
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   | גליון 3078   | פברואר   12  | תשע"ט  א'  באדר  ז'  תצוה,  פר'  שלישי  יום   | בס"ד 
(העבדות) השביעי  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | ט  שביעית   - ירושלמי   | עז  חולין   - בבלי  היומי:  דף 

02-5805802 0

 350
 

אל תשלמ שקל
שקללפני שתקבל אאאללל תשלמ

ש ל תשלמלפני

5700*היומ ומחר 9:00-17:00 מגיע לכ כ�פ רב מביטוח לאומי, מ� הכנ�ה וחברות הביטוחקו פתוח

צוות המומחימ של החברה המרכזית למימוש זכויות

 נא להתפלל 
לרפואת הרה"ח

 אברהם
בן שרה
לרפו"ש בתושחו"י

.(9.4.19

18
9.4.2019

100%

 

 
 

(1 4 . 2 . 1 9

 

17
10:00-13:00 16:30-22:30

חילופי איומים בין ישראל לאיראן: 

חמינאי: "אם נותקף נשטח את תל אביב וחיפה"; 
נתניהו: "זה יהיה יום המהפכה האחרון שלהם"

בכיר במשמרות המהפכה מאיים: אם ארצות הברית תתקוף, ערים בישראל יושמדו 
^ נתניהו: "אם המשטר הזה יעשה את הטעות האיומה הזו – זה יהיה יום המהפכה 

האחרון שהם יחגגו"

מאת סופרנו הצבאי

קצין בכיר במשמרות המהפכה 
שיגר איום חריף לישראל וארצות 
הברית וטען: "במידה וארצות הב־
רית תתקוף את איראן – ערים בי־
הדברים  וישוטחו".  יוחרבו  שראל 

לחגיגות  עצרת  במסגרת  נאמרו 
האסלאמית  למהפכה  ה־40  שנות 

במדינה.
אומץ  אין  הברית  "לארצות 
נגדנו  אחד  כדור  אפילו  לירות 
הצבאיים  הנכסים  כל  למרות   –
שמש־ הבכיר  הקצין  טען  שלה", 

ראש  של  מהסגנים  כאחד  גם  מש 
במידה  "אבל  המהפכה.  משמרות 
נמחק  אנחנו  אותנו  יתקפו  כן  והם 

את תל אביב וחיפה".
בעצרת המרכזית בטהרן, אמר 
נחו־ ארצו  כי  רוחאני  חסן  הנשיא 

עוצמתה  את  לפתח  להמשיך  שה 
הב־ הטילים  תכנית  ואת  הצבאית 

ליסטיים שלה, זאת למרות הלחץ 
עוינות"  "מדינות  מצד  הבינלאומי 
של  צעדיה  את  להגביל  שמנסות 

הרפובליקה האסלאמית.
אחד  מאף  רשות  ביקשנו  "לא 
טילים  של  שונים  סוגים  לפתח 
הצ־ עוצמתנו  עם  בדרכנו  ונמשיך 

נגד  האמריקנית  הקנוניה  באית. 
לעולם  האסלאמית  הרפובליקה 
במה־ רוחאני  אמר  תצליח",  לא 
שהגיעו  הרבבות  בפני  נאום  לך 
את  "נביס  בבירה.  אזאדי  לכיכר 
המערי־ האמריקניות  הסנקציות 

מות קשיים על בני עמנו". רוחאני 
הגיב בביטול לנסיונות של ארה"ב 
שהרפו־ ואמר  איראן  את  לבודד 

החלטת כינוס חירום על רקע פעולות הרס השבת:

רבני ועדת השבת שע"י מרנן ורבנן גדולי 
ישראל שליט"א יבקרו ביום שני הקרוב בטבריה
לפעולה משולבת לחיזוק מעמד השבת וערכי היהדות בעיר הקודש טבריה ^ קריאה להתפלל היום ז' אדר 

בציונו של רשבי ש"טיהר את העיר טבריה"

מאת כתב 'המבשר'

השבת  הרס  פעולות  רקע  על 
עי־ ראש  שמעולל  המתמשכות 

ריית טבריה, התקיים כינוס חירום 
קדושת  למען  הוועדה  רבני  של 
גדולי  ורבנן  מרנן  שע"י  השבת 
רבני  כי  הוחלט  שליט"א.  ישראל 
הקרוב  שני  ביום  יבקרו  הוועדה 
לפעולה  טבריה,  הקודש  בעיר 
השבת  מעמד  לחיזוק  משולבת 

וערכי היהדות בעיר.
הקודש,  מערי  אחת  טבריה, 
תנאים  פעלו  בה  הנשגבה  העיר 
בכל  עליון  וקדושי  ואמוראים 
ספונים־טמונים  בה  עיר  הדורות; 
ועד  התנאים  מימי  עולם  צדיקי 
זי"ע,  הקדוש  הבעש"ט  תלמידי 
למר־ האחרונים  בשבתות  היתה 

מס, על ידי המבקשים להרוס ביד 
זדונית את השבת בעיר הקדושה. 
בוחלים  אינם  השבת  מחללי 
לפגוע  כדי  נלוז,  אמצעי  בשום 
מציינים  הרבנים  קודש.  בשבת 

שאינם  בצעדים  גם  מדובר  כי 
חוקיים, כדוגמת הפעלת תחבורה 

ציבורית פיראטית. 
האומלל  המצב  נוכח 
וב־ טבריה,  העיר  על  שממיטים 

מאמץ למנוע את החרפה, הוחלט 
קדושת  למען  הוועדה  רבני  כי 
הקרוב  שני  ביום  ייצאו  השבת 
החברים  עם  ייפגשו  הם  לטבריה. 

דיווחים בסוריה:

צה"ל תקף יעדים 
באזור קוניטרה

מאת סופרנו הצבאי

הסורית  הידיעות  סוכנות 
על  אמש  דיווחה  הרשמית 
שטבעה  ישראלית"  "תקיפה 
קוני־ באזור  ברור  אינו  עדיין 
ברמת  לגבול  הסמוכה  טרה 

הגולן. 
או טנקים  טנק  לפי הדיווחים, 

"בית  על  פגזים  ירו  צה"ל  של 
ול־ קוניטרה,  בעיר  הרוס"  חולים 

מקום נגרם נזק. 
מע־ אחת  נפגעה  כי  דווח  עוד 

אל־חשב,  בג'בתא  התצפית  מדות 
פיצוצים  הדי  לגבול.  הסמוך  כפר 
בדובר  אך  הגולן,  בצפון  נשמעו 
או  לכך  להתייחס  מסרבים  צה"ל 

לדיווחים בסוריה. 

מתוך תחושת אחריות והתלכדות 
הננו להודיע לראשי קהילות הקודש כי

 כנס יסוד
מועצת הקהילות הארצית

תתקיים אי“ה ביום ראשון, י“ב באדר א‘ תשע“ט
בשעה 5 אחה“צ באולמי ’בית ישראל‘ - ירושלים עיה“ק

- הכניסה לכנס למוזמנים בלבד -

 ראשי קהילות שעדיין לא אישרו את השתתפותם
מתבקשים לאשר זאת בהקדם

 בכוחות משותפים נזכה בס“ד להגדיל תורה ולהאדירה 
 לרומם כבוד התורה והחסידות ולהרבות פעלים 

למען טובת ורווחת הציבור הקדוש

בברכת אחים
מועצת הקהילות הארצית

12:00

03-306-20-50

בית הדין האזורי בירושלים 
סירב להוציא צווי מניעה
בלחץ ההסתדרות: 

רופאי 'הדסה' צפויים 
לשבות היום

/ עמ' ג   

דיווח: הושלמה תכנית 
השלום של טראמפ

התכנית לא תיחשף לפני הבחירות בישראל אך 
בשבועות הקרובים יבקרו אנשי הנשיא במזרח 

התיכון בנסיון להשיג תמיכה אזורית

מאת מרדכי גולדמן

ממשל  של  השלום  תכנית 
הושלם  התיכון  למזרח  טראמפ 
בפרטיו,  תודרך  ארה"ב  ונשיא 

'פוקס'  ברשת  אמש  דווח  כך 
האמריקנית.

בממשל,  בכירים  שני  לפי 
הטיוטה הסופית של 'עסקת המאה', 

הפלסטינים נבוכים מהדו"ח שחשף את 
נתיב הכספים מאירופה לארגוני החרם
המועצה הלאומית הפלסטינית טוענת כי הדו"ח שחשף את נתיבי הכסף של 

האיחוד האירופי הוא "קמפיין הסתה, תעמולה והפחדה נגד זכויות אדם"

מאת מרדכי גולדמן

הפלסטי־ הלאומית  המועצה 
נית קראה לאיחוד האירופי לדחות 

התעמולה  ההסתה,  "קמפיין  את 
אדם  זכויות  ארגוני  נגד  וההפחדה 
ע"י  המנוהל  ובינ"ל  פלסטיניים 
רשמיים",  ישראליים  גורמים 

כלשונם.
זענון,  סלים  המל"פ,  יו"ר 
הפ־ איחוד  ליו"ר  מכתבים  שלח 

לקראת יריד לבית 8 של 'המבשר'

קווי הטלמסר לתחרות 
המתכונים – שודרגו והתרחבו

קווי הטלמסר לבחירת מתכון, שהוצפו בפניות 
הקוראים מעל ומעבר למצופה – שופרו והשתדרגו

החלה  האחרון  חמישי  ביום 
שנו־ הגדולה,  המתכונים  תחרות 
עדה להסתיים ביום היריד במופע 

חי על הבמה. 
פורסמו  שפרטיה  בתחרות, 
זומנו  העיתון,  גבי  מעל  לאחרונה 
ארב־ מבין  אחד  לבחור  הקוראות 

ב'לבית'  שפורסמו  המתכונים  עת 

המת־ בעיניהן.  המצטיין  כמתכון 
שפיות  שתי  ידי  על  הועלו  כונים 
מ'  הגב'  בתחומן:  המובילות  מן 
כאשר  עובדיה  א'  והגב'  זורגר 
מנות  שתי  הביאה  מהן  אחת  כל 
בהתאם  ומושקעות  מקצועיות 
שצברו  הרב  ולידע  לכישוריהן 

  המשך בעמ' ד
  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

'מעלין בקודש' ביומא דהילולא:

התגייסות כללית של אלפי שלומי אמוני ישראל 
למען צוואת קדשו של בעל ה'באר יעקב' זיע"א

החל מהשעה 12 אתמול, יום ו' 
אדר, השעה בה החל בקמפיין גיוס 
בצוואתו  בקשתו  למאן  ההמונים 
לעמוד  יעקב'  ה'באר  בעל  של 
אשר  הקדושים  מוסדותיו  לימין 
פר־ נפש,  במסירות  וריבה  טיפח 

האהבה  שלהבת  עוזה  במלוא  צה 
של  ואוהבם  לאביהם  האצורה 

עד  חייו  כל  את  שהקדיש  ישראל, 
את  לפכח  האחרונה,  אפו  נשמת 
צערם של ישראל ולפעול ישועות 
מדרך  למעלה  ונפלאות  גדולות 
לעניים  בנים,  לחשוכי  הטבע, 
בקשות  ולאלפי־אלפי  ואביונים, 
פרטיות וכלליות שעלו על שולחנו 

ולא שבו ריקם.

במערכות הזנת הנתונים אשר 
נדבורנה  קהילת  במרכזי  מוקמו 
שוב  הופיעו  הארץ,  רחבי  בכל 
יהודים  של  נרגשות  שיחות  ושוב 
זי"ע,  לרבי  חייהם  את  החבים 
מוסדותיו,  בהחזקת  רואים  ואשר 
ומתבק־ נדרשת  הטוב  הכרת  אך 
  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד



יום ג', ז' באדר א' 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

נתניהו חושש לקזז
לבני  למחבלים,  משלמת  שהרש"פ  הכספים  קיזוז 
הנגבים  המיסים  מכספי  השאהידים,  ולמשפחות  משפחותיהם 
להתבצע  אמור  היה  שבארץ,  הפלסטינים  מהעובדים  עבורה 
באחד לינואר אבל נתניהו עודנו מהסס. שר האוצר כחלון הודיע 
ש"ח  מיליון  כמאה  חודש  מדי  לנכות  ערוך  משרדו  כי  אתמול 
הקבינט  את  יכנס  כי  הכריז  נתניהו  נאמנות.  בקרן  ולהפקידם 
גדול  ספק  אבל  חודש,   11 מלפני  הממשלה  החלטת  את  לקדם 
אם הקיזוז יוצא לפועל. השבוע נוסף לרשימת 5,000 המחבלים 
האסירים שהרש"פ מקיימת גם הרוצח של הנערה אורי אנסבכר 
ייהנו  ומשפחתו  הרוצח  גם  והזוועה,  הביזיון  למרבה  הי"ד. 

מכספים ישראלים. 

מיסים  לגבות  פריז  בהסכם  התחייבה  אמנם  הממשלה 
הפלסטינית,  לרשות  ולהעבירם  בארץ  העובדים  מפלסטינים 
ולכן  להסית,  לא  ולבטח  טרור  למנוע  התחייבה  הרש"פ  אבל 
ואוסטרליה  ארה"ב  הבין־לאומי.  החוק  מבחינת  מוצדק  הקיזוז 
ממשיכה  הנפגעת,  ישראל,  אבל  ברש"פ  תמיכתם  את  הפסיקו 
להזין את הרוצחים והמפגעים בכספים שהיא מעבירה. והשאלה 

המהדהדת היא עד מתי?! 

אי קיום החלטות של הממשלה היא אחת הרעות של בנימין 
לתקשורת  ובהודעות  לוחמניות  בהצהרות  מצטיין  הוא  נתניהו. 
בראש  עומד  אינו  כאילו  פועל  הוא  אחת  לא  בקיומן.  לוקה  אבל 
כך  וביו"ש,  בירושלים  הבניה  תכניות  לגבי  כך  ימנית.  ממשלה 
אדומים  כפר  ליד  חוקי  הבלתי  הבדואי  הכפר  לפינוי  באשר 
תמיכת  את  שנה  מדי  לקזז  ההחלטה  כזכור  הקיזוז.  חוק  ועכשיו 
הרש"פ בטרור (ב־2018 הסתכמה ב־1.4 מיליארד ש"ח) התקבלה 
בכנסת ברוב של 87 נגד 15. המחוקקים היוזמים היו ראש השב"כ 
והאלוף  דיכטר  אבי  והבטחון  החוץ  ועדת  יו"ר  וכיום  לשעבר 
נכנע  הממשלה  ראש  האמנם  עתיד.  מיש  שטרן  אלעזר  במיל' 
לאזהרת מערכת הבטחון כי הקיזוז יביא למשבר כלכלי ברשות? 
לקבל  לסרב  'איומו'  את  מאזן  אבו  יממש  שמא  חושש  הוא  האם 
הוא  הצבא  ולא  המדיני  הדרג  כי  שכח  אמנם  הכספים.  יתר  את 
הגורם המחליט. האמנם מערכת הבטחון מעריכה טוב יותר את 
וכידוע  הכנסת.  ומחברי  החוק  יוזמי  מאשר  לקרות  שעלול  מה 
הממשלה  ראש  את  שכנעה  אשר  זאת  היא  הבטחון  מערכת 
לחמאס.  מקטאר  הדולרים  מיליוני  מאות  את  להעביר  להסכים 
הרמטכ"ל החדש מתבקש להודיע אם הוא תומך בקיזוז או מתנגד 

לו.

באחרונה נודע כי מערכת הבטחון אינה בוטחת ביכולת זרוע 
האוויר.  חיל  את  להפעיל  ומעדיפה  להילחם  צה"ל  של  היבשה 
זאת התפתחות אסטרטגית חמורה משום שלא ניתן להדביר את 
מחלישה  והיא  היבשה,  זרוע  את  כך  לשם  להפעיל  בלי  הטרור 
כי  היא  נמנעת  הבלתי  המסקנה  אותו.  ומנוונת  היבשה  זרוע  את 
הרצון שלא להילחם פנים אל פנים עם ארגוני הטרור הוא שעומד 
ביסוד תפיסת מערכת הבטחון כי אל לה לישראל להגיע לעימות 
ולכן עליה להבטיח את קיומן של שתי מדינות הפלסטינים בעזה 

ובגדה המערבית.

רובי מתרברב
תראו מי מדבר.

המדינה  נשיא  אמר  כה 
''רא־ ריבלין:  (רובי)  ראובן 

את  מבקשים  המפלגות  שי 
רוצה  אני  האזרחים.  אמון 
את  לנו  הראו  מהם:  לבקש 
תחפרו  אל  שבכם,  הטוב 
בורות לאחרים ואל תלהיטו 
המחלוקת.  אש  את  ותגדילו 
ההישגים  את  בפנינו  הציגו 
ואת התכניות שלכם. זו הד־

רך הראויה, זו הדרך הנכונה 
שא־ שביום  תזכרו  למדינה. 

חרי הבחירות אתם תצטרכו 
איש  ולפעול  ביחד  לשבת 
הציבור  למען  בדרכו  איש 

ולמען המדינה".
כדורב־ דברים  האמת, 

מי  את  כך  כל  ההולמים  נות 
אולטרה־ בתפקיד  שמכהן 

הריק  שתפקידו  ממלכתי 
להוות  אלא  אינו  מתוכן 
העם.  חלקי  בין  גשר  ראש 
נשמ־ מאז  חלפו  שנים  אבל 

קריאתו  הישנה  בכנסת  עה 
המרירה של הנשיא הראשון 
מס־ כשמישהו  ויצמן  חיים 

להרים  מיהר  הכנסת  דרני 
האף  מטפחת  את  למענו 
הנח,  הנח,  מידיו:  שנפלה 
יכול  שאני  היחיד  הדבר  זה 

לתחוב בו את אפי.
דהאידנא  המדינה  נשיא 
שפל  של  חדש  לשיא  הביא 
דבר  בכל  ההתערבות  את 
ויצמן  עזר  שאפילו  עד  שזז, 
הוולגרי מתהפך היה בקברו 
לו היה מתוודע לשערוריות 
יורשו.  שמייצר  המילוליות 
מתפתח  לא  שבו  חודש  אין 
ריב ומדון שבית היוצר שלו 
הנשיא  ברחוב  הבית  הוא 
לתבשיל  שאחראי  והשף   1
מאשר  אחר  לא  הוא  שלו 
בכבודו  הגמלוני  הנשיא 

ובעצמו.
לא־ בורות  תחפרו  אל 

ותגדילו  תלהיטו  ואל  חרים 
קורא   – המחלוקת  אש  את 
ריבלין כמו אומר: אל תטלו 
יודע  שאני  הדבר  את  ממני 
מאח־ טוב  לעשות  ומומחה 

הזו  הבקעה  את  הניחו  רים. 
לי. 

על  דופי  אטיל  פה 
ראש  של  פלונית  החלטה 
כתם  אטיל  שם  הממשלה, 
העם  בני  על  דיבה  ואוציא 
כי  אקבע  פה  כולו.  היהודי 
שם  הגזימו,  המחוקקים 
ולא  להתרסן  להם  אקרא 
ללכת רחוק מדי. עיקרו של 
להגדלת  הקשור  בכל  דבר: 
מתפ־ זה  אין  מחלוקת,  אש 
פו־ בכלל,  אתם  מי  קידכם. 

ליטיקאים, תתמקדו בעשיה 
את  לי  הותירו  ובפעולה. 
הליבוי וההלהטה. זהו תחום 
ואני  שלי  היחיד  העיסוק 

מתמיד בו טוב מאחרים.

גבי מתגבב
שהפור  הרושם  מתקבל 
לשעבר  הרמטכ"ל  וכי  נפל 
גבי אשכנזי החליט כי מוטב 
להיות  ימשיך  אם  לו  יהיה 
ממעמד  וליהנות  בצללים 
הרבב  נטול  בדימוס  הגנרל 
בביצה  להשתכשך  במקום 
והתו־ הטובענית  הפוליטית 

בענית ואגב כך להסתכן.
הנימוק הרשמי שמיוחס 
(צריך  אשכנזי  למקורבי 
המונח  על  לדבר  אחת  פעם 
כלל  שבדרך  הזה,  המדומה 
עצמו,  האדם  אל  מתייחס 
קרוב  שאדם  חז"ל  כקביעת 
היותר  לכל  או  עצמו,  אצל 
דוברו או איש יחסי הציבור 
ההחלטה  את  תולה  שלו) 
אשכ־ הגיע  שאליה  בהכרה 

להיות  יכול  אינו  שלפיה  נזי 
חלק ממארג פוליטי אם הוא 
ובאופן  בהכרח  מוביל  לא 

ישיר למהפך שלטוני.
אשכנזי  זה,  היגיון  לפי 
למזג  נסיון  על  רבות  עמל 
האופנה  תנועות  שתי  בין 
החולפות בדמות סיעותיהם 
מיזוג  לפיד.  ושל  גנץ  של 
יניב  אשכנזי,  האמין  כזה, 
שהוא  השלטוני  המהפך  את 
שלו.  השושבין  להיות  ייחל 
הקץ  הקיץ  כי  היה  כשנראה 
על הסיכויים לחבר בין האגו 
של  לאמביציה  לפיד  של 
גנץ, החליט אשכנזי לפרוש.

סביר  נכון,  זה  אם  גם 
מנ־ שיקול  עוד  כי  להניח 

אשכנזי  של  צעדיו  את  חה 
של  בסבלנות  ניחן  שכנראה 
בצד  להישאר  מוטב  ברזל. 
מאשר  פוטנציאלי  כמועמד 
שעלולה  בחוויה  להיכוות 
וחס־ כמפוקפקת  להתגלות 

רת תוחלת.

אבי מתאבן
הפריימריז  כלו  וגם  פסו 

במפלגת העבודה.
שהליכוד  משהו  יש  אם 
במפלגה  בו  להתקנא  יכול 
הדיגי־ הדרך  זו  המתאיידת 
נב־ שבה  והאלגנטית  טלית 

במקום  הרשימה,  חברי  חרו 
כה  שעד  הפתקים  סרבול 
כדי  עד  פתרון  לו  נמצא  לא 

חשש לספירה מחודשת.
הסיעה  חברי  כך,  או  כך 
פנויים עתה מהמרוץ האישי 
האמיתי  המאבק  לטובת 
גבאי,  אבי  היו"ר,  להדחת 
תוסיף  שהתחזית  ככל 

להיות פסימית.

נתניהו: "לא אלך 
לממשלה עם בני גנץ"
ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר וקרא לאיחוד בין 
מפלגות הימין הקטנות ^ "כולם חייבים להתאחד 

על מנת להציל 6-7 מנדטים לגוש הימין", אמר

מאת מאיר ברגר

בנימין  הממשלה  ראש 
נתניהו הבהיר אתמול כי לאחר 
הבחירות יבכר להרכיב ממשלת 
עם  ממשלה  פני  על  ימין 

בני גנץ.
בני  עם  לממשלה  אלך  "לא 
את  כל  קודם  ארכיב  אני  גנץ. 
ממשלת   – הזאת  הקואליציה 
ימין",  ממשלת  לאומית,  ליכוד 
התק־ עם  שקיים  בשיחה  אמר 

שורת הדתית־לאומית. 
לאיחוד  וקרא  חזר  בהמשך 
הקט־ הימין  מפלגות  בין 

עוצמה  היהודי,  "הבית  נות. 
האיחוד  ישי,  אלי  לישראל, 
להתאחד  חייבים   – הלאומי 
מנדטים   6-7 להציל  מנת  על 

את  לאבד  אסור  הימין.  לגוש 
או  זה  בסוף  כי  האלה  הקולות 
ממשלת  או  שמאל  ממשלת 
בה־ יביא  בימין  הפיצול  ימין. 

אמר  בבחירות",  להפסד  כרח 
ראש הממשלה נתניהו.

מבין  אחת  לא  אף  לדבריו, 
את  לבדה  עוברת  המפלגות 
פונה  אני  "לכן  החסימה.  אחוז 
אליכם ולכן אני מקיים שיחות 
ראשי  כל  עם  ופגישות  טלפון 
להתאחד  כדי  הללו  המפלגות 
לא  מהם  אחד  אף  ולהתחבר. 
חי־ החסימה,  אחוז  את  עובר 

מנדטים   6-7 יביא  ביניהם  בור 
מהם  אחד  של  חיבור  לפחות. 
מנדטים  מוסיף  לא  הליכוד  עם 
בסקרים שלנו ולכן זה לא משיג 

את המטרה", אמר. 

חודשו המגעים לאחדות בקרב מפלגות הימין הקטנות
על פי הודעת האיחוד הלאומי המגעים יחודשו ללא תנאים מוקדמים, וזאת בעקבות פנייה מצד אנשיו של 

יו"ר הבית היהודי ^ לחץ רבני ופוליטי לאיחוד מפלגות 

מאת מאיר ברגר

לאיחוד  ופוליטי  רבני  לחץ 
האיחוד  מפלגת  בימין:  מפלגות 
הודעה  אתמול  הוציאה  הלאומי 
משות־ לריצה  המגעים  חידוש  על 
פת בין המפלגה ובין מפלגת הבית 
הוציא  כך  אחר  קצר  זמן  היהודי. 

הבית היהודי הודעה מקבילה.
בהודעת המפלגה נאמר: "לפ־

ני זמן קצר פנו אנשי הרב רפי פרץ 
ישיבה  לקיים  לראשונה  וביקשו 
זאת  לאור  מוקדמים.  תנאים  ללא 
יחודשו המגעים בין המפלגות על 
והנהגה  שוויונית  שותפות  בסיס 

משותפת".
הוסיפו,  הלאומי  באיחוד 
"צוות המו"מ של האיחוד הלאומי 
כל  עם  באחריות  להיפגש  ימשיך 
לאחדות  הרלוונטיים  הגורמים 
ובימין  הדתית  בציונות  מלאה 

כולו".
בהודעת מפלגת הבית היהודי 
לק־ המאמצים  "במסגרת  נאמר, 

מפלגת  בין  ומתן  המשא  את  דם 

האיחוד  למפלגת  היהודי  הבית 
של  ומתן  המשא  צוות  הלאומי, 
הבית היהודי פנה היום למקביליו 
באיחוד הלאומי על מנת להיפגש, 
בפגי־ שהוצגו  הדברים  בסיס  על 

המו"מ,  צוותי  בין  הראשונה  שה 
לצורך סיום ההליך".

הש־ כל  לאורך  שהיה  "כפי 
ראיה  ומתוך  האחרונות,  נים 
המו"מ  צוות  וציבורית,  ממלכתית 
על  הכל  יעשה  היהודי  הבית  של 
עם  מהיר  להסכם  להגיע  מנת 
נציגות  שיבטיח  הלאומי  האיחוד 
הדתית  הציונות  של  משמעותית 
בכנסת ובממשלה הבאה", הוסיפו 

בבית היהודי.
פר־ האחרונה  השבת  במוצאי 

סמה מפלגת הבית היהודי הודעה 
המפלגות,  בין  המגעים  פיצוץ  על 
האיחוד  עם  "המו"מ  נאמר,  ובה 
הלאומי הגיע הערב למבוי סתום. 
לריצה  כבר  נערך  היהודי  הבית 
אפש־ לבחון  וממשיך  עצמאית 

רויות נוספות".
במקביל רבני הציונות הדתית 

דרשו  בירושלים  אמש  שהתכנסו 
היהודי'  'הבית  מפלגות  מראשי 
בהק־ להודיע  הלאומי'  ו'האיחוד 
לק־ המפלגות  בין  איחוד  על  דם 

ראת הבחירות לכנסת ה־21.
נתמוך  הרבנים,  כלל  "כולנו, 
המפלגה  מאחורי  ונעמוד  כולנו 
הכי־ בסיום  הבטיחו  המאוחדת", 

נוס. "את הדרך ליישום אחדות זו 
בפועל, יעשו אנשי המעשה, וידעו 
כמתב־ בהקדם  זאת  ליישם  כיצד 

קש, לנוכח הזמן הדוחק".
חתמו  הרבנים  כנס  לקראת 
אלף פעילי מפלגות הבית היהודי 
הקריאה  על  הלאומי  והאיחוד 

לאחד רשימות.

חי־ לעשות  כרגע  עת  "לא 
כרגע  עת  לא  והבדלות,  לוקים 
להוציא את טובי אחינו מחוץ למ־

חנה. ובטח לא להפיל את האחדות 
בשאלת 'מי בראש'", כתבו.

בכל  שתפעלו  דורשים  "אנו 
היהודי  הבית  את  לאחד  מאודכם 
ליש־ ועוצמה  הלאומי  האיחוד 

ללא  לכנסת.  אחת  בסיעה  ראל, 
קביעת  וללא  מוקדמים,  תנאים 
פתוח  לבוא  מראש  משחק  כללי 
אמיתית.  ענווה  עם  ומתן  למשא 
באסון  שוב  לראות  רוצים  איננו 
בחסרונה  רוצים  איננו  אוסלו. 
של סיעה דתית לאומית בכנסת", 

הוסיפו.

מהפכת הייצוג והייעוץ המשפטי 
בתחום התחבורה וניקוד הנהגים

מאת כתב 'המבשר'

בתי־ המשפטי  הייצוג  מהפכת 
קי תחבורה של משרד עורכי הדין 
יוצאת  דין'  עורכי  פאלוך  'לויתן 
לדרך, והיא עומדת לחולל מהפכה 

של ממש בכל שכבות הציבור.
הנדרשים  הנהגים  הם  רבים 
או  תנועה,  דו"ח  פה־ושם  לשלם 
תחבו־ שופט  בפני  לעמוד  אפילו 
רה, וזאת על תיקים 'פשוטים' לג־

התהליך  את  אותם  שהובילו  מרי, 
עליו היו מוותרים מלכתחילה. אז 
הזמנה  או  תנועה  דו"ח  בכל  האם 
לדיון יש לשכור עורך דין או שמא 
בפני  שעומדת  השאלה  זאת  לא? 

נהגים רבים.
ובכן, נראה כי אחת התוצאות 
הלא רצויות, היא הפחתה בניקוד 
שמשלמים  לפני  רגע  אז  למשל. 
אוטומטי  ובאופן  תנועה  דו"ח 
נזקפות לחובתו של הנהג נקודות, 
שלילה,  אף  ואולי  למשפט  הזמנה 
מערך  על  פה  מספרים  אנחנו 
יעודי מיוחד, שיעניק את הפתרון 

המעשי עבור מקרים מסוג זה.
מרימים  שנהגים  לפני  רגע 
ייצוג  על  מראש  ומוותרים  ידיים 
משפטי עקב עלויות ובירוקרטיה, 
המ־  – דין'  עורכי  פאלוך  'לויתן 

בתחום  והמוביל  הוותיק  שרד 
דיני התעבורה מציג: פתרון ליעוץ 
לדוחות  ויעיל  נגיש  זמין,  משפטי 

תנועה, במסגרת הצעה זו המערך 
תנו־ בדו"חות  מידי  באופן  מטפל 

יחסית,  פשוטים  במקרים  גם  עה, 
בחשבון  לוקחים  במשרד  כאשר 
שלא לכל אחד יש את האפשרות 
של  משפטי  ייצוג  שירותי  לשכור 
עו"ד, והמערך יעניק לו יעוץ והד־

רכה, וזאת באמצעות התכתבות.
התקבל  עובד?  זה  איך 
בדוא"ל  אותו  שולחים  דו"ח, 
או   gmail.com@8500777
לפקס:  או   054-8500777 למספר 
מת־ במשרד   .153-54-8500777

חייבים כי בתוך 24 שעות עסקים 
מקבלים מענה עם הפתרון היעיל 
לנסי־ בהתאם  ביותר  והאפשרי 

של  התעבורתי  ועברו  הדו"ח  בות 
ורק  אך  נעשה  הכל  כאשר  הנהג. 

בהתכתבות.
מציינים  גם  במשרד  זאת,  עם 
לקבל  מעונין  והלקוח  במידה  כי 
ייעוץ  או  בפועל  ייצוג  שירותי 
בפניה  זאת  לציין  יש  טלפוני, 
במסג־ יתבצע  וזה  הראשונה 

ממנה  שונה,  כספית  הצעה  רת 
ליעוץ  שהעביר  הסך  יקוזז 

בהתכתבות. 
הוא  השירות  עבור  המחיר 
באשראי.  לחיוב  בלבד,  ש"ח   400
כמו כן חשוב לציין כי הסכום הוא 
כשהליווי  התיק.  לכל  ליווי  עבור 
ביחס  הפניות  לכמות  מוגבל  לא 

לאותו דו"ח באותה ערכאה.

לראשונה: מונה מנכ"ל לעיריית בני ברק 
הרב שמואל ליטוב כיהן כסמנכ"ל המשרד לפיתוח לפיתוח הנגב הגליל והפריפריה, וכיועץ ליו"ר ועדת הכספים 

ומפו־ מוגדרת  עבודה  תכנית 
רטת בתחומים רבים ומגוונים של 
התקציב  לשנת  ברק  בני  עיריית 
שמואל  הרב  ע"י  נסקרה  החדשה, 
במ־ הנכנס  העיריה  מנכ"ל  ליטוב, 
והמחל־ האגפים  מנהלי  עם  פגש 
קות שהתקיים בראשותו של הרב 
העיר.  ראש  רובינשטיין,  אברהם 
שיעדה  הבהיר  החדש  המנכ"ל 
הוא  העבודה  תכנית  של  המרכזי 
תושבי  לכלל  ואיכותי  יעיל  שדרוג 

העיר.
מזכיר  טננבוים,  אברהם  הרב 
לאחר  כי  מסר,  ודוברה  העיריה 
עם  לעיריה,  האחרונות  הבחירות 
בחירתו של הרב אברהם רובינש־

הסעיפים  אחד  העיר,  לראש  טיין 
המרכזיים של המצע לציבור היה 
בחירתו לראשונה של מנכ"ל לעי־

המערכת  להפעלת  במטרה  ריה, 
בהנהלתו  העירוניות  הניהולית 
של איש מקצוע. ואכן, במסגרת זו 
העי־ לפקודת  בהתאם  התכנסה 
לבחירת  המכרזים  ועדת  ריות, 
עובדים בכירים, שכללה את הרב 
העיר;  ראש  רובינשטיין,  אברהם 
הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע; הרב 
העיריה  מועצת  חבר  ניר,  אריאל 

ונציג האופוזיציה; מר דורון מיל־
ויו"ר  רחובות  עיריית  מנכ"ל  ברג, 
והמנכ"לים,  המזכירים  איגוד 
לועדה,  הפנים  משרד  את  כמייצג 
היועה"מ  ליבוביץ,  יהודה  ועו"ד 

של העיריה. 
על  אחד  פה  החליטה  הוועדה 
ליטוב,  שמואל  הרב  של  בחירתו 
לפי־ הממשלתי  המשרד  סמנכ"ל 

והפריפריה,  הגליל  הנגב,  תוח 
לעניינים  יועץ  היה  לכן  שקודם 
הרב  ח"כ  של  ותקציביים  כספיים 
משה גפני, יו"ר ועדת הכספים של 

הכנסת.
הנכנס  המנכ"ל  בין  המפגש 
ומחלקות  אגפים  מנהלי  לבין 
ברכתו  בדברי  החל  העיריה  של 
אברהם  הרב  העיר  ראש  של 
שמחתו  את  שהביע  רובינשטיין, 
לעיריית  לראשונה  כניסתו  על 
שהינו  העיריה,  למנכ"ל  ברק  בני 
חשיבות  ורב  נחוץ  חיוני,  תפקיד 
בחירתו  ואת  העירונית  למערכת 
מנוסה  מיומן,  אדם  של  לתפקיד 
ולש־ לקידום  בס"ד  שיביא  ויעיל, 

דרוג המסגרות העירוניות הרבות 
והחיוניות, לרווחתם של 205,000

תושבי העיר כן־ירבו.

את ברכת המערכת הניהולית 
אהרן  ר'  רו"ח  הביא  העירונית 
על  שעמד  העיריה,  גזבר  אדלר, 
ליטוב,  שמואל  הרב  של  בחירתו 
"האיש  שהינו  העיריה,  מנכ"ל 
לתפקיד  הנכון  במקום  הנכון, 
נסיונו  סמך  על  וזאת  הנכון", 
הנכנס,  המנכ"ל  של  ומקצועיותו 
כה  עד  הממשלתית  שבעבודתו 
הוכיח רמה, איכותיות, ידע וגישה 
למ־ רבה  לברכה  והם  אנושית, 

נכנס  הוא  אליה  העירונית  סגרת 
בימים אלו.

מנכ"ל  ליטוב,  שמואל  הרב 
בדבריו,  הביע  החדש  העיריה 
והמחל־ האגפים  מנהלי  בפורום 
קות, שיר ושבח לבורא העולמים, 
על שזכה להיבחר לתפקיד מרכזי 
בין  בגודלה  העשירית  בעיריה, 
בתחומי  ומהמובילות  הארץ,  ערי 
כש־ ביניהן,  והעסקים  המסחר 
של  ועוד  עוד  לשדרוג  מטרתו 
משוד־ שכבר  עירונית,  מערכת 

משרדי  בקרב  בכך  ומוכרת  רגת 
וכלכ־ ציבוריים  וגופים  ממשלה 
ליים, כשהיעד העיקרי הינו לבוא 
הזכאים  העיר,  תושבי  לקראת 
והמישורים  הדרכים  בכל  לכך, 

האפשריים.
שבו־ שכבר  החדש,  המנכ"ל 
לתפ־ כניסתו  לפני  אחדים  עות 

הניהולי  הצוות  לכל  פנה  קידו, 
סקירה  בעבורו  להכין  בעיריה 
מבנה  של  ומפורטת  מוגדרת 
תפקידן,  שבהנהלתם,  היחידות 
כאשר  עבודתן,  ותכניות  תקציבן 
הוא מדגיש, מחד גיסא, את האיזון 
התקציבי של היחידות העירוניות, 
ר'  רו"ח  של  המקצועית  בהכוונתו 
אהרן אדלר, גזבר העיריה ובד בבד 
תה־ ניתוח  עדיפות,  סדרי  קביעת 

שיתוף  היומיומיים,  העבודה  ליכי 
מנהלים  עם  ויעיל  הדוק  פעולה 
וקבלת  שונות  מיחידות  ועובדים 
קצרים,  זמנים  בלוחות  החלטות 
בלא לחשוש מהודאה כאשר נפלו 
קיום  לתיקונן,  ופעילות  טעויות 
תהלי־ שיפור  של  מתמיד  תהליך 

כים, אימוץ ראיה מקצועית רחבה 
מירבית  ואנושית  חיובית  וגישה 

למקבלי השירות.

משרד הבריאות מינה ועדה לשיפור 
הטיפול במערך האשפוז הפנימי

מאת מאיר קליין 

סגן שר הבריאות ח"כ הרב יע־
קב ליצמן ומנכ"ל משרד הבריאות 
ועדה  מינו  טוב  סימן  בר  משה 
לשיפור הטיפול במערך המחלקות 

הפנימיות.
כי  נמסר  הבריאות  ממשרד 
מע־ שיח  לאחר  הוקמה  הוועדה 

מיק עם איגוד הישראלי לרפואה 
אבישי  פרופ'  בראשות  פנימית 
כי  נקבע  הוועדה  ובמינוי  אליס, 
היא תגיש את מסקנותיה עד ליום 
יע־ הוועדה  בראשות   .15.4.2019

מוד פרופ' רן טור כספא.
יעקב  ח"כ  הבריאות  שר  סגן 
לאתגרים  ערים  "אנחנו  ליצמן: 
נוכח  הפנימי,  האשפוז  במערך 
לצי־ והסבל  הכבדים  העומסים 

ללא  פועלים  ואנו  החולים,  בור 
אנו  המצב.  את  לשפר  ליאות 
בין  פעולה  שבשיתוף  בטוחים 
כלל הגורמים במערכת ניתן יהיה 
בטווח  אמיתיים  פתרונות  להציע 
הרופאים  גם  לעין.  הנראה  הזמן 

הב־ שמערכת  יודעים  אנחנו  וגם 
ריאות צריכה לקבל יותר, ואנחנו 
להביא  מנת  על  יחד  זאת  נעשה 

להישגים".
יוד־ "אנו  הוסיף:  ליצמן  הרב 

כיום  הרווחות  שהמגמות  עים 
והעליה  האוכלוסיה  הזדקנות  של 
וית־ יתגברו  הכרונית  בתחלואה 

על  ולכן  הקרובות  בשנים  עצמו 
על  יחד  ולעבוד  להתגייס  כולנו 
תמשיך  שהמערכת  להבטיח  מנת 

לתת טיפול מצוין".
משה  הבריאות  משרד  מנכ"ל 
האשפוז  "מערך  טוב:  סימן  בר 
האש־ המערכת  לב  הוא  הפנימי 

להבטיח  מחויבים  ואנו  פוזית 
לפעילות  הדרושים  התנאים  את 
יאת־ הבאות  השנים  שלו.  תקינה 
אנחנו  אך  מאוד  המערכת  את  גרו 
אתגרים  עם  להתמודד  נחושים 
אלה. בחרנו לשלב ידיים עם כלל 
את  ומינינו  במערכת  הגורמים 
הרא־ מהמעלה  המקצוע  אנשי 

שונה בארץ. אנו מצפים מהוועדה 
קונקרטיות  המלצות  לנו  להגיש 

ואופרטיביות".
יו"ר  אליס,  אבישי  פרופ' 
אמר:  פנימית  לרפואה  האיגוד 
להליך  הכניסה  על  שמח  "אני 
הב־ משרדי  עם  משותף  עבודה 

להליך  מקווה  והאוצר.  ריאות 
לת־ ולהתכנסות  ואפקטיבי  מהיר 
כנית עבודה מעשית במועד שנק־

בע, ולא מאוחר מזה, נוכח המשבר 
הגדול במחלקות הפנימיות".

מוסיף  אומר",  אישית  "בנימה 
יצאנו  ואני  אליס, "שחבריי  פרופ' 
שכא־ לאחר  הציבורי  למאבק 
את  הביאו  הזנחה  שנות  רבעים 
במחל־ הצוותים  וכלל  הרופאים 

לציבור  להעניק  יכולת  לאי  קות 
ראוי,  הוא  לה  הרפואה  את  בארץ 
היומיומית  המצוקה  רקע  ועל 
הש־ ימות  כל  שלנו,  המתמשכת 

את  להחזיר  נועד  מאבקנו  נה. 
הראוי  למעמד  הפנימית  הרפואה 
המערכת  של  מרכזי  כציר  לה, 
בישראל.  האשפוזית  הציבורית 
המציאות  מחויב  שזה  מאמין  אני 

ואפשרי".

ליברמן בחוג בית: "יש אפשרות 
שנתניהו יפרוש בהסדר טיעון"

יו"ר ישראל ביתנו ח"כ ליברמן צוטט כמי שאינו פוסל אפשרות שנתניהו יפרוש 
לקראת הבחירות ולאחר שיוגש נגדו כתב אישום

מאת מאיר ברגר

בליכוד?  פוליטי  מהפך  מריח 
אביגדור  ח"כ  ביתנו  ישראל  יו"ר 

שנ־ אפשרות  פוסל  אינו  ליברמן 
הבחירות  לקראת  יפרוש  תניהו 
כתב  נגדו  להגיש  שיוחלט  ולאחר 

אישום.
צוטטו  אחרונות'  ב'ידיעות 
בית  בחוג  ליברמן  שאמר  דברים 
"הליכוד  לפיהם  ציון,  במבשרת 
לה־ סביר  אבל  בבחירות,  ינצח 

כתב  הגשת  על  יוחלט  שאם  ניח 
לפני  נתניהו  בנימין  נגד  אישום 
להקים  שלו  הסיכוי  הבחירות, 
לאפס.  שואף  חדשה  ממשלה 
האפשרות  את  פוסל  לא  אני  לכן 
לפני  טיעון  להסדר  יגיע  שנתניהו 

הבחירות".
הליכוד  כי  העריך  ליברמן 
הגדולה  למפלגה  יהפוך  אמנם 
ביותר אך בנימין נתניהו לא יצליח 
להרכיב קואליציה כשמעל ראשו 
 – אישום  כתב  של  עננה  מרחפת 

גם אם זה בכפוף לשימוע.
הראשון  ליברמן,  לטענת 
יהיה  לממשלתו  להצטרף  שיסרב 
בכך  שמפקפק  "מי  בנט.  נפתלי 
לנפתלי  אישית  להתקשר  מוזמן 
בנט ולשאול אותו האם הוא מוכן 
כתב  ויוגש  שבמקרה  להתחייב 
אישום, הוא ימליץ לנשיא להטיל 
נתניהו.  על  הממשלה  הרכבת  את 

ברור לי שבנט לא שכח ולא סלח 
על  בעיקר  דבר,  שום  על  לנתניהו 
משפ־ נגד  לו  לבשל  שניסה  מה 

שיתקע  הראשון  הוא  בנט  חתו. 
מול  נתניהו, יתייצב  של  בגב  סכין 
המצלמות וידבר בלהט על שלטון 

החוק וטוהר המידות“.
מהשותפים  חלק  לדבריו, "גם 
יעשו  האחרים  הפוטנציאלים 
מח־ הם  להערכתי,  הדבר.  אותו 
המ־ בנושא  בפינה  לנתניהו  כים 

הבחירות  לפני  גמגמו  הם  שפטי. 
במהלך  מזה  לברוח  ומשתדלים 
מערכת הבחירות עצמה, וכך יהיה 
למחרת  יום  אך  באפריל.  ה־9  עד 
ויגידו  שיקפצו  הראשונים  הם 
שמי  אפשרי  בלתי  שזה  בפאתוס, 
את  ירכיב  בפלילים  שמואשם 

הממשלה".
פוסל  לא  "אני  אמר,  "לכן", 
את האפשרות שנתניהו ילך בסוף 
ההסכם  בנוסח  טיעון  לעסקת 
שעשה נשיא המדינה לשעבר עזר 
ויצמן – פרישה לקיסריה בתמורה 
לכך שלא יועמד לדין. אם ייחתם 
הסכם כזה, הליכוד יצטרך לבחור 
יורש עוד לפני הבחירות. במקרה 
שלא  לטלטלה  צפויים  אנחנו  כזה 

ברור איך תסתיים".

ראש הממשלה: החלטת הקבינט בענין 
יישום הקיזוז תתקבל ביום ראשון הבא
בנט: "נעניק לראש הממשלה גיבוי מלא אל מול הלחצים הכבדים של הרשות 

הפלסטינית" ^ דיכטר: "יש מחיר למימון מחבלים, ואנחנו נגבה אותו. נפעל בכל 
דרך אפשרית כדי להרתיע את המחבלים"

מאת מאיר ברגר

ראש הממשלה בנימין נתניהו 
ישיבת  בפתח  שלשום  התחייב 
חוק  יישום  את  להביא  הממשלה 
כבר  בקבינט  להחלטה  הקיזוז 

ביום ראשון הבא.

לאחר ששיבח את כוחות הב־
טחון על לכידת רוצחה של אורי 
תנחומים  ושיגר  הי"ד  אנסבכר 
סוף  "עד  נתניהו,  אמר  למשפחה 
המטה  עבודת  תושלם  השבוע 
קיזוז  חוק  למימוש  שדרושה 

משכורות מחבלים".

אכנס  אני  הבא  ראשון  "ביום 
את  נעביר  ואנחנו  הקבינט  את 
הכ־ לקיזוז  הדרושה  ההחלטה 

שאיש  יקוזזו,  הכספים  ספים. 
ובתחילת  ספק,  בכך  יטיל  לא 
ראש  הוסיף  הבא",  השבוע 

הממשלה.
אמר  לדברים  בתגובה 
שראש  "טוב  בנט:  נפתלי  השר 
הבוקר  הבטיח  נתניהו  הממשלה 
החוק  את  ליישם  מתכוון  שהוא 
לקיים  חשוב  טרור.   כספי  לקיזוז 
הבטחה זו כבר ביום ראשון הבא, 
ויכל  האחרון  בקיץ  עבר  החוק 
היה לפעול כבר למעלה מחודש".

נעניק  ואני  שקד  "השרה 
מלא  גיבוי  הממשלה  לראש 
של  הכבדים  הלחצים  מול  אל 
אסור  הפלסטינית.   הרשות 
הי"ד  אנסבכר  אורי  שרוצח 
יעשו  נוספים  נתעבים  ורוצחים 
אמר  יהודים",  רצח  על  אקזיט 

בנט.
והבטחון  החוץ  ועדת  יו"ר 
משכורות  לקיזוז  החוק  ויוזם 
שטרן,  ח"כ  עם  יחד  מחבלים 
הוא  אף  בירך  דיכטר,  אבי  ח"כ 
הממשלה  ראש  הודעת  על 
של  יישומו  לקידום  בנוגע 

החוק.
הפ־ לרשות  יבהיר  "החוק 

למימון  מחיר  יש  לסטינית: 
אותו.  נגבה  ואנחנו  מחבלים, 
כדי  אפשרית  דרך  בכל  נפעל 
ציין  המחבלים",  את  להרתיע 

דיכטר.

בשל החששות מאי סדרים בפריימריז בליכוד: 

נתניהו הנחה: סיכומי 
הקלפיות יוקלדו מחדש

נתניהו הנחה להקליד מחדש את סיכומי כל הקלפיות בפריימריז בליכוד

מאת מאיר ברגר

סדרים,  לאי  החשש  לאור 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הנחה להקליד מחדש את סיכומי 
בליכוד  בפריימריז  הקלפיות  כל 
שהתוצאות  להבטיח  מנת  על 

תהיינה מדויקות.
התקבלה  נתניהו  הנחיית 
 ,12 בחדשות  הדיווח  בעקבות 
יישובים  של  בשורה  ולפיו 
מספר  קיבלו  מהמועמדים  חלק 
המתפ־ מכמות  יותר  רב  קולות 

קדים בעלי זכות הצבעה באותם 
המקומות.

מצפה  ביישוב  לדוגמה, 
יריחו יש 153 מצביעים, ואופיר 
בבני  קולות.   229 קיבל  אקוניס 
ברק יש 334 בעלי זכות הצבעה, 
ומ' רגב קיבלה בעיר 436 קולות.
יואב  קיבל  מלאכי  בקרית 
שר־ למרות  קולות   780 גלנט 
שומים בעיר רק 516 מצביעים. 
בנתיבות קיבל ישראל כץ 1061

רק  יש  שבעיר  למרות  קולות, 
1,047 מצביעים. בהר חברון קי־

בל זאב אלקין 73 קולות למרות 
שרשומים במועצה האזורית 67

מצביעים בלבד.
פעילי הליכוד במצפה יריחו 

שמחים  "אנחנו  בתגובה:  מסרו 
הליכוד  ברשימת  וגאים  מאוד 
המוחלט  שרובה  שנבחרה, 
בקלפי  תמיכתנו.  את  קיבלה 
מצ־ הצביעו 182  יריחו  במצפה 

שפורסם.  כמו   153 ולא  ביעים 
הקלפי  ועדת  שחברי  הסיבה 
של  תוצאות  דף  להוסיף  שכחו 
(גדעון  נוספים  מועמדים  מספר 
סער, ישראל כץ, יואב קיש וכו') 
נכון.  לא  חולקה  התוצאה  ולכן 
אין  בהקדם.  תתוקן  התקלה 
לרמאות  או  סדרים  לאי  חשש 
שנעשה בקלפי. הכל התנהל לפי 

החוק".

נהג משאית פלסטיני נהרג בתאונה
מאת חיים מרגליות

התרח־ קטלנית  דרכים  תאונת 
שה בכביש 505 בשומרון, כשני ק"מ 
בה  בתאונה  תפוח.  לצומת  מזרחית 
היו מעורבים רכב ישראלי ומשאית 

פלסטינית, נהרג נהג המשאית.
כוחות  כי  נמסר  מהמשטרה 
במקום  פעלו  וכבאות  משטרה 
המשאית  נהג  לחילוץ  התאונה 
שנלכד בתוך רכבו. לאחר החילוץ 
הרכב  נהג  כן,  כמו  מותו.  נקבע 

הפרטי נפצע באורח קל.
בעקבות התאונה נסגר הכביש 
והנהגים  הכיוונים,  לשני  לתנועה 
לד־ תנועה  שוטרי  ידי  על  הופנו 

חקירה  נפתחה  חלופיות.  רכים 
לבירור נסיבות התאונה.

המשטרה תפסה תחנת דלק 
פיראטית שפעלה בכפר מוקייבלה

מאת חיים מרגליות

הת־ משולבת  אכיפה  פעילות 
ישראל  משטרת  בהובלת  בצעה 
דלק,  תחנת  נגד  מוקייבלה  בכפר 
ללא  היתרים,  ללא  שהופעלה 
איסור  לצווי  ובניגוד  עסק  רשיון 
שימוש, זאת בסמוך לבתי מגורים 
לבטחון  ממשית  סכנה  והיוותה 

ושלום הציבור.

בהובלת  התקיימה  הפעילות 
מתפ"א,  ושוטרי  ישראל  משטרת 
אזרחי  צפון  פרקליטות  בליווי 
ואכיפה  רישוי  גורמי  ובשיתוף 
במשרד  הדלק  מנהל  נוספים: 
מס  והצלה,  אש  כיבוי  האנרגיה, 
המשרד  חשמל,  חברת  הכנסה, 
לאיכות הסביבה, המשטרה הירו־

הביטוח  של  ההונאה  יחידת  קה, 
הלאומי, ומשרד התחבורה.
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נעצרו חברי כנופיה קולומביאנית 
שגנבו יהלומים בישראל

מאת חיים מרגליות

חקירה  סיימה  המשטרה 
כנו־ חברי  שבעה  של  בעניינם 
מזוודה  שגנבו  מקולומביה  פיה 
ועשרות  יהלומים  שהכילה 
ברמת  מהבורסה  שקלים,  אלפי 
יהלומים  תערוכת  במהלך  גן 
יום  ומחר,  במתחם  שהתקיימה 
רביעי, יוגשו נגדם כתבי אישום.
התקיימה  כשבועיים  לפני 
תערוכת יהלומים במתחם הבו־
התערו־ במהלך  גן.  ברמת  רסה 
קולומ־ אזרחי  שישה  נכנסו  כה 

ונמלטו  הגניבה  את  ביצעו  ביה, 
מזוודה  כשברשותם  מהמקום 
שהכילה מאות יהלומים בסכום 
ועשרות  ש"ח  מיליון  כחצי  של 

אלפי שקלים במטבעות זרים.

חקירת האירוע החלה במר־
טיפול  להמשך  והועברה  דן  חב 
הארצית  ביחידה   433 בלהב 
הכלכלית  בפשיעה  למאבק 
האירוע,  לאחר  יממה  (יאל"כ). 
בפעילות מאומצת ואינטנסיבית 
חברי  חשודים,  תשעה  נעצרו 
בחשד  קולומביאנית  כנופיה 
ומעצרם  במעשה  למעורבות 
המשפט  בית  ידי  על  הוארך 
בגניבה  למעורבותם  בחשד 
התחזות,  מחמירות,  בנסיבות 
עבי־ וכן  מזויף  בתיעוד  שימוש 

רות נוספת.
וטיב  החקירה  ממצאי 
כי  מעלים  שנאספו  הראיות 
לארץ  הגיעו  הכנופיה  חברי 
מספר ימים טרם מועד התערו־

כה על מנת לבצע את העבירות 
עלה  כן  כמו  להם.  המיוחסות 
לישראל  נכנסו  החשודים  כי 

מגי־ כשהם  בדויות  בזהויות 
ומיעדים  שונים  במועדים  עים 
להסתיר  מנת  על  וזאת  שונים 
על  ולהקשות  הגעתם  את 

זיהויים.
החשודים  של  מעצרם 
בית  ידי  על  לעת  מעת  הוארך 
החקירה  סיום  ועם  המשפט 
שב־ נגד  תובע  הצהרת  הוגשה 

התביעה  ובכוונת  חשודים  עה 
כתבי  נגדם  להגיש  המשטרתית 
אישום לצד בקשות למעצר עד 
החשדות  בגין  ההליכים  לתום 

המיוחסות להם.
המ־ בית  אסר  לכך,  מעבר 

מפרטי  פרט  כל  פרסום  שפט 
או  קשורה  הנוגעת,  החקירה 
של  עזיבתם  ודרך  מאופן  עולה 
נסיבות  הארץ,  את  החשודים 
של  מעצרם  ומקום  מעצרם 

החשודים.

מאת מאיר קליין 

הרפואית  ההסתדרות  בלחץ 
הד־ החולים  בתי  רופאי  צפויים 

הצופים  הר  והדסה  כרם  עין  סה 
בעקבות  היום  לשבות  בירושלים 
לקלי־ בנוגע  ההנהלה  עם  סכסוך 

טת מתמחים. 
בירושלים  האזורי  הדין  בית 
המרכז  הנהלת  בקשת  את  דחה 
מני־ צו  להוצאת  'הדסה'  הרפואי 

קאעוד,  אבו  כאמל  השופט  עה. 
בתום  לשבות  לרופאים  אישר 
יממה מפסק הדין. במרכז הרפואי 
רשות  הדין  מבית  בקשו  'הדסה' 
לעבו־ הארצי  הדין  לבית  ערעור 
דה, במטרה למנוע את השביתה. 

זאב  פרופ'  הדסה,  מנכ"ל 
בית  מרופאי  ביקש  רוטשטיין, 
לשלומם  אחריות  לגלות  החולים 
משבי־ ולהימנע  מטופליהם  של 
לבטח  תהיינה  שתוצאותיה  תה 
וישאירו  החולים  לבית  הרסניות 
להגיע  "יש  רב:  זמן  למשך  חותם 
לש־ באשר  משותפות  להחלטות 

כר הרופאים האקדמיים הבכירים 
פוגענית  כה  בדרך  ולא  במו"מ 

עבור כולם".
מלשכתו של סגן שר הבריאות 
ח“כ הרב יעקב ליצמן, נמסר אמש 
כי הוא נועד אתמול בצהריים בה־

דסה עם נציגי כל הצדדים במטרה 
לנסות להביא להסדר ולמנוע את 
השביתה: "סגן השר העלה הצעה 
הר"י  לפיה  הרופאים  נציגי  בפני 
והוא  השביתה  הודעת  את  תבטל 
שהמ־ לכך  יתחייב  אישי,  באופן 

בחודש  בהדסה  ייקלטו  תמחים 
מרץ. לצערנו הר"י סרבה להצעה. 
וקורא  שב  הבריאות  שר  "סגן 
ולא  לעבודתם  לשוב  לרופאים 
שתפגע  מיותרת  בשביתה  לנקוט 
בתקופה  בעיקר  החולים  בציבור 
זו בה אנו חווים עומסים במערכת 

האשפוז".
הציבור  ונציגי  כנסת  חברי 
בח־ תקפו  ירושלים,  בעיריית 

ההסתדרות  החלטת  את  ריפות 
דווקא  להשבית  הרפואית, 
רב  עומס  שיש  בשעה   – עכשיו 
בבתי החולים, את המרכז הרפואי 

'הדסה'. 
ועדת  וחבר  הכנסת  יו"ר  סגן 
אייכ־ ישראל  הרב  ח"כ  הבריאות 
רופאי  שביתת  על  בתגובה  לר 
חוק  הצעת  בעבר  "הגשנו  הדסה: 
איסור שביתה במקומות כמו בתי 
שיש  וכדומה,  אש  ומכבי  חולים 
זוכרים  כולנו  נפש.  פיקוח  בהם 
את המשבר הקשה שפקד את בית 
החולים 'הדסה' והמדינה השקיעה 
וחילוץ  לשיקום  שקל  כמיליארד 

בתי החולים הדסה, מהמשבר.
על  עולה  כשהדסה  "עכשיו 
גורמים  שיש  כנראה  המלך,  דרך 
להח־ שמעוניינים  אינטרסנטים 

לימי  אחורה  החולים  בית  את  זיר 
התוהו ובוהו. זאת פגיעה בחולים 
שיזד־ לאלה  וסכנה  המאושפזים 

קקו בעתיד לבתי החולים הדסה. 
החולים  בתי  שאלה  לזכור  יש 
'שע־ מלבד  בירושלים,  הבודדים 
לרפואה  הוא  אף  שזקוק  צדק'  רי 
לעובדים  לאפשר  אסור  וחיזוק. 
החולים,  מייסורי  המתפרנסים 
נגד  השכר  במאבקי  בהם  לפגוע 
וכתושב  ציבור  כנציג  ההנהלה. 
לכל  קורא  אני  מודאג,  ירושלים 
שולחן  סביב  להתיישב  הצדדים 
רק  יגרמו  שביתות  הכל.  ולפתור 

לנזק".
יוסף  הרב  העיר  ראש  סגן 
לשביתת  בזעזוע  הגיב  דייטש 
שרו־ בעיני  מזעזע  "זה  הרופאים: 
בירוש־ הגדול  החולים  בית  פאי 

את  לעצמם  מרשים  ובארץ,  לים 
בית  השבתת  של  הזה  הלוקסוס 
להפעיל  נסיון  במסגרת  חולים 
מעסיקיהם.  על  אחר  או  כזה  לחץ 
דיונים,  לנהל  נוספות  דרכים  יש 
ושביתה אינה אמורה להיות אחת 

מהן". 

בלחץ ההסתדרות: רופאי 
'הדסה' צפויים לשבות היום

בית הדין האזורי בירושלים סירב להוציא צווי מניעה

̂ סגן שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן קורא לרופאים לשוב לעבודתם ולא לנקוט בשביתה מיותרת  הנהלת 'הדסה': "על הרופאים לגלות אחריות" 
̂ סגן ראש העיר הרב יוסף דייטש: "מזעזע בעיניי שרופאי בית החולים הגדול  ̂ ח"כ הרב ישראל אייכלר: "הגשנו בעבר הצעת חוק איסור שביתה" 

בירושלים ובארץ מרשים לעצמם את הלוקסוס הזה של השבתת בית חולים"

מנכ"ל 'הדסה', פרופ' זאב רוטשטיין, במכתב גלוי לצוותים הרפואיים בהדסה 

"אנו ניצבים מול הסיום של תכנית ההבראה 
והוא יכריע אם ננצח את המרוץ כולו"

המדומה  "ההרמוניה 
שליוותה אותי בין משברים פרו־
האח־ השנים  בשלוש  פסיונליים 
מתבררת  ביחד  שאנחנו  רונות 
אלה.  בימים  ומתרסקת  כאשליה 
בחסות הר"י וועדי הרופאים הכ־

הדסה  הנהלת  נגד  מלחמה  רזתם 
נגד  מלחמה  בעצם  שהיא  ונגדי, 
הבית של כולנו, מלחמה נגד הד־
מלחמה  שהכרזת  חששתי  סה. 
השנה  בתחילת  הגענו  תגיע!  זו 
הרביעית שלי ושנתיים לפני תום 
הכואב  לנושא  ההבראה  תקופת 
ההוצאות  צמצום  והוא  ביותר, 
הדסה  גרעון  של  נוספת  והקטנה 
ליעד קשה להשגה אך הכרחי של 
הקטנו  היום  עד  ש"ח.  מיליון   28
במשותף את הגרעון השוטף של 
מיליון   100 מעל  שהיה  הדסה 
שקלים  מיליון  ל־42  עד  שקלים 
ב־550  הירידה  לאחר  ב־2018, 
להק־ המשכנו  ב־2014,  עובדים 
טין את הגרעון בעיקר באמצעות 
תשתיות  ושיפור  בפעילות  עליה 

וטכנולוגיות.
כיצד  העולם  לכל  "הראינו 
ניתן להכיר הדסה אחרת, הדסה 
הצי־ באמון  שוב  שזכתה  חדשה 

המתקרבת  יעילה  הדסה  בור, 
כבר ליעילות שאר בתי החולים 
וראויה  במדינה,  הציבוריים 
ציבורי  בכסף  המדינה  לתמיכת 
כמו בתי החולים האחרים. אסור 
הג־ בהן  השנים  את  לשכוח  לנו 
והגענו  פה,  בכל  בנו  אכל  רעון 
הסדר  שחייבה  פרעון  לחדלות 
המ־ עם  הבראה  והסכם  נושים 

דינה ב־2014.
ואני  בתפקיד  קודמיי  "מאז, 
את  לתקן  המרץ  בכל  עמלנו 
הצביעה  עליהם  הקלקולים 
הב־ משרד  של  הבדיקה  ועדת 

התמוטטות  את  שחקרה  ריאות 
כל  על  כאן  אחזור  לא  הדסה. 
השאר  שבין  הוועדה,  דברי 
הגורמים,  את  לאחד  אחד  מנתה 
לרבות השכר המנופח של צוותי 
הדסה ובראשם הרופאים. אנחנו 
כבר לא שם ברוב התחומים, כל 
למאמץ  כתף  היטו  הדסה  עובדי 
שאפו  להם  ומגיע  ההבראה 
מאמץ  עוד  מאיתנו  נדרש  גדול. 
הוצאותינו  כיווץ  של  פשוט  לא 
הגם  אדם,  כח  הוצאות  בנושא 
כבר  אנחנו  כי  כואב,  זה  שצעד 
כמוני  ומי  החי,  בבשר  חותכים 

יודע זאת.
פירושו  אדם  בכח  "קיצוץ 
שכר,  פחות  ו/או  עובדים,  פחות 
פחות  ו/או  הטבות,  פחות  ו/או 
נוס־ ושעות  תורנויות  כוננויות, 

כח  שמרכיב  היא,  המציאות  פות. 
הארי  החלק  את  מהווה  האדם 
היעד  החולים.  בבתי  הוצאות  של 
להשגה,  ניתן  אך  קשה  אמנם 
היא  ביותר  הטובה  הדרך  כאשר 
אל  כתף  במשותף,  ביחד  בעבודה 

כתף!
לזה  אחד!  בית  רק  לנו  "יש 
אצלי  שנסדק  אמון  אמון,  צריך 
לא־ הר"י  כאשר  חמור,  באופן 
דחתה  מו"מ  של  שנתיים  חר 
שועדי  ההצעה  את  לאחרונה 
ושהת־ הציעו  עצמם  הרופאים 

וזאת  הדסה,  הנהלת  ע"י  קבלה 
כבר בפעם השניה שזה קורה לי 
'הוועד  בנושא  אז  בהדסה,  כאן 
העכשוויים  המהלכים  הרפואי'! 
בחסות  הרופאים  ועדי  של 
הם  דעתי,  עפ"י  לפחות  הר"י, 

הרסניים לכולנו.
והרגשת  השיתוף  "העדר 
כח־ עלינו  שנכפתה  השותפות 

מנוהל!  רפואי  מרכז  מקיום  לק 

לצעדים  ברירה  בלית  גורמת 
שע־ מצהיר  אני  צדדיים.  חד 

קליטת  של  צדדית  חד  צירה 
עובדים: רופאים, אחיות, עובדי 
טוב  צעד  אינה  ומשק,  מינהל 
לכולנו.  רע  בצעד  מדובר  אלא 
דרסטי  צעד  בעד  מצביע  אינני 
לא  שאם  אלא,  נגדו.  אלא  כזה 
להסכמות  הקרובים  בימים  נגיע 
שעיקרן הקטנת עלויות כח אדם 
צדדי  החד  הנוראי  הצעד  וללא 
הזה, נחמיץ את ההזדמנות שלנו 
זו,  לשנה  הגרעון  ביעד  לעמוד 
מהס־ ליציאתנו  הבסיס  שהוא 

זו  לא   .2020 בסוף  ההבראה  כם 
הרופאים  שוועדי  אלא  בלבד, 
ברגעים  הודיעו  בראשם  והר"י 
פראית  שביתה  על  ממש  אלה 
וללא  הקרוב  ראשון  מיום  החל 

הגבלת זמן. 
במכתב  אליכם  פונה  "אני 
גלוי זה, קודם כל להבהיר שאין 
מי  של  באגו  או  בגחמות  מדובר 
מההנהלה שנועד לפגוע במתמ־
אלא  צעירים,  ברופאים  או  חים 
אמיתי  צורך  מול  ניצבים  אנו 
תכנית  של  ב'פיניש'  הנמצא 
ננצח  אם  יכריע  והוא  ההבראה, 
את המירוץ כולו להבראת הדסה 
או ניכשל. לכל אחד שאוהב את 
(מס־ ביתו  שהיא  ומרגיש  הדסה 

תבר שהצטרפתי למועדון הזה), 
זאת  גורלית  בשעה  קורא  אני 
ההנהלה  מדיניות  עם  להתיישר 
להשפיע  במיעוטו,  הרע  שהיא 
פעולה  לשתף  מסביב  כולם  על 
הזה,  הסכסוך  את  גם  ולפתור 
תוך יצירת הסכמות באופן שלא 
כפי  צדדיים  חד  לצעדים  נאלץ 
אלה  בימים  להפעיל  שנאלצנו 
שוב  המצב  את  נדרדר  ושלא 

לחדלות פרעון".

דרושים: היימישע זינגערס (2)

ביטוי הולם | ש. תפילינסקי

הטור  בעקבות  התקבלו  רבים  הדים 
זינגערס'.  היימישע  'דרושים:  של  הקודם 
רבה  בהתעניינות  מגיב  הקדוש  הקהל 
ובתימהון על המציאות שהשתרשה במחננו, 
הנישואין  שמחת  את  המנעים  הזמר  לפיה 
כל  את  ולהשמיע  זול  כמוקיון  להופיע  עליו 
שם  אי  שמקורם  ביותר  העדכניים  הלהיטים 
ויצהלו  ירקדו  עמם  החושך,  הרי  מאחורי 
של  באוהלה  עצמם  הממיתים  חמד  בחורי 
על  ביתו  את  המקים  החתן  בשמחת  תורה 

אדני הקדושה והטהרה.
בדרכי  המצדדים  את  ישנם  תמיד  כמו 
לא  אלו  'אמנם  לאמר:  והפשרה,  המתינות 
הקודש  טהרת  על  מקוריים  חסידיים  ניגונים 
קדושים  בפסוקים  מדובר  זאת  בכל  אבל 
ומילים יהודיות טהורות', יטענו, 'ועל מה כל 

הרעש הגדול?' – יסיקו בהשלמה.
יותר  קיצונית  לדרך  יינטו  כצפוי  אחרים 
ירושלים  למנהגי  לחזור  עדיף  כי  ויחליטו 
עתיקי היומין, לפויקער והזינגער המיתולוגיים 
והמחולות  התופים  רעש  לקול  אשר 
האוטנטיים.  השירים  את  יזמרו  המאולתרים 
אף את ה'ותן בנו' הותיק, ה'תורת ה' תמימה' 
ייעלמו  לא  הנוסטלגי,  אנא'  וה'אנא  המתוק 
ה'קווה  את  אף  יסלסלו  לקינוח  מהרשימה. 
אל ה'...' בעל הקצב המתון אשר ריח של יין 
ישן נושן נודף ממנו ודעת זקנים נוחה הימנו.

צורך  אין  באמצע.  היא  האמת  כרגיל, 
להקצין לשום צד. ניתן להמשיך ולהזמין את 
בתנאי  אך  החדישות,  והלהקות  התזמורות 
על  לנגן  עצמם  על  שיקבלו  למעשה  קודם 
תקן של 'היימישע', פשוטו כמשמעו – לשיר 
ולזמר כיהודים אמתיים, רק ניגונים 'חסידיים' 
ניגונים   – המונח  של  הנכונה  במשמעותו 

לרעות  ולא  החסידות  בחצרות  המושרים 
שמים  יראת  אין  אשר  זרים  זמרים  בשדות 
חופפת על פניהם ואין החסידות נר לרגליהם.

לנו  מספר   – בחתונה'  הייתי  מזמן  'לא 
הבמה  על  כי  לב  'ושמתי   – כמדרשו  אברך 
עומדים שלושה אברכים מאנ"ש, 'היימישע' 
כפשוטו, ושרים במתיקות ובנועם בדיוק כפי 
שה'ביטוי הולם' מתאר... רק ניגונים חסידיים 
בגרונם  קדושות  רוממות  בפיהם,  אמיתיים 

ומיקרופון של עדינות בידם.
בן  האברך,  ממשיך  תקופה',  'לאחר 
לשמחת  תזמורת  להזמין  עמד  משפחתי 
אותה  את  אפוא  לו  הצעתי  נישואיו. 
שראיתי  חן  ונושאת  אצילית  להקה 

באותה חתונה.
'בירור קצר העלה כי הלהקה הנדירה לא 
כמה  אלו  היו  רשמית.  תזמורת  כלל  היתה 
מבני המשפחה, גיסים ואחים, שנפשם נקעה 
שטעמה  העכשוויות  החתונות  מאווירת 
ולעשות  לקום  והחליטו  לגמרי  פג  הטוב 
מעשה. הם נטלו על עצמם את מקל הנגינה 
לכך  התכוננו  זה.  כביר  מקצוע  לתוך  ונדדו 
בשירה  פרקים  כמה  ושיננו  קודם  זמן  פרק 

ובזמרה יהודית טהורה.
'חדש  בבחינת  מופלאה  היתה  'התוצאה 
מרקיעת  היתה  השמחה  כקדם'...  ימינו 
נזכרו  יהודים  ארץ.  טהורת  ובעיקר  שחקים 
שרים  אבותינו  ואבות  אבותינו  היו  כיצד 
וטעם  חן  עם  פעם  של  בחתונות  ורוקדים 

יהודי טהור.
משפחה  מכל  לדרוש  אפשר  אי  אמנם 
אפשר  כן  אבל  משלה,  אישית  להקה  להקים 
שישמרו  שלנו  זמרים  ההיימישע  על  לעמוד 

על טוהר התואר.

דו"ח השכר השנתי במגזר הממשלתי: הרופאים במקום 
הראשון עם שכר ממוצע של יותר מ־37 אלף שקלים

מאת שלמה גרין

הגבוה  הינו  הרופאים  שכר 
ועמד  הממשלתי  במגזר  ביותר 
שקלים   37,187 על  ב־2017 
בפער  מלאה,  למשרה  בממוצע 
כש־ הדירוגים.  משאר  משמעותי 
עבודה  לשעת  השכר  את  בוחנים 
המומחים  הרופאים  שכר  בפועל, 
מש־ בפער  הדירוגים  מיתר  גבוה 
השכר  מדו"ח  עולה  כך  מעותי. 
בעשור  האוצר.  שמפרסם  השנתי 
עלה  הרופאים  שכר  האחרון, 
במחירים  אחוזים   42 של  בשיעור 
הגבוהה  העליה  זוהי  קבועים. 
ביותר מבין כל הדירוגים במערכת 

הבריאות. 
מש־ בעובדי  עוסק  הדו"ח 
החולים  בתי  הממשלה,  רדי 
החינוך  מערכת  הממשלתיים, 
הבטחון,  וגופי  הממשלתית 
המהווים  עובדים  הכל  ובסך 
הציבורי,  המגזר  מעובדי  כשליש 
המועסקים  עובדים  כ־200,000 
גופי  (ללא  משרות  בכ־180,000 

הבטחון).
והסכמי  השכר  על  הממונה 
כי  אמר  נתן  בר  קובי  עבודה, 
מגישים  שאנו  החדשני  "הדו"ח 
שימוש  מאפשר  לכנסת  היום 
כמכשיר  בו  המוצגים  בנתונים 
כלל  של  השכר  מדיניות  לעיצוב 
המידע  מאגר  הציבורי.  המגזר 
למקור  הפך  הדו"ח  נבנה  ממנו 
סימולציות  שכר,  לבדיקות  חיוני 
המשאב  התפתחות  אחר  ומעקב 
בכלל  הציבורי  במגזר  האנושי, 
אגף  בפרט.  המדינה  ובשירות 
לצ־ פועל  עבודה  והסכמי  השכר 
מצום פערי השכר הלא מוצדקים 

במגזר הציבורי, לרבות אלו המג־
ותיקים  עובדים  שבין  ואלו  זריים 

לצעירים".
היקף  כי  עולה  מהדו"ח 
מש־ עובדי  שכר  בגין  ההוצאה 

החולים  בתי  הממשלה,  רדי 
החינוך  ומערכת  הממשלתיים 
על  עמד  ל־2017  הממשלתית 
מתוכם  שקל,  מיליארד  כ־38.9 
שכר  בגין  שקל  מיליארד  כ־32.2 
ו־6.7  לעובדים  ישירות  המשולם 

מיליארד שקל עלויות מעסיק.
לעובד  הממוצע  השכר 
מהשכר  גבוה  המדינה  בשירות 
השכר  ב־2017,  במשק.  הממוצע 
במשרדי  מלאה  למשרה  הממוצע 
שקל,   16,301 על  עמד  הממשלה 
הממשלתית  הבריאות  במערכת 
החינוך  במערכת  שקל,   18,633
ובגופי  שקל   13,223 הממשלתית 

מאידך,  שקל.   16,934 הבטחון 
שכיר  למשרת  הממוצע  השכר 
 10,109 על  עמד  ב־2017  במשק 

שקל.
בעשור האחרון השכר לעובד 
במונחים  עלה  הממשלה  במשרדי 
במערכת  אחוז,  ב־21  ריאליים 
אחוז  ב־31  הממשלתית  הבריאות 
בעוד השכר הממוצע במשק עלה 

ב־11 אחוז במהלך תקופה זו.
מהדו"ח עולה כי עובדי מדינה 
גבוה:  תעסוקתי  מבטחון  נהנים 
בשי־ והממוצע  החציוני  הוותק 
משמעותית  גבוה  המדינה  רות 
העבודה  במקום  החציוני  מהוותק 
בכלל המשק. בממוצע, כחמישית 
של  החודשיים  הנוכחות  מדיווחי 
בפו־ עבודה  בגין  אינם  העובדים 
על. אחוז השעות שדווחו כעבודה 
התקן  משעות  אחוז  כ־78  רק  הוא 

החודשיות.
כיום  כי  מהדוח  עולה  עוד 
העו־ משכר  אחוז  ל־100  קרוב 

מבוטח  המדינה  בשירות  בדים 
פנסיה  בעלי  לעובדים  פנסיונית. 
הק־ המדינה,  בשירות  תקציבית 
בממוצע  מהווה  התקציבית  צבה 
כ־46 אחוז מהשכר בשנה שקדמה 

לפרישה. 
מדינה  עובדי  הדו"ח,  פי  על 
קילומטרים   24 בממוצע  נוסעים 
בר־ הנסיעה  זמן  ממוצע  לעבודה. 

כב פרטי הוא 35 דקות לעומת 51 
עבור  ציבורית.  בתחבורה  דקות 
שירות  מעובדי  מבוטל  לא  חלק 
המדינה, מעבר לתחבורה ציבורית 
לא יגרור תוספת זמן משמעותית. 
תמ־ לבחון  באוצר  ממליצים  לכן, 

ציבורית  בתחבורה  לנסיעה  רוץ 
במקום ברכב פרטי לאוכלוסיה זו.

הנשיא ריבלין: "אל תלהיטו 
את אש המחלוקת"

נשיא המדינה קרא לראשי המפלגות שלא להלהיט 
תחפרו  "אל   ^ הבחירות  במערכת  המחלוקות  את 
אש  את  ותגדילו  תלהיטו  ואל  לאחרים  בורות 
המחלוקת הציגו בפנינו את ההישגים ואת התכניות 

שלכם. זו הדרך הראויה", אמר

מאת דוד שמואלי

נשיא המדינה ראובן ריבלין 
ירושלים  כנס  את  אתמול  פתח 
המ־ 'בשבע'  העיתון  של  ה־16 

פלאזה  קראון  במלון  תקיים 
בבירה.

הנ־ התייחס  דבריו  בפתח 
שיא לרצח אורי אנסבכר הי"ד 
למשפחה  תנחומיו  את  ושלח 
מול  אל  נשבר  "הלב  השכולה: 
מול  אל  המחרידה,  האכזריות 
לבלובם  בשיא  שנגדעו  החיים 
עשייתה  מנשוא.  גדול  והכאב 
אלו  הם  ליבה,  וטוב  אורי  של 
שצריכים להאיר לנו את הדרך.

גם  להודות  רוצה  "אני 
שבמאמצים  הבטחון  לכוחות 
את  תפסו  ונחושים  מרוכזים 
מדינת  הנתעב.  המחבל  הרוצח 
ישראל לא תשתוק ולא תרפה, 
נגד  מתפשר  הבלתי  במאבקה 

הטרור ומבצעיו".
מהציבור  ביקש  ריבלין 
מבו־ לא  שמועות  להפיץ  שלא 
טרא־ לאירועים  בנוגע  ססות 
מהצי־ לבקש  רוצה  "אני  גיים. 

בור כולו להיזהר מאוד מלקחת 
שמו־ הפצת  של  בתופעה  חלק 

עות כוזבות, לא מבוססות. לאף 
אחד לא מגיע לשמוע על גורל 
נח־ בואו  מהתקשורת.  יקיריו 

שוב על ההורים, על המשפחה, 
האנ־ על  והאחיות,  האחים  על 

לא  להתמודד  שנדרשים  שים 
רק עם רצח נורא ואובדן עצום, 
אלא גם עם גל שמועות חולני. 
עבור האבלים והכואבים, בואו 

נמתין עד לבירור העובדות.
לתקופת  התייחס  הנשיא 
"ראשי  המתוחה.  הבחירות 
אמון  את  מבקשים  המפלגות 
פה  יהיו  מהם  רבים  האזרחים, 
מהם:  לבקש  רוצה  אני  בכנס, 
אל  שבכם,  הטוב  את  לנו  הראו 
ואל  לאחרים  בורות  תחפרו 
תלהיטו ותגדילו את אש המח־
ההיש־ את  בפנינו  הציגו  לוקת 

זו  שלכם.  התכניות  ואת  גים 
הדרך הראויה, זו הדרך הנכונה 
שאחרי  שביום  תזכרו  למדינה. 
הבחירות אתם תצטרכו לשבת 
ביחד ולפעול איש איש בדרכו 

למען הציבור ולמען המדינה".

קרית גת: הכלב שיחק במצת 
וגרם לשריפה בבנין מגורים 

מאת חיים מרגליות

לח־ הובילה  משטרה  חקירת 
בהצתת  החשוד  של  זהותו  שיפת 
שריפה שהשתוללה בבנין מגורים 
את  הפתיעה  החשיפה  גת.  בקרית 
בכלב  מדובר  כי  שגילו  החוקרים, 
השרי־ את  והצית  במצת,  ששיחק 
פה. במהלך השריפה פעלו במקום 
שוטרים,  לצד  רבים  כיבוי  כוחות 
באורח  נפצעו  מהתושבים  ושניים 

קל.
רא־ יום  של  הערב  בשעות 

מגורים  בבנין  שריפה  פרצה  שון, 
קרית  בעיר  הנביאים  ברובע 
שהוזעקו  משטרה  כוחות  גת. 
מחוץ  בבדיקה  החלו  למקום 
פונו  המשפחות  כלל  כי  לבנין 
לפעו־ במקביל  וזאת  מהדירות, 

לות שבוצעו במבנה על ידי כבאי 
האש.

פעולות  שהסתיימו  לאחר 
נפגעים  שני  ופונו  במקום,  הכיבוי 
הר־ כוחות  ידי  על  עשן  משאיפת 

פואה, החלו פעולות חקירה הן על 
ידי חוקר שריפות מרשות הכיבוי 

מת־ המשטרה  חוקרי  והן  והצלה 
פעולות  במסגרת  גת.  קרית  חנת 
עדויות  נאספו  המשטרה  חוקרי 
במטרה  חקירתיים  וממצאים 
באירוע  האמת  חקר  אל  להגיע 
מגורים,  לבנין  כבד  נזק  נגרם  בו 
אירוע שבנקל יכול היה להסתיים 
בנפגעים רבים וברמות פציעה אף 

קשות.
המשטרה  חקירת  במסגרת 
אבטחה  מצלמת  בסרטון  וצפיה 
במעשה  החשוד  זהות  התגלתה 
לדיירי  השייך  בכלב  מדובר  וכי 

היה  ניתן  בתיעוד  הקרקע.  דירת 
האירוע  לשעת  סמוך  כי  להבחין 
מה  דבר  בפיו  הכלב  עמו  מביא 
כלשהו  מסוג  כמצית  שהתברר 
הגן.  ריהוט  ספת  על  ומתיישב 
בפ־ הכלב  משחק  לכך,  בהמשך 

להבה  להצתת  שגורם  עד  ריט 
בה  מביט  ועומד  הכלב  נרתע  אז 
החל  ובהמשך  רבה  בהשתאות 
אוחזת  האש  קצר  זמן  תוך  נובח. 
מתחילה  והאש  הדליקה  בספה 
בנין  קומות  לשאר  להתפשט 

המגורים.

נתפס תייר מפולין שזייף כרטיסי 
אשראי וגנב עשרות אלפים

מאת חיים מרגליות

סמויה  אכיפה  פעילות  במהלך 
ההונאה  יחידת  בלשי  שביצעו 
בשיתוף  אביב  תל  מחוז  של 
הבט־ חברות  עם  הדוק  פעולה 
עצרו  האשראי,  כרטיסי  של  חון 
בחשד  מפולין  תייר  השוטרים 
אשראי  כרטיסי  עשרות  שזייף 
מכס־ כספים  משך  באמצעותם 
שונים  במקומות  שונים  פומטים 
שקלים  אלפי  נתפסו  אף  וברשותו 

במזומן.
של  חריג  דיווח  בעקבות 
כרטיסי  של  הבטחון  חברות 
ישראל  משטרת  פתחה  האשראי, 
כאמור  שהובילה  סמויה  בחקירה 
נעצר  הוא  החשוד.  של  למעצרו 
בסיומה  ההונאה  במפלג  לחקירה 

נכלא.

הפריימריז בעבודה: שמולי בראש, 
איתן כבל במיקום לא ריאלי 

בחמישיה הפותחת נבחרו חברי הכנסת שמולי, שפיר, יחימוביץ', פרץ 
ומיכאלי ^ מלבד המקום הראשון מחזיק יו"ר המפלגה אבי גבאי בשני 

שריונים נוספים בעשיריה הראשונה

מאת מאיר ברגר

מיהרה  הפוליטית  המערכת 
הע־ מפלגת  יו"ר  את  להספיד 
כי  מתברר  אך  גבאי  אבי  בודה 
השפעתו  המפלגה  חברי  בקרב 

עדיין קיימת. 
הפריימריז  תוצאות  פי  על 
שהתקיימו אתמול עולה כי רוב 
מומלציו  את  בחרו  המתפקדים 
את  ודחקו  המפלגה  יו"ר  של 
כבל  איתן  הוותיק  הכנסת  חבר 

פי  על  ריאלי  הלא  ה־11  למקום 
האחרונים.  הקהל  דעת  סקרי 
מחזיק  הראשון  המקום  מלבד 
בשני  גבאי  אבי  המפלגה  יו"ר 
בעשיריה  נוספים  שריונים 
הראשונה, כך שח"כ כבל יידחק 

בפועל למקום ה־15.  
העבודה  רשימת  תיראה  כך 
המפלגה,  יו"ר  הבאה:  לכנסת 
איציק  יו"ר,  שריון  גבאי,  אבי 
יחימוביץ,  ש'  שפיר,  ס'  שמולי, 
עמר  מיכאלי,  מ'  פרץ,  עמיר 

יו"ר,  שריון  סוויד,  ר'  לב,  בר 
חרמו־ ערן  המפלגה,  מזכ"ל 

גברי  בירן,  מ'  פינק,  יא־יא  ני, 
איתן   – ה־15  ובמקום  ברגיל 

כבל.  
נבחרה  המפלגה  רשימת 
מפלגת  חברי   33,690 ידי  על 
מקרב   56.4% שהם  העבודה 
לנו־ הצבעה.  זכות  בעלי 

מחמיאים  הלא  הסקרים  כח 
גבוה  הצבעה  באחוז  מדובר 

במיוחד.
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מתאם קשרי הקהילה של מכבי בחיפה, הרב אליעזר 
רוזנברג, מונה לחבר ועדת הבריאות בעיריית חיפה

הרב רוזנברג נפגש עם הציבור באופן ישיר ובלתי אמצעי במסגרת מדיניות 'דלת פתוחה' של מכבי פעמיים 
בשבוע ^ מכבי לקחה חלק בשבת גיבוש למתנדבי ''איחוד הצלה' כרמל' וראש מחוז הצפון במכבי, ד"ר 
קאופמן, שיגרה את ברכתה: "עבור מכבי, כמובילת מהפך הבריאות במחוז הצפון בכלל ובמגזר החרדי 

בפרט, זו זכות לסייע ל'איחוד הצלה כרמל' למען בריאות כלל הציבור"
של  הקהילה  קשרי  מתאם 
רוזנ־ אליעזר  הרב  בחיפה,  מכבי 
ועדת  לחבר  לאחרונה  מונה  ברג, 
הרב  חיפה.  בעיריית  הבריאות 
הצי־ בקרב  רבות  הפועל  רוזנברג, 
בכל  ובייחוד  בחיפה  החרדי  בור 
מונה  הציבור,  לבריאות  הקשור 
המעמיקה  הכרתו  לנוכח  לתפקיד 
עם מערכות הבריאות וצרכי התו־

שבים בעיר.
עם  נפגש  אף  רוזנברג  הרב 
אמ־ ובלתי  ישיר  באופן  הציבור 

לצרכיהם  להיחשף  מנת  על  צעי 
מדיניות  במסגרת  הבריאותיים, 
שירותי  מכבי  של  פתוחה'  'דלת 
בימי  זאת  עושה  והוא   – בריאות 
עד 16:00  השעות 14:00  בין  שני 
ברחוב  שאנן  נווה  הרפואי  במרכז 
באותן  רביעי  ובימי   73 התיכון 
'השילוח'  הרפואי  במרכז  שעות 

ברחוב השילוח 5 בחיפה.
השתתפה  מכבי  כך,  בתוך 
שנערכה  גיבוש  בשבת  לאחרונה 
הצלה'  'איחוד  מתנדבי  עבור 
הברכה  בדברי  כרמל.  במרחב 
ראש  הגיבוש  לשבת  ששיגרה 
קאופמן,  ד"ר  במכבי,  הצפון  מחוז 
הרבה  החשיבות  את  ציינה  היא 
הפעולה  בשיתוף  רואה  שמכבי 
כרמל.  במרחב  הצלה'  'איחוד  עם 

שאנו  הראשונה  הפעם  לא  "זאת 
במר־ הצלה'  'איחוד  עם  פועלים 

העושים  מתנדבים  אלו  שכן  חב, 
 – הזולת  לטובת  כימים  לילות 
ובאזור,  בחיפה  הציבורים  מכלל 
ואין ספק כי שבת כזו מאחדת את 
למשפ־ כוח  ונותנת  המתנדבים 
למען  במסירות  להמשיך  חותיהם 
כמובילת  מכבי,  החיים.  הצלת 
הצפון  במחוז  הבריאות  מהפך 
בכלל ובמגזר החרדי בפרט, רואה 
הע־ המפעל  עם  בשותפות  חובה 

צום הזה וכבוד וזכות הוא עבורנו 
לסייע ל'איחוד הצלה כרמל' למען 

בריאות כלל הציבור".
את  שיגרו  המיוחדת  לשבת 
לישראל  הראשי  הרב  גם  ברכתם 
הממשלה  ראש  לאו,  דוד  הרב 
בנימין נתניהו, השר לבטחון פנים 

נפתלי  החינוך  שר  ארדן,  גלעד 
בצ־ ח"כ  הכנסת  יו"ר  וסגן  בנט 

את  שיבחו  אשר  סמוטריץ',  לאל 
למען  פעילותם  על  המתנדבים 
שעות   24 עת,  בכל  חיים  הצלת 
בשבוע, 365  ימים  שבעה  ביממה, 

יום בשנה.
של  נרחבת  פריסה  למכבי 
הצ־ ברחבי  קהילה  קשרי  מתאמי 

פון: הרב יעקב שקול, יו"ר אגודת 
החסד 'רפואה ועזרה', הרב שלמה 
אליעזר  הרב  ברכסים,  הומינר 
בורד  יעקב  הרב  בחיפה,  רוזנברג 
בטבריה, הרב יהושע שפרונג בהר 
בצפת,  שמרלר  יהושע  הרב  יונה, 

הגלילית.  בחצור  ליטמן  והגב' 
במסירות  פועלים  המתאמים 
למען החברים ונותנים מענה בכל 

שעות היממה.
פרי־ בריאות  שירותי  למכבי 

סת שירותים נרחבת בחיפה, בהם 
הנמצא  'השילוח'  הרפואי  המרכז 
בעיר  החרדיות  השכונות  בלב 
ומותאמים  מונגשים  שירותיו  וכל 
הרפואי  במרכז  החרדי.  לציבור 
שירותי  כל  ניתנים  'השילוח' 
רפואת  בהם  הדחופה  הרפואה 
כירורגיה  נשים,  ילדים,  משפחה, 
שירותי  אחיות,  מרפאת  ילדים, 
תקשורת,  קלינאית  וכן  מעבדה 
סוציאליות  עובדות  תזונאיות, 
ועוד. במרכז פועל גם מוקד שבת 
רופא  ידי  על  המופעל  מיוחד 
מוקד  גם  למכבי  יהודי.  שאינו 
הרפואי  במרכז  דחופה  לרפואה 
החרדיות  לשכונות  הסמוך  'חורב' 
וכן היא מפעילה את מרכז המכו־

למכבי  בנוסף,  קניון'.  ב'גרנד  נים 
מתקדמים  מכונים  עם  הסכמים 
נוספים  בריאות  ושירותי  שונים 

עבור חבריה בחיפה ובכלל.

מתאם קשרי הקהילה של מכבי וחבר ועדת הבריאות בעיר הרב 
אליעזר רוזנברג עם יו"ר קופת הקהל בחיפה הרב ברנשטיין

דיווח: הושלמה תכנית השלום של טראמפ

מאת שלמה גרין

ולשווק  לייצא  יחל  פסגות  יקב 
בדרום  גואנגז'ו  לעיר  ישראלי  יין 
ל־13  מעל  מונה  שאוכלוסייתה  סין, 
הכלכלה  משרד  אדם.  בני  מיליון 
כסף  תכנית  באמצעות  והתעשיה, 
חכם של מנהל סחר חוץ סייע בתמי־
בסין,  היין  שיווק  לטובת  כספית  כה 
ובליווי מצד הנספחות הכלכלית של 

משרד הכלכלה בעיר גואנגז'ו.
חוץ  סחר  מנהל  של  התכנית 
במשרד הכלכלה והתעשיה, מצי־
תמיכה  ישראליות  לחברות  עה 
הבינ־ השיווק  לפעילות  כספית 
כספית,  לתמיכה  מלבד  לאומית. 
מצד  וליווי  סיוע  החברה  קיבלה 

משרד  של  הכלכלית  הנספחות 
הכלכלה והתעשיה בעיר גואנגז'ו, 
בפני  היקב  בחשיפת  סייעה  אשר 
רל־ יעד  וקהלי  קניינים  מפיצים, 

וונטיים באזור דרום סין. 
הכלכ־ הנספחת  קויפמן,  הגב' 

לית של משרד הכלכלה והתעשיה 
בגואנגז'ו אמרה כי "חשיפת יינות 
ומפיצים  לקניינים  פסגות  יקב 
האח־ השנתיים  לאורך  בגואנגז'ו 
רונות בסיוע הנספחות הכלכלית, 
שב־ עסקיים  לחיבורים  הובילה 

להצלחה  הובילו  דבר  של  סופו 
בשיווק המוצרים בדרום סין". 

יקב  סמנכ"ל  קורמן,  עומר 
יותר  "לאחר  כי  אמר  פסגות 
אינ־ מאוד  עבודה  של  משנתיים 

טנסיבית, ולאחר משא ומתן ארוך 
והפצה  שיווק  חוזה  על  חתמנו  בו 
ימים  מספר  לפני   – הסיני  בשוק 
שלם  קונטיינר  להוציא  הצלחנו 
הסיני  השוק  מול  העבודה  לסין. 
אך  רב,  ומאמץ  סבלנות  דורשת 

מק־ ואנו  משתלם  המאמץ  כידוע 
כמובן  ההתחלה.  רק  שזוהי  ווים 
הישראלי  ביין  להשקיע  שנמשיך 
ספק  לנו  אין  בעולם.  פינה  בכל 
ביותר  הטוב  השגריר  הוא  שהיין 

עבור מדינת ישראל כולה".
סחר  מינהל  מנהל  כהן,  אוהד 
והתעשיה  הכלכלה  במשרד  חוץ 
חברות  מזמינים  "אנו  כי  אמר 
לפעול  המעוניינות  ישראליות 
נוספים  בשווקים  או  הסיני  בשוק 
ולמע־ חוץ  סחר  למינהל  לפנות 
הפרוס  הכלכליים  הנספחים  רך 
החשובים  הכלכליים  במרכזים 

ברחבי העולם".
יצוא הסחורות הישראלי לסין 
ב־2018 זינק לשיא חדש ועמד על 
4.3 מיליארד דולר, תוך גידול של 
שנובעת  קודמת,  משנה  אחוז   35
ציוד  יצוא  בהיקף  מגידול  בעיקר 
ומכשור  אופטי  ציוד  אלקטרוני, 
רפואי. סין מהווה יעד היצוא הש־

ני בחשיבותו לתעשיה בישראל.

יקב ישראלי החל לייצא 
יין מהשומרון לדרום סין

חמינאי: "אם נותקף נשטח את תל אביב וחיפה"
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הדתית,  ובמועצה  העיר  במועצת 
עם גבאי בתי הכנסיות, עם ראשי 
הישיבות ורבני השכונות, עם הר־
ציבור  אישי  ועם  הראשיים  בנים 

ופעילי שבת בעיר.
בפגישות יידונו דרכים להביא 
הרבה  ידחה  האור  מן  שמעט  לכך 
אור.  הרבה  ובוודאי  החושך,  מן 
לביצור  רעיונות  יועלו  השאר  בין 
באמצעות  בעיר,  והיהדות  השבת 
תורה,  שיעורי  והוספת  הרחבת 
שבת,  הלכות  בלימוד  בהעמקה 
הרחבת מעגלי צופרי השבת, הט־
בתל־ שבת  הלכות  לימודי  מעת 

מודי תורה בשבת אחה"צ, קריאה 
 10 ולהכניסה  השבת  את  לקדש 
דקות לפני הזמן, ברוח דברי התנא 
רבי יוסי (שבת קיח:) יהי חלקי עם 

מכניסי שבת בטבריה, ועוד.
מזכיר ועדת הרבנים, הרב יצחק 
יעלה  בנוסף,  כי  מסר  גולדקנופף 
שומרי  את  ולעודד  לכבד  הצורך 
במ־ וביקור  רכישה  ידי  על  השבת 

קומות שומרי שבת, והמשך המגמה 
של שומרי השבת להתנזר ממקומות 

של מהרסי השבת ומחלליה.
הרבנים נוסעים ביום שני פר־

קוראים  שבה  שבת  תשא,  כי  שת 
תשמו־ שבתותי  את  "אך  בתורה 

רו". פסוקי "ושמרו בני ישראל את 
פעמים  מספר  שאומרים  השבת" 
הש־ בפרשת  כתובים  שבת,  בכל 

בוע וגם העונש החמור והנורא על 
"מחלליה", נאמר בפרשה זו. 

היום, ז' באדר, יום פטירתו של 
משה רבנו, עולים המונים לאתרא 
הת־ של  ציונו  אל  מירון,  קדישא 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלוקי  נא 
ורבי אלעזר בנו. יהודי טבריה פנו 
בבקשה שהעולים למירון יתפללו 
שם, מאחר ורבי שמעון בר יוחאי 
הוא זה ש"טיהר את העיר טבריה, 
ולה־ להתפלל  נקיה",  אותה  עשה 
עתיר, שמי ש"ביטל כמה גזירות", 
את  לבטל  מרומים  בשמי  יפעל 
להטיל  שזוממים  הרעות  הגזירות 

על עיר הקודש טבריה.
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רבני ועדת השבת שע"י מרנן ורבנן גדולי 
ישראל שליט"א יבקרו ביום שני הקרוב בטבריה
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הפרלמנט  ויו"ר  הבינ"ל  רלמנטים 
'נתיב  הדו"ח  בעקבות  האירופי 
לנושאים  המשרד  שפרסם  הכסף' 
גלעד  השר  בראשות  אסטרטגיים 
האירופי  האיחוד  גופי  לפיו  ארדן 
יותר  של  בגובה  מימון  העניקו 
לעשרה  אירו  מיליון  מחמישה 
ואירופיים  פלסטיניים  ארגונים 

שמקדמים חרמות על ישראל.
מגיע  הדו"ח  כי  ציין  במכתב 
של  רציפה  "פעילות  במסגרת 
שתכ־ והפחדה  השמצה  קמפיין 

האירופי  המימון  את  לסיים  ליתו 
בינ"ל  אזרחית  חברה  לארגוני 

ופלסטיניים".
פלסטינים  אזרחיים  "ארגונים 
תפקיד  ממלאים  ובינלאומיים 
כבוד  לצדק,  הדרך  בסלילת  מרכזי 
בש־ החוק  ושלטון  האדם  לזכויות 

טחים הפלסטינים הכבושים. חובתן 
אזר־ בחברות  לתמוך  מדינות  של 

חיות פלסטיניות בהתאם לאחריות 
המדינה להבטיח את כיבוד המשפט 
הנוגע  בכל  במיוחד  הבינלאומי, 
וזכויות  היסוד  חירויות  לקידום 

האדם", טוענים הפלסטינים.

השר  שחשף  הדו"ח  כי  נציין 
הצהרותיה  שחרף  מצא  ארדן 
פ'  האירופי  האיחוד  נציגת  של 
למדיניותם  ובניגוד  מוגריני, 
העניקו  ב־2018־2017  הרשמית, 
מימון  האירופי  האיחוד  גופי 
מיליון  מחמישה  יותר  של  בגובה 
אירו לעשרה ארגונים פלסטיניים 
על  חרמות  שמקדמים  ואירופיים 

ישראל.
הללו  הארגונים  עשרת  בין 
פלסטיניים  ארגונים  שני  נמנים 
'אל־חאק'   :BDSה־ ממובילי 
שקיבל 297 אלף אירו, ו'אל־מיזאן' 
בעקבות  אירו.  אלף   450 שקיבל 
ממצאי הדו"ח, פנה שוב השר אר־

דן למוגריני וכתב לה כי הוא קורא 
במדיניות  לנהוג  להפסיק  לאיחוד 
מת־ האיחוד  שבמסגרתה  כפולה 
מממן  אך  ישראל,  על  לחרם  נגד 

פעילות לקידומה בפועל.
האירופי  לאיחוד  קורא  "אני 
לאר־ המימון  את  מיידית  לעצור 
שקי־ של  מדיניות  וליישם  גונים, 

פות", כתב ארדן והצהיר כי "הגיע 
בית  בדק  יבצע  שהאיחוד  הזמן 
במקום להצהיר הצהרות ריקות".

הפלסטינים נבוכים מהדו"ח שחשף את 
נתיב הכספים מאירופה לארגוני החרם

מהסנקציות.  תישבר  לא  בליקה 
יהיו  לנצח,  לאמריקה  ניתן  "לא 
נתגבר  אבל  כלכליים  קשיים  לנו 
על ידי הבעיות ונעזור אחד לשני".

דובר משמרות המהפכה אמר 
כוחותיה  את  תסיג  לא  שטהרן 
לארה"ב  וקרא  התיכון,  מהמזרח 
לא  "האויב  האזור.  את  לעזוב 
את  לעזוב  מאיתנו  לבקש  יכול 
בעצמו",  לעזוב  עליו  האזור. 

סלאמי.  חוסיין  תת־אלוף  אמר 
מקום  בכל  למוסלמים  "נעזור 

בעולם".
תגיב  שטהרן  אמר  הדובר 
יתקוף  שיעז  מי  כל  נגד  בנחישות 
הגי־ האסלאמית  "איראן  אותה. 
להגן  מסוגלת  שהיא  לרמה  עה 
צבאיים  באמצעים  גבולותיה  על 
ותעניש בעוצמה כל תוקף", צוטט 
על־ידי  שריף  רמזאן  תת־אלוף 
 IRNA סוכנות הידיעות הלאומית

אומר במהלך עצרת.
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הגיב לאיומי איראן ואמר: "אני לא 
המשטר  של  מהאיומים  מתעלם 
האיראני, אבל אני גם לא מתרשם 
את  יעשה  הזה  המשטר  אם  מהם. 
להחריב  וינסה  האיומה  הטעות 
את תל אביב וחיפה, זה לא יצליח 
המהפכה  יום  יהיה  זה  אבל  להם, 
שהם  כדאי  יחגגו.  שהם  האחרון 

יקחו זאת בחשבון".

ההזדמנות  על  שמחו  רבים  שת. 
ביומא  הציון  על  שמם  להזכרת 
ושם  שם  את  וצירפו  דהילולא, 
בני משפחותיהם להזכרה במעמד 
מרן  כ"ק  ידי  על  המרכזי  התפילה 

האדמו"ר שליט"א.
השו־ כתיבת  לשעת  נכון 

כבר  הושג  מהיעד  חצי  רות, 
הכל,  את  האופפת  והתקוה  ב"ה, 
יושלם  דהילולא,  יומא  שהיום, 
הנחוץ  ש"ח,  מיליון   8 של  היעד 
המוסדות  לחילוץ  קריטי  באופן 
והצעדתם  מקשייהם  הקדושים 
גבולי  הרחבת  של  המלך  דרך  על 
של  הטהורה  כשאיפתו  הקדושה 

בעל ההילולא.
קריאתו הנרגשת של כ"ק מרן 
דרכו  ממשיך  שליטא,  אדמו"ר 
והנושא בעול המוסדות הקדושים, 
שלומי  אל  ופנה  מגדרו  חרג  אשר 
להאי  טובה  להכיר  ישראל  אמוני 
התגייסות  מצריכה  וקדוש,  צדיק 
והיענות  הרגיל,  לגדר  מעבר 
אשר  הקריטית  למטרה  נלהבות 
אברכים  לאלף  קרוב  של  תורתם 

ובחורי ישיבות תלויה בה. 
שמות  ולמסירת  לתרומות 
ע"י  מיוחדת  לתפילה  התורמים 
על  שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
ציונו הקדוש היום ביום ההילולא 

ניתן להתקשר: 050-4115819.

התגייסות כללית של אלפי 
שלומי אמוני ישראל
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שאורכה נע בין 175-200 עמודים, נח־
שפה עד כה בפני חמישה בכירים בל־

בד כשאחד מהם הוא הנשיא טראמפ 
שהביע שביעות רצון מהנוסח.

(הנשיא)  הושלמה,  "התכנית 
מרוצה מהפרמטרים של ההסכם", 
הדיווח,  לפי  בממשל.  בכיר  אמר 
דיוויד  לישראל  ארה"ב  שגריר 
וחתנו  המיוחד  היועץ  פרידמן, 
של הנשיא ג'ארד קושנר והשליח 
ג'ייסון  התיכון  למזרח  המיוחד 
מס־ טראמפ  את  תדרכו  גרינבלט 

פר פעמים בפרטי התכנית.
התכנית  כי  העריכו  הבכירים 
הבחי־ לפני  להתפרסם  צפויה  לא 
"אנ־ באפריל.  ב־9  בישראל  רות 

דבר  שום  לעשות  הולכים  לא  חנו 
שמאיים על בטחונה של ישראל", 

אמר אחד הבכירים. 
בסוף  כי  דווח  יותר  מוקדם 
וגרינבלט  קושנר  צפויים  החודש 
המפרץ  מדינות  בחמש  לבקר 
האזור  מנהיגי  עם  ולדון  הפרסי 
בפרטי תכנית השלום של טראמפ 

במטרה להשיג תמיכה בה.
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של  והנראות  הטעם  בצד  בתחום. 
המנות המתחרות ניתן דגש מיוחד 

על היותן תורמות לבריאות. 
מתכון  בחירת  כי  להדגיש  יש 
התהליך  בסוף  שיעלה  מצטיין 
בש־ גם  תתבצע  הגמר,  לשלב 

יוזמנו  שוב  כאשר  הקרוב,  בוע 
בחירתן  את  להקיש  הקוראות 
077- הייעודי:  הטלמסר  בקו 

.2110580
מלווה  במיזם  ההשתתפות 
שלב,  בכל  איכותיות  במתנות 
ולה־ להתלהבות  הן  אף  התורמת 

תערך  כן  כמו  הרבה.  שתתפות 
הגרלה בין הבוחרות בטלמסר בה 
יוגרל תנור אפיה וכן עשרה מארזי 

סלייסר חדשניים.
בחירה  של  סבבים  שני  בתום 
המתכונים  יעלו  הטלמסר,  דרך 

בהופעה  הגמר  לשלב  הנבחרים 
'מטבחוויה'  לבית  ביריד  חיה 
הש־ בין  רביעי  ביום  שתתקיים 
באדר  כ"ב   18:00  –  12:30 עות 
שתי  תעלנה  ההופעה  במהלך  א'. 
את  ותבשלנה  לבמה  השפיות 
בשלב  גם  הנבחרים.  המתכונים 
להצביע  המשתתפות  תוכלנה  זה 
ייחודיים,  'קליקרים'  באמצעות 
של  ליין  און  בחירה  שיאפשרו 
התוצאות  וראיית  הזוכה  המתכון 

על גבי המסכים בזמן אמת. 
הבמה  על  הבישול  מהלך  כל 
של  מפיה  בריאים  בטיפים  ילווה 
מוסי־ מופעי  וכן  בכירה,  תזונאית 

סטנד  וקטעי  במיוחד  מהנים  קה 
תשתתף  כאן  גם  ייחודיים.  אפ 
בהגרלה  המצביעות  מן  אחת  כל 
מארזים  ועשרה  אפיה  תנור  על 

חדשניים מבית סלייסר.

קווי הטלמסר לתחרות 
המתכונים – שודרגו והתרחבו
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המבשר | יום ג', ז' באדר א' תשע"ט | עמוד ה

לוחפון מידע נדלן למכירה והשכרה, ֳ
02-80- מנוי  דמי  ללא  נופש  ומידע 

באתר  מידע  עדכון  חדש!   30-444
דוא"ל   co.il.8030444 בכתובת 

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה
חדשות,  דירות  פינתי,  ברוך,  במקור 
הלקוח,  תכנון  לפי  חדרים,   4-6
רוזן  צביקה  תיווך  נוחים.  תשלומים 

052-763-4444
[20051585]

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]

ל4 מחולקת  מ"ר   135 תורה,  בעזרת 
נוף,  חצר,  מ"ר   50 דיור  יחידת   + חד' 
"תיווך  ש"ח   4,450,000 מושקעת!! 

היימיש" 0527-649-565
[20051517]

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
לבר  קרוב  בירמיהו  בהזדמנות! 
שמורה  מרווחת,  מ"ר   80 חד'   3 אילן 
02- תיווך  ש''ח   5,500 רק  ומרוהטת 

6254049
[20051569]

מיוחדת!  מ"ר   50 חד'   3 בצפניה 
קומפלט  מרוהטת  ומטופחת,  חדשה 
+ מרפסת גדולה ונוף מדהים, מעלית. 

תיווך 02-6254049
[20051568]

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

4100074/050-4182542
[20051521]

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

הנדלס
[20050615]

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
עם  השבת  בככר  מ"ר   50 להשכרה 
 *   *   *   *   * מציאה  במחיר  חזית 
בצפניה קרוב לבר אילן 48 מ"ר מיידי 
*  *  *  * ועוד מבחר חנויות בגאולה 
צביקה  תיווך   ! ולמכירה  להשכרה 

רוזן 052-763-4444
[20051587]

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]

ירושלים | משרדים
רגשיים,  מטפלים  ליועצים, 
מ'  כ-30  מדהימה  קליניקה 
בי-ם  קבועים  לימים  להשכרה 

במיקום אסטרטגי: 0533139700
[20051588]

בני ברק | מכירה
מ"ר   55 כ-  משופצת  לל"ת  בדנגור 
ביטון  גג   + מ"ר   30 אופציה   + חד'   3
1,370,000 ש''ח גמיש. 054-8497791
[20051589]

בבנין  אחרונה  חד'   4 אהרון  ברמת 
בוטיק לפרטים לכוביצקי נכסים -03

729-7690
[20051584]

בלנדא 5 חד' גדולה + 2 חיות בטאבו 
03-729- נכסים  לכוביצקי  לפרטים 

7690
[20051583]

יפיפיה  חד'   4 דירת  כץ  בפרדס 
להיכנס  הריהוט  כולל  ומושקעת 
03- נכסים  לכוביצקי  לפרטים  ולגור 

729-7690
[20051582]

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

לפרטים: 054-8439980
[20051580]

יפהפיות  5ח'  בבניה  צייטלין  באזור 
"אפיק- מ.שמש  י.הורים   + מרווחות 
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20051576]

נוף  יפהפיה +  חדשה  רמבם 3  באזור 
"אפיק-נכסים"  מיידי!  1,670,000ש"ח 

03-5791514
[20051575]

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

3128884
[20051574]

דירה  בוטיק  בבנין  לנדא!  ליד 
ק"ק  מרפסת   + אחרונה! 4ח' 110מ"ר 

3כ"א "אפיק-נכסים" 03-5791514
[20051573]

5ח'  זכאי/יהודה-הנשיא  בן  באזור 
יח"ד  שתי  גדולה +  סוכה  חזית +  ק"א 
2,830,000ש"ח!  רק  בק"ק  מושכרות 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20051572]

162מ"ר  עזרא/ויזניץ  באזור 
חזית  ק"ב  יח"ד   + משופצת  6ח' 
03- "אפיק-נכסים"  3,150,000ש"ח 

5791514
[20051571]

פנטהאוז נדיר! 260מ"ר בנוי + 90מ"ר 
 + גבוהה!  ברמה  מושקע  מרפסות 
נוף מרהיב ק"ה חזית + מעלית 3 כ"א 
03- "אפיק-נכסים"  בלבד!  למבינים 

5791514
[20051570]

בני ברק | השכרה
ק"ב  משופצת  ענקית   5.5 בק.הרצוג 
03- "אפיק-נכסים"  4,500ש"ח!  רק 

5791514
[20051578]

מרוהטת  יפהפיה  חדשה  במלצר 2.5 
קומה נוחה 3,900ש"ח "אפיק-נכסים" 

03-5791514
[20051577]

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]

 + ומפוארת  יוקרתית  דיור  יחידת 
 . רוזבסקי  ברח'  מושלמת  נוף,  סוכה, 

054-8477102 / 054-8477101
[20051398]

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]

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. 
אשדוד | מכירה

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

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

בית שמש | מכירה
מושכר  יחי"ד   + בקריה  חדרים   4
גמיש  ב-1.860.000  ש"ח  ב-2500 
130 ב'  רמה  במרכז  חדרים   5.5  *
נוף  מרפסת   + מ"ר  אופציה 40   + מ"ר 
תיווך  רכטשפר  חיים  ב-2.060.000 

הנדלניס"ט 0527630605
[20051349]

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]

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]

דירות להשכרה 
דירה?  לשכור  או  לקנות  מחפש 
עוד  פנה  דירה?  משכיר  או  מוכר 
03-8022222 הארץ"  ל"לוח  היום 

הפרסום חינם
[20041264]

הר יונה 
ומשפרי  צעירים  לזוגות  הפתרון 
יונה  הר   - הבעש"ט"  ב"קרית  דיור 
ובפיקוח  בנשיאות  עילית  נצרת  ג' 
שליט"א  סירוטה  מאיר  ר'  הרה"ג 
ש''ח  אלף   699 מ  החל  חדרים   3
גן  ודירות  חדרים   4-5 דירות 
08- ויזמות"  שיווק  "אורטל  וגג 

055-6704800 9798447
[20051567]

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]

דירה  שערים  ובמאה  בגאולה 
לפסח,  וממוזגת,  מפוארת  חדשה, 
לימים ולשבתות, במחיר נח. -050

4109434
[20041631]

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]

דרוש ַ בירושלים  מאנ"ש  לחנות 
נסיון  מלאה,  במשרה  חנות  מנהל 
בניהול צוות, ראש גדול, אסרטיביות, 
קו"ח:  מיידית  לעבודה  זמינות 
פקס:   drushim3000@gmail.com

077-3180681
[20051586]

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]

מהמגזר  שדכניות  דרושות 
ש''ח   5,000 נסיון  בעלות  החסידי 

052-7605146
[20051490]

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]

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

בכל סניפי הרשת
[20048014]

מזכיר/ה  יהדות  להפצת  לארגון 
מהבית-  המשרד-עבודה  לניהול 
ברובה.שעות נוחות,שכר התחלתי 
בי-ם  שקט  למשרד   * ש''ח   6,000
שקטה,א-ה  לעבודה  מזכיר/ה 
 * ש''ח   4,000 9:00-14:00,שכר 
לעבודה  פקיד/ה  בב"ב  לחברה 
נדרש  רגועה,לא  משרדית 
ניסיון,8,000 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]

ספרים 
ספרי  וכל  רמב"ם.  שו"ע.  ש"ס.טור. 
ישיבות  לחתנים  והדר",  "עוז 
וכוללים במחירים מוזלים משלוח 
לפרטים  תשלומים   10 עד  חינם 
והזמנות יצחק וויס 052-7199510

[20051515]

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 

במוצ"ש  בהירה  חומה  פאה  אבד 
מירי   .M. K חברת  של  האחרון 
באזורים  בירושלים  קפולוביץ. 
מאירות  פנים  או  מורחבת  סנהדריה 
או רמת שלמה המוצא שיתקשר -02

5718188
[20051590]

כ"ה  חמישי  ביום  מגבעת  נשכחה 
052- לצפת  מבירייה  בטרמפ  בשבט 

6184183
[20051581]

דף היומי בבלי: חולין עז    דף היומי ירושלמי: שביעית ט    חובות הלבבות:
משנה יומית: ב"ב א, ה-ו    הלכה יומית: חשבון הנפש השביעי (העבדות) 
או"ח תנד, ב-ד    רמב"ם יומי: מעשה"ק יט - תו"מ ב    שו"ע הרב - רב יומי:

י, יז-כא    דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' קנט-קע    חפץ חיים: לה"ר א, 
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' נו: ה-ו  

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

9:099:119:109:119:119:09סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:349:359:359:369:369:33סוף זמן תפלה מג"א

10:0410:0510:0510:0610:0610:03סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
11:5411:5511:5411:5611:5611:52חצות היום

12:2412:2512:2412:2612:2612:22מנחה גדולה
17:2717:2317:2417:2617:2517:21שקיעת החמה

זמנים למחר

4:544:554:554:564:564:53עלות השחר
5:335:355:345:355:355:33זמן ציצית ותפילין

6:236:326:246:266:266:21הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
5798072 רבי עקיבא 80, ב"ב    תל אביב שפירא 054-6299109 אגריפס 42    בני ברק מרפאת אגריפס ירושלים
077- צייטלין פארם  סופר  בלילה   01:00 עד   19:00 מהשעה   9 העם  אחד   077-8880390 שלום מגדל  פארם  סופר 
077-8881370 הברזל 23 מהשעה  8882390 אבן גבירול 62 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם רמת החייל
למחרת    08:00 עד   19:00 מהשעה   4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם  בלילה   01:00 עד   19:00
050- סופר פארם מרכז רפואי רמב"ם 077-8880780 רח' סמילנסקי פינת רמז    חיפה סופר פארם רמז   נתניה

077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד  סופרפארם 8900432 העלייה השנייה 10    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון 01:00    חולון

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: 213.4-
אתמול: 213.435-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
13-7

תל אביב
18-11

חיפה
16-11

גולן
15-9

טבריה
19-12

גליל
12-6

באר שבע
18-7

אילת
22-12

מזג האויר
עלייה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית. תחול עלייה 
בטמפרטורות והן תהיינה רגילות 

בעונה. 

רביעי - נאה בד"כ עם עליה נוספת 
בטמפרטורות. בשעות הבוקר ינשבו 

רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

חמישי - גשם מידי פעם בעיקר 
בצפון הארץ. הרוחות יתחזקו ובדרום 

הארץ יעשה אביך וייתכן גם במרכז. 
הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת 

ויעשו נמוכות מהרגיל בעונה.  

שישי - גשם לפרקים מלווה בסופות 
רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ 

ובמישור החוף. שלג בחרמון. ינשבו 
רוחות ערות. יוסיף להיות קר מהרגיל 

בעונה. בדרום הארץ עדיין ייתכן 
אובך.  

שישיחמישירביעי

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  בהלכות  לשאלות  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



צרפת: כתובות אנטישמיות 
על חנות יהודית בפריז

הליגה הצרפתית נגד גזענות ואנטישמיות הביעה זעזוע מהאירוע 

מאת א. למל

אנ־ ריסו  צרפת  בירת  בפריז 
טישמים כתובת 'יהודי' על זגוגית 
הבייגלים  חנויות  רשת  חנות 
של  העתיק  ברובע  'בייגלשטיין' 

העיר.
לפתוח  שהגיעו  החנות  בעלי 
הכ־ את  לגלות  נדהמו  החנות  את 

תובת והזעיקו את המשטרה.
גזע־ נגד  הצרפתית  הליגה 

זעזוע  הביעה  ואנטישמיות  נות 

בתקרית  מדובר  מהאירוע. 
לסד־ המצטרפת  אנטישמית 
שהתר־ נוספות  תקריות  רת 

בחודשים  צרפת  בבירת  חשו 
פתחה  המשטרה  האחרונים. 

בחקירה.

אחת הכתובות האנטישמיות שרוססו בפתח החנות

גרמניה: המשטרה החרימה 
ציורים של היטלר ימ"ש 

מאת א. למל

עשרות  החרימה  המשטרה 
ציורים ורישומים של הצורר היט־
לר ימ"ש שהוצעו למכירה פומבית 
ידי  על  שבגרמניה,  נירנברג  בעיר 
'ויידלר',  הפומביות  המכירות  בית 

בחשד כי הם מזויפים.
בית המכירות הציע 31 ציורים 
ורישומים שבוצעו ככל הנראה על 
ידי היטלר ימ"ש עצמו. אולם מו־
בציורים  מדובר  כי  טוענים  מחים 

מזויפים.
בו־ ציורים  גם  הדיווח  עפ"י 
היה  ולא  במקום  שהושארו  דדים 
נמכרו,  לא  מקורם  לגבי  טענות 
לקנות  חששו  שהרוכשים  לאחר 

אותם.
אמר  הפומבית  המכירה  לפני 
הפומביות,  המכירות  בית  דובר 
כי ישנו ביקוש גבוה ליצירות של 
את  קונים  "אנשים  הנאצי.  הצורר 
מדובר  כי  היטלר  של  עבודותיו 
הלקוחות  מההיסטוריה.  בחלק 
הפוטנציאליים מגיעים מכל רחבי 
בברזיל",  מוזיאון  כולל  העולם, 

ציין הדובר.
למ־ מאפשר  הגרמני  החוק 
יצירות  פומבית  במכירה  כור 

עוד  כל  עצמו,  היטלר  שצייר 
נאציים  סמלים  מכילות  אינן  הן 

עליהן. 

כביש הדמים בירושלים: 
קשיש נלכד תחת אוטובוס

מאת חיים מרגליות

הת־ בנתיב  דרכים  תאונת 
בשדרות  הציבורית  חבורה 
'כביש  המכונה  מאיר,  גולדה 
נפגע  כבן 80  רגל  הולך  הדמים'. 
ב'איחוד  חובשים  מאוטובוס. 
העניקו  ירושלים  סניף  הצלה' 
בזירת  ראשוני  רפואי  סיוע  לו 
עד  בינוני  הוגדר  ומצבו  התאונה 

קשה.
ב'איחוד  חובש  בקר  שוקי 
רפואי  סיוע  לו  שהעניק  הצלה' 
שכב  "הפצוע  מסר:  ראשוני 
בו  שפגע  לאוטובוס  מתחת 

הציבורית.  התחבורה  בנתיב 
והענקנו  אותו  שלפו  אזרחים 
בזירת  ראשוני  רפואי  טיפול  לו 
מי־ חובשים  בסיוע  התאונה 

'איחוד  של  האופנועים  חידת 
פונה  הוא  מכן  לאחר  הצלה'. 
להמשך  נמרץ  טיפול  בניידת 
בבית  רפואי  טיפול  קבלת 

החולים".
במה־ כי  נמסר  מהמשטרה 

הרגל  הולך  נלכד  התאונה,  לך 
והוע־ חולץ  לאוטובוס,  מתחת 

השוטרים  רפואי.  לטיפול  בר 
בחקירת  פתחו  למקום  שהגיעו 

נסיבות התאונה.

לונדון: קריאות אנטישמיות 
ברכבת התחתית

מאת א. למל

למ־ תלונה  הגישה  יהודיה 
שלדבריה  לאחר  לונדון  שטרת 
קריאות  לכששמעה  בהלם  לקתה 
התחתית  ברכבת  אנטישמיות 
פרסמה  המשטרה  לונדון.  של 
מה־ ומבקשת  פומבית  קריאה 

שני  את  למצוא  לה  לעזור  ציבור 
אחראים  שלדעתה  החשודים 

למעשה.
שביקשה  ה־33,  בת  האשה 

להישאר בעילום שם, אמרה שהם 
קשות  אנטישמיות  קריאות  צעקו 

ובוטות.
פי  על  שנסעו  החשודים,  שני 
את  השמיעו  ילד,  עם  הדיווחים 
בין  ויקטוריה  צפון  בקו  הקריאות 
פארק  לגרין  ויקטוריה  תחנות 
בסביבות השעה 8:30 בערב במו־

צאי שבת.
כזה  "מצב  כי:  סיפרה  האשה 
אתה  במקום.  קופא  פשוט  אתה 
איתם,  להתעמת  אם  יודע  לא 

לא  אחד  אף  כיהודיה.  ולהזדהות 
התערב. ראיתי בשנים האחרונות 
אנ־ גרפיטי  של  באירועים  עלייה 
שמ־ לא  מעולם  אני  אבל  טישמי, 

עתי משהו כל כך בוטה ואנטישמי 
בפומבי".

עודדו  שם  שהיו  "אנשים 
של  בסופו  כך.  על  לדווח  אותי 
שדיווח  היחיד  האדם  הייתי  דבר 
לא  המשטרה  אבל  המעשה.  על 
שיגישו  בלי  דבר  לעשות  יכולה 

תלונה".

תחינתו של ניצול־השואה: "אנא 
לקבוע לי מזוזה במקום נמוך"

יצא  בתל־אביב  חב"ד  מרכז 
מיוחדת:  ביוזמת־ענק  אלו  בימים 
בתל־אביב–יפו",  המזוזה  "שבוע 
התא־ בין  השבוע  שבמסגרתו 
כל  יוכל  א',  אדר  י'  עד  ה'  ריכים 
את  לבדוק  הגדולה  בעיר  תושב 
ולר־ בחינם  בביתו  המזוזות 
ומהודרות  חדשות  מזוזות  כוש 

בהוזלות ענק.
רחב  בהיקף  פרסום  קמפיין 
כל  לידיעת  הבשורה  את  הביא 
ובשלטי  ישיר  בדיוור  התושבים 

ור־ לבדיקת  פניות  ואלפי  חוצות, 
כישת מזוזות כבר מגיעות למוקדי 

חב"ד ברחבי העיר.
במרכז חב"ד מספרים על פניה 
בעקבות  אמש  שהגיעה  מיוחדת 
שב־  ,90 בגיל  מקשיש  הפרסום, 
לרכוש  ניתן  אם  שאל  רועד  קול 
מזוזה "ולקבוע אותה במקום נמוך 

בדלת".
אחת  מזוזה  רק  יש  "בביתי 
ישנה מלפני עשרות שנים, שאינני 
הק־ סיפר  כשרה",  היא  אם  יודע 
גבוה  במקום  קבועה  "והיא  שיש, 
האחרונות  בשנים  הבית.  בפתח 
מרימה  היתה  אמי  כיצד  נזכרתי 
המזוזה  את  לנשק  בילדותי  אותי 
אני  כיום  השינה.  לפני  ערב  בכל 

ואינני  המזוזה  את  לנשק  רוצה 
מרותק  אני  כי  אליה,  להגיע  יכול 

לכיסא גלגלים". 
במיוחד  חביבה  מזוזה  "מצות 
הדו־ אורך  לכל  ישראל  עם  על 

אומר  בימינו",  ובמיוחד  רות, 
כ"ק  שליח  גערליצקי,  יוסף  הרב 
זצוק"ל  מליובאוויטש  אדמו"ר 
העיר,  מרכז  ורב  לתל־אביב־יפו 
"אך לפעמים בגלל חוסר נגישות, 
המ־ כשרות  בנושאי  ידע  חוסר 

ישנם  גבוהות,  עלויות  או  זוזות 
לקיים  מצליחים  שאינם  כאלו 
מב־ אנחנו  בהידור.  המצוה  את 

בעיר  יהודי  לכל  לסייע  טיחים 
שיזכה למזוזות כשרות ומהודרות 

בביתו".

אחד משלטי החוצות של הקמפיין באוטובוס בתל אביב
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