
התלהבות סוחפת בעיה"ק צפת לקראת 
הקמפיין האדיר 'שלא יכבה נרו'

הקמפיין להצלת מפעל חייו של הגה"צ רבי אלעזר מרדכי קעניג 
זצוק"ל – מוסדות 'ברסלב צפת', יחל אי"ה מחר יום שלישי למשך 36
שעות גורליות שיקבעו את עתיד המוסדות וגורל מאות תלמידיהם

מאת כתב 'המבשר'

אחרונות  קדחתניות  הכנות 
קמפיין  לקראת  צפת,  בעיה"ק 
נרו',  יכבה  'שלא  האדיר  ההתרמה 
הגה"צ  של  חייו  מפעל  להצלת 
זצוק"ל  קעניג  מרדכי  אלעזר  רבי 
שית־ האחרון,  בחודש  שהסתלק 
קיים אי"ה החל ממחר יום שלישי 
בשעה  רביעי  יום  ועד  קטן,  פורים 

12 בלילה. 
הרב  הגה"צ  של  חייו  מפעל 
מסר  עליו  אשר  זצוק"ל  קעניג 
האחרונות  שעותיו  עד  נפשו 
על  צפת  עיה"ק  בנין  היה  ממש, 
אדני התורה והיראה, כאשר לפני 
40 שנה נכנס אל תוך מדבר שממה 
צפת,  הק'  בעיר  שהיתה  רוחנית 
גדליהו  רבי  הגה"צ  אביו  בעקבות 
הבלתי  את  ועשה  זצוק"ל,  אהרן 
ספורים,  עשורים  כשתוך  ייאמן, 
תורה  של  ענקית  אימפריה  הקים 
ממוסדות  החל  וצדקה,  ותפילה 
חינוך לגיל הרך – מעונות יום, גני 
ילדים, בית ספר לבנות, גנים ובית 

ספר לחינוך מיוחד, תלמוד תורה, 
הגדול,  הכנסת  בית  קטנה,  ישיבה 
והמפואר  הגדול  טהרה  מקווה 
להוראה,  אברכים  כולל  בצפון, 
שנה  ארבעים  תוך  כך  ועוד.  ועוד 
מקפאונה  צפת  עיה"ק  התעוררה 
כבש־ לתפארתה  וחוזרת  הרוחני, 

נים קדמוניות שממנה יצאה תורה 
העולם  בכל  ישראל  לעם  והוראה 

כולו.
על  אשר  האיש  של  פטירתו 
בעשר  והחזיק  הקים  אשר  העדה, 
המ־ המוסדות  את  אצבעותיו 
בה־ עצום  חלל  הותירה  פוארים, 

יחד  כאשר  המוסדות.  קיום  משך 
המוסדות,  מנכ"ל  של  מצבו  עם 
לרפו"ש,  חיה  בן  שלום  חיים  הרב 

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
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השם היטיב עמי בחיי הנחני בדרך 
 הישר 

(מורינו הגהה״צ אלעזרר מרדכי קעעניג זצ״ל בצצוואתו הקדושה)

בס"ד

בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

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

הגרלת
רמשכורתרכב

₪8,500 למשך שנהמשכורת חודשית ששששבסך:

רככב פיג'ו 2019
peugeot p suv

עעעבבבווורררכככםםם יד אאמממלליייץץ

טובבבההה ווללללבבבברררככככההה

אדממו"ר מצאאנז ז ככ"קק מרן יעעע"א)(מתתוךך צוואתתת ההקודדש ש ששל

להצטרפות:072-316-9000

ניתן להצטרף גם במכשירי קהילות ונדרים פלוס - ע"ש "ההגרלה הגדולה של צאנז"

בכ"ח אדר א' תשע"טהמוקדים נסגרים

מי

ט
וותמ

   לט

בלבד 12 x ₪15 מחיר כרטיס:
    מוגבל ל-8,500 משתתפים בלבד!סיכויי זכייה גדולים

בס"ד

ףשתשתתתתתתףתףתףתףף להש להה הה להה וצווממצמצמצומצומצוו

תררורורותותותת מעמעששש יפפי כממממככסס

100% צדקה

077-2110580
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בצער רב אנו מודיעים על פטירתה בשיבה טובה של אשתי, אמנו, סבתינו, האשה 
החשובה יראת ד', טובת לב, משכילה אל דל לגמול חסד עם עניים ושבורי לב, אוד 
מוצל מאש, אשר מסרה נפשה להחיות נפשות בשנות השואה, התמסרה לגדל צאצאיה 

 ישרים ומבורכיםבדרך ישראל סבא, וזכתה והעמידה דורות 

מרת
 שרה מנדלוביץ׳ 

ע״ה
 

 ניו יורק –ממונסי הי"ו  שמואל זאב מנדלוביץ'אשת יבדלחט"א הרב 

 ז"ל מקאסאן דוד הלוי לייבוביץ'בת הרה"ח ר' 
 

 הר המנוחות.(משוער) מרחבת  םבצהרי 12בשעה  י"ג אדר א' תשע"טיום שני  היוםהלוויתה תצא 
 

 :משפחות ,תאבליםהמ                                                                                            

 ןיץ', מרגרעטמנדלוב                                                                           
 נכדיה ניניה ובני ניניה                     

 050-4141902לבירורים: 
 

 רמת שלמה ירושלים 6רחוב הרב כהנמן הי״ו יושב שבעה בביתו בנה הרב יצחק אייזיק מנדלוביץ׳ 
  .4-10 10-2בשעות 

ראש ממשלת פולין ביטל את הגעתו 
לוועידת וישגראד שתפתח בישראל

מאת מרדכי גולדמן

מתיאוש  פולין  ממשלת  ראש 
הגעתו  את  ביטל  מורבייצקי 
שתי־ וישגראד  מדינות  לוועידת 
ההחלטה  בישראל.  השבוע  פתח 
שחולל  הסערה  רקע  על  מגיעה 

עם  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
נעילת ועידת ורשה בשבוע שעבר, 
פעולה  שיתפו  "פולנים  כשאמר 
אדם  מכיר  לא  ואני  הנאצים  עם 

אחד שנתבע על האמירה הזו".
עם  בטלפון  שוחח  מורבייצקי 
נתניהו אתמול אחר הצהריים וע־

מסרה  כך  החלטתו,  על  אותו  דכן 
יגיע  במקומו  בלשכתו.  דוברת 
גור־ הפולני.  החוץ  שר  לוועידה 

מקבלים  בירושלים  מדיניים  מים 
את שיגורו של שר החוץ במקומו 
לה־ לא  כדי  הממשלה,  ראש  של 

עיב על האירוע ולאפשר את קיום 

מנהיגי  ישתתפו  שבה  הפסגה 
וסלובקיה.  צ'כיה  הונגריה,  פולין, 
הגורמים המדיניים הוסיפו כי הם 
מבינים ש"גם בפולין יש בחירות".
שיתוף  על  נתניהו,  של  דבריו 
לנאצים  פולנים  בין  הפעולה 
השניה,  העולם  מלחמת  בתקופת 
לפני  וקצת  בפולין  סערה  עוררו 
לשכת  פרסמה  השבת  כניסת 

המוני בית ישראל מתאחדים 
בתפילות לרפואת כ"ק מרן 
אדמו"ר מסקולען שליט"א

מרן רבי ישראל אברהם בן שיינא רחל שליט"א, 
בתוך שאר חולי עמו ישראל

מאת כתב 'המבשר'

בכל  ישראל  בית  המוני 
מעתירים  מושבותיהם  מקומות 

בתפילות ותחנונים לרפואת זקן 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  האדמו"רים 
שב־ לאחר  שליט"א,  מסקולען 

כרטיסים למופע - אל תחכו לרגע האחרון
3 סוגי כרטיסים ^ מופע אחד עוצמתי פריסה ארצית ^ מחיר אטרקטיבי ^

מאת כתב 'המבשר'

כא־ האחרון,  שישי  מיום  החל 
הכ־ מכירת  נקודות  התפרסמו  שר 
היריד,  של  הסיום  למופע  רטיסים 
נשים  המכירה  לנקודות  הגיעו 
ולה־ כרטיס  להן  לרכוש  כדי  רבות 

בטיח את מקומן במופע הסיום. 
'לחיות  המדובר,  המופע 
לעולם' בהפקת גב' איינהורן וגב' 
ברמה  מופע  להיות  עומד  צין,  י' 
בתל־ מלווה  במיוחד,  גבוהה 

ונוסטלגיות,  מרשימות  בושות 
הראשונה,  השורה  מן  שחקנית 
ניגונים  מקצועית,  כוריאוגרפיה 

עתיקים, מולטימדיה ושירה. 

שהכרטי־ הרי  שנה,  כמדי 
נחטפים  הטובים  למקומות  סים 
רבות  נשים  כאשר  במהירות, 
של  הסוגר  האירוע  את  רואות 

יום היריד כ'מאסט'.
מוותרות  אינן  רבות  נשים 
ואף  שבצדו  והאירוע  היריד  על 

שיעורי הצבעה חסרי תקדים בקו 
הטלמסר – הצבעה מספר 2 נפתחה! 

מאת ג. לוין

'מטבח־ הקדם  בתחרות 
ימים  לפני  שהחלה  חוויה' 
המתקשרות  התבקשו  אחדים, 
המתכונים  ארבעת  את  לדרג 

שהופיע בעיתון לבית. 
לבחור  כדי  נועד  המהלך 
ייכנסו  מתכונים  אלו  מביניהם 
לשלב  ויעלו  ל'מטבחוויה', 
הגמר במטבח הפעיל שיתקיים 

  המשך בעמ' ו
  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

הגה"ח המשפיע הרב 
מאיר הערש גנץ זצ"ל

שבורים  ודוויים,  המומים 
שעבר  בשבוע  הלכו  וכאובים, 
מיטתו  אחר  ויז'ניץ  חסידי  המוני 
המ־ המשפיע  החסיד  הגאון  של 
חטיבה  היו  ימיו  כל  אשר  פורסם, 
והתבטלות  התקשרות  של  אחת 
והיה  ויז'ניץ,  לבית  רבוה"ק  אל 
ולהלהיט  להטפיח  מנת  על  טופח 
בכבשונה  הבאים  הדורות  את 
עבד  ויז'ניץ,  חסידות  של  המלהט 
ה' מראשית ועד אחרית, הגה"ח ר' 
מאיר הערש גנץ זצ"ל, אשר נשמ־
תו עלתה לגנזי מרומים באור ליום 
דהילולא  יומא  א',  אדר  ז'  שלישי, 
שנות  אחר  מהימנא,  רעיא  דמשה 
תדיר  אשר  ויסורים,  חולשה 
להוסיף  עוז  ואזר  עליהם  התגבר 

בעבודת הקודש ככל יכולתו.
הערש,  מאיר  ר'  עליך  לי  צר 
מרן  כ"ק  ורבו  מורו  התבטא 
אחר  שליט"א  מויז'ניץ  אדמו"ר 

המלווים,  כל  חשו  וכך  מיטתו, 
נפשם  נימי  בכל  הרגישו  אשר 
יוכל  ולא  לדורנו  הוא  חסרון  כי 
התק־ של  פלאים  דמות  להימנות, 

שרות איתנה והתבטלות כנר לפני 
האבוקה, אבדה לדורנו, וכפי שה־
תבטא עליו בעבר מורו ורבו המו־

ה"ישועות  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בהק 
  המשך בעמ' ו

כאלף יהודים התפללו אתמול על ציון רבי חיים 
אבולעפיא זי"ע בטבריה לביטול רמיסת השבת

מאת כתב 'המבשר'

של  רבה  של  קריאתו  לקול 
בתי  אבות  וראש  טבריה  העיר 
אויע־ דב  אברהם  רבי  הגאון  הדין, 
רבאך שליט"א, נקהלו אתמול כא־
בהם  ומגיניה,  השבת  משומרי  לף 
ברא־ וצאנז,  קארלין  כוללי  אברכי 
שות הגרא"ד אויערבאך שליט"א, 
תפי־ למעמד  הישן,  העלמין  בבית 
הצדיק  של  ציונו  על  עם,  ברוב  לה 
הקדוש, רבי חיים אבולעפיא זי"ע, 

בונה העיר טבריה אחרי חורבנה. 
של  בדבריו  נפתחה  העצרת 

הגאב"ד שזעק ופרץ בבכי, באמרו 
כי השבת בטבריה היא שבת נקיה 
של  בנזין  ויוצק  אחד  ובא  וזכה, 

תבערה ושורף את השבת, היה לא 
תהיה!

02-5805802 0
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דבר השבת יבוא מירושלים עיר הקודש לעיר הקודש טבריה

רבני ועדת השבת יבקרו היום בטבריה 
לדון בסיכול מזימות חילולי השבת

מאת כתב 'המבשר'

יבואו  טבריה  הקודש  עיר  אל 
ומ־ הקודש  עיר  מירושלים  היום 
עוד ערים, חברי ועדת הרבנים למ־

ען קדושת השבת שע"י מרנן ורבנן 
הביקור  שליט"א.  ישראל  גדולי 
עצות ולפעול  המיוחד נועד לטכס 
יחדיו לסיכול חילולי השבת בעיר.

רבני  יופיעו  המיוחד  בביקור 
השבת, הרבנים הגאונים שליט"א: 
אריה  יוסף  רבי  ידלר,  משה  רבי 
רבי  אודסר,  צבי  רבי  דייטש, 
זכאים  ראובן  רבי  קריספל,  אמיר 
ומזכיר  פיין  ישעיהו  אברהם  ורבי 

הוועדה הרב יצחק גולדקנופף. 

נחמן מנדלבוים
בהר"ר בנימין הי"ו

ישיבת טשערנוביל
בני ברק

אסתר רחל אשלג
בהר"ר מרדכי יהושע הי"ו
סמינר ויזניץ בני ברק 
אלעד

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

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

כינוס מועצת הקהילות הארצית של אגודת ישראל
אגודה  כולם  ויעשו 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  אחת. 
במשא  שליט"א  מביאלא 
אחדות, אמש, במרכז הת־

הקהילות  מועצת  כנסות 
יש־ אגודת  של  הארצית 

הראשונה,  לישיבתה  ראל 
ופרנסים  אישים  בראשות 
'אגודת  הקודש  בתנועת 
הקודש  משא  ישראל'. 
במלואו יפורסם אי"ה ביום 
מיוחדת  ביריעה  שישי 
נרחב  סיקור  ובמסגרת 

| צילום משה גולדשטיין



יום ב', י"ג באדר א' תשע"ט | המבשר | עמוד ב

הערב שמחת הכנסת ספר תורה לביהמ"ד 
'צילו של היכל' בעיר העתיקה ירושלים

הע־ יתקיים  רושם  רב  מעמד 
מול  ירושלים,  העתיקה  בעיר  רב 
בקול  ישישו  בו  המקדש,  מקום 
מצוה  של  בשמחה  וזמרה,  שירה 
הכנ־ בשמחת  תורה  של  לכבודה 
הנגיד  ע"י  שנכתב  תורה  ספר  סת 
הנכבד הרב משה זאב הלוי מוריס 
ויוכנס  מלונדון,  ומשפחתו  שיחי' 
ברוב פאר והדר לבית המדרש 'צי־
רבי  הגאון  בנשיאות  היכל'  של  לו 

של  רבה  שליט"א,  נבנצל  אביגדר 
במעמד  ירושלים,  העתיקה  העיר 
גדולי תורה, מרנן ורבנן אדמו"רים, 
רבנים, ראשי ישיבות ומאות לומ־
די הכוללים השוקדים על תלמודם 

בעיר העתיקה מול פני המקדש.
בריקודים  תצא  התהלוכה 
ומחולות בשעה 18:45 מביתו של 
הגר"א נבנצל שליט"א – רב העיר 
בתי  רחוב  ירושלים  העתיקה 

מחסה 9, בעיר העתיקה ירושלים. 
בחניון  יתרכזו  הילדים  מאות 
להם  יחולקו  שם  העתיקה  העיר 
תמ־ ומשם  מתיקה.  ומיני  לפידים 

אל  וזמרה  בשירה  התהלוכה  שיך 
עבר בית המדרש 'צילו של היכל' 
הממוקם ע"י הכותל המערבי, שם 
לכ־ ומחולות  בריקודים  ימשיכו 

ספר  ויוכנס  תורה  ושמחת  בודה 
התורה. 

הקבינט אישר קיזוז משכורות מחבלים
ב־2018 שילמה הרש"פ מאות מיליוני שקלים למחבלים הכלואים 

ולמשפחותיהם, לפיכך הוחלט לקזז את הסכום מכספי המיסים שישראל גובה 
עבור הרשות

מאת מרדכי גולדמן

הח־ המדיני־בטחוני  הקבינט 
ליט אתמול על יישום חוק הקפאת 
הכספים לרשות הפלסטינית, שה־
ולקזז   ,2018 ביולי  בכנסת  תקבל 
מהכספים  שקלים   502,697,000

הפ־ לרשות  מישראל  המועברים 
לסטינית.

גורמי  שהציגו  מהנתונים 
הבטחון עולה כי ב־2018 העבירה 
הסכום  את  הפלסטינית  הרשות 
בי־ הכלואים  למחבלים  האמור 

ולאסירים  למשפחותיהם  שראל, 
להק־ הוחלט  לפיכך  משוחררים. 

פיא סכום כסף בגובה זהה, מכספי 
המיסים שגובה ישראל עבור הר־

שות הפלסטינית.
הבטחון  ושר  הממשלה  ראש 
גורמי  את  הנחה  נתניהו  בנימין 
הבדיקות  את  להעמיק  הבטחון 
שהרש"פ  נוספים  תשלומים  לגבי 
למחבלים  לטרור  בזיקה  משלמת 
כזה  שמידע  ככל  ומשפחותיהם. 
יעודכן  ההקפאה  סכום  יתקבל, 

בהתאם.
משכורות  לקיזוז  הקריאות 
האח־ בימים  התעצמו  המחבלים 

רונים בעקבות הרצח המזעזע של 

החינוך  שר  הי"ד.  אנסבכר  אורי 
בנט,  נפתלי  החדש,  הימין  ויו"ר 
המ־ הפלסטיני  "המחבל  כי  אמר 
אנסבכר  אורי  את  שרצח  תועב 
מש־ לקבל  להתחיל  צפוי  הי"ד, 

כורת חודשית של כ־20,000 ש"ח 
המחבלים  אחדים.  ימים  בתוך 
הפסיקו לפחד. ברגעים אלו מכי־

הנורא  הרצח  את  המחבלים  נים 
יודעים  הם  כי  יהודים,  של  הבא 
שהם צפויים ל'אקזיט' כלכלי של 
לכל  ולמשפחתם  להם  משכורת 

החיים".
להפעיל  הממשלה  ראש  "על 
כבר הערב את החוק לקיזוז כספי 
הופעל",  טרם  אך  שעבר  מחבלים 
אמר בנט לאחר הרצח. "אני ושרת 
המשפטים שקד מתחייבים לגבות 
את רה"מ בקבינט המדיני־בטחוני 
למען  קולות  רוב  להביא  ולפעול 
צעד זה, אל מול כל הלחצים הבי־

נלאומיים".

סקר: 30 מנדטים לליכוד; בני גנץ נחלש
ארבעה ימים לפני תום מועד הגשת הרשימות המגעים לאיחוד בין מפלגות המרכז־השמאל עדיין תקועים 

^ דיווח: ראשי 'עוצמה יהודית' הציעו לעו"ד שפטל לעמוד בראשות המפלגה 
מאת מאיר ברגר

חד־ סקר  שברירי:  אך  יתרון 
כי  מגלה  אמש  שפורסם   12 שות 
רוב  על  שומר  עדיין  הימין  גוש 
לראש  נוספת  כהונה  שמבטיח 
אולם  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
על  מתנדנדות  ימין  מפלגות  שתי 

גבול אחוז החסימה.
הליכוד  מפלגת  הסקר,  פי  על 
ליש־ 'חוסן  מנדטים,   30 מקבלת 
ב־18 זוכה  גנץ  בני  בראשות  ראל' 
עם 12 עתיד  יש  מפלגת  מנדטים, 

מנדטים.
מפלגת העבודה זוכה בעשרה 
והימין  התורה  יהדות  מנדטים, 
לכל  מנדטים  שבעה  עם  החדש 
אחת. סיעת תע"ל של אחמד טיבי 

מקבלת שבעה מנדטים גם היא.
מנ־ לששה  בסקר  זוכה  ש'ס 

חמשה  עם  מרצ  מפלגת  דטים, 
בראשות  'כולנו"  סיעת  מנדטים, 
ממנדטים.  חמישה  עם  כחלון 
חמישה  עם  המשותפת  הרשימה 

מנדטים גם היא.
רשימת הבית היהודי־האיחוד 
מנדטים  ארבעה  מקבלת  הלאומי 
ביתנו'  'ישראל  גם  וכך  בסקר, 

בראשות אביגדור ליברמן.
החסימה:  אחוז  את  עברו  לא 
גשר 2.0%,  יהודית 3.0%,  עוצמה 
התנועה 1.8%. הסקר נערך על ידי 
מכון מדגם של ד"ר מינה צמח ומנו 

 .iPanel גבע בשיתוף
ובתוך כך, למרות שנותרו אר־
מועד  תום  לפני  בלבד  ימים  בעה 
הגשת הרשימות המגעים לאיחוד 
בין מפלגות המרכז־השמאל עדיין 
עתיד  יש  בין  הפערים  תקועים. 
ואף  משמעותיים  עודם  גנץ  לבני 
לא מתקיים דיאלוג משמעותי בין 
במערכת  לגנץ.  לוי־אבקסיס  ח"כ 
ועל  יתכן  כי  העריכו  הפוליטית 
שאינם  האחרונים  הסקרים  רקע 
את  לוי־אבקסיס  את  מעבירים 
אחוז החסימה היא תגמיש עמדו־
תיה ותחדש את המגעים מול גנץ.
הע־ הימין  מפלגות  בקרב  גם 
ניינים יגעים. לפי שעה אין התק־
דמות במגעים בין 'עוצמה יהודית' 
והאיחוד  היהודי  הבית  למפלגות 
בסוף  הסכם  על  שחתמו  הלאומי 
את  שמביא  מה  האחרון,  השבוע 
חבירה  לבחון  המפלגה  ראשי 

לגורמים אחרים במחנה הלאומי.
כי   12 בחדשות  דווח  אמש 

אל  פנו  יהודית'  'עוצמה  ראשי 
והציעו  שפטל  יורם  הדין  עורך 
המפלגה  בראשות  לעמוד  לו 
שפטל,  ה־21.  לכנסת  בבחירות 
בי־ המובילים  הדין  מעורכי  אחד 

ימניות,  דעות  כבעל  ידוע  שראל, 
המתמדת  השתלחותו  בשל  מוכר 

באויב ובשמאל הקיצוני.
השיב  שפטל  הדיווח,  פי  על 
ישקול  כי  יהודית'  'עוצמה  לאנשי 
של  גורלם  כי  ואמר  ההצעה,  את 
חשו־ ישראל  ומדינת  ישראל  עם 

בים לו.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר
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תרמית מושרשת
הדברים שאמר אתמול שר החוץ האיראני, מוחמד ג'אווד 
ישראליות,  לאזניים  נשמעים  לבטחון  מינכן  בוועידת  זריף, 
הם  הצער  למרבה  נואלת.  כבדיחה  ואמריקאיות  ערביות 
אפשר  איך  וכי  אירופה.  מדינות  ידי  על  בברכה  מתקבלים 
וגם  צביעות  גם  זריף  של  הרטורית  בשאלתו  לאבחן  שלא 
טיפשות "האם איראן מאיימת בהכחדה על אחרים או האם 
זה נתניהו, ה'צועק כל הזמן זאב זאב'?" איש משומעיו לא העז 
לשסע את דבריו בקריאות שקרן ולצטט את הכרזות הגנרל 
חוסיין סלאמי, סגן ראש משמרות המהפכה האסלאמיות כי 
בהשמדתה  תסתיים  ישראל  שתתחיל  חדשה  מלחמה  "כל 
המלאה. האסטרטגיה של איראן בנוגע לישראל היא מחיקה 
של המשטר הציוני מהמפה". וכידוע אין זה קול בודד. מפיו 
מדברים הצורר האייתוללה חמינאי והנשיא, המתון כביכול, 
השטן  בכינויים  שנה  ארבעים  כבר  שדבק  משטר  רוחאני. 
הגדול לארצות הברית והשטן הקטן לישראל, שואף להביא 

לחיסולם.

אחד המרכיבים העיקריים של מדיניות החוץ האיראנית 
היא השקר. על פי המסורת השיעית התרמית להונאת האויב 
היא חובה קיומית ובאיראן היא מבוצעת בשלמות ובהצלחה, 
ארצות  נשיא  על  ובעבר  האירופי  האיחוד  כלפי  לפחות 

הברית אובאמה.

שנדמה  עד  האיראני  במשטר  מושרשת  כך  כל  התרמית 
כי זריף בדבריו אתמול אכן מאמין בשקריו. כמו למשל "אנו 
בסוריה תחת הזמנת ממשלת סוריה למטרת מלחמה בטרור. 
בתקיפות  בין־לאומיים  חוקים  שמפרה  זאת  היא  ישראל 
כי  להסיק  ניתן  ממנו  הזה,  המשפט  או  ובסוריה".  בלבנון 
"ארצות  כולו:  התיכון  המזרח  שליטת  עצמה  רואה  איראן 
הברית טוענת שאיראן מתערבת באזור, אבל לא שאלה אף 

פעם של מי האזור".

כשנשאל עד כמה הסכם הגרעין יכול לשרוד, ענה זריף כי 
הדבר יכול להיות מוגבל מכיוון שאזרחי איראן אינם שבעי 
רצון מהמצב הנוכחי. הוא יצא נגד מנגנון עקיפת הסנקציות 
אותנו.  מספק  אינו  "המנגנון  אירופה:  שיזמה  האמריקניות 

הוא נופל מההתחייבות האירופית להסכם הגרעין".

שנה  תוך  להפיק  יכולה  איראן  כי  השבוע  גילו  מומחים 
אחת די חומר גרעיני בקיע שיספיק ליצירת נשק גרעיני ותוך 
הם  זאת  שבכל  הסיבה  גרעין.  פצצות  בידה  תחזיק  שנתיים 
מעכבים את הפיתוח, אם אמנם, הן הסנקציות האמריקאיות 
ההכנות  את  שמעכבות  חשאיות  פעולות  גם  שנמסר  וכפי 

ומשבשות את יצור הטילים הבליסטיים.

חומייני,  למהפכת  שנה   40 שעבר  בשבוע  ציינה  איראן 
של  ההישגים  אחד  בעולם.  לשלום  מפריעה  היא  ומאז 
הוא  נתניהו  הממשלה  ראש  בהובלת  הישראלית  המדיניות 
שיתוף הפעולה האזורי להגנתו בין ישראל למדינות המפרץ 
ומדינות ערביות נוספות והדברים באו לידי ביטוי בוועידת 
מינכן. אם יש יסוד מדאיג בנאומו של שר החוץ האיראני הוא 
הערכתו כי מלחמה עם ישראל קרובה מאוד. גורמי הבטחון 
הישראלים ינסו בוודאי לרדת לשורש התחזית הזאת. האם 
היא מבטאת חשש בטהראן? או שיש ללמוד ממנה על מזימה 

הנרקמת בשותפות סוריה, חיזבללה וחמאס.

הוועידה במינכן סיפקה לבני גנץ הזדמנות לחשיפה בין־
לאומית וטוב עשה כאשר הבהירה לידידים ולאויבים כי מול 
ישראל  המדינה,  בטחון  נגד  המאיימים  כל  נגד  כמו  איראן, 

מציגה חזית אחידה.

התנועה אחורה
אתמול  שנשמעו  הקולות 
היחיד  סיעת  של  מכיוונה 
אותות  שידרו  לבני  בראשות 

מצוקה.
שבק־ הרשמיים  המסרים 

עו משם הבהירו כמעט בצורה 
שאינה משתמעת לשתי פנים 
כי אם ביממה הקרובה לא יק־
רה שום דבר שלא התרחש עד 
על  להכריז  עשויה  לבני  כה, 

פרישה מהחיים הפוליטיים. 
לחי־ לקרוא  במקום  אבל 

דלון בשמו ולומר כי הפרישה 
העו־ לנוכח  תהיה  המוצדקת 

סקר  ולּו  שאין  הפשוטה  בדה 
לרשימה  שמעניק  אחד  מקרי 
בראשותה בדל של סיכוי לח־

צות את אחוז החסימה, המסר 
כי  היה  התנועה  מבית  שיצא 
הפרישה תהיה לנוכח הכשלון 

ליצור איחוד בגוש.
של  המצב  לומר:  רוצה 
התנועה מצוין ומזהיר. הבעיה 
הנוכחית  המטרה  שכל  היא 
של המפלגה היא ליצור איחוד 
וכשהאיחוד  השמאל  בגוש 
אין  הפועל,  אל  יוצא  לא  הזה 
של  המובטחת  בהצלחה  טעם 
מעולם  כשלעצמה.  הסיעה 
מוטציה  של  שיווק  נעשה  לא 
חיים  רוח  חדלת  פוליטית 
באמצעים מלאכותיים כל כך.

חבוי  הנואש  למסר  מעבר 
איתות  זהו  נוסף:  משהו  כאן 
השונות  למפלגות  אחרון 
לפיד,  ועד  מגנץ  משמאל, 
לאמור:  מרצ,  ועד  מהעבודה 
שימו לב את מי אתם עומדים 
תתעשתו  לא  אם  להפסיד. 
תהיה  אחת  ללבני,  ותקראו 

דרכה של התנועה – החוצה.

לא כולנו
אמת  ואמירת  פוליטיקה 
זרוע  שלובות  צועדות  אינן 

בשום צורה.
המוח־ ההפך  כלל,  בדרך 

הפוליטיקאים  הנכון.  הוא  לט 
פינות,  לעגל  לשונם  לימדו 
ולתאר  ולטהר  עיניים  לגלגל 
בהתגלמו־ כאמת  השקר  את 

תה.
ששר  פלא  זה  אין  לפיכך 
בפני  אתמול  התייצב  האוצר 
בזלזול  והתייחס  התקשורת 
שבין  החיבור  כלפי  מופגן  כה 
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן 
עוז  מרהיב  כשהוא  גנץ,  לבין 
על  עלה  לא  מעולם  כי  וטוען 
זו  שניהם.  בין  חיבור  דעתו 
דרכם של פוליטיקאים: היום 

אוהבים, מחר אויבים.
הוא  יותר  שמפתיע  מה 
לש־ כחלון  בחר  שבו  הנימוק 
המח־ עצם  את  וכל  מכל  לול 

פוטנציאלי  חיבור  על  שבה 
למהלכים  שותפו  לבין  בינו 
כלכליים לא מעטים עד תמול 
מהיממה  דבבו  ובעל  שלשום 
כי  טען  כחלון  האחרונה. 
ואני  מהשמאל,  בא  "ניסנקורן 
כולם  (פתאום  מהימין"  באתי 
כך  כל  ומשתוקקים  רוצים 
להתייחס לימין ולהציג חיבור 
סימביוטי אליו). "באתי מבית 
גידול שונה משלו", אמר השר 
יכול  "ולא  הנודע,  בחיוכו 

להיות בינינו חיבור".
במסדרונות  השומע  וכל 
הסוד  לו.  יצחק  הפוליטיים 
במערכת  כמוס  לא  הכי 
בשנ־ כלכלית  הפוליטית 

המיזוג  היה  האחרונות  תיים 
דמות  לבין  כחלון  בין  שנוצר 
בכירה במשק, שהיתה נטועה 
העבודה,  במפלגת  עמוקות 
לחלוטין",  שונה  גידול  "בית 
אלמלא  כחלון.  של  כלשונו 
הצניחה בסקרים היה זה ברור 
אמורה  הזו  הדמות  כי  כשמש 
היתה להיות מלוהקת בצמרת 
רשימת 'כולנו' ולקבל תפקיד 
ואינדיבי־ בכיר  מיניסטריאלי 

דואלי מטעמה.

חולשת חוסן
מצאה  הסקרים  מטוטלת 
חוסן  מפלגת  את  אתמול 
כלפי  דאיה  בתנועת  לישראל 

מטה.
לפני  יממות  שלוש 
הגשת  לפני  האחרון  המועד 
הר־ ראש  בעוד  הרשימות, 

הופעה  במינכן  רושם  שימה 
באנגלית  אופיינית,  אנמית 
כבד,  ישראלי  אקצנט  בעלת 
ראש  של  מסריו  דקלום  תוך 
מתיימר  שנגדו  הממשלה 
הדובר להתמודד ראש בראש 
משמ־ ירידה  הסקרים  צפו   –

של  המנדטים  במספר  עותית 
הרשימה המרשרשת.

הזו,  המפתיעה  הצניחה 
ובטרם  הצפוי  מן  מוקדם 
שא־ דרמטי  מה  דבר  אירע 

ולתדמיתו,  לגנץ  להזיק  מור 
למיזוג  זרז  להיות  עשויה 
גנץ  בין  בשמאל  המיוחל 
את  לטרוף  שעלול  לפיד  לבין 
הת־ את  ולשנות  הקלפים 

הגושים  במצב  לא  אם  מונה, 
המנדטים  במספרי  לפחות 
לבין  הכלאיים  רשימת  שבין 

הליכוד.
לצ־ מופרך  זה  יהיה  לא 

בין  האגו  התנגשות  כי  פות 
ולפיד,  גנץ  הקודקודים,  שני 
כמשאלת  המיזוג  את  תותיר 
במקום  תתגשם.  שלא  לב 
זאת, תהיה ביממות הקרובות 
עוד  לשילוב  גנץ  של  חתירה 
מתוך  סיעות  ותתי  שברים 
תקוה שהשלם יהיה גדול מסך 

חלקיו.

במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל 

הגאון ר' שלמה ולדנברג שליט"א הוכתר לכהן פאר 
כרב שכונת גני איילון (אחיסמך החדשה) בעיר לוד

'העדה  גאב"ד  מרן  של  במעונו 
יצחק  ר'  הגאון  ירושלים  החרדית' 
התקיים  שליט"א  ווייס  טוביה 
שלמה  ר'  להגאון  ההכתרה  מעמד 
ולדנברג שליט"א בנו של האי גאון 
שכונת  כרב  שימש  אשר  וצדיק 
ר'  הגאון  בשנים  רבות  תורה  עזרת 
לכהן  זצ"ל  ולדנברג  בונים  שמחה 
(אחי־ איילון  גני  שכונת  כרב  פאר 

סמך החדשה) בו נטלו חלק רבנים 
ומרביצי  ישיבות  ראשי  דיינים 

תורה שליט"א. 

עם פתיחת המעמד נשא דברי 
לינדר  יחזקאל  ר'  הגאון  פתיחה 
ומרבני  העדה"ח  מו"צ  שליט"א 
בש־ הרחיב  אשר  פרושים  קהל 

בפי  המהולל  שליט"א  הרב  בח 
בתורה  לפניו  הולך  וששמו  כל 
בז־ הרחיב  וכן  והוראה  ויראה 

זוכים  עתה  אשר  האברכים  כות 
הרב  של  תלמידיו  בין  להימנות 

שליט"א.
ר'  הגאון  דברים  נשא  אחריו 
שליט"א  אולמאן  יצחק  אברהם 
גבעת  שכונת  ורב  הבד"ץ  חבר 
הרב  של  שמהיכרותו  שאול 
ותורתו  מע"כ  את  שיבח  שליט"א 
מתיישבי  כלל  שבוודאי  ואמר 
וית־ לאורו  יהנו  החדש  היישוב 

בדבר  דיבר  כן  כמו  בעצתו.  ברכו 
החובה לשמר את מנהגי ירושלים 
ולה־ המרוחקים  במקומות  אף 

קדשינו  שבת  קבלת  על  קפיד 
כמנהג ירושלים וח"ו שלא לשנות 
וסיים  והמנהגים,  המלבושים  את 
המתיישבים  שיזכו  ברכה  בדברי 
של  ירושלים  בדרך  להמשיך 
ורבותינו  אבותינו  כמנהג  מעלה 

מצוקי ארץ זיע"א.
ברכה  דברי  נשא  לאחמ"כ 
טורצין  דוד  יהושע  ר'  הגאון 
שליט"א מנהיג קהילות הפרושים 
בארה"ק שיזכה הרב שליט"א יחד 
המשת־ החשובים  האברכים  עם 

והצלחה  לברכה  זה  בישוב  כנים 
בכל מעשי ידיהם ויזכו לרומם את 

קרנה של תורה ויראה במקום זה.
של  משאו  נשמע  רב  ברגש 
הגאון ר' שלמה ולדנברג שליט"א 
לשמש  והמיועד  העדה"ח  מו"צ 
לוד  בעיר  איילון  גני  שכונת  כרב 
ובקשה  תפילה  בדברי  פתח  אשר 
שיהי ה' אלו' עמנו כאשר היה עם 
האחריות  בדבר  והרחיב  אבותינו 
שהוטל עליו ע"י מרנן ורבנן גדולי 
ח"ו  תצא  ושלא  שליט"א  ישראל 

תקלה תח"י.
גאב"ד  מרן  בירך  לסיום 
העדה"ח ירושלים שליט"א לחיים 
על  חתם  ואף  המשתתפים  לכל 
שאר  עם  יחד  ההכתרה  המכתב 

גדולי הרבנים שליט"א. 
הגאון  גם  השתתפו  במעמד 
שליט"א  קופשיץ  הכהן  נתן  ר' 
ר'  הגאון  שמש,  בית  העיר  מרבני 

מראשי  שליט"א  טוקר  ירחמיאל 
אהרן  ר'  הגאון  ברוך,  אור  ישיבת 
דאתרא  מרא  שליט"א  פישר 
זאב  ר'  הגאון  משה,  זכרון  שכונת 
העדה"ח  מו"צ  שליט"א  דייטש 
ירושלים,  תפארת  קהל  ומרבני 
שליט"א  ולדנברג  יעקב  ר'  הגאון 
ר'  הגאון  תורה,  עזרת  שכונת  רב 
רב  שליט"א  צוקרמן  דוד  זלמן 
ביהכ"נ פרושים גבעת שאול. כמו 
שמעון  ר'  הרה"ח  השתתפו  כן, 
'העדה  הנהלת  יו"ר  שליט"א  וויס 
הרה"ח  הדגול  העסקן  החרדית', 
ר' אפרים שטרן שליט"א יו"ר עונג 
שבת ויו"ט וחבר הנהלת העדה"ח, 
הרה"ג ר' משה וולס שליט"א חבר 
הנהלת העדה"ח, הרה"ג ר' שלמה 
חבר  שליט"א  ברטשטיין  זלמן 

הנהלת העדה"ח.

היועמ"ש החליט: המל"ג תקבל את ההחלטה 
על הפעלת הפקולטה לרפואה באריאל

מאת חיים מרגליות

לממשלה  המשפטי  היועץ 
קיבל  כי  הודיע  מנדלבליט  אביחי 
הפקולטה  הקמת  בענין  החלטה 
אריאל,  באוניברסיטת  לרפואה 
שתקבל  זו  היא  המל"ג  ולפיה 
לאחר  זאת  בנושא.  ההכרעה  את 
המשנה  הודיעה  שעבר  שבשבוע 
הקודמת  ההחלטה  כי  ליועמ"ש 

היתה נגועה בניגוד עניינים.
ההחלטה  כי  כתב  היועמ"ש 
הפ־ הקמת  בענין  שהתקבלה 

באוניברסיטת  לרפואה  קולטה 
תכנוני,  אופי  בעלת  היא  אריאל 
תקצי־ השלכות  לה  שייתכנו  אף 

המלצה  בגדר  היא  כן  ועל  ביות, 
ולפסיקת  בענין  המוסמך  לגוף 

בג"ץ בנושא.
המ־ היועץ  בא  כאמור  עתה 

כי  מסקנה  לכלל  לממשלה  שפטי 
לא ניתן לקבוע שמל"ג יו"ש אינה 
ההחלטה  לקבלת  כיום  מוסמכת 
לרפואה  הפקולטה  פתיחת  בענין 
אין  וכי  אריאל  באוניברסיטת 
החלטה  שתקבל  משפטית  מניעה 

בנושא. זאת, לאחר שקילת עמדת 
הצריכים  השיקולים  וכלל  הות"ת 
אמורה  לדבריו  ההחלטה  לענין. 
להיות סבירה, מנומקת ומבוססת.

כי  מנדלבליט  הוסיף  עוד 
ההחלטה  של  חשיבותה  מפאת 
שלה  הצפויות  הרוחב  והשפעות 
ול־ בישראל,  הרפואה  לימודי  על 

של  סמכויותיה  כי  העובדה  נוכח 
בימים  לעבור  עתידות  יו"ש  מל"ג 

מן  מל"ג,  לידי  ממש  הקרובים 
הראוי כי מל"ג תקיים דיון בנושא 
זה. יש מקום כי דיון כאמור במל"ג 
ייערך תוך פרק זמן קצר שיאפשר 
הסטו־ על  אריאל,  לאוניברסיטת 

לכך,  הקשורים  והמרצים  דנטים 
בשנת  לפעילותה  ביחס  להיערך 
הלימודים הקרבה, ולכל המאוחר 
יש לקיים דיון או להתייחס לענין 
זה בתוך חודשיים ממועד החלטת 

מל"ג יו"ש בנושא.
כי  היועמ"ש  כתב  לסיום 
על  תחליט  יו"ש  שמל"ג  ככל 
ראוי  לרפואה,  הפקולטה  הקמת 
בהקדם  לנושא  תידרש  מל"ג  כי 
לאפ־ מנת  על  כאמור,  האפשרי 

ולכלל  אריאל  לאוניברסיטת  שר 
לכלכל  בדבר  הנוגעים  הגורמים 
כי  פשיטא,  בהתאם.  צעדיהם 
מאוחרת  החלטה  הענין,  בנסיבות 
של מל"ג בנושא זה תהא ההחלטה 
לסמ־ בהתאם  המחייבת  הסופית 

כויותיה לפי חוק.

בית המשפט העליון: הסדר פשרה 
מותנה הוא הסדר בלתי ראוי ופסול

מאת חיים מרגליות

שופטי ביהמ"ש העליון קיבלו 
את עמדת המדינה תוך קביעה עק־
צדדים  בין  פשרה  הסדר  כי  רונית 
המותנה בקבלת פטור מתשלום או 
הוא הסדר בלתי ראוי  אגרה  החזר 

ובית המשפט אינו רשאי לאמצו.
שהת־ פירוק  הליך  במסגרת 

בת"א  המחוזי  משפט  בבית  נהל 
אש־ קווי  חברת   – המפרקים  בין 

פיננסיים  שירותים  לישראל,  ראי 
משלימים בע"מ לבין 42 נתבעים, 
לבית  הודעה  הצדדים  הגישו 
להסדר  הגיעו  הם  לפיה  המשפט 
תלויה  לתוקף  שכניסתו  פשרה, 
בית  אגרת  והחזר  פטור  בקבלת 

כ־12 של  כולל  בסכום  המשפט 
מיליון שקלים. בית המשפט קיבל 
את הסדר הפשרה והורה על החזר 

האגרה.
בק־ המדינה  הגישה  תחילה, 

צד  במעמד  דין  פסק  לביטול  שה 
אחד, ומשנדחתה בקשה זו, הוגש 
החזר  כי  בטענה  ערעור  ידיה  על 
אגרה בנסיבות שבהן מוגש הסדר 
רק  ישתכלל  תוקפו  אשר  מותנה, 
אגרות  והחזר  פטור  קבלת  לאחר 
מנוגד לפרשנות נכונה של תקנות 
בתי המשפט, ולמדיניות משפטית 
ראויה המבטיחה שיקול דעת שי־

פוטי עצמאי.
את  קיבל  העליון  כאמור, 
"הסדר  כי  וקבע  המדינה  עמדת 
המ־ בית  את  הופך  מותנה  פשרה 

שפט לחלק מהסדר פשרה, ועלול 
מנת  על  לפיו  הרושם  את  ליצור 
שהפשרה תצא מהכוח אל הפועל 
לזירה,  לרדת  נדרש  המשפט  בית 
ו'לתרום את חלקו' – לכך לא ניתן 

בית  ציין  בנוסף,  להסכים".  כמובן 
הסדרי  כי  חשש  שקיים  המשפט 
לפגוע  עלולים  מותנים  פשרה 
להתפ־ הצדדים  של  בתמריצים 
של  יותר  מוקדמים  בשלבים  שר 
לעצמם  להבטיח  מנת  על  ההליך, 

החזר אגרה.
היא  המדינה  כי  נקבע  עוד 
אגרה  להחזר  בבקשה  ענין  בעלת 
עמדה  להגיש  באפשרותה  כן  ועל 
כי  וכן  להליך,  להצטרף  או  לגביה 
אגרה  החזר  שבבקשות  הראוי  מן 
אופי  בעלות  סוגיות  המעוררות 
רוחב  השלכות  בעלות  או  עקרוני 
צירוף  את  המשפט  בית  ישקול 
כמו  מיוזמתו.  לבקשה  המדינה 
העליון,  המשפט  בית  קבע  כן 
לפסוק  מוסמך  משפט  בית  כי 
נדרש  כאשר  חלקי,  אגרה  החזר 
פש־ לעודד  השאיפה  בין  לאזן 
מפני  להרתיע  הצורך  לבין  רות 
שלא  משפטיים  משאבים  בזבוז 

לצורך.

פולין: סגן נשיא ארה"ב ביקר 
לראשונה במחנה ההשמדה אושוויץ

מאת א. למל

הברית,  ארצות  נשיא  סגן 
איראן  את  האשים  פנס,  מייק 
הנאצי“  מהסוג  ב“אנטישמיות 
ההשמדה  במחנה  שביקר  לאחר 

אושוויץ בפולין.

לקראת  במינכן  נחיתתו  עם 
כי  פנס  אמר  הבטחון  ועידת 
לו  גרם  הנאצי  ההשמדה  מחנה 
להיות רק יותר נחוש במאבק נגד 
איומים  משמיעה  ”איראן  טהרן. 
שנאה  באותה  שמלווים  רצחניים 
ואנטישמיות שהניעה את הנאצים 
כי  והוסיף  פנס  אמר  באירופה“, 
ישראל  את  להשמיד  שאיפותיה 

רק מצדיקות את בידודה.
של  הראשון  ביקורו  היה  זה 
סגן הנשיא במחנה ההשמדה שבו 
אדם,  בני  ממיליון  יותר  נרצחו 
במח־ סייר  פנס  יהודים.  מרביתם 
נה עם ג‘ארד קושנר, ונשיא פולין 

אנדז‘יי דודה.
בהתרגשות:  אמר  פנס 
של  משפחה  קרובי  עם  ”סיירתי 
חלקם  באושוויץ.  שהיו  אנשים 
אך  לא.  וחלקם  לשרוד,  הצליחו 
לפני  שרק  ולחשוב  איתם  ללכת 
לכאן  הגיעו  אבותיהם  דורות  שני 
מבקרים  שאנחנו  בעוד  ברכבות, 
החופשיות  ובפולין  באירופה 
מרודנים – זוהי חוויה יוצאת דופן 

שאשמור עימי כל חיי“.
פנס הוסיף כי הביקור באושוויץ 
נגע לליבו, ואמר: ”זוהי טרגדיה שאי 
אפשר להסביר במילים, והיא מזכי־
רה לנו למה מסוגלים הרודנים – אך 
גם את נצחון החופש. עלינו להגביר 
החופשי  העולם  של  הנחישות  את 
הזה,  מהסוג  לשנאה  בהתנגדות 
איומים  נגד  המאבק  את  ולהחריף 

אוטוריטאריים“.

אשדוד: פעוט נכווה 
ממים רותחים

מאת חיים מרגליות

רותחים  ממים  נכווה  פעוט 
חובשים  באשדוד.  בביתו 
אש־ סניף  הצלה'  ב'איחוד 
רפואי  סיוע  לו  העניקו  דוד 

ראשוני. 
בי־ חובש  בוקובזה  דניאל 

'איחוד  של  האופנועים  חידת 

טיפול  "הענקנו  סיפר:  הצלה' 
כבן  לפעוט  ראשוני  רפואי 
שנתיים שנכווה במרבית חלקי 
חשמ־ מקומקום  כתוצאה  גופו 

הסיוע  לאחר  עליו.  שנשפך  לי 
הוא  לו  שהענקנו  הראשוני 
לה־ נמרץ  טיפול  בניידת  פונה 

משך קבלת טיפול רפואי בבית 
החולים במצב בינוני". 



המבשר | יום ב', י"ג באדר א' תשע"ט | עמוד ג

7296073127932
8 90

310

750*2

63096
13 90

7290010627004

500

33333325
7290016106664

140*4

222222232
7296073133995

19 90

750
150

7290106521926
33333325

7290015664455

100

44444410
44444420

1

7296073133926
44444420

600

4015600763411
222222230

195544
9 90

64*
4

100*5

5428852
333333325

7290107645263

150*6

49 90
7290107280518

8

222222280
8802895

750

29 90

1.5*6

3119110
24 90

18-21.02.19
3-

2
18

23:00
100 - 

TM

7290011447373

**
700

4444444129
7312040017683

700

222222100

1.75

7290111565588
7290111565601

3333333100

1

3681785
4 90



עמוד ד | יום ב', י"ג באדר א' תשע"ט | המבשר

צב נדיר במיוחד נצפה סמוך לחופי אשקלון
מאת ח. אבישלום

צב  חודש,  בתוך  השניה  בפעם 
לחו־ סמוך  נצפה  במיוחד  נדיר  ים 
של  הים  פקחי  ידי  על  אשקלון  פי 
בצב  מדובר  והגנים.  הטבע  רשות 
ים גילדי, שהוא היחיד הקיים ללא 

יותר  של  לגודל  מגיע  והוא  שריון, 
משני מטרים.

זו  היתה  וחצי  כשבוע  לפני 
נדי־ היא  שגם  ירוקה  ים  צבת 

לאילת  סמוך  נצפתה  והיא  רה, 
מדובר  כאמור  הפעם  סוף.  בים 
בים  שנצפה  אחר  מסוג  בצב 

התיכון.
שזיהו  הפקחים  פי  שעל  הצב, 
מכונית  של  "בגודל  היה  אותו, 
ישראל  בחופי  נצפה  קטנה", 
כלל  בדרך  פעמים.  מ־50  פחות 
האטלנטי,  באוקיינוס  שוהה  הוא 

ומעדיף מקומות עמוקים. 
ניזונים  הגילדיים  הים  צבי 
הם  כאשר  ממדוזות,  בעיקר 
גדולים  נחילים  אחרי  עוקבים 
גם  רחמים.  ללא  בהם  וטורפים 

שהתמשכה  המדוברת,  בתצפית 
הפקחים  הספיקו  אחדות,  דקות 
מדוזה  אוכל  הצב  כיצד  לראות 

אחת. 
כאמור  שמדובר  למרות 
גודלו  שריון,  ללא  היחיד  בצב 
מעניק  הצב,  של  יחסית  העצום 
להת־ מספיק  וכוח  רב  יתרון  לו 

הכרישים  כמו  אויביו  עם  מודד 
החי  בעל  את  לתקוף  שממעטים 

הגדול.

חייל נפצע בינוני ממטען חבלה בגבול 
עזה; צה"ל תקף עמדות חמאס

חייל צה"ל נפצע באורח בינוני מזריקת מטען חבלה בגבול רצועת עזה ^ צה"ל תקף עמדות חמאס בצפון הרצועה

מאת סופרנו הצבאי

הנראה  ככל  אמש  נפצע  חייל 
לעברו  שהושלך  מטען  מפיצוץ 
הוג־ מצבו  עזה.  רצועת  בגבול 

לבית  פונה  הוא  קל־בינוני.  דר 
רפואי.  טיפול  לקבלת  החולים 
של  טנקים  תקפו  הפציעה  אחרי 
חמאס  של  עמדות  שתי  צה"ל 
נש־ במקביל,  הרצועה.  בצפון 

בצפון  פיצוצים  הדי  אמש  מעו 
מזריקות  כתוצאה  הרצועה 
נפץ  ומטעני  חזיזים  מטענים, 
דיווחו  הפלסטינים  מאולתרים. 
בעימותים  פצועים  תשעה  על 

באזור. 
הפלסטינים דיווחו תחילה על 
חמאס  של  תצפית  עמדת  תקיפת 
על ידי טנק. מאוחר יותר דווח על 
ארגון  של  נוספת  עמדה  תקיפת 
באזור  הרצועה,  בצפון  הטרור 
בית חאנון. בצה"ל אישרו כי שתי 
עמדות הותקפו, אך לא פירטו את 

מיקומן.
פלסטי־ כ־700  התפרעו  אמש 
נים בגבול ברצועת עזה. המתפר־

עים השליכו אבנים ומטעני חבלה 
לפיזור  באמצעים  השיב  וצה"ל 
של  טנקים  חיה.  ובאש  הפגנות 
צה"ל תקפו שתי עמדות של ארגון 
עזה.  רצועת  בצפון  חמאס  הטרור 
לפציע־ בתגובה  בוצעו  התקיפות 

תו של החייל. הפלסטינים דיווחו 
מירי  שנפגעו  מחבלים  תשעה  על 

צה"ל.
באורח  נפצע  שעבר  בחודש 
מחבל־ של  מירי  צה"ל  קצין  קל 
פגע  הקליע  הקצין.  לעבר  צלף 
ניצלו  וחייו  הקצין  של  בקסדה 

בנס.

נמשכת המתיחות ברצועת עזה: פעילי 
חמאס השתלטו על מעבר כרם שלום

על פי הדיווח, מחבלי ארגון הטרור הגיעו לצד הפלסטיני של מעבר הסחורות לעזה, ודרשו מפקידי הרשות הפלסטינית טביעת אצבע 
למאגר הארגון בשביל לעבור ^ חמאס: "הצלחנו לתפוס מגפיים שהוטמן בהן שבב מעקב"

מאת סופרנו הצבאי

הרשמית  הידיעות  סוכנות 
אתמול  דיווחה  'מען'  הפלסטינית 
חמאס  הטרור  ארגון  של  כוחות  כי 
של  הפלסטיני  צדו  על  השתלטו 
מעבר הסחורות כרם שלום וגרשו 

את פקידי הרשות.
מנגנוני  אנשי  הדיווח,  פי  על 
מפ־ דרשו  חמאס  של  הבטחון 

את  לידם  שיעבירו  הרשות  קידי 
אצבע  טביעת  ויספקו  מסמכיהם 
משהפקידים  הארגון,  של  למאגר 

סירבו, הם גורשו מהמקום.
את  מאשימים  אף  ברשות 
ארגון חמאס בגביית מיסים מנהגי 
דרך  שמגיעים  הסחורה  משאיות 
למכסים  בנוסף  זאת  שלום,  כרם 
הר־ שמטילה  הרגילים  והמסים 

שות הפלסטינית, המנהלת באופן 
רשמי את המעבר. 

נפתח  שלום  כרם  מעבר 
במ־ ההתנתקות  לאחר  ב־2007 

לסוחרות  מעבר  לשמש  טרה 

רצועת  עבור  הומניטארי  וציוד 
עזה, במטרה למנוע משבר בשטח 

העירוני הצפוף. 
כחלק מהסכמי הפיוס בין הר־

שות הפלסטינית לחמאס סוכם כי 

שיפעילו  אלו  יהיו  הרשות  אנשי 
מצידו  שלום  כרם  מעבר  את 
בין  המתמשך  המשבר  הפלסטיני. 
לחיכוכים  מביא  לחמאס  הרשות 

בין הצדדים גם ברצועת עזה.

של  הבטחון  מנגנוני  כך,  בתוך 
הצלי־ כי  פרסמו  ברצועה  חמאס 

כרם  במעבר  משאית  לתפוס  חו 
שלום שהכילה משלוח של נעליים 
צבאיות אשר היו מוסתרות בתוכן 

בכל  למעקב  אלקטרוני  שבב  עם 
הציוד  כי  מציינים  בחמאס  נעל. 
הז־ פעילי  אל  להגיע  אמור  היה 

ההוכחה  זו  לטענתם  צבאית,  רוע 
כרם  במעבר  משתמש  צה"ל  כי 
אחרי  ריגול  למטרות  שלום 

הארגון.
המיוחד  הכח  חשיפת  לאחר 
בחמאס  בחאן־יונס,  צה"ל  של 
האב־ אמצעי  את  להגביר  החלו 
פר־ בכל  גוברת  והחשדנות  טחה 

אנשי  טענו  שעבר  בשבוע  מטר. 
לרצועה  הבריח  צה"ל  כי  חמאס 
באמצעות  מודיעיני  מיוחד  ציוד 
העברת  לצורך  שנכנסו  המשאיות 

סחורות.
חמאס  של  הצבאי  העיתון 
חשף  הארגון  כי  דיווח  'אלמג'ד' 
שכי־ ישראל,  ע"י  שהופעל  סוכן 

הדיווח,  לפי   .13/07 היה  נויו 
קיבל  שאותו   ,USB חיבר  הסוכן 
הז־ פעיל  של  ללפטופ  מישראל, 

לגנוב  מנת  על  וזאת  הצבאית  רוע 
מידע.

כאלף יהודים התפללו אתמול על ציון רבי חיים 
אבולעפיא זי"ע בטבריה לביטול רמיסת השבת

תושבי  כי  אמר  דאתרא  מרא 
כולם  שבת.  זו  מה  יודעים  טבריה 
את  ומקדשים  קידוש  עושים 
כוחו  שכל  מי  בא  והנה  השבת. 
את  להרוס  ורוצה  בפטפוטים 
ונ־ השבת  משמר  על  נעמוד  הכל. 

של  רוחם  על  והעולה  אותה  קדש 
מבלעיה – היה לא תהיה.

התיבה,  לפני  עבר  כן  אחרי 
פנחס  הרב  הגאב"ד,  של  נציגו 
תהילים,  פרקי  באמירת  וקנין, 

סליחות וי"ג מידות של רחמים. 
אחרי התפילה הנרגשת, שורר 
בשירת  וחתם  שבת  שירי  הציבור 
התפילה: "עוצו עצה ותופר, דברו 

דבר ולא יקום כי עמנו א־ל".

רבני ועדת השבת יבקרו היום בטבריה 
לדון בסיכול מזימות חילולי השבת

ירוש־ ע"י  נשלחו  השבת  רבני 
והמקדש,  הקודש  עיר  רבתי,  לים 
שה־ כיון  מעלה,  של  טבריה  אל 

של  והיא  וקיימא  קביעא  שבת 
בכל  לה'  היא  שבת  היהודים,  כל 
הרבנים  מושבותיהם.  מקומות 
המסמלת  העיר  אל  ויבואו  יעלו 
אמר  עליה  עיר  קודש,  שבת  את 
"יהי  קיח:)  (שבת  יוסי  רבי  התנא 
בטבריה".  שבת  מכניסי  עם  חלקי 
רבי  התנא  כי  נאמר  אשר  העיר  זו 
שמעון בר יוחאי "טיהר את העיר 
פגועה  הקדושה,  העיר  טבריה". 

על אשר מחללים בה את השבת. 
השבת  שומרי  העיר  תושבי 
המש־ את  בהתרגשות  מקבלים 

"לכה  פיוט  מתוך  בקריאה  לחת, 
דודי" הפותח את שבת קודש בכל 
"בואי  ישראל:  ועדות  תפוצות 

כלה בואי כלה שבת מלכתא".
הקרו־ בשבת  כי  הודיעו  כבר 

דברים  ישאו  תשא,  כי  פרשת  בה, 
ברחבי  ומדרשות  כנסיות  בבתי 
על  טבריה,  בעיר  ובמיוחד  הארץ 
העונש  ומה  השבת  שמירת  חובת 
שה'  מקווים  שאנו  מחלליה,  של 
לק־ מלהיכנס  יהודי  כל  ישמור 

הזו,  והנוראה  האומללה  טגוריה 
חלילה וחס. 

אדם  היה  לא  עוד  כי  יודגש 
שניצח את השבת. השבת תובעת 
עלבונה ומי שמחלל אותה, מאבד 
להצ־ סיכוייו  ואת  שלו  המזל  את 

מקור  היא  השבת  ואדרבה,  ליח. 
אחים  אל  יקראו  ויהודים  הברכה, 
תועים: "אחים יקרים, בואו אלינו, 
טעמו את השבת ותראו כמה טובה 

היא!". 
רבנים  ישתתפו  בביקור 
ואישים וראשי קהילות מכל החו־
גים והעדות שבעיר טבריה וסבי־

השאר  בין  ייפגשו  הרבנים  בתה. 
העיר  של  הראשיים  הרבנים  עם 
טבריה, עם ראשי הישיבות ורבני 
במועצת  החברים  עם  השכונות, 
גבאי  עם  הדתית,  ובמועצה  העיר 
שבת  פעילי  ועם  הכנסיות,  בתי 
השבת  כאב  את  הכואבים  בעיר, 

והקטרוג הנורא.
דיונים  נקבעו  הביקור  במהלך 
הראשיים  הרבנים  בהשתתפות 
דב  אברהם  רבי  הגאון  העיר  של 
רבי  והגאון  שליט"א  אויערבאך 
הרב  שליט"א;  בוחבוט  צבי  משה 
פנחס ועקנין, נציגו של המרא דא־

תרא בטבריה וחבר מועצת העיר; 
מועצת  חבר  אוחנה,  דוד  הרב 
הרב  התורה';  'דגל  מטעם  העיר 
העיר  מועצת  חבר  אוקנין,  יוסי 
טרבלסי  רפאל  הרב  ש"ס;  מטעם 
'הבית  מטעם  העיר  מועצת  חבר 
שלמה  הרב  של  ונציגו  היהודי' 
האזו־ המועצה  של  רבה  דידי 

בן  מנשה  עו"ד  הירדן;  עמק  רית 
ונציגו  העיר  מועצת  חבר  אלישע 
קוק  דב  ר'  הרה"צ  המקובל  של 
המקובל,  של  חתנו  וכן  שליט"א 
הרב  שליט"א;  קוק  רפאל  הרב 
אגודת  סניף  מנהל  בורד  יעקב 
שפר  יוסף  הרב  בטבריה;  ישראל 
והרב חיים זלץ, שמונו מטעם כ"ק 
שליט"א,  מקארלין  אדמו"ר  מרן 
בטבריה;  השבת  חומות  את  לחזק 
חסידי  נציג  קרמר,  יוסף  והרב 

חב"ד בטבריה.
יעסוק  המיוחד,  הביקור 
מעמד  לחיזוק  משולבת  בפעולה 
בעיר.  היהדות  וערכי  השבת 
להביא  דרכים  יידונו  בפגישות 
הרבה  ידחה  האור  מן  שמעט  לכך 
אור.  הרבה  ובוודאי  החושך,  מן 
לביצור  רעיונות  יועלו  השאר  בין 
באמצעות  בעיר,  והיהדות  השבת 
שומרי  ומקומות  עסקים  חיזוק 
מחללי  ממקומות  והתנזרות  שבת 
שיעורי  והוספת  הרחבת  שבת; 
הלכות  בלימוד  העמקה  תורה, 
הש־ צופרי  מעגלי  הרחבת  שבת, 

שבת  הלכות  לימודי  הטמעת  בת, 
אחה"צ,  בשבת  תורה  בתלמודי 
את השבת ולהכני־ קריאה לקדש 

סה 10 דקות לפני הזמן.
את  תסיים  הנכבדה  המשלחת 
קודש,  שבת  למען  הארוך  היום 
בתפילות בבתי העלמין של העיר 
טבריה, שם טמונים וספונים ארזי 
קדושי  התורה  אדירי  הלבנון 
עליון, למען שמירת קדושת העיר 
ארצות  מארבע  אחת  טבריה, 

הקודש. 
הג־ היום  את  יסיימו  הרבנים 

דוש, בתפילה ברב עם הדרת מלך 
בציונו הקדוש של רבי מאיר בעל 

הנס.

ראש ממשלת פולין ביטל את הגעתו 
לוועידת וישגראד שתפתח בישראל

"בתדרוך  הבהרה.  הודעת  נתניהו 
נת־ הממשלה  ראש  לעיתונאים, 

ניהו דיבר על פולנים ולא על העם 
נכתב  כמדינה",  פולין  או  הפולני 
הטילו  נתניהו  בלשכת  בהודעה. 
הפר־ על  לסערה  האחריות  את 

צוטטו  "דבריו  בתקשורת:  סומים 
בהמשך  מייצג.  ולא  שגוי  באופן 
זה תוקן על ידי העיתונאי שפרסם 

לראשונה את הציטוט השגוי".

והדיווחים  הדברים  בעקבות 
הפולנית,  בתקשורת  עליהם 
אמר  דודה  אנדז'יי  פולין  נשיא 
להתקיים  שאמורה  הוועידה  כי 
במ־ ותתקיים  תבוטל  בירושלים 

ואכן  "במידה  בפולין.  זאת  קום 
השמיע  נתניהו  הממשלה  ראש 
בתקשורת,  שדווחו  הדברים  את 
פסגת  את  להעביר  מתכוון  אני 
הפולני  הנשיאות  למשכן   V4
דודה.  הנשיא  צייץ  שבוויסלה", 

להיפגש  טוב  מקום  אינה  "ישראל 
הסידורים  למרות  הזה,  במצב  בו 

המוקדמים".
הוא  כי  הודיע  מורבייצקי  גם 
לוועידה,  הגעתו  את  לבטל  שוקל 
זאת,  עם  אמש.  שהתממש  איום 
בהמשך  העבירה  פולין  ממשלת 
המשבר:  את  לרכך  בנסיון  מסר 
הפו־ אחריות  על  נתניהו  "דברי 

של  מניפולציה  הם  בשואה  לנים 
התקשורת".

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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ארגונים יהודיים מובילים הכריזו 
על תכנית פעולה משותפת 

למאבק באנטישמיות באירופה
תכנית הפעולה מציעה צעדים חיוניים שיספקו השפעות 

חיוביות לטווח ארוך על הקהילות היהודיות באירופה

מאת א. למל

האירופאי  היהודי  הקונגרס 
ארגונים  עם  בשיתוף   ,(EJC)
הקונג־ אחרים,  מובילים  יהודיים 
ארגון   ,(WJC) העולמי היהודי  רס 
והמ־  (BBI) הבינלאומי  ברית  בני 
האמריקאי  הטראנס־אטלנטי  כון 
במשו־ הציגו   ,(AJC-TAI) יהודי 
נקודות   10 בת  פעולה  תכנית  תף 
של  ציפיותיהם  את  המציגה 
ארגונים יהודיים בעקבות הצהרת 
 2018 בדצמבר   6 מיום  המועצה 
באנטישמיות  המאבק  בנושא 
משותפת  בטחונית  גישה  ופיתוח 
להגנה טובה יותר על קהילות ומו־

סדות יהודיים באירופה.
תכנית הפעולה מציעה צעדים 
חיוניים, כגון שיתוף פעולה הדוק 
בטחון,  בנושא  קהילות  עם  יותר 
פשעי  על  הנתונים  איסוף  שיפור 
משותפות  הנחיות  ויצירת  שנאה 
בחינוך,  באנטישמיות  למאבק 
לט־ חיוביות  השפעות  שיספקו 

היהודיות  הקהילות  על  ארוך  ווח 
באירופה.

במע־ רק  לא  מתמקד  המסמך 
קב עיקרי אחר ההצהרה, אלא גם 
אחרים  חיוניים  היבטים  בפיתוח 
למשל  האנטישמיות,  נגד  במאבק 
שהאיחוד  התעקשות  ידי  על 

באנטישמיות  יטפל  האירופי 
עם  אדם  זכויות  על  בדיאלוגים 

מדינות שלישיות.

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מזכ"ל ארגון הטרור חיזבללה, 
השבוע  בסוף  נשא  נסרללה,  חסן 
אותו  השהידים'  'יום  לרגל  נאום 
ותקף  שנה,  מדי  חיזבללה  מציין 
ישראל,  מדינת  את  בהרחבה 
של  בהישגים  מתרברב  כשהוא 

הארגון שבראשו הוא עומד. 
מאמי־ לא  עצמם  "הישראלים 
נס־ אמר  שלהם",  בצבא  היום  נים 

רללה, "אלו לא מילים שלי, זה מה 
והמפקדים  הקצינים  שאומרים 
שצה"ל  מאמינים  לא  הם  שלהם. 
יכול להיכנס לדרום לבנון או לר־
מאמינים  כן  הם  אבל  עזה,  צועת 
שחיזבללה  לאפשרות  ונערכים 
היה  לא  זה  הגליל.  את  יכבוש 

בעבר, וזה טוב שזה קורה היום". 

טוענת  "ישראל  לדבריו: 
הרבה  חיזבללה  על  יודעת  שהיא 
ככל  טוב.  שזה  אומר  ואני  דברים, 
שהם ידעו עלינו יותר כך הם יהיו 
יותר מורתעים ויחששו ממלחמה 

אתנו". 
הופ־ הם  האחרונה  "במלחמה 

חיילים  להם  נהרגו  מאוד,  תעו 
שלהם  המרכבה  טנקי  וקצינים. 
הם  באוויר,  והתעופפו  התפוצצו 
יצאו נבוכים וחבולים. מאז אנחנו 
התקדמנו מאוד, אנחנו הרבה יותר 
מת־ יותר  הרבה  נשק  עם  חזקים, 

אמונה  לנו  יש  חשוב,  והכי  קדם, 
הזאת.  במלחמה  ננצח  שאנחנו 
הילדים  את  שולחות  אימהות 
הנשק  בגלל  לא  למלחמה  שלהם 
שהן  בגלל  אלא  הכסף,  בגלל  ולא 
שאנח־ מלחמה  שזאת  יודעות 

יודעים  ואנחנו  בה  מאמינים  נו 
שננצח בה". 

"מה  כי  נסרללה  הוסיף  עוד 

להוציא  היה  זה  בוורשה,  שקרה 
שיש  הידועים  היחסים  את  לאור 

לישראל עם חלק ממדינות האזור. 
האמריקאית־ מהמזימה  חלק  זה 

האזור.  על  להשתלט  ישראלית 
המלחמה  את  שמנהלים  אלו  הם 
זאת  שעושים  אלו  הם  בתימן, 
קי־ עכשיו  הם  ובסוריה,  בבחריין 

בלו לראשונה גם תמיכה פומבית 
של סעודיה ששר החוץ שלה ישב 
ליד נתניהו בפומבי. נתניהו חושב 
מצפה  אצלו,  עובד  העולם  שכל 
חזקה  איראן  מרה.  הפתעה  לו 
בה  לפגוע  אפשר  אי  ועוצמתית, 

במלחמה. 
יצאו  איראנים  "מיליוני 
למהפכה  שנה   40 לחגוג  השבוע 
לא  בעולם  חומייני.  של  הגדולה 
התקשורת  כמעט,  זה  על  דיברו 
כשהיתה  ביטוי.  לזה  נתנה  לא 
מרחובות  דיווחו  הם  מחאה  שם 
שבעה  ביממה  שעות   24 טהראן 

יצא  כשהעם  אבל  בשבוע,  ימים 
לרחובות ואמר בקול ברור שהוא 
שהוא  הקיימת,  בממשלה  מעוניין 
חפץ בהמשך קיומה של המהפכה 
את  מספרים  לא  הם  האסלאמית, 

זה לציבור במדינות שלהם". 
אביחי  בערבית,  צה"ל  דובר 
נסר־ של  לנאומו  הגיב  אדרעי 

הנאום,  של  תמונה  ופרסם  ללה 
דרך  חיזבללה  מזכ"ל  מסר  אותו 
כהרגלו  נמנע  כשהוא  המצלמות, 
מהבונקר  לצאת  רבות  שנים  מזה 
ידי  על  שיחוסל  מחשש  שלו, 
מהבונקר  מדבר  "הוא  ישראל. 
ממנו",  מפחדים  שאנחנו  וטוען 
את  לנסרללה, "תראו  אדרעי  לעג 
מי  לבד  ותבינו  הזאת  התמונה 

מפחד ממי".

"הישראלים לא מאמינים בצבא שלהם, 
אבל הם כן מאמינים ביכולות של חיזבללה" 

מזכ"ל חיזבללה נסרללה בנאום לרגל יום השאהיד:

מזכ"ל ארגון הטרור הוסיף: "הם אומרים שהם יודעים עלינו דברים, ואני אומר שזה טוב, כמה שידעו יותר כך הם יהיו יותר מורתעים" ^ 
דובר צה"ל בערבית: "נסרללה מסתתר בבונקר ואמר שאנחנו מפחדים"

איראן: "יתכן ששיגורי הלוויינים שלנו 
נכשלו בגלל חבלה אמריקאית" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

שהתפרסמו  דיווחים  בעקבות 
תקשורת  בכלי  שעבר  בשבוע 
תכנית  קיימת  לפיהם  אמריקאים, 
שמטרתה   ,CIAה־ של  סודית 
לחבל בתכנית הטילים האיראנית, 
פעו־ בוצעו  שגם  יתכן  ובמסגרתה 
של  שיגורים  לכשלון  שגרמו  לות 
לוויינים איראניים, הודה שר החוץ 

הר־ כי  השבוע  בסוף  האיראני 
מתייחסת  האסלאמית  פובליקה 

לדיווחים הללו ברצינות רבה. 
לנו  היו  האחרונה  "בתקופה 
שיגורים כושלים של שני לוויינים, 

הודה  שונות",  הזדמנויות  בשתי 
שר החוץ האיראני מוחמד ג'וואד 
זריף, "אנחנו בהחלט לוקחים בח־

שהשיגורים  האפשרות  את  שבון 
אמריקאית  תכנית  בגלל  כשלו 

המש־ בטילים  לחבלה  שגרמה 
לא  עדיין  אנחנו  זה  בשלב  גרים. 
חבלות  אלו  היו  אכן  אם  יודעים 
מכוונות או לא, נצטרך לבדוק את 

זה בזהירות וברצינות רבה".

מדיניות חדשה: האפוטרופוס הכללי מאפשר 
שימוש בכרטיסי חיוב לאפוטרופוסים

מאת חיים מרגליות

הכללי  האפוטרופוס  אגף 
את  פרסם  המשפטים  במשרד 
המ־ החדשה  העקרונית  מדיניותו 
עבור  תשלומים  ביצועי  על  קלה 
בהתאם  כאפוטרופוס.  שמונה  מי 
האפוטרופוס  החדשה,  למדיניות 
באופן  כי  עובדיו  את  הנחה  הכללי 
פרטנית  לבדיקה  ובכפוף  עקרוני 
לאפשר  יש  התיק,  נסיבות  של 
לבצע  כאפוטרופוס  שמונה  למי 
וב־ בכלל  חיוב  בכרטיס  שימוש 
בהתאם  בפרט,  אשראי  כרטיס 
על  והאפוטרופוס,  האדם  לצרכי 
מנת להקל על תפקודו השוטף של 

האפוטרופוס.
האפוטרופוס  של  המדיניות 
לאפשר  שלא  היתה  בעבר  הכללי 
שימוש בכרטיסי חיוב בחשבונות 
התר־ זו  מדיניות  אפוטרופסות, 

האחרונות.  השנים  במהלך  ככה 
מדיניות  מסמך  בגיבוש  הצורך 
מפורש אשר מנחה את המפקחים 
באגף בענין זה התחזק בעת האח־

חוק  של  לתוקף  כניסתו  עם  רונה 
בע־ וכן,  במזומן  השימוש  צמצום 
קבות צמצום סניפי בנקים ומעבר 
כך,  נוכח  דיגיטלית.  לתקשורת 
רואה  הכללי  האפוטרופוס  אגף 
כא־ שהתמנה  מי  על  להקל  לנכון 

התנהלות  לו  ולאפשר  פוטרופוס 
כמקובל  ופשוטה,  נוחה  כספית 
כיום. ובכלל זה, למשל, האפשרות 
לרכישה של מוצרים שונים עבור 
אפוטרופוס.  לו  שמונה  האדם 
לדוגמה, הזמנת משלוח של מוצרי 

מזון מהסופרמרקט.
התגבשה  החדשה  המדיניות 
באגף האפוטרופוס הכללי בראש 
על  להקל  מנת  על  ובראשונה 
אפוט־ של  השוטפת  ההתנהלות 

היתרונות  הבנת  ומתוך  רופוסים 
הפיקוח  ייעול  של  בהיבט  גם 
זאת,  לצד  ההוצאות.  על  והבקרה 
כיום  מקיים  הכללי  האפוטרופוס 
ישראל  ובנק  הבנקים  מול  שיח 
כדי להבנות את השימוש בכרטי־
אפוטרופסות  בחשבונות  חיוב  סי 
ולגבש מגבלות אפשריות שיוטלו 
החיוב  בכרטיסי  לשימוש  ביחס 
הסי־ את  יצמצמו  אשר  לסוגיהם 

כון האפשרי ואת החשש לפעילות 
בכרטיס  רצויה  ולא  אחראית  לא 
החיוב בידי האפוטרופוס. הבנקים 
כיום מסתייגים מלהנפיק כרטיסי 
אפוטרו־ בחשבונות  שונים  חיוב 
של  המוגבר  הסיכון  בשל  פסות 
חשבונות אלה. אגף האפוטרופוס 
הבנקים  עם  שיח  מקיים  הכללי 
להקל  יש  מאידך  כי  הבנה  מתוך 
על מי שמונה כאפוטרופוס ומחד 
של  מראש  למניעתם  להביא  יש 

הסיכונים הקיימים, ככל וניתן.
מול  מסודרת  להבניה  עד 
של  שלישיים  וצדדים  הבנקים 
באגף  המפקחים  הונחו  הסוגיה, 
מופנית  אם  הכללי,  האפוטרופוס 
לאפשרות  ביחס  שאלה  אליהם 
להפיק כרטיס חיוב בחשבון אפו־
מקרה  כל  לבחון  מסוים,  טרופוס 
התיק,  לנסיבות  בהתאם  לגופו, 
היקף  מול  אל  ההוצאות  היקף 
והמאפיינים  האדם  של  ההכנסות 

של כרטיסי החיוב השונים, ולתת 
הסכמה להנפקת כרטיס חיוב במ־

המפקח  אם  המתחייבות.  גבלות 
עשויה  הכרטיס  הנפקת  כי  יסבור 
לשימוש  או  האדם  לניצול  להביא 
תשלום,  באמצעי  אחראי  בלתי 
אין  כי  מובן  לבקשה.  לסרב  עליו 
הכללי  האפוטרופוס  באישור 
בהנפקת  הבנקים  את  לחייב  כדי 

כרטיס חיוב.

אל תכסי דמם 

ביטוי הולם | ש. תפילינסקי

שיר הערש המתוק אותו היה יז'י הקטן שומע מדי ערב 
בעלותו על יצועו, היה מוכר ואהוב עליו מאוד, למרות שאת 

פשר התוכן והמילים לא הבין כל כך.
ההברות  צירוף  את  שהלחין  זה  היה  מילקופצי  סבא 
אותו  והעבירה  הלחן  את  שיננה  אנדרינה  ואמא  המוזר, 

בדבקות לילדה הקט.
שפמו  על  מרצדות  החלו  אפורות  שערות  כאשר  רק 
לגיל  המעבר  את  בסמנן  שנים,  עשרות  לאחר  העבות, 
העמידה, אזי נפנה יז'י לחקור את מהותו של השיר הפולני 

שהתנגן על ערשו בשני הינקות.
סבתא  סוד  המתיקה  מאוד,  רגיש  איש  היה  סבא  ובכן, 
ובנעימים  בטוב  עליו  חלפו  המלחמה  שנות  באוזניו.  רבתא 
יחסית. הוא לא סבל כלל חרפת רעב, לא ראה אף פעם דם 
המשפחתית.  בחווה  כרגיל  התנהל  הכל  נשפך.  טהור  פולני 
האווזים והברווזים אף הם שטו וליקטו זרדים לשובעה, ללא 

כל דאגה יתירה מהסובב.
אבל כן, הנמיכה סבתא את קולה, העיבה עליו העובדה 
מסכנים  יהודונים  בהסגרת  פעמים  כמה  מעורב  היה  כי 
לנאצים. האומללים נמלטו על נפשם וניסו להיחבא במתבן 
שבפאתי הכפר, וסבא לא היסס לסמן באצבעו קלות לכיוונם 

שעה שחיילי האס אס חיפשו אחריהם.
תקוה  מביעות  השיר  של  המילים  יקירי?  יז'י  הבנת 
שאדמת פולניה האהובה תבצע היטב את תפקידה ותשמור 
על שקט תעשייתי. מה חסר לנו צרות בדמות כמה יהודונים 

שישובו ויזכירו את העובדות היבשות הללו???
המסך  על  גילו.  ממרומי  הקשיש  יז'י  נבעת  השבוע, 
שנותיו  שארית  את  מבלה  הוא  בו  ההורים  שבמעון  המרגיז 
ראש  הנודד.  היהודי  של  דמותו  לפתע  הופיעה  הריקניות, 
קולות  לקושש  מנת  על  בעולם  הטס  הישראלי  הממשלה 
את  במכוון  או  בטעות  לפתע  שוב  העלה  לעצמו,  ומנדטים 
ההיסטוריה היבשה הזו והמוכתמת מדם קדושים וטהורים 
לא  גרמנים,  או  פולנים  דם,  צמאי  גויים  של  ברשתם  שנפלו 

משנה הסדר. 
לא  זכר...  אותם  דמים  דורש  ואומר: "כי  מצווח  והפסוק 
שכח צעקת ענווים". לא יועילו ולא יעזרו להם לגויי הארץ כל 
ההכחשות וההשתקות. רשעותם של הפולנים – לא האומה 
צר  ימי  באותם  גבולות  ידעה  שלא   – שיהיה...  נו  הפולנית, 
ומצוק חושך ואפילה, חרוטים וחרותים בדם ובדמע בפרקי 

ימי תולדות עם ישראל עדי נקם ישיב לצריו. 
נשוב ונתחנן, לעת כזאת: "ארץ פולין אל תכסי דמם"... 

ירושלים: נתפסה מעבדה 
לזיוף דרכונים והמחאות

מאת חיים מרגליות

המ־ של  ממוקדת  בפעילות 
השבוע  במהלך  בוצע,  שטרה, 
בשכונת  במבנה  חיפוש  שעבר, 
שבמהלכו  בירושלים  וגן  בית 
מתקדמת  מעבדה  התגלתה 
לזיוף דרכונים זרים וישראלים, 
עסקה  המעבדה  כי  התברר  עוד 
בנקים  של  המחאות  בזיוף  גם 

זרים ומסמכים נוספים.
נתפסו  החיפוש  במהלך 
וציוד  מדפסות  מחשבים, 
זיוף  עבירות  לביצוע  מתקדם 

שני  ומתקדמת.  גבוהה  ברמה 
ומעצ־ במקום,  נעצרו  חשודים 

רם הוארך במספר ימים.
"עבי־ כי  אמרו  במשטרה 

דרכונים  על  בדגש  זיוף  רות 
מיידית  סכנה  בחובה  טומנת 
ומאפשרת  הציבור  לבטחון 
לצאת  להיכנס  שונים  לגורמים 
עב־ וכנגד  בקרה,  ללא  מהארץ 

ריינים אלו נפעל בכל הדרכים 
להפסיק  מנת  על  והשיטות 
לחקר  להגיע  פעילותם,  את 
בגין  לדין  ולהביאם  האמת 

מעשיהם".

צילום: דוברות המשטרה

נסראלללה עם שר החוץ האירני בביקור בלבנון



עמוד ו | יום ב', י"ג באדר א' תשע"ט | המבשר

הגה"ח המשפיע הרב מאיר הערש גנץ זצ"ל
משה" מויז'ניץ זי"ע, שהיה משוחח 
הכיר  אשר  קמאי  מחסידי  רבות 
נשאל  כאשר  ופעם  השואה,  לפני 
חסידים  ישנם  עדיין  בדורנו  האם 
את  ומנה  בחיוב,  ענה  כמותם, 
מחסידיו,  שניים  של  שמותיהם 

וביניהם המנוח זצ"ל.
ר' מאיר הערש ז"ל נולד ביום 
ד' ניסן תש"ח בעיר אראד, לאביו 
של  בנו  ז"ל,  שמואל  ר'  הרה"ח 
שאול  ר'  הרה"ח  הנודע  החסיד 
לייב גנץ ז"ל ולאמו החשובה מרת 
מאיר  ר'  הרה"ח  בת  ע"ה  מינדל 
צבי גרינבוים ז"ל, ונקרא על שמו.
אד־ על  הימים  להם  ארכו  לא 
לע־ זכו  תש"י  ובשנת  רומניה,  מת 

ויז'ניץ  וכחסיד  חמדה,  לארץ  לות 
שמואל  ר'  אווה  דורות  מדורי 
אך  ברק,  בני  העיר  את  לו  למושב 
מקרית  הרחק  היה  מגוריו  מקום 
ר'  נשלח  לכן  המעטירה,  ויז'ניץ 
בתלמוד  ללמוד  ז"ל  הערש  מאיר 
במוסד  והתחנך  ויז'ניץ,  תורה 
הילדים אשר הוקם בצמידות לת־

ללמוד  עלה  ומשם  התורה,  למוד 
בישיבה  ואח"כ  לצעירים  בישיבה 
היה  העת  כל  כאשר  הגדולה, 
מרנן  חייו,  במאורות  ודבוק  קשור 
רבוה"ק ה"אמרי חיים" וה"ישועות 
מפיהם  חסה,  בצילם  אשר  משה", 
דמות  עוצבה  ושם  לקח,  קנה 
מופלג,  כחסיד  הרוחנית  דיוקנו 
רצון  אם  כי  בעולמו  לו  אין  אשר 

קדשם של רבותינו הקדושים.
לחתן  נלקח  לפרקו,  בהגיעו 
לרעייתו החשובה שתחי' בתו של 
ז"ל,  קליין  אריה  ר'  הנודע  הרה"ח 
של  תלמידיו  מגדולי  היה  אשר 
מהרי"צ  דישראל  דארעא  מרא 
הדגול  חותנו  את  זי"ע,  דושינסקי 
מגיע  היה  וכאשר  ביותר,  העריך 
לשבות בביתו היה ר' מאיר הערש 
עריכת  סדרי  את  לחותנו  מוסר 
והני־ הזמירות  השבת,  סעודות 

זמירות  על  ביודעין  ויתר  גונים, 
בערו  כה  אשר   – ויז'ניץ  בנוסח 
כבוד  למען   – תדיר  בעצמותיו 

חותנו.
הקים  הקודש  עיר  בירושלים 
תשכ"ח,  כסלו  ב'  ביום  ביתו  את 
כאשר מאז ועד יומו האחרון עמ־
רבה,  במסירות  לימינו  זוגתו  דה 
במלוא  כנגדו  עזר  להיות  וזכתה 
מובן המילה, כאשר הקריבה רבות 
עבור מלאכת הקודש שעסק בהן.
בירו־ התגורר  אחדות  שנים 

לכך  לבו  שם  כאשר  אך  שלים, 
לו  גורם  חיותו  ממקום  שהמרחק 
האמיצה,  בהתקשרותו  קרירות 
בקרית  והשתקע  ברק  לבני  עקר 
יד  מתוך  ידו  זזה  לא  ומאז  ויז'ניץ, 
עליו  ידיהם  סמכו  אשר  רבוה"ק, 
ובשליחותם  העתיד,  דור  בחינוך 
זכה להשקיע בכך את מיטב חלבו 

ודמו.
היו  שלושתם,  העולם,  עמודי 
מאיר  ר'  של  בדמותו  מגולמות 
ננסה  זו  קצרה  ובמסגרת  הערש, 
למועד  חזון  ועוד  בהן,  להתמקד 

בעז"ה.

עמוד התורה
ר'  היה  תורה  חדרי  בכל  בקי 
הע־ התמדתו  מכח  הערש,  מאיר 

שהגדירו  וכפי  חייו,  ימי  כל  צומה 
פישל  אפרים  הרב  יבלח"ט  אחיו 
רו־ היה  מאוויו  כל  כי  שליט"א, 

משאלה  שום  לו  היתה  לא  חניות, 
גשמית, כל רצונותיו היו רוחניות, 
מגירסא  פומיה  פסק  לא  וממילא 

כל ימיו.
כאשר הקים ה"ישועות משה" 
ברחובות,  ויז'ניץ  קרית  את  זי"ע 
בראש  לעמוד  המנוח  את  מינה 
בשנים  וכן  בעיר,  שהוקם  הכולל 
התישבו  כאשר  מכן,  שלאחר 
שוב  אשדוד,  בעיר  ויז'ניץ  חסידי 

בעיר,  הכולל  כראש  לכהן  נשלח 
כך זכה לעמוד על האבניים בייסוד 
הקהילות הויז'ניצאיות ולכונן את 

דרכן על פי משנת רבוה"ק.
בשנים אלו בהן כיהן בראשות 
סובביו  כל  את  הדהים  הכולל, 
מקצו־ בכל  העצומה  בבקיאותו 

נושא  היה  לא  ממש  התורה,  עות 
בו לא התמצא, אם בש"ס, רמב"ם, 
חסידות  ספרי  הלכה  ספרי  שו"ע, 
יאמן  לא  ומוסר,  קבלה  ספרי  ואף 
כי יסופר עד כמה הגיעו ידיעותיו 

בתורה.
כאשר  האחרון,  בתפקידו  גם 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  ע"י  נקרא 
הק־ בישיבה  כר"מ  לכהן  שליט"א 
הבחורים  עם  משוחח  היה  דושה 
בלימוד, והיה מראה את ידו הגדו־

לה בתורה באופן מופלא, ומפלפל 
שבערה  דאורייתא  בריתחא  עמם 
חו־ למרות  זאת  עצמותיו,  בכל 

על  להשפיע  שהחלה  גופו  לשת 
יכולותיו.

אלפי ספרים היו בביתו, ורבים 
בהערותיו  מעוטרים  מהם  מאוד 
המחכימות, כשהוא מדמה מילתא 
בגאונות  נפלא,  באופן  למילתא 
עצומה שנבעה מעטו – אנא נפשי 

כתבית יהבית.
אחיו,  מספר  לזה,  בהקשר 
הוא  מה  לשם  פעם  אותו  שאל 
הוא  וכי  רבים,  כה  ספרים  רוכש 
לו  ענה  כולם,  את  ללמוד  מתכונן 
אדם  כל  חי  בממוצע  הרי  המנוח, 
מאה ועשרים שנה, אם כן יש לי די 

זמן ללמוד את כל הספרים הללו.
לקחו  שומעי  אלפי  את  גם 
בתו־ להגות  עת  בכל  מדרבן  היה 

הדריך  שלימות,  בה  ולקנות  רה 
ובאיזה  להתמקד  במה  וכיוון 
כ"ק  שהזכיר  וכפי  ללמוד,  אופן 
האדמו"ר שליט"א בהספדו: אויס 
לה־ רש"י,  א  תוספות,  א  שמועסן 

בין על בוריו ולהיות מסוגל לפרט 
מה כתוב שם.

שמעוהו  האחרונים  בימיו  גם 
וכ־ משניות  פרקי  למלמל  תדיר 

דומה.
תורה  לימוד  על  שם  רב  דגש 
ואף  תנ"ך  למד  תדיר  שבכתב, 
העיר לאחרים לעסוק בלימוד זה, 
רבה:  בחריפות  בנידון  והתבטא 
בא־ מאמין  אני  יום  מדי  אומרים 
נביאים  דברי  שכל  שלימה  מונה 
אמת, אבל האם אתה יודע מה הם 
אומרים? הרי כמעט שאין לומדים 

בהם!

עמוד העבודה
לבו של המנוח בער תדיר בע־

השבת,  ובקדושת  התפילה  בודת 
כתלמיד וחסיד לרבוה"ק מויז'ניץ 
מיסודות  היו  אלו  ענינים  אשר 

משנתם.
של  מראהו  היה  נהדר  מה 
כאשר  התפילה,  בעבודת  המנוח 
באש  מפיו  נטפו  התפילה  מילות 
מבקשים  שהיו  כך  כדי  עד  קודש, 
ממנו לבוא להתפלל עם הבחורים 
בישיבה, כדי שיזכו לראות תפילה 
המ־ ויז'ניץ  בנוסח  מהי,  כתיקונה 

את  מלהיב  היה  דור  מדור  קודש 
הלבבות הצעירים, אשר רבים וכן 
שלמים מכירים את נוסח התפילה 

בימות החול – בזכותו.
להגיע  מושג  אצלו  היה  לא 
זמן  ישב  תדיר  התפילה,  באמצע 
עצמו  והכין  התפילה  קודם  רב 
כשהוא  רבוה"ק,  כרצון  לתפילה 
ממשיל זאת למי שמשיא את בנו, 
קודם  השמחות  לאולם  הוא  מגיע 
אחריה,  בה  מתעכב  ואף  השמחה 
היא  כי  מהשמחה,  חלק  כולו  וכל 
מי  התפילה,  לגבי  כן  אצלו,  עיקר 
מורה  התפילה  באמצע  שמגיע 
כאורח  ממנה,  רחוק  שהוא  בכך 
כך  זולתו,  אצל  לשמחה  המגיע 
היה מתכונן תמיד בלימוד לקראת 

שהתפי־ פשוט  וממילא  התפילה, 
לה היתה בלהט קודש.

כן הדריך את יוצאי חלציו ואת 
המוני שומעי לקחו הולכי בדרכיו, 
שלא לחלוץ את התפילה עד אחר 
 – התפילה  אחר  התהלים  אמירת 
אז  ורק  מויז'ניץ –  רבוה"ק  כמנהג 
לע־ וח"ו  תם,  דרבנו  יניחו תפילין 
זוב את ביהמ"ד במהלך התפילה.

לא  שמימיו  עצמו,  על  והעיד 
בית  בביהמ"ד  שחרית  התפלל 
מסוגל  הוא  אין  שבקריה,  הלל 
באים  סביבו  כאשר  להתפלל 
והולכים, נכנסים באמצע והולכים 

באמצע.
גם בקדושת השבת בערה נפ־

שו כל ימיו, לא היה אצלו מציאות 
ללכת לישון בליל שבת, תמיד היה 
יושב שעות ארוכות בשבת אחים 
וכמובן  רבוה"ק,  כדרך  יחד  גם 
השתתפות  על  מאוד  שהקפיד   –
ולא  רבוה"ק,  של  הטהור  בשולחן 
שלי־ סעודה  או  שבת  ליל  החסיר 

בשנות  ואופן,  פנים  בשום  שית 
מגוריו בקרית ויז'ניץ, ואף הקפיד 

להגיע די זמן קודם הטיש.
נער־  – בביתו  השבת  סעודת 

שהיו  זמר  כל  נהירין,  באנפין  כה 
מתעמק  היה  משוררים,  רבוה"ק 
יוצאי  את  מלמד  והיה  להבינו  בו 
הזמר  ובפרט  פירושם,  את  חלציו 
המקודש קה אכסוף, שהיה פשוט 
מסביר  והיה  שירתו,  על  מתענג 

מילה במילה ממנו.

גמילות חסדים
"הצדקה הגדולה שבצדקות – 
המלמד דעת לעני בדעת, שאין לך 

עני כעני בדעת".
מילותיו אלו של הרה"ק ה"בני 
לחודש  במאמריו  זי"ע,  יששכר" 
בפה  כידוע  היו  שגורות  אדר, 
קדשו של מורו ורבו כ"ק אדמו"ר 
ה"ישועות משה" זי"ע ולאורן הלך 
המרכזי  הפרק  ימיו,  כל  המנוח 
העצומה  ההשקעה  היה  בחייו 
הצעיר  הדור  בהדרכת  שהשקיע 

על במתי היראה והחסידות.
תש"מ,  בשנת  כבר  כאמור, 
כשהוא בן ל"ב שנים בלבד, הועמד 
אז  וכבר  ברחובות,  הכולל  בראש 
דמות  על  היתה  השפעתו  ניכרה 
ברחובות,  הקריה  של  דיוקנה 
תשמ"ח,  בשנת  בהמשך,  אמנם 
קרא לו רבו כ"ק ה"ישועות משה" 
והורה לו להפיץ מעיינותיו חוצה, 
האברכים  חבורות  כראש  ולכהן 
התלמידים,  התאחדות  במסגרת 
צעירי  במסגרת  גם  מכן  ולאחר 
לו:  ואומר  מטעים  כשהוא  ויז'ניץ, 

אתה הרי מבין את רצוני.
שנה,  שלושים  במשך  מאז, 
ללא  הקודש  משמרת  על  עמד 
לא  חום,  ולא  קור  לא  ליאות, 
מנעוהו  לא  קשיים,  ולא  טרדות 
התש־ בני  על  מהודו  מלהשפיע 

חורת, עמד בראשן של כמה וכמה 
פי  על  כאשר  במקביל,  חבורות 
הוראתו של כ"ק ה"ישועות משה" 
מדי  מרעים,  ישיבת  נערכת  היתה 
בכולן,  משתתף  והיה  שבועיים 
כולל  הלילות  ברוב  שלמעשה  כך 
בני  עם  יושב  היה  שבת  במוצאי 
נקרא  היה  רבות  פעמים  חבורות, 
ותמיד  נוספות,  לחבורות  כאורח 

השתדל להיענות לבקשות.
שבת  לא  שבהן  בשבתות 
בקרית  זי"ע  משה  הישועות  כ"ק 
לערים  רגליו  מכתת  היה  ויז'ניץ, 
החבורות  בני  עם  לשבות  אחרות 
תל־ עם  או  התאחדות,  בשבתות 

וברוב  הקדושות,  הישיבות  מידי 
שובת  היה  לא  הללו  השבתות 
לשבות  נסיעותיו  מחמת  בביתו, 

בקרב אנשי שלומנו.
היה  השבוע,  ימות  במהלך  גם 
לה־ מהכא  ארוכות  נסיעות  נוסע 

מקשיבים  חברים  עם  לשבת  תם 

חשבונו  על  והכל  אחרות,  בערים 
השתדל  תדיר   – וכאמור  הפרטי, 
במאור  מקבל  והיה  לסרב,  שלא 
לה־ ממנו  שביקשו  אלו  את  פנים 

שפיע עליהם מהודו.
בישבו עם חברים, היה כמעין 
נפ־ אמרות  שפע  תדיר  המתגבר, 
לאות וידיעות מקיפות בדרך הח־
סידות, שעות ארוכות היה מרתק 
רבים  פעמים  השומעים,  את 
להפ־ היה  וקשה  מעטים  ופעמים 
סיקו, השעון המתקדם לא השפיע 
היה  בשבתות,  ובפרט  כלל,  עליו 
אור  עד  רבות  שעות  שבת  מאריך 
ומנקו־ לענין  מענין  עובר  הבוקר, 
פוסק,  שאינו  כנהר  לרעותה  דה 
בה  העצומה  ההתלהבות  כאשר 
כל  את  אחריה  סחפה  מדבר,  היה 
לב  שמו  לא  שלעיתים  השומעים, 
כי כבר הגיע זמן קריאת שמע של 

שחרית.
בגבור  האחרונות  בשנים  גם 
מסוגל  היה  לא  חולשתו,  עליו 
למ־ לנדוד  מוסיף  והיה  להפסיק, 

רחקים ללמד את בני יהודה קשת, 
כאשר אף אחר תפילות השבת או 
שבת  מאריך  היה  שבת  במוצאי 
והנהגות  ועובדות  בסיפורים 
ובפרט  עליון,  מצדיקי  נפלאות 

מרבוה"ק לבית ויז'ניץ.

קשר עליון דאורייתא
שי־ כל  בין  העובר  השני  חוט 
חותיו היה – ההתקשרות לצדיקי 
אמת, כנר לפני האבוקה בטל היה 
אבא,  בית  כמסורת  רבוה"ק,  לפני 
לייב  שאול  ר'  הרה"ח  הדגול  זקנו 
ז"ל  שמואל  ר'  הרה"ח  ואביו  ז"ל 
שדמותם השפיעה רבות על מהלך 

חייו.
אביו  היה  בצעירותו  עוד 
ה"אמרי  בכ"ק  להתדבק  מעודדו 
חיים" זי"ע, ואף דרבן אותו להש־

תתף בשיעוריו של כ"ק ה"ישועות 
אב"ד  כרב  אז  שכיהן  זי"ע,  משה" 
וכראש הישיבה, ומאז נותר אדוק 
מוצא  לכל  חרד  ברבוה"ק,  וקשור 
חייו  מהלך  כל  את  והשתית  פיהם 
והדרכותיהם  דרכיהם  פי  על 

בקודש.
מחסיר  היה  שלא  פשיטא, 
שום תפילה, שולחן או מעמד בצל 
מפה  שיצאה  הוראה  וכל  הקודש, 
לעד,  עצמו  על  קיבל   – קדשם 
לקחו  שומעי  את  מדרבן  והיה 
עבד  כן,  לעשות  עצמם  על  לקבל 
כאשר  רבה,  בשמחה  היה  נאמן 
הורה לו כ"ק ה"ישועות משה זי"ע 
עשה   – הכוללים  בראש  לעמוד 
לו  כשהורה  וכן  שאלות,  ללא  כן 
בגילו  ואף  החבורות,  כראש  לכהן 
כ"ק  ע"י  התבקש  כאשר  המבוגר 
כר"מ  לכהן  שליט"א  האדמו"ר 
שלא  למרות  הקדושה,  בישיבה 
כן  עשה  בכך,  קודם  נסיון  לו  היה 

בהתמסרות מוחלטת.
אף לאחרונה ממש, עמד בעוז 
ותקנותיו  הוראותיו  כל  קיום  על 
הק־ שליט"א,  האדמו"ר  כ"ק  של 

הניגונים  את  לשורר  מאוד  פיד 
הורה,  אשר  ובזמנים  חידש  אשר 
סביבתו  על  השפיע  אף  וכדרכו – 

להכניע עצמם כי עבד נאמן היה.
לשורר  ואביו  זקנו  זכו  כידוע, 
הני־ את  רבוה"ק  של  בשולחנם 

והיו  נחת,  השביעי  ביום  אז  גון 
בזמר  ביותר  מתלהבים  רבוה"ק 
זו,  בזכיה  זכה  המנוח  ואף  זה, 
שליט"א  האדמו"ר  כ"ק  כאשר 
בחרוז  חרוז  זה  ניגון  לשיר  כיבדו 
שירה  בשבת  מסוימות,  בשבתות 
כאשר  ועוד,  פסח  של  ובשביעי 
היה משורר זאת בלהט אש כדרכו 
בקודש, ומענין שנסתלק בז' אדר, 

שהרי א"ז נוט' ז' אדר.

התקופה האחרונה
עליו  נגזר  דרחמנא,  מכבשי 
בשנים  רבה  בחולשה  להתייסר 
השתדל  זאת  ולמרות  האחרונות, 
משמרתו,  על  לעמוד  יכלתו  ככל 
ככל  בקודש  מעבודתו  החסיר  לא 

שהיה באפשרותו.
לחייו  האחרונים  בשבועות 
על  ושכב  ביותר,  גופו  נחלש 
ויתר,  לא  עתה  גם  אך  דוי,  ערש 
לחייו  האחרונה  בשבת  ואף 
מבנו  כוחותיו  בשארית  ביקש 
כפי  השבת  את  לערוך  שיואיל 
ידי  ולהוציאו  ויז'ניץ,  בית  דרך 
מאוד  כואב  הוא  כאשר  חובתו, 
לערוך  מסוגל  שאינו  מצבו  את 
את השבת כדבעי, כפי שזכה לכך 

כל ימיו.
זכה  א',  אדר  חודש  בראש 
שליט"א  האדמו"ר  מרן  שכ"ק 
חודש  ראש  סעודת  לערוך  הגיע 
ר'  ויתחזק  חליו,  למיטת  סמוך 
נאמן,  כחסיד  לנהוג  הערש  מאיר 
רבוה"ק  לפני  תדיר  שישב  כפי 
פרידתו  היתה  זו  וביראה,  באימה 
של חסיד מרבו, כאשר בין השאר 
שוררו את הניגון אז ביום השביעי 

שזכה לשיר בצל הקודש.
שמצבו  היה  שנראה  למרות 
גזירה  נגזרה  ומשתפר,  הולך 

רעיא  דמשה  דהילולא  וביומא 
אתפ־ בחינת  א',  אדר  ז'  מהימנא, 

שטותא דמשה בכל דרא ודרא בה 
היה אדוק כל ימי חייו, תמה שירת 
לתדהמתם  לילה,  באישון  חייו 
לקחו  שומעי  המוני  של  ולכאבם 
במשך כל השנים, אשר חייבים לו 

את חייהם הרוחניים כפשוטו.
יצאה  אשר  הלווייתו  במסע 
'מרכז  הגדול  המדרש  מבית 
השתתפו  ברק,  בני  ויזניץ'  חסידי 
מאות תלמידי הישיבות הקדושות 
דויז'ניץ, ואלפי חסידי ויזניץ אשר 
ביכו את סילוקו של חסיד אמיתי, 
נשא  שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
הזכיר  בהם  נרגשים  פרידה  דברי 
ודו־ סמל  מופת  דמות  היותו  את 

של  דמות  הבאים,  לדורות  גמא 
לרבוה"ק,  המקושר  מובהק  חסיד 
של  אחת  חטיבה  ימיו  כל  אשר 

עבודת ה' באש קודש.
המלוים  ע"י  נישאה  מיטתו 
נטמן  שם  ויז'ניץ,  החיים  לבית 

למנוחת עולמים.
זרעו  מה  בו  שהתקיים  זכה 
משפחה  בחיים,  הוא  אף  בחיים 
ונינים  נכדים  בנים  של  עניפה 
בניו:  מורשתו.  את  הממשיכים 
הר"ר  הי"ו,  יהודה  שאול  הר"ר 
הי"ו  משה  הר"ר  הי"ו,  ישראל 
מלונדון.  הי"ו  שלמה  יוסף  והר"ר 
היימן  דוב  ישכר  הר"ר  חתניו: 
גדלוביץ  שלום  חיים  הר"ר  הי"ו, 
טובק  שלמה  אהרן  הר"ר  הי"ו, 
שטרן  שלמה  מרדכי  הר"ר  הי"ו, 
הי"ו הר"ר אלימלך ויינברגר הי"ו. 
הרה"ג  אחיו  את  אחריו  הותיר  כן 
ממאנסי,  שליט"א  פישל  אפרים 
יצחק  ר'  הרה"ג  אשת  אחותו  ואת 
ראש  שליט"א  וינברג  מתתיהו 

ישיבת סלאנים.
זכרו הברוך לא יסוף מזכרונם 
של חסידי ויז'ניץ, אשר זכו לשאוב 
שנים  חסידי  עונג  חפניים  מלוא 
כה רבות, מורשתו ודרכו הינם נר 

לרגלם.
ת.נ.צ.ב.ה.
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המוני בית ישראל מתאחדים 
בתפילות לרפואת כ"ק מרן 
אדמו"ר מסקולען שליט"א

הידרד־ חלה  האחרון  השבוע  סוף 
רות במצבו. 

שליט"א  האדמו"ר  כ"ק 
ימים  כעשרה  מזה  מאושפז 
מנסים  שם  בבולטימור  בביה"ח 
טובי הרופאים להיטיב את מצבו. 
במ־ הרעה  חלה  האחרונה  ביממה 

רחמי  לעורר  נקרא  והציבור  צבו, 
רבי  מרן  לרפואת  מרובים  שמים 
רחל,  שיינא  בן  אברהם  ישראל 

בתוך שאר חולי עמו ישראל.
יש־ רבי  הרה"צ  הגדול,  בנו 

אב"ד   – פורטוגל  יעקב  עיה 

בקריאה  אמש  יצא  הגולה,  מאור 
עבור  בתפילה  להעתיר  נרגשת 

אביו.
בפרשתן  "כתוב  אמר  בדבריו 
ישראל  בני  ראש  את  תשא  'כי 
צריך  לה'',  נפשו  כופר  איש  ונתנו 
בני  ראש  על  בתפילה  להרבות 
יהיה  שלא  לפקודיהם,  ישראל, 
צריך  אחד  כל  ולכן  ח"ו,  לנו  חסר 
את  לתת  לה',  נפשו  כופר  לתת 
שמים  רחמי  לעורר  שלו,  הנפש 
הנפש  חשבון  ולעשות  מרובים 
ולקבל קבלות טובות, למען יותיר 

לנו ה' את האי צדיק וקדוש".

  המשך מעמ' ראשון

התלהבות סוחפת בעיה"ק צפת לקראת 
הקמפיין האדיר 'שלא יכבה נרו'

הסתבכות  עם  התמודד  שכזכור 
וכולם  החצבת,  מחלת  של  קשה 
מתפללים ומצפים שישוב במהרה 
לאיתנו, נוצר מצב קשה מכל הב־

חינות, עד שהמוסדות המפוארים 
של  קיומית  סכנה  בפני  עומדים 

ממש היל"ת.

התקוה
בימים האחרונים ניצתה תקוה 
מתוך  מעשה  אנשי  כאשר  בלב, 
הקהילה נטלו על עצמם עול כבד 
בית  את  לרתום  המוסדות,  של 
ישראל בכל מקומות מושבותיהם 
ובפרט  צפת,  הקודש  עיר  לטובת 
את אלפי ורבבות תלמידי מעריצי 
ואוהדי הגה"צ הרב קעניג זצוק"ל 
ומפעל חייו הק', אשר רבים־רבים 
ניאותו לאורו, מי במאור פניו ומי 
בעצה ותושיה ומי מישועות אשר 
כולם  שיקחו  בתפילותיו,  פעל 
חלק במפעל חייו הק', שלא יכבה 

נרו לעולם ועד.
הגה"צ  תלמידי  מושבות  מכל 
זצוק"ל נשמעת התלהבות עצומה 
ההיע־ כאשר  קדושה,  של  ועשיה 

נות לקמפיין המגיעה מכל שכבות 
והחוגים,  העדות  מכל  הציבור, 

היא למעלה למעלה מהמשוער.
את  מזכירים  ההתרמה  במטה 
האלוקי  המקובל  הגה"ק  דברי 
אודות  לאברהם'  ה'חסד  בעל 
אשר  צפת  הקודש  עיר  מעלת 
מידות  בי"ג  בה  מתנהג  הקב"ה 
המשתתף  כל  כאשר  רחמים,  של 
של  מחדש  בבנייתה  חלק  והנוטל 
ברכת  עליו  חופפת  הקודש,  עיר 
ברחמים  הדינים  כל  להמתקת  ה' 
מידות  מי"ג  הנמשכים  גדולים 
של רחמים. וכאשר בדוק ומנוסה 
עיה"ק  עבור  המתנדב  כל  אשר 
צפת רואה ישועות למעלה מדרך 

הטבע.
ההתרמה  קמפיין  כאמור, 
י"ד  שלישי  יום  מחר  יחל  האדיר 
אדר א', ויסתיים אי"ה ביום רביעי 
בלילה,   12 בשעה  א',  אדר  ט"ו 
התרו־ את  לממש  מנת  על  כאשר 

מות המצטברות, חייבים עד שעת 
על  שנקבע,  ליעד  להגיע  הסגירה 
מנת שמפעל חייו של הגה"צ הרב 
חלילה,  ייחרב  לא  זצוק"ל  קעניג 

שלא יכבה נרו.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

כרטיסים למופע - אל 
תחכו לרגע האחרון

מגיעות לשם כך ממרחקים. עיתון 
עמוקה  מחויבות  חש  'המבשר' 
ברמה  היהודי  התוכן  את  להגיש 
נבחרה  כך  ולשם  ביותר,  הגבוהה 
תע־ שאכן  המקצועית  ההפקה 

ייחודית  חוויה  למשתתפות  ניק 
מסוגה בצד תכנים שיש בהם ערך 

מוסף עמוק וחינוכי. 
מסכים  בשלוב  מלווה  המופע 

וקטעי ווידאו מרתקים.
הסיום  לאירוע  הכרטיסים 
בש־ קטגוריות  לשלוש  מחולקים 

לושה מחירים שונים:
כרטיסים באולם עצמו עולים 

חמישים שקלים בלבד. 
של  במחיר  ליציע  כרטיסים 

ארבעים שקלים.

המוקרן  למופע  כרטיסים 
תמורת  נמכרים   – הסגור  במעגל 
כרטיסים  בלבד.  שקלים  שלושים 
הכניסה  את  כוללים  אינם  אלו 

ליריד עצמו. 
החל  ייפתחו  למופע  השערים 

מן השעה שבע וחצי בערב. 
מכירת  נקודות  עשרה  שלוש 
ארצית  בפריסה  הן  הכרטיסים 
לרכוש  אחת  לכל  לאפשר  כדי 
לה  הנוח  במקום  הכרטיסים  את 
ביותר. כדי להבטיח את מקומכם 
הכרטי־ רכישת  את  הקדימו  אנא 

סים. המלאי בהחלט מוגבל! 
מתפרסמות  המכירה  נקודות 
הטלבית  בקו  העיתון,  במודעות 
שמספרו 077-2110508 שלוחה 9 

ובמודעות הרחוב. 

שיעורי הצבעה חסרי תקדים בקו 
הטלמסר – הצבעה מספר 2 נפתחה! 

המתכו־  .8 לבית  יריד  במהלך 
מול  ליין  און  יוכנו  הנבחרים  נים 
חשובים  טיפים  בלווי  הצופות, 
הביתיות,  הארוחות  לשדרוג 
מופעי  מתזונאית,  בריאות  הבזקי 

מוסיקה וסטנד אפ. 
טלבית  לקו  התקשרו  כה  עד 
המ־ את  שדרגו  משתתפות,  אלפי 

תכונים ובחרו את אלו המועדפים 
בהופעה  השפיות  להכנת  עליהן 
ומספר  שם  משאירות  כשהן  חיה, 

טלפון.
נפתח  האחרון  השבוע  בסוף 
שוב  כאשר  השני,  ההצבעות  סבב 
את  לדרג  המשתתפות  התבקשו 
שפורסמו  הנוספים,  המתכונים 

זה  הצבעות  סבב  'לבית'.  בגיליון 
למ־ ויאפשר  כשבוע  במשך  יפעל 
שתתפות בו בחירה להכנת המת־

וללימוד  עליהם,  האהובים  כונים 
השפיות  מפי  המנות  סודות  כל 
והגב'  עובדיה  הגב'  המקצועיות 

זורגר. 
הטל־ ההצבעה  כי  לציין  יש 
בה  המצביעות  את  מזכה  פונית 
מלהיבה  בהגרלה  בהשתתפות 
אפיה  תנור  יוגרלו  בה  במיוחד 
ועוד עשרה מארזי סלייסר חדש־
ה'מטבחוויה'  אירוע  במהלך  ניים. 
לזכיה  אפשרות  תינתן   – שביריד 
נוספת בפרסים הללו, בין כל המ־
קליקרים  בעזרת  בארוע  צביעות 

יעודיים. 

קו־ ניכרת  המשתתפות  בקרב 
רת רוח מרובה מן הפעילות המא־

הפרסים  ומן  והמעניינת,  תגרת 
ציפיה  וכן  נושאת,  שהיא  היקרים 
ליריד לבית 8, ולאירועים הרבים 

בצד המטבח הפעיל והמשודרג. 
בה־ ולהשתתף  להצביע  כדי 

ל'טל־בית'  להתקשר  ניתן  גרלה 
ולבחור   077-2110580 שמספרו: 
באופציה 2, כדי לשמוע את שמות 
ב'  בשלב  המשתתפים  המתכונים 
אופציה  בצד  מביניהם.  ולבחור 
זו, ניתן לשמוע ב'טלבית' על תכני 
נקו־ ועל  הסיום  מופע  היריד, 

לאירוע  הכרטיסים  מכירת  דות 
ברחבי  השונים  בריכוזים  הסיום 

הארץ. 

  המשך מעמ' ראשון
  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום ב', י"ג באדר א' תשע"ט | עמוד ז

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

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה
ל4 מחולקת  מ"ר,  תורה, 135  בעזרת 
+ יחידה, 50 מ"ר חצר, נוף, מושקעת!! 
"תיווך  ש"ח   4,450,000 בלעדי! 

היימיש" 0527-649-565
[20051663]

באיזור רב שפע, 180 מ"ר,נוף מדהים,  
[אפשרות  מ"ר   16 סוכה  מרפסת   +
ב-4,700,000 בתוספת]  יחידות  ל-2 

תיווך אנג'ן 028000080
[20051660]

ירושלים",  "מרום  היוקרה  בפרויקט 
מרפסת,   + מ"ר,  ענקית,141  חד',   5
הכוללת  לבית  בכניסה  אירוח  יחי' 
ואמבטיה,  שינה,שירותים  חדר 
ב-4,385,000 תיווך אנג'ן 028000080
[20051659]

ועוד  חד'   7 לבעלז,  קרוב  בסורוצקין 
כ-40 מרפסת  ענקית,  ספח,  חדרי 
מושכרת,  יחי"ד   + נוחה,   קומה  מ"ר, 
ב-5,500,000 תיווך אנג'ן 028000080
[20051658]

בתורת חסד, 4 חד' כ-100 מ"ר, קומה 
ב-2,470,000 מרפסת,  נוף,  נוחה, 

תיווך אנג'ן 02-8000080
[20051657]

ויפה,  מושקעת  גרשום, 3חד',  ברבינו 
לנכים,  מצוינת  גישה  קרקע,  קומת 
 + בקלות,  גדולה  למרפסת  אופציה 
משרד   + ב-3200,  שמושכרת  יחידה 
ב-2,450,000 רק  ב-2200,  שמושכר 

תיווך אנג'ן 028000080
[20051656]

15 ישראל  בשרי  נהדרת  דירה 
יח"ה,  שרותים,   3 חד',   5  ,8 קומה 
חדשה,  סוכה,  מרפסת  חימום,  מזגן, 
לל"ת.  מיידי  פינוי  ש''ח   3,150,000

052-7654568
[20051646]

ליד גוש 80, 4 חד', מטופחת, מעלית, 
"תיווך  בלעדי!  ש"ח   2,700,000

היימיש" 0527-649-565
[20051634]

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 
058-32-250-  .2,100,000 בהיתר. 

.90
[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]

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
ומפוארת,  חדשה  משה,  בגבעת   4
בלעדי!  ש"ח,   9,000 ענקית!  מרפסת 
* בדובר שלום, 6 משופצת ומרוהטת 

"תיווך היימיש" 0527-649-55
[20051664]

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
60מ'  חצר   + 120מ'  נכה  דירת 
03-5- "ביבלה-נכסים"   2.490.000

600-900
[20051671]

מתמחים   " נכסים  "לכוביצקי 
מוזמנים  מובילים  בפרויקטים 
למשכנינו החדש רש"י 28 "לכוביצקי 

נכסים"03-729-7690
[20051670]

יפה  חד'   4 אכלוס  לפני  ג  בשיכון 
נכסים"  "לכוביצקי  חניה   + ומושקעת 

03-729-7690
[20051669]

משופצת  חד'   4 בארונסון  מציאה 
"לכוביצקי  גבוה  פוטנציאל  ק"ג  ויפה 

נכסים" 03-729-7690
[20051668]

 + מטר   120 דירת  עקיבא  ר'  במרכז 
03- נכסים"  "לכוביצקי  חזית  חניה 

729-7690
[20051667]

בלנדא 5 חד' גדולה ויפה קומה 5 + 2
נכסים" -03 "לכוביצקי  בטאבו  חניות 

729-7690
[20051666]

גדולה  חדרים   4.5 יחודית  נכה  דירת 
03- "תיווך-ט.זינגר"  מרווחת  חצר   +

619-0004
[20051636]

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]

בני ברק | השכרה
מרווחת,  חד'   2 שיר  במרום  יח"ד 
נוף  ריהוט,   + מושקעת  חדשה, 

מדהים. 054-8476182
[20051635]

 + 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]

בני ברק | מחסנים
נוחה  גישה  מט"ר,   7 להשכרה  מחסן 
 ,7 צירלזון  ב"ב,  פלדלת  דלת  לרכב, 

0527172133
[20051653]

ביתר עילית | מכירה
ברח'  בבניה  מחסן   + חד'   3 דירת 
054- ש''ח   1,150,000 ב-  שאול  אבא 

8598549
[20051654]

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
חדרים,  בבלעדיות! 3  ב'  רמה  במרכז 
 * גמיש   1.330.000 מעלית   - ק"ג 
כחדשה  משופצת  חדרים   4 בקריה 
בערך.  מ"ר   40 לעוד  תב"ע  שינוי   +
הנדלניס"ט  תיווך  גמיש   1.590.000

חיים רכטשפר 0527-630-605
[20051665]

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 
905,000 חדרים,   4 הישנה,  בקריה 
בהזדמנות   * מאוד.  משופצת  בלבד. 
 .835,000 ק''א,  חדרים   3 בקריה 
0533- ינקלביץ  מאיר   - ''פסגות'' 

.199102
[20051655]

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]

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. 

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 | 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]

עמנואל 
חדרים   3-5 דירות  אור  נווה  פרויקט 
החל  אופציות  עם  מ"ר   89-119
054- נדל"ן  אלבה  ש"ח  מ640000 

844-6671
[20051628]

שלישית  שורה  במדורגים  למכירה 
עם  חדרים   4 דירת  הסופר  ליד 
מדהים  נוף  לשיפוץ  זקוקה  אופציה, 
אלבה  ש"ח   420000 המחיר   2 קומה 

נדל"ן 054-844-6671
[20051627]

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]

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]

ל-4ַ סייעת  -ברק:  בבני  ילדים  למעון 
מלאים,  עבודה  ימי  בשבוע,  ימים 

052-7641817
[20051649]

אשי  ברב  האיכותי  קטנטנים  למעון 
לקבוצת  מנוסה  מטפלת  דרושה  ב"ב 
בוגרים באיידיש, תנאים טובים. -050

4122517
[20051630]

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]

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]

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]

רהיטים 
רוחב 1.8 הזזה  ארון  בביתר  למכירה 
במצב טוב במחיר מציאה מיידי -054

847-4554
[20051673]

שידוכים ָ
הישיבות  ממצוייני  חסידי  בחור 
החשובות  החסידיות  הגדולות 
גנטית  בעי'  עם   (20 מגיל  (פחות 
שידוכים  להצעת  פתרון,  לה  שיש 
cbc180000@gmail. לשלוח  נא 

com
[20051648]

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]

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 

ט"ז  הדקל  באולמי  כחול  מעיל  נאבד 

שבט. 052-7675163

[20051672]

מזוודה  הוחלפה  תצווה  פ.  במוצ"ש 

לב"ב.  מי-ם   402 בקו  קטנה  אפורה 

052-7178705

[20051662]

באזור  יקרה  מאד  שרשרת  נאבדה 

חסד-עזרא  יש   - אשי  רב   - מתתיהו 

בב"ב 036769353

[20051647]

-0533157086נמצא תפילין בקו 3

[20051637]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003

[20042291]

דף היומי בבלי: חולין פג    דף היומי ירושלמי: שביעית טו    חובות הלבבות:
יומית: הלכה  יא-יב     ב,  ב"ב  יומית:  משנה  (היכולת)  הי"ג  הנפש  חשבון 
או"ח תנט, ד-ו    רמב"ם יומי: פסוהמ"ק ח-י    שו"ע הרב - רב יומי: יא, 
כב-כה    דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' רלב-רמז    חפץ חיים: לה"ר ב, 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' נט: ט-י  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
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9:069:089:079:089:089:06סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:329:339:339:349:349:31סוף זמן תפלה מג"א
10:0210:0310:0310:0410:0410:01סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:5311:5511:5411:5611:5511:52חצות היום
12:2312:2512:2412:2612:2512:22מנחה גדולה

17:3217:2917:3017:3117:3017:25שקיעת החמה
זמנים למחר

4:494:504:504:514:514:48עלות השחר
5:285:295:295:305:305:27זמן ציצית ותפילין

6:176:266:186:206:216:15הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6186536 אהרנוביץ' 12, ב"ב   סנטר פארם 052-8098620 כנפי נשרים 22    בני ברק סופר פארם גבעת שאול ירושלים
סופרפארם מינסטור 077-8880080 איינשטיין 40 מהשעה 09:00 עד 20:00 סופר פארם קניון רמת אביב   תל אביב
077-8882200 רח' דיזינגוף  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם ארלוזורוב
עד 01:00 מהשעה 19:00  אלון 51  יגאל   077-8881490 אליהו יד  פארם  סופר  בלילה  עד 01:00  מהשעה 19:00   208
077-8881110 סופר פארם האודיטוריום 077-8882330 אגם כנרת 6    חיפה סופר פארם אגמים בלילה    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם הנשיא 134    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן:  6519153 הופיין 52 חולון     אשדוד אהרון

מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 213.235-
אתמול: 213.35-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
10-5

תל אביב
16-10

חיפה
13-9

גולן
12-6

טבריה
16-10

גליל
8-4

באר שבע
15-7

אילת
20-11

מזג האויר
גשם מקומי

מחר - ברוב אזורי הארץ יתכן 
גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים 

יחידות. בנחלי הדרום והמזרח 
קיים חשש קל לשיטפונות. קר 

מהרגיל לעונה. בחרמון ירד שלג. 

שלישי - מצפון הארץ ועד צפון 
הנגב יתכן גשם קל. עליה קלה 
בטמפרטורות. הטמפרטורות 
תוספנה להיות נמוכות מעט 

מהממוצע.  

רביעי - מעונן חלקית. בצפון 
הארץ ובמרכזה עדיין יתכן 
טפטוף עד גשם מקומי קל.

חמישי - בהיר עם עליה קלה 
נוספת בטמפרטורות.

חמישירביעישלישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



טלטלה פוליטית במדריד: הקטלונים 
הפילו את ממשלת השמאל בספרד

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מש־ מנהלת  שמדריד  בזמן 
מברצלונה,  למורדים  ראווה  פט 
ממשלת  את  מפילים  הקטלונים 
ספרד: ראש ממשלת ספרד פדרו 

לאחר  כי  אתמול  הודיע  סנצ'ס 
את  להשיג  יצליח  לא  כי  שהבין 
בהצעת  בפרלמנט  הרוב  תמיכת 
הוא  להעביר,  שביקש  התקציב 
להישאר  טעם  עוד  רואה  אינו 
רק  הממשלה  ראשות  כס  על 
לעשות  ולא  זמן  למשוך  כדי 
פיזור  על  מכריז  הוא  כן  ועל  דבר, 
הבחירות  והקדמת  הפרלמנט 
שמונה  אחרי  זאת,  הכלליות. 
את  מילא  בהן  בלבד  חודשים 

התפקיד. 
לא  סנצ'ס  ההערכות,  פי  על 
לראשות  שוב  להיבחר  יצליח 
לראש  הוא יהיה  הממשלה, ובכך 
התקופה  משך  שכיהן  הממשלה 
מאז  בספרד,  ביותר  הקצרה 
הדמוק־ של  המחודש  כינונה 

שנה.  כ־40  לפני  במדינה  רטיה 
לתפקיד  סנצ'ס  של  מינויו  גם 
לא  הקודמות  הבחירות  אחרי 
בגלל  רק  והתאפשר  צפוי  היה 

בין  יציבה  ולא  צפויה  לא  ברית 
להדיח  שביקשו  מפלגות  מספר 
בתפ־ קודמו  את  מחיר  בכל 
מראשות  ראחוי,  מריאנו  קיד, 

הממשלה. 
נשענה  סנצ'ס  של  ממשלתו 
בין היתר גם על המפלגה הקטלו־
קט־ של  ביציאתה  התומכת  נית, 

מספרד.  מלאה  לעצמאות  לוניה 
בשבועות האחרונים הציבו חברי 
המפלגה תנאי בסיס בפני סנצ'ס, 
שיחות  בקידום  שלו  תמיכה 
קטלוניה  של  היפרדותה  לקראת 
מספרד, בתמורה לתמיכה שלהם 
בחוק התקציב שהוא ביקש להע־
ביר. סנצ'ס לא יכול היה להיענות 
העובדה  בשל  הן  לדרישותיהם 
שכל  קובעת  הספרדית  שהחוקה 
של  עצמאות  למען  שיפעל  מי 
חלקים מהמדינה, ייחשב לעבריין 
העובדה  בשל  והן  לכלא,  ויישלח 
היו  הן  שגם  אחרות  שמפלגות 
התנגדו  ממשלתו,  לקיום  נחוצות 
לכיוון  שכזה  צעד  לכל  בתוקף 

העצמאות הקטלונית. 

הלמ"ס מציג סימנים מדאיגים: האטה 
בצמיחה במחצית השניה של 2018

מאת שלמה גרין

עמ־ במשק  התוצר  צמיחת 
שנתי  בחישוב  אחוז   2.2 על  דה 
כך   ,2018 של  השניה  במחצית 
לס־ המרכזית  מהלשכה  נמסר 
ביחס  בהאטה  מדובר  טטיסטיקה. 

במחצית  אחוז   3.4 של  לצמיחה 
בתקופה  אחוז  ו־4.3  הראשונה 

המקבילה בשנה הקודמת. 
במ־ כי  עולה  מהנתונים 

עליות  נרשמו  השניה  חצית 
 4.2) ציבורית  לצריכה  בהוצאה 
פר־ לצריכה  בהוצאה  אחוז), 

ירידה  ומנגד  אחוז),   2.1) טית 
 4.1) קבועים  בנכסים  בהשקעה 

אחוז). 
הראשי  הכלכלן  מנחם,  רונן 
בתגובה  אמר  מזרחי־טפחות  של 
בשיעור  "בהתחשב  כי  לנתונים 
על  העומד  מועסקים,  הבלתי 

האז־ העבודה  מכוח  אחוז   4.3
של  להגדרה  למדי  וקרוב  רחי 
סבורים  איננו  מלאה,  תעסוקה 
לעת  מהווה,  התוצר  האטת  כי 
שיכול  כזה  לדאגה,  גורם  עתה, 
פעילות  על  לרעה  להשפיע 

המשק".

מתיחות גבוהה בהודו בעקבות 
פיגוע טרור בו נהרגו 44 שוטרים 

הודו מאיימת לפעול בשטחי פקיסטן כנגד מבצעי הפיגוע ^ גם איראן 
מטילה על פקיסטן אחריות לפיגוע קטלני בו נהרגו 27 אנשי משמרות 

המהפכה בחבל בלוצ'יסטאן – סיסתאן
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הפיגוע  לאחר  אחדים  ימים 
סוע־ שבהודו,  בקשמיר  הרצחני 
ואז־ הענק,  במדינת  הרוחות  רות 
ידי  על  מותקפים  מוסלמים  רחים 
השונים.  במחוזותיה  זועם  המון 
הפיגוע גבה מההודים מחיר דמים 
נהרגו  שוטרים   44 במיוחד:  גבוה 
כשמכונית  נפצעו,  נוספים  ורבים 
עמוס  באוטובוס  התנגשה  תופת 
משיירה  חלק  שהיה  בשוטרים, 
משטרתית. הפיצוץ הגיע יחד עם 
ההתנגשות, כך שהנזק שנגרם היה 

מקסימלי. 
מדווחים  בהודו  תקשורת  כלי 
על מתיחות גבוהה מאוד במדינה. 
לתושביהם  הורו  כפרים  ראשי 
בשט־ שיימצא  מוסלמי  כל  לגרש 

חם, והודיעו כי מי שלא יעשה כך 
המ־ דירות  בעלי  לבוגד.  ייחשב 

למוסלמים  נכסיהם  את  שכירים 
בהקדם,  להתפנות  מהם  ביקשו 
למבנים,  נזקים  ייגרמו  פן  מחשש 
כדי  עליהם  יצור  שההמון  בעת 

לפגוע בדיירים המוסלמים. 
להוציא  נאלצה  אף  הממשלה 
לציבור  קוראת  היא  בה  הודעה 
לשלוט  הנקם  לרגשות  לתת  שלא 
שהפגיעה  משום  הציבורי,  בשיח 
נזק  גורמת  המוסלמים  באזרחים 
העדין  החברתי  למרקם  חמור 
נאלצו  רבים  במקרים  הודו.  של 
על  בגופם  להגן  הודים  שוטרים 
שהמון  לאחר  מוסלמים  אזרחים 

זועם התנפל עליהם. 
עזה  מתיחות  שוררת  במקביל 
השכנה.  פקיסטן  לבין  הודו  בין 
הפיגוע  כי  טוענת  הודו  ממשלת 
שפועל  טרור  ארגון  ידי  על  בוצע 
פעולה  ממרחב  ונהנה  בפקיסטן, 
אינה  פקיסטן  כשממשלת  נרחב 
בפעילו־ תומכת  ואף  לו,  מפריעה 

מודי  נרנדרה  הממשלה  ראש  תו. 
מחיר  תגבה  הודו  כי  הודיע  אף 
לפיגוע,  מהאחראים  משמעותי 
כולל בשטחים שמעבר לגבול בין 

המדינות. 
שרת החוץ של פקיסטן דחתה 
האחריות  כי  וטענה  האשמות  את 

פני־ גורמים  על  מוטלת  לפיגוע 
קשר  שום  לה  ואין  בהודו,  מיים 
לארגון  או  פקיסטן  לממשלת 
לדבריה,  ידה.  על  שנתמך  כלשהו 
"זה חלק מההתנהלות הרגילה של 
סכסוכים  שיוצרת  הודו  ממשלת 
תשומת  את  להסיט  כדי  חיצוניים 
השיט־ מההפרה  העולמית  הלב 
המבוצעת  האדם  זכויות  של  תית 

על ידה". 
במקביל סופגת פקיסטן ביקו־

רת נוקבת גם משכנה נוספת שלה, 
איראן, הטוענת כי גם פיגוע שבו־
צע בחבל בלוצי'סטאן – סיסתאן, 
מקורו  פקיסטן,  עם  לגבול  הסמוך 
בפקיסטן  הפועל  טרור  בארגון 
זה  במקרה  גם  מתמיכתה.  ונהנה 
ההאשמות  את  פקיסטן  מכחישה 
ודוחה אותן על הסף. יש לציין כי 
האח־ את  איראן  הטילה  בתחילה 

אנשי   27 נהרגו  בו  לפיגוע  ריות 
ארה"ב  על  המהפכה,  משמרות 
היא  וכעת  וסעודיה,  ישראל 
לרשימת  פקיסטן  את  גם  הוסיפה 

המדינות הנאשמות באחריות. 

מודיעין: תאונת עבודה 
קטלנית באתר בניה

מאת חיים מרגליות

בתאונת  נהרג  בדואי  פועל 
עבודה באתר בניה בעיר מודיעין.
מדו־ כי  נמסר  מהמשטרה 
גו־ מגובה.  שנפל  בפועל  בר 

את  במקום  קבעו  רפואה  רמי 

תושב   23 בן  הפועל,  של  מותו 
שבדרום  הבדואית  הפזורה 

הארץ.
מחקירה ראשונית עולה חשד 
כוח  עבודה.  בתאונת  מדובר  לפיו 
ונסיבות  למקום,  הגיע  משטרה 

האירוע נבדקות.

ראה"מ נתניהו החליט: ישראל 
כץ יהיה ממלא מקום שר החוץ
רה"מ הטיל את מילוי התפקיד הזמני על שר התחבורה ולענייני מודיעין, זאת 
לאחר עתירה של התנועה לאיכות השלטון נגד ריבוי התיקים בהם הוא מחזיק

מאת מרדכי גולדמן

בנימין  הממשלה  ראש 
בישי־ אתמול  הודיע  נתניהו 
של  מינויו  על  הממשלה  בת 
כ"ץ,  ישראל  התחבורה,  שר 
שר  מקום  ממלא  לתפקיד 

החוץ. 
עתי־ בעקבות  מגיע  המינוי 
רה של התנועה לאיכות השלטון 
נגד ריבוי התיקים שבהם מחזיק 
ובריאות).  חוץ  (בטחון,  נתניהו 
אין  קבוע,  שר  במינוי  כמו  שלא 
בכנסת  בהצבעה  להעביר  חובה 
הת־ המקום,  ממלא  מינוי  את 

אף  על  חודשים.  לשלושה  קף 
להוות  עשוי  המינוי  זמני,  היותו 

לתפקיד  כ"ץ  עבור  מקפצה 
לאחר  שתוקם  בממשלה  הבא 
הבחירות, אם אכן נתניהו יעמוד 

בראשה.
המובילים  המועמדים  שני 
התחבורה  שר  היו  לתפקיד 
יובל  והתשתיות  האנרגיה  ושר 
במ־ זכה  כ"ץ  כזכור,  שטייניץ. 

קום השני בפריימריז אחרי יו"ר 
בליכוד  אדלשטיין.  יולי  הכנסת 
לא  נתניהו  כי  אתמול  העריכו 
יוכל להתעלם מאמירתם הברו־

למנות  וייאלץ  הבוחרים  של  רה 
אותו.

ישי־ לפני  אמר  ארדן  גלעד 
בת הממשלה כי הוא "מברך את 
ומאחל  כ"ץ  ישראל  השר  חברי 

של  מינויים  רבה.  הצלחה  לו 
רה"מ  של  החלטה  היא  שרים 
ואנחנו כמובן לא מתערבים איך 
והתי־ המינויים  את  מחלק  הוא 

קים בממשלה".
השל־ לאיכות  מהתנועה 

בנושא,  לבג"ץ  שעתרה  מי  טון, 
שראש  לנו  "צר  בתגובה:  נמסר 
הממשלה גרר רגליו תקופה כה 
בעק־ רק  לבסוף  ופעל  ארוכה, 

בות לחץ של הליך משפטי. אנו 
מברכים את השר כ"ץ ומאחלים 
החשוב,  בתפקידו  בהצלחה  לו 
לא  הבאה  שבממשלה  ומקווים 
ריכוז  של  לפרקטיקה  נדרש 
סמכויות כה גדול בידיו של אדם 

אחד פעם נוספת". 

בחלק מאזורי הארץ כמות הגשמים 
עברה כבר את הממוצע השנתי

סלובניה: חבר 
פרלמנט התפטר 

לאחר שלקח כריך בלי 
לשלם עליו מראש

הסלובני,  הפרלמנט  חבר 
התפטר  קארזצ'יץ'  דאריץ' 
מתפקידו,  האחרונים  בימים 
כריך  גנב  כי  שנחשף  לאחר 

מחנות בעיר לובליאנה. 
להגנתו  טוען  קארזצ'יץ' 
הכריך,  על  לשלם  התכוון  כי 
בשלושה  שהבחין  לאחר  אך 
ומשוחחים,  שעומדים  מוכרים 
כש־ לפנייתו  מתייחסים  ואינם 

לצאת  ניסה  הוא  לשלם,  ביקש 
ישימו  אם  לבחון  כדי  מהחנות 

לכך לב. 
לא  אחד  "אף  לדבריו: 
כלום,  שאל  ולא  אותי  עצר 
צורת  על  כעסתי  פשוט  אני 
ההתנהלות שלהם. אחרי דקות 
כדי  מיוזמתי  שבתי  אחדות 
לשלם על הכריך ואכן שילמתי 

עליו". 
הוא  כי  מציינים  במפלגתו 
שה־ לאחר  מיוזמתו  התפטר 

המתין  ולא  התפרסם,  סיפור 
לעשות  לחץ  עליו  שיופעל 
מע־ את  מגנים  "אנחנו  זאת. 

ראש  אמר  הזה",  הגניבה  שה 
לקארזצ'יץ'  "ומודים  מפלגתו, 
אינו  כבר  שהוא  לבד  שהבין 
מתאים עוד לכהן כחבר מטעם 
מפלגתנו שידועה בסטנדרטים 
הקשור  בכל  שלה  הגבוהים 

ליושרה והגינות".
יעקב א. לוסטיגמן

מאת חיים מרגליות

המטאורולוגי  בשירות 
הגשם  כמויות  את  מסכמים 
ומהנ־ כה,  עד  בישראל  שירדו 
כי  עולה  בהמשך  שיובאו  תונים 
כמויות  בארץ  מהאזורים  בחלק 
הגשמים כבר עברו את הממוצע 

השנתי.
ירדו  האחרונים  בימים 
בצפון  גשם  של  גדולות  כמויות 
כמויות  הארץ  במרכז  הארץ. 
ובדרום  יותר  קטנות  היו  הגשם 
כא־ גשם.  כמעט  ירד  לא  הארץ 

מור, באזורים רבים בצפון הארץ 
הגשם  כמויות  החוף  ובמישור 
מתחילת העונה כבר עוברות את 
הממוצע הרב שנתי לכל העונה. 
לעומת זאת בצפון הנגב ובמערב 

הנגב קיים גרעון בגשמים.
באירוע האחרון ירדו בצפון 
כשה־ מ"מ,   100 עד   50 הארץ 

בחלקים  היו  הבולטות  כמויות 
הארץ.  של  מערביים  הצפון 
בשומרון, במישור החוף המרכזי 
(מצפון לתל אביב) ובשרון ירדו 

יותר  דרומית  מ"מ.   50 עד   30
 – בהרבה  קטנות  היו  הכמויות 
במישור החוף מדרום לתל אביב 
ירדו 10 עד 15 מ"מ ובהרי יהודה 
מילימטרים  מספר  ירדו  ובנגב 
שלג  ירד  הצפון  בהרי  בלבד. 
שנערם על הקרקע בצפון הגולן 

ובהר מירון.
במערכות  הפסקה  לאחר 
(למעט  ינואר  מאמצע  הגשם 
חזרו  החודש)  בסוף  קצר  אירוע 
לפקוד את אזורנו מערכות גשם. 
שתי המערכות שקדמו לנוכחית 
הת־ מבחינת  יותר  מאוזנות  היו 
בראשונה   – הארצית  פרוסת 
ירדו כמויות אחידות בכל הארץ 
לצפון  יתרון  אמנם  היה  ובשניה 
הארץ  במרכז  גם  אולם  הארץ, 
משמ־ כמויות  ירדו  ובדרומה 

עותיות.
בשומרון  הארץ,  בצפון 
מה־ ובחלקים  החוף  ובמישור 
המצט־ הגשם  כמויות  שפלה 

קרובות  העונה  מתחילת  ברות 
לממוצע לכל עונת הגשם. בחלק 
את  עברו  כבר  מהאזורים  גדול 

מסוימים  ובמקומות  הממוצע 
מ־115  יותר  על  עומדים  אף 
אחוזים מהממוצע השנתי. להלן 
כרמל  בעין  דוגמאות:  מספר 
מה־ שהם 119%  מ"מ  ירדו 692 

ירדו  בגעש  העונה,  לכל  ממוצע 
אליהו  בניר   ,(125%) מ"מ   659
שלמה  בגן   ,(128%) מ"מ   752
שליד רחובות 671 מ"מ (127%), 
 773 התחתון  שבגליל  ביודפת 

מ"מ (121%).
עד  שנתי,  רב  בממוצע 
פברואר  אמצע  של  זו  לתקופה 
מגשמי  עד 80%  כ־75%  יורדים 

העונה. 
בהרי יהודה לעומת זאת יר־
מה־ עד 80%  כ־70%  כה  עד  דו 

ממוצע לכל העונה ובצפון הנגב 
בלבד.  הכמות  כמחצית  ומערבו 
בחלקים אחרים של דרום הארץ 
העונה  מתחילת  הגשם  כמויות 
הן פחות מ־70% מגשמי העונה, 
מקומות,  מספר  ישנם  אולם 
בהם  הנגב,  ובדרום  בערבה 
על  עולות  המצטברות  הכמויות 

הממוצע לכל העונה.


