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קו 'טלבית' – קו המידע של 
יריד לבית 8 עודכן ושודרג

קו עדכונים חדש וייעודי מתחיל לפעול מעתה עד ליום היריד ^ בקו המידע 
תשובות לשאלות המשתתפות, הנחיות ופרטים חיוניים שונים שיקלו על 

התמצאות בכל הקשור לאירוע ^ הקוראים מוזמנים לעקוב אחר ההודעות 
בקו הטלמסר, ולהישאר מעודכנים 

שעברו  ליריד  ההכנות  בצד 
קו  'טלבית',  הושק  גבוה  להלוך 
לענות  כדי  שנועד  מיוחד  טלמסר 
למש־ המגיעות  שונות  שאלות  על 
יתחיל  הטלמסר  קו  המערכת.  רדי 

לפעול מהיום ובו ניתן יהיה לשמוע 
פרטים שונים הקשורים ליריד. 

פועל  בהן  השנים  במהלך 
'המבשר'  מבית  'לבית'  יריד 
הת־ שנצבר,  הרב  הנסיון  ולאור 

ברר כי תהיה תועלת מרובה בקו 
כזה, וכי מוקד מידע זמין וייעודי 
שייתן מענה לכל הקשור לפרטי 

היריד – הוא צורך בשטח.

אגודה אחת בלבב שלם
כנס יסוד מועצת הקהילות הארצית של תנועת אגודת 

ישראל ביום ראשון י"ב באדר א' בעיה"ק ירושלים
רא־ בקרב  שוררת  רבה  תכונה 
כנס  לקראת  הקודש  קהילות  שי 
הארצית  הקהילות  מועצת  יסוד 
אושר  ישראל,  אגודת  תנועת  של 
של  ובברכתם  בהוראתם  הוקם 
הכ־ במסגרת  שליט"א  ורבנן  מרנן 
בקרית  שהתכנסה  הארצית  נסיה 

צאנז בנתניה. 
אי"ה  שיתקיים  היסוד  בכנס 
באולם  א',  באדר  י"ב  ראשון  ביום 
הקודש  עיר  במרכז  ישראל'  'בית 
להשתתף  צפויים  ת"ו,  ירושלים 
ראשי כלל קהילות הקודש, כאיש 

אחד בלב אחד, מתוך מטרה משו־
פעלים  הרבות  של  ונעלה  תפת 
למען הרבות כבוד שמים, להגדיל 

תורה ולהאדיר כבוד החסידות.
מועצת  הקמת  בשורת 
הוכרז  עליה  הארצית  הקהילות 
מהדה־ בנתניה,  הארצית  בכנסיה 

הציבור  את  אחריה  וסוחפת  דת 
עיניו  את  הנושא  בארץ  החסידי 
מתוך  בס"ד,  להצלחתה  ומייחל 
אכן  תעמוד  כי  וכמיהה  שאיפה 
ד'  וחפץ  ובציפיות  ביעדים  בס"ד 
בידי העוסקים במלאכה בשליחות 
ורווחת  טובת  למען  יצליח,  קודש 

הציבור הקדוש בכל אתר ואתר.

מתנגדים לתכנית שעדיין לא שמעו את פרטיה

הפלסטינים פועלים לטרפד את התכנית 
של טראמפ וגייסו לצידם את הרוסים 
לטענת הרוסים מדובר ב"עסקה הרסנית שמנסה לקדם גישות חד צדדיות" ^ מוקדם יותר השבוע אבו מאזן ביקש אישית 

ממלך סעודיה להסתייג מהתכנית ^ במקביל, הפלסטינים פועלים בכל דרך אפשרית על מנת לסכל תמיכה של מדינות נוספת 
ב'תכנית המאה' של הנשיא

מאת מרדכי גולדמן

פועלים  הפלסטינית  בהנהגה 
השלום  בתכנית  תמיכה  כל  לסכל 
של  תמיכה  ולמנוע  טראמפ  של 
סעודיה  ובעיקר  ערב,  מדינות 
האחרונים  בימים  בה.  ומצרים, 
סעודיה  מלך  בפני  הציג  מאזן  אבו 
המדינית  בזירה  ההתפתחויות  את 
הפלסטינית וביקש ממנו להסתייג 

מהתכנית.
הפלסטינים  הצליחו  במקביל 
גם לגייס את הרוסים נגד התכנית. 
לברוב,  סרגיי  הרוסי,  החוץ  שר 
'דיל  על  תקיף  במסר  אתמול  יצא 
במ־ כי  ואמר  טראמפ  של  המאה' 
קום להציע דרכים חדשות לפתור 
הישראלית־פלסטי־ הבעיה  את 

כבר  מבטיחים  האמריקנים  נית, 
איזשהו  שיציעו  משנתיים  יותר 
שה־ הדיל  כי  טוען  לברוב  'דיל'. 
ציעו האמריקנים גורם לו להעריך 

את העסקה העתידית כהרסנית.
העסקת  כי  הוסיף  לברוב 

המאה'  'דיל  המכונה  המאה, 
שנעשתה  התקדמות  כל  תהרוס 
תלויה  להתקדם  "הדרך  כה.  עד 
ולא  בלבד  המעורבים  בצדדים 
אינטר־ עם  חיצוניים  בשחקנים 

סים", הוסיף.
הנו־ הסיטואציה  "לצערי, 
הישראלים  בין  ביחסים  כחית 
עם  אותנו  משאירה  לפלסטינים 
לברוב  אמר  דאגה",  גם  אך  רצון, 
הכרוכה  הסכנה  על  גם  שדיבר 
לדבריו,  האמריקנים,  בו  בהסכם 
צדדיות  חד  גישות  לקדם  מנסים 
של  בעמדות  להתחשב  מבלי   –
"ההסכם  הבינלאומית.  הקהילה 
נועד לשבור את הכלים החשובים 
הבינלאומי  המשפט  של  ביותר 
הפלסטינית",  השאלה  ביישוב 

הוסיף.
רבים  כי  לברוב  אמר  לסיום 
הבינלאומית,  הקהילה  מחברי 
מתחילים  רובה,  לא  עדיין  כי  אם 
הפנים־פל־ שהסתירות  לחשוב 

לגישור".  ניתנות  אינן  סטיניות 

אפ־ אין  לטענתו  כי  הוסיף  עוד 
לספק  כאלה,  בתנאים  שרות, 
שתי  בפתרון  התקדמות  כל 

המדינות"
שיגר  השבוע  יותר  מוקדם 
אש"ף,  של  הפועל  הוועד  מזכ"ל 
מיוחדת  פנייה  עריקאת,  סאיב 
בשטחי  הדיפלומטי  הסגל  לנציגי 
לא  בקריאה  הפלסטינית  הרשות 
הממשל  שנוקט  בצעדים  לתמוך 
האמריקאי לקראת פרסום תכנית 
ממשל  של  "הנסיונות  השלום. 
לגיטימציה  להעניק  טראמפ 
ישראל,  של  ולהפרות  לפשעים 
של  במדיניות  תמיכה  גם  כמו 
בלתי  בהכרה  לרבות  ישראל, 
ישראל  כבירת  בירושלים  חוקית 
לגי־ ומתן  השגרירות  והעברת 

כל  קיצוץ  להתנחלויות,  טימציה 
לעם  והסיוע  ההומניטארי  הסיוע 
הפלסטיני כולל הפגיעה באונר"א 
וסגירת משרדי אש"ף בוושינגטון 
את  לחזק  מלבד  דבר  עשו  לא   –
הקיצונים באזורנו, ובכך פגעו עוד 

והיציבות  הבטחון  בסיכויי  יותר 
העולם",  ובשאר  הערבי  בעולם 

כתב עריקאת.
הסוגיה  כי  ציין  הוא  במכתב 
לקהילה  מבחן  היא  הפלסטינית 
למ־ הנוגע  בכל  הבינלאומית 
הבינלאומי.  למשפט  חויבותה 
תא־ הבינלאומית  הקהילה  "אם 
להצליח  טראמפ  לממשל  פשר 
תנאי  את  לשנות  בנסיונותיו 
ידי  על  לפלסטינים  ההתייחסות 
ול־ לפשעים  לגיטימציה  מתן 
יהווה  הדבר  בישראל,  עבירות 
תהליכי  לכל  מסוכן  תקדים 
הוסיף.  בעולם",  עתידיים  שלום 
"אנו  עריקאת,  המשיך  "לפיכך", 
מגנים את נסיונותיהם של מארגני 
ההפרות  את  לנרמל  ורשה  ועידת 
הבלתי  הזכויות  של  השיטתיות 
הפל־ העם  של  לערעור  ניתנות 
הקהילה  לשאר  וקוראים  סטיני, 
באחריות  לשאת  הבינלאומית 
והמוסרית  הפוליטית  המשפטית, 
של  זכויותיו  למימוש  ולפעול 

למשפט  בהתאם  הפלסטיני  העם 
האו"ם  ולהחלטות  הבינלאומי 

הרלוונטיות".
היוזמה  את  הזכיר  עריקאת 
הרשות  יו"ר  שהציג  המדינית 
לפני  עבאס  מחמוד  הפלסטינית 
כשנה, שמבוססת על כינוס ועידת 
ניתן  אז  "רק  בינלאומית.  שלום 
העו־ בין  נורמליזציה  לקדם  יהיה 
לם הערבי למדינת ישראל", כתב. 
"היום אנו מתמודדים עם מציאות 
בשיתוף  טראמפ,  מנהל  שבה 
חדשה  יוזמה  פולין,  ממשלת  עם 
הפ־ הלאומי  הפרויקט  להשמדת 

לסטיני".

הרפובליקנים והדמוקרטים השיגו הסכם 
בנושא בניית החומה בגבול מקסיקו

טראמפ הגיב באיפוק: "אני לא יכול לומר שאני מאושר מההסכם הזה אבל החומה תיבנה בסופו של דבר" 

המודיעין האמריקני חושש: רוסיה וסין מפתחות מערכות 
נשק שיוכלו לאיים על עליונותה של ארה"ב בחלל 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

דו"ח מיוחד שנכתב על ידי מו־
מחים של משרד ההגנה האמריקני 
רוסיה,  של  הלל  בתכניות  ועוסק 
הצפונית,  וקוריאה  איראן  סין 
מעלה חשש כבד בוושינגטון, לפיו 
מער־ מפתחות  סין,  ובפרט  רוסיה 
מטרות  שיוכלו להשמיד  נשק  כות 
בחלל, ובכך לפגוע בעליונותה של 

ארה"ב בתחום זה. 
ממנו  שחלקים  הדו"ח  פי  על 
על  ופורסמו   CNN לרשת  דלפו 
הג־ להישגים  שהגיעה  מי  ידה, 

היא  כה  עד  בתחום  ביותר  בוהים 
מח־ כיום  כבר  הנראה  וככל  סין, 

מערכות  לשבש  ביכולת  סין  זיקה 
המותקנות  מידע  ואיסוף  צילום 

על גבי לוויינים אמריקאים. 

מו־ עדיין  הסיניות  היכולות 
אנשי  מעריכים  כך  מאוד,  גבלות 
ובשלב  האמריקנים,  המודיעין 

לפ־ מסוגלות  אינן  עדיין  הן  זה 
רק  אלא  עצמם,  בלוויינים  גוע 
עליהם.  המותקנות  במערכות 

מוגבלות  הללו  היכולות  כן,  כמו 
במסלול  הנעים  ללוויינים  רק 
שנעים  באלו  ולא  נמוך,  לווייני 

מכדור  יותר  רחוקים  במסלולים 
הארץ. 

מעריכים  המומחים  זאת,  עם 
כי עד השנה הבאה כבר תחזיק סין 
ביכולת של השמדת לוויינים במ־

תהיה  כעשור  ובעוד  נמוך,  סלול 
בלוויינים  גם  לפגוע  יכולת  לה 
באמ־ זאת,  יותר.  הרבה  רחוקים 

מתקדמות,  לייזר  מערכות  צעות 
רחב  תעופה  טווח  בעלי  וטילים 

עם רמת דיוק גבוהה. 
כותבי  קוראים  האמור,  לנוכח 
ומאמ־ משאבים  להשקיע  הדו"ח, 
נשק  מערכות  בפיתוח  רבים  צים 
ומערכות הגנה אמריקאיות מתק־

דמות, שיפותחו במיוחד ללוחמת 
לזירה  להפוך  עלולה  אשר  החלל, 
ומשמעותית  מרכזית  לחימה 

מאוד במלחמות עתידיות. 

דיווח: נתניהו דחה יוזמת שלום סעודית

ראש הממשלה נתניהו דחה יוזמת שלום סעודית 
שהוצגה לו בפגישה חשאית אחרי צוק איתן

מאת כתב 'המבשר'

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
סעודית  שלום  יוזמת  דחה  ניהו 
שהוצגה לו בפגישה חשאית אחרי 
אמש  נחשף  כך  איתן'.  'צוק  מבצע 
ביום  הדיווח,  לפי   .10 בערוץ 
סעודיה  איתן'  'צוק  של  האחרון 
ליוזמה  הצעה  לישראל  העבירה 
עזה,  לשיקום  משותפת  מדינית 

להתנעה מחדש של תהליך השלום 
ולמאמץ משותף נגד איראן.

ישראל  כי  הציעו  הסעודים 
מעודכנת  גרסה  יגבשו  וסעודיה 
נת־ הערבית,  השלום  יוזמת  של 

את  יציגו  הסעודי  החוץ  ושר  ניהו 
עצרת  בימת  מעל  יחדיו  היוזמה 
אחר  חודש  שהתקיימה  האו"ם 
כי  יכריזו  וסעודיה  וישראל  כך, 
נכנס  הישראלי־פלסטיני  הסכסוך 

גם  בסעודיה  פתרון.  של  לתהליך 
ומתן  המשא  את  לחדש  הציעו 
ולהוביל  לפלסטינים,  ישראל  בין 
לשיקום  ובינלאומי  אזורי  מהלך 

רצועת עזה.
חודשים  לפני  הדיווח,  לפי 
עם  בחשאי  נפגש  נתניהו  אחדים 
סעודיה  מלך  של  האישי  שליחו 
בנ־ הנסיך  לאומי  לבטחון  והיועץ 

שלישית.  במדינה  סולטאן  בן  דר 
סעודיה  כי  הבהיר  בנדר  הנסיך 
שלום  תהליך  של  התחלה  רוצה 
שיאפשר  ישראלי־פלסטיני 
איראן.  מול  אזורי  מהלך  להוביל 
עשר  שנמשכה  פגישה  אחרי 
הפסגה  את  להכין  סוכם  שעות 

באו"ם.
בפרטים  המעורים  המקורות 
מכן  שלאחר  בימים  כי  סיפרו 
בין יועציו  כמה פגישות  התקיימו 

של הנסיך  של נתניהו לבין אנשיו 
משותף.  מסמך  לגבש  כדי  בנדר 
טיוטה  לסעודים  הציגה  ישראל 
לחלק  הסכימו  הסעודים  משלה. 
מי־ דרשו  אך  מהנקודות,  גדול 
המ־ לפי  כן.  גם  להתגמש  שראל 
נתניהו  בנושא  שמעורים  קורות 

סירב והמגעים עלו על שרטון.

סקר: הליכוד – 32
מנדטים, בני גנץ – 21

אמש דווח כי לפי שעה החיבורים האפשריים 
מהמרכז־שמאל אינם צוברים תאוצה 

מאת מאיר ברגר

על  לשמור  ממשיך  הליכוד 
שפור־  13 חדשות  מסקר  יציבות: 
הבחירות  אילו  כי  עולה  אמש  סם 
מפלגת  היום,  מתקיימות  היו 
מנדטים  מקבלת 32  היתה  הליכוד 
ומפלגת חוסן לישראל היתה זוכה 

ב־21 מנדטים.
מק־ היתה  עתיד  יש  מפלגת 

מפלגות  ואילו  מנדטים   11 בלת 
מקבלות  החדש  והימין  העבודה 

שמונה מנדטים כל אחת.
זוכה  התורה  יהדות  מפלגת 
סיעת  גם  וכך  מנדטים,  בשבעה 
הרשימה  טיבי.  אחמד  של  תע"ל 
שישה  מקבלות  וש"ס  המשותפת 

מנדטים כל אחת.
מפלגת כולנו של כחלון ורשי־
מנד־ חמישה  מקבלות  'מרצ'  מת 

טים, ומפלגת ישראל ביתנו נהנית 
מארבעה מנדטים בלבד.

ח"כ  בראשות  גשר  מפלגות 
היהודי  הבית  לוי־אבוקסיס, 
אחוז  את  עוברות  לא  והתנועה 

החסימה.
כי  עולה   13 חדשות  מסקר 

העבודה  בין  איחוד  של  במקרה 
מקבלת  החדשה  המפלגה  למרצ, 
מפלגות  זאת,  עם  מנדטים.   14
נשא־ היו  לישראל  וחוסן  הליכוד 

רות עם אותן מספר מנדטים בעוד 
מאבדת  היתה  עתיד  יש  שמפלגת 

מנדט אחד ועומדת על עשרה.
אמש דווח בערוץ השני כי לפי 
מהמ־ האפשריים  החיבורים  שעה 

תאוצה.  צוברים  אינם  רכז־שמאל 
בשי־ הבהיר  אשכנזי  שגבי  לאחר 
חות סגורות כי ככל הנראה לא יצ־
טרף לחיים הפוליטיים, והמו"מ בין 
תקוע,  עתיד'  ל'יש  לישראל'  'חוסן 
חוסן  בין  המו"מ  גם  כי  אמש  דווח 
ח"כ  של  גשר  למפלגת  לישראל 
כבר  שרטון  על  עלה  לוי־אבקסיס 
רקע  ועל  ההתחלתיים  בשלבים 
חילוקי דעות בנושאים הכלכליים.

נתניהו המריא אמש לוורשה לוועידה עולמית 
נגד איראן ואישר את התקיפה בסוריה

ינאם בכינוס הפתיחה של הוועידה וייפגש עם סגן נשיא ארה"ב ומזכיר המדינה 
מאת מרדכי גולדמן

אמש  אישר  הממשלה  ראש 
כי ישראל היא זו שתקפה שלשום 

לוועידה  המראתו  לפני  בסוריה. 
ראש  אמר  בוורשה,  הבינלאומית 
הממשלה בנימין נתניהו כי "אנחנו 
ונגד  איראן  נגד  יום  כל  פועלים 

הניסיונות שלה להתבסס באזור".
איומים.  לנו  שולחת  "איראן 
איימו  הם  ה-40  המהפכה  ביום 
וחיפה.  אביב  תל  את  להחריב 
ואם  בזה  יצליחו  לא  שהם  אמרתי 
המהפכה  יום  יהיה  זה  ינסו  הם 
נתניהו.  אמר  שלהם",  האחרון 
מאוד  הרבה  מפעילים  "אנחנו 
הניסיונות  נגד  וגורמים  אמצעים 
גרעיני  בנשק  להתחמש  שלהם 
הני־ את  גם  בליסטיים.  וטילים 

בסוריה  להתבסס  שלהם  סיונות 
אנחנו בולמים".

היוז־ את  מעריך  מאוד  "אני 
לה  שותף  שאני  האמריקנית  מה 
נתניהו  אמר  ארוכים",  חודשים 
ייחשב  "מה  והוסיף:  הוועידה  על 
הצלחה? הפעולות שאנחנו עושים, 
פועלים  אנחנו  איראן.  את  בולמים 
כל יום, כולל אתמול נגד איראן ונגד 

הניסיונות שלה להתבסס באזור".
ראש  המריא  אמש  כאמור, 
המריא  נתניהו  בנימין  הממשלה 
בוועידה  ישתתף  שם  לוורשה, 
ארצות  בהשתתפות  בינלאומית 
ערב  ממדינות  ובכירים  הברית 
לסוגיית  שתוקדש  מדינות  ומ-60 

איראן.
לנאום  צפוי  הממשלה  ראש 
וכן  הוועידה,  של  הפתיחה  בכינוס 
פגי־ ויקיים  הצד  באירועי  ישתתף 
שות נפרדות עם סגן נשיא ארצות 
הברית מייק פנס ושר החוץ האמ־

העי־ הנושא  פומפאו.  מייק  ריקני 
קרי בוועידה הוא אמנם איראן, אך 
האולטימטיבית  השלום  תכנית  גם 
של הנשיא טראמפ תהיה על השו־
לחן: חתנו ויועצו של הנשיא טרא־

מפ, ג'ארד קושנר, ושליחו המיוחד 
ג'ייסון גרינבלט, צפויים להשתתף 
התכנית,  על  הנוכחים  את  ולעדכן 
שלפי ההערכה עתידה להתפרסם 

מיד אחרי הבחירות בישראל.
שמתכנסת  ורשה,  וועידת 
בחסות אמריקנית, מוגדרת באופן 
וביטחון  "שלום  על  ככינוס  כללי 
לא  באופן  אך  התיכון",  במזרח 
היא  העיקרית  מטרתה   - רשמי 
האנטי־ הקואליציה  את  לחזק 

הברית,  ארצות  של  איראנית 
וחלק  המפרץ,  מדינות  ישראל, 
ממדינות אירופה. רוסיה לדוגמה, 

בוועידה,  להשתתף  צפויה  אינה 
ונשיאה ולדימיר פוטין בחר לכנס 
במקביל אליה פסגה משלו - והוא 
את  סוצ'י  הנופש  בעיירת  יארח 
ונשיא  רוחאני  חסן  איראן  נשיא 

טורקיה רג'פ טייפ ארדואן.
מתלהבים  לא  באירופה  גם 
מהקו האנטי-איראני של האירוע, 
לבטלו  לחץ  להפעיל  ניסו  ואף 
לכך  הוביל  הלחץ  לקיימו.  לא  או 
מילה  באף  מופיעה  לא  שאיראן 
אך  הוועידה,  של  היום  בסדר 
נותרו  רבות  אירופיות  מדינות 
חשדניות ובחרו בכל זאת לשלוח 
במוקד  בלבד.  זוטר  בדרג  נציגים 
שונות  סוגיות  יעמדו  הדיונים 
איראן  של  להתנהגותה  הקשורות 
הבליסטיים,  הטילים  כמו  באזור 

טרור לקיצוניות וזכויות אדם.

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הארוכה  ההשבתה  אחרי 
ביותר בהיסטוריה של הממשלה 
האמריקאי, שנמשכה 35 יום, ומ־
עליה  מחודשת  להשבתה  חשש 
אם  טראמפ,  דונלד  הנשיא  איים 
הקונ־ לתמיכת  הסכם  יתקבל  לא 
של  בנייתה  פרויקט  במימון  גרס 
הצליחו  מקסיקו,  בגבול  החומה 
הקודם  בלילה  להגיע  הצדדים 
הקונגרס  יקצה  לפיו  להסכם, 
סכום של 1.37 מיליארד דולרים 
לטובת הענין, הרבה פחות מ־5.7
טראמפ  שדרש  המיליארדים 

לקבל. 
המזוהים  התקשורת  כלי 
טענו  הדמוקרטית  המפלגה  עם 
לא־ נועד  ההסכם  כי  אתמול, 

כבוד  של  מוצא  לטראמפ  פשר 

מהפלונטר, משום שסכום כמעט 
ידי  על  שנה  מדי  מאושר  דומה 
הקונגרס לטובת חיזוק השמירה 
על הגבול עם מקסיקו, כך שהס־

עיף התקציבי רק קיבל שם שונה 
לאפשר  כדי  במעט,  אך  והוגדל 
הגבוה  מהעץ  לרדת  לטראמפ 

עליו טיפס. 

עצמו  טראמפ  הנשיא  גם 
רצון  שבע  אינו  הוא  כי  אמר 
יכול  לא  "אני  שהושג.  מההסכם 

יצחק מתתיהו פרוש
בהר"ר אהרן יעקב הי"ו

ישיבת קמניץ 
ירושלים

אסתי קורנבליט
בהר"ר חיים אשר הי"ו
בית יעקב הישן
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום שלישי, ז' אדר א' תשע"ט

חייל צה"ל נפצע 
בינוני במהלך אימון

חייל בחטיבת הצנחנים נפצע באורח בינוני מירי 
במהלך תרגיל פלוגתי בבסיס במרכז הארץ

מאת סופרנו הצבאי

באורח  נפצע  צה"ל  חייל 
במהלך  מירי  כתוצאה  בינוני 
במרכז  צבאי  בבסיס  אימון 
החייל  כי  נמסר  מצה"ל  הארץ. 
פונה לקבלת טיפול רפואי בבית 
חולים. נסיבות האירוע ייבדקו. 
נהרג  שעבר  חודש  בתחילת 
לוחם  יוספי,  אביתר  טוראי  רב 
שנסחף  לאחר  צנחנים,  בסיירת 
בצ־ ניווט  תרגיל  במהלך  בנחל 

פון הארץ. במהלך האימון נפגעו 
שני חיילים נוספים שפונו במצב 
קל לבית החולים רמב"ם בחיפה 
מהיפותרמיה.  סובלים  כשהם 
נדב  אלוף  המרכז  פיקוד  מפקד 
מו־ צוות  הקמת  על  הורה  פדן 

חטיבת  מפקד  בראשות  מחים 
לב־ שמחה  אורן  אל"מ  'עציוני', 
דיקת נסיבות האירוע. בעקבות 
התאונה, הורה מפקד זרוע היב־

שה, אלוף קובי ברק, על עצירת 
כלל הניווטים בצה"ל.

0000

350

בהזדמנות להשקעה:
דירה מחולקת בחיפה, 

8% תשואה, טאבו
דרוש הון עצמי נזיל 400 א' 

מחיר אטרקטיבי!
לרציניים בלבד, לא למתווכים.
054-8528978

לא יפורסם יותר!

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד
  המשך בעמ' ד

החומה הקיימת בין ארה"ב למקסיקו

טיל נגד לוויינים מתוצרת ארה"ב

ארה"ב מעריכה: דאע"ש מחזיק 
ב־40 טון זהב במעוז האחרון שלו 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

של  האחרונה  המערכה 
דאע"ש  נגד  הכורדיים  הכוחות 
האחרון,  השבוע  בסוף  נפתחה 
מתקדמת  אינה  היא  עתה  ולעת 
לנוכח הצלחתם של כ־500 אנשי 
קר־ מתקפה  כל  להדוף  הארגון 
במקביל  כנגדם.  שנפתחת  קעית 
הם סופגים אש כבדה בהפצצות 
אוויריות אינטנסיביות של מטו־
סי הקואליציה בראשות ארה"ב. 

המצפה  דיווח  אתמול 
הפועל  אדם,  לזכויות  הסורי 
ענפה  רשת  ומפעיל  מלונדון 
של משקיפים על אדמת סוריה, 
היא  האמריקאית  השאיפה  כי 
אדיר  זהב  מצבור  על  להשתלט 
דאע"ש  כי  מעריכה  שארה"ב 
מסתיר באזור הלחימה המדובר. 
כי  מעריכים  האמריקאים 
הארגון  שמסתיר  הזהב  כמות 
שערכם  טונות,  לכ־40  מגיעה 
מתקרב לכשני מיליארד דולרים. 
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שביתה לא אחראית 
בחסות ההסתדרות הרפואית 

היום  נכנסת  בירושלים  הדסה  של  החולים  בבתי  הרופאים  שביתת 
הראשון  ביומה  כבר  סופה.  את  לראות  אפשר  אי  ועדיין  השני  ליומה 
שהמתינו  אנשים  בה.  לטיפול  שנזקקו  למי  רב  סבל  השביתה  הסבה 
חודשים לתורם שבו כלעומת שבאו בפחי נפש. בעלי העסקים במתחם 
ניזוקו. כל יום של שביתה פוגע בתהליך השיקום של הדסה מן המשבר 

הכלכלי שהביא כמעט לקריסתו. 

הקלות הבלתי נסבלת שבה ועדים חזקים משבשים את סדרי החיים 
לעבודה  הדין  מבתי  לרוב,  מקבלים,  שהם  והתמיכה  בשביתות  בארץ 
אותן  הורישו  המדינה  מייסדי  שהסוציאליסטים,  החולות  הרעות  מן  הן 
לדורות הבאים. הליכוד כונן אמנם בארץ כלכלה חופשית־קפיטליסטית 
וזאת  הפראיות.  השביתות  נשק  את  לפרק  רצה  לא  או  ניסה,  לא  אבל 
כנראה כדי לא לאבד אהדה ותמיכה של הוועדים המשפיעים, ואכן כמה 
(לשעבר  עידן  פנחס  שבהם,  האחרון  לגדולה.  בו  עלו  הוועדים  מראשי 
של  המקדימות  בבחירות  מוקם  התעופה)  שדות  רשות  עובדי  מנהיג 

הליכוד במקום ריאלי.

שביתת רופאים או עובדי סיעוד חמורה יותר מכל שביתה אחרת, 
ואפילו  החיים  באיכות  אלא  החיים  ברמת  רק  לא  פוגעת  שהיא  משום 
היא  שבת,  כביום  עבודה  של  המסווה  תחת  ההסתתרות  ממש.  בחיים 
של  תרעומתם  את  להבין  אפשר  בעליל.  אתית  ובלתי  צינית  אמתלה 
הרופאים, אבל לא להצדיק את השביתה. הם שלפו מהר מדי את נשק 
השביתה ולא הניחו לכוחות המנסים לפרק את המשבר. קשה להעלות 
על הדעת שלא ניתן לגשר בין הרופאים הדורשים, ובצדק, בשל מצוקת 
לבין  שתוכנן,  כפי  מתמחים  עשרה  לקלוט  בתקנים,  והמחסור  האשפוז 
ליצמן  הרב  הבריאות  שר  סגן  ואכן  רוטשטיין.  המנכ"ל  של  התנגדותו 
התחייב לטפל באופן אישי במשבר ולהביא לכך שהרופאים המתמחים 
ההסתדרות  נדחתה.  הצעתו  אבל  הבא.  בחודש  כבר  עבודתם  את  יחלו 
של  מידית  קליטה  אחראי  ובלתי  יהיר  אולטימטום  הציבה  הרפואית 

המתמחים עד 6 בבוקר או שביתה מיידית.

את האחריות לשביתה יש להטיל, לפיכך, על ההנהגה החדשה של 
לשבות  הרופאים  את  דחפה  אשר  היא  לישראל.  הרפואית  ההסתדרות 
את  ממנו  למנוע  ביקש  שהם  נראה  ליצמן.  הרב  של  תיווכו  את  ודחתה 
ועמד  רוטשטיין  הפרופ'  את  להדסה  שהביא  הוא  ליצמן  הרב  ההישג. 
שואפת  הרפואית  ההסתדרות  הקשות.  בשעותיו  החולים  בית  לימין 
מקצועי  איגוד  שעל  מכך  מתעלמת  היא  שמה.  על  הנצחון  את  לרשום 
מקצועי  איגוד  עבודה.  סכסוך  לפתרון  הזדמנות  כל  למצות  אחראי 
נדרש למתינות, להיות המבוגר האחראי, ולא הבריון השכונתי. האמנם 
החזקים  בוועדים  הרפואית  ההסתדרות  של  החדשה  ההנהגה  התקנאה 

הפרועים שפגיעתם בכלכלת ישראל היא מן הידועות?

מוטב לה להסתדרות הרפואית שבמקום ללבות אש ומדנים בהדסה 
תערוך את חשבון הנפש שלה לגבי אחריותה למצוקת מערכת הבריאות 
בארץ. היא אשר הביאה לעליה בלתי מוצדקת בשכר הרופאים הבכירים 
ובכך פגעה בתקציב הבריאות הכללי, והיא לא דאגה להעלות כראוי את 
שכר הרופאים המתמחים ולא פעלה להפחית את ניצולם בידי הרופאים 
בכך  ברופאים,  וגדל  ההולך  למחסור  האחראים  מן  גם  היא  הבכירים. 
ארצה  שעלו  ומיומנים  בכירים  רופאים  של  קליטתם  על  שהקשתה 
מצרפת וגרמה לשיבתם לארצם. אם הסתדרות הרפואית דואגת לעתיד 
באריאל  לרפואה  הפקולטה  לצד  מתייצבת  אינה  מדוע  בארץ  הרפואה 

שמחבלים בה. 

עם  יחד  להביא  כדי  ארצה  שובו  את  להחיש  הדסה  מנכ"ל  על 
הרופאים ועם סגן שר הבריאות לפתרון המשבר. מההסתדרות הרפואית 

יש לתבוע לשמור על מרחק ולהפנות את מרצה לאפיקים אחרים. 

הזוי
בשלהי הקדנציה הראשונה 
על  הממשלה,  בראשות  שלו 
סף מהפך שלטוני לטובת ברק, 
למחזה  נתניהו  בנימין  נקלע 
את  שלהב  הוא  שבו  עוועים 
תומכיו לקריאות קצובות כנגד 
ובשמאל  בתקשורת  אויביו 
מ-פ-ח-ד-י-ם",  "הם  לאמור: 

"הם מ-פ-ח-ד-י-ם".
מאז  הפך  הזה  המשפט 
(כולל  שרבים  לשון  למטבע 
בווריאציות  השורות  כותב 
אבל  בו  משתמשים  מסוימות) 
ביזארי  היה  עצמו  האירוע 
הקשה  המצוקה  את  וביטא 
הממשלה  ראש  נקלע  שאליה 

באותם ימים. 
לידי  באה  מצוקה  אותה 
ההופעות  שלאחת  בכך  ביטוי 
התקשורתיות האחרונות שבהן 
לצדו,  שהתייצב  מי  הופיע 
שבאו  בכירים  שרים  היו  לא 
אישים  או  גיבוי  לו  להעניק 
זוגתו  אלא  ממחנהו,  אחרים 
בלבד שהשמיעה דברי תמיכה 
את  העצימו  שרק  גרוטסקיים 
המבוכה וכמו ניבאו מראש את 

התבוסה הצפויה. 
העלובים  במראות  נזכרתי 
בלתי  דיסוננס  אתמול.  הללו 
את  אלו  בימים  מלווה  נתפס 
שלוש  סוגר  הוא  נתניהו. 
בתפקיד  רצופות  קדנציות 
כבלתי  נראה  ואלקטורלית 
המנדטים  שלושים  מנוצח. 
ברוב  למפלגתו  המיוחסים 
כבלוק  נראים  הסקרים  ככל 
שניות  שלוש  בדבק  שהודבק 
בשום  להפרדה  ניתן  שלא 
יותר  גדול  זינוק  למעט  צורה, 

כלפי מעלה. 
מנגד, אימת החלטת היועץ 
העומד  לממשלה  המשפטי 
את  ולהקיץ  דינו  את  לחרוץ 
כצל  מרחפת  שלטונו,  על  הקץ 
מפיו  היוצא  הגה  כל  על  כבד 
צועדות  שבה  פסיעה  וכל 
הראשונה  הפעם  זו  רגליו. 
תצורה  שבה  בהיסטוריה 
מתרחשת  נדירה  מתמטית 
הישראלי:  המצביע  עיני  לנגד 
מחוצה  נמצא  המשולש  מרכז 
חסרת  בחירות  מערכת  זו  לו. 
יקבע  הבוחר  לא  שבה  תקדים 
יום  במדינה  יתרחש  אשר  את 
גורם  אלא  הבחירות  לאחר 
חיצוני העונה לשם ד"ר אביחי 
מנדלבליט ולשם התואר היועץ 

המשפטי לממשלה.
המהותית  הסתירה  מתוך 
נקלע  הזו  נסבלת  והבלתי 
שהוא  שדים  למחול  נתניהו 
בין  שלו.  הראשי  הרקדן  עצמו 
מעצות  כתוצאה  קורה  זה  אם 
בוסר  יועצי  של  אחיתופל 
אותו  שאופפים  רעם  הלומי 
ובין אם אלו הדחפים האישיים 
לכך,  אותו  שמובילים  שלו 

התוצאה הרסנית ומפוקפקת.
נתניהו  שיגר  אתמול 
לאומה כולה מסר חזותי, ָאיוֹם 
כשהוא  שלו.  ובנראות  בתוכנו 
וברקע  מסוקים  במנחת  עומד 
רעש נוראי של מסוק מתודלק 
"אני  הממשלה:  ראש  שאג 
מירושלים  כאן  להמריא  עומד 
לבסיס חיל הים בחיפה. הייתי 
אתכם  לקחת  רוצה  מאוד 
להם  יש  אבל  לבסיס  פנימה 
אפשר  אי  מוזרה:  הנחיה  איזו 
בתיבה  חיילים".  עם  להצטלם 
יו"ר  להנחיית  התכוון  "להם" 
האוסרת  הבחירות  ועדת 
בחברת  להצטלם  עליו 

חיילים. 
אבל כמו ילד שכשמגרשים 
לשוב  בוחר  מהדלת  אותו 
נתניהו  התעקש  החלון,  דרך 
כי  באומרו  תמוהה  בדווקנות 
את  ויפרסם  יצטלם  כן  הוא 
התיעוד לאחר הבחירות למען 
אוהדיו הרבים בארה"ב, בהודו, 

בברזיל ובכל העולם.
שהתיעוד  לכך  מעבר 
מרחק  רחוק  הזה  החובבני 
שנות אור מקודמיו המבריקים, 
שהונפקו  יאומן  לא  כי  עד 
ברורה  לא  יוצר,  בית  מאותו 
ההתעקשות המוזרה כשם שלא 
שלה.  והמסר  הפשר  נהירים 
שהתנהלות  כך  על  לדבר  שלא 
הרשויות  כל  מול  חזיתית 
ועדת  יו"ר  לרבות  הן,  באשר 
למצקצק  מתאימה  הבחירות, 
בלשונו משולי הציבוריות ולא 

לראש ממשלה מכהן.
נגרר  שנתניהו  חבל 
בכך  ומשרת  הללו  למחוזות 
את אויביו בלבד. דרוש מבוגר 
שעה  ויפה  בסביבה  אחראי 

אחת קודם.

חזוי
משפטו האלמותי של אבא 
אבן מוכיח את עצמו בדייקנות 

נמרצת פעם אחר פעם.
כי  אבחן  הוא  כזכור, 
שום  יחמיצו  לא  הפלסטינים 

הזדמנות להחמיץ הזדמנות.
הם  קורה.  שוב  זה  כעת 
אחת  אות  לקרוא  הספיקו  לא 
נכתב  שטרם  טראמפ  ממתווה 
בתופים  נגדו  יוצאים  כבר  והם 

ובמחולות.

בזוי
תוצאות  בין  ההתנגשות 
למלכודת  הפריימריז 

השריונים צפויה.
למעשה זהו מפגש בין דבר 
נותנים  אחד,  מצד  והיפוכו: 
מצד  ולקבוע.  להצביע  להמון 
בדמות  טריז  תוקעים  שני, 

שריונים.

לראשונה בישראל: אוטובוסים מונעים 
בגז טבעי החלו לפעול בביתר עילית

פיילוט ראשון בארץ: אוטובוסים ראשונים של חברת קווים־עילית מונעים בעזרת גז 
טבעי החלו לפעול בביתר עילית ^ מדובר בפיילוט לקראת הפעלת 15 אוטובוסים 

נוספים שכבר הגיעו לארץ ^ בס"ה יפעלו 45 אוטובוסים כאלה בביתר עילית

מאת מאיר קליין 

צמד  בתחבורה:  מובילים 
חברת  של  ראשונים  אוטובוסים 
גז  בעזרת  מונעים  קווים־עילית 
בביתר  השבוע  לפעול  החלו  טבעי 
יכלו  כבר  העיר  תושבי  עילית. 
הללו  האוטובוסים  את  לראות 
כבר  מהם  רבים  סובבים ברחובות, 

חוו נסיעה בהם.
הפ־ לקראת  בפיילוט  מדובר 

עלת 15 אוטובוסים נוספים שכבר 
45 יפעלו  ובס"ה  לארץ,  הגיעו 

עילית,  בביתר  כאלה  אוטובוסים 
התחבורה  מכרז  במסגרת  זאת 
שוב  לאחרונה  זכתה  בו  החדש 
מפעילת  קווים־עילית,  חברת 
עי־ בביתר  הציבורית  התחבורה 

לית.
האוטובוסים החדשים, תוצרת 
חברת 'גולדן דרגון', הינם 'ירוקים' 
ונקיים הרבה יותר, הם אינם פול־

בריאה  סביבה  ומהווים  עשן,  טים 
ונקיה יותר לתושבי העיר. כניסת 
לשירות  טבעי  בגז  אוטובוסים 
מספר  מתוכננת  כבר  בישראל 
שנים בכמה רשויות בארץ, ואולם, 
ביתר עילית הינה העיר הראשונה 
הללו  האוטובוסים  את  המכניסה 

לשירות בפועל.
בעולם  מוכר  הטבעי  הגז 
יתרונות  בעל  זול,  אנרגיה  כמקור 
היתר  בין  ולסביבה.  לצרכן  רבים 
ייצור  עלויות  מוזיל  בו  השימוש 
וב־ אוויר  זיהום  מפחית  חשמל, 

מובהקים.  כלכליים  יתרונות  על 
פחמימני  (גז  גפ"מ  מגז  שונה  הוא 
של  לוואי  תוצר  שהוא  מעובה) 
ביתי  לבישול  ומשמש  נפט  זיקוק 
נכנס  בישראל  רכבים.  ולהנעת 
כעשר  לפני  לשימוש  הטבעי  הגז 
שנים ומאז הוא משמש בעיקר את 
חברת החשמל. כעת הוא נכנס גם 

לתחום ההנעה הציבורית.
הללו  האוטובוסים  קליטת 

את  שוב  מעמידה  פעיל,  לשירות 
התחבורה  של  החץ  בראש  ביתר 
לדירוג  בהמשך  בארץ,  הציבורית 
הראשון בארץ אותו קוטפת ביתר 
שביעות  בסקרי  שנה,  מדי  עילית 
התחבורה  של  השונים  הרצון 

הציבורית בישראל.
רו־ מאיר  הרב  העיר  ראש 

מדובר  "אין  כי  אומר,  בינשטיין 
את  רואה  ביתר  מקרי.  בתזמון 
התחבו־ מהפכת  כמובילת  עצמה 

רה הציבורית בישראל, וזה מחייב 
הנהלת  לשמחתנו,  תחום.  בכל 
חברת קווים־עילית רואה עין בעין 
איתנו את החובה להמשיך ולקדם 

את המהפכה הזו".

סגן ראש העיר ומחזיק תיק שפ"ע הרב יוסף דייטש:

"אני מברך את ראש העיר ירושלים משה ליאון, 
על הגדלת תקציב האגף לשיפור פני העיר" 

הרב דייטש הוסיף: "ראש העיר השכיל והבין ששיפור פני העיר הוא הדבר 
הראשון במעלה שמצפים תושבי העיר לראות, וב"ה מתחילים לראות את 

השינוי הגדול שכבר התחלנו לבצע בפועל"

מאת מאיר קליין

העירוני  התקציב  אישור  עם 
אגף  החל   ,2019 הכספים  לשנת 
שיפור פני העיר להסתער על עבו־
והפיתוח,  החידוש  השדרוג,  דות 
מראה  לירושלים  להביא  במטרה 
יושם  מיוחד  כשדגש  ורענן,  חדש 
כבישים  וריבוד  חידוש  על  אי"ה 

ברחבי העיר. 
הנהגים  למרבית  חדש  זה  אין 
מצב  כי  ירושלים,  את  הפוקדים 
ויש  משופר,  אינו  בעיר  הכבישים 
זה.  בנושא  בשיפור  דחוף  צורך 
הודיע  המקדימים  התקציב  בדיוני 
ראש העיר מר משה ליאון כי הוא 
העיר  פני  שיפור  לאגף  מייעד 
כשבמרכזו  במיוחד  גדול  תקציב 
של  בסך  כבישים  ריבוד  תקציב 
גדול  תקציב  שקלים,  מיליון   120
שכמותו לא היה בתולדות העיריה. 
בדיון אמר ראש העיר כי הוא 
יחד עם סגן ראש העיר הרב יוסף 
בתיק  במשותף  מחזיקים  דייטש 
ומתייצבים  העיר,  פני  שיפור 
את  לחולל  משותפת  לעבודה 
בשבועיים  ואכן,  המיוחל,  השינוי 
את  העיר  ברחבי  נראים  אחרונים 
בעבודה  והריבוד  הקרצוף  רכבי 

אינטנסיבית. 
אחרונים  הימים  במהלך 
מרכזיים  כבישים  מרובדים 
דובר  רחוב  החרדיות  בשכונות 
שלום, רחוב יעקבוזון ורחוב חנה. 
ראש  סגן  שקיים  עבודה  בסיורי 
אגף  מנהל  עם  דייטש,  הרב  העיר 
גולדנ־ זאב  מר  העיר  פני  שיפור 

העבודות  על  מקרוב  לפקח  ברג 
תושבי  עם  מלא  תיאום  ולקיים 

השו־ המוסדות  ומנהלי  הרחובות 
כנים בסביבה, השתתפו גבאי בית 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  המדרש 
מוסדות  מנהלי  שליט"א,  מביאלא 
הרב  בראשות  בירושלים  ויזניץ 
של  ביהמ"ד  ונציגי  ברטלר  יצחק 
שליט"א.  מקאליב  אדמו"ר  כ"ק 
הנושאים  את  חידדו  המשתתפים 
העבו־ במסגרת  טיפול  הדרושים 
דות המתקיימות, וההערות התק־

בלו בחיוב רב ואומצו על ידי הרב 
דייטש והצוות המקצועי. 

במהלך הסיור ביקר סגן ראש 
עם  יחד  דייטש,  יוסף  הרב  העיר 
גולדנברג  זאב  מר  האגף  מנהל 
למוסדות  הצמוד  השעשועים  בגן 
ושמע  חיים  שפע  כביש  על  צאנז, 
ממתינים  הם  כי  האזור  מתושבי 
במ־ ביותר  דחוף  לשדרוג  רב  זמן 
השעשועים  שמתקני  לאחר  קום, 
לפני  ממנו  הוצאו  תקניים  הבלתי 
המשתרע  הגן  ארוכה.  תקופה 
מאוד  עד  ונדרש  מכובד  שטח  על 

לילדי השכונה. 
מש־ בפני  ציין  דייטש  הרב 
את  מברך  הוא  כי  הסיור  תתפי 
על  ליאון  משה  מר  העיר  ראש 

שי־ אגף  של  התקציבים  הגדלת 
פור פני העיר: "ראש העיר השכיל 
והבין ששיפור פני העיר הוא הד־
תו־ שמצפים  במעלה  הראשון  בר 

מתחילים  וב"ה  לראות  העיר  שבי 
שכבר  הגדול  השינוי  את  לראות 

התחלנו לבצע בפועל". 
כי  עוד  ציין  העיר  ראש  סגן 
לשכתו פתוחה לקבל משוב מתו־

שבי העיר והצעות בכל התחומים 
כי  העיר,  פני  לשיפור  הקשורים 
הגורם  הם  העיר  אזרחי  מבחינתו 
ובהתאם  ביותר  הטוב  המקצועי 
את  לקדם  יש  ולרצונם  לדעתם 

חזות ונראות העיר.  

יו"ר הבית היהודי: "נלך יחד עם 'האיחוד הלאומי'"
"נלך ביחד. המשא ומתן מתקדם. לא יכולה להיות אפשרות אחרת", אמר ^ יו"ר האיחוד הלאומי: "אין לנו 

פריבילגיה לאבד שום קול; זה הזמן לוויתורים כדי שכולנו נתאחד ונרוץ יחד"

מאת מאיר ברגר

יו"ר הבית היהודי הנבחר, הרב 
פרץ,  רפי  לשעבר  הראשי  הצבאי 

ירושלים  בכנס  אתמול  התייחס 
הלאומי  האיחוד  עם  ומתן  למשא 
מלבד  אחרת  דרך  אין  כי  ואמר 

הליכה משותפת.
סמוט־ בצלאל  את  רואה  "אני 

ריץ' כידיד כאח, פרלמנט מעולה. 
תרומתו גדולה. נלך ביחד. המשא 
להיות  יכולה  לא   – מתקדם  ומתן 
אפשרות אחרת – רק ללכת יחד", 

אמר.
"המשימה הראשונה שלי היא 
האיחוד  עם  יחד  וללכת  לחבור 
הלאומי. הכי מהר שאפשר". פרץ 
או  בעד  הוא  האם  מלהשיב  נמנע 
נגד ללכת יחד עם מפלגת 'עוצמה 

יהודית'.
לדעתו  כי  אמר  פרץ  הרב 
הדרך  את  למצוא  בסוף  "נצטרך 
עוצמה  את  כולל  הגוש  את  לחבר 
עם  לסיים  יש  קודם  אך  יהודית 
השותפה הטבעית שלנו – האיחוד 

הלאומי".
בצלאל  הלאומי  האיחוד  יו"ר 
סמוטריץ' אמר אף הוא בכנס ירו־

תלכנה  המפלגות  שתי  כי  שלים 
הבית  עם  ביחד  נלך  "אנחנו  יחד. 
להגיע  מאמץ  כל  נעשה  היהודי, 
עוצמה  עם  גם  נלך  אנחנו  לזה. 
לנו  אין  ישי.  אלי  עם  וגם  יהודית 
את הפריבילגיה לאבד אפילו קול 

מכו־ חשובה  יותר  האחדות  אחד, 
בציציות  לבדוק  הזמן  לא  וזה  לנו 
של כל אחד אלא זה זמן לוויתורים 
ונרוץ  נתאחד  כולנו  שאנחנו  כדי 

ביחד", אמר.
אומ־ זאת  מה  מבין  לא  "אני 

לאומי'.  הדתי  'מיינסטרים  רת 
של  הבית  זה  מקום.  באותו  כולנו 
השנים  כל  שבמשך  עובדה  כולם. 
האחרונות היינו בבית היהודי ולא 
עשירה.  הדתית  הציונות  ברחנו. 
הבית  היא  ועדיין  בדעות  עשירה 
מכולם",  גדולה  ודרכה  כולם  של 

אמר סמוטריץ'.
הימין  יו"ר  את  תקף  בדבריו 
החדש נפתלי בנט. "בנט במצוקה. 
שכל  בטוח  והיה  לדרך  יצא  הוא 
בזרועותיו,  נופל  החילוני  הימין 
הדתית  שהציונות  הרגיש  הוא 
ואיתנו  צווארו,  על  ריחיים  היתה 
אפשר  ואי  להתקדם  אפשר  אי 
הרגיש  שהוא  כנראה  להשפיע. 
אח־ רץ  לא  אחד  ואף  בחוץ  שקר 
הביתה,  חוזר  לכאן,  בא  והוא  ריו 
הדתית  הציונות  שהוא  ואומר 

והוא לא".
היש־ את  גם  תקף  בהמשך 

שקד.  המשפטים  שרת  של  גיה 
במשרד  שקד  של  ההישגים  "כל 
שלה  הישגים  לא  הם  המשפטים 

הציונות  של  המפלגה  של  אלא 
היא  הדתית  הציונות  הדתית. 
שיש  מגזרי  פחות  הכי  המגזר 
אידיאליסטי  הכי  שני  ומצד 
לתקצי־ דואגים  כשאנו  ומסור. 

דואגים  אנחנו  להתיישבות,  בים 
בת  הציונות  את  שמוביל  למי 

ימינו.
בין  מתבלבל  בנט  "אולי 
ראש  כסא  על  לישיבה  מנהיגות 
הממשלה. יכול להיות. אבל אתם 
הציונות  בלי  צה"ל  את  מדמיינים 
את  מדמיינים  אתם  הדתית? 
ההתיישבות?  בלי  ישראל  מדינת 
חילונית,  למפלגה  שהלך  בנט  גם 
חוזר  העם  כל  כי  הביתה  חוזר 
לשורשים ובסוף זה יגיע גם לכסא 

ראש הממשלה.
ובנט)  (שקד  הם  "נכון, 
הפרישה  לפני  איתי  התייעצו 
ערכית.  טעות  שזו  ואמרתי 
לא  היא  דתית  שציונות  לחשוב 
לכיסא  להנהגה,  להגיע  יכולה 
ערכית.  טעות  זו  הממשלה,  ראש 
טעות  וגם  נכונה  לא  אמירה  זו 
עכשיו  שעד  עובדה  טקטית. 
בחיבור  עסוקים  עדיין  אנחנו 
זאת  נעשה  ה'  ובעזרת  השברים. 
הזינוק  קו  על  בקרוב  וניערך 

לבחירות".

סגן ראש העיר הרב יוסף דייטש ומנהל אגף שיפור פני העיר זאב 
גולדנברג בסיור עבודה
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השר אלי כהן: "בכנסת הבאה לא יהיה הסדר מדיני"
שר הכלכלה מסיעת 'כולנו' לא מודאג מהסקרים ^ "אני נמצא בשטח ורואה מה 

שעשינו. האבטלה בשפל, מחירי הדירות ירדו"
מאת דוד שמואלי

אלי  והתעשיה  הכלכלה  שר 
למ־ אתמול  התייחס  (כולנו)  כהן 
בסקרי  מפלגתו  של  העגום  צבה 
סיעת  מדוע  והסביר  המנדטים, 
האקטיבי־ לריסון  התנגדה  'כולנו' 

זם המשפטי בכנסת היוצאת.
הבוחר",  הוא  שיחליט  "מי 
מפ־ של  למצבה  בנוגע  כהן  אמר 

האחרונים,  בסקרים  כולנו  לגת 
מה  רואה  ואני  בשטח  נמצא  "אני 
מחירי  בשפל,  האבטלה  שעשינו. 
בי־ השקיעה  אינטל  ירדו.  הדיור 

שראל יותר מאי פעם".

כאשר  דבר,  של  "בסופו 
יז־ כולם  ויתפזר  ישקע  האבק 
שהעלה  זה  הוא  גנץ  שלא  כרו 
יזכרו  כולם  החיילים,  שכר  את 
במגזר  הצליח  בדיוק  לא  שגנץ 
חיפשתי  משם  שבא  אני  הפרטי. 
לנהל",  שיצליחו  אנשים  תמיד 
ירושלים  בכנס  כהן  השר  סיפר 

ה־16.
ובתוך  ימין  מפלגת  "אנחנו 
נצא  אנחנו  שבועות  שלושה 
אנחנו  שאותה  שלנו  בתכנית 
לפעם  כבר  וניערך  מיישמים 
הבאה", אמר כהן. "לא סיסמאות 
ומדיניות  בטחון  על  אחרים  כמו 

ברורה  כלכלית  תכנית  אלא 
בהורדת  היום  עד  שעשינו  כפי 
האבטלה  הורדת  מכסים, 

ועוד".
'כו־ מדוע  כהן  השר  כשנשאל 

לנו' התנגדה לרפורמה המשפטית 
בכנסת היוצא, הוא השיב "חמותי 
יודע  ואני  אביב  תל  בדרום  גרה 
מלא  תומך  אני  שם.  קורה  מה 
היה  אבל  ההתגברות,  בפסקת 
סיכום שהיא תעבור קודם כל על 
זה.  את  הגישו  לא  הם  המסתננים. 
למה? בגלל שהם רצו לעשות בזה 
טען  הבחירות",  במערכת  שימוש 

שר הכלכלה.
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ל ניתן חדש! רכז נציגים הרב אברהם ארנפרוינד:
074-7122900

לנציג באלעד
ר‘ יחיאל ארנפרוינד
074-7122902

לנציג באופקים, נתיבות, תפרח
ר‘ יחיאל ארנפרוינד
074-7122902

לנציג באשדוד
ר‘ שמואל גנץ

074-7122903
לנציג בביתר עילית

ר‘ פנחס רובין
074-7122904

לנציג בבית שמש
ר‘ דוד שלמה שוורץ
074-7122921

לנציג בבית שמש
משפחת וגשל

074-7122901

לנציג בערד
ר‘ אברהם צבי שוורץ
074-7122927

לנציג בב"ב קהילות יעקב

לנציג בירושלים

ר‘ אליהו גפני
074-7122906

ר‘ שלום גרין
074-7122926

לנציג בב"ב עזרא נחמיה
ר‘ יהושע קינד 

074-7122923
לנציג בב"ב ויז'ניץ
ר‘ משה דוד שטיין
074-7122922

לנציג בכרמיאל
ר‘ יוסף גינזבורג

074-7122910
לנציג בפתח תקוה
ר‘ נפתלי שטרנברג
074-7122907

לנציג בפתח תקוה
ר‘ יוסף מונטג

074-7122908
לנציג בב"ב רמת אלחנן
ר‘ מרדכי פנחסוב
074-7122905

לנציג בב"ב פרדס כץ
ר‘ מרדכי בריף

074-7122909
לנציג בי-ם' מאה שערים

ר‘ אשר סמט
074-7122930

לנציג בי-ם' מאה שערים
ר‘ רפאל לויפער

074-7122925
לנציג בי-ם' נווה יעקב

משפחת מונטג
074-7122912

לנציג בירושלים- רוממה
ר' מאיר בנדיקט

074-7122929

לנציג בירושלים לנציג בצפון
ר‘ שמעון מינקה

074-7122932
ר‘ אפרים וינברג

074-7122933

לנציג בי-ם'- מקור ברוך
ר‘ דב הומינר

074-7122928

לנציג ברחובות
ר‘ שלמה מונטג

074-7122914

לנציג במודיעין עילית
ר‘ משה צאודר

074-7122911
ר‘ חיים יעקב פרידמן
074-7122924

לנציג בירושלים
ר' שלמה יצחק שטרן
074-7122931

לנציג הכולליםלנציג במודיעין עילית
ר‘ ברוך זילבר

074-7122913
ר‘ ברוך זילבר

074-7122913
לנציג בי-ם' ג. שאול, הר נוף, ק. יובל

לנציג בצפון בני ברק
ר' אברהם טאובר
074-7122934

100%
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בל תוסיף ב'אבות ובנים'?!

רפאל קלפהולץ ביטוי הולם |

כעת  רב  במרץ  כבר  פועלים  היקרים  החינוך  אנשי 
הממשמש  פורים  של  הצדיק'  'מרדכי  לישיבת  בהיערכות 
אנו  נתמקד  הבה  אך  עצמו;  בפני  דיון  השווה  נושא  ובא, 
הנוהגים  הצדיק'  ו'יענקל'ה  הצדיק'  'משה'לה  בישיבת 
במשך כל השנה – ישיבות ה'אבות ובנים' הנהוגות כיום בכל 
לחינוך  המסורים  יקרים  יהודים  של  מושבותיהם  מקומות 

אוצרותיהם המסולאים מפז.
רבות דובר כבר על כך, כי אמנם תופעת ה'אבות ובנים' 
לא  עדיין  זאת  בכל  ואתר,  אתר  בכל  היטב  כבר  השתרשה 

נס ליחו של הוויכוח הנצחי סביב טיבו ומהותו של הענין.
רוב ההורים והמורים אינם גומרים עליו את ההלל. שכן, 
הודות לשעת איכות זו יושבים הורים רבים עם ילדיהם, אף 
הם  היו  אם  מאוד  גדול  ספק  זו  קבועה  שעה  שלולא  אלו 

מוצאים זמן להקדיש עבור מטרה חשובה זו.
טרם  נראה  היה  זה  כיצד  זוכרים  עדיין  יותר  המבוגרים 
מההורים  רבים  כאשר  זה,  ברוך  רעיון  לעולם  הפציע 
הטרודים בעמל יומם לא מצאו רגע אחד מיותר לשבת עם 
תשומת  את  ולהקדיש  אחד,  על  אחד  שאומרים:  כפי  בנם, 
הלב המרבית עבורו. בעיה שבאה על פתרונה בדמות שעת 
ה'אבות ובנים' השבועית שאין ילד המוותר עליה ועל מתן 

השכר שבצידה...
מאידך, עולה גם הצד השני של המטבע.

וכי מי שהתברך בשורה ארוכה של בנים, כן ירבו, אמור 
להספיק בשעה קצרה זו ללמוד עם כולם? האם ניתן לדחוס 
כולם  עם  וללמוד  מחוננים  ששה בנים  חמשה  אחת  לשעה 
'חתיכה הראויה להתכבד בה' מתוך החומר השבועי שנלמד 

במסגרת הת"ת? 
ובכלל, איך ניתן להתרכז עם הגדול כאשר הקטן מרצד 
או  לימודיו ב'חומש'  חוק  את  בעצמו  לאחר שסיים  מסביב 

ב'משניות' ואינו נותן לרגע מנוח? 
אחראי  הורה  כל  היה  רבים,  טוענים  עברו,  בשנים  פעם 
מקדיש שעות רבות במשך השבת ואולי גם במשך השבוע 
ללמוד עם כל ילד וילד בעצמו, ודווקא כיום פסקה הנהגה זו, 
מכיוון שהבנים היקרים נזהרים שלא לעבור על 'בל תוסיף' 

וללמוד בשעה שאינה לא 'לא אבות ולא בנים'...
התשובה הנכונה לדילמה זו טמונה בנוהג הנפלא שרבים 
מההורים המסורים מבצעים הלכה למעשה גם כיום בעידן 
ה'בל  באיסור  מסתכנים  אכן  פשוט  הם  ובנים'.  ה'אבות 
כל  עם  עצמאית  איכות  שעת  מוסיפים  כן  ודווקא  תוסיף' 

ילד.
פה ושם הם חוטפים רבעי וחצאי שעות, במשך השבוע, 
ואף במהלך השבת, ואילו את השעה הדחוסה של ה'אבות 
זאת  שהגדיר  כפי   – 'השלמות'  עבור  מנצלים  הם  ובנים' 
האחרון  הקטע  את  ילד  לכל  משלימים  הם  חשוב.  מחנך 

שלא הספיקו עדיין ללמוד בשעה הפרטית שלו.
מחויב  הורה  שכל  מה  שזה  לקבוע  מאוד  קשה  אמנם, 
לעשות. רבים מאתנו אינם יכולים לעמוד בכך אף אם ירצו, 
עקב טרדות הזמן והפרנסה. אולם, לפחות כדאי לדעת שזה 

המהלך ה'רצוי' אם לא ה'מצוי'. הרבה נחת! 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נשיא מצרים עבד אל פאתח א־
המצרי  העם  באוזני  התחייב  סיסי 
לפני זמן לא רב, כי לא יתמודד שוב 
והקדנציה  הנשיאות,  תפקיד  על 
האחרונה.  גם  תהיה  שלו  הנוכחית 
שנקבעה  למגבלה  בהתאם  זאת, 
מחדש  שנוסחה  המצרית  בחוקה 
לאחר הפלת שלטונו של מובארק, 
יותר  במשך  נשיא  יכהן  לא  ולפיה 

משתי קדנציות. 
ומע־ לחוד  שהבטחות  אלא 

האחרונים  בחודשים  לחוד.  שים 
המצריים  התקשורת  כלי  החלו 
להטמיע  א־סיסי,  עם  המזוהים 
ההבנה  את  מצרים  אזרחי  בקרב 
שגם מנהיג דגול כמו א־סיסי, אינו 
למדינה  מצרים  את  להפוך  יכול 
שתי  בתוך  ומתקדמת  מודרנית 
כהונות בלבד, אחרי עשרות שנים 
הנשיא  של  אוטוקרטי  שלטון  של 
האדי־ והנזקים  מובארק,  לשעבר 

רים שחולל הנשיא מוחמד מורסי 
של  השלטון  תקופת  במסגרת 

תנועת 'האחים המוסלמים'. 
לטענתם, א־סיסי עסוק במשך 
בטרור  במאבק  היום  שעות  רוב 
תקו־ בשלהי  בסיני  ראש  שהרים 

פת כהונתו של מובארק, והתעצם 
של  כהונתו  בתקופת  שאת  ביתר 

מורסי. הם דורשים לבצע שינויים 
בחקיקה, שיאפשרו לנשיא הדגול 
של מצרים להתמודד על התפקיד 
גגם בבחירות שייערכו בעוד יותר 

משלוש שנים. 
לאחר החריש העמוק שביצעו 
הפרלמנט  החל  התקשורת,  כלי 
המצרית,  בחוקה  שינויים  לקדם 
לנשיא,  סמכויות  יותר  המעניקים 
ובד בבד גם מבטלים את ההגבלה 
בתפקיד.  בלבד  כהונות  שתי  על 
השינויים היו אמורים לעבור בה־

צבעה שתיערך בפרלמנט בשבוע 
עליהם  שההצבעה  יתכן  אך  הבא, 
מכן  ולאחר  היום,  כבר  תיערך 
עם,  במשאל  לאישור  יועברו  הם 
דבר,  יודעי  גורמים  לפי  שייערך 
שיחול  הרמדאן  חודש  לפני  עוד 

השנה במקביל לחודש אייר. נראה 
הדמים  מחודש  חושש  שא־סיסי 
צוברות  המחאות  שבו  המוסלמי, 
ומעדיף  יותר,  גבוהה  תאוצה 
שהשינויים  לאחר  אליו  להגיע 

בחוקה כבר יהיו בלתי הפיכים. 
מבק־ האמור,  השינוי  מלבד 

שים המחוקקים לשנות בחוקה גם 
המש־ שלבית  הקובע  הסעיף  את 

פט יש סמכות לעצור הצעות חוק 
בהם,  דן  שהפרלמנט  לפני  עוד 
והסמכות לעקוף את בית המשפט 
בנושא זה תהיה בידיו של הנשיא. 
את  לידיו  הנשיא  יקבל  כן  כמו 
במקום  שופטים,  למנות  הסמכות 
מו־ וכן  כיום,  זאת  שעושה  ועדה 

הפרלמנט  בהרכב  שינויים  צעים 
שמעתה ישוריינו בו מקומות מוג־

דרים לחקלאים, לעובדים, לצעי־
רים ולבעלי צרכים מיוחדים. כמו 
המוצעים  השינויים  קובעים  כן 
מהמושבים  אחוזים   25 שלפחות 

בפרלמנט יוקצו לנשים. 

הפרלמנט המצרי יבטל את ההגבלה 
על קדנציה שלישית לנשיאות

א־סיסי מכוון רחוק

לאחר החריש העמוק שביצעו כלי התקשורת, החל הפרלמנט לקדם שינויים בחוקה 
המצרית, המעניקים יותר סמכויות לנשיא

הנשיא יקבל סמכויות למינוי שופטים. ארמון הנשיאות במצרים

אלשיך: "לא ניהלתי מערכה נגד נתניהו"
"שילמתי בחיים שלי עשרות פעמים על קבלת החלטות לרוב לא פופולאריות ולא נרתעתי"

מאת כתב 'המבשר'

לשעבר,  המשטרה  מפכ"ל 
רוני אלשיך, השתתף אתמול בכנס 
ירושלים של העיתון 'בשבע' וטען 
בנאומו כי לא ניהל מערכה מכוונת 

נגד ראש הממשלה נתניהו.
לחקירות  התייחס  בדבריו 
והאם  נתניהו  הממשלה  ראש  נגד 
עושה  הייתי  "לא  כדין.  נעשו  הן 
לח־ שקשור  מה  בכל  אחרת  דבר 
קירות נתניהו כי הציבור לא מבין 
נעשית  ציבור  איש  של  שחקירה 
המשפטי  היועץ  של  בהנחיות  רק 
ולא  פסיכולוג  לא  אני  לממשלה. 
פרשן ולא יודע אם הייתי ממשיך 
בתפקידי כמפכ"ל עוד שנה אלמ־

לא חקירות ראש הממשלה. תמיד 
עיני  מול  הענין  טובת  את  שמתי 

ולא את האינטרס האישי שלי".
"אדייק את הדברים שאמרתי 
המשטרה  הממשלה:  ראש  בענין 
לחקר  ולהגיע  לבדוק  צריכה 
שמה  נקבע  בסוף  ואם  האמת 
אינו  כאמת  רואה  שהמשטרה 
אמת, זה פוגע בתדמית המשטרה. 
המשטרה  בעבודת  השני  החלק 
הוא קשור לדיני הראיות וכאן יש 
בדקה  המשטרה  אם  פרשנויות. 
הח־ והפרקליטות  העובדות  את 

קשור  לא  זה  אחרת  או  כך  ליטה 
אל המשטרה ותדמיתה.

וזה  אחד  אף  שופט  לא  "אני 
ראש  את  לשפוט  תפקידי  לא 
מייצרת  המשטרה  הממשלה. 
המש־ למשרד  סיכומים ומעבירה 

פטים ובסיכומים שכמובן עוברים 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  את 

מאוד  נוסח  פרסמה  המשטרה 
ברור של מה היא רואה כמסקנות 
אדם  לכל  לדעתי,  הזו.  החקירה 

עומדת חזקת החפות", הוסיף.
את  עשה  כי  הבהיר  בדבריו 
"לא  תפקידו.  במסגרת  שנדרש 
אלא  נתניהו  נגד  מערכה  ניהלתי 
זה  ולדעתי  לפקודיי  גיבוי  נתתי 
תפקידי. אומרים שיש לי עור עבה 
ואני מסכים עם זה אבל לא בטוח 
את  יש  לשעבר  שלי  שלפקודים 
הכוח הזה ולכן הייתי חייב לעשות 
דבר  של  בסופו  שעשיתי.  מה  את 
תפקידי הוא להגיע לחקר האמת, 
להיות אחראי על העבודה של מה 

שתחת אחריותי וזהו".
לא  "בראיונות  הדגיש  עוד 
הוצאתי אף לא מלה בענין חקירת 
היחידה  הדרך  הממשלה.  ראש 

לעיתו־ הודעות  באמצעות  היתה 
נות בצורה רשמית. גם בראיון עם 
על  אחת  מלה  אמרתי  לא  דיין  א' 

חקירת ראש הממשלה". 
ההמ־ פרסום  לתזמון  אשרש 

הדברים  כי  אלשיך  הבהיר  לצות 
היועמ"ש.  עם  בהיוועצות  נעשו 
ההחל־ בכל  אחת  שורה  ולו  "אין 

בתיאום  נעשתה  שלא  הללו  טות 
כולל  המשפטי  היועץ  עם  מלא 
שאושרו  ההודעות  וכולל  התזמון 
המש־ היועץ  ידי  על  במלה  מלה 

שפורסמו  ההמלצות  פרסום  פטי. 
מלא  באופן  תואם  עזיבתי  ביום 
עם היועץ המשפטי ובאישורו. כל 
ביום  הושלמו  החקירה  פעולות 
שישי  ביום  אישור  עברו  חמישי. 
ראשון.  ביום  פורסמו  וההמלצות 

אין לזה שום קשר לפרישתי".

לראשונה: המדינה תרכוש דירות לא מכורות 
בפרויקטים של מחיר למשתכן לטובת הדיור הציבורי

בג"ץ דחה את עתירת משפחת שאול לעיון 
בחומרים הקשורים לחטיפת אורון שאול

מאת חיים מרגליות

דחו  בג"ץ  שופטי  שלושה 
החייל  של  ואחיו  אמו  עתירת  את 
בעזה,  שנחטף  הי"ד  שאול  אורון 
מתחקירי  חסויים  בחומרים  לעיין 
איתן.  בצוק  שהתרחש  האירוע, 
שהיה  צה"ל  כוח  ובו  נגמ"ש  כזכור 
נפגע  מבצעית  לפעילות  בדרכו 
החיילים  מן  שישה  האויב.  מאש 
 – נוסף  חייל  נהרגו.  בו  שנסעו 
אורון שאול הי"ד – הוגדר כנעדר. 
הוכרז  מכן  לאחר  ארוך  לא  זמן 
לא  קבורתו  שמקום  כחלל  אורון 
עצם  עד  אותרה  לא  גופתו  נודע. 
הת־ לאחר  וכשנתיים  הזה,  היום 
כ"חלל  אורון  הוגדר  הקשה  קרית 
במעמד  נודע  לא  קבורתו  שמקום 

שבויים ונעדרים". 
העתירה נסובה סביב חומרים 
המשיבים,  בידי  המצויים  שונים 
לק־ ההליכים  במסגרת  שנאספו 

לרבות  אורון,  של  גורלו  ביעת 
דיוני  של  והתמלילים  ההקלטות 
הצבאי  הרב  שכינס  הדין  בית 
ידי  על  שנגבו  והעדויות  הראשי 
ענף איתור נעדרים בצה"ל (אית"ן) 

וב־ בקרב  שהשתתפו  מחיילים 
ביסוד  אורון.  לאיתור  מאמצים 
הבקשה לקבל את המסמכים ניצב 
מוסתר  כי  העותרים  של  חששם 
לאורון,  הנוגע  חיוני  מידע  מהם 
עם  אחד  בקנה  עולה  אינו  אשר 
כחלל,  עליו  להכריז  ההחלטה 
שהכרזה  חשש  המעלה  מידע  או 
שיקולים  על  גם  התבססה  זו 
 – ולמצער  הענין,  ממין  שאינם 
סד  לנוכח  גם  זאת,  ראויים.  אינם 
ההחלטה.  התקבלה  שבו  הזמנים 
במצב הנוכחי, כך נכתב, העותרים 
מצויים בחוסר ודאות רב ובדאגה 
גדולה, והם מעוניינים להתיר את 

ספקותיהם.
למ־ שהוצגו  מהמסמכים  חלק 

שפחה, הוסתר והמשפחה ביקשה 
להתיר לה לראות את החומר במ־

כי "החומר  כתבו  השופטים  לואו. 
שנמסר לעותרים, מבחינת הכמות 
הר־ חללים  מותיר  אינו  והאיכות, 

לוונטיים לגורלו של אורון".
עוד כתבו השופטים כי "קשה 
עיינו  העותרים.  של  צערם  עלינו 
אלה  הן  לנו,  שהוגשו  בחומרים 
אלה  והן  לעותרים  שנמסרו 

וקריאתם  בלבד,  לעינינו  שהוצגו 
כואבת היא. אך עם כל הצער ועם 
בהכרעה  הוא  עיסוקנו  הכאב,  כל 
משפטית ובדין המחייב. המסגרת 
הדיונית אף היא משפיעה על מס־

לול ההכרעה המשפטית".
המ־ בקשת  לגבי  השאר,  בין 

החיילים  בעדויות  לעיין  שפחה 
כי  נכתב  בקרב,  שהשתתפו 
בעתיד  להבטיח  יהיה  ניתן  "לא 
במקרה  דומה.  הבטחה  לחיילים 
כזה החשש הוא שהחיילים ייזהרו 
את  בהכרח  יספרו  ולא  בלשונם, 
מודעות  מתוך  גם  העובדות,  כל 
הנעדרים  שמשפחת  לאפשרות 
ול־  – למשל  כך,  לעדות.  תיחשף 
הגור־ אחד  כאשר   – בלבד  משל 

התקרית  במהלך  התנהל  לא  מים 
כנדרש".

כי  השופטים  כתבו  לסיום 
לא  דומה  גורל  כי  היא  "התפילה 
צה"ל  חיילי  של  בחלקם  ייפול 
ומשפחותיהם. אך זאת יש לזכור, 
עצמו  את  שבוחן  צבא  הוא  צה"ל 
דבק  לא  אם  גם  לקחים,  ומפיק 
באופן פעולתו פגם. כך בכלל, וכך 

בנושאנו. העתירה נדחית".

'בטרם': כוויות לילדים נגרמות ב־70%
מהפעמים בשעה שמבוגר נמצא בקרבת מקום

מאת מאיר קליין 

אחד הגורמים הנפוצים ביותר 
החורף,  בחודשי  ילדים  בהיפגעות 
מב־ עולה  כך  הכוויות.  נושא  הנו 
דיקה שערך ארגון 'בטרם' העוסק 

בנושאי בטיחות לילדים. 
הארגון  שפרסם  בהודעה 
בסיכון  הגיל  קבוצת  כי  נאמר 
תי־ היא  לכוויות  ביותר  הגבוה 

גיל  ועד  מלידה  ופעוטות  נוקות 
מנפגעי   78% המהווים  ארבע, 

הכוויות.
לח־ רובנו  של  הנטיה  "למרות 

הבטוח  המקום  הוא  הבית  כי  שוב 
כי  מתברר  ילדינו,  עבור  ביותר 
מתרחשים  הכוויה  ממקרי   84%
בסלון",  או  במטבח  לרוב   – בבית 
עולה  כן,  "כמו  בארגון.  אומרים 
מהנתונים כי 60% ממקרי הכוויות 
כמו  חם,  מנוזל  כתוצאה  אירעו 

שתיה חמה".
על פי הנתונים של ארגון 'בט־

אושפזו  אשר  מהילדים  רם', 70% 
או  מבוגר  בקרבת  היו  כוויה,  בגין 
"המשמעות  ממנו:  ראיה  במרחק 
בהשגחה  לא  היא  הבעיה  כי  היא 
הרחקת  במניעה.  דווקא  אלא 

צעירים  מילדים  הסכנה  מקור 
למנוע  ביותר  הבטוחה  הדרך  היא 

כוויות".
האמורים  הנתונים  לנוכח 
בטיחות  הנחיות  הארגון  מפרסם 
ידם  מהישג  להרחיק  מומלצות: 
וספלים  חמים  סירים  ילדים  של 
ספל  להניח  לא  חמה:  שתיה  עם 
על שולחן נמוך, בקצה השולחן או 
עם  סיר  להניח  ולא  השיש,  בקצה 

תבשיל חם על הרצפה.
להימנע  הארגון  קורא  כן  כמו 

בזמן  הידיים  על  תינוק  מהחזקת 
שתיה  שתיית  בעת  או  הבישול 
וקומקום  מיחם  להרחיק  חמה, 
מקצה השיש כדי למנוע משיכתם 
על ידי הפעוט, להשתמש בלהבות 
במידת  הכיריים  של  האחוריות 
מצב  ובכל  הבישול,  בעת  האפשר 
יש להפנות את ידיות כלי הבישול 
האר־ קורא  כן  כמו  הקיר.  לכיוון 

אמצעי  הבית  בברזי  להתקין  גון 
להגבלת טמפרטורה ל־49 מעלות 

צלזיוס.

מאת שלמה גרין

לראשונה: דירות לא מכורות 
למשתכן  מחיר  של  בפרויקטים 
הגדלת  לטובת  למדינה  יימכרו 
פי  על  הציבורי.  הדיור  מלאי 
לפני  אושרה  אשר  ההחלטה, 
מקרקעי  במועצת  כחודשיים 
מחיר  של  בפרויקטים  ישראל, 
בשלב  נמצאים  אשר  למשתכן, 
(עברו  הגרלה  ללא  המכירה 
תוכל  ההגרלות),  שלבי  כל  את 
במט־ היזם  אל  לפנות  המדינה 
מלאי  עבור  דירות  לרכוש  רה 
הדיור הציבורי, יישום ההחלטה 
וקרית  בכרמיאל  להתחיל  צפוי 

ביאליק. 
במחיר  תתבצע  הרכישה 
ולא  ליזם,  המדינה  בין  שייקבע 
שנקבע  למ"ר  מהמחיר  יותר 
תיבחן  הרכישה  לפני  במכרז. 
לרשי־ הדירה  מאפייני  התאמת 

הבינוי  משרד  של  הצרכים  מת 
והשיכון ברכש דירות, ובהתאם 

לנוהלי המשרד. 
כמו כן תינתן אפשרות לבי־
רתוקים  לנכים  התאמות  צוע 
סיכום  לפי  ציבורי,  דיור  זכאי 

הצפי  פי  על  היזם.  מול  מראש 
דירות  של  בעשרות  מדובר 
הדיור  למלאי  להתווסף  שיוכלו 

הציבורי. 
כמה  יש  שבהם  במקומות 
שני  ידי  על  המוצעות  דירות 
עונות  ואשר  יותר,  או  יזמים 
המשרד  המאפיינים,  לאותם 
בין  סגור  תחרותי  הליך  יבצע 
במסגרת  האמורים.  היזמים 
למועד  משקל  יינתן  ההליך, 
הדירות,  של  הצפוי  המסירה 
ולקריטריונים  המוצע  למחיר 
דעתו  לשיקול  בהתאם  נוספים 

הבלעדי של המשרד.

נוס־ הצעה  אושרה  כן  כמו 
והשיכון,  הבינוי  משרד  של  פת 
בפ־ היזמים  ציבור  עם  המקלה 

רויקטים של מחיר למשתכן. על 
מחיר  בפרויקט  יזם  ההצעה,  פי 
ביצוע  מיום  אשר  למשתכן 
שנה,  עברה  הראשונה  ההגרלה 
ונותר כעת עם פחות מ־15 אחוז 
יוכל   – דירות   8 ו/או  מהדירות 
הגרלות  שלב  על  לדלג  לבקש 
ההמשך, ולעבור לשלב המכירה 
למכור  שיוכל  כך  הגרלה,  ללא 
הנותרות  הדירות  את  עצמאית 
ומשפרי  דירה  חסרי  לזכאים 
דיור בעלי אישור זכאות בתוקף.

נעצר נהג בחשד לזיוף לוחית 
זיהוי של הרכב מטויוטה למזדה

מאת חיים מרגליות

של  אכיפה  פעילות  במהלך 
השוט־ זיהו  התנועה  אגף  שוטרי 
קרוזר  לנד  טויוטה  מסוג  רכב  רים 
לצומת  סמוך   85 כביש  על  נוסע 
של  הזיהוי  לוחית  כאשר  כרמיאל 
הרכב נראית משובשת ולא תקינה. 
לאחר מעצרו של הנהג בצד הדרך, 
התברר כי לוחית הזיהוי האחורית 

של הרכב ככל הנראה מזויפת.

באמ־ נעשה  לכאורה,  הזיוף 
מספר  לצבע  שתואם  דבק  צעות 
בעיקר  נסיעה  שבזמן  כך  הרכב 
השינוי  את  לזהות  קשה  בחשיכה 

במספר.
בלוחית  רק  שבוצע  הזיוף 
למספר  תאם  האחורית  הזיהוי 
שלא  הנהג  מזדה.  מסוג  אחר  רכב 
ידע להסביר את פשר הענין, נעצר 
המשטרה  בתחנת  לחקירה  ונלקח 

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

gmail.com@8030444
[20049060]

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

.90
[20051619]

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

.90
[20051618]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051617]

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
[20051616]

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
[20051615]

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

.90
[20051614]

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
[20051613]

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
[20051612]

 + 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.
[20051611]

ברוך  במקור  למבינים:  מציאה 
2  + א'  קומה  מרווחת  חדרים   2
דיור  יחידת   + סוכה  מרפסות 
בניה   .3300 ב  מושכרת  חדשה 

בהיתר. 2,100,000.
[20051610]

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
[20051609]

2  + מ'   120 קרקע  ק.  בבלוי 
כחדשה  משופצת  מרפסות 
ייעוץ  המאה  עסקת   .3,150,000
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051608]

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.
[20051607]

בבית  דרושה  רציניים  לקונים 
המאה  עסקת  מרווחת.   3 ישראל 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
100% מקצוענות.058-32-250-90.

[20051606]

מרתף   + מ'   75 באברמסקי 
פונה  קרקע  קומת  מ'.  כ-45 
לחנות.  מאוד  מתאימה  לרחוב. 
ייעוץ  המאה  עסקת   .1,900,000
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051605]

 + קומות   2.5 בניין  ישראל  בבית 
שינוי  בהליך  נוספות  וחצי  קומה 
'עסקת  ש''ח.   5,500,000 תב"ע 
המאה ייעוץ נדלן' - 100% אמינות 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051604]

מרפסת   + מ'   80 חד'   3 בהזית 
א'  קומה  סגורה.  גדולה 
ייעוץ  המאה  עסקת   .2,400,000
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051603]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051602]

מ'   75 יפיפייה  חד'   4 ברייכמן 
 .1,930,000 ב'.  קומה  משופצת 
נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 
100% אמינות,   100%  -

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051601]

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

.90
[20051600]

חד   3 ברוך  במקור  מזומן!  לבעלי 
רק  משופצת  ק"ב  מחסן   + מטר   78
052-7658-638 שח   1840.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051596]

בזכרון משה 3 חד 60 מטר + חלל 100
2600.000שח  רק  חלונות  עם  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051595]

הכביש  על  מטר   200 חנות  בגאולה 
חודשית  תשואה  שח   7500.000 רק 
ש"ח   60000 האחרונות  שנים  ב10 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051594]

כביש  מטר   130 חנות  השבת  בכיכר 
052- שח   4600.000 רק  הראשי 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051593]

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]

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

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

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 
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כנס יסוד מועצת הקהילות הארצית 
של תנועת אגודת ישראל ביום ראשון 

י"ב באדר א' בעיה"ק ירושלים
האר־ הקהילות  מועצת  צירי 

היסוד  כנס  במהלך  יתוודעו  צית 
מועצת  של  הפעולה  לתכנית 
ותיקבע  תגובש  אשר  הקהילות 
המהווים  הקהילות  ראשי  יחד 

שותפים מלאים במועצה.
נח־ הארצית  בכנסיה  כאמור, 

שפו אבני היסוד ומתווה הפעולה 
של מועצת הקהילות לעיני מאות 
התע־ גילו  אשר  המשתתפים 

העבודה  בתכנית  מרובה  ניינות 
מועצת  הקמת  של  היישום  ודרכי 
כלל  את  שתכלול  כללית  קהילות 
קהילות הקודש המשויכים בפועל 

ובפוטנציאל לאגודת ישראל.
מועצת  הוצג,  אשר  כפי 
כלל  את  ותחבר  תאחד  הקהילות 
באמצ־ ישראל  לאגודת  הקהילות 

עות יוזמות שונות בשיתוף נבחרי 
מוע־ התנועה.  ומוסדות  הציבור 

את  מחליפה  אינה  הקהילות  צת 
אלא  הקיימים,  התנועה  מוסדות 
לכ־ משותף  ומכנה  כתובת  תהווה 

להגדרות  בהתאם  הקהילות,  לל 
אחד  לנציג  יזכה  חוג  כל  ברורות. 
בלבד במועצה הארצית שייצג את 

החוג אליו הוא משתייך. 
לה־ פועלת  הארצית  המועצה 
קמת מועצת קהילות מקומית בי־

שובים בהם ציבורים המשתייכים 
טיפול  להעניק  במטרה  לתנועה, 
לצרכי  ואינדיבידואלי  אישי 
הקהילות המקומיים ובשיתוף נב־
חרי הציבור ברשויות המקומיות. 
המקומיות  במועצות  גם 
הייצוג יהיה שווה לכל. נציג אחד 
ובחירת  וקהילה  חוג  לכל  בלבד 
נציגי הקהילות במועצת הקהילות 
נציג  ע"י  תתבצע  המקומית 
במועצת  החבר  הבכיר  הקהילה 

הקהילות הארצית.
הינם  כאמור,  היעד,  קהלי 
כלל קהילות הקודש, כולם כאחד 
חשיבות  שמעניק  מה  אחד,  בלב 
שיתקיים  היסוד  לכנס  מיוחדת 
תגובש  בו  הקרוב  ראשון  ביום 
ראשי  ע"י  הפעילות  מתווה 

הקהילות.
העוסקים  של  עיניהם  מול 
של  בשליחותם  הקודש  במלאכת 
על  שהורו  שליט"א  ורבנן  מרנן 
עומדת  הקהילות  מועצת  הקמת 
שעיקרם  והמחויבות  המשימה 
מנת  על  הניתן  ככל  לעשות  היא 
בין  ההדדי  הקשר  את  להדק 
הקהילות לתנועה ולחזק את ברי־

חי 'אגודת ישראל' שתעמוד ביתר 
שאת בראש מחנה ציבור החרדים 

לאורם  ישראל  ערי  מכל  ד'  לדבר 
ובדרכם של רבותינו.

הארצית  הקהילות  מועצת 
אחד  שכל  מסגרת  בס"ד  תהווה 
הערים  ומכל  הקהילות  מכלל 
של  יחידה  גאוות  תחושת  יחוש 
עם  הזדהות  לתנועה,  השתייכות 
לנבחריה  הדוק  וחיבור  ערכיה 
ואתגריה,  מפעליה  ופעיליה, 
ורבנן  מרנן  של  ובדרכם  לאורם 

שרי התורה והחסידות שליט"א.

הרפובליקנים 
והדמוקרטים השיגו 
הסכם בנושא בניית 
החומה בגבול מקסיקו

מההסכם",  מאושר  שאני  לומר 
אל  "אבל  אתמול,  טראמפ  אמר 
של  בסופו  תיבנה  החומה  תדאגו, 
ובכ־ זאת  לעשות  הבטחתי  דבר. 

וונתי לקיים את הבטחתי". 
מגיעים  הצדדים  היו  לא  אם 
השבתת  היתה  המדובר,  להסכם 
ביום  כבר  לתוקף  חוזרת  הממשל 
להודעתו  בהתאם  הקרוב,  שישי 
החו־ יותר  מוקדם  טראמפ  של 
את  מסיים  הוא  כי  הבהיר  אז  דש, 
ההשבתה רק באופן זמני, על מנת 
הוא  אך  לתפקד,  לממשל  לאפשר 
אם  בשנית  ההשבתה  את  יחזיר 

ההסכם לא יושג. 
טראמפ טוען שהסכום שדרש, 
5.7 מיליארד דולרים גם הוא אינו 
בטון  חומת  בניית  לצורך  מספק 
גבוהה וחסונה כפי שתכנן מלכת־

חילה, אך בשל אילוצים פוליטיים 
הוא הסכים לסכום זה, מתוך הבנה 
ממנה  שחלקים  חומה  שעדיפה 
באזורים  מתכת,  מגדרות  בנויים 
להשגת  יותר  נמוך  חשש  יש  בהם 
וארגוני  מסתננים  ידי  על  גבול 

פשיעה. 
בין  בהסכם  שאושר  הסכום 
חו־ לבניית  מספיק  הצדדים,  שני 

קילומטרים  כ־90  של  באורך  מה 
קטן  חלק  ההסכם,  לפי  כך  בלבד, 
כ־3,200 שאורכו  מהגבול  בלבד 
טראמפ  זאת,  עם  קילומטרים. 
עדיין טוען בלהט כי בכוחו לבנות 
אינו  שהוא  למרות  החומה,  את 
המימון  את  ישיג  כיצד  מסביר 
שבית  בזמן  כך,  לשם  הנדרש 
המפלגה  ידי  על  נשלט  הנבחרים 
לבניית  המתנגדת  הדמוקרטית 
לאשר  שאמור  זה  והוא  החומה, 
כל הקצאה תקציבית לפרויקטים 

מסוג זה.
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  המשך מעמ' ראשון

קו 'טלבית' - קו המידע של 
יריד לבית 8 עודכן ושודרג

להשיק  השנה  הוחלט  כך 
'טלבית',  לראשונה את קו המידע 
המתעו־ לשאלות  מענה  שייתן 

וההתארגנות  האירוע  סביב  ררות 
לקנות  ניתן  היכן  לדוגמה:  אליו. 
מהן  הסיום,  למופע  כרטיסים 
במתחם  השמרטפות  אפשרויות 
היריד, מהן עלויות הכניסה ליריד 
לקבל  ניתן  האם  הסיום,  ולמופע 
הנחות על כרטיסים ליריד, באילו 
שונות,  פעילויות  יתקיימו  שעות 

וכן מיהם הזוכים בהגרלות.
מספרו של 'טלבית' קו המידע 
הוא:   8 לבית  יריד  של  המיוחד 
להתקשר  וניתן   077-2110580

אליו החל מהיום. 
אין ספק כי הקו יסייע להבנת 
אונליין,  להתעדכנות  התכנים, 
להכנה מתאימה, לתכנון ולשדרוג 
חווית היריד. המארגנים ממליצים 
המספר,  את  יד  בהישג  לשמור 
הבאים  בימים  ועדכון,  צורך  לכל 

בכלל וביום האירוע בפרט. 

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום ד', ח' באדר א' תשע"ט | עמוד ה

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

.90
[20051532]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051505]

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051486]

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

תשלום 052-7658-638
[20051485]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051484]

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

052-765-6888
[20051481]

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

765-6888
[20051480]

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

6888
[20051479]

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

052-765-6888
[20051478]

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

765-6888
[20051477]

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

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051476]

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

765-6888
[20051475]

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

6888
[20051474]

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

6888
[20051473]

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

765-6888
[20051472]

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

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

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20051437]

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]

תשואה  מחולקת,  חד'   5 בהמ"ג 
053- מעולה.  במחיר  גבוהה, 

3178300 תיווך
[20050020]

200 מעל  לבעלז,  צמוד  בסורוצקין 
מ"ר בנוי + 80 מ"ר מרפסות, מתאימה 
053- תיווך  מציאה.  במחיר  לחלוקה, 

3178300
[20048801]

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
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]

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]

 + 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! 
ישמח ישראל טאבו משותף 3 חד 
70 מטר + תוספת לעוד 70 גג 140
052-7658- שח   900.000 רק  מ"ר 

638 "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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051108]

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

הנדלס"
[20050940]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050939]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050904]

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

תיווך-הנדלס"
[20050691]

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

"היימשע תיווך-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]

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

הנדלס"
[20050426]

אשדוד | מכירה
 + מחולקת  מ"ר   84 יוסף  בן  בשלמה 

תמ"א בקרוב. 053-3178300 תיווך
[20051599]

עם  גג  ענקית +  חד'  דירת 6  ז'  ברובע 
הכנה לחלוקה. 053-3178300 תיווך

[20051598]

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
משותף  בטאבו  מזומן!  לבעלי 
מטר   180 חלל   + מטר   70 בסיני 
יחידות   5 או   4 ל  לחלוקה  אפשרות 
052-7658-638 שח   1000.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

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]

קרית גת | מכירה
4 לקריה  צמוד  ישראל  במלכי 
חד' קומה ג' 850,000. יחיאל דונט 

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051623]

משופצת  א'  קומה   3 בקריה 
נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל   .850,000

.052-7650001
[20051622]

 + א'  קומה  חד'   4 במתחרדים 
אופציה לתמ"א שוכרים מצויינים. 
נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל   .900,000

.052-7650001
[20051621]

היתר  עם  גג   + חדרים   4 בקריה 
בניה + אופציות קומה ב' ואחרונה 
נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל   .950,000

.052-7650001
[20051620]

קרית גת | השכרה
בטרקלין  מחסנים  קומת  מ'   25
יחיאל  ש''ח.   2000 לעסק  מתאים 

דונט ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051625]

מטבח  מלא  מלא  מרוהטת  חד'   3
דונט  יחיאל  ש''ח.   2700 חדש 

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051624]

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]

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]

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

3130052-1
[20043044]

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. 
טבריה 

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

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6781772
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

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

חצר ממולץ!. 077-7990764
[20049879]

ירושלים 
דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
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]

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

7616720-1
[20040110]

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

אלבוים 052-715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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

משרד התחבורה. 053-4112154
[20050148]

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

053-310-20-26
[20043211]

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

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

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

0527-10-10-20
[20040492]

מזכיר/ה ַ דרוש/ה  גדול  למוסד 
העמותות  בתחום  שליטה  בירושלים 
גביה  ממשלה  משרדי  בהגשות  ידע 
קו"ח  יתרון.  בהנה"ח  ידע  ותשלומים. 
beitmeir.ksafim@ ל  לשלוח  ניתן 

gmail.com
[20051592]

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]

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 
שבט  ל'  ג'  ביום  ת"ז  עם  ארנק  נאבד 

במודיעין עלית. 058-3240723
[20051591]

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 עח    דף היומי ירושלמי: שביעית י    חובות הלבבות:
יומית: הלכה  א-ב     ב,  ב"ב  יומית:  משנה  (היחוד)  השמיני  הנפש  חשבון 
או"ח תנה, א-ג    רמב"ם יומי: תמידין ומוספין ג-ה   שו"ע הרב - רב יומי: י, 
כב - יא, ב    דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' קעא-קפה    חפץ חיים: לה"ר 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' נז. א, ז-ט  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:238:258:248:268:258:22סו"ז ק"ש מג"א
9:089:109:109:119:119:08סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:339:359:349:369:369:32סוף זמן תפלה מג"א
10:0310:0510:0510:0610:0610:03סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:5411:5511:5411:5611:5611:52חצות היום
12:2412:2512:2412:2612:2612:22מנחה גדולה

17:2817:2417:2517:2717:2617:21שקיעת החמה
זמנים למחר

4:534:554:544:554:554:52עלות השחר
5:325:345:345:345:345:32זמן ציצית ותפילין

6:226:316:236:256:266:20הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
עקיבא  ר'   6196324 פרינץ ברק בני  גילה     טאון  אפ   5 ויצחק  צביה   054-5821935 גילה פארם  סופר  ירושלים
077-8880390 אחד העם 9 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם  סופר פארם מגדל שלום 162    תל אביב
077-8881370 הברזל  077-8882390 אבן גבירול 62 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם רמת החייל צייטלין
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 23 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופרפארם מינסטור
077- קניון גרנד  פארם  סופר  חיפה ימים     עיר  קניון   077-8881910 ימים עיר  פארם  סופר  נתניה למחרת    
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד  סופרפארם 8880770/771 שמחה גולן 54    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: 213.38-
אתמול: 213.4-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
16-7

תל אביב
20-12

חיפה
18-11

גולן
17-9

טבריה
21-12

גליל
13-6

באר שבע
20-9

אילת
24-12

מזג האויר
עלייה נוספת בטמפ'
היום - נאה בד"כ עם עליה נוספת 

בטמפרטורות. בשעות הבוקר ינשבו רוחות 
מזרחיות ערות בהרי הצפון. 

חמישי - גשם מקומי ירד בעיקר בצפון 
הארץ ויתכנו סופות רעמים יחידות. 

הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. הרוחות 
יתחזקו. במרכז הארץ ובדרומה יתכן אובך. 

בחרמון ירד שלג. בלילה הגשמים יתחזקו 
יתפשטו לאורך מישור החוף ובפסגות 

הגבוהות של הרי הצפון יתכן שלג.  

שישי - גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים 
יחידות בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. 

שלג ירד בחרמון ובצפון הרמה. ינשבו רוחות 
ערות. יוסיף להיות קר מהרגיל בעונה. 

בדרום הארץ עדיין ייתכן אובך.  

שבת - מצפון הארץ ועד צפון הנגב צפוי 
גשם מידי פעם מלווה בסופות רעמים 

יחידות. בחרמון ירד שלג. בבקעת הירדן, 
במדבר יהודה ובים המלח חשש קל 

משטפונות. הטמפרטורות יהיו נמוכות 
מהרגיל לעונה.

שבתשישיחמישי

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

    

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

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
03- שבת:  לפני  משעתיים  שבת  לשאלות בהלכות  פתוח  קו   02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
6161616 והגית שאלות בדיני שבת, יום ו' מ-8:00: 1-599-560-560 תמיכה לטיסות ללא סרטים: -1-707
707-613 שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658 שיעורים בגמ' הלכה ומוסר:

03-6171001 מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466

הודעות חוק תכנון ובניה - 13/02/19
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חשיפה בברזיל: התובע בברזיל 
סירב להסגיר את הפושע הנאצי 

אביו של שר החוץ הברזילאי הנוכחי ששימש כתובע הכללי של ברזיל בשנת 
תשל"ח, דחה במהלך כהונתו את הבקשה להסגיר את פושע המלחמה הנאצי, 

גוסטב וגנר

מאת א. למל

אנריקה אראוג'ו, אביו של שר 
כתובע  ששימש  הברזילאי  החוץ 
תשל"ח,  בשנת  ברזיל  של  הכללי 
הבקשה  את  כהונתו  במהלך  דחה 
הנא־ המלחמה  פושע  את  להסגיר 
בכלי  דווח  כך   – וגנר  גוסטב  צי, 

התקשורת בברזיל.
מחנה  מפקד  סגן  היה  וגנר 
הריכוז סוביבור, ומתוקף תפקידו 
250 של  לרציחתם  אחראי  היה 
אלף יהודים הי"ד במחנה בין הש־

נים תש"ב־תש"ג. 
לאחר מלחמת העולם השניה, 
במ־ בפניו  שלא  למוות  וגנר  נידון 

שפטי נירנברג. הוא חי בשם בדוי 
בנין.  כפועל  ועבד  גראץ  בעיר 
אלויס  בשם  וותיקן  איש  בעזרת 
עם  יחד  וגנר  הצליח  הודאל, 
מפקדו פרץ שטנגל מפקד מחנות 
שהורשעו  סוביבור,  ההשמדה 
לברוח  מלחמה,  כפושע  בגרמניה 
בשנת  קיבל  שם  לברזיל,  יחד 
וחי  קבע  לישיבת  אישור  תש"י 
גינתר  השם  תחת  מפריע  באין 

מנדל.
בברזיל  לבסוף  נתגלה  וגנר 
בתשל"ז הודות למאמציו של צייד 

לאחר  ויזנטל.  שמעון  הנאצים 
שטנגל,  של  לתפיסתו  שהביא 
ראה ויזנטל ראיון שהעניק שטנגל 
ממקום כלאו, בו אמר שסגנו וגנר 

מתגורר בברזיל.
הפיץ  אותו  למצוא  מנת  על   
מפוב־ תמונה  לעיתונים  ויזנטל 

תמונה  שזוהי  וטען  וגנר  של  רקת 
הוא  שם  פאולו  מסאן  מעודכנת 
ייבהל  שהוא  מנת  על  מסתתר, 
ויסגיר את עצמו וכך באמת קרה. 
ובקשות  עצמו,  את  הסגיר  וגנר 
ישראל,  ידי  על  הוגשו  להסגרתו 

מערב גרמניה, אוסטריה ופולין. 
את  לברזיל  שלחה  ישראל 
בך,  גבריאל  המדינה,  פרקליט 
לקראת הדיון בהסגרה, ושלטונות 
מש־ של  מעמד  לו  העניקו  ברזיל 

קיף בדיון בהסגרה. 
על  חרטה  הביע  לא  וגנר 
שום  לי  היתה  "לא  ואמר  פשעיו 
סתם  היה  זה  זה...  לגבי  תחושה 
עוד עבודה בשבילי. לאחר שעות 
על  דיברנו  לא  פעם  אף  העבודה, 
ושיח־ שתינו  אלא  שלנו  העבודה 

קנו קלפים".
התו־ ענה  לבקשות,  בתגובה 

כי  אראוג'ו  אנריקה  הכללי  בע 
שיפוטית  סמכות  אין  לישראל 

וג־ של  הסגרתו  את  לדרוש 
לא  היא  עת  שבאותה  היות  נר, 
לכך,  נוסף  ריבונית.  מדינה  היתה 
לבקשות  לסרב  אראוג'ו  המליץ 
החוק  מתוקף  ואוסטריה,  פולין 
של  בפשעיו  שראה  הברזילאי 
וגנר ככאלה שנכפו עליו. בתגובה 
התובע  ביקש  גרמניה,  לבקשת 
ועדויות  מסמכים  לקבל  הכללי 
לווגנר.  המיוחס  את  שמאשרים 
עד שהצטברו כל העדויות – סיים 
של  בסופו  תפקידו.  את  אראוג'ו 
בשנת  נדחתה  הבקשה  דבר, 

תשל"ט, בשל נימוק טכני.
נמצא  תש"מ  בשנת  לבסוף 

וגנר מת בסאו פאולו. 

ארה"ב: נמשכת הסערה בעקבות האשמה 
אנטישמית של חברת קונגרס מוסלמית

נשיא ארה"ב: "זו היתה אמירה איומה, ואני לא סבור שההתנצלות שלה היתה מספקת"

מאת א. למל

למרות שחברת הקונגרס המו־
סלמית עומאר התנצלה על דבריה 
היהודי  הארגון  נגד  המקוממים 
לה־ ממשיכים  הדברים  אייפא"ק, 
סעיר את הפוליטיקה האמריקאית 
קצ־ מכל  גינויים  של  לגל  וגורמים 

וות בית המחוקקים. 
כי  שאמרה  לאחר  כזכור, 
מקבלים  הנבחרים  בבית  בכירים 
כספים מהארגון היהודי אייפא"ק 
היהודים,  לטובת  מוטים  הם  ולכן 
אמרה כי היא מתנצלת "ללא כחל 
ושרק", לאחר שננזפה ע"י מנהיגת 
הנבחרים,  בבית  הדמוקרטי  הרוב 
במפ־ אחרים  ובכירים  פלוסי,  נ' 

לגה.

דונלד  ארה"ב,  נשיא  אולם 
טראמפ, לא מקבל את התנצלותה 
הדמוקרטית,  הקונגרס  חברת  של 
אילהן עומאר. בשיחה עם כתבים 

הנשיאותי  המטוס  של  סיפונו  על 
שהיא  חושב  "אני  טראמפ:  אמר 
צריכה להתבייש בעצמה. זו היתה 
סבור  לא  ואני  איומה,  אמירה 

מספ־ היתה  שלה  שההתנצלות 
קת". כשכתבים שאלו את טראמפ 
צריכה  היתה  עומאר  לדעתו,  מה, 
יודעת  "היא  השיב:  הוא  להגיד, 

מה לומר".
כי  ואמרה  התנצלה  עומאר 
"אנטישמיות היא דבר אמיתי ואני 
וקול־ ברית  לבעלי  תודה  אסירת 
אותי  מחנכים  אשר  יהודיים  גות 
של  הכואבת  ההיסטוריה  לגבי 

אמירות אנטישמיות מקובלות".
לפגוע  התכוונתי  לא  "מעולם 
או  במינסוטה  הבוחרים  בציבור 
עלינו  בכלל.  אמריקנים  ביהודים 
צעד  לקחת  מוכנים  להיות  תמיד 
הסוף  עד  ולחשוב  לאחור,  אחד 
על ביקורת, כמו שאני מצפה מא־

אחרים  כאשר  לי  להקשיב  נשים 
שלי.  הזהות  בגלל  אותי  תוקפים 

לכן אני מתנצלת ללא סייג".

החלה הצבת העמודים 
הראשונים של הרכבלית בחיפה

חדרה: פועל נפצע 
בתאונת עבודה

ניצולי שואה בארה"ב ובצרפת 
יקבלו פיצויים ממקורות נוספים
בארה"ב גייס האיחוד היהודי בצפון אמריקה 4.6 מיליון דולר ובצרפת יקבלו 49

ניצולים 400 אלף דולר מחברת הרכבות

מאת א. למל

שהשואה  לאחר  שנה   75
שואה  ניצולי  וקבוצות  הסתיימה 
פיצויים  יקבלו  ובצרפת  בארה"ב 

ממקורות נוספים. 
ותשעה  בארבעים  מדובר 
מהם  אחד  שכל  שואה  ניצולי 
אלף  מאות  מארבע  יותר  יקבל 
כפיצוי  צרפת,  מממשלת  דולר 
על כך שהם נשלחו למחנות ריכוז 
שייכות  שהיו  ברכבות  נאציים 

לממשלת צרפת.
מחוזה  חלק  הם  אלה  כספים 
וכ־ לצרפת,  אמריקה  בין  שנחתם 

לפיו  בתשע"ד,  למעשה  סוכם  בר 
שישים  לשלם  צרפת  התחייבה 
מיליון דולר לכל מי שסבל מאותם 

משלוחים נודעים לשמצה.
שואה  ניצולי  גם  בנוסף 
נוספים  פיצוים  יקבלו  בארה"ב 
בצפון  היהודי  שהאיחוד  לאחר 
4.6 אסף  שהוא  הודיע  אמריקה 

לניצולי  לחלוקה  דולר  מיליוני 
שואה.

יהיה  הכספים  את  שיחלק  מי 
שואה'  לניצולי  לדאגה  'המרכז 
והסכום יועבר לארבעים ושלושה 
ארגונים  בשישה  שירות  סוכני 
ברחבי  משרדים  להם  יהודיים 
המדינה שיש להם קשר ישיר עם 

ניצולי שואה.
יס־ 'מצ'ינג'  למענקי  בצירוף 

תכמו כספי החלוקה ב־6.7 מיליון 
סיוע  ארגוני  של  בסיועם  דולר 

ומיזמים למען ניצולי שואה.
שהכסף  אומרים  מומחים 
דחוף מאוד לאותם ניצולים לאחר 
מכל  שאחד  העלה  מיוחד  שדו"ח 
מתחת  חי  שואה  ניצולי  שלושה 

לקו העוני.

אשדוד: פרצו לבית 
כנסת וגנבו קופות צדקה

מאת חיים מרגליות

בח־ פתחה  ישראל  משטרת 
לבית  התפרצות  בעקבות  קירה 
כנסת בעיר אשדוד במהלכה נגנבו 

קופות צדקה ונגרם נזק במקום.
שלישי  יום  של  בוקר  לפנות 
המשטרה  במוקד  דיווח  התקבל 
במהלך  שארעה  התפרצות  אודות 

הלילה לבית כנסת ברובע י"א בעיר 
שהגיעו  שיטור  כוחות  אשדוד. 
כי  שסיפר  במודיע  פגשו  למקום 
מהמקום נגנבו מספר קופות צדקה, 
תפילין ובנוסף נגרם נזק קל במקום. 
בח־ פתחה  המשטרה  כאמור, 

ידי  על  ממצאים  ובאיסוף  קירה 
שהוזעקו  הפלילי  הזיהוי  טכנאי 

אף הם לזירה.

ראש בראש עם המועצות הדתיות:

ראש עיריית תל אביב מתנגד לתקצוב המועצות 
הדתיות ומתעלם מצרכי הדת בתל אביב

ראש עיריית תל אביב שיגר מכתב לשר הפנים, שר האוצר והשר לשירותי 
דת, בו הוא מלין על דרישות התקציב של המועצה הדתית אותן הוא מכנה 

"מקוממות ושערורייתיות" ^ במכתב נגדי ששיגר המשרד לשירותי דת, ציין 
מנכ"ל המשרד, עו"ד עודד פלוס, כי מדובר ב'אבסורד' המתעדף את מוזיאון ת"א 

לאומנות על פני צורך הכרחי של אזרחים לקבל שירותי דת ברמה גבוהה

מאת דוד שמואלי

מתנגח בשירותי הדת: במכתב 
ששיגר ראש עיריית תל אביב, רון 
האוצר  הפנים,  שרי  אל  חולדאי, 
חו־ הלין  דת,  לשירותי  והמשרד 

של  התקצוב  דרישות  על  לדאי 
המועצות הדתיות. הוא כינה אותן 
וטען  ושערורייתיות"  "מקוממות 
תקציבית  בהתנהלות  מדובר  כי 
העלולה,  אחריות  וחסרת  בוטה 
המ־ הרשויות  את  להביא  לדבריו, 

קומיות לגרעון תקציבי. 
חולדאי  סיים  מכתבו  את 
למלא  בכוונתו  אין  כי  באמירה 
המשרד  שבמכתבי  הדרישה  אחר 

לשירותי דת.
בתגובה לדברי חולדאי, מנכ"ל 
עודד  עו"ד  דת,  לשירותי  המשרד 
פלוס, החליט להשיב מלחמה עם 
מכתב משלו הקורא לשרים שלא 
להתייחס לדברי ראש עיריית תל 

אביב. 
הסמ־ את  להפעיל  נהסס  "לא 

פלוס.  כתב  לנו",  שנתונות  כויות 
ההשתתפות  מול  נעמיד  "אם 
רכיב  אביב  בתל  הדת  בשירותי 
השתתפות  בלבד,  אחד  הוצאה 
העיריה בתקציב מוזיאון תל אביב 
לאומנות, נלמד עד כמה אין ממש 

בטענה שעולה במכתב".
פלוס  עו"ד  שמונה  מנתונים 
עולה כי תקציב הרשות המקומית 
תעמוד  ל־2019  הדתית  למועצה 
לעומת  שקלים,  מיליון   23.5 על 
שהוקצבו  שקלים  מיליון   35.3
ת"א  למוזיאון  הרשות  ידי  על 
בא־ מדובר  לדבריו,  לאומנות. 

שמוזיאון  העובדה  לאור  בסורד 
מספר  משרת  לאומנות  אביב  תל 
לעומת  תושבים  של  בהרבה  נמוך 

המועצה הדתית. 

התושבים  כי  לזכור  "חשוב 
השונות,  המקומיות  ברשויות 
(נישואין,  דת  לשירותי  שנזקקים 
תר־ מקוואות,  קבורה,  כשרות, 

כנסת,  בתי  עירובין,  תורנית,  בות 
את  לקבל  אמורים  וכו'),  רבנים 
ואיכות,  רמה  באותה  השירותים 
את  מקבלים  אחרים  או  שהם  כפי 

יתר השירותים", נכתב במכתב.
לטענת ראש עיריית ת"א, יו"ר 
ויו"ר  האזוריות  המועצות  מרכז 
הסירוב  המקומי,  השלטון  מרכז 
המוע־ לתקצוב   20% להוסיף 

שמדובר  מכך  נובע  הדתית  צה 
ללא  בתקציב,  דרמטית  ב"עליה 
היתה  לא  שמעולם  כזו  ורע,  אח 

כדוגמתה". 
טוען  דת  לשירותי  המשרד 
מנגד כי הדברים נובעים משחיקה 
בתקציבי המשרד בעקבות שינויי 
בנוסף,  טכנית.  ויכולת  סביבה 
דת,  לשירותי  במשרד  טוענים 
מאד  מזערית  בהוצאה  מדובר 
של  הכולל  השנתי  לתקציב  ביחס 
ובהוצאה  המקומיות  הרשויות 
"בהתאם  החוק.  מכוח  שמעוגנת 
בחוק,  שנקבעה  התקציב  לנוסחת 
להקצות  המקומיות  הרשויות  על 
סך כולל של 360 מיליון שקלים".

במשרד  דורשים  זה  מכוח 
האפליה  את  לתקן  דת  לשירותי 
הר־ בתקציבי  שנוצרה  הברורה 

את  ולתקצב  המקומיות  שויות 
לנוס־ בהתאם  הדתיות  המועצות 

חה שגובשה בוועדת הכספים של 
הכנסת. 

הנשיא לא קיבל את ההתנצלות. הקונגרס
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ממוט  נפגע   60 כבן  פועל 
עבו־ במהלך  עליו  שנפל  ברזל 
התעשיה  באזור  במסגריה  דתו 

ברחוב מנאי בחדרה.
חובשים ב'איחוד הצלה' סניף 
חדרה העניקו לו סיוע רפואי רא־
לבית  פונה  הוא  מכן  ולאחר  שוני 

החולים כשמצבו מוגדר בינוני.

הרכבת בצרפת כיום 
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להציב  החלה  נוף  יפה  חברת 
של  הראשונים  העמודים  את 
אלה  בימים  המוקם  הרכבל, 
בחיפה, שישמש לראשונה ביש־
ציבורית  תחבורה  כאמצעי  ראל, 
הרכבת  האוטובוסים,  לצד  נוסף 
והמטרונית. הרכבל, שזכה לשם 
הת־ המרכז  את  יחבר  'רכבלית', 
מרכזית  בחיפה,  הגדול  חבורתי 
המפרץ, עם הטכניון ואוניברסי־

טת חיפה.
אורך תוואי הרכבל הוא 4.4
תח־ שש  ויכלול  קילומטרים, 
נוסעים  תחנות  שלוש  מהן  נות, 
במרכזית  הציבור,  את  שישמשו 
המפרץ, בטכניון ובאוניברסיטת 
חיפה, ושלוש תחנות תפעוליות 
דורי  בדרך  פוסט,  הצ'ק  בצומת 
צפויה  הרכבלית  ובטכניון. 

להיחנך באמצע השנה הבאה.
שמבצע  העבודות  במסגרת 
באמצעות  התחבורה  משרד 
לאורך  יוצבו  נוף,  יפה  חברת 
פלדה,  עמודי   36 התוואי 
תת  בטון  בסיסי  על  שיורכבו 
קרקעיים. גובה העמודים נע בין 
לטופו־ בהתאם  מטרים   4-30
הגובה  הפרש  ולסביבה.  גרפיה 
המפרץ  מרכזית  תחנת  בין 
לאוניברסיטת חיפה הינו כ־460

מטרים.
והמודיעין,  התחבורה  שר 

הרכבלית,  כי  אמר  כ"ץ,  ישראל 
שתהווה חלק אינטגרלי ממערך 
בחיפה,  הציבורית  התחבורה 
תשפר משמעותית את הנגישות 
חיפה  ולאוניברסיטת  לטכניון 
סטודנ־ אלפי  עשרות  ותעודד 

טים ואנשי אקדמיה להעדיף את 
התחבורה הציבורית, על חשבון 
רכבם הפרטי. כמו כן, היא תקל 
בקמפוסים  החניה  מצוקת  על 
אליהם  הסמוכים  וברחובות 
בצירים  התנועה  עומסי  על  וכן 

הראשיים, במעלה הכרמל.

קרוניות  ינועו  הציר  לאורך 
מכל  כאשר  נוסעים,   10 בנות 
15 בכל  קרונית  תצא  תחנה 

במסלול  הנסיעה  משך  שניות. 
הינו  לטכניון  המפרץ  ממרכזית 
נוס־ דקות  ותשע  דקות,  כ־10 

לאוניברסיטת  מהטכניון  פות 
נגישות  יהיו  הקרוניות  חיפה. 
מערכת  מוגבלויות.  לבעלי 
76 באמצעות  תופעל  הרכבל 
2,400 עד  שיסיעו  קרוניות, 

בו  כיוון,  בכל  בשעה,  נוסעים 
זמנית.

צילום: משרד התחבורה

נמלת האש אותרה במספר 
מוקדים באזור ירושלים
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בש־ נמצאה  הקטנה  האש  נמלת 
מש־ ירושלים:  באזור  משתלות  תי 
ציון  למסילת  הסמוכה  פולק,  תלת 
שביישוב  במדבר'  'ירוק  ומשתלת 
מב־ הסביבה  להגנת  המשרד  תקוע. 
האח־ בתקופה  שרכש  מהציבור  קש 
רונה עציצים ושתילים מן המשתלות 
אם  ולבדוק  ערנות  לנקוט  המוזכרות 

הם נגועים בנמלת האש הקטנה.
החשש הוא כי הנמלה נמצאת 
האזו־ במועצה  האזור:  ביישובי 

המועצה  ביישובי  עציון,  גוש  רית 
ירושלים  יהודה,  מטה  האזורית 
כי  מדגיש  המשרד  והסביבה. 
זיהוי מוקדם של המוקדים וביצוע 
עשויים  וזהירות  מניעה  פעולות 
הנמלה  התפשטות  המשך  למנוע 

בסביבת השטח הנגוע.
המשתלות קיבלו הנחיות מה־

איסור  על  הסביבה  להגנת  משרד 
הנגו־ מהאזורים  צמחים  מכירת 

עד  במפגעים  לטפל  ונדרשו  עים 

והמש־ משטחן,  הנמלה  להכחדת 
המשתלות  טיפול  אחר  עוקב  רד 

בנושא באופן רציף.
מוגדרת  הקטנה  האש  נמלת 
בעולם כאחד מ־100 המינים הפו־

לשים המסוכנים לסביבה. הנמלה 
היא  אולם  מחלות,  מעבירה  אינה 
מהווה מפגע תברואי, ועקיצותיה 
כואבות מאוד ויוצרות מעין כוויה. 
מומלץ  ראשוני  כטיפול 
הקטנה  האש  נמלת  את  להדביר 
מחוץ  גרגריים  פיתיונות  בעזרת 
והחצר.  הגינה  שטח  בכל  לבית 
אם טיפול זה לא פתר את הבעיה, 
גרגריים  פיתיונות  לפזר  אפשר 
או פיתיון ג'ל גם בתוך הבית, לפי 
מהתכ־ בחלק  השימוש  ההנחיות. 

אולם  הרחב,  לקהל  מותר  שירים 
אפשר להזמין איש מקצוע – מד־

הדברה  רשיון  בעל  מוסמך  ביר 
בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה. 
מומלץ  קשה  נגיּעות  של  במקרים 
שיעשה  מוסמך  מדביר  להזמין 

ניטור מקיף ויטפל בכל השטח.


