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את  דחה  חיזבללה  ארגון 
להכניס  בריטניה  של  ההחלטה 

ארגוני  לרשימת  חיזבללה  את 
אין  "לבריטניה  כי  ואמר  הטרור, 
זכות להאשים את חיזבללה או כל 

תנועת התנגדות בטרור".

הארגון  שהוציא  בהודעה 
השיעי לבנוני, הדגיש כי הוא אר־
גון התנגדות נגד הכיבוש הישרא־

את  בעולם  מדינה  לשום  "אין  לי. 
את  חובקת  היא  כאשר  הזכות, 
הטרור ומממנת אותו, להגדיר את 
התנגדות  ארגון  כל  או  חיזבללה 
כגוף טרור". חיזבללה הוסיף עוד, 

דיווח: ראש המוסד נפגש עם עמיתו 
הסודני במינכן; בסודן מכחישים

מאת כתב 'המבשר'

ראש המוסד יוסי כהן נפגש עם 
עמיתו הסודני סלאח גוש בוועידת 

הבטחון במינכן לפני כשבועיים – 
כך מדווח מגזין החדשות הלונדוני 
'מידל איסט איי'. את המפגש אר־

גנה מצרים בגיבוי סעודיה. 

פרו־קטארי  שהוא  המגזין 
טוען כי מטרתו היתה לדון במינוי 
יורש לשליט סודן עומר אל בשיר, 
הפגישה  שמטרת  יותר  סביר  אך 

לכינון  אפשרות  לבדוק  היתה 
קשרים בין שתי המדינות. 

המודי־ הפרסום,  בעקבות 
הדיווח  את  הכחיש  הסודני  עין 
"עמדת  תקיפה:  הודעה  ופרסם 
לישות  הקשור  בכל  איתנה  סודן 
בהודעה  נאמר  הגוזלת",  הציונית 
הסודני.  המודיעין  של  נדירה 
העקרונית  לעמדה  מחויבת  "סודן 
כלפי הסוגיה הפלסטינית – שהיא 
של  והעיקרית  הראשונה  הסוגיה 

האומה הערבית והאיסלאמית".
"מדי־ כי  בהודעה,  נאמר  עוד 

מחויבת  הסודני  המודיעין  ניות 
ואינו  ארצנו,  של  החוץ  למדיניות 
פועל בניגוד למדיניות זו בגלוי או 
ונשנות  חוזרות  הדלפות  בהסתר. 
באחדות  לפוגע  יצליחו  לא  אלה 
במ־ לפגוע  או  במדינה,  ההנהגה 

חויבות הלאומית שלה". 
הח־ ההכחשה  הודעת  בסיום 
המפוב־ "הידיעה  כי  נכתב  ריפה, 

שמועות  מקמפיין  חלק  היא  רקת 
מתמשך, שמטרתן להביא את סו־

עם  דיפלומטים  יחסים  לקיים  דן 
היישות הגוזלת והכובשת, בניגוד 
ארצנו,  של  הרשמית  לעמדה 
עו־ ואשר  העם,  ערכי  על  הבנויה 

מדת לצד הנעשק. ועידת שלושת 
רחוקה  אינה  בחרטום  הלאווים 

מזיכרון הקולקטיב הערבי".
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 שעות פעילות המשרדד
9:30-19:00  -השעות ןמידי יום, בי

בס"ד

זמני קבלת קהל
פקודילשבוע פרשת 

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

ע"יבין השעותיום
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הי"ושמאי שזיריהרב 13:00-16:00
יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות

שלישי
כ''ח אדר א'

)05/03(
11:00-12:00

הי"ומיכל הלברשטאםהרב 
חבר מועצת העיר ירושלים,

מחזיק תיק התעסוקה וחבר בוועדת ההנחות בארנונה

רביעי
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הי"ויוסף דייטשרב ה
סגן ראש העיר ומחזיק תיק שפ"ע,

החרדי, חברות עדן ומוריה, וחבר בוועדה המחוזית לתכנון ובניההממונה על המע"ר
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ויו"ר מרכז אגודת ישראל בירושלים
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סיכויי זכייה גדולים
    מוגבל ל-8,500 משתתפים בלבד!

072-316-9000 ללהלהששתשתתתתתתףתףתףתףף צממצמצמצמצמצוווווההה
רששרשררווותותתת מעמע מממכמכככסספפיי

100% צדקה

משכורת חודשית
למשך שנה בסך: ₪8,500
peugeot suvרכב פיג'ו 2019

המוקדים נסגריםבשלישי הקרוב

אחרונותשעות48
הגרלת

רק ₪15 לחודש ויש לך...רמשכורתרכב

להצטרפות:

ניסןסיוןאבתשריכסלושבט אדראיירתמוזאלולחשוןטבת

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

VIP

אפקט מנדלבליט?

סקר: גוש מפלגות הימין 
מאבד את היתרון בבחירות

על פי הסקר, 'כחול לבן' קיבלה 36 מנדטים, לעומת 30 לליכוד. לגוש המרכז־
שמאל יתרון קטן, אך נתניהו עדיין מוביל בשאלת ההתאמה לתפקיד
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מסקר  האישום?  כתב  אפקט 
'חדשות 13' שנערך במהלך סוף 
הבחירות  אם  כי  עולה  השבוע 

היום  נערכות  היו  ה־21  לכנסת 
36 תקבל  לבן'  'כחול  מפלגת 
הליכוד  מפלגת  ואילו  מנדטים 

30 מנדטים.
ארבעה  של  בעליה  מדובר 

ראש  של  למפלגתו  מנדטים 
בה־ נתניהו  בנימין  הממשלה 

לעומת  הקודם.  לסקר  שוואה 
של  המשותפת  מפלגתם  זאת, 

רצועת עזה: אלפי פלסטינים התפרעו על גדר הגבול
המתפרעים השליכו מטענים מאולתרים, רימונים ואבנים ^ דיווח: מספר מחבלים הצליחו לפגוע בגדר באזור אבו סופיה

מאת סופרנו הצבאי

המהומות בגבול עזה: כ־8,000
פלסטינים התפרעו ביום שישי על 
כי  נמסר  צה"ל  מדובר  עזה.  גבול 
הגבול  גדר  ליד  פעלו  המתפרעים 
בין ישראל לעזה במספר מוקדים, 

וזרקו מטענים, רימונים ואבנים. 
עשרות  ערבים,  דיווחים  לפי 
ומ־ רימונים  השליכו  מתפרעים 

חיילי  לעבר  מאולתרים  טענים 
צה"ל, שהשיבו באש. המתפרעים 
הב־ הכוחות,  לעבר  אבנים  יידו 

לגדר  להגיע  וניסו  צמיגים  עירו 
האירועים  באחד  בה.  ולחבל 
נגרם נזק לגדר באזור אבו סופיה. 
הפלסטינים דיווחו על פצוע קשה 
מירי באזור מלכה, ומספר פצועים 
קראו  החמאס  בהנהגת  נוספים. 
במהומות  לצאת  עזה  לתושבי 
הרח־ ב'שער  לתמוך  כדי  נרחבות 

מים'  – השער להר הבית שנפרץ 
בשבוע שעבר על ידי אנשי הווקף, 

שהקימו במקום מסגד מאולתר.

שעבר,  בשבוע  שישי  ביום 
פלסטינים  כ־10,000  התאספו 
הגבול  גדר  על  מוקדים  בשני  ו 

בהפגנות  ופתחו  עזה  ברצועת 
אבנים,  יידו  המפגינים  אלימות. 
ורימוני  מטענים  תבערה,  בקבוקי 

רסס לעבר כוחות צה"ל שהוזעקו 
על  דווח  מקרים  במספר  למקום. 
הגבול  גדר  את  לחצות  נסיונות 

שהופרחו  תבערה  בלוני  ועל 
השיב  צה"ל  ישראל.  שטח  לכיוון 
ואש  הפגנות  לפיזור  באמצעים 
הפלסטיני  הבריאות  משרד  חיה. 
למוות  נורה   15 בן  נער  כי  דיווח 
במהלך  נפצעו  אדם  בני  וכ־40 

העימותים.
בלון  האחרון,  רביעי  ביום 
נפץ התלקח בתוך יישוב במועצה 
האזורית אשכול וגרם נזק למבנה, 
הביט־ כוחות  נפגעים.  היו  לא 

צה"ל  מדובר  למקום.  הגיעו  חון 
שנשאו  בלונים  זר  זוהה  כי  נמסר 
רצועת  מדרום  ושוגרו  נפץ  מטען 
ככל  העצם  ישראל.  לשטח  עזה 
נזק  וגרם  באוויר  התפוצץ  הנראה 
לבית ביישוב סמוך. בתגובה, חיל 
חמאס  של  מטרות  תקף  האוויר 
נמל  היו  המטרות  בין  ברצועה. 
אל- גדודי  של  ובמטרה  יונס  חאן 

מוקדם  יונס.  חאן  באיזור  קסאם 
הפ־ הבריאות  משרד  דיווח  יותר 

לסטיני על פצוע מירי צה"ל בצפון 
רצועת עזה.

בתגובה להפרחת בלוני נפץ לישראל: 
צה"ל תקף עמדת חמאס ברצועת עזה
כלי טיס של חיל האוויר תקף במרכז רצועת עזה בעקבות בלוני נפץ, שלא גרמו 

לנזק או לנפגעים
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כלי טיס של צה"ל תקף עמדה 
של חמאס בדרום רצועת עזה בת־
שנשא  בלונים  זר  להפרחת  גובה 
ישראל  שטח  לעבר  חבלה  מטען 
אמש – כך הודיע דובר צה"ל. אין 

נזק ואין נפגעים.
אל־ באזור  בוצעה  התקיפה 

בורייג' שבמרכז הרצועה, בקרבת 

מרחב  שמול  קבוע  הפגנות  מוקד 
פלסטיניים  מקורות  כיסופים. 
מכן  לאחר  תקף  צה"ל  כי  מסרו 
חמאס  של  נוספת  תצפית  עמדת 
לרפיח.  מזרחית  הרצועה,  בדרום 
את  בהמשך  אישר  צה"ל  דובר 
שבוצעה  הנוספת,  התקיפה  דבר 
גם היא על־ידי כלי טיס. לא דווח 

על נפגעים בשתי התקיפות.
ביום רביעי התפוצץ בלון תב־

ערה שנשלח מעזה בבית במועצה 
תקף  בתגובה,  אשכול.  האזורית 
בתחום  טרור  יעדי  האוויר  חיל 

צבאי של חמאס בדרום הרצועה.
ביום חמישי אירע אירוע נוסף 
בו שני חשודים נעצרו סמוך לגדר 
המערכת בדרום רצועת עזה, הש־

לידי  והועברו  נשק  נשאו  לא  ניים 
כוחות הבטחון לצורכי חקירה.

בעקבות דו"ח שהאשים את ישראל בפשעי מלחמה

השליח גרינבלט: "דו"ח האו"ם מוטה נגד 
ישראל, חמאס אחראי לאלימות בעזה"
השליח האמריקאי למזרח התיכון דחה את דו"ח ועדת החקירה של מועצת 

זכויות האדם ^ "מתי מועצת זכויות האדם תגיד את האמת?"
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למזרח  האמריקאי  השליח 
דחה  גרינבלט,  ג'ייסון  התיכון, 
ועדת  דו"ח  את  השבוע  בסוף 
החקירה של מועצת זכויות האדם 
וכינה  בעזה  לעימותים  האו"ם  של 

ישראל".  נגד  להטיה  "עדות  אותו 
חמאס  את  גם  האשים  גרינבלט 
בסיכון חיי פלסטינים בהסתה לה־
פיגועים  ובביצוע  אלימות  פגנות 

בגדר. 
"הדו"ח הזה של ועדת החקירה 
ברורה  להטיה  נוספת  עדות  הוא 

האמ־ השליח  כתב  ישראל",  נגד 
ריקאי בהודעה. "ישראל שנותרה 
זכויות  שמועצת  היחידה  המדינה 
מיוחד  מעמד  לה  מקדישה  האדם 
זכויות  מועצת  מתי  להתקפות. 

האדם תאמר את האמת?". 
בהודעה נוספת כתב גרינבלט: 
"חמאס נהג בחוסר אחריות וחוסר 
אכפתיות לחיי אדם כאשר הסית 
להפגנות אלימות (לא 'אזרחיות'), 
הגבול  בגדר  ופיגועים  חדירות 
ישירות  אחראי  חמאס  עזה.  של 
עזה".  תושבי  של  האומלל  למצב 
אדם  לזכויות  המועצה  כזכור, 

מס' 2 במפלגת העבודה: "הופתעתי 
מהבכיינות סביב טרור העפיפונים"

האלוף במיל' טל רוסו, הרכש הבטחוני של מפלגת העבודה עורר סערה בקרב תושבי עוטף עזה בעקבות 
ראיון שבו הביע זלזול בטרור העפיפונים ^ ראש המועצה: "דברים מנותקים ומקוממים"
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האלוף במיל' טל רוסו, מספר 2
של יו"ר מפלגת העבודה אבי גבאי, 
עוטף  תושבי  בקרב  סערה  עורר 
הביע  שבו  ראיון  בעקבות  עזה 

זלזול בטרור העפיפונים.
שתו־ נכון  שהיה  חושב  "אני 

יותר  קצת  יגלו  עזה  עוטף  שבי 
הב־ מסוג  מופתע  הייתי  חוסן. 

העפיפונים.  טרור  סביב  כיינות 
שהבעת  יידעו  שהתושבים  חשוב 
המוטיבציה  את  משפרת  חולשה 
ומסובב.  סובב  זה  השני.  הצד  של 
היה  דרום  פיקוד  אלוף  כשהייתי 
מנ־ שלישיה  עם  שהייתי  מזל  לי 
ילין  חיים  שוסטר,  אלון   – צחת 
להקרין  ידעו  הם  בוסקילה.  ודוד 

עוצמה", אמר בראיון ל'ידיעות'.
בהתייחס לתכנית ההתנתקות 
בעיקר  מעורב  "הייתי  כי  אמר 
אבל  השומרון,  בצפון  בהתנתקות 
ראיתי גם מה קורה בעזה. זו היתה 
ההחלטה נכונה מבחינה בטחונית. 

בגוש  היינו  מעזה,  שיצאנו  לא  זה 
קטיף במסדרון קטן, שהפך להיות 
הנפגעים  כמות  הנפץ.  מסדרון 

בתקופה שלפני ההתנתקות היתה 
חושב  אני  הזמן,  בראי  עצומה. 
שאריק שרון הציל אותנו מהכאוס 

שהסתמן אז בגוש קטיף ונצרים".
מאיתנו  ידרוש  שלום  "הסדר 
יהיה  צריך  יישובים.  פינוי  גם 
פינוי־פיצוי  של  תהליך  למצוא 
הקטנים  היישובים  את  ולהכניס 
לגושי ההתיישבות. אני לא מדבר 
צריך  בסוף  אבל   ,'67 גבולות  על 
בתפיסה  בהסדר.  להיפרד  יהיה 
הגדולים  ההתיישבות  גושי  שלי, 
- אין מצב שמפרקים אותם, אבל 
כלום  עושים  שלא  מצב  אין  גם 
מדינה  להיות  הזמן  עם  והופכים 

לא דמוקרטית".
אש־ מועצת  ראש  ירקוני,  גדי 

כול, גינה את דבריו של רוסו ואמר 
כי "הדברים של האלוף במיל' טל 

פקיסטן שחררה את הטייס ההודי שנשבה 
על ידה בשבוע שעבר; חילופי האש נמשכים

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

כמחווה של רצון טוב, ובמטרה 
החליט  מיותרת,  הסלמה  למנוע 
אימראן  פקיסטן  ממשלת  ראש 
ההודי  הטייס  את  לשחרר  חאן, 
לא־ פקיסטן,  צבא  ידי  על  שנשבה 
חר שמטוסו הופל על ידי מטוסים 
פקיסטניים, ביום חמישי האחרון. 
הטייס,  של  שחרורו  זאת,  עם 
במ־ לשינוי  הביא  לא  שישי,  ביום 
שתי  האש בין  צב באזור, וחילופי 

שבת  ליל  לאורך  נמשכו  המדינות 
מספר  על  דווח  השבת  ביום  וגם 
מתמשכים  עדיין  שבהם  מוקדים 

חילופי האש. 
פקיסטן דיווחה כי שני חיילים 
ובהמשך  הודית,  מהפגזה  נהרגו 
בעת  שנהרג  ילד  על  דיווחה 
הוא  בו  הכפר  את  הפגיזה  שהודו 
מתגורר, ועל כמה אזרחים נוספים 

שנפצעו בתקרית הזאת. 
מנגד דיווחה הודו על אם ושני 
ילדיה שנהרגו מפגיעה ישירה של 
פגז פקיסטני בביתם. אבי המשפ־

חה נפצע באורח קשה. 
עצומה  התפרסמה  בפקיסטן 
לוועדת  האזרחים  קוראים  בה 
את  להעניק  לשלום  נובל  פרס 
אימראן  ממשלתם  לראש  הפרס 
לט־ אצילי  מעשה  שביצע  חאן, 

את  לשחרר  כשהחליט  ענתם, 
ומתן  משא  ללא  ההודי  הטייס 

כלשהי  התחייבות  שקיבל  ומבלי 
בפקיסטן  תתקוף  שלא  הודו  מצד 
העצומה  על  לשחרורו.  בתמורה 
פקי־ אזרחים  אלפי  מאות  חתמו 

סטנים. 
נמשכות  זאת  לעומת  בהודו 
של־ בפקיסטן  לנקמה  הקריאות 

טענת הודו תומכת בארגון הטרור 
מטילה  שעליו  מוחמד,  אל  ג'יש 
לפי־ האחריות  את  הודו  ממשלת 
גוע הרצחני בקשמיר, בו נהרגו 44

שוטרים הודים. 
ובכירים  המעצמות  מנהיגי 
הצ־ על  להשפיע  מנסים  באו"ם 

דדים להגיע להידברות ולהפסקה 
ששתי  מחשש  האש,  חילופי  של 
לשימוש  חלילה  יגלשו  המדינות 
המדינות  ששתי  גרעיני,  בנשק 
מצוידות בו מאז השלימו את מרוץ 
במרדף  שתיהן  שניהלו  החימוש 

אחר הפצצה האטומית. 

אחרי ההחלטה להגדיר את חיזבללה כארגון טרור

חיזבללה: "לבריטניה אין זכות להאשים 
אותנו או כל תנועת התנגדות בטרור"

המיליציה השיעית תוקפת את החלטתה של בריטניה להכניס אותה לרשימת ארגוני 
הטרור: "החלטה שגורמת לעוינות עם עמי האזור כדי לרצות את שליטי וושינגטון"

  המשך בעמ' ג

  המשך בעמ' ב

לקריאת ועדת הרבנים למען קדושת השבת בא"י

בבתי הכנסיות והמדרשות נערכה השבת תפילה 
עולמית על רדיפת דת ישראל והשבת בארץ הקודש

מאת כתב 'המבשר'

תפילה עולמית נרגשת, עלתה 
אתמול, שבת קודש, פרשת ויקהל־
ובתי  הכנסיות  מבתי  שקלים, 
ישראל  ארץ  ברחבי  המדרשות 
והעולם היהודי, בעתירה אל בורא 
היהודית  הדת  רדיפת  על  עולם 

ושבת קודש בארץ ישראל.
מקירות  התפללו  היהודים 
לבבם, כי יטה ה' לטובה לבותיהם 
ויפר  הדרך,  מן  שסרו  יהודים  של 

פורעי  של  רשע  ועצות  מחשבות 
הח־ פי  על  היא  התפילה  השבת. 

קדושת  למען  הרבנים  ועדת  לטת 
ורבנן  מרנן  שע"י  בא"י  השבת 

גדולי ישראל שליט"א.
במ־ עומדת  השבת  קדושת 

ה'  יראי  יהודים  של  עולמם  רכז 
כאשר  כואב  לבם  שמו.  וחושבי 
רחקו  לב  שלמגינת  פוליטיקאים 
רודפים  ומצוותיה,  התורה  מאת 
את הדת היהודית ואת שבת קודש 
ברגל  ישראל  קדשי  את  ורומסים 

גאווה.
כמה מביש שגורמים עירוניים 
וממשלתיים הפכו את שבת קודש 
התש־ ועבודות  השיפוצים  ליום 

בוחלים  אינם  הם  הלאומי.  תית 
על  עבירה  תוך  זאת  לעשות  גם 
גם  שנועדו  המדינה,  של  החוקים 
העובדים  של  חירותם  על  לשמור 
שלא להיות עבדי מעסיקיהם, ול־

להיות  יוכלו  בו  מנוחה  ליום  זכות 
בקרב בני משפחותיהם. 

  המשך בעמ' ב
  המשך בעמ' ב

ארה"ב תעניק פרס של מיליון 
דולר למי שימסור פרטים 

אודות מקום המסתור של בנו 
/ עמ' ד של בן לאדן   

אלג'יריה: 183 מפגינים נפצעו 
במחאה נגד המשך שלטון 

/ עמ' ד הנשיא בוטפליקה   

בכיינות של התושבים או אטימות של המועמד? שדה תבואה שעלה באש בטרור העפיפונים
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תיקים, המלצות ומערכה סוערת
בימיה  ועומדת  מצויה  הבחירות  מערכת  כי  נראה  פניו  על 
הקריטיים. המטוטלת הפוליטית, לפחות על פי הסקרים, משנה 
במעט את הכיוון. אם עד עתה היה ברור כי הגוש הימני שומר 
כי  מלמדים  האחרונים  שהסקרים  הרי  וברור,  מוצק  רוב  על 
יש שינויים. ההמלצות של היועץ המשפטי כי יש בסיס לכתב 
אישום נגד ראש הממשלה בתיקים הנודעים, תיקי התקוה של 
הצד השמאלי במפה, משפיעים על הלך הרוח של המצביעים. 
התקשורת מלבה את התקוה, ונתניהו צודק בהחלט כי יש כאן 
מערכה מגוייסת ומסע ציד מתואם ומקושר, שלקח לעצמו את 
המשימה להוריד את נתניהו על הברכיים, ולעשות סוף לכהונתו 
רבת השנים כראש ממשלה, דבר שהשמאל אינו מסוגל להבליג 

ולהתרגל אליו.

המשפטית  הסאגה  מטרת  כל  כי  הנכונה,  הזו,  האמירה 
אך  היא  נתניהו  מעשי  של  ובסדקין  בחורין  בקפדנות  הבודקת 
ורק כדי להסיר את נתניהו מכס ראש הממשלה, מוצאת תימוכין 
בפרקליטות  לשעבר  בכירה  באומהורן,  עו"ד  של  בדבריה 
המתבקש.  להד  מה  משום  זכו  לא  המקוממים  דבריה  המדינה. 
נתניהו  נגד  האישום  כתב  יכלול  הבנתה  לפי  האם  נשאלה  היא 
סעיף שוחד, או משהו מצומק יותר. והיא ענתה את כל האמת 
כמסיחה לפי תומה: "זה תלוי אם נתניהו יהיה ראש הממשלה 
לא  נתניהו  אם  שוחד.  תהיה  העבירה  וייבחר  במידה  לא.  או 
יהיה ראש הממשלה אז הקצב של התיק הוא אחר והענין בתיק 
הוא אחר. אז כבר אף אחד לא ירוץ לשום מקום. אם ייבחר, זה 

יימשך בסדר הדברים הרגיל".

הוי אומר, כל התכלית והמטרה הם שנתניהו לא יהיה ראש 
ממשלה. ברגע שאפשר להבטיח את הענין הזה, גם בלא תיקים 
ואישומים, ניחא. רק אם נתניהו ימשיך לעמוד במריו ובקשיות 
הסוף –  עד  אתו  ילכו  אז  או  העור,  בכסא  לדבוק  ויוסיף  ערפו, 
אישומי שוחד שיבטיחו את סיום תקופתו. ובינתיים, עד שגלגלי 
המועמדים  ינצלו  לאיטן,  מלאכתן  את  יסיימו  הצדק  טחנות 
להעריך  קשה  המומנטום.  את  לנתניהו  המתנגדים  והרשימות 
הוא  כעת  לראות  שאפשר  מה  אבל  תסתיים,  זו  מערכה  כיצד 
המחודשת  כהונתו  לסיכול  פועלת  ביותר  משומנת  שמערכת 
ממשלה  שוב  לראות  המבקש  החרדית,  ליהדות  נתניהו.  של 
פוליטיקה.  בעסקי  מדובר  אין  היהדות,  לערכי  יותר  שקרובה 

מדובר במערכה חיונית וחשובה.

נתניֹואֹו
בסקרים,  ממש  יש  אם 
שפרסם  החשדות  כתב 
לממשלה  המשפטי  היועץ 
שפתח  והקמפיין  נתניהו  נגד 
האחרון בעקבותיו, מעמידים 
אפשרות  הפרק  על  לראשונה 
גנץ־ בראשות  ממשלה  של 

לפיד.
בין  הסתירות  עקא,  דא 
לא  עצמם  לבין  הסקרים 
להסבירם  ניתן  ולא  ברורים 
אינם  שאלו  ההסבר  אלמלא 
מובן  במלוא  קהל  דעת  סקרי 
חתך  נשאל  שבהם  הביטוי, 
מסוים ומייצג של האוכלוסיה 
לדעתו, באופן טלפוני וישיר, 
אלא קיצורי דרך שמסתמכים 
באמצ־ שניתנות  תשובות  על 

עים אלקטרוניים ומהן נגזרים 
שקלולים וחישובים שלעתים 

סותרים זה את זה. 
לה־ קשה  אחד  מנתון 

שואף  אולי  נתניהו  תעלם: 
גדולה  תהיה  שמפלגתו  לכך 
המנדטים  מספר  את  ותדביק 
לרשימת  בסקרים  המיוחס 
'כחול  לשם  העונה  הכלאיים 
הס־ לה  מנבאים  (כרגע  לבן' 
מנ־ ושישה  כשלושים  קרים 

דטים). אולם מספר גדול מדי 
לליכוד יבוא על חשבון מפל־

שבלעדיהן  בגוש,  קטנות  גות 
קואליציה  לנתניהו  תהיה  לא 
וכך שכרו, במספר המנדטים, 

יצא בהפסידו את השלטון.
גם  היא  הזו  האנומליה 
גנץ־ הצמד  של  חלקם  מנת 

לפיד. אם הם ימשיכו לצמוח, 
הדבר יבוא בהכרח על חשבון 
ולא  השמאל  מפלגות  שאר 
לה־ אפשרות  כל  להם  תהיה 

קים ממשלה.
הש־ קריאת  אפוא  זוהי 
מקרב  לכמהים  גם  כמה 
להמשך  הנאמנה  היהדות 
הצבעה  נתניהו:  של  שלטונו 
והגדלת  התורה  ליהדות 
מגלמת  להיותה  מעבר  כוחה, 
בקול  השמיעה  מצוות  את 
המשכו  את  תבטיח  חכמים, 
הימין.  שלטון  של  הרציף 
לטובת  שוליים  זליגת  מנגד, 
לליכוד,  מופרכת  הצבעה 
כל  משוללת  היותה  מלבד 
יסוד תורני ונעדרת כל מקום 
הירא  של  הדעת  בשיקול 
פוגמת  גם  ה',  לדבר  והחרד 
האישית  במשאלתו  למישרין 

של המצביע. 

סמֹול
שקשה  שאומר  מי  יש 
שלושה  כי  העם  את  לשכנע 
רמטכ"לים לשעבר הם שמא־

לנים. 
נובע  מאין  יודע  אינני 
אינו  איש  אבל  הזה  הקושי 
תקופת  שבמשך  מכחיש 
בלוטו  זכייתו  שבין  הביניים 
לרמטכ"ל  מינויו  בדמות 
מינוי  על  שההחלטה  (לאחר 
ברגע  שרטון  על  עלתה  גלנט 
שאחרי האחרון) לבין כניסתו 
קיים  לפוליטיקה,  הרשמית 
הימין  עם  מגעים  גנץ  בני 

והשמאל כאחד.
כמו  גנץ,  מעתה:  אמור 
בעל  בדיוק  לא  הוא  גנץ, 
המשייכת  מוצקה  עמדה 
אותו למחנה אחד ולא למחנה 
האחר. ברגע נתון זה הוא חבר 
למו־ פקטו  דה  והפך  לשמאל 

לראשות  שלו  המוביל  עמד 
לפרש  אפשר  אי  הממשלה. 
זאת אחרת ומי שיטען אחרת 

מרמה את עצמו או מיתמם. 
בניפוץ  לסייע  שיכול  מי 
הוא  לגנרלים  השווא  הילת 
רוסו  טל  במילואים  האלוף 
הרשימות  סגירת  סף  שעל 
במפלגת  השני  למקום  לוהק 
בסוף  צוטט  רוסו  האבודה. 
השבוע כמי שקובע כי "ההת־

נקות היתה מהלך גאוני".
אל־ לגירוש  שקורא  אדם 

פי משפחות יהודיות מבתיהן, 
פוסק  בלתי  ירי  של  הזמנה 
מדינת  של  וצמיחה  לדרום 
של  הדרומי  בגבולה  טרור 
מעיד   – גאוני  מהלך  ישראל 
וקצר  אטום  הוא  כי  עצמו  על 
לשורת  הכבוד  כל  עם  רואי, 
שאותם  הבכירים  התפקידים 

מילא בצה"ל.

מנדלבליץ
סתירה בלתי פתורה.

מנדלבליט  אחד,  מצד 
הממשלה  לראש  הודיע 
לה־ החליט  כי  כולה  ולאומה 

שוחד,  באשמת  לדין  עמידו 
מצד  אמונים.  והפרת  מרמה 
שני, הוא החליט שלא לפרסם 
את חומרי החקירה כדי שלא 
לזהם את הבחירות באמצעות 
מפלגות  ידי  על  בהם  שימוש 

מתחרות.
אם זוהמת הבחירות לנגד 
לפ־ הדרך  לו  אצה  מה  עיניו, 

שימוע.  לפני  החלטתו  רסם 
ואם אין הוא סבור כי יש בכך 
בבחירות,  התערבות  משום 
מדוע לא פרסם גם את חומרי 

החקירה.
שה־ מי  ברור:  אחד  דבר 
שלה עצמו כי ההדלפות תס־

ההחלטה  בשורת  רק  תכמנה 
פרסומה  בטרם  היועץ  של 
להתבדות.  מוזמן  הרשמי, 
הבחי־ עד  שנותרו  בשבועות 

יום  דבר  לדלוף  ימשיכו  רות 
לתפאר־ חומרים,  עוד  ביומו 

היחידה  הדמוקרטיה  של  תה 
במזרח התיכון.

אמריקאית  בהחלטה  "מדובר  כי 
הבריטית  שהממשלה  שמוכיחה 
הממשל  של  כדבריו  עושה  רק 
עם  לעוינות  גורמת  האמריקאי, 
עמי האזור כדי לרצות את שליטי 
וושינגטון, על חשבון האינטרסים 
של העם שלה, תפקידה והנוכחות 
שלה במזרח התיכון ובעולם המו־

סלמי". 
הט־ "האשמות  כי  נאמר,  עוד 

בריטניה  ממשלת  שממציאה  רור 
אינה יכולה לרמות את החופשיים 
בעולם, בהם החופשיים בבריטניה 
עצמה, שיודעים היטב מי יצר את 
אותו  מימן  שלנו,  באזור  הטרור 
בפשעיו  ממשיך  ועדיין  בו,  ותמך 
כלומר   – ותימן  עיראק  בסוריה, 
בא־ שלה  והכלים  הברית  ארצות 

העליבה  הבריטית  הממשלה  זור. 
את העם הלבנוני, שמתייחס לחי־

גדול,  ועממי  פוליטי  ככוח  זבללה 
רחב  תפקיד  לארגון  העניק  ואף 
העתידית",  ובממשלה  בפרלמנט 

נאמר בהודעת הארגון. 
"חיזבללה, אשר נלחם בכיבוש 
לשחרור  עד  הארוך  הישראלי 
ממשיך  הלבנוני,  השטח  מרבית 
וכן  ואיומיו,  לטרור  להתנגד 
לשאיפות של ישראל על האדמה, 

וימ־ לבנון,  של  והמים  האוצרות 
והעצמאות  החופש  על  להגן  שיך 

של לבנון". 
הודיעה  שעבר  בשבוע  כזכור, 
הארגון  על  תכריז  כי  בריטניה 
לונדון  טרור.  ארגון  כעל  השיעי 
הפעילות  איסור  את  החמירה  אף 
כי  וקבעה  בשטחה  הארגון  של 
הח־ שלו,  הפוליטית  הזרוע  גם 

אינה  הלבנוני,  בפרלמנט  ברה 
בריטניה,  של  הפנים  שר  חוקית. 
"חיזב־ כי  אמר  ג'אביד,  סאג'יד 

לגרום  בנסיונותיו  ממשיך  ללה 
במזרח  הרגיש  במצב  יציבות  לאי 
יכולים  לא  כבר  ואנחנו  התיכון, 
שלו,  הצבאית  הזרוע  בין  להבחין 
לחוק,  מחוץ  אל  הוצאה  שכבר 
בעק־ הפוליטית.  הזרוע  לבין 

את  להכניס  החלטתי  זאת,  בות 
ארגוני  לרשימת  כולו  הארגון 

הטרור". 
המה־ ב'טלגרף',  דיווח  פי  על 
הפרלמנט  אישור  את  דורש  לך 
האם  היא  השאלה  וכעת  הבריטי, 
ג'רמי  שראה  הלייבור,  מפלגת 
אנשי  את  בעבר  כינה  קורבין 
או  בו  יתמכו  כ"חבריו",  חיזבללה 
של  המהלך  כי  דווח,  עוד  יתנגדו. 
שר הפנים מגיע בעקבות אזהרות 
שבריטניה  פרלמנט  חברי  של 

כשהכניסה  שגויה  הבחנה  עשתה 
את הזרוע הצבאי לרשימת ארגוני 
הפולי־ הזרוע  את  לא  אך  הטרור 

טית. 
שר החוץ ג'רמי האנט אמר כי 
"אנחנו תומכים נלהבים של לבנון 
אנחנו  זאת,  עם  ומשגשגת.  יציבה 
בכל  שאננים  להיות  יכולים  לא 
שההבחנה  ברור  לטרור.  הנוגע 
חיזבללה  של  הצבאית  הזרוע  בין 
ידי  ועל  קיימת,  אינה  לפוליטית 
הטרור,  ארגוני  לרשימת  הכנסתו 
הממשלה שולחת מסר ברור לפיו 
יצי־ לחוסר  שגורמות  פעילויות 

בות באזור הן לגרמי לא מקובלות 
של  הלאומי  בבטחון  ופוגעות 

בריטניה". 
האנט הוסיף כי "זה לא משנה 
יש  איתה  ללבנון,  מחויבותנו  את 
ברי־ וחזקים".  רחבים  יחסים  לנו 

קנדה,  לארה"ב,  מצטרפת  טניה 
שהכ־ כמדינות  וישראל  הולנד 

טרור,  כארגון  חיזבללה  על  ריזו 
הצבאי  הכוח  בין  הבחנה  ללא 
הפוליטית.  המפלגה  לבין  שלו 
זאת  עשתה  הערבית  הליגה  גם 
המ־ על  בדיון   ,2017 בנובמבר 
התי־ במזרח  האיראנית  עורבות 

המהלך  על  בירכו  בישראל  כון. 
הבריטי. 

חיזבללה: "לבריטניה אין זכות להאשים 
אותנו או כל תנועת התנגדות בטרור"

  המשך מעמ' ראשון

בפרט  ומקוממים.  מנותקים  רוסו 
שזה מגיע ממנו. תושבי עוטף עזה 
ברציפות  שנים   18 כבר  מגלים 
מודל  ומהווים  מופתי  רוח  אורך 
ישראל.  מדינת  לכל  חוסן  של 
למרות ועל אף האתגרים והטרור 
תושבי  הישובים,  על  המתמשך 
קלי־ בפיתוח,  עסוקים  עזה  עוטף 

טה והעצמה קהילתית.
רוסו,  לטל  להזכיר  רוצה  "אני 
שמאז סיים את תפקידו לפני כ־6

שנים כאלוף פיקוד הדרום – עברו 
תושבי עוטף עזה את מלחמת 'צוק 
איתן' ואת חשיפת מפעל מנהרות 
מפעל  ליישוביהם,  מתחת  הטרור 
שכיהן  בעת  אגב  ונבנה  שנרקם 
מש־ עזה  עוטף  תושבי  בתפקיד. 
מדיניות  על  היום  עד  מחיר  למים 
הכלת הטפטופים שהיה הוא אחד 
בצורת  היא  והיום  מקברניטיה 
מראות  תבערה,  ועפיפוני  בלוני 
וריח שדות שרופים והפרות סדר 
מילדי  שינה  שמדירות  ליליות 

העוטף".
לאנשי  יום  כל  שמקשיב  "כמי 
הסוציאליים,  לעובדים  החינוך, 
שזועקים  ולתושבים  להורים 
החיים  הילדים  של  הקושי  את 
הזאת  המתמשכת  במציאות 
המציאות  את  לייצג  אמשיך   –
ארוך  ושקט  פתרון  ואדרוש  כאן 
לזה  לקרוא  אאפשר  ולא  טווח 
'בכיינות'. מטל רוסו הייתי מצפה 
תושבי  מול  וענווה  הבנה  ליותר 

עוטף עזה".

מס' 2 במפלגת העבודה: "הופתעתי 
מהבכיינות סביב טרור העפיפונים"

  המשך מעמ' ראשון

הערב עצרת מספד והתעוררות על 
פטירת כ"ק אדמו"ר מליעזש זצ"ל

בביהמ"ד עבודת הלב בירושלים
פטירתו  על  האבל  ימי  לרגל 
מליעזש־לונדון,  אדמו"ר  כ"ק  של 
מייזליש  זאב  יהושע  ר'  הגה"צ 
א',  אדר  ד'  ביום  שנלב"ע  זצ"ל, 
והת־ מספד  עצרת  הערב  תתקיים 
הלב'  'עבודת  בביהמ"ד  עוררות 
ירושלים,   2 מישרים  דובב  רחוב 

בשעה 7:30 בערב.
בהשתתפות  תתקיים  העצרת 
שליט"א,  ורבנים  אדמו"רים 

ווייס  הגרי"ט  מרן  ובראשות 
החרדית'  'העדה  גאב"ד  שליט"א 

בירושלים.
המ־ דברים  ישאו  במהלכה 

בידרמן  אלימלך  ר'  הגה"צ  שפיע 
גש־ שלמה  ר'  הגה"צ  שליט"א, 

גבעת  שכונת  רב  שליט"א  טטנר 
משה בירושלים, הגה"צ ר' ישראל 
ברזובסקי שליט"א רב שכונת הג־
פן וקהל חסידי סלונים בביתר עי־

לית, ורב הקהילה הגה"צ ר' יעקב 
שליט"א,  מייזליש  אלעזר  יצחק 
והת־ הספד  דברי  ישאו  אשר 

הטהור  זכרו  את  ויעלו  עוררות, 
הוד  ומעשי  בקודש,  והליכותיו 
ומעשי  הנעלה  עבודתו  מגדלות 

חסדיו הכבירים.
משמי  טוב  שימליץ  ויה"ר 
מרום על כל בית ישראל, עד אשר 

יקיצו וירננו שוכני עפר בב"א.

שבעת טובי העיר – גרסת ביתר עילית 
מהפכת השירות והזמינות של נציגי אגו"י בביתר עילית קובעת סטנדרטים 
חדשים בשירות לציבור ^ 'שבעת טובי העיר' – נציגי אגו"י במועצת העיר 

חילקו את העיר לרובעים – כל אחד מהם אחראי על שכונה מסוימת ^ במקביל 
פועלת 'הלשכה הניידת' ברחבי העיר

מאת מאיר קליין 

קהל  קבלות  בראש:  השירות 
של נציגי אגו"י בביתר עילית נער־
כות מסביב לשעון. מדי יום נערכת 
קבלת קהל של אחד הנציגים בעי־
המפורסמים  קבועים  בזמנים  ריה, 

בהרחבה לנוחות התושבים.

גרסת  הוא  הייחודי  הסיפור 
עי־ ביתר  של  העיר'  טובי  'שבעת 

ישראל  אגודת  נציגי  שבעת  לית. 
העיר  את  חילקו  העיר,  במועצת 
אחד  כל  כאשר  חלקים,  לשבעה 
מסוימת,  שכונה  על  אחראי  מהם 
כך שהבעיות הספציפיות והפניות 
לטיפול  מרוכזות  שכונה,  מאותה 

דרכו.
לציבור,  הנגישות  על  הדגש 
מאפיין גם את לשכת ראש העיר, 
לפ־ מיוחדת  לשכה  פועלת  שם 

הרב  של  בניהולו  הציבור,  ניות 
מענה  הנותן  ברנשטיין,  יעקב 
ומטפל  פנייה,  לכל  מיידי  אישי 
בה במסירות, מתוך מאמץ להסיר 
ההליכים  את  ולפשט  מכשולים 

הבירוקרטיים.
בהם  אלו,  בימים  בנוסף, 
ההנחה  בקשות  את  להגיש  יש 
הכספים  שנת  עבור  בארנונה 
לפניות  הלשכה  הופכת   ,2019
ומ־ הניידת',  ל'לשכה  הציבור 

מדי  שוטפות  קהל  קבלות  קיימת 
העיר,  ברחבי  הכנסת  בבתי  ערב 
בקשות  בהגשת  לתושבים  לסייע 
ההנחה בארנונה. עשרות תושבים 

בקבלות  ערב  מדי  משתתפים 
רבות  מאות  נעזרו  כה  עד  הקהל. 
לפניות  בלשכה  תושבים  של 

הציבור.
אגו"י  נציגי  כי  לציין,  ראוי 
פונה,  לכל  מסור  שירות  מעניקים 
מכל הקהילות בעיר, ורבים מתד־
בשירו־ ונעזרים  דלתם  על  פקים 

תיהם ובמסירותם.
בעיר  להיפתח  צפוי  בקרוב, 
אגו־ 'בית  אגו"י –  של  קבוע  סניף 

שירות  מוקד  שיהיה  ישראל',  דת 
קהל  קבלות  ייערכו  בו  מרכזי, 
מקצועיים  מענים  ויינתנו  רבות, 
בתחו־ המקצוע  אנשי  מיטב  בידי 

מים שונים.
רובינ־ מאיר  הרב  העיר  ראש 
שטיין אומר, כי "לצד העשיה הע־

כעת  שמים  אנו  העיריה,  של  נפה 
החיבור  תחושת  על  מיוחד  דגש 
הנכונות  את  שירגיש  התושב,  של 
בצעדים  אליו.  שלנו  והזמינות 
יש  האחרונים  בחודשים  שעשינו 
נמשיך  ובעז"ה  מהפך,  משום  כבר 
לתת מענים ייחודים בשלל אמצ־

עים ונגביר את הקשר האישי עם 
הציבור".

התרחבות החיים היהודיים התורניים בברלין: 
חברי בית הדין ברלין נפגשו עם הרה"ר לישראל

על רקע התרחבות החיים היהודיים התורניים בברלין, בירת גרמניה, נפגשו חברי בית דין צדק בברלין, הפועל כבר 
שש שנים ברציפות ומעניק שירות ליהודי העיר והמדינה, עם הרה"ר לישראל הגר"ד לאו שליט"א 

מאת א. למל

חברי  קיימו  האחרונים  בימים 
שבגרמניה  ברלין  צדק  בית־דין 
ליש־ הרה"ר  עם  מיוחדת  פגישה 
ראל, הגר"ד לאו שליט"א. במפגש, 
שנערך במעונו של הרב לאו בירו־
הדין  בית  חברי  השתתפו  שלים, 
רבה  הדין,  בית  מייסד  לצד  ברלין, 
של חולון הגר"י גוראריה שליט"א. 
בה־ דובר  הפגישה  במהלך 

החיים  התפתחות  על  רחבה 
ועל  בברלין  התורניים  היהודיים 
העבודה המאתגרת של בית הדין, 

הפועל כבר שש שנים ברציפות. 
מאז הוקם בית דין צדק ברלין 
מענה  נותן  הוא  תשע"ג,  בשנת 
וגרמניה  ברלין  ליהודי  וסיוע 
בכלל, באופן קבוע ורציף במהלך 
שם  יצא  הדין  לבית  השנה.  ימות 
הגבוהה,  הרמה  בשל  למרחוק 

ההלכתית והמקצועית. 
מזכיר בית הדין, הרב אברהם 
מרכז  בברלין,  היושב  גולובצ'וב, 
לפתחו  הבאים  הנושאים  כל  את 
ההתמחות  תחומי  הדין.  בית  של 
גי־ הם:  הדין  בית  של  העיקריים 

דיני  כשרות,  יהדות,  בירורי  טין, 
מטופ־ אלו  תחומים  וגיור.  תורה 

לים במסירות ובמקצועיות על ידי 
בית הדין. 

חברי  גוללו  המפגש,  במהלך 
תחומי  את  שליט"א  הדין  בית 
המעניק  הדין,  בית  של  העיסוק 
והסביבה.  ברלין  ליהודי  שירות 
הרבנים ציינו את המהפכה בתחום 
הכשרות. לאורך השנה, בית הדין 
מפעלים  למספר  הכשר  מעניק 
תעודות  מעניק  כן  כמו  בגרמניה. 
הכשר למסעדות ומלונות בברלין, 
קפדניים.  כשרות  נהלי  בשמירת 

הדין  בית  של  המקוון  בערוץ 
של  כשרויות  רשימת  מופיעה 
מוצרים שכשרותם הם מהדרין מן 

המהדרין.
הרה"ג  חברים  הדין  בבית 
שליט"א  שמאהל  דוד  יעקב  ר' 
'שומרי  בקהילת  כדיין  המשמש 
הדת' באנטוורפן ובעל מחבר 'כי־

פנחס  ר'  הרה"ג  דוד',  לבית  סאות 
המכהן  שליט"א  פאדווא  לייבוש 

בעל־ חסידי  קהילת  של  כרבה 
יהודה  ר'  והרה"ג  גת  בקרית  זא 
של  רבה  שליט"א,  טייכטל  א. 
ושליח  בברלין  היהודית  הקהילה 

חב"ד הראשי בברלין.
התרש־ את  הביע  לאו  הגר"ד 

מותו מעבודת בית הדין ומשיתוף 
הראשית  הרבנות  עם  הפעולה 

לישראל. 

בטקס רב רושם שהתקיים בבית החולים תל השומר:

אות הוקרה על סיוע לחולים במחלות נדירות הוענק 
ליו"ר הוועדה לפניות הציבור ח"כ הרב ישראל אייכלר

מנכ"ל העמותה לחולי המופליה אמרה: "שינית אצלי הבחנה, את הציניות 
והיחס לנבחרי ציבור. לא עניין אותך מי אנחנו, מה אנחנו. כל מה שעניין אותך 
זה הדאגה למטופלים" ^ ח"כ הרב אייכלר: "בס"ד בקדנציה הבאה אאבק כדי 

להפוך את הוועדה לקבועה בכנסת בדיוק כמו הוועדות האחרות"

מאת דוד שמואלי

בבית  שהתקיים  מרגש  בטקס 
השומר,  תל   – שיבא  החולים 
ליו"ר  מיוחד  הוקרה  אות  הוענק 
הרב  ח"כ  הציבור  לפניות  הוועדה 
למען  פעילותו  על  אייכלר  ישראל 
הטקס  נדירות.  במחלות  החולים 
הנדירות  המחלות  יום  לרגל  נערך 
ראשי  בו  והשתתפו  הבינלאומי 
הארגונים, רופאים ועסקני רפואה. 
הענקת  היתה  הכותרת  גולת 
אייכלר.  הרב  לח"כ  ההוקרה  אות 
ההחלטה  נימוקי  את  שהציגה  מי 

בשם המכון למחלות נדירות היתה 
לחולי  העמותה  מנכ"ל  טבת,  הגב' 
בפני  שנשאה  בדברים  המופיליה. 
ההיכרות  את  גוללה  המשתתפים 
של  הפרלמנטרית  פעילותו  עם 
השינוי  ואת  אייכלר,  הרב  ח"כ 
ציבור  לנבחרי  ביחס  בה  שחל 
שיתוף  של  ארוכה  תקופה  לאחר 

פעולה עבור החולים.
"אנחנו גאים להעניק את אות 
פרלמנטרית  פעילות  על  ההוקרה 
נדירות  במחלות  החולים  עבור 
במסג־ אייכלר  ישראל  הרב  לח"כ 

רת פעילותו כיו"ר הוועדה לפניות 

טבת  אמרה  הכנסת",  של  הציבור 
אני  אישית  "בנימה  והוסיפה: 
חייבת לציין שהקשר עם הוועדה 
של הרב אייכלר היה מעל ומעבר 
למה שציפינו. הוא נתן לנו שיעור 
הפת־ אתה  ציבור...  בנבחרי  טוב 

עת אותנו. ידעת על צרכי החולים 
מופ־ ממש  יצאנו  הרבה...  כך  כל 

תעים".
בהמשך אמרה: "עזרת לנו לא 
בבקשה  אליך  באנו  במילים.  רק 
תרופה  ברישום  לנו  לעזור  צנועה 
שיהיה  כדי  המופיליה  לחולי 
היתה  זו  לסל.  להיכנס  סיכוי  לה 
הבקשה שלנו. אתה לקחת את זה 
בשתי ידיים ועזרת לנו גם בתיאום 

בדיונים וגם בקידום הנושא. 
הפתיעה  הוועדה  "מנהלת 
ואמרה  אליי  התקשרה  אותנו. 
להיפגש  רוצה  אייכלר  שהרב  לי 
עם  מוכנים  ותבואו  בוועדה,  אתנו 
כל מה שאתם רוצים. פשוט תעלו 
את הכל בלי להסס... ואכן זימנתם 
לוועדה את בכירי קופות החולים 
והג־ הבריאות  משרד  בכירי  ואת 

ענו לוועדה ואתה פשוט לא היית 
אפשר'  'אי  או  'לא'  לשמוע  מוכן 
האח־ מהמשתתפים  אחד  מאף 

יצאנו  אותם...  חייבת  אתה  רים... 
שדואג  מי  יש  שבאמת  בהרגשה 
זה  על  יתומים.  לא  ואנחנו  לנו 

אנחנו מודים לך על האכפתיות. 
אצ־ שינית  אישית  "ובנימה 

והיחס  הציניות  את  הבחנה:  לי 
מן  כאזרחים  ציבור.  לנבחרי 
שעובדים  חושבים  אנחנו  השורה 
מתעניינים  באמת  שלא  עלינו. 
אצלי  זה  את  שינית  אתה  בנו. 
נחשב,  זה  אם  יודעת  לא  בגדול. 
אבל לא עניין אותך מי אנחנו, מה 
מבחינתך.  בסדר  היה  הכל  אנחנו. 
הדאגה  זה  אותך  שעניין  מה  כל 

למטופלים". 
לרא־ הודה  אייכלר  הרב  ח"כ 

החולה  לזכויות  הארגונים  שי 
שיתוף  על  הנדירות  והמחלות 
המבורכת  המטרה  למען  הפעולה 
של עזרה לחולים. והוסיף כי ככל 
שוב  לכהן  יבחר  בו,  תלוי  שהדבר 
לפניות  הוועדה  כיו"ר  בתפקידו 
"בס"ד  הבאה.  בכנסת  גם  הציבור 
בקדנציה הבאה אאבק כדי להפוך 
את הוועדה הזאת לקבועה בכנסת 
האחרות",  הוועדות  כמו  בדיוק 

אמר.

על  שמרה  לפיד  ויאיר  גנץ  בני 
נרשם  הגושים  בתמונת  זהה.  נתון 
קי־ המרכז־שמאל  כשגוש  מהפך 

בל 61 מנדטים, לעומת גוש הימין 
שקיבל 59 מנדטים.

בגודלה  השלישית  המפלגה 
איימן  בראשות  חד"ש־תע"ל  היא 
מנ־ תשעה  עם  טיבי  ואחמד  עודה 

דטים. איחוד מפלגות הימין ויהדות 
התורה עם שבעה מנדטים כל אחת, 
שי־ עם  ומרצ  ש"ס  העבודה,  ואילו 
שה מנדטים כל אחת. מפלגת 'הימין 
בנט  ונפתלי  שקד  בראשות  החדש' 
את  חותמות  מנדטים.  חמישה  עם 
מפלגות  לכנסת  הנכנסות  רשימת 
כולנו והאיחוד בין בל"ד לרע"ם עם 

ארבעה מנדטים.
כי  מהסקר  עולה  כן,  כמו 
בראשות  ביתנו,  ישראל  מפלגת 

גשר  ומפלגת  ליברמן,  אביגדור 
לא  לוי־אבקסיס  ח"כ  בראשות 
עוברות את אחוז החסימה. על פי 
הסקר, ישראל ביתנו השיגה 1.6%

מהקולות ואילו גשר 2.3%.
יותר  מתאים  מי  השאלה  על 
– בני גנץ או בנימין נתניהו – לת־
פקיד ראש הממשלה, ענו 46% כי 
40% יותר,  מתאים  המכהן  רה"מ 

מאמינים כי יו"ר כחול לבן מתאים 
יותר, ואילו 14% אינם יודעים.

הסקר כלל 765 נשאלים, מהם 
ו־165 היהודית  מהאוכלוסיה   600

מהמגזר הלא יהודי, ונערך על ידי 
התשאול  פוקס.  קמיל  פרופסור 
המ־ פרויקט  פאנל  ידי  על  נערך 

איילון,  אריאל  ד"ר  בהנהלת  דגם 
בהנהלתו  סטט־נט  חברת  ידי  ועל 
הדגימה  טעות  מקלדה.  יוסף  של 

היא 3.7%.

סקר: גוש מפלגות הימין 
מאבד את היתרון בבחירות

  המשך מעמ' ראשון

נעצרו חברי חוליה שגנבו 
רכבים מאזור ירושלים

מאת חיים מרגליות

המשטרה  של  סמויה  פעילות 
חוליה  חברי   10 למעצר  הביאה 
שפעלו  ומירושלים,  מהשטחים 
רכבים  שישה  של  לגניבתם  יחד 

מאותו דגם באזור ירושלים.
לאחר חקירה סמויה ופעילות 
מבצעית סמויה של בלשי המשט־
לאורך  שהתרחשה  בירושלים  רה 
כאמור  נעצרו  האחרון,  החודש 
באותה  חברים  שהיו  חשודים   10
בא־ החשד  פי  על  שפעלה  חוליה 
זור ירושלים ומרכז הארץ ועסקה 

בגניבת רכבים מאותו סוג.
והפעילות  החקירה  במהלך 
פעלה  החוליה  כי  התברר  הסמויה 
לא־ קבוצות  במספר  החשד  פי  על 
בו  בשטח  שהסתוו  תוך  רכבים  תר 

פעלו. במהלך הפעילות כנגד חברי 
וגונבים  פורצים  נצפו  הם  החוליה 
רכבים בהם נתפסו ובאחד המקרים 
ולהתנגש  מחסום  לפרוץ  הספיקו 
שנ־ הרכבים  נעצרו.  בטרם  בניידת 

גנבו הוחזרו לבעליהם.

12 עצורים בפרשת מרמה והונאת 
קשישים בלמעלה מ־150 מקרים

 מאת חיים מרגליות

המשו־ סמויה  חקירה  בתום 
רשות  ישראל,  למשטרת  תפת 
הצרכן,  להגנת  והרשות  המסים 
והקריות  חיפה  תושבי   12 נעצרו 
והונאה  מרמה  לעבירות  בחשד 
ביותר  ואחרים  קשישים  כלפי 
במ־ זאת  שונים.  תיקים  מ־150 
וחסרת  ממוקדת  אכיפה  סגרת 
של  מכוערת  תופעה  כנגד  פשרות 

עושק אוכלוסיות מוחלשות.
במחוז  המרכזית  היחידה 
וחצי  השנה  במהלך  ניהלה  חוף 
המסים  רשות  בשת"פ  האחרונות, 
וחקי־ חיפה  מע"מ  אזורי  (משרד 

הרשות  חיפה),  הכנסה  מס  רות 
והר־ הוגן  וסחר  הצרכן  להגנת 

בליווי  הון,  הלבנת  לאיסור  שות 
סמויה  חקירה  חיפה,  פרקליטות 
במספר  שהתמקדה  ומורכבת, 
והקריות,  חיפה  באזור  חברות 
אשר עפ"י החשד עסקו בעבירות 
מרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת 
מי־ של  בהיקף  מס  ועבירות  הון 

עושק  ביצוע  תוך  שקלים,  ליוני 
מוחלשות  אוכלוסיות  של  וניצול 
מוגבלים  קשישים,  בהן:  ופגיעות, 

ועולים חדשים.
החקירה  במהלך  כאמור, 
כלל  של  החוקרים  בחנו  הסמויה, 
שהעלו  תלונות  מעל 150  הגופים 
שלהן  הביצוע  בשיטת  דמיון  קווי 
במגוון  המשטרה  נקטה  ולפיכך 
במטרה  ומודיעין  חקירה  פעולות 
הנדרשות  הראיות  את  לאסוף 
כנגד החשודים, עד המעבר לשלב 
הגלוי, במסגרתו נעצרו החשודים, 
עוכבו  וכן  והקריות  חיפה  תושבי 

לחקירה חשודים נוספים.
בחקירה,  כה  עד  שעלה  ככל 
הקר־ את  לאתר  החשודים  נהגו 

החשד  עפ"י  הפוטנציאלים  בנות 
וב־ מקוונים  פרסומים  באמצעות 
תוך  (טלמרקטינג),  טלפון  שיחות 
שירותים  לכאורה  מציעים  שהם 
מו־ וכך  תשלום  תמורת  פיננסיים 

ציאים מהם במרמה כספים רבים, 
ללא כל תמורה ובכלל זה: מכירת 
שירותי  של  פיקטיבית  פוליסה 

דרישת  חשמל;  למוצרי  תיקון 
מאות  בסך  תיק'  ניהול  'דמי 
(שלא  הלוואה  מתן  לבחינת  שקל 
קיימת); שירות 'ניכיון צ'קים' תוך 
גביית הכסף ואי העברתו לבעליו, 

כנדרש. 
ומ־ הגלוי  לשלב  המעבר  עם 
החוקרים  ערכו  החשודים,  עצר 
ונ־ ובבתיהם  במשרדיהם  חיפוש 

והתקני  מחשבים  מסמכים,  תפסו 
כראיות  לשמש  העשויים  אחסון 

במסגרת  יוקרה,  רכבי  וכן  בתיק 
הליך חילוט עפ"י דין.

ולס־ הצרכן  להגנת  מהרשות 
זיהתה  הרשות  כי  נמסר  הוגן  חר 
לרעה  ניצול  של  התופעה  את 
ושמה  מוחלשות  אוכלוסיות  של 
בראש  בתופעה  המלחמה  את  לה 
סדר העדיפויות והיא פועלת בכל 
המישורים העומדים לרשותה, בין 
ורשות  המשטרה  בשילוב  השאר 

המיסים.

נחשפה רשת להברחת שעוני יוקרה 
ותכשיטים בשווי של מיליוני שקלים

מאת חיים מרגליות

הנחקרת  פרשה  במסגרת 
יחידות  ידי  על  המסים  ברשות 
שבע,  באר  ומע"מ  מכס  חקירות 
נחש־ נתב"ג,  ומכס  יהלום  יחידת 
פה רשת מאורגנת, המונה לפחות 
בשנ־ שפעלה  מעורבים,  שישה 
שעוני  להברחת  האחרונות  תיים 
לישראל.  ותכשיטים  יוקרה 
אחר  אתמול  הובאו  החשודים 
השלום  משפט  לבית  הצהריים 

בראשון לציון להארכת מעצרם.
למעצר  הבקשות  פי  על 
שהוגשו לבית המשפט, בעקבות 
לרשות  שהגיע  מודיעיני  מידע 
המסים עלה החשד כי החשודים 
ענפה  רשת   2017 מאז  מנהלים 
שעוני  להברחת  מבריחים  של 
המוברחים  השעונים  יוקרה. 
של  במחירים  בארץ  נמכרים 
עשרות אלפי דולרים עד למאות 

אלפי דולרים, לכל שעון. 
למעצר,  לבקשות  בהתאם 
לביצוע  קשר  קשרו  החשודים 
הברחת השעונים ומכירתם ללא 
דיווח לרשות המסים, תוך שהם 
וללא  שקלים  מיליוני  גורפים 

תשלום מס כחוק.
המפורטים  החשדות  פי  על 
בבקשות למעצר, מפעיל הרשת 
הוא תושב סביון, המוכר לרשות 
מהברחות  מ־2015,  עוד  המסים 

הש־ יוקרה.  שעוני  של  קודמות 
המוברחים  והתכשיטים  עונים 
המרכזי  החשוד  ידי  על  נרכשו 
ליש־ והוברחו  מדינות  במספר 
וש־ בבלדרים  שימוש  תוך  ראל 

נוספים  חשודים  באמצעות  ווקו 
בישראל  שם  יידועי  ללקוחות 
הע־ על  לדווח  מבלי  זאת  וכל 

האומדן  המס.  לרשויות  סקאות 
העבירות  היקף  של  הראשוני 
מי־ כשישה  של  סכום  על  עומד 

ליון ש"ח לפחות.
חשודים  שני  נעצרו  השבוע 
וע־ נתב"ג  דרך  לישראל  שנכסו 

ברו במסלול הירוק ללא הצהרה 

שעונים  ארבעה  כשברשותם 
אלפי  מאות  של  מצטבר  בשווי 

אירו, לכל אחד מהם.
של  בביתו  שנערך  בחיפוש 
ארבעה  נתפסו  המרכזי,  החשוד 
שעוני יוקרה, תכשיטים משובצים 
יהלומים רבים, סכום של 480 אלף 
רכבי  שלושה  וכן  במזומן  ש"ח 
יוקרה כגון פרארי פורשה. בנוסף 
לכך, במסגרת החיפושים שנערכו 
אצל יתר החשודים נתפסו עשרות 
החשודים  נוספים,  יוקרה  שעוני 
כספי  בשווי  כמוברחים,  הם  גם 
שני  וכן  שקלים  מיליוני  של  נוסף 

רכבי יוקרה.

לאחר מתקפת נתניהו:

שרת המשפטים שקד: "מנדלבליט 
אדם ישר מקצועי אמין"

מאת מאיר ברגר

קראה  שקד  המשפטים  שרת 
למסקנות  בקפיצה  להיזהר  אמש 
המשפטי  היועץ  החלטת  בעקבות 
לא  היא  "ההחלטה  לממשלה. 
חודשים",  כמה  בעוד  נדע  סופית, 

אמרה בראיון לחדשות 12.
החשדות",  כתב  את  "קראתי 
מישו־ שני  כאן  "יש  שקד.  אמרה 

בפלילי  והפלילי.  הציבורי  רים, 
היועמ"ש אמר שהוא ישמע ויגיע 
חפצה  ונפש  פתוח  בלב  לשימוע 
מצג  להציג  ולא  להיזהר  וצריך 
ההליך  כלומר  הרשעה,  של  שווא 
שקד  הסתיים".  לא  הפלילי 
מה  הציבורי  "במישור  הוסיפה: 
מאבד  הימין  שגוש  הוא  שמעניין 
מכוחו ואנחנו עלולים לקבל מדי־

גוש  אם  שנה  בעוד  פלסטינית  נה 
הימין לא ינצח".

הימין  שגוש  רואה  "כשאני 
מאבד מכוחו אני קוראת למצביעי 
הימין, בואו הביתה", הוסיפה מס' 
2 במפלגת הימין החדש. לטענתה, 
הימין מאבד מכוחו בגלל הדיון על 
כתב האישום שיוגש בכפוף לשי־

"אני  אמרה:  מנדלבליט  על  מוע. 
סומכת עליו ב־100%, מדובר בא־

דם ישר מקצועי אמין ובלי הטיות 

אותי  שמטריד  מה  פוליטיות. 
עוברים  ימין  שמצביעי  זה  עכשיו 
לגוש השמאל. אותי מה שמטריד 
גם  שכוללת  טראמפ  תכנית  זה 

פינוי של ההתיישבות הצעירה".
בהתייחסות למתקפה של נת־

אמרה:  המשפט  מערכת  על  ניהו 
היועמ"ש  את  היטב  מכירה  "אני 
ואת צוותו כולל שי ניצן ול' בן ארי. 
פוליטית,  מוטים  אנשים  לא  הם 
הם לוקחים החלטות ענייניות, יש 
להזכיר  צריך  אבל  דעות  חילוקי 
אצל  התובעת  היתה  ארי  שבן 
לתת  אפשר  ביקורת  אולמרט. 
אבל  דמוקרטית  במדינה  בוודאי 
של  לגופו  להיות  צריכה  ביקורת 
שאותי  מה  אדם.  של  ולא  ענין 
גוש  את  להציל  זה  כרגע  מעניין 

הימין".

לא  לפיהם  גנץ,  של  דבריו  על 
יישב עם נתניהו בשלב זה, אמרה: 
"גנץ אמר שבנסיבות שנוצרו הוא 
הבחירות  אחרי  אבל  יישב,  לא 
שקד  טראמפ".  תכנית  תפורסם 
גנץ  את  יזמין  נתניהו  כי  טענה 
דרך  "נתניהו  וציינה:  לממשלתו 

אגב עושה את זה תמיד".
שיכול  "מי  אמרה:  גנץ  על 
יכול  בהכרח  לא  רמטכ"ל  להיות 
עם  אדם  ממשלה,  ראש  להיות 
אפס נסיון פוליטי לא יכול להיות 

ראש הממשלה".
בתגובה  נמסר  מהליכוד 
חד  כבר  הבהיר  "נתניהו  לראיון: 
ימין.  ממשלת  שיקים  משמעית 
מול  ישראל  ארץ  על  שמר  הוא 
משטר  מול  וימשיך  אובאמה 

טראמפ האוהד".

בבתי הכנסיות והמדרשות נערכה השבת תפילה 
עולמית על רדיפת דת ישראל והשבת בארץ הקודש

בתל  התרחבו  השבת  חילולי 
עיריית  פרצות  ובעקבות  אביב, 
נוספות  עיריות  באות  אביב,  תל 
לצבור  מנסים  וראשיהן  וגדולות, 
קודש.  שבת  של  גבה  על  רייטינג 
וחרפה  בזיון  מתחוללים  במיוחד 
ראש  בה  טבריה,  הקודש  בעיר 
לה־ פועל  וגם  זומם  הנבחר  העיר 

רוס את השבת בעיר. 
בינוי  של  הפרצה  כואבת 
בשבתות.  דוקא  אביב  בתל  הגשר 

והעי־ הממשלתית  ההתעקשות 
רונית לעשות את העבודות דוקא 
כואבת  צורך,  שום  בלי  בשבת, 
ופוגעת. במיוחד על רקע העובדה 
העירוניים,  שהגורמים  המוכחת, 
מש־ והמשטרתיים,  הממשלתיים 
התחבו־ את  סדרתי  באופן  ביתים 

של  עלובה  צעדה  כל  בעבור  רה 
מבלי עולם.

ועדת  החליטה  אלה,  כל  בשל 
הרבנים למען קדושת השבת בא"י 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  שע"י 

שליט"א, על תפילה עולמית בבתי 
ובעולם  ישראל  בארץ  הכנסיות 
ויקהל־שק־ פרשת  בשבת  היהודי 

לים. 
פר־ קודש  שבת  אתמול,  אכן, 

בבתי  אמרו  ויקהל־שקלים,  שת 
ברחבי  המדרשות  ובתי  הכנסיות 
חמישה  היהודי,  והעולם  הארץ 
שיח  לשפוך  כדי  תהלים,  פרקי 
על  והשבת,  התורה  לנותן  תפילה 
דבר הרס הדת ושבת קודש בארץ 

ישראל. 

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

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה
מעלית,  ק''ב,  מ''ר,  כ125  ברוך  במקור 
איכותי,  בניין  מפוארת,  כחדשה 
או   0548456212 נכסים''  ''אברמציק 

029966522
[20051798]

מ''ר  כ120   [80 לג.  [קרוב  בסנהדריה 
רצפתי,  ת.  חימום  כחדשה  משופצת 
ק''ק, סוכה גדולה, ''אברמציק נכסים'' 

0548456212 או 029966522
[20051797]

ק''ו,  מ''ר,  כ130  ישראל  בשרי 
מעלית, חדשה!  + חניה, בניין איכותי 
נכסים''  ''אברמציק  למטר!,   26,200

0548456212 או 029966522
[20051796]

מעלית,  ק''ג,  מ''ר,  כ80  בגאולה, 
2,050,000 גדולה,  סוכה  מרפסת 
נכסים''  ''אברמצ'יק  מ''ש 

0548456212 או 029966522
[20051795]

80 מעלית,  ק''ג,  מאירות,  בפנים 
אופציה   + מרווחת  חדרים   3 מ''ר, 
גמיש!  מ''ש   2.35 רק   ! לבניה 
0548456212 נכסים''  ''אברמצ'יק 

או 029966522
[20051794]

3 מעולה,  מיקום  ק''א,   ,80 בגוש 
אופציה   + מוארת  מרווחת  חדרים 
גמיש!  מ''ש  רק 2.35   ! לבניה  מיידית 
או   0548456212 נכסים''  ''אברמצ'יק 

029966522
[20051793]

ק''א,  מ''ר,  כ110  ברוך  במקור 
אוויר,  כיווני   3.5 איכותי,  בניין 
''אברמציק  חזית!  פוטנציאלית! 
נכסים'' 0548456212 או 029966522
[20051792]

רח'  שאול  בגבעת  בבניה  חד'   3
כניסה  ק"ג  ק"ב,  ק"א,  ויטל  חיים 
תיווך   . ש''ח   1,800,000 חודש   12

ברכת רחל 02-6527522
[20051789]

גדולה  חצר   +  5 רציניים  לקונים 
050- שלמה.  ברמת  מציאה  במחיר 

4140312
[20051771]

מרפסת   + מטר   82 חד   3.5 בעמוס 
רק 1960.000שח -052 ק"א  מטר   10

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051765]

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"
[20051764]

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

הנדלס"
[20051763]

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"
[20051762]

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"
[20051761]

חזית  ק"ב  116מטר  חד   4.5 בבלוי 
ב1000 מושכר  מחסן   + מרפסות   +
3.5 חד' ק"כ  ש''ח רק 2600.000ש"ח �
2100.000ש"ח  רק  ביותר  מושקעת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051759]

מאה שערים 3 יחידות דיור מושכרות 
סה"כ 75 מטר תשואה חודשית 7000
052-7658- 1650.000ש"ח  רק  שח 

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

ק"א  מטר   90 גאולה  במרכז  חנות 
2360.000 רק  חזית  כדירה)  (רישום 
ש"ח 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס"
[20051757]

בגאולה 2 יחידות דיור סה"כ 80 מטר 
לחודש  כ8000ש"ח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 2130.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

 + 75מטר  חד   3.5 חנה   80 בגוש 
ומרפסת  מטר   21 לעוד  בנעה  התר 
052-7658-638 שח   2300.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051755]

חד   3 במלאכי  החלטה!  למהירי 
תשואה- דיור  יחידות   2  + מטר   75
גג   + כ5000ש"ח  מהיחידות  חודשית 
052-7658-638 2870.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051754]

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]

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]

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]

מציאה  מציאה!  הגיוועלדיגע 
חד   2.5 לפידות  ישראל  בבית 
רק  מטר   35 יחידה   + מטר   50
052-7658638 שח   1860.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050494]

אמונים  "בשומרי  מזומן  "לבעלי 
יחידת דיור 38 מטר מפוארת + סוכה 
כ  חודשית  תשואה  750.000שח  רק 
"היימשע   052-7658-638 שח   4000

תיווך-הנדלס"
[20050425]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20050424]

מיר  לישיבת  צמוד  ישראל  בבית 
מטר   100 כ  של  בנין  עם  קטן  מגרש 
2320.000 רק  שח   15000 ב  מושכר 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20050423]

ק"ג  מטר   137 דירת  הכהן  בעלי 
052-7658-638 3900.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050422]

מציאה!!  הגיועלדיגע  במחיר  ירדו 
90 דירת  יעקב  בעין  בבלעדיות! 
אפשרות  מטר,   5.30 גובה  מטר, 
להגיע ל 200 מטר מידי (באישור כל 
הקודם  ש''ח  רק 2300.000  השכנים) 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050349]

חד   4  !! ר'מודיעין  אזור  בגאולה! 
50 להוספת  התחיבות   + מטר   100
מטר ושיפוץ כל הבית רק 23000שח 
"היימשע   052-7658-638 למטר 

תיווך-הנדלס"
[20050250]

ק"ב  כ"א,   3 מטר,   120 חד   4 בבלוי 
חניה   + שח   1000 ב  מושכר  מחסן   +
פרטית, חזית רק 2580.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20050248]

ירושלים | השכרה
נוף! -6500 חד',  בכדורי [שמגר] 3/4 
מרוהט,  מרוהט/לא  שח   8200
או   0504165775 נכסים''  ''אברמצ'יק 

029966522
[20051788]

יפה  יחידה  ירושלים]  [מרום  בשנלר 
נכסים''  ''אברמציק  לזוג  ומפוארת 

0504165775 או 029966522
[20051787]

מטר,  כ50  ה'  קומה  חמד  בפנינת 
שח   5200 מדהים,  נוף  סוכה,  מרפ' 
או   0504165775 נכסים''  ''אברמצ'יק 

029966522
[20051786]

61/2ח'  פרטי  בית-  שאול   - בגבעת 
לפרטי/ כיווני-אוויר   4 קומתי  דו- 
058- קצרה/ארוכה  לתקופה  מוסדי 

3236947
[20051772]

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
שאול  בגבעת  מ"ר   400 להשכרה 
חצר,  מ"ר  מטרה 100  לכל  מתאים 
לישיבה  מתאים  מיידית,  כניסה 
לחודש.  ש''ח   38,000 לבנות,  וגם 

תיווך ברכת רחל 02-6527522
[20051791]

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
להשכרה מחסן 110 מ"ר ברוממה 
לא  לרכב,  גישה  אהליהב,  רח' 
6,200 מידית,  כניסה  למשאיות, 
ש''ח לחודש. תיווך ברכת רחל -02

6527522
[20051790]

מיידית  להשכרה  מסודרת  חנות 
27 הישיבה  רח'  גאולה  בשכונת 

מ"ר + חצר. 050-4151080
[20051687]

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
חדרים   3.5 בגאולה,  להשכרה 
מרווחת + מרפסת, קומה א', כניסה 
קבלה)  (עם  ש"ח,   4,500 מיידית, 

שוורץ נדל"ן 052-768-0724
[20051741]

בני ברק | מכירה
מתמחים   " נכסים  ."לכוביצקי 
מוזמנים  מובילים  בפרויקטים 

למשכנינו החדש רש"י 28
[20051808]

פרויקטים  במבחר  חדרים   3 דירות 
"לכוביצקי  מ1.6  החל  העיר  ברחבי 

נכסים" 03-729-7690
[20051807]

שמש  מרפסת   + הנשיא 120  ביהודה 
נכסים"  "לכוביצקי  חניה   + מעלית   +

03-729-7690-
[20051806]

חדרים   4 בוטיק  בבנין  אהרון  ברמת 
יוקרתית "לכוביצקי נכסים" -03-729

7690
[20051805]

בישיכון ג' דירת 4 חדשה + חניה לפני 
03-729- נכסים"  "לכוביצקי  איכלוס 

7690
[20051804]

מטר  חדרים 120  דירת 4  עקיבא  בר' 
03- נכסים"  לכוביצקי  חניה   + חזית 

729-7690
[20051803]

בלנדא 5 חדרים גדולה ויפה קומה 5
בטאבו  חניות   2  + לנוף  פתוחה  חזית 

"לכוביצקי נכסים" 03-729-7690
[20051802]

חדרים   4 דירת  באהרונסון  מציאה! 
פוטנציאל  בטון  גג  קומה 3  משופצת 
03-729- נכסים"  "לכוביצקי  גבוה 

7690
[20051801]

בני ברק | השכרה
מ"ר   90 חד'   4 אברהם  בבנימין 
משופצת כחדשה סלון ענק ממוזגת. 

052-7651555
[20051800]

מהנילונים  חדשה  אברהם  בבנימין 
מ"ר   20  + מ"ר   70 חד'   3 מפוארת 
052- ק"ד.  ש''ח   3,800 מרפסת 

7651555
[20051799]

ביתר עילית | מכירה
טאבו  מטר   60 מלובלין  בהחוזה 
200.000 משכנתא  אפשרות  משותף 
052-7658- ש"ח   750.000 רק.  ק"ב 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051760]

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

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

בית שמש | השכרה
נוף,  חצר,   + חד'   4 בגולובנציץ 
מים,  כולל  ש''ח   3,000 חדשה 

חשמל וארנונה. 053-3123247
[20051767]

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

124
[20048907]

צפת | מכירה
עתיק  נופש  בית  העתיקה  בלב 
גבוהה  תשואה  נוף.  ומושקע.  יפיפה 

600,000 ש"ח 03-5230030
[20051689]

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]

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. 
השקעות נדל"ן 

של  נמוך  בסכום  נדל"ן  השקעת 
ש''ח   14.800 הכנסה  ש''ח  אלף   260
לשנה תתקשר עכשיו לאימקס -053
הצעה  בלבד  לרציניים   3146470

מוגבלת בזמן
[20051819]

חווית ֹ ספסופה"   - הגפן  "אחוזת 
ומפואר,  חדש  במתחם  נופש 
מותאם לציבור החרדי, מחולק ל- 
שחייה  בריכת  אירוח,  סוויטות   7
נופש  מתקני  ענק,  חצר  מחוממת, 

ונוף גלילי מרהיב. 058-3255832
[20051822]

חווית  ספסופה"   - הגפן  "אחוזת 
ומפואר,  חדש  במתחם  נופש 
מותאם לציבור החרדי, מחולק ל- 
שחייה  בריכת  אירוח,  סוויטות   7
נופש  מתקני  ענק,  חצר  מחוממת, 

ונוף גלילי מרהיב. 058-3255832
[20051775]

מפוארת  וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
החורף  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

נופש?  דירת  מחפש  צימר?  מחפש 
מושלם  לנופש  עכשיו  התקשר 
ללא  ניתן  השירות   1700-707-509

עלות.
[20047926]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
מירון,  הרי  מול   ,10 בהאר"י  בעתיקה 
חדרי   2 מ"ר,   60 חדשה,  חד'   3 דירה 
 ,(2/5) מיטות   7 מטבח,  סלון-  שינה, 
נדנדה,בימי  מרפסת,  נפתחת,  ספה 
החול: 300 ש''ח לזוג, חמישי- מוצ"ש 
לקבל  ניתן  למשפחה.  ש''ח   1000

תמונות 052-7614435
[20050449]

3 מדהים!  נוף  בצפת,  נופש  דירת 
צמודה  חניה  וסלון,  שינה  חדרי 

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

בצפת העתיקה צימרים מפוארים, 
חצר,  לשבת,  מאובזרים  ז'קוזי, 
דירה  וכן  צמודה,  וחניה  מרפסת 

ליד העתיקה 052-2840299
[20047893]

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

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
יפיפה,חדרים  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]

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

אלבוים 052-715-2486
[20045497]

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]

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]

נשים, ַ לבגדי  מנוסה  מוכרת  דרושה 
050- לפרטים:  בב",  טובים  תנאים 

4137221
[20051818]

דרוש  בירושלים  ייחודי  למתחם 
מלאה,  במשרה  חנות  אחראי  עובד 
גדול,  ראש  אישי,  בין  יחס  אחראי, 
קו"ח:  מיידית  לעבודה  זמינות 
או   drushim3000@gmail.com

לפקס: 077-3180681
[20051817]

מבשלת,  ברק:  בבני  ילדים  למעון 
קו"ח  טובים,  תנאים  נסיון,  רצוי 

לפקס. 03-6190002
[20051816]

לעסקים  שירות  הנותנת  לחברה 
לעבודה  מהבית,  לעבודה  מזכיר/ה 
לא  ביום,  שעות   3 נוחה,  משרדית 
לחברת   * ש"ח.   5,000 ניסיון,  נדרש 
מול  לעבודה  פקיד/ה,  בי-ם  בניה 
6,500 נוחות,  שעות  ועוד,  ספקים, 
בב"במזכיר/ה,  שקט  למשרד   * ש''ח 
קריירה  ש''ח.   7,500 בוקר,  משרת 

072-22-222-62
[20051813]

בירושלים  לבנות  חרדית  לפנימיה 
לשבתות  רווקה  מדריכה  דרושה 
 "17 "למשרה  לציין  נא  לינה.  כולל 

קו"ח לפקס: 02-6259371
[20051770]

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]

בשימוש ֲ קטן  נייד  מחשב  למכירה 
לונבו. -050 חברת  חדש,  מצב  מועט, 

4176632
[20051820]

וכל  למבוגרים  ספיגה  מוצרי 
הום-פארמה  הנלווים  המוצרים 
הזמנות:  מוקד  הבית,  עד  מספקת 

052-7195050
[20050916]

עתיקות 
ישנים  ספרים  קונה  אספן 
אדמו"רים  ומכתבי  ועתיקים 
גם  וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 
וכן  במזומן.  משלם  בכמויות, 
אדמו"רים  לחתונות  הזמנות 
058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

אולמות ָ
"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 
מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 
צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 
058- להזמנות:  השומר  עזרא 

3215030
[20051559]

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

[20051515]

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]

ש"ס חתנים 
הסטים  סוגי  וכל  חתנים  ש"ס 
חינם.  משלוחים  מיוחדים,  במחירים 

054-8447461
[20047557]

השבת אבידה 
נמצאה שמיכת תינוק לפני כחודשים 

באזור גן ורשה ב"ב 058-3212550
[20051821]

משובץ  זהב  עגיל  אבד  לבית  ביריד 

החשוב מאוד לבעליו. 052-7657871

[20051815]

02- ואדלאופר  בדוכן  מפתח  נמצא 

5805802

[20051814]

עם  שקית  נמצא  המבשר  ביריד 

בשורה  בערך  באולם  ספר   + סידור 

02-5822068 .18

[20051812]

ביריד  שחור   730 קנון  מצלמה  אבד 

המבשר. 054-8487000

[20051811]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003

[20042291]

דף היומי בבלי: חולין צו    דף היומי ירושלמי: שביעית כח    חובות הלבבות:
משנה יומית: ב"ב ה, ו-ז    הלכה יומית: או"ח  חשבון הנפש הכ"ו (העונש) 

תסז, ה-ז   רמב"ם יומי: בכורות ב-ד    שו"ע הרב - רב יומי: יד, יד - טו, ג  
העמוד  דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' שצח-טז    חפץ חיים: לה"ר ד, י-ב  

היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' סו.
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:088:108:098:118:108:07סו"ז ק"ש מג"א
8:538:558:548:558:558:52סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:229:249:239:259:249:21סוף זמן תפלה מג"א
9:529:539:539:549:549:51סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

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

17:4817:4417:4617:4617:4617:41שקיעת החמה
זמנים למחר

4:274:284:274:294:294:25עלות השחר
5:065:075:075:085:085:04זמן ציצית ותפילין

5:556:035:555:585:585:54הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6762954 הר סיני 15, ב"ב   הר סיני  052-6701774 שמגר 16, קניון רב שפע    בני ברק רפאל שפע פארם ירושלים

077-8881880 רח' נחלת יצחק 20 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה  סופרפארם  תל אביב סופרפארם מגדלי תל- אביב
077-8882340 רח'  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 למחרת  סופר פארם שרונה מינסטור
077-8882410 רח' אבא אחימאיר 28 מהשעה  קלמן מגן 3 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה  סופר פארם אחימאיר
סופר פארם  077-8880780 רח' סמילנסקי פית הרמז    חיפה סופר פארם רמז 19:00 עד 01:00 בלילה    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה  סופרפארם 077-8881110 הנשיא 134    רמת גן האודיטוריום
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון 08:00 עד 01:00    חולון

10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 212.915-
אתמול: 212.915-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
13-7

תל אביב
17-11

חיפה
16-10

גולן
15-8

טבריה
19-9

גליל
11-5

באר שבע
18-8

אילת
22-14

מזג האויר
טמפ' נמוכות מהרגיל

היום - מעונן חלקית, בצפון הארץ 
ייתכן גשם מקומי קל. תחול 

עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין 
יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה.

שני - מעונן חלקית עד מעונן עם 
גשמים מקומיים בצפון הארץ 

ובמרכזה. הטמפרטורות יהיו ללא 
שינוי ניכר.

שלישי - גשמים ברוב אזורי 
הארץ המלווים בסופות רעמים. 

תחול ירידה בטמפרטורות והן 
יעשו נמוכות מהרגיל. חשש 

לשיטפונות בנחלי הדרום 
והמזרח.

רביעי - מעונן חלקית ותחול עליה 
קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין 

יהיו נמוכות מעט מהרגיל בעונה.

רביעישלישישני

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

חמישי  ביום  פרסמה  האו"ם  של 
צה"ל  כוחות  את  המאשים  דו"ח 
בירי מכוון כלפי אזרחים, ביניהם 
ביצעו  שלטענתם  לאחר  ילדים. 
כ־325 ראיינו  שבמהלכו  מחקר 

ומקורות  ראיה  עדי  קרבנות,  עם 
מסמ־ מ־8,000  יותר  וגבו  שונים, 

כים, חברי המועצה כינסו מסיבת 
את  פרסמו  בה  בג'נבה,  עיתונאים 

עיקרי הדו"ח.
הגיוני  בסיס  יש  "לוועדה 
להאמין כי במהלך צעדות השיבה 
עזה,  רצועת  עם  הגבול  גדר  על 
הפרות  ביצעו  ישראליים  חיילים 
להגנת  לאומי  הבין  החוק  של 
קנ־ סנטיאגו  אמר  אדם",  זכויות 

בראש  שעומד  הארגנטינאי,  טון 
המועצה  של  החקירה  ועדת 
"חלק  האו"ם.  של  אדם  לזכויות 

פשעי  ביצוע  כללו  הפרות  מאותן 
האנושות,  נגד  ופשעים  מלחמה, 
מיידי  באופן  להיחקר  וצריכות 
חברי  שלושת  ישראל".  ידי  על 
המועצה חקרו את מותם של 189
התק־ סבב  מתחילת  פלסטינים 

על  וההתפרעויות  האלימות  ריות 
ועד  האחרון,  מרץ  מסוף  הגדר 
סוף 2018. בדו"ח פורסם כי, במה 
שנדמה כמו 'פשע מלחמה', חיילי 
עי־ כלפי  מכוון  באופן  ירו  צה"ל 
מוגבלויות,  ובעלי  ילדים  תונאים, 
כשהתאפשר, בעת שחמאס הוביל 

מפגינים לכיוון גבול הרצועה. 
הדו"ח,  לממצאי  הגיבו  בצה"ל 
ומסרו כי ה'הפגנות' הן התפרעויות 
ומאורגנות  שמופעלות  אלימות 
בנסיון  חמאס  הטרור  ארגון  ידי  על 
תושבי  של  השגרה  בחיי  לחבל 
שהשתתפו  ה'מפגינים'  ישראל. 

בהתפרעויות זרקו בקבוקי תבערה, 
לעבר  אבנים  ויידו  צמיגים  שרפו 
הפלסטינים  כן,  כמו  צה"ל.  חיילי 
הגדר,  לאורך  חבלה  מטעני  הניחו 
כנגד  חיה  באש  השתמשו  ולעתים 

כוחות הבטחון הישראליים.
בנימין  הממשלה  ראש  גם 
נתניהו לא נשאר אדיש לאצבעות 
האו"ם  מן  הנשלחות  המאשימות 
ומסר: "ישראל דוחה על הסף את 
של  אדם  לזכויות  המועצה  דו"ח 
שיאים  קובעת  המועצה  האו"ם. 
ושקרים,  צביעות  של  חדשים 
מתוך שנאה אובססיבית לישראל, 
במזרח  היחידה  הדמוקרטיה 
התיכון. חמאס הוא שיורה טילים 
מט־ משליך  ישראל,  אזרחי  על 

חבלנית  פעילות  ומבצע  נפץ  עני 
על  האלימות  ההפגנות  במהלך 

הגדר".  

השליח גרינבלט: "דו"ח האו"ם מוטה נגד 
ישראל, חמאס אחראי לאלימות בעזה"

  המשך מעמ' ראשון



גאולה גני   40 ירמיהו  ראשי,  סניף  ירושלים. 
חדד האחים  בית   100 כהנמן  ברק.  בני 

02-595-1000
אחריות יצרן 
3 שנים מלאות

100% מימון
ללא מקדמה

אלפי לקוחות 
מרוצים

ט.ל.ח. | התמונות להמחשה בלבד. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. עד גמר המלאי. 

₪1,810

₪810₪1,410

מיצובישי
אאוטלנדר 2019

7 מקומות

עוד מגוון דגמים במחירים מפתיעים - הזמן עכשיו ושלם רק אחרי פסח

i10 יונדאי
2019

Ioniq יונדאי
2019, היברדית

להתחיל לשלם רק אחרי החג
אצלנו נוהגים

ע

ובנוסף,
מתנת חג
לכל רוכש:

סט מהודר
לליל הסדר

מבית 'המפואר'

₪1,000 וי
שו

ב

מזמינים היום רכב חדש, מקבלים לפני החג 
ומתחילים לשלם רק אחרי פסח

שמש רכבים במבצע פסח מיוחד

100% מימון, ללא מקדמה

100% מימון, ללא מקדמה100% מימון, ללא מקדמה

תגלית בברדיטשוב: נחשף קברו של רבי מאיר יחיאל הלוי קמינר זצ"ל
חתנו של הברוך טעם זיע"א, אבי חותנו של מרן ה'שפת אמת' זיע"א 

חשיפה מיוחדת נוספה השבוע 
שרש־ במסגרת  החסידות,  בעולם 
רת הפעילות הענפה של מכון 'אור 
מגדולי  האחרונה.  בתקופה  הגנוז' 
מאיר  רבי  הגאון  היה  היחסנים 
יחיאל הלוי קמינר, בן אחר בן לב־
על ה'מגן אברהם', נכד רבי פייבלי 
להיות  בזיוו"ר  שזכה  קמניצער, 
חתן בעל ה'ברוך טעם' זי"ע. זוגתו 
ע"ה, נפטרה בגיל צעיר, ורבי מאיר 
בעיר  בשנית  ביתו  את  בנה  יחיאל 
היה  יחיאל  מאיר  רבי  ברדיטשוב. 
יודל  רבי  החסיד  הגאון  של  אביו 
בעל  מרן  של  חותנו  זצ"ל  קמינר 

ה'שפת אמת' זי"ע.
לא  ההיסטוריה  ספרי  בכל 
חותנו  משפחת  נודע  ולא  צוינו 
היה  הפטירה  תאריך  בזיוו"ש. 
שר'  בעליל  נראה  שם  ידוע, 
האריך  לא  הוא  אף  יחיאל  מאיר 
קבורתו  מקום  גם  אך  ל"ע,  ימים 
למרות  נמצא,  לא  בברדיטשוב 

חיפושי המשפחה. 
בר־ של  העתיק  העלמין  בית 

והשחתה,  מפגיעות  סבל  דיטשוב 
מהזנחה  כתוצאה  שממון  גם  כמו 
רבת שנים. במקום שרר בלבול רב 
הקשו  הפזורים  המצבות  ושברי 
על איתור קברי הנפטרים במקום.

מכון אור הגנוז השם לו מטרה 
בר־ אבות  קברי  לחשוף  קדושה 

בסייעתא  זכה  ואף  אירופה  חבי 
של  מפעימים  לגילויים  דשמיא 
היסטוריים,  וגילויים  קודש  ציוני 
הנכבדה.  האיתור  למשימת  נרתם 
פנה  המחקר  פעילות  במהלך 
המכון לרבה של ברדיטשוב, הרב 
הפועל  שליט"א  טאהלער  משה 
בבית העלמין מטעם 'ועד הרבנים 

לענייני בית העלמין ברדיטשוב'.
הרב טאהלער השקיע בעבודת 
השיקום במקום עבודה כבירה, כא־

שר ועד הרבנים לוקח על כך חסות 
בפעילות  הקודש.  עמל  להשלמת 

חיפוש יסודית נמצאה מצבת קברו 
מיקומה  ואף  יחיאל  מאיר  רבי  של 
ספק  בלי  זהו  כי  הוברר  המדוייק. 

צאצאיו,  ואלפי  מנוחתו,  מקום 
בהם משפחות ראשי אלפי ישראל, 
יזכו מעתה לפקוד את קברו הסמוך 

סניגורן  של  הקדוש  לאהל  ונראה 
יצחק  לוי  רבי  הרה"ק  ישראל  של 

מברדיטשוב זי"ע.
"...האברך  מצבתו:  נוסח  וזהו 
מו'  וטפסר  שר  קדושים  של  בנן 
הרב  נכד  ז"ל  הלוי  יחיאל  מאיר 
שרגא  מו'  המפור'  החסיד  הצדיק 
זצ"ל  מווארשי  קאמינר  פייביל 
קאמי־ ליב  יוסף  מו"ר  ה"ה  וחתן 
שופרא  האי  על  לן  ווי  מפה.  נקע 
אראלים  נצחו  אשר  בע'  דבלה 
מאוריו  כל  ונחשכו  המצוקים  את 
עין  כהרף  רואיו  כל  אמרו  כי  עד 
נראה לי בבית ואיננו כי לקח אותו 
יחיאל  ד'מאיר  "והאלקי'  אלוקים, 
יענהו" (=בגימ' תר"ז) שתנצבה נפ' 

בדרח מרחשון".
כתוב  נמצא  קברו  בגילוי 

ליב  יוסף  מו"ר  ה"ה  חותנו  שם 
ימין  בצד  נמצאה  ואכן  קאמינקע. 
מצבתו, שם נראה כי נפטר שתים 
האברך:  חתנו  לאחר  שנה  עשרה 
מפורסם  חכם  הישיש  "...הרבני 
ומאודו  בגופו  ציבור  בצרכי  עסק 
במוהר"ר  ליב  ארי'  יוסף  מוהר"ר 
שמואל קאמינקע נפטר בשם טוב 
לפניך  שנת  תר"ך  אדר  כא  ה  יום 

צדקך כבוד ה' אז יאספך".

ארה"ב תעניק פרס של מיליון דולר למי שימסור 
פרטים אודות מקום המסתור של בנו של בן לאדן 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הארכי  של  בנו  לאדן,  בן  חמזה 
טרוריסט אוסאמה בן לאדן, הוכרז 
מחל־ ידי  על  השבוע  סוף  במהלך 
קת המדינה האמריקאית כמבוקש 
המבוקשים  ברשימת  גבוה  בדירוג 
על ידי ארה"ב, ובהתאם לכך יינתן 
פרס של מיליון דולר לכל מי שימ־

מידע  האמריקאיות  לרשויות  סור 
על מקום הימצאו. 

מאז חיסולו של רב המחבלים 
למנהיג  בנו  הפך  לאדן,  בן  אוסמה 
חלק  שמהווה  טרור,  קבוצת  של 
מארגון אל קאעידה. יש הטוענים 
וכי  יותר,  עוד  בכיר  מעמדו  כי 
הוא מנהיג בפועל את מה שנשאר 
שבאופן  למרות  קאעידה',  מ'אל 

האר־ כמנהיג  שהוכתר  מי  רשמי 
האב,  לאדן  בן  של  סגנו  הוא  גון 

איימאן  ד"ר  המצרי  הטרוריסט 
א־זוואהירי. 

בני ברק: פעוט נפגע 
משתיית שמן למאור

מאת חיים מרגליות

נפגע  וחצי  שנה  כבן  פעוט 
למאור,  שמן  ששתה  לאחר 
בביתו  למאכל,  ראוי  שאינו 
בביתו  טופל  הוא  ברק.  בבני 
החו־ לבית  פונה  מכן  ולאחר 

לים.
חובש  אנגלרד  אריאל 
"יחד  סיפר:  הצלה'  ב'איחוד 

של  אמבולנס  צוות  עם 
תיאום  תוך  הצלה'  'איחוד 
של  החירום  קו  עם  טלפוני 
בהר־ למידע  הארצי  המרכז 
ראשוני  סיוע  הענקנו  עלות 
פונה  הוא  מכן  ולאחר  לילד 
להמשך  נמרץ  טיפול  בניידת 
בבית  רפואי  טיפול  קבלת 
מוגדר  כשמצבו  החולים 

בינוני". צרפת: הושחתה אנדרטה לזכר בית 
כנסת שנחרב ע"י הנאצים בשטרסבורג

המשטרה בודקת אם יש קשר בין אירוע זה לחילול בית קברות באזור 
שטרסבורג לפני כשבועיים 

מאת א. למל

חילול  לאחר  בלבד  כשבועיים 
בשטרסבו־ יהודיים  קברים  כ־80 
בעיר.  אנטישמית  תקרית  שוב  רג, 
לזכר  אנדרטה  השחיתו  אלמונים 
בית כנסת שהוצת על ידי הנאצים 

בשואה.
האנדרטה מוצגת במקום שבו 
בעיר,  היהודי  הכנסת  בית  עמד 
עד שנהרס על ידי הנאצים בשנת 

תש"א.
בו־ המשטרה  הדיווח,  עפ"י 

זה  אירוע  בין  קשר  יש  אם  דקת 
שטר־ באזור  קברות  בית  לחילול 

סבורג לפני כשבועיים.

שטרסבורג,  עיריית  ראש  סגן 
הח־ לאירוע  הגיב  פונטנל,  אלאן 

חדשה  אנטישמית  "תקרית  מור: 
קלבר  קה  הכנסת  בית  בעירנו. 
נשרף בידי הנאצים, והלילה הוש־

לזכרו".  שהוקמה  האנדרטה  חתה 
המקומית  המשטרה  כי  ציין  הוא 
למ־ האחראים  את  ללכוד  פועלת 
עשה. "למרבה הצער, ההיסטוריה 

חוזרת על עצמה", כתב.

אלג'יריה: 183 מפגינים נפצעו במחאה 
נגד המשך שלטון הנשיא בוטפליקה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נפצעו  אדם  בני   183 לפחות 
בשורה  האחרון,  שישי  ביום 

במ־ שהתקיימו  הפגנות  של 
הנשיא  של  כוונתו  על  חאה 
לג־ בוטפליקה,  עזיז  אל  עבד 
קדנציית  על  להתמודדות  שת 

בבחירות  חמישית  נשיאות 
בעוד  להתקיים  הצפויות 

כחודשיים. 
של  קבוצה  מייצג  בוטפליקה 
בפועל  השולטים  צבא  בכירי 
לעצמאית.  הפכה  מאז  במדינה 
כעשרים  לפני  לתפקיד  כשנכנס 
הראשו־ בחודשים  הצליח  שנה, 

למגר  הנשיאות  כס  על  שלו  נים 
באופן סופי מרד אסלאמי שהציק 
עם  לכן,  קודם  שנים  לאלג'יריה 
פיגועים חוזרים ונשנים. בכך קנה 
בטחון',  'מר  של  מעמד  לעצמו 
הכלכלית  המדיניות  שגם  ונראה 
מצד  רצון  לשביעות  זכתה  שלו 

האזרחים. 
לקה  מאז  האחרונות,  בשנים 
נראה  לא  כמעט  מוחי,  בשבץ 
המדינה  ואת  בציבור,  בוטפליקה 
ומקור־ עוזריו  למעשה  מנהלים 

מתכוון  הוא  שכעת  העובדה  ביו. 
במ־ חמישית  לכהונה  להתמודד 

באלג'יריה  הקיים  ובמצב  ספר, 
יוכרז  גם  שהוא  ספק  אין  לאיש 
ולא  הבחירות,  לאחר  כמנצח 
מהאזרחים  אחוזים  כמה  משנה 
את  מעוררת  בפועל,  לו  יצביעו 
צעירים  מתנגדיו,  של  כעסם 
שמבקשים להביא לאלג'יריה את 
האמיתית,  הדמוקרטיה  בשורת 
שלא תהא נשלטת על ידי קבוצת 
ומקורביהם  קשישים  צבא  יוצאי 

הצעירים. 
במוקדים  התקיימו  ההפגנות 
רובן  האחרון,  שישי  ביום  רבים 
מנו־ מי  על  והתנהלו  שקטות  היו 
לאלי־ הפכו  מהן  כמה  אך  חות, 

מות, בהן גם ההפגנה שהתקיימה 
לארמון  סמוך  אלג'יר,  בבירה 

הנשיאות. 
האלג'יראי  הבריאות  משרד 
מהמפגי־ אחד  כי  גם  מסר 

לב  מהתקף  כתוצאה  מת  נים 
בה  הפגנה  במהלך  לו  שנגרם 

השתתף. 
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