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והחר־ הבושה  הכאב,  למרבה 
טבריה  עיריית  ראש  שוב  נעץ  פה, 
קדשנו,  שבת  של  בליבה  סכין 
בשבת,  ציבורית  תחבורה  והפעיל 
בעצם  שיצא  אוטובוס  בדמות 
מהרסי  תרועת  לקול  השבת,  יום 
לכיוון  ד'  משיכון  השבת,  ומחריבי 

הטיילת של טבריה.
נוסף  נואל,  בצעד  מדובר 

ראש  שמחולל  צעדים  בשרשרת 
קדו־ כנגד  החדש,  טבריה  עיריית 

חנויות  פתיחת  ובהם  השבת,  שת 
'אטרקציות'  והבאת  וקיוסקים 

לסחוף  כדי  בשבתות,  לטבריה 
ומרחבי  מהסביבה  תיירות  לשם 

הארץ.

עזה: שני הרוגים בהתפרעויות על הגדר; 
ארגון הג'יהאד האסלאמי מאיים בנקמה
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עימותים  של  נוסף  שישי  יום 
מדווחים  הפלסטינים  הגדר,  על 
מ־7,000 יותר  הרוגים:  שני  על 
והת־ הסדר  את  הפרו  פלסטינים 
לגבול  סמוך  השבוע  בסוף  פרעו 
יידויי  נרשמו  במקום  הרצועה. 
לעבר  מטענים  והשלכת  אבנים 

כוחות צה"ל – ללא נפגעים בקרב 
השתמשו  צה"ל  חיילי  החיילים. 
ובירי.  הפגנות  לפיזור  באמצעים 
מספר  על  דיווחו  הפלסטינים 
שני  בהם  מכך,  כתוצאה  נפגעים 

הרוגים – בהם נער בן 15.
מתרח־ עזה  בגבול  המהומות 

שוגרה  חמישי  שביום  לאחר  שות 
המו־ לעבר  עזה  מרצועת  רקטה 

הרקטה  אשכול.  האזורית  עצה 
לאחד  מחוץ  פתוח  בשטח  נפלה 
נזק  ללא  לגבול,  סמוך  הקיבוצים 
של  טנק  בתגובה,  נפגעים.  או 
בדרום  חמאס  עמדת  תקף  צה"ל 

הרצועה.
גם ביום שלישי שעבר נשמעה 
יישו־ במספר  אדום  צבע  אזעקת 

זעזוע ושאט נפש

ראש עיריית טבריה הפעיל 'אוטובוס 
שבת' בעיצומה של שבת קודש

תל־אביב: שוב חוללה השבת 
בעבודות הקמת 'גשר יהודית'

השלישית –  השבת  זו  שוב – 
בעת  צורך,  כל  ללא  השבת  חוללה 

מעל  יהודית'  'גשר  בניית  המשך 
נתיבי איילון בתל  אביב, בין מחלף 

השלום ללה גרדיה. 
גשר הולכי הרגל אמור לחבר 
יגאל  לרחוב  יהודית  שדרות  את 
מהרסי  אביב.  תל  בדרום  אלון 
דווקא  לבנותו  מתעקשים  הדת 
הובהר  כידוע,  קדשנו.  בשבת 
סיבה  כל  אין  כי  הגורמים  לכל 
דוקא  הגשר  להקמת  מבצעית 
בה־ מורכבים  פרויקטים  בשבת. 

גשר  היא  בולטת  ודוגמה  רבה, 
לירושלים,  בכניסה  המיתרים 
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דיפלומטים באו"ם: ממשל טראמפ מנע פרסום 
הצהרה נגד גירוש פקחי TIPH מחברון

ארצות הברית עצרה את כוונת מועצת הבטחון לפרסם הצהרה המביעה צער על גירוש כוח הפיקוח 
הבינלאומי שמוצב בחברון ^ הארגון יעזוב לאחר כ־25 שנה של פעילות
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פר־ את  מנעה  הברית  ארצות 
מועצת  של  משותפת  הצהרה  סום 
לגירוש  בנוגע  האו"ם  של  הבטחון 
כך  מחברון,   TIPH ארגון  פקחי 
דיפלומטים  השבוע  בסוף  דיווחו 
באו"ם. על פי אותם הדיפלומטים, 
לא  במועצה  הברית  ארצות  נציגי 
לא  שנדונה  ההצהרה  כי  האמינו 
כזכור,  למצב.  מתאימה  היתה 
הפ־ הרשות  לבקשת  נערך  הדיון 
ואינדונזיה,  כווית  כאשר  לסטינית 
של  הבטחון  במועצת  החברות 
לדיון,  הנושא  את  העלו  האו"ם 
משותפת  הצהרה  לפרסם  כדי  אך 
הבטחון  מועצת  של  סגור  בדיון 
המדינות  כל  בהסכמת  צורך  יש 
כאמור,  הברית,  וארצות  החברות, 

לא נתנה הסכמתה.
ההצה־ של  עותק  זאת,  עם 

הידיעות  סוכנות  לידי  הגיע  רה 
ובה  הסוכנות,  פי  ועל  רויטרס, 

במועצת  החברות  המדינות  ציינו 
הארגון  "חשיבות  את  הבטחון 
באזור  לרגיעה  להביא  ונסיונותיו 
שיכול  שברירי  ובמצב  מתוח 

נורבגיה,  יותר".  עוד  להתדרדר 
המדינות  חמש  בראש  שעמדה 
"ההחלטה  כי  אמרה  המשקיפות 
משמ־  – צדדית  החד  הישראלית 
הח־ החלקים  אחד  שיישום  עותה 
שובים של הסכם אוסלו הופסק". 
כזכור, לפני כשבועיים החליט 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
שלא להאריך את המנדט של כוח 
המו־  TIPH האירופי  המשקיפים 

צב בחברון מזה 20 שנה. בהודעה 
המשך  נאפשר  "לא  כי  נכתב 
הפועל  בינלאומי  כוח  של  נוכחות 
המכ־ במערת  הטבח  מאז  נגדנו". 

ישראל  נהגה  שנים   25 לפני  פלה 
לחדש את המנדט של הכוח באזור 
שנ־ המדינות  חודשים.  שישה  כל 

ציגיהן בין המשקיפים הן איטליה, 
שוודיה, שוויץ וטורקיה.

השגריר דנון למועצת הבטחון של 
האו"ם: "גנו את הרצח הברברי"

השגריר דנון נפגש עם נשיא מועצת הבטחון ודרש: "גנו את הרצח הברברי 
ופעלו בתקיפות נגד תרבות הטרור ברש"פ"

פיגוע טרור בירושלים: יהודיה בת 19 נרצחה בעין יעל; 
מחבל תושב חברון נעצר בחשד לביצוע הפיגוע הרצחני
אורי אנסבכר הי"ד, בת 19 מהישוב תקוע, אותרה ללא רוח חיים ביער עמק רפאים ליד עין יעל ביום חמישי בלילה ^ הובאה למנוחות 

ביום שישי בישוב תקוע ^ המחבל פלסטיני תושב חברון נעצר בשבת ליד מסגד ברמללה בחשד לרצח 
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נעצר  מחברון  ערבי  מחבל 
את  רצח  כי  בחשד  שבת  בליל 
בפ־ מדובר  הי"ד.  אנסבכר  אורי 
משותף  במבצע  שנתפס  לסטיני 
המיוחדת  והיחידה  השב"כ  של 
סמוך  מסתתר  בטרור  ללוחמה 
בסמוך  בירה,  אל  בכפר  למסגד 
לרמללה, אליו נמלט לאחר הרצח.

ממצאים  בזכות  זוהה  החשוד 
ימ"ר  כוחות  שמצאו  פורנזיים 
יעל  בעין  הרצח  בזירת  ושב"כ 
וצה"ל  ימ"מ  כוחות  שבירושלים. 
נתקלו בהפרות סדר בהן השתתפו 
התו־ מקומיים.  תושבים  עשרות 

אבנים  הכוחות  לעבר  יידו  שבים 
וחפצים שונים.

המ־ תפיסת  את  שהוביל  מי 
עם  בשת"פ  השב"כ  הוא  חבל 
החשוד  והימ"מ.  ישראל  משטרת 

אמר   ,29 בן  ארפאעיה  ערפאת 
יום  בבוקר  כי  בשב"כ  בחקירתו 

כשב־ בחברון  מביתו  יצא  חמישי 
רשותו סכין ועשה את דרכו לכיוון 
צעד  ערפאת  ג'אלה.  בית  הכפר 
בצעירה  הבחין  שם  היער,  לכיוון 
חקירת  אותה.  ורצח  היהודיה, 
ובמ־ בעיצומה,  נמצאת  החשוד 

לרצח.  המניע  גם  נחקר  סגרתה 
צו  קיים  החקירה  פרטי  יתר  על 

איסור פרסום.
עודכנה  אנסבכר  משפחת 
לאחר  ורק   – החשוד  בתפיסת 
לפרסום  הידיעה  הותרה  מכן 
הי"ד,  הנרצחת  התקשורת.  בכלי 
רוח  ללא  חמישי  ביום  שנמצאה 
עין  ליד  רפאים  עמק  ביער  חיים 
יעל בירושלים, הובאה ביום שישי 

למנוחות בבית העלמין בתקוע.

זירת הפיגוע בעין יעל
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דני  באו"ם,  ישראל  שגריר 
עם  השבוע  בסוף  נפגש  דנון, 
ודרש  הבטחון  מועצת  נשיא 
את  בפומבי  תגנה  שהמועצה 

מעשה הטרור בירושלים.
מועצת  של  "שתיקתה 

למלחמה  תסייע  לא  הבטחון 
לגלי  תאפשר  אלא  בטרור 
מפריע.  באין  לגדול  השנאה 
מלווה  דממה  שגם  בזמן 
למ־ משכורות  של  מדיניות 

בגיל  להסתה  וחינוך  חבלים 
נרצחה   19 בת  נערה  צעיר, 
אמר  בישראל",  באכזריות 

השגריר דנון.
החובה  הבטחון  מועצת  "על 
להשמיע  והערכית  המוסרית 
הברברי  לרצח  ברור  גינוי 
תרבות  נגד  בתקיפות  ולפעול 
את  שמערערת  ברש"פ  הטרור 
בחפים  ופוגעת  באזור  היציבות 

מפשע".

השר לבט"פ ארדן:

"כאשר שב"ח פלסטיני רוצח 
יהודי – זה רצח על רקע לאומני"
ח"כ סמוטריץ': "הגיעה העת להפעלת עונש מוות 

למחבלים כפי שמתאפשר בחוק"
מאת מאיר ברגר

במערכת  חריפות  תגובות 
הרצח  מעשה  בעקבות  הפוליטית 
של אורי אסנבכר הי"ד בירושלים. 
"כאשר שוהה בלתי חוקי פל־

סטיני מבצע רצח נפשע של יהודי 
משמעית  חד  ישראל,  במדינת 
רקע  על  כרצח  להיקבע  חייב  זה 

פנים  לבטחון  השר  אמר  לאומני", 
גלעד ארדן. 

על רקע היוזמה לקזז מכספי הפלסטינים את המענקים למחבלים

הפלסטינים: "לא נקבל כספי 
מיסים אם יקוזזו כספי טרור"

אחרי שביטלו את הסיוע האמריקאי בגלל חשש מתביעות, הרשות הפלסטינית 
הודיעה כי תסרב לקבל כספי מסים אם ישראל תקזז את משכורות המחבלים
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העבירה  הפלסטינית  הרשות 
את  לקבל  תסרב  כי  לישראל  מסר 
אוספת  שישראל  המסים  כספי 
מסכום  תקזז  ישראל  אם  עבורה, 

משפחות  משכורות  את  ההעברה 
השבוע  בסוף  דווח  כך  המחבלים, 
את  הדיווח,  פי  על  כאן.  בחדשות 
הפ־ הרשות  בכיר  העביר  המסר 
שמסר  א־שייח,  חוסיין  לסטינית 
כל  את  שתעבירו  "או  לישראל: 

הכסף, או כלום. אם תקזזו את כס־
תשאירו  לאסירים,  המשכורות  פי 

את כולו אצלכם".
הפלסטינית  הרשות  סירוב 
מצטרף  המסים  כספי  את  לקבל 
הפלסטי־ הרשות  של  לסירובה 

בסך  אמריקאי  סיוע  לקבל  נית 
כולל  דולרים,  מיליוני  מאות 
הפלסטינים,  הבטחון  למנגנוני 
נגד  מתביעות  החשש  בעקבות 

הרשות. 
הברית  ארצות  לכך,  בנוסף 
הפסיקה את הסיוע לארגונים אז־

בהם  הפלסטינית,  ברשות  רחיים 
גם ארגון הסיוע לפליטים אונר"א. 
הביעו  הבטחון  במערכת  גורמים 
הכלכלי  המשבר  כי  חשש  בעבר 
ברשות הפלסטינית יפגע בשיתוף 
ישראל  בין  הבטחוני  הפעולה 
שעלול  מה  הפלסטינית,  לרשות 
בטחונית  להתדרדרות  להביא 

ביהודה ושומרון.

היום הילולת הגה"ק רבי 
אברהם מטשכנוב זי"ע
שורת אירועים במוסדות טשכנוב לזכרו הטהור

יומא  הוא  א',  באדר  ה'  היום 
רבי  הקדוש  הגאון  של  דהילולא 
שהיה  זצוק"ל  מטשכנוב  אברהם 
הפוסקים  ומגדולי  התורה  מגאוני 
שנה,  כ־150  שלפני  דעה  בדור 
גדולי  כל  בפי  ונקדש  נערץ  והיה 

דורו והדורות שלאחריו. 
איגר  עקיבא  רבי  הדור  גאון 
זצוק"ל העיד בו שהוא "אריה דבי 
עילאי", עד שמרוב הערכתו אליו, 
היה קם ממקומו כל פעם שהזכיר 
מקאצק  השרף  בדיבורו.  אותו 
אחת  בהזדמנות  התבטא  זצוק"ל 
"הרב מטשכנוב והחידושי הרי"ם, 
בדורנו".  התורה  שרי  שני  הם 
הגה"ק בעל 'אבני נזר' מסוכטשוב 
לספרו  בהסכמתו  כתב  זצוק"ל, 
איש  "דברי  דאברהם':  'זכותא 
מטשע־ הקדוש  הגאון  אלוקים 

הסכמה  שום  צריכים  אין  כנוב, 
משום אדם". 

לשמו ולזכרו של רב האי גאון 
העולם  את  האיר  אשר  וקדוש, 
לפני  הוקמו  ובפסקיו,  בתורתו 
ומ־ מסועפת  רשת  שנים  כיובל 
וחינוך  תורה  מוסדות  של  פוארת 

לה,  שסביב  ובערים  בירושלים 
לאלפיים  קרוב  יחדיו  המונים 

תלמידים. 
הילולא  יומא  בליל  אמש, 
הילו־ סעודת  התקיימה  דיליה, 

מלכה  מלוה  בשילוב  רבתית  לא 
טשכנוב  כוללי  אברכי  למאות 
טש־ של  המדרש  בתי  ומתפללי 

תורה,  עזרת  רמות  בשכונות  כנוב 
בית  רמת  שלמה,  רמת  רמות, 
הש־ החסידית,  בהתכנסות  שמש. 

תתפו נכדיו של הצדיק מטשכנוב 
דברים  והועלו  ומחו"ל,  מהארץ 
גודלו,  יקר  ולתפארת  לזכרו 
במהלך  כל.  בפי  נקדש  ולהיותו 
בנין  הקמת  על  הוכרז  ההתכנסות 
חדש ורחב ידיים ברמת בית שמש 

דיווח: מנהיג דאע"ש שרד נסיון התנקשות 
מטעם פעילים בארגון שניסו לבצע הפיכה
לפחות שני אנשים נהרגו בקרב יריות שהתפתח בין שומרי ראשו של בגדאדי ובין מחבלים שביקשו לבצע 

הפיכה בהנהגת הארגון
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בלתי  לאגדה  שהיה  האיש 
המוסלמים  כל  בקרב  מעורערת 
הנוטים לג'יהאד הטרוריסטי, כבר 
ומודל  להערצה  מושא  עוד  אינו 

שהיה  כמו  לא  לפחות  לחיקוי, 
בעבר. 

כי  מדווח,  הבריטי  ה'גרדיאן' 
בחודש הקודם ניסו מספר חמושים 
לה־ דאע"ש,  הטרור  ארגון  מאנשי 
תנקש בחייו של מנהיג הארגון אבו 

לתפוס  בנסיון  בגדאדי,  אל  באכר 
עצ־ בגדאדי  בארגון.  השליטה  את 

מו לא נפגע, ככל הנראה, במתקפה 
נהרגו  אדם  בני  שני  אך  החמושה, 

בה, ככל הנראה שומרי ראשו. 
ההפיכה  יוזם  הדיווח,  לפי 
אבו  הנראה  ככל  הוא  הכושלת 
מוטה אל ג'זיירי, פעיל טרור ותיק 
מכ־500 ואחד  דאע"ש,  בשורות 
במ־ נותרו  שעוד  הארגון  מחבלי 
אל  מסתתר  בו  באזור  סוריה,  זרח 

בגדאדי.
ב'גרדיאן' דווח כי אנשי מודי־
עין מערביים הצליחו לאתר הוד־
אנשיו,  בקרב  דאע"ש  שהפיץ  עה 
את  לחסל  נקראו  הם  ובמסגרתה 
ול־ שיוכלו,  דרך  בכל  ג'זיירי  אל 

עשות זאת בהקדם האפשרי. פרס 

ראיות  שיציג  למי  הובטח  כספי 
לכך שחיסל אותו.

יעקב יצחק שטיינפלד
ב"ר מאיר הי"ו

ישיבת כוכב מיעקב טשעבין
בני ברק

מרים דויטש
ב"ר משה דוד יהודה הכהן הי"ו
סמינר הישן
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום וערש"ק, ג' באדר א' תשע"ט

אברהם יהושע העשיל ברזל
ב"ר שמעון הי"ו

ישיבת טשערנאביל - מיר
ירושלים

רוחי קופטייל
ב"ר ישראל משה הי"ו
ויז'ניץ - סמינר הישן
ירושלים

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

אלעזר נחמן וייצהנדלר
בהר"ר בנימין הי"ו

ישיבת מתיבתא ירושלים
ירושלים

שרה גיטל נפתליס
בהר"ר זלמן הי"ו
סמינר בנות ירושלים
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום חמישי, ב' באדר א' תשע"ט

יעקב לוי  
בהר''ר משולם פייש הי''ו

ישיבת צאנז - נתני'ה
קרית צאנז נתני'ה  

אסתר מירל הרשקוביץ
בהר''ר בן ציון הי''ו
סמינר ''בית מלכה''
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס''ד, אור לג' באדר א' תשע''ט

000000000

350

 נא להתפלל 
לרפואת הרה"ח

 אברהם
בן שרה
לרפו"ש בתושחו"י

סקר: ללא איחוד – מפלגות הימין הקטנות נמחקות
סקר הערוץ השני מגלה כי גם אם הבית היהודי והאיחוד הלאומי ביחד הם לא 

עוברים את אחוז החסימה ללא צירוף מפלגת 'עוצמה יהודית' ^ אמש: פיצוץ במגעים 
לאיחוד בין הבית היהודי לאיחוד הלאומי

מאת מאיר ברגר

שפורסם  השני  הערוץ  סקר 
להתרחש  העלול  את  מחדד  אמש 
ולא  במידה  הקרובות  בבחירות 
מפלגות  בקרב  איחוד  יתקיים 

הימין הקטנות.
הבית  אם  גם  הסקר,  לפי 

יתחברו  הלאומי  והאיחוד  היהודי 
מעוצמה  בנפרד  ירוצו  אך  ביחד, 
את  יעברו  לא  המפלגות  יהודית 

אחוז החסימה. 
מהסקר עולה כי אם הבחירות 
הלי־ זוכה  היה  היום  נערכות  היו 
חוסן  מפלגת  מנדטים.  ל־32  כוד 
לישראל עם 22 מנדטים, יש עתיד 

עם  החדש  הימין  מנדטים,  עם 11 
שמונה, העבודה 7, יהדות התורה 

7 מנדטים.
מנ־  7 טיבי  אחמד  של  תע"ל 

מנדטים,  ששה  עם  ש"ס  דטים, 
מרצ עם חמשה, כולנו עם חמשה, 
וחמשה  חמשה  עם  ביתנו  ישראל 

שעות פעילות המשרד
9:30-19:00  -מידי יום, בין השעות 

בס"ד

זמני קבלת קהל
תצוהלשבוע פרשת 

קבלת קהל קבועה בנושא ארנונה
10:00-17:00ה', בין השעות –בימים א'

בנושאע"יבין השעותיום
שני

ו' באדר א'
)11/02(

רישוי מוסדות חינוךהי"ואריה ברילהרב 11:00-13:00
מיוחד למנהלי מוסדות

שלישי
באדר א'' ז

)12/02(

הי"ומתן סטביסקימר11:00-14:00
"מט"י"מחלקת מימוןמנהל

לבעלי עסקים,מיוחד סיוע 
הקמה, הלוואות ופיתוח עסקים,

סיוע ליזמים ובעלי עסקים בגיוס הלוואות 
מקרנות פילנטרופיות.

הי"ודוד הולצמןהרב14:00-17:00
עולם המשכנתא""

יעוץ ופתרונות למימון ומשכנתאות, 
,סכומי המימוןבירור 

פתרונות לקבוצות רכישה,

רביעי
באדר א''ח

)13/02(
11:00-13:00

הי"ויוסף דייטשהרב 

ומחזיק תיק שפ"ע,סגן ראש העיר 
וחבר בוועדה המחוזיתחברות עדן ומוריה,,על המע"ר החרדיממונה ה

יחמיש
ט' באדר א'

)14/02(

11:00-13:00
הי"והלל שטייןהרב 

הי"ויצחק הורביץהרב 
"למעשה"ארגון 

יעוץ והכוונה בנושאי תעסוקה,  
התאמה והצעות למחפשי עבודה.

הי"וחיים מילר הרב 13:00-14:00
יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

יעוץ מונציפאלי

שישי
י' באדר א'

)15/02(
הי"ומאיר פרושהרב 10:30-12:00

ויו"ר מרכז אגודת ישראל בירושליםשר החינוךסגן  

מראש חובהההרשמה 
10:00-17:00בין השעות 02-5385251בטל' 

ףבשיתוף

  המשך בעמ' ג

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב
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תופעה מדאיגה: "ילדים עזתים 
חולים ננטשים במעבר ארז"

ביחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים מדווחים על מקרים בהם הורים 
פלסטינים, שבוחרים להישאר כשוהים בלתי־חוקיים בישראל, משאירים את 

ילדיהם במעבר

מאת סופרנו הצבאי

פעולות  מתאם  ביחידת 
מדווחים  בשטחים  הממשלה 
ילדים  שבמסגרתה  תופעה  על 
לישראל  שנכנסו  פלסטינים 
במ־ ננטשים  רפואי  טיפול  לקבל 
שבוחרים  הוריהם,  ידי  על  עבר 

בלתי־חוקיים  כשוהים  להישאר 
במדינה. 

במתפ"ש הציגו מקרה בו ביום 
שלישי האחרון הגיע למעבר ארז 
ילד בן ארבע שננטש על ידי אביו. 
הילד קיבל טיפול רפואי בישראל 
בר־ לביתו  לחזור  זמנו  וכשהגיע 
אדם  עם  אותו  נטש  אביו  צועה, 

בלתי  כשוהה  להישאר  ובחר  זר 
חוקי בישראל. שהות בלתי חוקית 

אסורה על פי חוק. 
לא  "זהו  כי  ציינו  במתפ"ש 
מס־ לצערנו,  הראשון.  המקרה 

מוצאים  אנו  בחודש,  פעמים  פר 
שננטשו  ילדים  המעבר  בשערי 
שנכנסו  לאחר  הוריהם,  ידי  על 
רפואי.  טיפול  לקבל  לישראל 
את  ללוות  אמור  שהיה  ההורה, 
בטחון,  תחושת  לו  ולתת  ילדו 
כשוהה  בישראל  להישאר  בחר 
או  בנו  את  ולשלוח  חוקי  בלתי 
בתו בחזרה לבד לרצועה, בלי אף 
להחזיר  שיכולות  מוכרות  פנים 

אותו הביתה".
וקישור  תיאום  מנהלת  ראש 
מסר:  סרחאן  איאד  אל"ם  עזה, 
במעבר  ילדים  נטישת  "תופעת 
כאבא  פסולה.  תופעה  היא  ארז 
הורה  איך  מבין  לא  אני  לילדים 
בי־ אותו  ומותיר  ילדו  את  נוטש 

לשלומו  לדאוג  מבלי  זרות  דיים 
ולבטחונו. תושבים אשר נשארים 
בישראל ומפרים את תנאי ההיתר 
כאדם  החוק.  על  עוברים  שלהם 
שהתופעה  מקווה  אני   – וכאבא 
עזה  ותושבי  תיפסק  הזו  הפסולה 
ישימו את ילדיהם בראש מעיינם".

"כאשר שב"ח פלסטיני רוצח יהודי - זה רצח על רקע לאומני"
יגיד  הוא  מה  משנה  לא  "זה 
מקווה  אני  בחקירתו.  יגיד  לא  או 
שהגורמים המוסמכים מבינים את 
זה, ואם לא – צריך לחוקק את זה".
החל־ הפרסום  להתרת  אשר 

של  פרטיו  ופרסום  בפרשה  קית 
החשוד ברצח, ערפאת ארפאעיה 

צריכים  "אנחנו  אמר:  ה־29,  בן 
ורצחני  שפל  עם  איזה  עם  לזכור 
ותה־ הסכמים  על  מדברים  אנחנו 

ליכים. זו תופעה מאוד רחבה של 
איתה,  מתמודדים  שאנחנו  טרור 
זה עם שהקודים התרבותיים שלו 

הם רצחניים".
ח"כ  הלאומי  האיחוד  יו"ר 

ללכידת  הגיב  סמוטריץ'  בצלאל 
להחיל  ראוי  כי  ואמר  המחבל 

עונש מוות על מחבלים.
יש־ למשטרת  חיזוק  "שולח 

לכידת  על  הבטחון  ולכוחות  ראל 
העמו־ תנחומיי  הנתעב.  המחבל 

אנסבכר.  למשפחת  ביותר  קים 
שידועים  המעטים  מהפרטים 
לה־ המקרה  בדיוק  שזהו  נשמע 

כפי  למחבלים  מוות  עונש  פעלת 
שמתאפשר על פי חוק", אמר.

הבטחון  מערכת  לכך  "מעבר 
כובד  מלוא  את  להפעיל  חייבת 
מסר  להעביר  מנת  על  משקלה 
הפקר.  אינו  יהודי  שדם  ערכי  חד 
ההרתעה.  את  להחזיר  חייבים 

והרי־ המשפחה  של  מיידי  גירוש 
וביטול  כתרים  סגרים,  ביתה,  סת 
טובה.  התחלה  הם  עבודה  היתרי 
יעבור  הזה  הנורא  שהרצח  אסור 

על סדר היום".
סגנית שר החוץ ח"כ חוטובלי 
"הפלסטינים  כי  ואמרה  הגיבה 
צלם  להם  שאין  מוכיחים  שוב 
בן  הוא  אורי  של  הרוצח  אנוש. 
לש־ משפחתו  ועל  ועליו  מוות 

על  חייה.  גדיעת  על  מחיר  לם 
הממשלה להלחם נגד הטרור בא־

מחבלים  משפחות  גירוש  מצעות 
ויישום חוק עונש מוות למחבלים. 
עם ישראל כולו אבל עם משפחת 

אנסבכר".

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר
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עם אכזר צמא דם
אנסבכר  אורי  היהודית  הנערה  של  המזוויע  הרצח 
של  לב  על  מתיישב  ואינו  נתפס  אינו   – שישי  בליל  הי"ד 
יהודי באשר הוא. עם זאת, מכירים אנו לצערנו היטב את 
הרוצחים השפלים, צמאי דם האדם. אם נדמה היה לאי מי, 
בציון  היושב  העם  זכה  לו  הרצחני  מהטרור  השקט  בשל 
או  העולם,  מן  עברו  שהמחבלים  האחרונים,  בחודשים 
שמא הסבו מקצועם או פרשו למלאכה מכובדת ומכבדת, 
היה עבורו הרצח תזכורת כואבת ומדממת. המחבל הנתעב 
נחת,  או  סיפוק  כל  מוצא  שאינו  ומרושע,  אכזר  עם  מייצג 
כי אם מקטל דם יהודים, רחמנא ליצלן. העובדה שנסיונות 
זו  היא  צלחו,  לא  האחרונה  בתקופה  שנערכו  פיגועים 
שמנסה לייצר מצג שוא של שקט. אך לא כך הוא. ההיפך 

המוחלט, הוא הנכון.

כאמור, רצח זה לא הגיע בחלל ריק. זה המשך ישיר של 
נסיונות פיגוע של החודש האחרון. האירועים הבטחוניים 
המחבלים  בידי  מצליחים  אינם  דשמיא  שבסיעתא 
לפני  הפיגוע  נסיון  הוא  כזה  מלב.  נשכחים  הארורים, 
הפיגוע  נסיון  כמו  ג'נין,  שליד  ג'למה  במחסום  ימים  מספר 
ליד מחסום א־זעיים, גם הוא לפני כשבוע. גם לפניו, לפני 
 – לפניו  ויום  עד,  עדי  ליד  חטיפה  נסיון  היה  כשבועיים 
מחבל שיידה אבנים לעבר כלי רכב בכביש 60. ואם נזכיר 
לו  מחרידים  הם  שגם  הרי  להם,  שקדמו  האירועים  את 
היו אלו מצליחים בני העוולה לבצע את זממם השפל כפי 
שהיו רוצים שיקרה. כך היה הירי שבוצע מרכב לעבר קו 
140 ליד בית אל, נסיון הפיגוע בקרית ארבע, ונסיון פיגוע 

הדקירה בשומרון.

ברור היום כי ההתמודדות עם נסיונות פיגוע של יחידים 
הלוע  מתוככי  ותיקים  דיסקים  משליפת  יותר  קשה  היא 
הצנטריפוגות.  במרחבי  מסתורית  התערבות  או  האיראני 
עם  מתואמת  אינה  היא  אם  במיוחד  היחידנית,  הפעילות 
למגר  האפשרות  ועל  המודיעין  על  מקשה  אחר,  גורם 
שר  של  בתביעה  צדק  יש  זאת  עם  יחד  באבו.  האירוע  את 
טרור  כספי  לקיזוז  החוק  את  להפעיל  בנט  נפתלי  החינוך 
כי  מזכיר  הוא  הופעל.  וטרם  שלישית  בקריאה  שעבר 
חודשית  משכורת  לקבל  להתחיל  צפוי  הנתעב  המחבל 
אלו  "ברגעים  אחדים.  ימים  בתוך  שקלים  אלף  כ־20  של 
מכינים המחבלים את הרצח הנורא הבא של יהודים, כי הם 
להם  משכורת  של  כלכלי  ל'אקזיט'  צפויים  שהם  יודעים 

ולמשפחתם לכל החיים". יש צדק בדברים.

הבהרה
המפלגה  הפציעה  אך 
'חוסן  לשם  העונה  החדשה 
הפה  ופליטות  לישראל' 
קטן  חבריה,  של  האומללות 

כגדול, מביכות יותר ויותר.
מבלי  יממה  חולפת  לא 
הבהרה  תצא  שמהסיעה 
פשר  את  להסביר  שתנסה 
להתנער  המקורית,  האמירה 
באור  אותה  להציג  או  ממנה 
אחר מכפי שהוצגה. במרבית 
המקרים, ההבהרות הללו לא 
הדוב־ את  משרתות  בדיוק 

הסיעה  את  לא  בוודאי  רים, 
היומרנית.

בלשונו  המועדים  ראשון 
גנץ  בני  המפלגה  יו"ר  הוא 
שקיבל  המלטף  כשבראיון 
כי  טען  המדינה  של  בעיתון 
בצורה  בוצעה  ההתנתקות 
ציון  בה  הושג  וכי  מוצלחת 
גבוה ביכולת של הצדדים לא 
לקרוע את העם לשניים. הת־

רובם  לבוא.  אחרו  לא  גובות 
מימין,  התוקפים,  של  ככולם 
המסכה  הסרת  על  לגנץ  הודו 
וההבהרה כי הוא איש שמאל.

לפרסם  לנכון  מצא  גנץ 
"ההתנת־ בנוסח:  הבהרה 

ידי  על  והובלה  בוצעה  קות 
בראשות  לגיטימית  ממשלה 
נת־ בעדה  הצביעו  הליכוד, 
דו־ והיא  הליכוד  וראשי  ניהו 
בררה על ידי רגב (שהיתה אז 
דוברת צה"ל, ב.ל). בממשלתי 
צדדיות  חד  פעולות  יהיו  לא 
יישובים,  לפינוי  הנוגעות 
התייחסה  הלקחים  וסוגיית 
בעם,  קרע  מניעת  לחשיבות 
בטחו־ עוגנים  על  והקפדה 

מדיניות  בכל  קשיחים  ניים 
עתידית".

ההבהרה  אם  ספק 
מי־ שכנעה  הזו  המאוחרת 

שהו.

הערה
הגובר  תסכולו  רקע  על 
מכך שלא לוהק לשום מפלגה 
האיש  פרסם  גוש,  ולשום 
ביותר  הקצר  בזמן  שהחזיק 
בתואר  ישראל  בתולדות 
מלנכולי  טור  ממשלה,  ראש 

על אי התוחלת בפריימריז.
לאיש, שאם טרם נזכרתם 
עד כה עונה לשם אהוד ברק, 
לאלטר־ פנטסטית  הצעה  יש 

הוגנת  חלופה  שתהיה  נטיבה 
להחלטה  והן  לפריימריז  הן 
העומד  ויחיד  אחד  אדם  של 
את  לה  לבחור  מפלגה  בראש 
(את  מציע  הוא  מועמדיה. 
אשר הוצע גם בטור זה בעבר) 
הצעה אחרת והגיונית ביותר. 
חצי  "קיימות  לדבריו, 
בעולם,  דמוקרטיות  תריסר 
הכוח  שבהן  למשל,  הולנד 
הפרלמנט  חברי  את  לדרג 
לבוחר.  ופלא,  הפלא  ניתן, 
בקלפי,  הבחירות,  ביום 
כל  של  הפתק  על  מופיעה 
שמות,  של  רשימה  מפלגה 
שהוא  מי  את  מסמן  והבוחר 
בפרלמנט.  לראות  מעדיף 
קו־ לקבלני  לשחיתות,  הקץ 

או  מזויפים,  למפקדים  לות, 
לגחמות של כוכבים לשעתם. 
של כל מפלגה – הוא  הבוחר 
שלא  למה  יקבע.   – הוא  ורק 
לזה.  לפחות  ממנהיגינו  נצפה 
מה פה כל כך מסובך?", תוהה 

ברק.
בעיה  רק  לברק  לו  יש 
התזה  את  לתחזק  כדי  אחת. 
טיעונים  מייבא  הוא  שלו 
במבחן  עומדים  שאינם 
פה  שהתרחשה  המציאות 
הוא  אחדים.  ימים  לפני  אך 
הליכוד  כלפי  טוען  למשל 
שבסיעה זו הפריימריז הביאו 
"לזריחתם של אורן חזן, מיקי 
זוהר ונ. בוקר". הטיעון נשמע 
שונה  המציאות  פנטסטי. 
נפלטו  אלו  בדיוק  בתכלית. 
ולא  הליכוד  מרשימת  הפעם 
אלא   – הפריימריז  למרות 

דווקא בגללם ובחסותם.
ממפרק  היה  מצופה 
ברק  של  בדמותו  שעונים 
שאמור היה להשמיט לפחות 
משום  מהמאמר,  זה  פרט 
שמעבר להיותו לא נכון, עצם 
העלאתו שומטת את הקרקע 
כולו.  המאמר  לרגלי  מתחת 
את  וכתב  ישב  שברק  יתכן 
להישלח  שנועד  המאמר, 
העיתון  של  הדעות  לעמוד 
לאנשים חושבים, בטרם נוד־

הפריימריז,  של  התוצאות  עו 
והוא היה משוכנע שהחבורה 
לרשימה  תיבחר  האמורה 
לו  היה  אבל  לכנסת.  הבאה 
מספיק זמן לתקן את המשגה 
או לכל הפחות להעלים אותו. 
העורך  ולא  הוא  לא  כך  על 

חשבו והתוצאה לפנינו.

הארה
על  סקרים  מצביעים  שוב 
של  שורה  שלפיה  אפשרות 
אובדן  בסכנת  ימין  סיעות 

אחוז החסימה.
הנתונים הללו חוזרים על 
עצמם בקביעות מתמדת מדי 
מערכת בחירות ולמרות זאת 
יש מי שמתעקשים שוב ושוב 
בר־ אליהם  להתייחס  שלא 

קולותיהם  את  ולזרוק  צינות 
שווא  הצבעת  בדמות  לפח 
וחסרות  קיקיוניות  לרשימות 

סיכוי. 
לא ברור מה אמור לשכנע 
נפסד  מנוהג  להימנע  אותם 

זה.

עזה: שני הרוגים בהתפרעויות על הגדר; 10%
ארגון הג'יאהד האסלאמי מאיים בנקמה

האזו־ במועצה  עזה.  בעוטף  בים 
רית אשכול מסרו כי הרקטה ככל 
מחוץ  פתוח,  בשטח  נפלה  הנראה 
קודם  קצר  זמן  היישובים.  לאחד 
לכן שוגרה רקטה משטח הרצועה 
התפוצצה  היא  אך  ישראל,  לעבר 
בהפרת  מדובר  הרצועה.  בשטח 
ארו־ יחסית  תקופה  אחרי  השקט 

כה שבה לא נורו רקטות.
האיסלאמי  הג'יהאד  ארגון 
איים אמש בתגובה קשה והאשים 
הבנות  בהפרות  ישראל  את 
להסלמה  וההשלכות  הרגיעה 
ארגון  בהודעת  בעזה.  בטחונית 
במפגי־ "הפגיעה  נמסר:  הטרור 

לפשעי  נוספת  תוקפנות  היא  נים 
האויב  עזה,  על  והמצור  הכיבוש 
בהשלכות.  יישא  הפושע  הציוני 
ורגע  יקר  השהידים  של  הדם 
כמה  משנה  לא  יגיע,  החשבון 
בקרוב  יידע  האויב  יהיו.  קרבנות 
כי הדיכוי והטרור יהיו רק תבוסה 

לצבאו. 
ייכנע,  לא  הפלסטיני  "העם 
עד  רציפה  שלנו  המאבק  ודרך 
אדמותינו  שחרור  המצור,  הסרת 
והשיבה למולדת פלסטין. ההתע־

קשות של עמנו להשתתף בצעדות 
מדגישה את מאבקו הלגיטימי כדי 
המ־ את  לשבור  זכותו  את  לשמר 

צור הציוני הנפשע מעל עזה".

סקר: ללא איחוד – מפלגות 
הימין הקטנות נמחקות

גם לרשימה המשותפת.
במגעים  פיצוץ  על  דווח  אמש 
לאיחוד  היהודי  הבית  בין  לאיחוד 
בחדשות  סמוטריץ'.  של  הלאומי 
'כאן' דווח כי המגעים עלו על שר־
טון והפגישה בין צוותי המשא ומ־

תן הופסקה לאחר 5 דקות בלבד.

להימשך  צפויים  השבוע 
הדיונים בין הבית היהודי לאיחוד 
משותפת.  לריצה  באשר  הלאומי 
עם 'עוצמה יהודית' לפי שעה אין 
אנשי  של  הנסיונות  חרף  מגעים 
שלד־ טכני  בלוק  לגבש  עוצמה 

ישראל  ארץ  את  "יציל  בריהם, 
וימנע הקמת ממשלת שמאל".

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

ביתר עילית: סדרת מתקני שעשועים 
חדשים ומתקדמים יגיעו בקרוב

נתקבלה בקשת העיריה ממשרדי הממשלה להקמת שמונה מתקנים לטובת ילדי העיר ^
רה"ע הרב רובינשטיין: "זהו עוד נדבך בשדרוג 150 הגינות הפזורות בכל רחבי העיר"

מאת מאיר קליין 

חג לילדים: משרדי הפריפריה 
ביתר  לעיריית  הודיעו  והבינוי 
עילית כי נתקבלה בקשתם למימון 
במסג־ חדשים,  שעשועים  מתקני 
של  השוטפת  העבודה  תכנית  רת 

המשרד.
המשרדים,  הודעת  פי  על 
מת־ שמונה  עילית  לביתר  אושרו 

מתקדמים  כולם  חדישים,  קנים 
הבחירה  עדכני.  תקן  תו  ובעלי 
תינתן לרשות מבין הדגמים השו־

אספקת  לבחירה.  העומדים  נים 
ששה מהמתקנים תהיה על חשבון 
מתקנים  ושני  הפריפריה  משרד 
משרד  חשבון  על  יסופקו  נוספים 

הבינוי והשיכון.

כיום  קיימים  עילית  בביתר 
בג־ שעשועים  גני  מ־150  למעלה 

דלים שונים, המשמשים את ילדי 
מאוד  גבוה  במספר  מדובר  העיר. 
חלק  אחרות.  לרשויות  בהשוואה 
בשכונות  הן  הקיימות  מהגינות 
אחרות,  רבות  עשרות  החדשות. 
שודרגו  הוותיקים,  באזורים 
האחרו־ בשנים  משמעותי  באופן 
יעניקו  החדשים  המתקנים  נות. 

שדרוג נוסף לגינות העיר.
מאיר  הרב  העיר  ראש  לדברי 
נדבך  בעוד  "מדובר  רובינשטיין: 
בר־ הפזורות  הגינות   150 בשדרוג 
חבי העיר. על כך מגיעה תודה גדו־
לה לצוות המקצועי בעיריה שיחד 
אתו אנו מצליחים להביא עוד ועוד 
כל  ממשלה.  ממשרדי  תקציבים 

תקציב כזה הוא בשורה".
הנה־ וחבר  שפ"ע  תיק  מחזיק 

לת העיר הרב יואל פרויליך מציין, 
המפורטות  העיריה  "בקשות  כי 
ספציפיות  גינות  לפי  היו  שהוגשו 
הזקוקות לחידוש, כך שידוע כבר 
היכן יותקנו המתקנים החדשים". 
הח־ במתקנים  שיזכו  הגינות 

 – האתרוג  בשכונת  הינם  דשים 
ופארק  סלונים  בעש"ט,  רחובות 
ברחו־ הדקל  בשכונת  השלושה. 

זכאי.  ובן  אריאלי  קודש,  אש  בות 
הירשפלד,  פארק  ההדס  בשכונת 
לוי.  קדושת  רחוב  הגפן  ובשכונת 
אלו מצטרפים למתקנים החדשים 
שבוצעו לאחרונה בשכונת התמר 
אבא  מרדכי,  כנסת  ברחובות 
שאול וקדושת לוי פינת הרב שך.

שלוחי חב"ד בישראל נערכים ל'מבצע 
מצה': יחולקו מעל מאה אלף מארזים

בעודם עסוקים ב'מבצע פורים', במסגרתו יביאו את שמחת החג למאות אלפי יהודים בכל רחבי 
הארץ, שלוחי חב"ד נערכים כבר ל'מבצע מצה' • צעירי חב"ד הכריזו על סבסוד משמעותי להזמנת 

מצות שמורות במארזים מרהיבים. הצפי: מעל מאה אלף מצות יחולקו לעמך בית ישראל

לפורים,  וחצי  חודש  עוד  יש 
לרגע  נחים  לא  חב"ד  בצעירי  אבל 
ל'מבצע  היערכות  על  הכריזו  וכבר 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  שיזם  מצה' 
ובמסגרתו  זצוק"ל  מליובאוויטש 
מעניקים שלוחי חב"ד ברחבי העולם 
מצות שמורות למאות אלפי יהודים. 
צעירי  ששיגר  מיוחדת  בהודעה 
השבוע  בסוף  הקודש  בארץ  חב"ד 
למאות השלוחים הפועלים בכל רח־

למבצע  סבסוד  על  הוכרז  הארץ,  בי 

כך  המבצע,  רז"ג.  קרן  בסיוע  מצה 
גדולה  "בהרחבה  השנה  יהיה  נכתב, 
מאה  מעל  קודמות".  מבשנים  יותר 
מחול־ להיות  צפויות  מארזים  אלף 

קים. 
כי  בישרו  חב"ד  בצעירי  בנוסף, 
גם  להזמין  האפשרות  תנתן  השנה 
לקופ־ אישית  בהתאמה  מדבקות 

הגבלת  תהיה  לא  המצות.  סאות 
כמות, מה שיגרום להרחבה משמעו־

תית במבצע מצה הייחודי. 

מת־ מצה  למבצע  ההיערכות 
הגדולה  להיערכות  במקביל  בצעת 
את  שיביא  השנתי  פורים  למבצע 

שמחת החג למאות אלפים. 
מיוחדת  חביבות  היתה  "לרבי 
יוסף  הרב  אומר  מצה",  למבצע 
חסידי  אגודת  יו"ר  אהרונוב  יצחק 
כמה  השנים  לאורך  "ראינו  חב"ד, 
הרבי ייקר את הענקת מצה שמורה 
שיש  הגדולה  ההשפעה  ואת  ליהודי 

לכך".

מושב מרגש באו"ם בהשתתפות אלפים מכל 
רחבי העולם לרגל יום השואה הבינלאומי

עם סיום המושב התכנסו ידידי 'גנזך קידוש השם' בארה"ב ושם הוכרז על תכנית 
לבניית קומפלקס חינוכי־היסטורי במגרש שהקצתה עיריית בני ברק עבור המיזם

הבינלאומי  השואה  ביום 
הכללית  העצרת  באולם  התקיים 
מושב  יורק  בניו  האו"ם  בבנין 
ל־3,000 קרוב  השתתפו  בו  מרגש 
מזכ"ל  העולם.  רחבי  מכל  אנשים 
את  פתח  גוטרש,  אנטוניו  האו"ם 
ששת  של  זכרם  בהעלאת  המושב 
ובדבריו  שנרצחו  היהודים  מיליון 
בשנאה  להילחם  הצורך  על  עמד 

ובאנטישמיות.
דני  מר  באו"ם  ישראל  שגריר 
במתן  הצורך  על  בדבריו  עמד  דנון 
השואה  את  לזכור  כדי  הולם  חינוך 
העם  את  פקדה  אשר  האיומה 
תופעת  את  למגר  וכדי  היהודי 
רק  לדבריו  אליה.  ביחס  האדישות 
על  שמעו  בעולם  מהאנשים   54%
השואה וחובה עלינו להעלותה למו־

דעות כדי להילחם באנטישמיות. 
כיום  החיים  שואה  ניצולי  שני 
חייהם  את  בקצרה  סקרו  בארה"ב 
בדב־ ובאושוויץ.  בטרזין  בתופת 

ריהם ציינו כי התרופה לשנאה היא 
החינוך ובכך יש להשקיע.

קל  בתפילת  נחתם  האירוע 
מלא רחמים ובשירת "אני מאמין"

עם סיום המושב התכנסו ידידי 
'גנזך קידוש השם' בארה"ב באולם 
לשמוע  בכדי  האו"ם  לבנין  הסמוך 
על הסיפור שלא סופר – על גבורת 
קיום  עם  ההתמודדות  ועל  הרוח 

מצוות בתנאי אימים.
צבי  הרב  האירוע  את  פתח 
שואה  ניצולי   2 והזמין  סקולסקי 
לבקוביץ  זולי  מר  במנהטן,  החיים 
והגב' פ' זקהיים לשאת דברים. ני־

צולי השואה דיברו בהתרגשות עד 
השואה  שנות  במהלך  איך  דמעות 

קיום  על  אנוש,  צלם  על  שמרו 
מצוות ועל עזרה הדדית.

המחלקה  את  הציגו  כן  כמו 
קידוש  ב'גנזך  שנפתחה  החינוכית 
השם' בו בני נוער מקבלים הדרכה 
השואה  הוראת  ללימודי  והכוונה 
המתמקדת בגבורת הרוח של העם 

היהודי מול התופת הנאצי.
הידידים  מועד  לנטון  זאב  מר 
הת־ את  המשתתפים  בפני  הציג 
הקו־ בניית  של  העתידיות  כניות 
ש'גנזך  החינוכי־היסטורי  מפלקס 
על  לבנות  מתעתד  השם'  קידוש 
מגרש בן דונם וחצי אותו הוועידה 
5 הירקון  ברחוב  ברק  בני  עיריית 

למטרה זו.

במהלך האירוע כיבד בנוכחותו 
שגריר ישראל באו"ם מר דני דנון. 
קצרים  דברים  נשא  אף  השגריר 
הפעולות  של  החשיבות  על  ודיבר 
להנצ־ השם'  קידוש  'גנזך  שעושה 

חת השואה בקרב בני הנוער בארץ 
להנחלת  דגש  מתן  תוך  ובעולם 

ערכי הנצח של העם היהודי.
באירוע  שהשתתפו  המכובדים 
הפרויקט  על  שמחתם  את  הביעו 
להטות  והבטיחו  לקום  שעומד 
דיברו  הם  הפרויקט.  לקידום  שכם 
קידוש  ל'גנזך  לתת  שיש  כך  על 
הת־ מירב  ואת  הכלים  את  השם' 

נאים לעמוד בשליחות ההיסטורית 
להקמת מבנה קבע ואיחלו הצלחה.

דרישה ציבורית: "יש לחשוף 
ההסכם בין יעלון לגנץ"

דרישה לחשיפת ההסכם המלא בין מפלגות חוסן ישראל ותל"ם ^ "הסתרת 
מידע כזה מהציבור היא מניפולציית בחירות פסולה"

מאת דוד שמואלי

ערן  העבודה,  מפלגת  מזכ"ל 
המפלגות  מראשי  דרש  חרמוני 
לחשוף  ותל"ם  לישראל  חוסן 
לריצה  התקשרו  בו  ההסכם  את 
משותפת בבחירות לכנסת ה־21.

כתב:  להם  ששיגר  במכתב 
המשותפת  שברשימה  "מאחר 
מובהקים,  ימין  אנשי  נמצאים 

מכ־ לא  עד  'ליכודניקים'  חלקם 
הקיימת  הפילוג  אפשרות  בר, 
בעל  מהותי  מידע  היא  בהסכם 
עבור  בעיקר  רב,  ציבורי  ערך 
שהם  האחרון  שהדבר  אזרחים 
רוצים זה לראות את קולותיהם 

מועברים לאנשי ימין.
אלה  למצביעים  מבטיח  "מה 
כי לאחר הבחירות חצי מהמפלגה 
לא תבקש 'לחזור הביתה' ולתמוך 

בראש ממשלה מהליכוד? עליכם 
לנהוג בשקיפות ובהוגנות".

חשיפת  את  דרש  חרמוני 
מלא.  באופן  ההסכם  פרטי 
מידע  הסתרת  כי  אמונה  "מתוך 
מניפו־ היא  מהציבור  זה  חשוב 

לאפשר  ובמטרה  פסולה,  לציה 
מו־ בצורה  להחליט  למצביעים 
שכלת ועפ"י צו מצפונם, כשבי־

דם כל המידע החיוני הזה".

ראש עיריית טבריה הפעיל 'אוטובוס שבת' בעיצומה של שבת קודש

בכינוי  כונה  אשר  האוטובוס, 
יצא  השבת',  'אוטובוס  המביש 
לכיוון  ד'  משיכון  פעמים  שלוש 
גן העיר ורחוב הגליל, ועצר בשש 
האוטובוס  על  כיוון.  בכל  תחנות 
פו־ ומחפיר  מביש  טרמפ  תפסו 

עמותה,  אנשי  שונים,  ליטיקאים 
שכמובן  בעצמו,  העיר  ראש  וגם 
תו־ הצהרות  ופיזרו  התראיינו 

נראה  שבה  בתמונה  קפניות. 
של  דגלה  את  רואים  האוטובוס, 
בידי  אחוז  ביתנו  ישראל  מפלגת 

אחד הפעילים.
אבי  העבודה  מפלגת  יו"ר 
הוא  כי  מראים  שהסקרים  גבאי, 
הקולות  מנין  בתחתית  מדשדש 
החסי־ אחוז  את  יעבור  אם  וספק 

מה, מיהר להשמיע את התלהבותו 
ובהפע־ השבת  בחילול  ותמיכתו 

לת תחבורה בשבת. 
בה־ המעורבת  העמותה  אנשי 

פעלת האוטובוס הצהירו, כי מדו־
להיות  שאמור  בפיילוט  רח"ל  בר 

לו המשך גם בערים אחרות.
השמיע  טבריה  עיריית  ראש 
ובהם  בתקשורת,  הסתה  דברי 
ללכת  אחרות  ערים  לראשי  קרא 
הם  גם  ולהפעיל  הנלוזה  בדרכו 

תחבורה ציבורית בשבת. 
להם,  יקרה  שהשבת  יהודים 
הדבר,  שבידו  מי  לכל  קוראים 

לעמוד מנגד ולבלום את הפרצות, 
שהפ־ הוכח  הצער  למרבה  שכן 

לצוץ  ועלולה  מתרחבות  רצות 
ערים  ראשי  של  חיקוי  תופעת 
נוספים  שבת  חילולי  וכן  אחרות 

בשאר התחומים. 
תחבורה  הפעלת  כי  הוזכר 
חוקית,  אינה  גם  בשבת  ציבורית 
והרשויות אינן עושות את תפקידן 

כדי לאכוף את החוק.

תל־אביב: שוב חוללה השבת 
בעבודות הקמת 'גשר יהודית'

ההבדל  שבת.  חילול  בלא  הוקמו 
בהקמת  בעוד  ברצון.  רק  הוא 
להימנע  רצון  היה  המיתרים  גשר 
גשר  בהקמת  שבת,  מחילול 
את  לחלל  בולט  רצון  יש  יהודית 

השבת בדווקא.

מדרשות  ובבתי  כנסיות  בבתי 
הש־ גם  אמרו  תל־אביב  ברחבי 
קריאת  לפני  תהילים  פרקי  בת 
השבת  חילול  על  בכאב  התורה, 
הגשר  בניית  בעצם  בפרהסיה, 
בעיר  השבת  רמיסת  על  ובמחאה 

העברית הראשונה.

  המשך מעמ' ראשון

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

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה
אופציות  עם  מ'   70 כ  באלקנה 
המאה  עסקת   .1,950,000 ענקיות 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051550]

 + מ'   100 דרושה  רציניים  לקונים 
המאה  עסקת  הבירה.  בארזי  חצר 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051549]

בעזרת  דרושה  רציניים  לקונים 
ייעוץ  המאה  עסקת  מ'.  תורה 120 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051548]

אפשרות  מ'   135 כ  צבי  בנווה 
לחלוקה ל 4 יחידות כ 20,000 למ'. 
עסקת המאה ייעוץ נדל"ן - 100%
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051547]

בישא  למשקיעים!  בהזדמנות 
2 ל  מחולק  חדשה  מ'   150 ברכה 
למ'.   21,000 כ  דרישה  לפי   3 או 
עסקת המאה ייעוץ נדל"ן - 100%
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051546]

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

90
[20051545]

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
[20051544]

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
[20051543]

 + מ'   25 יחידה  הכהן  באדוניהו 
חצר 10 מ' שכירות כ- 3600-3800. 
940,000 ש''ח. עסקת המאה ייעוץ 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051542]

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
[20051541]

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
[20051540]

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.
[20051539]

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
[20051538]

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
[20051537]

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

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051536]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051535]

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

.058-32-250-90
[20051534]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051533]

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

.90
[20051532]

מטר   90 חד'   4 באריאל  מציאה!! 
דיור  יחידות   2  + וחדשה  מפוארת 
תשואה  50מטר  אחד  כל  בונביורות, 
רק  9000ש"ח  מהיחידות  חודשית 
052-7658-638 4100.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051505]

בגובה  מטר   92 חד   4 שערים  במאה 
להרחבה  אופציות  מלאת   5.30
052- 2280.000שח  רק  ולהכפלה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051487]

אופציה   + מטר   72 חד'   3 באלקנה 
מידית לחדר רביעי ואופציות נוספות 
052-7658-638 ש"ח   1950.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051486]

מבחר  הנדלס:  -ל'  תיווך"  "היימשע 
האזורים  בכל  למכירה  דירות 
ומחירי  טובים  במחירי  החרדים 
מאגר  ברשותינו  כן  כמו  מציאה, 
אדיר של לקוחות רצינים שמחפשים 
צבי  נווה  גאולה  אזורי  בכל  דירות 
ללא  ויעוץ  נכס  הערכת   ,80 וגוש 

תשלום 052-7658-638
[20051485]

הדר-שמואל  בעץ  ממש!  של  מציאה 
הנביא 4.5 חד' 82 מטר ק"ג + אופציות 
1870.000ש"ח  רק  תמא38,  או  בגג 
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051484]

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

052-765-6888
[20051481]

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

765-6888
[20051480]

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

6888
[20051479]

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

052-765-6888
[20051478]

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

765-6888
[20051477]

מיוחדת ! בגוש 80, 4 חד' מרווחת 
מרפסת  גבוהה,  ברמה  ומושקעת 
מעלית,  ק"ג,  חזית,  גדולה,  סוכה 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051476]

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

765-6888
[20051475]

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

6888
[20051474]

קומה  ענקית,  דירה  בסורוצקין, 
להשכרה  יחי'   + מעלית,   + נוחה, 
מרפסות   + חללים,   + מחסנים   +
052-765- נדל"ן  שוורץ  ענקיות, 

6888
[20051473]

2.5 גאולה,  במרכז  בבלעדיות! 
חדש,  מטבח  שמורה,  חדרים 
קומה ב', כ-60 מ"ר, 3 כיווני אוויר, 
רק  גדולות,  סוכה  מרפסות   2
1,750,000 ש"ח, שוורץ נדל"ן -052

765-6888
[20051472]

מטר   106 -4חד'  משה  לגבעת  צמוד 
108  * 2550.000ש"ח  רק  בבניה 
רק  לכניסה  מוכנה  חדשה  מטר 
052- ק"ה  מעלית  2760.000ש"ח, 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051439]

72 חד   3 ילין  בדוד  מזומן!  לבעלי 
052- 1430.000שח  רק  ק"א  מטר 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20051437]

לבעלי מזומן! במנחת יצחק 2 יחידות 
תשואה  חלל   + אחת  כל  מטר   35
חודשית 8100 שח רק 1350.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20051436]

צבי  בנווה  מציאה!  מזומן!  לבעלי 
יחזקאל מקלט 210 מטר עם חלונות 
לבית  במיוחד  מתאים  למכירה  וגובה 
ציבורי  מוסד  כל  או  ישיבה  כנסת 
052-7658-638 2100.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

דו-פלקס  מפתח  דמי  משה  בזכרון 
שח   1550.000 רק  חד'   5 מטר   120
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051414]

חלל   + מטר   73 חד   3 באלקנה 
הרחבה  אפשרויות   + מטר  כ-60 
052-7658-638 1950.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051353]

מדהימה  פנטהוז  דירת  חיים  בדברי 
 ,40 לעוד  בניה  התר   + מטר   180
שיא  מיקום  וחזית,  מדהים,  נוף 
052-7658-638 4650.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

בבלוי דירת בונבונירה 3 חד 80 מטר 
052-7658- שח   2070.000 רק  ק"א 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051351]

צבי  נווה  באזור  ומבינים  למשקיעים 
עם  מטר   240 כ   1- מחסנים  קומת 
ליחידות  לחלוקה  נורמלים!  חלונות 
052-7658-638 שח   2200.000 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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051224]

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  1460.000ש"ח 
5000ש"ח (התחילו הליך תמ"א 38
לחידוש כל הבית) 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051133]

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]

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]

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]

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

סיוע והכוונה ללא תשלום
[20050839]

זוויעל  ממול  חד'   3.5 הנביא  שמואל 
ודושינסקי, אפשרות להרחבה גדולה 
2,200,000 שרותים,  ו-3  חד'   2  +
053-  ,02-5379474 תיווך  ק"א.  ש''ח 

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]

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]

ירושלים | השכרה
חדרים   5 דירת  החיים  גשר  ברח' 
מרוהטת משופצת ממוזגת ומטופחת 
050- לפרטים:  נוף  מרפסת   +

4100074/050-4182542
[20051521]

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

לפרטים: 054-8439980
[20051566]

בני ברק | השכרה
בגלריה  משרדים  בב"ב  להשכרה 
שונים  בגדלים  מבוקש  באזור 
מיידית  לכניסה  מצוינים  במחירים 

052-7133387
[20051563]

מרוהטת  מ"ר   45 חד'   2.5 חדשה 
מיידי  ש''ח   3,700 3.5 קומה  בחזו"א 

050-4120568
[20051558]

יפה  לזו"ץ  הרי"ם  בחידושי  חד'   2
סוכה.   + וממוזגת  מרוהטת  מושקעת 

050-4194113 03-5797566
[20051520]

משופצת,  ק"א  בנורוק  חד'   2.5
052- לל"ת.  מיידי,  ממוזגת, 

7166804/3
[20051489]

בני ברק | משרדים
להשכרה בבני ברק משרדים בגלריה 
שונים  בגדלים  מבוקש  באזור 
מיידית.  לכניסה  מצוינים  במחירים 

052-7133387
[20051554]

ביתר עילית | מכירה
ישמח  ומשקיעים!  לשותפים 
88 א'  דירה  דירות   2 ישראל 
תהליך   + מטר   70 ב'  דירה  מטר, 
דירה  לכל  מטר   70 לעוד  התר 
052-7658-638 2060.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051447]

גדול!  עצמי  הון  לבעלי  מציאה! 
3 משותף  טאבו  ישראל  ישמח 
70 לעוד  תוספת   + מטר   70 חד 
052-7658-638 שח   790.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051446]

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]

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]

קרית גת 
דירות  מבחר  פלוס"  "המתווך 
האיזורים  בכל  ולמגורים  להשקעה 
934.000 בבעלזא  חד   3 בבלעדיות 
קומה 2 חד  הישנה 4  בקריה  גמיש * 
קוטג'  חד 699.000 *  במתחרדים 3   *
4 1.750.000 משופצת  גינה   + חד   6
655.000 4 קומה  בהשופטים  חד 
054- נמירובסקי  יהושע  לשרותכם 

844-70-24
[20051553]

והשכרה  למכירה  דירות  דרושות 
גת.  ובכרמי   * ובסביבתה   * בקריה. 

תיווך אייזנבאך 058-3273747
[20051552]

ק"ד  לקריה  מאוד  קרוב  חדרים   3
במתחרדים  חדרים   3  *  680.000
חדרים   4 מציאה    *  640.000 ק"ד 
3  *  .  830.000 החרדית  בקריה 
חדרים סמוך לקריה ק"א 760.000
בקריה  מטר   160 חדרים   6  *
החדשה ק"ד 1.500.000 ועוד מגוון 

נכסים לשרותכם 0533161345
[20051405]

 *   500.000 חדרים   2 להשקעה 
550.000 ק"ג  חדרים   3 להשקעה 
4 620 ק"ב  חדרים   3 להשקעה   *
800.000 לקריה  סמוך  חדרים   *
בקריה  חדרים   3  * ג.  קומה 
מגוון  ועוד  ק"א 950.000  החדשה. 

נכסים לשרותכם 0533161345
[20051404]

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

124
[20048907]

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 | מכירה

מניבים  צימרים   2  + חד'   7 וילה 
עצי  עם  חצרות   2 בנויה,  בריכה 
לראות!  שווה  לכינרת,  ונוף  פרי 

053-3199682
[20051551]

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]

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]

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 
בגוש  ממוזגת  מטופחת,  חד'   5 דירה 

80 לשבתות וימים. 052-7691007
[20051518]

דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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]

מזכיר/ה ַ יהדות  להפצת  לארגון 
 - מהבית  עבודה   - המשרד  לניהול 
התחלתי  שכר  נוחות,  שעות  ברובה. 
שקט  למשרד   * ש"ח.   6,000
שקטה,  לעבודה  מזכיר/ה  בירושלים 
 * ש"ח.  שכר 4,000  א-ה 9:00-14:00, 
לעבודה  פקיד/ה  ברק  בבני  לחברה 
ניסיון,  נדרש  לא  רגועה,  משרדית 

8,000 ש"ח. קריירה 072
[20051564]

שמש/ בבית  מכירות  אנשי  דרושים 
מסירות  יצוגיות  ירושלים/מודיעין, 

ואחריות לפרטים: 0587680822
[20051561]

מ"מ   .1 י-ם  חב"ד  לבנות  ספר  לבתי 
לתקופה במזכירות (תיכון) 2. לאחוזי 
 +  (2  +  1) בהנ"ח  קבועים  משרה 
bet- למייל  קו"ח  (יסודי)  מזכירות 

hana@zahav.net.il
[20051519]

דרוש  בירושלים  חסידית  לישיבה 
השעות: -9:00 בין  ניסיון  בעל  מזכיר 
או   02-6511120 לפקס:  קו"ח   14:00

gmail.com@6511128 :למייל
[20051508]

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

במשמרות לפרטים: 05276-39568
[20051506]

אנשים  דרושים  גדולה  לחברה 
רציניים המעונינים לעבוד בשעות 
לעבודה  אפשרות  הפנויות. 
לאברכים.  גם  מתאים  מהבית. 

052-7606084
[20051314]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

לעסקים  שירות  הנותנת  לחברה 
לתיאום  מהבית,  לעבודה  פקיד/ה 
פגישות, ועוד. 3-4 שעות ביום, לא 
ש"ח.   3,800 בתחום.  ניסיון  נדרש 
מזכיר/ה,  בי-ם  עו"ד  למשרד   *
לשעה.  ש''ח   35 ניסיון,  נדרש  לא 
לב"ב  סמוך  רפואי  לארגון   *
6,300 נוחות,  שעות  מזכיר/ה, 

ש''ח. קריירה 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, 
058- להזמנות:  השומר  עזרא 

3215030
[20051559]

תמלול 
רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 
052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051562]

טיסות 
ומנצ'סטר  לונדון  לבריטניה.  טיסות 
זולים  הכי  המחירים  בלבד! 

בהתחייבות! 8571355 - 054
[20049829]

במחירים  ומנצ'סטר  ללונדון  טיסות 

הכי  למחיר  מתחייבים  זולים!!  הכי 

נמוך!! 054-8571355
[20049322]

משכנתאות 

משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 

עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 

כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 

שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

דיו וטונרים 

סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 

חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 

להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[20040391]

תפילין 

והמיוחדים  המהודרות  התפילין   *

בד"ץ  בהשגחת  "וקשרתם"  של 

של  חידוש  החרדית,  העדה 

אישי  לשירות  והידור.  פאר 

 * 0548466552
[20049860]

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 
Sent: מרים  אורי   :From
Wednesday, February 6, 2019
 :Subject 4:16: לוח המבשר PM To
יקר  זהב  צמיד  אבד  אבידה  השבת 
בשבט  ל'  שלישי  ביום  לבעליו  ערך 
באזור אולם היכל הנגינה בברכפלד/ 
חזור  באוטובוס  או  עילית  מודיעין 
רמות  מצומת  באוטובוס  או  לי-ם 

לכיוון רמת שלמה- רח
[20051565]

נמצאה טבעת זהב אתמול יום רביעי 
בביתר.  מוצפי  ברחוב  א'  אדר  א'   -
המאבדת יכולה לפנות לטלפון: -053

053-3128657 / 3128582
[20051560]

ראשון  ביום  מכסף  שרשרת  אבדה 
כ"ח שבט בירושלים צאנז- רב שפע. 

052-7624947
[20051556]

דף היומי בבלי: חולין עה    דף היומי ירושלמי: שביעית ז    חובות הלבבות:
משנה יומית: ב"ב א, א-ב    הלכה יומית: חשבון הנפש החמישי (ההבנה) 
או"ח תנג, ה-ז    רמב"ם יומי: מעשה"ק יג-טו    שו"ע הרב - רב יומי: י, י-יג  

  דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' קלב-קמד    חפץ חיים: לה"ר א, א-ב  
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' נה:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:248:268:258:278:278:23סו"ז ק"ש מג"א

9:109:129:119:129:129:09סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:349:369:359:369:369:33סוף זמן תפלה מג"א

10:0410:0610:0610:0710:0710:04סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
11:5411:5511:5411:5611:5611:52חצות היום

12:2412:2512:2412:2612:2612:22מנחה גדולה
17:2617:2217:2317:2417:2417:20שקיעת החמה

זמנים למחר

4:554:574:574:574:574:55עלות השחר
5:345:365:365:365:375:34זמן ציצית ותפילין

6:246:346:256:286:286:23הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6186536 אהרנוביץ' 12, ב"ב    תל  סנטר פארם 052-3854027 ברוכים 9    בני ברק גוש 80 מקסי פארם ירושלים
077- אביב סופר פארם מגדל שלום 077-8880390 אחד העם 9 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה  סופר פארם צייטלין
8882390 אבן גבירול 62 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה  סופר פארם רמת החייל 077-8881370 הברזל 23 מהשעה 
למחרת  עד 08:00  מהשעה 19:00  המלך 4  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם  בלילה   עד 01:00   19:00
077-8880200 ההסתדרות 248    רמת גן  8828656 רח' הרצל 2   חיפה סופר פארם רמת הנשיא תרופה נתניה
6519153 הופיין 52 אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 09:00 עד 01:00    חולון סופרפארם
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 חולון    אשדוד

עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 213.485-
אתמול: 213.485-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
10-6

תל אביב
15-10

חיפה
13-9

גולן
11-7

טבריה
15-11

גליל
7-4

באר שבע
15-7

אילת
20-9

מזג האויר
גשם לפרקים

היום - גשם לפרקים מצפון הארץ 
ועד לצפון הנגב מלווה בסופות 

רעמים יחידות. בחרמון יוסיף לרדת 
שלג. קיים חשש משטפונות בנחלי 

מדבר יהודה וים המלח. הטמפ' 
תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. 

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

צפויים גשמים מקומיים.  

שלישי - מעונן חלקית. תחול עלייה 
בטמפרטורות והן תהיינה רגילות 

בעונה.  

רביעי - נאה עד מעונן חלקית 
בעננות בגובה רב עם עליה נוספת 
בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות 
מעט מהרגיל. בהרי הצפון צפויות 

לנשב רוחות מזרחיות ערות.

רביעישלישישני
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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

היום הילולת הגה"ק רבי אברהם מטשכנוב זי"ע

למוסדות התורה והחינוך בעיר.
אמש  נערכה  בארה"ב,  גם 
מוסדות  ביוזמת  הילולא,  סעודת 
ובהשתתפות  בארה"ק,  טשכנוב 
כ-140 צאצאיו של בעל ההילולא.
בצהריים,  א'  יום  היום, 
ילדי  למאות  התכנסות  תתקיים 
שבעזרת  התורה  תלמודי  רשת 
ובמרכזה  שלמה,  וברמת  תורה 
ההילו־ בעל  לזכר  דברים  יינשאו 

פרסים  חלוקת  ותתקיים  לא 
מכן,  לאחר  התתי"ם.  למצטייני 
תתקיים התכנסות מיוחדת בהיכל 

תורה,  בעזרת  לצעירים  הישיבה 
דומה  התכנסות  תקיים  מכן  ולאר 
דטשכנוב.  גדולה  הישיבה  בהיכל 
התכנסות  תתקיים  ערב  לקראת 
דטשכנוב  לצעירים  בישיבה 
זו  בהתכנסות  וגם  עילית,  בביתר 
למצוייני  פרסים  חלוקת  תתקיים 

הישיבה.
יסופר  ההתכנסויות,  במהלך 
על  סיפורי-הוד,  הצעיר  לדור 
הילולא,  בעל  של  גאונותו  גודל 
ובי־ רבה  בהתמדה  הושגה  אשר 

קנינים  מ"ח  ובשאר  גדולה,  גיעה 
שהתורה נקנית בהם.

  המשך מעמ' ראשון
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לאחר שהממשלה הפקיעה את הבית כדי למונע פולחנים ניאו נאציים

ביהמ"ש העליון באוסטריה הודיע כי הממשלה תשלם 
1.3 מיליון יורו למחזיקים בביתו של היטלר ימ"ש

בפסיקת בית המשפט האוסטרי נכתב כי "הממשלה שילמה מחיר נמוך משמעותי מערכו האמיתי של הבנין"

מאת א. למל

תצטרך  אוסטריה  ממשלת 
מיליון   1.3 של  סכום  להעביר 
הצו־ נולד  בו  הבית  לבעלת  יורו 
ברצונה  באם  ימ"ש,  היטלר  רר 
כך  בבעלותה.  הבית  את  לשמור 
המשפט  בית  של  בפסיקה  נקבע 
בין  מחלוקת  לאחר  באוסטריה, 
לממשלת  הקודמת  הבנין  בעלת 

אוסטריה.
הודיעה  תשע"ו  בשנת 
רו־ היא  כי  אוסטריה  ממשלת 
הצורר  נולד  בו  הבנין  את  כשת 
אם  בראונאו  בעיירה  הנאצי 
למקום  הפך  שהבנין  לאחר  אין, 
שציינו  נאצים  ניאו  עבור  מפגש 
ימ"ש  היטלר  של  הולדתו  את  בו 
הצורר  של  לזכרו  טקסים  וקיימו 

הנאצי.
העבי־ האוסטרית  הממשלה 

הבנין  לבעלת  יורו  אלף   310 רה 
מסבה  בירושה  אותו  שקיבלה 
וסבתה שרכשו אותו. אולם בעלי 
המש־ לבית  עתירה  הגישו  הבית 
כוונת  נגד  באוסטריה  העליון  פט 
את  להפקיע  אוסטריה  ממשלת 
הבית ולשלם לו פיצוי נמוך שלא 

כפי השווי האמיתי. 
האוס־ המשפט  בית  בפסיקת 

שילמה  "הממשלה  כי  נכתב  טרי 
מערכו  משמעותי  נמוך  מחיר 
והשופטים  הבנין"  של  האמיתי 
של  סכום  לשלם  לממשלה  הורו 
לשמור  מנת  על  יורו  מיליון   1.3
הדין  עורכי  בבעלותה.  הבנין  את 
אוסטריה  ממשלת  את  שייצגו 
על  יערערו  אם  הודיעו  לא  עדיין 

פסק הדין.
החליטה  אוסטריה  ממשלת 

בעל  של  מידיו  יצא  הבית  כי 
וישמש  ישוקם  הנוכחי,  הבית 

הפועל  רווחה  לארגון  אכסניה 
ההחלטה  בעלי מוגבלויות.  למען 

המ־ התכנית  את  פיה  על  הפכה 
האוסטרי,  הפנים  שר  של  קורית 
יהרס  הבית  כי  בעבר  שהודיע 
מבנה  ייבנה  חורבותיו  ועל  וכי 

חדש.
הנאצי  לרודן  שהפך  האיש 
הקטנה  שבעיר  בבית  נולד  ימ"ש 
הסמו־ זלצבורג  ליד  בראונאו, 

באפריל  גרמניה,  עם  לגבול  כה 
רק  שם  חיה  משפחתו   .1889
שלו  הקשר  אולם  שנים,  שלוש 
נותר  קומות,  שלוש  בן  לבנין, 
כעת  שייך  הבית  מחיק.  בלתי 
הפ־ ומשרד  מקומית,  לגמלאית 

שכר  אוסטריה  של  הפדרלי  נים 
אותו  והשכיר   ,1972 מאז  אותו 
בשכירות  בראונאו  לעיריית 

משנה.

בית הדין לעבודה הורה לרופאי הדסה 
להתייצב לעבודתם למרות הודעתם על שביתה 

הצו הינו זמני ותקף עד לאחר דיון שיתקיים היום בנושא 

דו"ח בפינלנד: חיילים בצבא הפיני נטלו 
חלק ברצח יהודים במהלך השואה הנוראה

לפי הדו"ח, 1,408 החיילים שהתנדבו לדיביזיית הפאנצר אס־אס החמישית 
השתתפו במעשי רצח שביצעו הנאצים באוקראינה ובקווקז בין תש"א לתש"ג

מאת א. למל

ברצח  השתתפו  פינים  חיילים 
המוני של יהודים במלחמת העולם 
האר־ של  מדו"ח  עולה  כך  השניה, 
שפורסם  פינלנד  של  הלאומי  כיון 

בסוף השבוע האחרון.
על  מבוסס  שפורסם  הדו"ח 
ברוסיה,  מארכיונים  מסמכים 
וצפון  הולנד  גרמניה,  אוקראינה, 
וס־ יומנים  עשרות  בהם  אירופה, 

המתנדבים  שכתבו  זכרונות  פרי 
הדו"ח  מחברי  לאס־אס.  הפינים 
למעו־ עדויות  אמנם  בו  ציטטו 
המוני,  רצח  במעשי  פינית  רבות 
מאז  שחלף  הרב  הזמן  בשל  אך 
סייגו  הם  שנאספו,  העדויות  וסוג 
ההשתתפות  כי  וכתבו  הדו"ח  את 
"בסבירות  הינה  ברצח  הפינית 

גבוהה". 
המחקר בוצע בעקבות פנייתו 
'צייד הנא־ של ד"ר אפרים זורוף, 
מאות  שחשף  ויזנטל,  ממכון  צים' 
שלח  כשנה  לפני  מלחמה.  פושעי 
זורוף מכתב לנשיא פינלנד, סאולי 
את  לחקור  בבקשה  ניניסטה, 
ממצאים  בעקבות  לעומק  הנושא 
חיילים  מעורבות  על  חדשים 

באוקראינה.  יהודים  ברצח  פינים 
זה  מסוג  חקירה  של  "תחילתה 
תהיה ללא ספק צעד כואב לחברה 
התמו־ באמצעות  רק  אך  הפינית, 

דדות עם טעויות העבר, באופן כן 
ואמיץ, יהיה אפשר למנוע פשעים 

כאלה גם בעתיד", כתב זורוף.
החיילים   1,408 הדו"ח,  לפי 
הפאנצר  לדיביזיית  שהתנדבו 
('ויקינג'),  החמישית  אס־אס 
שביצעו  רצח  במעשי  השתתפו 

בין  ובקווקז  באוקראינה  הנאצים 
כי  נכתב  בדו"ח  לתש"ג.  תש"א 
ואז־ יהודים  כמה  להעריך  קשה 

במעורבות  נרצחו  אחרים  רחים 
הנראה  ככל  אך  הפינים,  החיילים 
בני  אלפים  כעשרת  על  מדובר 
אדם. הם נרצחו בעשרות יישובים 
שונים, בהם הרימאיליב, ייז'יירנה, 
זבורוב,  טרנופול,  סקאלאט, 
בקיץ  רובם  קריבצ'ה,  זלוטשוב, 

תש"א.

המנהיג העליון באיראן מגדיר את השנאה למערב

חמינאי: "כשאנחנו אומרים 'מוות 
לאמריקה', אנחנו מתכוונים לטראמפ" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

איראן,  של  העליון  המנהיג 
סוף  במהלך  התייחס  חמינאי,  עלי 
כנגד  המושמעות  לטענות  השבוע 
איראן על כך שהיא מסיתה במשך 
ומדינות  ארה"ב  כנגד  רבות  שנים 
כשבעצרות  ישראל,  בהן  נוספות, 
ובהן  המשטר  שעורך  רשמיות 
נשמ־ אדם,  בני  רבבות  משתתפים 
לאמריקה",  "מוות  הקריאות  עות 

ו"מוות לישראל", כענין שבשגרה, 
ומערכת  המשטר  בכירי  ואפילו 
הבטחון תועדו לא פעם כשהם קו־
ראים אותן יחד עם ההמון המוסת. 
תמשיך  ארה"ב  עוד  "כל 
הנוכחי  המשטר  תחת  להתקיים 
שלה  העוינת  המדיניות  עם  שלה, 
כלפי הרפובליקה האסלאמית של 
לאמ־ 'מוות  נקרא  אנחנו  איראן, 
ריקה'", אמר חמינאי, "אבל אנחנו 
חפצים  שאנחנו  בכך  מכוונים  לא 

דב־ האמריקאי.  העם  של  במותו 
רינו מופנים כלפי ההנהגה העוינת 
לומר  מתכוונים  אנחנו  אותנו, 
'מוות לטראמפ', 'מוות לפומפאו', 

'מוות לג'ון בולטון'". 
תמשיך  "איראן  לדבריו, 
ולא  הללו,  הקריאות  את  לקרוא 
דרישה  או  תכתיב  לשום  תיכנע 
האנשים  של  מכיוונם  שמגיעה 
שחפצים להרע לנו ורוצים שנהיה 

כנועים תחת המשטר שלהם".

נס בירושלים: המרפסת 
קרסה – איש לא נפגע

מאת חיים מרגליות

נס בירושלים בערב שבת. בש־
עות אחר הצהריים קרסה מרפסת 
השלי־ מהקומה  מגורים  דירת  של 

שית, הישר אל רחוב סלנט.

שעבר  אדם  אף  נפגע  לא  בנס 
במ־ דיירים  שהו  לא  וכן  ברחוב, 

הדיירים  בין  וגם  שנפלה,  רפסת 
לא היו נפגעים. שוטרים שהוזעקו 
ומנעו  הדיירים  את  פינו  למקום 

גישה למקום.

נצרת: רוכב אופנוע 
נהרג בתאונת דרכים

מאת חיים מרגליות

בתאונת  נהרג  אופנוע  רוכב 
75 בכביש  שהתרחשה  דרכים 
(עוקף נצרת) בסמוך לצומת הר 
היו  בתאונה  בנצרת.  הקפיצה 
ורכב.  אופנועים  שני  מעורבים 
שני פצועים פונו לבתי החולים 
האנגלי בנצרת והעמק בעפולה.

מהמשטרה מסר כי מבירור 

ששני  עולה  התאונה  נסיבות 
שנסעו  האופנועים  רוכבי 
לכיוון  המוסכים  כיכר  מכיוון 
ברכב  התנגשו  הבריאות  צומת 

בסמוך לצומת הר הקפיצה.
האנגלי  החולים  בבית 
אחד  של  מותו  נקבע  בנצרת 
הפצועים. בוחני תאונות ביצעו 
בחקי־ ופתחו  ממצאים  איסוף 

רה.

צילום: דוברות המשטרה

מאת מאיר קליין 

החו־ בית  שרופאי  לאחר 
כוונתם  על  הודיעו  הדסה  לים 
סכסוך  במסגרת  היום,  לשבות 
המרכז  הנהלת  ובין  בינם  עבודה 
לעבודה  הדין  בית  קבע  הרפואי, 
לעבודתם,  יתייצבו  הרופאים  כי 
לדיון  עד  לשבות  עליהם  ואסר 
בנושא,  היום  שיתקיים  נוסף 
אם  הדין  בית  יחליט  במהלכו 
לקבל את דרישת הרופאים לש־

בות, או להוציא להם צווי ריתוק 
להגיע  להמשיך  אותם  שיחייבו 

לעבודתם. 
נמסר  החולים  בית  מהנהלת 
כי "מטופלי הדסה מוזמנים לק־

בבית  הרפואי  השירות  את  בל 
החולים כרגיל ובהתאם לתורים 

שנקבעו להם".
רו־ זאב  פרופ'  הדסה  מנהל 

טשטיין מסר כי הוא מפנה שוב 
לרופאים  שלו  אישית  בקשה 
המיותרת  השביתה  את  להוריד 

לפגי־ יד  לתת  ולא  היום,  מסדר 
היקרים  המטופלים  בציבור  עה 

של הדסה.
כי  רוטשטיין,  מציין  עוד 
להוציא  ביכולתו  אין  ממילא 
מתוך  חלק  שאינם  כספים 
ההסכ־ ביצוע  וללא  התקציב, 

וועדי  עם  הוסכם  עליהן  מות 
שלא  דרך  כל  אין   – הרופאים 
רופאים,  של  אדם  בכח  לקצץ 
אחיות ועובדי מנהל ומשק בבית 

החולים.

שגרירות פולין ערכה סקר 
על יחס הישראלים לפולין

עורכי הסקר מציינים שבציבור החרדי יש יחס חיובי יותר לפולין מאשר 
אל מדינות אירופיות אחרות וזה כנראה בעקבות ההיסטוריה היהודית 

העשירה בפולין 

מאת א. למל

האחרונה  המתיחות  בצל 
שג־ הציגה  לפולין  ישראל  בין 
דעת  סקר  בישראל  פולין  רירות 
יחס  את  למדוד  שנועד  קהל 
פולין  כלפי  הישראלית  החברה 
הפולני  הממשל  ומדיניות  בכלל 

בפרט.
בגלל  הסקר  את  "ערכנו 
בין  שהיחסים  יודעים  שאנחנו 
לישראל  גם  חשובים  המדינות 
שגריר  הסביר  לפולין",  וגם 
מגירוב־ מארק  בישראל  פולין 

מאוד  לנו  חשובה  "ישראל  סקי, 
מסיבות רבות, הקשר חזק והוא 
הקשר  יותר.  חזק  להיות  יכול 
מיחסים  יותר  חשוב  אפילו  הזה 

עם מדינות אחרות".
יחס  על  הכללית  בשאלה 
שאין  אמרו   49% לפולין  חיובי 
ו־42% כזה  חיובי  יחס  להם 

אמרו שיש להם יחס חיובי כלפי 
לא־ הסקר,  בסיום  אולם  פולין. 
חר שהנשאלים נחשפו לפרטים 
הנתונים  עובדות  ועוד  נוספים 
טוב  יחס  לטובת  השתפרו 
הסקר  בסוף  הנתונים  למדינה. 
שונים באופן בולט, 76% הביעו 

רגשות חיוביים כלפי פולין ורק 
שלי־ תחושות  עם  נשארו   19%

ליות כלפי המדינה.
60% מהישראלים פגשו את 
פולין בפעם הראשונה במסגרת 
או  שלהם  השואה  זכרון  מסע 
"כשאנשים  משפחה.  בן  של 
באים לביקור תיירותי או עסקי 
רגיל הם לרוב מופתעים לטובה 
מקום  לראות  שציפו  ואומרים 
אפור, ישן ועצוב", ציין השגריר.
המ־ נשאלו  הסקר  במסגרת 

לאיחוד  היחס  על  גם  שתתפים 
תחושות  הביעו   51% האירופי. 
רגשות   39% ואילו  שליליות 

חיוביות.
שב־ מציינים  הסקר  עורכי 

חיובי  יחס  יש  החרדי  ציבור 
מדינות  אל  מאשר  לפולין  יותר 
כנראה  וזה  אחרות  אירופיות 
העשירה  ההיסטוריה  בעקבות 
של־ בפולין  היהודי  העולם  של 

פני המלחמה.
המתיחות  בצל  נערך  הסקר 
האחרונה בין ישראל ופולין בע־
לשייך  האוסר  הפולני  החוק  נין 
עור־ לפולין.  השואה  פשעי  את 

שבשאלות  מדגישים  הסקר  כי 
התבקשו  הסקר  של  האחרונות 

המשתתפים להתייחס ליחס של 
הישראלים להיסטוריה של העם 

הפולני בשואה.
ההגדרה  עם  הסכימו   72%
של  קרבנות  היו  הפולנים  שגם 
להש־ שאין  אך  הנאצי  המשטר 

של  לסבל  שלהם  הסבל  את  וות 
ישראל  האם  לשאלה  היהודים. 
הנ־ למשימת  שותפות  ופולין 

בחיוב.  ענו   71% השואה,  צחת 
כך  עם  הסכימו   67% זאת,  עם 
אחריות  לקחת  מסרבת  שפולין 
שמילאו  התפקיד  על  מלאה 

אזרחיה במהלך השואה.
בצל  הוא  החשוב  "הקשר 
הקהילות  של  ההיסטוריה 
וגם  בפולין,  שחיו  היהודיות 
שהנאצים  השואה  טראומת 
הש־ הסביר  בפולין",  ביצעו 
כדי  הסקר  את  "עשינו  גריר, 
את  לשנות  צריך  אם  להבין 
לטובת  הממשל,  של  המדיניות 
של  הגישה  מה  לבדוק  רצינו  זה 
פולין.  כלפי  הישראלי  הציבור 
אותנו,  הפתיעו  לא  התוצאות 
חיוביות.  לא  תוצאות  גם  יש 
ביש־ מודעות  חוסר  הרבה  יש 
הנוכחית  המדיניות  לגבי  ראל 

של פולין".
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