ן  ייעוץ  המאה 
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051264]

ברוך  במקור  למבינים:  מציאה 
2  + א'  קומה  מרווחת  חדרים   2
דיור  יחידת   + סוכה  מרפסות 
בניה   .3300 ב  מושכרת  חדשה 
המאה  עסקת   .2,100,000 בהיתר. 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051263]

מתאימה  מיוחדת.  הבירה.  בארזי 
4.5 א'.  קומה  למארחים.  במיוחד 
מ'.   75 מרפסת   + מ'.   110 חדרים 
ייעוץ  המאה  עסקת   .3,000,000
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051262]

מ"ר   80 הבירה  בארזי  חדרים   3,5
 .2,250,000 מזגנים   + שמורה 
עסקת המאה ייעוץ נדל"ן - 100%
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051260]

למשקיעים  נדירה  הזדמנות 
הנביא  בשמואל  שמבינים: 
 + משופצת  מ'   75 חדרים   4
הגג.  על  בניה  היתר   + מזגנים 
ייעוץ  המאה  עסקת   .1,750,000
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051259]

א'  קומה  מ'   75 ח'   3 החיים  בגשר 
2,500,000 שמורה.  מרפסות.   2  +
ייעוץ  המאה  עסקת  ש"ח. 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051258]

מרפסת   + א'  קומה  ביונה  מ'   80
גבוהה.  ברמה  משופצת  סוכה. 
מושכרת  יחידות   2 ל  מחולקת 
 .2,200,000 ש''ח.   8000 ב- 
נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 
100% אמינות,   100%  -

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051257]

המאה!!  בעסקת  השבוע  מבצע 
ייעוץ  המאה  עסקת  חינם!  למוכר 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051256]

חדש  בפרויקט  ירושלים  *  ברוממה, 
* דירות 3,4,5 ח' בגימור יוקרתי, קרוב 
חני  מעולים.  מחירים  שפע.  לרב 

0583228060 רימקס ישראל
[20051249]

צבי  נווה  באזור  ומבינים  למשקיעים 
עם  מטר   500 כ   1- מחסנים  קומת 
ליחידות  לחלוקה  נורמלים!  חלונות 
052-7658-638 שח   4.000.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051231]

ישראל!!  בזוננפלד-בית  מציאה! 
עליונים  חלונות  עם  מחסנים  קומת 
1000.000 רק   2- קומה  מטר,   130
תיווך  "היימשע   052-7658-638 ש"ח 

הנדלס"
[20051230]

 - ברוממה"  "הבית  הבוטיק  בפרויקט 
ק"ד,  מטר   94 -4חד'  אלחנן,  אור  רח' 
20 חניה   + מטר   10 מחסן   + מעלית 
מטר עם חלון רק 2500.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך- הנדלס"
[20051229]

כ50 חד   2.5 לפידות  ישראל  בבית 
מטר בניין רק היימשע 1250.000שח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20051224]

4חד'  הדר  עץ  הנביא  בשמואל 
בתהליך   38 תמא   + ק"ג  מטר   82
רק  בגג  לבניה  ואפשרויות 
052-7658-638 1940.000שח 

"היימשע תיווך הנדלס"
[20051223]

לבעלי הון עצמי גדול! באזור בעלזא 
 + מטר   150 חד   4.5 שלום!  דובר 
חודשית  תשואה  דיור  יחידות   4
40 מחסן   + כ13000ש"ח  מהיחידות 
052-7658- 5170.000ש"ח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051222]

ישראל  בבית  נדירה!  מציאה 
יחידה   + מטר   65 חד'   3 קארו 
רק  מבוי   + מטר   8 של  לבודד 
חודשית  תשואה  1490.000ש"ח 
5000ש"ח (התחילו הליך תמ"א 38
לחידוש כל הבית) 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051133]

במחירבעזרת  המציאה!!ירדו 
 + מטר   140 חד   5.5 תורה 
רק  חזית  מטר   60 חצר  מרפסת 
052-7658-638 3300.000ש"ח 

"היימשע תיווך הנדלס"
[20051132]

ק"ג  מטר   73 -3חד'  בבהרן! 
לבעלי  1400.000ש"ח  רק  מעלית 
משכנתא  אפשרות  ללא  מוזמן 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051131]

בעזרת תורה! 5 חד' -137מטר ק"ב 
חזית ונוף רק 3690.000ש"ח -052
7658-638 "הימשע תיווך-הנדלס"

[20051130]

ברוממה,  היוקרתי!!  בפרויקט 
98- 4חד  רווחה  לשערי  צמוד 
רק  ק"ד  מטר   16 מרפסת   + מטר 
חודש  כ-6  כניסה  2520.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051129]

בשיא!!  ישראל  מלכי  בגאולה 
מושכרת  מטר   92 א'  קומה  דירת 
לחנות חזית לגאולה רק 2370.000
"היימשע   052-7658-638 ש"ח 

תיווך-הנדלס"
[20051128]

80 -3חד'  תדהר  הבירה-  בארזי 
מטר + התר בניה לעוד 30 מטר ו-2
2230.000ש"ח  רק  ק"ב  מרפסות 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051127]

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

קרקע 02-5327402 יוסי
[20051069]

160 ק"ב  חד'   6 יוסף  אוהלי   80 גוש 
חסד 4 תורת  דרסטית!  ירידה   * מ"ר 
חד' * רח' חזן פינת דוד חדשה! תיווך 

053-3179474 ,02-5379474
[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]

במחיר  ירדו  חזקה!!  מציאה 
75מטר  חד'   3 רוקח  שמעון 
רק  היימשע  בנין  מאד  משוקעת 
052-7658-638 ש''ח   1690.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050848]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050845]

 ??? 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]

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]

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

7658-638 "היימשע 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]

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]

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]

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
משופץ  מ"ר   130 ברוך  במקור 
קומה  סוכה,  מרפסת   + כחדשה,  
לטווח  אפשרות  מרכזי,  מזגן  נוחה. 
ש''ח   8000 ריהוט.  בלי  או  עם  ארוך. 

תיווך צביקה רוזן 052-763-4444
[20051295]

חדשה  לזו"צ  דירה  במקור-ברוך 
ברמה גבוהה 054-8442224/5

[20051255]

חדשה  לזו"צ  דירה  במקור-ברוך 
ברמה גבוהה 054-8442224/5

[20051252]

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]

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 | חנויות ומחסנים
חנות,  מ"ר   75 השבת  בככר  למכירה 
גובה 2.85 מ"ר עם מחסן 65 מ"ר, *  *  
*  *  *  *  *  *  *  * להשכרה בתחילת 
במחיר  מ"ר   50 חנות  שערים  מאה 
מציאה, מיידי תיווך צביקה רוזן -052

763-4444
[20051297]

בכיכר השבת 80 מטר קומת כניסה + 
23000לחודש  רק   1- קומה  מטר   50
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051176]

בלב גאולה להשכרה לכל מטרה 200
052- פגז  מקום  כניסה  קומת  מטר 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051175]

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

הנדלס"
[20050353]

בני ברק | מכירה
יפהפיה   5 בבניה  צייטלין  באזור 
מ.שמש  י.הורים  חזית  ק"ב  ענקית 
03- "אפיק-נכסים"  2,400,000ש"ח 

5791514
[20051309]

ברח' ר' טרפון 12, ק"א על עמודים, 
3 חד' מרווחים + 4 מרפסות, לל"ת, 

1,650,000 ש''ח. 053-3114213
[20051246]

ברח' הרב שך 21 ק"ג ללא מעלית 
חזית,  מ"ר,   120 כ-  מפלסים,   2

לל"ת. 03-5705988
[20051245]

דירת  אברמסקי  רח'  הרצוג  בקרית 
ממוזגת, 3 סוכה   + מחסן   + חדרים   4
לפרטים:  משופץ.  מטבח  אויר,  כיווני 

-054-8466618 בשעות הערב.
[20051244]

באזור  בוטיק  בנין  חד'   6 דופלקס 
בלבד.  לרציניים  ק"ג,  רמב"ם  מימון- 

052-7626263
[20051234]

בני ברק | השכרה
בבנין  חדרים   4 דירת  להשכרה 
יוקרתי מרווחת ממוזגת מושקעת 
פרטית  גינה  שירותים!  חדרי   3
פנקס  באזור  פרטית  וכניסה 
לפרטים  ש''ח   7200 היוקרתי 

0527133387 לל"ת
[20051233]

בני ברק | חנויות ומחסנים
בהרב  גלריה.   + מ"ר   45 להשכרה 
ארוך,  לטווך  אפשרי  שך 14 (בפסג'), 

6,000 ש''ח מיידי 053-3177263
[20051293]

ביתר עילית | מכירה
בקדושת לוי 4 חד 107 מטר ק"א + 4
מחסנים סה"כ 60 מטר כניסה פרטית 
חלל   + ליחידות  והכנה  חלונות  עם 
צמוד 30 מטר רק 2130.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051269]

120 חד   4 משותף,  טאבו  בחבד 
חד 130  5  * 1200.000ש"ח  רק  מטר 
אפשרות  1300.000ש"ח  רק  מטר 
"היימשע   052-7658-638 למשכנתא 

תיווך-הנדלס"
[20051232]

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]

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]

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]

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. 
צפת 

במרכז  חדש  חרדי  פרוייקט 
ופנטהאוז,  גן  דירות  חד',   5 צפת, 
מ1,280,000 החל  נוף!  מ.סוכה, 
4500 מניבה  השקעה  ש"ח! 
04- רי/מקס  לחודש!  ש"ח 

.6822026/050-4156810
[20051270]

קרית גת 
רציניים  לקונים  בדחיפות  דרושה 
3 ברמות דוד קומה נמוכה. יחיאל 

דונט ייעוץ נדל"ן. 052-7650001.
[20051284]

רציניים  לקונים  בדחיפות  דרושה 
דונט  יחיאל  א"ש.   800 עד  בקריה 

ייעוץ נדל"ן. 052-7650001.
[20051283]

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

אחיסמך 086335335
[20049841]

השקעות נדל"ן 
ממ"ר   50 מאוד  מושקע  משרד 
מושכר  באשדוד,  נחשק  הכי  במגדל 
 + ש"ח   520,000 מראש  צ'קים  עם 
מע"מ (שכירות שנתית 35,000 ש''ח). 

052/7131700
[20051291]

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 
נופש ברמה גבוהה, וילה יפהפיה, 28
053- ובריכה.  אטרקציות   + מיטות 

3130052-1
[20043044]

יערה 
בריכה,  חד',   6 התאומים,  וילת 
סה"כ  מקווה,  ג'קוזי,  סאונה, 
052-  / מיטות.04-9806989   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 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6781772
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

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

חצר ממולץ!. 077-7990764
[20049879]

ירושלים 
דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
לשב"ק  ירושלים  במרכז 

ולתקופות קצרות. 052-7143111
[20050756]

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]

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]

עובדת ַ דרושה  בני-ברק  טייץ  לחנות 
יוזמתית ונמרצת, בעלת מוסר עבודה 
לעבודה  לקידום  אפשרות  גבוה, 

במשמרות לפרטים: 05276-39568
[20051296]

דרושה מוכרת לחנות מתנות, ידע 
בעיצוב חובה. 03-5795401

[20051282]

דרושה  בירושלים,  חרדית  לפנימיה 
נמרצת,   ,25 מגיל  לימודים,  רכזת 
נא  בהו"מ.  רקע  עם  אחה"צ,  בשעות 
לפקס:  קו"ח   ."105 "למשרה  לציין 

02-6259371
[20051267]

בירושלים  לבנות  חרדית  לפנימיה 
השעות  בין  נשואה  מדריכה  דרושה 
 ."34 "למשרה  לציין   .16:00-22:00

קו"ח לפקס:02-6259371
[20051250]

בב"ב  פוטו  לחנות  עובדת  דרושה 
במשמרות 036745294 אנ"ש

[20051248]

שהוא  ממעון  חלק  להיות  בואי 
עבודה  שעות  תקוה,   - בפתח  בית 
054- מצוינים.  תנאים   ,8-16

050-4144711 8416034
[20051235]

תחבורה  באפרת,  בית  משק 
מביתר/ ירושלים 3 עד- 4 פעמים 
קו"ח  לפעם.  שעות   4 בשבוע 
amir@ 02-6737373 בפקס 

sawestcan.org
[20051125]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

ברק  בבני  חסידי   - תורני  "למוסד 
דרוש עוזר טבח 0527653428"

[20051035]

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]

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

בכל סניפי הרשת
[20048014]

פקיד/ה  נכסים  ניהול  לחברת 
לעבודה מהבית.לעבודה משרדית 
שקטה,בק אופיס,ועוד,7,000 ש"ח. 
מזכיר/ה  בב"ב  פרסום  למשרד   *
לשיחות  מהבית,למענה  לעבודה 
מלקוחות,45 ומיילים  נכנסות 
ש''ח לשעה.. * לחברת ייעוץ בב"ב 
המשרד.א-ה  לניהול  מזכיר/ה 
קריירה  ש''ח.   9:00-13:30.4,000

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]

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]

ייעוץ רגשי 

ע"י  והתפתחותי,  רגשי  ואימון  ייעוץ 

גרפולוג ופסיכוטרפיסט חסידי יר"ש. 

052-7165858
[20051253]

משכנתאות 

משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 

עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 

כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 

שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

דיו וטונרים 

סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 

חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 

להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[20040391]

תפילין 

והמיוחדים  המהודרות  התפילין   *

בד"ץ  בהשגחת  "וקשרתם"  של 

של  חידוש  החרדית,  העדה 

אישי  לשירות  והידור.  פאר 

 * 0548466552
[20049860]

אורטופדיה 

כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 

סקוני,  האורטופדיים  המותגים 

אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 

mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי

בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 

לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 

תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

השבת אבידה 

בגינת  נגן  נמצא  בשלח  פ'  במוצ"ש 

רבינא בב"ב לפרטים 0504134419
[20051292]

באולמי  בחתונה  מעיל  הוחלף 

בשבט.  בט'  בב"ב  פרידמן  ארמונות 

055- פנינים  שרשרת  נמצאה  בכיס 

6780015
[20051271]

לפני  מכסף  חנוכיה  של  כד  נמצא 

חנוכה בב"ב. 053-3190068
[20050949]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

דף היומי בבלי: חולין נה    דף היומי ירושלמי: כלאים לא    חובות הלבבות:
משנה יומית: ב"מ ו, ח - ז, א    הלכה יומית: חשבון הנפש הט"ו (הצידה) 
או"ח תמז, ו-ח    רמב"ם יומי: בכורים יב. - שמיטה ויובל ב    שו"ע הרב - רב 
יומי: ג, כ-כה    דף היומי - זוהר: יתרו, סעי' תכז-תמג    חפץ חיים: הקדמה, 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' מה: על כן - הדין  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:288:298:298:308:308:27סו"ז ק"ש מג"א
9:149:169:169:169:179:14סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:359:379:369:379:379:34סוף זמן תפלה מג"א
10:0610:0810:0810:0810:0910:06סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:5011:5211:5111:5311:5311:49חצות היום
12:2012:2212:2112:2312:2312:19מנחה גדולה

17:0817:0317:0417:0617:0517:03שקיעת החמה
זמנים למחר

5:055:065:065:075:075:05עלות השחר
5:455:475:475:465:475:45זמן ציצית ותפילין

6:366:466:386:396:406:36הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 אהרנוביץ'  סנטר פארם 052-3471647 דיסקין 9 קניונית וולפסון    בני ברק פרמה C טג'ר ירושלים
סופרפארם מינסטור 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם שיכון דן 12, ב"ב    תל אביב
077-8881040 רחוב גיבורי  סופר פארם ביג 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה
077- סופרפארם גן רמת  077-8880440 טרומפלדור 56     שאנן נווה  פארם  סופר  חיפה פולג     א.ת.  ישראל 5 
6519153 הופיין 52 חולון     אשדוד אהרון 8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, 

ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 213.76-
אתמול: 213.90-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
15-7

תל אביב
17-10

חיפה
16-9

גולן
15-7

טבריה
19-9

גליל
11-5

באר שבע
19-7

אילת
24-13

מזג האויר
עליה קלה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית עד בהיר 
עם עליה קלה בטמפרטורות.

שלישי - מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב עם עליה קלה 

בטמפרטורות. בשעות הבוקר 
ינשבו רוחות מזרחיות ערות 

בצפון הארץ.

רביעי - מעונן חלקית עד מעונן 
בעננות בגובה רב. ותחול עליה 

קלה בטמפרטורות.

חמישי - מעונן חלקית בעננות 
בינונית וגבוהה. הטמפרטורות 

יוסיפו לעלות ויעשו גבוהות 
מהרגיל בעונה. הרוחות יתחזקו.

חמישירביעישלישי

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

Mechirotofna@gmail.com
03-5300779



קונגו: חשש מאלימות קשה בעקבות 
ויכוח על תוצאות הבחירות לנשיאות

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

קונגו נערכת למרחץ דמים בר־
קינשא־ הבירה  עיר  של  חובותיה 
סה, לנוכח ויכוח עז סביב תוצאות 
והעובדה  לנשיאות,  הבחירות 
מכריזים  מהמתמודדים  ששניים 
הרשמיים  כנשיאים  עצמם  על 

והחוקיים של המדינה. 
הפיכתה  מאז  נשלטת  קונגו 
שנה,   59 לפני  עצמאית,  למדינה 
על ידי מפלגת השלטון הוותיקה, 
הנ־ הודיע  האחרונות  ובבחירות 

שיא המיתולוגי שלה, ג'וזף קבילה 
כי החליט לפרוש מכס הנשיאות. 
אחר  מועמד  תחתיו  מינה  הוא 
ובמק־ שלו,  המפלגה  מתוך  שבא 
נו־ מתמודדים  שני  התמודדו  ביל 

טשיסקדי  פליקס  לתפקיד:  ספים 
ומרטין פיולו. 

הקולות  ספירת  תחילת  עם 
התברר שטשיסקדי הוא המועמד 
תמיכה.  אחוזי  כ־60  עם  המוביל 
יותר  או  פחות  נשמרה  זו  תוצאה 
עם  הקולות  ספירת  אורך  לכל 
וב־ ולכאן,  לכאן  קלים  שינויים 

טשיסקדי  הוכרש  הספירה  סיום 
כמנצח. 

טשיסקדי  כי  פיולו  טען  מנגד 
הנשיא  של  מועמד  למעשה  היה 
מפלגת  ושל  קבילה  ג'וזף  הפורש 
כמו־ הוצג  הוא  לטענתו  השלטון. 

עמד חיצוני רק כדי להכשיר אותו 
כחופשיות  הבחירות  את  ולהציג 
המ־ חוותה  כביכול  ודמוקרטיות 

דינה חילופי שלטון. 
תומכת  פיולו  של  בעמדתו 
מש־ שפרשה  הקתולית  הכנסיה 

ביום  קונגו  ברחבי  רבים  קיפים 
הבחירות, ואלו דיווחו על אי סד־

רים ועל זיופים נרחבים. גם איחוד 
המדינות האפריקניות הטיל ספק 
לקונגו  וקרא  הבחירות,  בתוצאות 
המנ־ זהות  על  ההכרזה  את  לעכב 
צח עד שייבדקו הטענות, אך קונ־

גו סירבה לכך והכירה בטשיסקדי 
כנשיא הבא של המדינה. 

בתגובה פנה פיולו לבית הדין 
תו־ נגד  וערער  בארצו,  החוקתי 

נידונה  העתירה  הבחירות.  צאות 
ואתמול  האחרונים,  בשבועות 
לא  כי  החוקתי  הדין  בית  הודיע 
העתירה  את  לקבל  מקום  מצא 
וטשיסקדי  ש"קבילה  משום 
שהם  לכך  טענה  כל  מכחישים 
שיתפו ביניהם פעולה", ועל כן לא 
סביר שמוסדות השלטון הנאמנים 
תוצאות  את  לזייף  דאגו  לקבילה 
הבחירות לטובתו של טשיסקדי. 

הדין  בית  פסיקת  בעקבות 
למ־ אתמול  פיולו  יצא  החוקתי, 

כנשיא  עצמו  על  והכריז  צלמות, 
החוקי והלגיטימי של קונגו. זאת, 

טשיסקדי  על  להכרזה  במקביל 
הש־ מוסדות  על  שמוכר  כנשיא, 

לטון. 
בני  שעשרות  העובדה  לנוכח 
שפרצו  בעימותים  נהרגו  אדם 
הבחירות,  שאחרי  בימים  במדינה 
קונגו  שידעה  אלימות  גלי  ולאחר 
קוד־ בחירות  מערכות  בעקבות 

בימים  שגם  כעת  מעריכים  מות, 
גל  המדינה  את  לשטוף  צפוי  אלו 
בתגו־ שתתקל  אלימה  מחאה  של 

חשש  ויש  אלימה,  משטרתית  בה 
ות־ לנרחבת  תהפוך  שהאלימות 

גבה את חייהם של אזרחים רבים 
למעלה  מתגוררים  בה  במדינה 

מ־80 מיליון בני אדם. 
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להיכן נעלם מזכ"ל חיזבללה? 

דיווח: מנהיג החיזבללה חסן נסרללה חשוד 
בגניבת עשרות מיליונים מתקציב הארגון

על פי הדיווח ב'אל ווטן', קולו של נסרללה לא נשמע מאז תחילת מבצע 'מגן צפוני', משום שהוא מוחזק על 
ידי האיראנים בתנאים של מעצר בית ^ החשד מופנה גם כלפי בכירים נוספים בארגון הטרור ^ אמש דווח 

כי נסרללה יישא נאום במוצ"ש

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

והלא  הממושכת  השתיקה 
ארגון  מזכ"ל  של  בעליל  אופיינית 
נסרללה,  חסן  חיזבללה,  הטרור 
מעוררת  האחרונים,  בשבועות 
פוסקת  בלתי  שמועות  חרושת 
לנוכח  במיוחד  הערבי,  בעולם 
לפ־ הגיב  לא  שנסרללה  העובדה 
'מגן  מבצע  במסגרת  צה"ל  עילות 
צפוני', ופיצוץ המנהרות שהארגון 
במשך  כרייתן  על  עמל  בראשותו 

שנים. 
טוענים  האחרונים  בשבועות 
כלי תקשורת ערביים כי נסרללה 
עלי  ימיו  וכי  קשה,  ממחלה  סובל 
אדמות ספורים. נטען שהוא לקה 

טיפולים  עובר  לחלופין  או  בלבו, 
שלקה  לאחר  קשים  כימותרפיים 
אלו  דיווחים  הסרטן.  במחלת 
הב־ העובדה  על  היתר  בין  נסמכו 

רורה לה היו עדים אלפי אזרחים 
כוחות  נצפו  במסגרתה  לבנוניים, 
גדולים מאוד של ארגון חיזבללה, 
בתי  שלושה  מאבטחים  כשהם 
שמ־ מה  בביירות,  גדולים  חולים 

מהם  באחד  שלפחות  כך  על  למד 
מאוד  בכירה  אישיות  מאושפזת 
של  המוזרה  השתיקה  בארגון. 
היטב  משתלבת  כן,  אם  נסרללה, 

עם הסברה הזאת. 
ב'אל  התפרסם  השבוע  בסוף 
מתמו־ נסרללה  כי  הסעודי,  ווטן' 

מורכב,  רפואי  מצב  עם  אמנם  דד 

לשתיקתו  האמיתית  הסיבה  אך 
שהוא  העובדה  היא  הממושכת 
מוחזק על ידי האיראנים בתנאים 
של מעצר בית, וחוקרים איראנים 
פוסק  בלתי  לחץ  עליו  מפעילים 
אודות  מידע  ממנו  לדלות  בנסיון 
מתקציב  שנעלמו  עתק  סכומי 
לא  ליעדים  והועברו  חיזבללה 

ברורים. 
חושדת  איראן  הדיווח,  פי  על 
בצ־ נוספים  ובכירים  שנסרללה 

עשרות  גנבו  הטרור  ארגון  מרת 
האר־ מתקציב  דולרים  מיליוני 

לצרכיהם  בהם  והשתמשו  גון, 
נסרללה  הנראה  ככל  האישיים. 
אינו היחיד שמוחזק במעצר בית, 
אח־ בכירים  גם  נכלאו  ובמקביל 

רים בארגון. 
שמקור  העובדה  כי  לציין  יש 
הדיווח היא בכלי תקשורת סעודי, 
יש בה כדי להטיל ספק באמינותו, 
בנסרללה  רואה  שסעודיה  משום 
אויב, ויש לה אינטרס ברור להציג 
בל־ הציבור  בעיני  כמושחת  אותו 

בנון ומחוצה לה. 
נסרללה עצמו נשאל לא מכבר 
על ידי עיתונאי שראיין אותו, מה 
גובה משכורתו החודשית. בראיון 
נס־ משיב  היטב  מבויים  שנראה 

אותו  שאלו  לא  מעולם  כי  רללה 
שאלה כזאת, ולאחר מחשבה קלה 
שמשכורתו  חושב  שהוא  עונה 
עומדת על 1,500 דולרים לחודש, 
הוא  בהמשך  בכך.  בטוח  אינו  אך 

שבפועל  וטוען  עצמו  את  מתקן 
ומגיע  יותר  נמוכה  משכורתו 
דולרים,   1,400 עד  לכ־1,300 
המקורי  השכר  שמתוך  משום 
סכו־ הארגון  חברי  לכל  מורידים 

כמו  שונות,  למטרות  שונים  מים 
לטובת  שיורדים  דולרים  חמישה 
ותשלומים  בהתנגדות',  'תמיכה 
נוספים שכל חבר בחיזבללה חייב 

לשלם אותם.
לאחר  ארוכות  שעות  אמש, 
כלי  דיווחו  ווטן',  ב'אל  הפרסום 
נסר־ כי  הערבי,  בעולם  תקשורת 
ללה צפוי לשאת נאום מיוחד במו־

צאי השבת הקרובה, בשעה 20:30. 
יש לציין כי גם בשבועות קודמים 
לא  ולכן  דומים,  דיווחים  פורסמו 
אכן  נסרללה  של  נאומו  אם  ברור 
שגם  לזכור  חשוב  השבוע.  ישודר 
בנסרללה  חושדת  אכן  איראן  אם 
שהעבירה  בתקציבים  מעל  שהוא 
שהיא  סביר  לא  הטרור,  לארגון 
הקלון,  עמוד  אל  אותו  תעמיד 
'גיבור'  של  לסמל  שהפך  לאחר 
אסלאמי – שיעי, ולמתנגד הראשי 
שאיראן  יתכן  ישראל.  מדינת  של 
מונעת ממנו לשאת נאומים כחלק 
מפעילה  שהיא  איומים  ממסכת 
הוא  היכן  שיגלה  בדרישה  נגדו 
גם  אך  שגנב,  הכסף  את  מסתיר 
את  לשמר  אינטרס  יש  לאיראן 
לנפץ  ולא  נסרללה  של  מורשתו 
בעמל  סביבו  שבנתה  המיתוס  את 

רב במשך עשרות שנים. 

עשרה נפגעו בשריפה 
שפרצה במזרח ירושלים

עם האחים זאב ויואל וקסברגר
בעלים ושותפים בחברת "מלכות וקסברגר" -

פאר היצירה היהודית

אנו נעביר לכם בסדנא את הידע שצברנו שנים: 

ירושלים בני ברק
אחוזת וגשל,
רח' מלצר 13

יום ראשון כ"ח שבט 3.2.19

אולמי בית ישראל,
רח' עזרת תודה 18

יום שלישי כ"ג שבט 29.1.19

איך
להכפיל
את הרווח
של העסק שלך?

איך להשיג
שפע של
קונים חדשים?

מה הם 100
הכללים
שחובה על כל
מנהל עסק לדעת?

איך לחשוב מחוץ לקופסא
ולהפוך חלום למציאות בעזרת ה'

מאת האומן והצייר
יואל וקסברגר, איש הרעיונות

09:30 הסדנא | בר בוקר מרענן 09:00
סיום וארוחת צהרים 14:00

לרכישת כרטיס התקשר עכשיו:

m @ m w a x b . c o . i l : ל י י מ ל ו  א
077-9973004

ההרשמה 
מראש חובה!
הטבה לנרשמים 
עד תאריך ז' שבט

למנהלים
ובעלי תפקידים 

בעסקים, חנויות, 
מפעלים ואירגונים

מה הם 12
הכללים
 שחובה לדעת לפני 
שמדברים עם קונה
כדי לסגור עיסקה?

04-614-1111
053-3131884

250

3

1/2/3

מחכה לך, יעל:

3-6.2.19

מאת חיים מרגליות

והצלה  כיבוי  צוותי  שמונה 
בשרי־ פעלו  ירושלים,  מתחנות 
פה במבנה מגורים בן שלוש קו־
מות הנמצא בשכונת צור באהר.

מוקד  לכיבוי  פעלו  הכבאים 
בסרי־ פתחו  ובמקביל  הבעירה 
אוורור  לצד  לכודים  אחר  קות 

הבנין מהעשן הרב שהצטבר בו. 
הכבאים חילצו ופינו 10 אזרחים 
אשר נפגעו משאיפת עשן, כולם 

במצב קל.
ירושלים  משטרת  כוחות 
את  אבטחו  למקום  שהגיעו 
בפי־ וסייעו  הכבאים  עבודת 
פעילות  בתום  הלכודים.  נוי 
כוחות  מפקד  הכריז  הכיבוי 

שליטה  על  באירוע  כב"ה 
בשריפה.

נמסר  ירושלים  מכבאות 
והתלקחות  הבעירה  מוקד  כי 
השניה  בקומה  היה  השריפה 
והצלה  כבאות  וחוקרי  בבנין, 
פתחו  למקום  שהגיעו  לישראל 
פרוץ  נסיבות  לבירור  בחקירה 

השריפה.

רק בחמישי הקרוב, י"ח בשבט (24.1)
מגוון חדרים במחירים אטרקטיביים

resort במלון ניר עציון

טל׳:04-9845555  | פקס: 04-9845500

הזדמנות של פעם בשבוע!
אפשרות

 הזמנת אוכל 
לשבת

אפשרות להזמנה החל מיום רביעי


