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משה מרדכי מרגלית 
ב"ר ברוך הי"ו

ישיבת 'שערי תורה' - ירושלים 
אשדוד

צפורה פיגא קניג 
ב"ר יוסף הלל הי"ו
הסמינר החסידי - בני ברק
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום שני, אור לכ"ח באדר א' תשע"ט

חמאס באולטימטום: 20 מיליון דולר 
או שהטרור מרצועת עזה יימשך

משעות הבוקר של יום האתמול שלושה בלונים התפוצצו בשטחי יישובים בעוטף עזה, לצד הפרות סדר 
סמוך לגבול ^ צה"ל תקף עמדת תצפית של חמאס ^ על רקע איומי חמאס, היום צפויה להגיע לעזה 

משלחת מצרית לדון עם הארגון השולט ברצועה במאמצים לייצוב הרגיעה

מאת סופרנו הצבאי

שהופרחו  נפץ  בלוני  שני 
מכיוון רצועת עזה התפוצצו אמש 
במועצה  ולבתים  ליישובים  סמוך 
יותר  מוקדם  אשכול.  האזורית 
שחובר  נוסף  בלונים  זר  שוגר 
התפוצץ  המטען  נפץ.  חומר  אליו 
אש־ האזורית  המועצה  בתחומי 
כול, מבלי שנגרם נזק. במהלך יום 
עמדות  שתי  תקף  צה"ל  האתמול 
רצועת  במרכז  חמאס  של  תצפית 

עזה, כך הודיע דובר צה"ל.
הציב  חמאס  כי  דווח  במקביל 
לישראל אולטימטום חדש, ודורש 
לש־ דולר  מיליון  ממנה 20  לקבל 

לם לפקידיו – או שימשיך במגמת 
האחרונים  הימים  של  ההסלמה 
אמר  בארגון  מקור  עזה.  ברצועת 

לחדשות כאן 11 כי ישראל הפרה 
היא  אם  וכי  הרגיעה,  מתווה  את 
רוצה לחזור אליו, עליה לחדש גם 

את תשלום המשכורות לפקידים.
שבועות  כחמישה  לפני  כבר 

בג"ץ הורה לשר האוצר לחתום על 
העלאת מחיר מוצרי החלב שבפיקוח 

תנובה הודיעה: ההתייקרות תידחה עד לאחר חג הפסח

מאת שלמה גרין

שבפיקוח  החלב  מוצרי 
האוצר  ששר  לאחר  מתייקרים: 
תקו־ במשך  סירב  כחלון  משה 

ההמלצה  על  לחתום  ארוכה  פה 
המחירים  ועדת  של  המקצועית 
החלב,  מוצרי  מחירי  את  להעלות 
לכחלון  בג"ץ  שופטי  אתמול  הורו 
לאמץ את החלטת ועדת המחירים 
הע־ את  המסדיר  הצו  על  ולחתום 

לאת המחירים.
בעקבות פסיקת בג"ץ, צפויים 
שבפיקוח  החלב  מוצרי  מחירי 
 3.4 של  ממוצע  בשיעור  לעלות 
תהיה  בהמשך  הנראה  וככל  אחוז, 
לע־ בהתאם  נוספות  התייקרות 

בין  הגולמי.  החלב  מחירי  ליית 
בקר־ חלב   – שיתייקרו  המוצרים 

לבנה,  גבינה  חמאה,  ובשקית,  טון 
גיל  אשל,  ומתוקה,  חמוצה  שמנת 

ועוד. 

אמר  כחלון  משה  האוצר  שר 
בתגובה להחלטה כי "פסיקת בג"ץ 
היא פגיעה ישירה בצרכן ובמשפ־

חה הישראלית. היא נגועה בחוסר 
איזון  ובחוסר  חברתית  רגישות 
בצע  של  שיקולים  בין  מוחלט 

פיגוע דריסה בבנימין: הג'יפ נתקע בבוץ 
והחיילים שהמתינו לחילוץ נדרסו

מאת סופרנו הצבאי

בלילה  נפצע  צה"ל  קצין 
קשה  באורח  לשני  ראשון  שבין 
קל  באורח  נפצע  מג"ב  וחייל 
לצומת  סמוך  דריסה  בפיגוע 
צוות  בנימין.  שבאזור  הפרסה 
של  רפואה  כוח  בסיוע  מד"א 
טיפול  לפצועים  העניקו  צה"ל 
לבית  השניים  את  ופינו  רפואי 
השומר.  שבתל  שיבא  החולים 
למוות  ירה  צה"ל  כוח  בתגובה 

בכניסה  מהדורסים  בשניים 
השלישי  את  ופצע  נעמה  לכפר 
שנעצר לאחר מכן. מדובר צה"ל 
השליכו  המחבלים  כי  נמסר 
תבערה  בקבוקי  האירוע  לפני 
לציר 443.  הסמוך  מעבר  לעבר 
את  המחבלים  ביצעו  בו  ברכב 
תבערה  בקבוקי  נמצאו  הפיגוע 

נוספים.
כי  עולה  הפיגוע  מתחקיר 
ביצע  כפיר  חטיבת  של  כוח 
בפיקוד  נעמה  בכפר  מעצרים 

שעשה  בעת  הפלוגה.  מפקד 
לכפר  מחוץ  דרכו  את  הכוח 
נתקע רכב הספארון שבו נסעו 
החיילים בצומת הכניסה לכפר. 
והמתין  הרכב  מכלי  פרק  הכוח 
הוז־ למקום  לו.  מחוצה  לסיוע 

את  לאבטח  כדי  מג"ב  כוח  עק 
כלי  בתיקון  ולסייע  החיילים 
מסוים  בשלב  התקוע.  הרכב 
הגיח במהירות גבוהה כלי רכב 
מכיוון הכפר נעמה לעבר הכוח 

לקראת מערכת הבחירות הגורלית שתתקיים בד' בניסן 

מטה הבחירות המשותף של 'יהדות התורה' 
יתכנס היום לקראת השקת קמפיין הבחירות 

חברי 'מטה ההסברה' של מטה הבחירות המשותף נערכים לקראת השקת קמפיין הבחירות הרשמי שיפנה לכלל הקהלים המאחדים את 'יהדות 
התורה והשבת' במטרה להביא 100 אחוזי הצבעה לרשימה ולייצר זהות בקרב כלל המצביעים החרדים בחשיבות ההצבעה ל'יהדות התורה' ^ 
פנייה מיוחדת למשפחות המתעתדות לצאת לחו"ל לקראת חג הפסח הבעל"ט "הפעם זה בלתי אפשרי. היהדות החרדית עלולה לאבד חלילה 
̂ מטה הארגון מאיץ בציבור הבוחרים לבדוק  רבבות קולות אם אנשים יזלזלו באחריות המוטלת עליהם, ובחשיבות המערכה המוטלת על הכף" 

̂ נערכים למערכה  כל אחד אם יש ברשותו תעודת זהות, יש להזמין תעודת זהות במוקדי משרד הפנים 

מאת כתב 'המבשר'

מוחות  וסיעור  פעילות  תנופת 
התו־ 'יהדות  של  הבחירות  במטה 

רה והשבת' לקראת השקה רשמית 
ובחירת  הבחירות  קמפיין  של 
אחראים  שיהיו  הפרסום  אנשי 
זהות  ויצירת  המסרים  לחידוד 

את  המאגדים  הקהלים  כלל  בקרב 
במטרה  המאוחדת,  התורה  יהדות 
והג־ הצבעה  אחוזי   100 להבאת 

החרדית  הנציגות  של  כוחה  דלת 
בכנסת בבחירות הקרובות. 

הגורלית  הבחירות  מערכת 
תתקיים בד' בניסן הקרוב, כאשר 

אגודת   – התורה  יהדות  פעילי 
ישראל ודגל התורה, נכנסו לעשיה 
נמרצת כאשר גודל האחריות ניכר 
עליהם לקראת המערכה הגורלית 
לפעול  החרדית  היהדות  לכלל 
יהדות  רשימת  עבור  ולהפעיל 

הערב יומא דהילולא קמא של 
כ"ק מרן אדמו"ר מוויזניץ זצוק"ל 

עליה לציה"ק בבית החיים במאנסי מחר אחה"צ 
ולאחר מכן סעודת הילולא המרכזית בראשות כ"ק 

מרנן האדמו"רים שליט"א

מאת כתב 'המבשר'

א',  אדר  לכ"ט  אור  הערב 
מרן  כ"ק  של  קמא  דהילולא  יומא 
שנתע־ זצוק"ל,  מוויזניץ  אדמו"ר 

לה לשמי רום לפני י"ב חודש ביום 
כ"ט אדר תשע"ח. 

דחסידי  המדרש  בתי  בכל 
וויזניץ ברחבי העולם יערכו הערב 
בה־ והתכנסויות  הילולא  סעודות 

שתתפות רבני ומשפיעי החסידות 
שיעלו את זכרו הטהור של הרועה 
דר־ על  בדבריהם  ויעמדו  הנאמן, 

אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  בקודש  כיו 
זצוק"ל ומסירות נפשו לרומם את 
כל אחד ואחד ולהעלותו בנתיבות 

אור ירוק להרס בית המחבל מגבעת אסף ועפרה
בג"ץ התיר להרוס את ביתו של המחבל עאסם ברגותי, שביצע את הפיגועים 

בגבעת אסף ובעפרה לפני כארבעה חודשים

מאת סופרנו הצבאי

בג"ץ התיר אתמול בצהריים 
המחבל  של  ביתו  את  להרוס 

עאסם ברגותי, שביצע את הפי־
ובעפרה.  אסף  בגבעת  גועים 
בפסק  כתב  הנדל  ניל  השופט 
הדין, "אסתפק באמירה כי החו־

בהסכמת  עיינו,  בו  הסודי  מר 
תו־ אחד,  צד  במעמד  העותרים, 

מך באופן חד משמעי באפשרות 

הלילה בחצות המוקדים נסגרים
מוסדות צאנז מפתיעים השנה! גם משכורת מכובדת בכל 
חודש, גם רכב יוקרתי במתנה ^ והלילה בחצות יסגרו כל 

המוקדים ברחבי הארץ

לק־ אנו  עומדים  אלו  בימים 
של  הענק  הקמפיין  סיום  ראת 

לטובת  לשנה'  משכורת  'הגרלת 
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המצב בעזה מחייב החלטה אמיצה 
את  מלהיט  חמאס  צה"ל  של  המודיעין  אגף  שהעריך  כפי 
הגזרה במגמה להביא להתפוצצות שתשנה, כך הוא מקווה, את 
התמונה ותאלץ את ישראל להסיר את ההסגר. מערכת הבחירות 
תשומת  את  מקטינים  הממשלה  ראש  נגד  והאישומים  הסוערת 
שאינה  כמעט  עזה  עוטף  תושבי  וזעקת  למתרחש  הציבור  לב 
עוד  לנו  והרי  הבחירות.  בענייני  עסוק  המדיני  הדרג  נשמעת. 
מכהן  ממשלה  ראש  נגד  שחקירות  היה  הראוי  מן  מדוע  סיבה 
והוצאת כתבי אישום נגדו צריכות להידחות ע"פ הנוהל הצרפתי 
עד לסיום כהונתו. הקבינט המדיני אמנם התכנס השבוע אך לא 
נחטא לאמת אם נטען כי ענייני הבחירות מטרידים אותם יותר. 
פוגעים  הבלונים  ושיגור  הגדר  ליד  האירועים  אין  ד'  בחסדי 
מהוות  אינן  האוויר  חיל  של  הפושרות  התגובות  אבל  בנפש. 

תשובה. 

מערכת הבחירות ריכזה סביבה, משני צדי המתרס, שלושה 
בכירים  וכן  דרום  פיקוד  אלופי  שני  בטחון,  שר  רמטכ"לים, 
בשירותי הבטחון. במדינה מתוקנת היה ראש ממשלה מכנס את 
בעלי הנסיון האלה (בהם מי שניהלו את צוק איתן ולפחות מערכת 
אחת קודמת) לדיון מיוחד כדי להחליט באשר להתמודדות עם 
חמאס. אחת הבעיות הבטחוניות בתקופת מערכת בחירות היא 
תתפרש  הצבא  את  להפעיל  החלטה  שכל  חוששת  שהממשלה 
היא  רמז לתופעה הזאת  כנסיון להשפיע על מערכת הבחירות. 
הדלפה בשם גורמים במערכת הבטחון שהם חוששים כי שיבוש 
תפעול הטלפונים הניידים, המאבק בהר הבית נגד חדירת הווקף 
לשער הרחמים וקיזוז משכורות המחבלים מכספי המיסים של 
הרש"פ עלולים להביא להתפרצות אלימה ביו"ש. בידיעות הללו 
דוחפים  וממשלתו  נתניהו  כאילו  האשמה  של  משמץ  יותר  יש 

לעימות עם רש"פ מסיבות פוליטיות.

מעולה.  במצב  המדינה  עתה  מצויה  בין־לאומית  מבחינה 
כה  בדרום  וחמאס  בצפון  חיזבללה  ולגרורותיה  לאיראן  האיבה 
נגד  בפעולה  יראו  לא  שהם  כך  הסוניות  ערב  מדינות  אצל  עזה 
ביטוי  לידי  בא  הזה  המדיני  השינוי  ישראלית.  תוקפנות  חמאס 
האוסרת  הצעה  שללו  וסעודיה  מצרים  עמון.  ברבת  בוועידה 
נורמליזציה עם ישראל. חמאס יגביר את תוקפנותו ככל שיקרבו 
הבחירות וחג הפסח. מן הראוי היה שהממשלה, בשיתוף בכירים 
מהמפלגות המתחרות ינסו להסכים על קווים אדומים שחצייתם 

תחייב תגובה קשה. 

מצה ומריבה
משלושה יוצא אחד.

לג־ אתמול  שנקלע  מי 
ללעוג  היה  יכול  הצפון  בול 
שנראה  לפיד  ליאיר  בקלות 
כמסתפח אחר שלושה שגם 
ניכר  באופן  ממנו  גבוהים 
משו־ צבאי  מכנה  בעלי  וגם 
בה־ הסתפק  הוא  בעוד  תף 

לא  ובבדיחה  בידורית  גשה 
מוצלחת כשר אוצר כושל.

כמובן  היא  הכוונה 
ראשי  שהחליטו  לסיור 
העונה  הכלאיים  מפלגת 
לשם האוורירי והלא מחייב 
לשקר  הרוצה  בגולן.  לערוך 
האסטרטגים  עדותו.  ירחיק 
הרחיקו  אכן  המפלגה  של 
אל  בראשה  הניצבים  את 
להשמיע  כדי  הרחוק  הצפון 
תלושה  הכי  ההצהרה  את 
היום  מסדר  ומרוחקת 
נרד  לא  בישראל.  הציבורי 
כאילו  הבהירו.  מהגולן, 
התיכון  במזרח  מישהו  שיש 
שבאמת חושב כי על הפרק 
הקצב  עם  ומתן  משא  עומד 

מדמשק.
על  הלעג  ככלות  אבל 
ונטול  הקומה  נמוך  לפיד 
בן  פוליטי  נסיון  הרזומה, 
לעומת  לו  יש  וחצי  קדנציה 
אתמול  הטירונים.  הגנרלים 
הוא יכול היה לחכך את ידיו 
בהנאה כשכל הפרק בנושאי 
שהשיקה  במצע  ומדינה  דת 
ובד־ בצלמו  הוא  המפלגה 

מותו. כל מה שרק ניתן היה 
לדחוס לשם כדי לקעקע את 
שאריות הפרהסיה היהודית 
בק־ הושחל  ישראל,  בארץ 

לות ובטבעיות.
יהיה  ניתן  לא  מעתה 
מלאכותית  הפרדה  לבצע 
בין גנץ לבין לפיד. אם לפיד 
ובלתי  מלא  באופן  שולט 
שום  אין  במצע  מעורער 
ישלוט  לא  כי  להניח  סיבה 
לפחות  מטעמה,  בנעשה  גם 
בתחום זה, אם וכאשר יוענק 

השלטון למפלגה.

מצא מוצא
דקות  לחמישים  קרוב 
נמשך נאום השקת הקמפיין 

של נתניהו.
הפעם  גם  תמיד,  כמו 
הב־ ועדת  יו"ר  של  הגזירה 

חירות שלפיה אין להעבירו 
הטיבה  רק  ישיר,  בשידור 
בו  הענין  את  והגבירה  עמו 
התכוון  שלא  מי  מצד  גם 

לייחס לו חשיבות.
כי  הדובר  על  היה  ניכר 
לזקוף  במיוחד  מתאמץ  הוא 
שמנה  ההצלחות  סדרת  את 
לא רק לעצמו אלא גם לחב־
ריו לסיעה, כמתבקש מהש־

קה רשמית של מסע בחירות 
של מפלגה ולא של מועמד. 
הדבר עלה לו במאמצים ני־

כרים משום שבנאומיו בימי 
שגרה אינו נוהג לעשות כן.

אבל ליבת הנאום הוקד־
שה ללא אחר מקרב המאסף 
שאליו ביקש ראש הממשלה 
הוא  גייסותיו.  את  לרתק 
שרק  כמו  במילים  להטט 
למתחריו  לעג  יודע,  הוא 
מרים  עלבונות  בהם  והטיח 
"רוטציה  לגנץ,  רמז  ("צנון", 
על  חרץ  נסיון",  חוסר  של 
אופי השלטון שהם מייחלים 
עמדותיהם  על  הצביע  לו), 
בהסכם  (תמכו  הבעייתיות 
התנגדו  האיראני,  הגרעין 
תמכו  מצרים,  בגבול  לגדר 
מכל  יותר  אך  בהתנתקות), 
אינה  המערכה  כי  הבהיר 
הולך  לא  "זה  וכי  פשוטה 

להיות קל".
זה  היה  סימבולי  באורח 
התאמץ  אותו  המנוזל  אפו 
באמ־ אם  לעת,  מעת  לקנח 

בידו,  ואם  טישו  נייר  צעות 
העובדה  את  ביטא  שכמו 
מו־ מלהיות  רחוק  שהנצחון 
המלו־ הנאום  למרות  בטח, 
הקרשנדו  רגעי  אף  על  טש, 
שלא פסו ממנו, חרף לחיצת 
סער,  עם  הממושכת  היד 
למרות המדינות ששמותיהן 
(בשלב  ברצף  ממנו  נפלטו 
ביקר  כי  ואמר  טעה  מסוים 
כתבים  מספר  באפגניסטן; 
לדווח  מיהרו  במקום  שהיו 
בהתרגשות:  למערכותיהם 
ביקרתי   – חשף  "נתניהו 
קלה  שעה  באפגניסטן"; 
לאחר הנאום, פרסם נתניהו 
הבהרה מחויכת, "התכוונתי 

אזרבייג'אן"). 
הנאום  האם  יגידו  ימים 
את  שהפיח  זה  היה  הארוך 
והשי־ שומעיו  בקרב  הרוח 

עבר  לכל  הנעים  את  בה 
שהיתה  או  הפוליטי  לביתם 
זו תחילת הסוף הפוליטי של 
האיש שרק התמיד לנצח עד 

כה.

מיצה עצמו
שר  לומד  הקשה  בדרך 
ההג־ כי  כחלון  משה  האוצר 
נה האולטימטיבית שהעניק 
עמדה  לא  לבג"ץ  ושוב  שוב 

לו.
בג"ץ  זה  היה  תחילה 
מס  ביטול  את  עליו  שכפה 
בהמשך  השלישית.  הדירה 
הטבק  גלגול  על  המס  בא 
על  ההחלטה  באה  ועתה 

עליית מחירי החלב.
ימין שפוי או כפוי, לשי־

פוטכם.
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צבא ארה"ב פרס לראשונה 
בישראל מערכת הגנה מפני טילים

במסגרת תרגיל של צבא ארה"ב בישראל, הוצבה מערכת ההגנה המתקדמת 
מפני טילים ^ בתרגיל השתתפו יותר מ־200 חיילים

מאת סופרנו הצבאי

צבא  של  האירופאי  הפיקוד 
פריסה  אלה  בימים  מקיים  ארה"ב 
טילים  מפני  הגנה  מערכת  של 
בישראל, כחלק ממימוש התפיסה 
ובמסגרת  המשותפת  המבצעית 

תרגיל משותף.
תרגול  היא  הפריסה  מטרת 
של  המהירה  הפריסה  יכולת 
העו־ ברחבי  מורכבות  מערכות 

ושיתוף  היכולות  חיזוק  לצד  לם 
ההגנה  מערכות  עם  הפעולה 
של  האוויר  בחיל  האוויריות 
ההגנה  מערכת  פריסת  צה"ל. 
האמריקנית בישראל מבטאת את 

לבטחונה  ארה"ב  של  מחויבותה 
ומתרחשת  ישראל  של  ולהגנתה 
תרגיל  של  סיומו  לאחר  קצר  זמן 

משותף 'ג'וניפר פלקון'.
האמריקאית",  "המערכת 
רונן  תא"ל  צה"ל,  דובר  אומר 
מתקדמות  יכולות  "בעלת  מנליס, 
מאוד נגד טילים בליסטיים". לד־

היבשתית  בפריסה  בריו,  מדובר 
זה  מסוג  מערכות  של  הראשונה 
המקבילה  היא  זו  ומערכת  בארץ 

ל'חץ 2' הישראלית.
שהחלה  הפריסה,  "במהלך 
היום, מתרגלים הגנה משולבת עם 
פקודות מוכנות מראש ושת"פ בין 
יוקום לצה"ל", מוסיף תא"ל מנליס 

להעצים  היא  "המטרה  ומסביר: 
את התיאום ההדדי ואת היכולות 
ישראל,  שמי  להגנת  המבצעיות 
לאירועים  אקטואלי  הקשר  ללא 
מע־ לשלב  הזדמנות  זו  מסוימים. 

רכות הגנה אמריקניות מתקדמות 
במערך ההגנה האווירית".

צה"ל פועל בשיתוף פעולה עם 
להע־ במטרה  האמריקנים  הכוחות 
צים את התיאום ההדדי ואת היכו־

לות המבצעיות להגנת שמי ישראל, 
הזדמ־ האמריקנית  בפריסה  ורואה 
נות לתרגל את שילובן של מערכות 
הגנה אמריקניות מתקדמות במערך 

ההגנה האווירית.
מתווס־  THAADה־ מערכת 
האוויריות  ההגנה  יכולות  אל  פת 
הצה"ליות  האוויר  חיל  של 
בליסטיים  טילים  כנגד  הקיימות 
לאחת  ונחשבת  ארוכי־טווח, 
מסוגה  המתקדמות  המערכות 
בעולם. צה"ל ערוך ומוכן להגן על 
מגוון  מפני  המדינה  ועורף  שמי 
ומברך  ורחוקים  קרובים  איומים 
מדובר  התרגיל.  של  קיומו  על 
קשורה  שאינה  הגנתית,  בפריסה 

לאירוע ספציפי.
הממשלה בנימין נתניהו  ראש 
בירך על התרגיל ואמר כי "פריסת 
מפני  האמריקנית  ההגנה  מערכת 
טילים בישראל היא עדות נוספת 
לבטחון  ארה"ב  של  למחויבות 

ישראל.
האמ־  THAADה־ "מערכת 
המערכות  לאחת  נחשבת  ריקנית 
עם  ויחד  בעולם,  המתקדמות 
עוד  אנחנו  שלנו  ההגנה  מערכות 
עם  להתמודד  כדי  חזקים  יותר 
מכל  ורחוקים  קרובים  איומים 
הקשר  התיכון.  המזרח  רחבי 
לא  מעולם  לישראל  ארה"ב  בין 
על  מברך  אני  יותר.  חזק  היה 
אמר  המשותף",  התרגיל  קיום 

נתניהו.
הזו  ההגנה  מערכת  כי  נציין 
היא מערכת ניידת, שניתן לפרוס 
ושמטרתה  העולם  בכל  במהירות 
היכו־ בליסטיים.  טילים  יירוט 
המערכת  של  הספציפיות  לות 
מיקום,  כמו  במשתנים  תלויות 
למער־ האיום.  ומאפייני  טווח, 

אנדו־אטמוספריות  יכולות  כת 
יכולות  וגם  האטמוספירה)  (בתוך 
(מחוצה  אקסו־אטמוספריות 
באנ־ משתמש   THAADה־ לה). 
טילים.  ליירט  כדי  קינטית  רגיה 
חלקים  לעבר  מכוונת  המערכת 
שונים בנתיב הטיל של האויב, וכן 

לאיומים אחרים.

4 פלסטינים נתפסו עם מטעני צינור
שוטרי משמר הגבול של משטרת ישראל ושוטרי המעברים של המשטרה 
הצבאית סיכלו הברחת אמצעי לחימה משטחי יהודה ושומרון לירושלים

מאת כתב 'המבשר'

אמש  עצרו  צה"ל  חיילי 
שזוהו  לאחר  חשודים  ארבעה 
בצו־ מתקדמים  תצפיות  ידי  על 
שכם.  העיר  מכיוון  חשודה  רה 
גופם  על  נמצאו  בדיקה  לאחר 
החשו־ צינור.  מטעני  ארבעה 

כוחות  לחקירת  הועברו  דים 
הבטחון.

שו־ עצרו  נוסף,  באירוע 
והמשטרה  הגבול  משמר  טרי 
מז־ במעבר  המוצבים  הצבאית 

חשדם  את  שעורר  רכב  מוריה 
פלסטינים.  ארבעה  נמצאו  ובו 
השוטרים  איתרו  ברכב  בחיפוש 

במכונית  שהוסלקו  אקדחים   2
וכן מספר מטעני צינור.

המשטרתי  הבידוק  במהלך 
הפלסטינים  הנראה  ככל  הזעיקו 
להם.  לסייע  במטרה  'תגבורת' 
שהגיעו  הפלסטינים  חמשת 
הם  גם  נעצרו  לחבריהם  לסייע 

לחקירה.

אירועי אנטישמיות 
בצרפת ובבלגיה

אלמונים ריססו סמלים אנטישמיים על בנין המרכז היהודי בעיירה 
מומנהיים בעיר אלסט שבבלגיה, הוצגו שתי בובות אנטישמיות 

באירוע בחסות אונסק"ו

מאת א. למל

אלמו־ בצרפת:  אנטישמיות  גל 
על  אנטישמיים  סמלים  ריססו  נים 
מומ־ בעיירה  היהודי  המרכז  בנין 
הודיעו  כך  צרפת,  שבמזרח  נהיים 
רשויות אכיפת החוק במדינה. צלבי 
קיר  ועל  הבנין  דלת  על  אותרו  קרס 

הבנין. חקירה נפתחה. 
האירוע, שמצטרף לגל אירועי 
ובאירופה,  במדינה  האנטישמיות 
במז־ מומנהיים  בעיירה  התרחש 

רח צרפת. צלבי הקרס התגלו על 
כבית  בעבר  ששימש  הבנין,  דלת 
כנסת ועליו חרוטות אותיות בש־

המקומית  במשטרה  פה העברית. 
פתחו בחקירה.

אירוע  במסגרת  כך  בתוך 
אלסט  בעיר  שהתקיים  תרבות 
בובות  שתי  הוצגו  שבבלגיה, 
באירוע  זעם.  וגררו  אנטישמיות 
שהתקיים בחוצות העיר ומומן גם 

על ידי ארגון אונסק"ו של האו"ם, 
בו־ שתי  המבקרים  בפני  הוצגו 
בעלי  יהודים  בדמות  ענק  בות 
פאות  מרושעות,  פנים  ארוך,  אף 

ארוכות ושטריימלים.
הת־ את  שהזכירו  הבובות, 

טרום־השואה,  הנאצית  עמולה 
כשאחד  אלסט,  ברחובות  סיירו 
פושט  בזמן  ובו  סיגר  מעשן  מהם 
ידו לנדבה. למרגלותיהם נראו גם 

שטרות ומטבעות כסף רבים.
אברהם  הרב  בריסל  של  רבה 
בישראל  אלו  בימים  השוהה  גיגי 
והתמו־ המידע  את  קיבל  כי  אמר 
נות המזעזעות מהקהילה היהודית 
הללו  הקשות  "התמונות  באלסט. 
בתולדות  אפלים  ימים  מזכירים 
בענין  ביותר  החמור  אירופה. 
המביש  שהקרנבל  העובדה  היא 
אונסק"ו.  בחסות  מתקיים  הזה 
שכזה  בינלאומי  שארגון  במקום 
ישווק ערכים של סובלנות וכבוד 
שנאה  של  רעיונות  משווקים  הם 

אנטישמיות הסתה וגזענות.
האנטי־ מגילויי  מודאג  "אני 

אלה  שבימים  בבלגיה,  שמיות 
ובימים  מאחר  להערכתי,  גוברים, 
שני  של  משפטם  מתנהל  אלה 
ופצעו  ארבעה  שרצחו  המחבלים 
בבלגיה,  היהודי  במוזיאון  שניים 
הגוברים  האנטישמיות  וממעשי 
בכלל ברחבי אירופה. בסוף השבוע 
אשוב לבלגיה ואיוועד עם הנציבה 
וראשי  האנטישמיות  על  הממונה 
האיחוד האירופי כדי להשמיע את 
ולשמוע  אירופה  יהדות  של  קולה 
באופן  לטפל  בדעתם  כיצד  מהם 
האנטיש־ נגד  בנחישות  מערכתי 

ויש  האפלות.  צורותיה  בכל  מיות 
בכדי  הנדרשים  הכלים  את  להם 
התו־ נגד  האיחוד  חוקי  את  לאכוף 

פעות והמעשים הללו".

מנדלבליט הודיע: מתנגד 
לפסילת רשימות לכנסת

היועץ המשפטי לממשלה הגיש חוות דעת ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בה 
טען כי דין כל בקשות הפסילה – להידחות

מאת מאיר ברגר

לממשלה,  המשפטי  היועץ 
אתמול  הגיש  מנדלבליט,  אביחי 
המרכזית  הבחירות  ועדת  ליו"ר 
בנו־ עמדות  מספר  ה־21  לכנסת 
על  שהתבקש  כפי  שונים,  שאים 
דחה  מנדלבליט  הוועדה.  יו"ר  ידי 
לפ־ לצורך  באשר  הטענות  כל  את 

סול רשימות או מועמדים.
שדרשה  לעתירה  בתגובה 
התמודדות  את  לאשר  שלא 
הימין  מפלגות  איחוד  רשימת 
הלאומי  האיחוד  היהודי,  (הבית 

'פגיעה  בשל  יהודית)  ועוצמה 
"דין  כי  היועמ"ש  קבע  בשוויון', 
שכן  הסף  על  להידחות  הבקשה 
שב־ עילה  על  הצביע  לא  העותר 

להתאחד  ממפלגות  המונעת  דין 
לרשימה אחת לצורך מעבר אחוז 

החסימה".
דעתו  את  מסר  גם  היועץ 
באשר לעתירה לפסול את מועמ־

דותו של ח"כ אלי בן דהן, המשובץ 
הליכוד  ברשימת  ה־28  במקום 
מבו־ עילה  כל  "אין  ה־21.  לכנסת 
ררת בדין לפסילת מועמדותו של 
עקב  דהן,  בן  אלי  הכנסת  חבר 

למ־ הליכוד  מפלגת  בין  ההסכם 
פלגת אח"י", הסביר מנדלבליט.

על פי חוות דעתו, אין גם לק־
התמודדות  נגד  העתירות  את  בל 
חרף  לכנסת,  הערביות  המפלגות 
המדי־ נגד  פועלות  שהן  הטענה 

פורש  בו  לאופן  לב  "בשים  נה. 
ביהמ"ש  ע"י  הכנסת  יסוד  חוק 
הכולל  הראיות  חומר  העליון, 
הבקשות  שתי  במסגרת  שהוצג 
לא  שכן  קבלתן,  את  מצדיק  אינו 
הצטברה 'מסה ראייתית קריטית' 
רשימת  פסילת  לשם  המתחייבת 

מועמדים".

הליכוד השיק רשמית את הקמפיין: 

נתניהו: "השמאל והתקשורת משחקים משחק בלתי הוגן"
ראש הממשלה נאם אמש בכינוס מיוחד של הליכוד שבו הוצגה רשימת המפלגה לכנסת ופנה למצביעי הימין: "אתם 

̂ במהלך האירוע הוא לחץ ידיים עם יריבו הפוליטי בליכוד השר לשעבר גדעון סער תחליטו, העם יחליט" 

מאת מאיר ברגר

מפלגת הליכוד השיקה אמש 
שלה  הקמפיין  את  רשמי  באופן 
בטרם  ה־21.  לכנסת  לבחירות 
הממשלה  ראש  לחץ  לנאום  עלה 
במפלגה,  יריבו  עם  ידיים  נתניהו 

השר לשעבר גדעון סער.
פרוטו־ תסריטים,  אין  "פה 

אתם  מיקוד.  קבוצות  קולים, 
אנחנו,  אתם,  כי  למה?  יודעים 
תס־ מאיזה  לא  מהלב,  מדברים 
ריט שהכניסו לי לפה כמו צנון".

שלא  התגייסות  כאן  "יש 
והתק־ השמאל  של  כמוה  היתה 
ההיש־ שמול  יודעים  הם  שורת. 
יכו־ לא  הם  שלנו,  הכבירים  גים 
הוגן.  במשחק  אותנו  לנצח  לים 

בלתי  משחק  משחקים  הם  אז 
הוגן. ראשית, הם מנסים להוציא 
שהליכוד  כדי  מהמגרש,  אותי 
זה  אבל  מהשלטון.  יפלו  והימין 
לא  לבד:  ראיתם  להם.  ילך  לא 
בהאשמות  חדש  דבר  שום  היה 

הסרק נגדי".
שהצגתי  לפני  "עוד  לדבריו, 
החל  הקלפים  מגדל  האמת  את 
ההזדמ־ לי  וכשתהיה  לקרוס, 

הוא  העובדות  את  להציג  נות 
רק  יקרה  זה  אבל  כליל.  יקרוס 
יש  בינתיים  הבחירות.  אחרי 
מתומכינו  שכמה  אמיתית  סכנה 
יצביעו  לא  או  בבית  יישארו 
מי  בבית,  שנשאר  מי  לליכוד. 
למפלגה  תמיכתו  את  שמעביר 
אחרת, מי שמצביע ללפיד וגנץ, 

צריך   – הליכוד  את  שמקטין  מי 
השמאל  את  מעלה  שהוא  לדעת 
לשלטון. אסור לתת לזה לקרות. 
כי רק ליכוד גדול ינצח את הש־

מאל".
את  בחריפות  תקף  נתניהו 
לפיד  "אם  'כחול־לבן'.  מפלגת 
ההב־ את  לטשטש  יצליחו  וגנץ 

יעלה  השמאל  לבינם,  בינינו  דל 
אחורה,  אותנו  ויחזיר  לשלטון 
הקודמות  בפעמים  שקרה  כפי 
מהשמאל.  גנרלים  שהמליכו 
קיב־ קיבלנו?  מה  זוכרים  ואתם 

לנו את אוסלו ואת האינתיפאדה, 
ואלפי  מתפוצצים  אוטובוסים 
הרוגים. אסור לחזור על הטעות 

המסוכנת הזאת".
בני  איתן',  'צוק  אחרי  "שנה 

גנץ השתתף בטקס לזכר קרבנות 
המבצע – ישראלים ופלסטינים. 
בקרבנות  כלול  מי  יודעים  אתם 
של  מחבלים  אלף  הפלסטינים? 
מעלה  הייתי  לא  אני  החמאס. 
אבל  הזה.  לטקס  ללכת  בדעתי 
הרא־ בשורה  שם  ישב  גנץ  בני 

חוסר  על  המון  אומר  זה  שונה. 
המון  אומר  וזה  הדעת,  שיקול 
אנחנו  לבינינו.  בינם  ההבדל  על 
ימין – לפיד וגנץ הם שמאל. זאת 

האמת", דברי נתניהו.
יו"ר ועדת הבחירות, השופט 
לפני  קלה  שעה  קבע  מלצר,  חנן 
של  נאומו  כי  האירוע  תחילת 
התק־ במהדורות  ישודר  נתניהו 
שורת החזותית בהשהיה של 10

דקות.

המוני יהודים שנסעו להילולא בליז'נסק הגיעו לבארדיטשוב 
והתארחו במוסדות 'תפארת בארדיטשוב וסביבותיה' 

בארדיט־ 'תפארת  במוסדות 
הגרי"י  בנשיאות  וסביבותיה',  שוב 
בא־ אב"ד  שליט"א  ווירצבערגער 

רב  בסיפוק  מסכמים  רדיטשוב, 
הילולת  בו  שחלה  השבוע  ימי  את 
מליז'נסק  אלימלך  ר'  הרבי  הרה"ק 
העולם  רחבי  מכל  הגיעו  שבו  זי"ע 
ציונו  יד  על  שיח  לשפוך  היהודי 
שבפו־ ליז'נסק  בעיירת  הקדוש 

להתפלל  לאוקראינה  ונסעו  לין 
ישראל,  של  סנגורן  של  הק'  בציונו 
הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב 

זי"ע.
בארדיטשוב  'תפארת  מוסדות 
כל  במשך  הפועלים  וסביבותיה', 
בארדיטשוב  בעיר  השנה  ימות 
יהדות  בהפצת  כולה,  ובאוקראינה 
וקירוב אחים, לשמו ולזכרו של בעל 
ה'קדושת לוי' זי"ע, גם הקימו בשנים 
אורחים  הכנסת  מתחם  האחרונות 
בסמוך ונראה לבית החיים העתיק. 
האור־ ציבור  לרשות  מעמידים  שם 

חים היכל מיוחד לתפילות, מאובזר 
המתפללים  שציבור  כדי  ומחומם, 
היום,  תפילות  את  להתפלל  יוכלו 
במתינות  וערבית,  מנחה  שחרית 
לציון  ונראה  סמוך  הדעת,  וביישוב 

הקדוש. 
ב'תפארת בארדיטשוב' גם הכי־
נו מקום תפילה ראוי עבור הכהנים 
במתחם המוסדות, בשל בעיות הל־

כתיות הנעוצות בכביש ובחצר בית 
העלמין הישן.

לה־ זכו  הרבים  המתפללים 
החדש,  הטהרה  במקווה  שתמש 
מהמפוארים ביותר במזרח אירופה, 
ההידורים  כל  עם  והוקם  שנבנה 
ההלכתיים במתחם המוסדות, סמוך 
ונראה לציון הקדוש. המוני המתפ־

טהרה  במקווה  לטבול  זכו  ללים 
ההילולא.  ימי  במשך  תשלום  ללא 
פתוח  תמיד  המקווה  כי  הידיעה 
התקבלה  האורחים,  ציבור  לרווחת 
ובהתרגשות  בשמחה  רוח  בקורת 

מרובה בקרב המתפללים, שכן הד־
בר מאפשר לחסידים ואנשי מעשה 
לטבול ולהתקדש לפני שהם פונים 
הציון  הקדוש  במקום  להתפלל 
מבית  שיוצאים  ולאחר  המצוינת, 

העלמין.
פה  בכל  הודו  האורחים  אלפי 
בבארדיטשוב,  בקודש  למשמשים 

את  שקיבלו  היקרים  העסקנים 
פנים  בסבר  אותם  ואירחו  פניהם 
יפות, מתוך תפילה ותקוה שיתקבלו 
התפילות לרחמים ולרצון לפני אדון 

כל.
אור־ ה'הכנסת  מתחם  כי  יצוין 
חים' שברחוב ז'יטומירסקא 91 בא־

הק',  לציון  ונראה  בסמוך  רדיטשוב 

משמש כעזר רב לעולים להשתטח 
אוקראינה  ברחבי  הק'  הציונים  על 
ומאות אורחים נהנים מדי יום בימו 
מהיכלי תפילה ואוהל כוהנים, כיבוד 
קל ומשקה חם. כמו כן חדרי שרות 
לרווחה  שפתוח  המפואר  והמקווה 
במשך כל שעות היממה, בכל ימות 

השנה.

מחלוקת על החלת 'החוק הצרפתי' בממשלה הבאה

בנט: "לא נתמוך ב'חוק צרפתי' 
לנתניהו"; סמוטריץ': "נתמוך"

מאת מאיר ברגר

הבהיר  בנט  נפתלי  החינוך  שר 
החדש  הימין  מפלגת  כי  אתמול 
שיחול  הצרפתי  בחוק  תתמוך  לא 
ראש  נמצא  שבו  הנוכחי  המצב  על 
הממשלה נתניהו בממשלה הבאה. 
"אנחנו מוכנים לבחון רק חקיקה 
שהיא קדימה ולא רטרואקטיבית אז 
הצרפתי  בחוק  נתמוך  אם  השאלה 
היא לא רלוונטית", אמר בנט בראיון 
שמי  חושב  לא  אני  "לכן  ב'.  לרשת 
אותו".  ישמש  זה  כזה,  חוק  שירצה 
על כתב החשדות החמור נגד נתניהו 
אישום  כתב  שיוגש  "עד  בנט:  אמר 
סופי אין מה לדבר, אז אנחנו נתכנס 
אין  כי  בהצהירו  החלטה"  ונקבל 
בממשלת  לשבת  מבחינתו  מניעה 

נתניהו בשלב זה.
נת־ על  לנשיא  נמליץ  "אנחנו 

הכריז  הממשלה",  להקמת  ניהו 
עזבו  הליכוד  מבוחרי  "חלק  בנט. 
את גוש הימין ועברו לגנץ משמאל 
– אני רואה בדאגה רבה את גידול 
הימין".  חשבון  על  השמאל  גוש 
קריאה  הוסיף  אף  החינוך  שר 
מי  בגוש,  תפגעו  "אל  למצביעים: 
שיצ־ לליכוד  להצביע  רוצה  שלא 

ביע לימין החדש".
מנגד, יו"ר האיחוד הלאומי, ח"כ 
בצלאל סמוטריץ', הגיב לדברי בנט 
בחקיקה  תתמוך  מפלגתו  כי  ואמר 
הכנסת  לאישור  תובא  אם  שכזו 
שנתניהו  במידה  הבחירות,  לאחר 

אכן יבחר לקדנציה נוספת.
צרפתי  בחוק  נתמוך  "אנחנו 
סמו־ הצהיר  נתניהו",  על  שיחול 

טריץ'. "אם נתניהו יקבל את אמון 
כדי  הקרובות  בבחירות  הציבור 
בראשה  ולעמוד  ממשלה  להרכיב 

צריך יהיה לחוקק חוק שידחה את 
העמדתו לדין".

כזה  חוק  כי  מסביר  סמוטריץ' 
אינט־ שני  לשרת  נחוץ "כדי  יהיה 

רסים קריטיים: 1. כיבוד ההכרעה 
ניהול  העם. 2.  ורצון  הדמוקרטית 
מי  ידי  על  המדינה  של  מיטבי 
יופרע  שהדבר  מבלי  לכך  שנבחר 

בניהול הליך משפטי".
הציבוריים  האינטרסים  "שני 
שב־ האינטרס  על  גוברים  האלה 

בעבירות,  הדין  של  מיידי  מיצוי 
רחו־ עוד  (ואנחנו  יוכחו  אם  שגם 

במדרג  נמצאות  מזה)  מאוד  קים 
הפליליות.  העבירות  של  הנמוך 
או  אנושות  יפגע  אחר  דבר  כל 
בדמוקרטיה (הפלת ראש ממשלה 
(ניהול  המדינה  בניהול  או  נבחר) 
מקביל של הליך משפטי), או בש־

ניהם יחד", קובע סמוטריץ'.

אור ירוק להרס בית המחבל מגבעת אסף ועפרה
אפקטיבית),  (ההריסה  הראשונה 
הכללי  ההרתעה  אפקט  כי  ומלמד 
החומר  כי  אוסיף  בתוקף.  עודנו 
ובמו־ ומאוזן,  מלא  מקיף,  שהוגש 
בנים שונים אף מפתיע בעוצמתו".
פי־ מפקד  חתם  חודש  לפני 

קוד המרכז, אלוף נדב פדן על צו 
הריסה לבית שבו התגורר המחבל 
עאסם ברגותי. ברגותי הוא המח־

בל שהרג ביריות את שני החיילים 
הי"ד,  כהן  ויוסף  יוסף  מור  יובל 

והיה שותף לרצח התינוק עמיעד 
של  ולפציעתם  איש־רן  ישראל 

שבעה בפיגוע בעופרה.
בית  מועצת  ראש  אלון,  שי 
ואמר  בג"ץ  החלטת  על  בירך  אל, 
מחב־ בתי  הריסת  זאת,  עם  "יחד 

שעות  בתוך  להתבצע  צריכה  לים 
וחודשים.  שבועות  לאחר  ולא 
השב"כ כבר קבע בעבר כי הריסת 
במוטיבציה  פוגעת  מחבלים  בתי 
אני  פיגועים.  לבצע  הפלסטינית 
נחושה  להיות  מהממשלה  מצפה 

יותר במלחמתה נגד הטרור, צה"ל 
אך  העבודה  את  לעשות  יודע 
לא  בעדו  שעוצר  מי  שיש  נראה 

פעם ולא פעמיים".
מוקדם יותר תקף השר נפתלי 
נתניהו.  הממשלה  ראש  את  בנט 
"לצערי ראש הממשלה לא עושה 
די־ הוא  הזה.  בענין  כלום  כמעט 

אנסבכר  אורי  של  הרוצח  על  בר 
עד  ההרס.  את  לזרז  הורה  ושהוא 
הרגע הזה נתניהו לא הוציא אפילו 

צו להרוס את הבית".

  המשך מעמ' ראשון

הערב יומא דהילולא קמא של כ"ק 
מרן אדמו"ר מוויזניץ זצוק"ל 

התורה ועבודת הבורא בדרך הח־
סידות הצרופה.

מחר יום רביעי ער"ח אדר ב', 
הח־ המוני  יעלו  דהילולא,  יומא 

שבבית  באוהל  הק'  לציון  סידים 
בניו  בראשות  במאנסי,  החיים 
שליט"א,  האדמו"רים  מרנן  כ"ק 
והפרט  הכלל  לישועת  ויעתירו 

בזכותו של אותו צדיק וקדוש. 
אחה"צ תערך סעודת ההילולא 
המרכזית בביהמ"ד הגדול בשיכון 
וויזניץ בהשתתפות ובראשות כ"ק 

מרנן האדמו"רים שליט"א, והמוני 
החסידים שיגיעו מכל אתר ואתר 
להתחזק במורשתו הקדושה אשר 

הותיר אחריו ברכה.
קהל  שבתו  האחרונה  בשבת 
בצילם  ואתר  אתר  בכל  החסידים 
של כ"ק מרנן האדמו"רים שליט"א 
והדרכה  חיזוק  דברי  שהשמיעו 
במשנתו של בעל ההילולא והתח־

והנשגבות.  הטהורות  בדרכיו  זקו 
התכנסויות  נערכו  השבת  במהלך 
עוב־ החסידים  רבני  השמיעו  בהן 

בקודש,  הנאדרים  מחייו  הוד  דות 

בקודש,  מלכי  הליכות  והזכירו 
ועבודת  הק'  התורה  יגיעת  תוקף 
מק־ כחד  ה'  לפני  בעמדו  הקודש 

מאי.
בתוך כך הדים רבים ותגובות 
לגיליון  החסידות  בעולם  נלהבות 
ע"י  שיו"ל  הגולה'  'מאור  המיוחד 
דהילולא.  יומא  לרגל  'המבשר' 
וויזניץ  חסידות  ריכוזי  בכל 
המיוחדת  היצירה  את  הפליאו 
לד־ הטהור  לזכרו  גלעד  שמהווה 

עת צדיק מה פעל וללמוד מדרכיו 
הקדושים מיד ולדורות.

  המשך מעמ' ראשון
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מאת א. למל

בהן  ארוכות  שנים  לאחר 
הואשם קרלוס מנם נשיא ארגנטי־
הפיגו־ חקירת  בסיכול  לשעבר  נה 
עים בקהילה היהודית ובשגרירות 
המשפט  בית  אותו  זיכה  ישראל, 
במקביל  זו,  מאשמה  בארגנטינה 
גלאנו,  חוסה  חואן  התביעה  ראש 
חשובות  ראיות  העלים  כי  הואשם 

ונידון לשש שנות מאסר.
ארגנטינה  כנשיא  כיהן  מנם 
שב־ תשנ"ט,   – תשמ"ט  בשנים 

איירס  בבואנוס  אירעו  מהלכן 
שני פיגועי הטרור הקשים ביותר 
בש־ הפיגוע  המדינה:  בתולדות 

שבו  בתשנ"ב  ישראל  גרירות 
נהרגו 29 בני אדם, והפיגוע בבנין 
בארגנטינה  היהודית  הקהילה 
אדם.  בני   85 נהרגו  שבו  בתשנ"ד 
הפיגועים  מאחורי  הידוע,  עפ"י 

בל־ שבסיסם  טרור  ארגוני  עמדו 
בנון ופעלו בחסות איראן.

בפו־ התבטא  שמנם  למרות 
הקהילה  כלפי  אוהד  באופן  מבי 
ואף  ישראל  וכלפי  היהודית 
של  למעצרם  לפעול  הבטיח 
כל־ הופנו  לפיגועים,  האחראים 

את  שהיטה  כך  על  האשמות  פיו 
שעלולות  המשטרתיות  החקירות 
איראן  מעורבות  על  להצביע  היו 

בייזום ותכנון הפיגועים. 
ידי  על  נטען  תשס"ב  בשנת 
עריק איראני למערב, שמנם קיבל 
7 מיליון ליש"ט שוחד מהאיראנים 
על מנת לאפשר את הפיגועים ול־
מנוע סיוע בעקבותיהם. בתשס"ד 
התברר, שהשופט־החוקר, שעסק 
במשך עשר שנים בחקירת הפיגו־
עים, חואן חוסה גלאנו, נתן שוחד 
על פי הוראות מממשלו של מנם, 
שיפליל  כדי  החשודים,  לאחד 

קצינים במשטרת בואנוס איירס. 
ראש  שהיה  מי  העיד  בתשס"ו 
הממלכתי  המודיעין  מזכירות 
כי  אנסורגי,  הוגו  מנם,  בממשל 
תוך  השוחד  מתן  על  הורה  מנם 
כה  עד  ציבור.  בכספי  שימוש 

הפיגועים.  חקירת  הושלמה  לא 
ובימים אלו מואשמת נשיאת אר־
גם  כי  קושנר,  גב'  לשעבר  גנטינה 
היא נטלה חלק במניעת החקירה.

של  חסינותו  הוסרה  בתשס"ט 
הואשם  והוא  ה־79,  בן  אז   – מנם 
בענין  החקירה  הליכי  בשיבוש 
תבי־ בעקבות  הטרור,  פיגועי 

לטפל  שנותרו  הדין  עורכי  עת 
המשפטים  משרד  מטעם  בסוגיה 
המשפט  בית  ואולם  הארגנטינאי. 
בארגנטינה לא הצליח להוכיח את 
הטענות – זאת, למרות שהתביעה 
מחו־ קלטות   58 נמצאו  כי  טענה 

קות, ועדויות שונות.
השו־ הואשמו  תשע"א  בשנת 

הפיגועים  במשפט  הראשון  פט 
רוב־ עם  יחד  גלאינו,  חוסה  חואן 

רטו ברכה, ובכירים רבים בצמרת 
בהדחת  לשעבר,  הארגנטינית 
המ־ משכיר  תל־אלדין,  אלברטו 

מחוץ  התפוצצה  שלכאורה  כונית 
משט־ אנשי  והפללת  לשגרירות, 

בעבר  מכונית.  אותה  כשוכרי  רה, 
עם  אחת  בעצה  זה  שהיה  נטען 

נשיא ארגנטינה קרלוס מנם. 
את  להעמיד  הוחלט  בתשע"ב 
חקירת  שיבוש  בגין  לדין  מנם 
היהודי  התרבות  במרכז  הפיגוע 
בסופו  אולם  איירס.  בבואנוס 
לאחר  התעכב  המשפט  דבר,  של 
מאסר  שנות  לשבע  נידון  שמנם 
על הברחת נשק 20 שנה לפני כן, 

לאקוודור ולקרואטיה.
האחרון  השבוע  בסוף  כאמור, 
את  לנקות  המשפט  בית  החליט 
בסיכול  המעורבות  מאשמת  מנם 
מאסר  שנות  שש  וגזר  החקירה. 
שהואשם  גלאנו,  חוסה  חואן  על 
וק־ חשובות  ראויות  בהעלמת 

הפיגועים  לחקירת  ריטיות 
הקשים. 

ארגנטינה: בית המשפט ניקה את נשיא ארגנטינה 
בזמן הפיגועים ממעורבות בסיכול החקירה

החידה ממשיכה לאפוף את הפיגועים שזעזעו את יהדות ארגנטינה

קרלוס מנם שכיהן כנשיא ארגנטינה בזמן הפיגועים נגד הקהילה היהודית זוכה מחשד למעורבות בסיכול חקירת 
הפיגועים ^ במקביל ראש התביעה חואן חוסה גלאנו, הואשם כי העלים ראיות חשובות ונידון לשש שנות מאסר

שנים של חקירה שבחלקה עדיין נמשכת. בית המשפט בארגנטינה

רבנן ראשי הישיבות שליט"א הכריזו:

"העם היהודי אומר 'כן' לישיבת אורייתא!"
במעמד נדיר מסוגו התקבצו גדולי ראשי הישיבות שליט"א בארץ הקודש למען 
הצלת ישיבת אורייתא • ראשי הישיבות שליט"א המכירים מקרוב את החיוניות 

של 'אורייתא' לעולם היהודי נרתמו בהכרזת קודש • לקראת ההתרמה הגדולה של 
'אורייתא' היום (שלישי) ומחר (רביעי) • דתפתח ליבאי לאורייתא

מזמן  הפכה  'אורייתא'  ישיבת 
היא  הישיבות,  בעולם  דבר  לשם 
מהווה בעצם ישיבת המשך לבחורים 
שלוש  את  שסיימו  בפז  המסולאים 
הג־ הישיבות  בהיכלי  הלימוד  שנות 
דולות ברחבי ארה"ק וחלק גדול מח־
בריהם לספסל הלימודים כבר הקימו 
בתים בישראל. ב'אורייתא' הבחורים 
הישיבה,  חיי  את  מחדש  מתחילים 
מקצו־ בלימוד  ואף  מלאים  בסדרים 

עות קודש כשהישיבה מהווה חממה 
רוחנית שמורה ומשמרת עבורם עד 

יום כלולותיהם.
בחודשים האחרונים, משרב עול 
ראשי  כתפי  על  המשתרג  החובות 
ההחלטה  נפלה  הישיבה,  ומנהלי 
לצאת בהתרמת ענק, בה יפנו בוגרי, 
ידידיהם  אל  הישיבה,  ותלמידי  ידידי 
היהודי  העולם  רחבי  מכל  ומכריהם 
ויתרימו אותם בתרומה שכולה קודש 
להמשך קיומה של הישיבה. לקראת 
במוצאי  נערך  השגיבה  ההתרמה 
רבנן  בראשות  חירום  כינוס  מנוחה 
כו־ שקראו  שליט"א  הישיבות  ראשי 
כן  להגיד  היהודי  לעם  אחד  פה  לם 

לאורייתא!
במעמד נכחו (לפי סדר השמות): 
שליט"א  אלתר  שאול  רבי  הגאון 
רבי  הגאון  אמת;  שפת  ישיבת  ראש 
משה ברזובסקי שליט"א ראש ישיבת 
סלונים; הגאון רבי אברהם דירנפלד 
אהרן־ ברכת  ישיבת  ראש  שליט"א 

הירשלר  יוסף  רבי  הגאון  בעלזא; 
התלמוד;  נזר  ישיבת  ראש  שליט"א 
שליט"א  הלר  מיכאל  רבי  הגאון 
ראש ישיבת באבוב; הגאון רבי אשר 
וגאב"ד  ישיבת  ראש  שליט"א  ווייס 
ווייס  לייב  רבי  הגאון  תורה;  דרכי 
חת"ס;  חוג  ישיבת  ראש  שליט"א 
הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א ראש 
אהרן  רבי  הגאון  זוועהיל;  ישיבת 
טאוב שליט"א ראש ישיבת מודז'יץ; 
שליט"א  לנציצקי  משה  רבי  הגאון 
רבי  הגאון  אלכסנדר;  ישיבת  ראש 
ראש  שליט"א  מאירזון  יחזקאל 
ישיבת שערי תורה; הגאון רבי נפתלי 
חיי  ישיבת  ראש  שליט"א  נוסבוים 
מייזליש  צבי  חיים  רבי  הגאון  משה; 
שליט"א ראש ישיבת סאטמר; הגאון 
שליט"א  סופר  בנימין  שמואל  רבי 
ראש ישיבת ערלוי; הגאון רבי ישעיה 
ישיבת  ראש  שליט"א  קאהן  שלום 
רבי־ צבי  רבי  הגאון  תורה;  אהבת 
באיאן;  ישיבת  ראש  שליט"א  נוביץ 
הגאון רבי לייבוש רובינפלד שליט"א 
ראש ישיבת ראחמסטריווקא; הגאון 
שליט"א  שניאורסון  משה  יוסף  רבי 
רבי  הגאון  טשעבין.  ישיבת  ראש 
שליט"א  אהרונסון  יהודה  ישראל 
הגאון  נחום;  חזון  ישיבת  מראשי 
מראשי  שליט"א  וינברג  ישראל  רבי 
רבי  הגאון  תורה;  של  עמלה  ישיבת 

דוד סירוטה שליט"א מראשי ישיבת 
כנסת אליהו; הגאון רבי משה פרידמן 
שליט"א מראשי ישיבת טשכנוב. כן 
שטרן  מאיר  יעקב  רבי  הגאון  נכח 

שליט"א.
קהל רב מילא את ההיכל כאשר 
פרצה  התורה  ושירת  הושלך  הס 
מליבות הנאספים למראה ההוד של 
ראשי הישיבות שליט"א, עמודי עולם 
התורה החסידי, העולים יחדיו במע־
הישיבות  ראשי  הכבוד.  שולחן  לה 
נדיר  בצעד  יחדיו  התאספו  שליט"א 
זה, בהכרתם האישית את 'אורייתא', 
את  הממשיכים  תלמידיהם  באשר 
וחשו  ב'אורייתא'  הלימודים  שנות 
כינוס  זה,  בכינוס  חלק  ליטול  חובה 
של  ההצלה  קריאת  את  הקורא 
נפשות,  שמצילה  הישיבה  הישיבה, 

יוצרת חיים.
הישיבות  ראשי  רבנן  דבר  את 
אל־ שאול  רבי  הגאון  מסר  שליט"א 
תר שליט"א ראש ישיבת שפת אמת 
אשר האריך בדברי שבח על הישיבה 
ותלמידיה, בין היתר ציין: "ב'אורייתא' 
לא לומדים תורה כקרדום לחפור בה, 
הוא  ב'אורייתא'  ולומד  היושב  בחור 
לומד תורה לשמה! תורה בטהרתה!"
ווייס  אשר  רבי  הגאון  אף 
דרכי  ישיבת  וראש  גאב"ד  שליט"א 
תורה הכביר מילים על חיוניות ישי־

לעמוד  הקדוש  והחוב  אורייתא  בת 
לימינה ולסומכה: "מלבד עצם גדלו־
תה של הישיבה ותלמידיה החשובים 
אשר ששה מהם זכו לסיים את הת־

למוד כולו, הרי שהיותה 'חבורה' בה 

התלמידים מאוחדים ומלוכדים, היא 
מהווה קרש להצלת נפשות, החבורה 
מלכדת ומאחדת ושומרת על נפשות 

התלמידים".
'אורייתא'  של  הרוחני  מנהלה 
קיבל  שליט"א,  שפר  דוד  ר'  הרה"ג 
הישיבות  ראשי  פני  את  רגש  ברוב 
על  מליבו  דברים  משיח  כשהוא 
הפעולות הנצורות של 'אורייתא' ועל 
לעם  הזועק  הנוכחי  הכלכלי  המצב 
היהודי כולו לא להגיד לא לאורייתא, 
ולהיות  הלב  חדרי  את  לפתוח  אלא 
שותפים נאמנים עם ישיבת אורייתא 

על שלל פעולותיה הברוכות.
הרה"ג  מסר  לב  מנהמת  דברים 
מראשי  שליט"א  קאפ  דוד  רבי 
השנים  שמונה  את  שתיאר  הישיבה, 
לתפארה,  מתנוססת  שהישיבה 
למנצח על השמינית. בין דבריו: "אי 
עושה  'אורייתא'  מה  לתאר  אפשר 
עבור כל בחור ובחור. כמה כל אחד 
ולפעול,  לעשות  מוכן  צוות  מאנשי 
כל  עבור  ממש,  עולמות  להפוך 
ישיבת  והבוגרים.  מהתלמידים  אחד 
אורייתא לעולם לא אומרת 'לא', כל 
תלמיד הצריך עזרה רוחנית וגשמית 
וכעת  הכל!  הכל!  בשבילו  יעשו 
היהודית  מהאומה  מבקשת  אורייתא 

כולה שלא תאמר לה לא!"
היום (שלישי) נפתחת ההתרמה 
הגדולה שתימשך החל מצהרי היום 
(רבי־ שלמחרת  הלילה  לחצות  ועד 
יענה  היהודי  שהעם  ספק  אין  עי). 
כן  לאורייתא,  כן!  ויאמר:  גדול  בקול 

תרבה וכן תפרוץ! 

שוק הנדל"ן מתחמם: המשקיעים 
מחפשים הזדמנויות חדשות

שפורסמו  האוצר  משרד  נתוני 
וגם  הקונים  כי  מראים  לאחרונה 
המשקיעים חוזרים אל השוק לא־
חר קיפאון במכירות שנמשך קרוב 
נרשם  האחרון  בדצמבר  לשנה. 
שיא של שלוש שנים ברכישות ע"י 
במספר  חד  וגידול  צעירים  זוגות 
כאשר  הנדל"ן,  בשוק  העסקאות 
דירות,  אלף  ל־10.9  הגיעו  אלו 
דצמבר  לעומת   25% של  עליה 
אשתקד ועליה של 18% בהשוואה 

לחודש הקודם.
המשקיעים  גם  במקביל, 
הזדמנויות  אלו,  בימים  מחפשים 
טווח.  ארוכת  להשקעה  חדשות 
המ־ שעליות  מבינים  המשקיעים 

מאחורינו,  כבר  הגדולות  חירים 
השקעה  מחפשים  מהם  ורבים 

מסוג אחר. 
ובעלי  מנכ"ל  רייסנר,  אלי 
חברת 'א. רייסנר' שמשווק בימים 
אלו בהצלחה אלפי דירות וחתום 
מוצלחים  פרויקטים  שורת  על 
פיתוח,  נתיב  בהן  הארץ,  ברחבי 
שניאור   – גרינברג  בניה,  מליבו 
קבו־ אלו  בימים  מארגן  ורייסדור 

קרקעות  לרכישת  רוכשים  צת 
'דורות  החדשה  החרדית  בעיר 

עילית'. 
החיבור בין אלי רייסנר ליזמי 
העיר החדשה מגיע לאחר המפגש 
יו"ר  עם  העיר  יזמי  של  המוצלח 
וח"כים  בכירים,  שרים  הכנסת, 
שהביעו  ומהשמאל,  מהימין 

לסייע  ונכונות  עמוקה  הזדהות 
הצו־ עלה  במפגש  העיר.  להקמת 
בשטח  עיר  בהקמת  הבטחוני  רך 
ממוקמת,  היא  שבו  האסטרטגי 
למצו־ נותנת  שהיא  הפתרון  לצד 

קת הדיור החרדי. 
להתקדמות  מצטרף  המפגש 
המשמעותית בקידום תכנית האב 
מש־ מטעם  עילית'  'דורות  של 

אלי  של  הצטרפותו  השיכון.  רד 
האמון  על  מעידה  למיזם  רייסנר 
שבו מתקבלת העיר החדשה אצל 
שרואים  המנוסים  הנדל"ן  גורמי 
אטרקטי־ השקעה  עילית  בדורות 

לריווחיות  צפי  עם  בטוחה,  בית, 
גבוהה.

שנוכחתי  לאחר  רייסנר:  אלי 
לראות את ההתקדמות המשמעו־
תית שעשו היזמים בקידום "העיר 

והן  התכנון  מבחינת  הן  החדשה" 
גורמי  כל  כי  העובדה  מבחינת 
כחזון  העיר  את  רואים  הממשל 
במגזר  המגורים  בעיית  וכפתרון 
החרדי אני שמח להצטרף ולהיות 
שותף בשיווק שכונה נוספת בעיר 
את  בהווה  כבר  שרואים  לאלו 

העתיד בעז"ה. 
הרכישה  קבוצת  במסגרת 
מהנחה  להנות  המצטרפים  יוכלו 
על  שקלים   6,000 של  מיוחדת 

מחיר הקרקע.
החדשה  החרדית  העיר  בניית 
הדיור  מצוקת  את  לפתור  עשויה 
פי  על  החרדי.  במגזר  החריפה 
למ־ חסרות  השיכון  משרד  נתוני 
עלה מ־200 אלף יח"ד למגזר הח־
רדי לאחר הקפאת הבניה שהיתה 

בעשור הקודם.

ביוזמה ברוכה של צעירי חב"ד: 

רבבות יהודים הלוקים בצליאק או ברגישות לגלוטן 
יקבלו השנה לראשונה מצות שמורה עבודת יד

בצ־ הלוקים  יהודים  רבבות 
ליאק, או ברגישות לגלוטן, יקבלו 
השנה, לראשונה, 'מצות שמורה' 

עבודת יד.
עומדת  הזו,  היוזמה  מאחורי 
הקודש,  בארץ  חב"ד  חסידות 
בחסידות  שמכונה  ממה  כחלק 
שלוחי  במסגרתו  מצה',  'מבצע 
שמורות  מצות  מעניקים  חב"ד 
יהודים.  אלפי  למאות  מהודרות 
את המבצע יזם בשעתו כ"ק מרן 

אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל. 
תהיה  שלא  יהודים  "יש 
אתה  אם  הסדר,  לליל  מצה  להם 
אתה  להם.  תדאג  לא  כשליח 
בפרסום  נכתב  זה?!",  את  מעכל 
שהופץ  חב"ד  אגודת  צעירי  של 
חלוקת  לשלוחים.  (שני)  אתמול 
של  בסיוע  גלוטן,  ללא  המצות 
לשדרוג  תביא  מרומים',  'קרן 

משמעותי ל'מבצע מצה'.
ההכנות ל'מבצע מצה', נערכות 

במקביל ל'מבצע פורים', במסגרתו 
יביאו חסידי חב"ד את שמחת החג 
בקריאת  יהודים,  אלפי  למאות 
בחלוקת  לשעון,  מסביב  מגילה 
מושק־ בסעודות  מנות,  משלוחי 

עות להמוני בית ישראל ובפעילות 
עשירה לילדים ונוער. 

עם  תערך  מיוחדת  פעילות 
המאושפזים  עם  הבטחון,  כוחות 
משפחות  ועם  הרפואה  בבתי 

נפגעות הטרור.

היועמ"ש הכשיר התמודדות 
טל רוסו במפלגת העבודה

מאת מאיר ברגר

לממשלה,  המשפטי  היועץ 
הודיע  מנדלבליט,  אביחי  ד"ר 
המרכזית  הבחירות  ועדת  ליו"ר 
האלוף  את  לשלב  מניעה  אין  כי 
מפלגת  ברשימת  רוסו  טל  במיל' 

העבודה.
הצינון  שחוק  העובדה  בשל 
שנים   3 בת  צינון  תקופת  דורש 
ועדת  מצה"ל,  השחרור  ממועד 
האם  בודקת  המרכזית  הבחירות 
בתפקיד  שירת  שרוסו  העובדה 
במי־ העומק  פיקוד  מפקד 

להתמודד  ממנו  מונעת  לואים 
לכנסת.

לראות  אין  היועמ"ש,  לפי 
בת־ במילואים  רוסו  של  בשירות 

המחויב  קבע'  כ'שירות  קבע,  נאי 
בתקופת צינון בת שלוש שנים.

"שירות  כי  נאמר,  בתגובה 
כן  כשמו  קבע,  בתנאי  מילואים 
בהתנד־ מילואים  שירות   – הוא 

בות. אין מדובר בשירות המבוסס 
מב־ קבע.  לשירות  התחייבות  על 

למכלול  לב  בשים  מהותית,  חינה 
מאפייניו ומהותו, מדובר בשירות 
הסביר  וענין",  דבר  לכל  מילואים 

מנדלבליט.
לממשלה  המשפטי  היועץ 
סבור, כי בהיעדר קביעה מפורשת 
תקופת  להחלת  הבחירות  בחוק 
המילואים,  משרת  על  גם  הצינון 
עניינית  מהותית  הצדקה  בהיעדר 
המילואים  שירות  את  להגדיר 
לענין  קבע  כשירות  קבע  בתנאי 
הבחירות,  לחוק  56(א1)  סעיף 
הבחירות  שבחוק  הצינון  תקופת 
רוסו  של  תפקידו  על  חלה  אינה 
בדרגת  העומק,  מפקדת  כמפקד 
בתנאי  מילואים  בשירות  אלוף, 

קבע.

בהשתתפות אישי ציבור ועסקני רפואה

היום: מכבי שירותי בריאות במחוז הדרום 
תשיק את התכנית 'מהיום למחר בריא'

תחת הכותרת 'דואגים היום לבריאות של מחר' תשיק מכבי את התכנית 
המהפכנית שתשמור על בריאותם של מבוטחי הקופה • ק' שכטר, ראש 

מחוז הדרום: "מכבי מובילה את מהפכת הבריאות במחוז הדרום"

הד־ מחוז  ע"י  תושק  היום 
בריאות  שירותי  במכבי  רום 
בריא'  למחר  'מהיום  התכנית 
היום  'דואגים  הכותרת  תחת 
מטרת  מחר'.  של  לבריאות 
המוד־ העלאת  התכנית, 
בריאות  על  לשמירה  עות 
מחלות  למנוע  כדי  יומיומית 

עתידיות.
התכנית נועדה לחידוד מו־

דעות הבריאות של חברי מכבי 
כוללת  והיא  בריאות  שירותי 
תזונה נכונה למבוגרים וילדים, 
פעילות גופנית בכל גיל, הרגלי 
שינה נכונים ובריאים, בדיקות 
והרגלי  תקופתיות  מעקב 
בריאות לאורך השנה. התכנית 
מותאמת לכל הגילאים מ 0 ועד 

.120
מחוז  ראש  שכטר,  ק' 

על  מסבירה  במכבי,  הדרום 
"שמירה  החדשה:  התכנית 
בשילוב  בריא  חיים  אורח  על 
ושאר  תקופתיות  בדיקות 
למ־ נועדו  התכנית,  מרכיבי 

מה  עתידיות  מחלות  נוע 
אורח  לנהל  לחברים  שיגרום 
'מהיום  התכנית  בריא.  חיים 

כיעילה  הוכחה  בריא'  למחר 
חברי  אלפי  למאות  ומסייעת 
בריאותם.  על  לשמור  מכבי 
תפיסתית  במהפכה  מדובר 
שירותי  מכבי  מובילה  אותה 
לדאוג  הדרום,  במחוז  בריאות 
היום למצב הבריאות של כולנו 

מחר".
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הכסף  את  לקבל  בחמאס  סירבו 
לטובת משכורות לפקידי הארגון, 
לתשלום  אותו  להסב  והסכימו 
נזקקות  למשפחות  קצבאות 
האו"ם  של  פרויקטים  ומימון 
טענו  בחמאס  התעסוקה.  בתחום 
שישראל הביכה אותם ו"שיחקה" 

בכסף שנועד למשכורות.
מקור בחמאס האשים בשיחה 
עם 'כאן חדשות' כי ישראל הפרה 
נכנסה  ולא  בעזה,  הרגיעה  את 

הרגיעה.  בהבנות  השני  לשלב 
לפי אותו מקור, ישראל התחייבה 
שלאחר  הראשונים  בשבועיים 
משכו־ מימון  לאפשר  ההסכמות 
רות וסולר לעזה, ובתמורה חמאס 
הגבול.  לאורך  ההפגנות  את  ריסן 
להתפ־ היה  שאמור  השני,  השלב 
השאר  בין  כלל  שנה,  חצי  על  רס 
מיל  ל־20  הדיג  אזור  של  הרחבה 
הכנ־ המעברים,  של  פתיחה  ימי, 

לרצועת  נוספות  סחורות  של  סה 
חלק  על  מגבלות  של  והסרה  עזה 

המו־ הדו־שימושיים,  מהחומרים 
לשמש  שעלולים  כאלה  גדרים 

לטרור.
היום  חמאס,  איומי  רקע  על 
מצ־ משלחת  לעזה  להגיע  צפויה 
רית ולדון עם הארגון השולט בר־
הרגיעה.  לייצוב  במאמצים  צועה 
שבארגונו  ציין  בחמאס  המקור 
ממתינים לקבל תשובות ממצרים 
למתווה  לשוב  מוכנה  ישראל  אם 
בימים  בנוסף,  המקורי.  הרגיעה 
גם  לעזה  להיכנס  צפוי  הקרובים 

אל־עמא־ מוחמד  הקטרי,  השליח 
רגיעה",  אין  מבחינתנו  "כרגע  די. 
"אתם  בחמאס.  הבכיר  הדגיש 
בלוני  חזרו  ולכן  אותה,  הפרתם 

התבערה והנפץ".
מספר  כבר  נמשכת  ההסלמה 
ימים. כזכור, שלשום הודיע דובר 
שתי  תקף  האוויר  חיל  כי  צה"ל 
עמדות חמאס בדרום רצועת עזה, 
שנשאו  בלונים  להפרחת  בתגובה 
גם  ישראל.  לעבר  חבלה  מטען 
האוויר  חיל  תקף  חמישי  ביום 
בעק־ עזה,  ברצועת  יעדים  מספר 

לפני  יום  תבערה  בלון  פיצוץ  בות 
המועצה  מיישובי  באחד  בית  ליד 
הנראה,  ככל  אשכול.  האזורית 
נזק  וגרם  באוויר  התפוצץ  הבלון 

למבנה.
רבה  בחומרה  רואה  "צה"ל 
ישראל  באזרחי  לפגיעה  נסיון  כל 
כנגד  בתקיפות  לפעול  וימשיך 
בהודעת  אז  נמסר  אלו",  תופעות 
דובר צה"ל. "ארגון הטרור חמאס 
הנעשה  כל  על  באחריות  נושא 
ההש־ ולכל  וממנה  עזה  ברצועת 

שמקורן  הטרור  מפעולות  לכות 
ברצועת עזה".

הודעות חוק תכנון ובניה - 05/03/19

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

כך מסייעת הרשות הפלסטינית לבניה ערבית ברחבי ירושלים
ההקפאה בירושלים היא מזמן עובדה מוגמרת. 
בירושלים  בוושינגטון,  הידידותי  הממשל  למרות 
אין אפשרות לבניה משמעותית מעבר לקו הירוק. 
במע־ ליבסקינד  קלמן  שפרסם העיתונאי  בתחקיר 
ריב הוא חושף מסמכים הנוגעים לקרקעות בגבעת 
בפ־ הרש"פ  מעורבת  כיצד  המלמדים  המטוס, 
רויקטים הממוקמים בנקודות אסטרטגיות במטרה 

לקבוע עובדות בשטח.
שייחשפו  והמסמכים  פה,  שיסופר  "הסיפור 
כאן, מלמדים בפעם המי יודע כמה שישנם תחומים 
מסתבר,  בירושלים,  השליטה  ואקום.  אין  שבהם 
היא אחת מאלה. בכל מה שקשור בבירה, בכל מקום 
שמדינת ישראל איננה נמצאת בו, מכניסה הרשות 
בו  מקפיאה  שישראל  מקום  בכל  רגל.  הפלסטינית 
בכל  לצרכיה.  הרשות  אותה  מקדמת  הבניה,  את 

מקום שבו אין ריבונות שלנו, יש ריבונות שלהם.
נת־ בנימין  בראשה,  והעומד  ישראל  "ממשלת 
ביהודה  המתפתחת  בבניה  להתפאר  נוהגים  ניהו, 
שיצאו  במכרזים  שהפשירו,  בתכניות  ושומרון, 
אבל  פחות,  קצת  לפעמים  נכון,  זה  לפעמים  לדרך. 
מכל  המדיני,  והשיח  הציבורית  הלב  תשומת  בעוד 
צדדיו, מתרכזים בבניה ביהודה ובשומרון, הסיפור 
הח־ הבניה  את  מקפיאה  שהממשלה  הוא  הגדול 

בעיר  דווקא  האחרונות,  בשנים  אולי  ביותר  שובה 
הבירה, בירושלים. כאמור, מסמכים שאחשוף כאן 
הפלסטינית  הרשות  של  מעורבותה  על  מלמדים 
בקידום הבניה הפלסטינית באזורים שבהם ישראל 

מגמגמת ובמימונה.

מטר וחצי מהכותל

המ־ הוועדה  אישרה  שנים  מארבע  יותר  "לפני 
שכונת  של  בניה  ירושלים  של  ובניה  לתכנון  חוזית 
המטוס  בגבעת  מתחמים  בכמה  גדולה  מגורים 
שבדרום העיר. היתה זו אמורה להיות תכנית דגל 
שחשיבותה גדולה, מכל בחינה שהיא. גם פרויקט 
מספק  שהיה  דיור,  יחידות   2,600 של  היקף  רחב 
פתרונות דיור לעשרת אלפים תושבים, באחת מע־

תודות הקרקע האחרונות הזמינות לבניה ליהודים 
בעיר. גם בניה באזור אסטרטגי, בדרום העיר, סמוך 
מירושלים  ממש  המלך  דרך  על  תלפיות,  לשכונת 
משכונת  יהודי  רצף  שייצור  מיזם  ובעיקר  דרומה. 
גילה עד לשכונת הר חומה, בנקודה שתמנע בפועל 

את חלוקת ירושלים מדרום.
ליהודים,  אסטרטגי  הזה  שהשטח  שכפי  "אלא 
ליצור  המבקשים   – לפלסטינים  אסטרטגי  הוא 
צפאפא.  לבית  לחם  בית  בין  שיחבר  משלהם  רצף 
הבניה  לתכנית  הערביות  והתגובות  הזו,  המציאות 
שאושרה בספטמבר 2014, גררו גל של לחצים על 
לפי  נתניהו,  להתקפל.  בחרה  וזו  ישראל,  ממשלת 
דרישת ארה"ב וגרמניה, מקפיא כבר יותר מארבע 
מא־ ואינו  המטוס,  בגבעת  הבניה  תכנית  את  שנים 

פשר לה להתקדם, אך בעוד מדינת ישראל בוחרת 
שלא לבנות באזור זה ליהודים, הרשות הפלסטינית 

– מסתבר – מקדמת בניה בגזרה זו לערבים.
האח־ בשנים  שהתנהלו  התכתבויות  "מצרור 

הרשות  לבין  הערבים  ירושלים  תושבי  בין  רונות 
הרשות  כי  עולה  ב'מעריב',  שפרסמו  הפלסטינית, 
מעורבת בתחום התכנון בירושלים, הן במימון כספי 
שנועד לסייע לפרויקטים בעלי חשיבות מבחינתה, 
בין השאר בגבעת המטוס, והן ברמת העדכון השו־

טף לגבי תהליכי בניה ותכנון. 
"הם נותנים סיוע גם לעורכי דין שמייצגים פל־

בעצמם",  שלנו  לקליינטים  וגם  בירושלים,  סטינים 
מגלה, בעילום שם, פרקליט שמייצג בעלי קרקעות 
הר־ עם  שוטף  בקשר  ושנמצא  בירושלים  ערבים 
מבקשים  וגם  כספי,  סיוע  מעניקים  גם  "הם  שות. 
מאיתנו מדי פעם שנעביר להם דוחות, כדי שיידעו 
משפטית,  מחלקה  להם  יש  הפרויקט.  עומד  איפה 
מבקשים  והם  החלטות,  שמקבלות  ועדות  להם  יש 
מאיתנו דוחות. מפעם לפעם אני צריך לכתוב עבו־

שאני  אחר  או  כזה  תיק  לגבי  תמצית  איזושהי  רם 

מטפל בו".
"הנה כמה דוגמאות, שיבהירו עד כמה מעורבת 
הרשות בהליכי הבניה בירושלים. באוקטובר 2016 
הטוען  ירושלים,  תושב  ערבי  של  פרקליטו  שיגר 
לבעלות על קרקעות בדרום העיר, מכתב אל עדנאן 
השר  ברשות.  ירושלים  לענייני  השר  אל־חוסייני, 
כותרת  הקדושה".  ירושלים  במכתב "שומר  מכונה 
העבודה".  ומשימות  ההסכמות  "סיכום  המסמך: 
הפרקליט מעדכן במכתב את השר הפלסטיני כיצד 
ירושלים  בדרום  ערביים  ארגונים  כמה  מתכוונים 
חברון,  דרך  לרחוב  הסמוך  באזור  קרקעות  לרכוש 

הציר המוביל מירושלים דרומה.
התו־ ועד  שלפיה  תכנית  מפורטת  "במכתב 

ערבית  עמותה  עם  יחד  צפאפא,  בבית  שבים 
ככל  גבוהה  כמות  "...ירכשו  במקרקעין  העוסקת 
שכונת  של  התיכון  האגן  באזור  אדמות  של  הניתן 
ירושלים  מחוז  של  כספית  בתמיכה  צפאפא...  בית 
מסביר  הקרקע,  בעלי  הפלסטינית)".  הרשות  (של 
מנת  "על  לתמיכה  נואשות  זקוקים  הדין,  עורך 
האזור  יהוד  את  ולמנוע  איתן  לעמוד  להמשיך 
ברור,  הזה  הטקסט  מן  הזה".  והרגיש  האסטרטגי 
בסיוע  כאן  מדובר  שלא  הבהרה,  שצריך  למי 
שמטרתו  במאבק  אלא  למגורים,  לנזקקים  נדל"ני 
בעלי  במקומות  פלסטינית  ערבית  רגל  לנעוץ 

חשיבות בעיר.
 ,2016 בנובמבר  הזה,  המכתב  לאחר  "חודש 
נשלח המכתב הבא. שוב מאותו עורך דין. שוב אל 
השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית, עדנאן 
תודתי  את  להביע  ברצוני  "ראשית,  אל־חוסייני. 
משקי־ שאתם  הרבים  למאמצים  הערכתי  ואת 
בעמידה  ולסיוע  ירושלים,  בתושבי  בתמיכה  עים 
וצורותיו  סוגיו  על  הכיבוש  התקפות  נגד  האיתנה 
אינטנ־ מתקפה  ישנה  לכבודכם,  כידוע  המגוונים. 
סיבית של מתנחלים, ובראשם משפחת מוסקוביץ', 
זייפנים  וקבוצת  גבע,  ואיתן  קינג  אריה  סוכניהם, 
בדרום  ואדמותיה  זואהרה  משפחת  נגד  וספסרים 
תביעות  הגישה  המשפחה  צפאפא...  בית  מזרח 
 2000 שנת  מאז  הישראליים  המשפט  בבתי  מספר 
רודפים  הכיבוש  בעיריית  לזה  ובנוסף  היום,  ועד 
אחת...  מפעם  יותר  בתיהם  את  הרסו  וכבר  אותם, 
בנוסף לכך, קרקעות משפחת זואהרה נמצאות בס־

כנת החרמה של שומר נכסי נפקדים אם לא יינקטו 
אמצעי זהירות".

זה  במסמך  הפלסטיני,  לשר  מעביר  "הפרקליט 
ובסביבתה,  המטוס  בגבעת  חלקות   33 של  רשימה 
הראשי  לכביש  בסמוך  אסטרטגיים,  באזורים  כולן 
ובהמשך  לחם  לבית  לדרום,  ירושלים  בין  המחבר 
לגוש עציון, ובו פירוט מדויק לגבי כל חלקה, גוד־

לה והסטטוס המשפטי שלה. אל המשפחה הזו ו־33 
נשוב  עוד  טוענת,  היא  עליהן  שלבעלות  החלקות 

בהמשך.
לענייני  השר  במשרדי  מתקבל   2017 "במרץ 
ירוש־ מחוז  מנהל  של  ובמשרדו  ברשות  ירושלים 
לים, דין וחשבון לגבי הנעשה בשכונת סילואן. מה־
דוח עולה בבירור כי הרשות הפלסטינית מעורבת 
מאוד גם שם, מטר וחצי מהעיר העתיקה ומהכותל 

המערבי.
"תחילה, ברצוני להביע שוב את תודתי ותודת 
המא־ על  ק"ל)   – (בסילואן  בטן־אלהווא  תושבי 
לשמור  להם  לסייע  כדי  משקיעים  שאתם  מצים 
בכפר  הנמצאות  בקרקעות  להחזיק  זכויותיהם  על 
סילואן, ולהדוף את הנסיונות להעביר אותן ולייהד 
שנ־ מה  של  וסיכום  דוח  להלן  לבקשתכם,  אותן... 

רשימה  משתרכת  והלאה  מכאן  היום".  עד  עשה 
ארוכה של מבנים וקרקעות שנתונים בדיונים מש־

ישראל.  מדינת  לבין  בסילואן  תושבים  בין  פטיים 
מהמסמכים,  לחלוטין  ברור  הפלסטינית,  ברשות 
באזור  מקרקעין  סכסוך  בכל  ופעילים  מעודכנים 

הזה.
בואו  העתיקה.  העיר  באזור  כאמור,  "זאת, 
מחוז  אל  מגיע   2018 במרץ  העיר.  לדרום  נחזור 
ירושלים ברשות הפלסטינית ואל משרדו של השר 
שמדגיש  נוסף  מכתב  ברשות,  ירושלים  לענייני 
קודמות.  תכתובות  ממשיך  שהוא  בתחילתו  מיד 
תודתי...  את  נוספת  פעם  להביע  ברצוני  "תחילה, 
האדמות",  על  לשמירה  שאתם מגישים  העזרה  על 
כותב נציג בעלי הקרקע הערבים. בשורות הבאות 
על  להילחם  כדי  שנקט  הפעולות  את  מגולל  הוא 
עש־ של  בהיקף  חברון,  לדרך  הסמוכות  האדמות 
פלסטינית  בבעלות  שיישארו  כדי  דונמים,  רות 
דרישת  מגיעה  הפירוט,  אחרי  לבניה.  וישמשו 

תשלום.
לתשלו־ זקוקים  אנו  הנ"ל  בתיקים  לטפל  "כדי 

מים כדלהלן: "סכום של 13,000 שקל, שכר מומחה 
איתן  ידי  על  המנוהל  בתיק  המשפט  בית  שמינה 
סכום   .30286 בגוש   11 מספר  לחלקה  בנוגע  גבע 
בתיק  הדין  עורכי  טרחת  שכר  שקל,   50,000 של 
אינב־ 'אלסה  בתיק  הגרועה  ההחלטה  על  הערעור 

סטמנטס' (חברה המשויכת למוסקוביץ'). סכום של 
המבנים  על  להגנה  דין  עורכי  שכר  שקל,   25,000
תוך  ופינוי  הריסה  צווי  לגביהם  שהוצאו  הקיימים 
לנזכר  בנוגע  לפעול  מכבודכם  אבקש  שעות.   72
מדחיפות  הנובעת  האפשרית  במהירות  לעיל, 

הענין".

סיפורים מבית צפאפא

אינבסט־ 'אלסה  תיק  במכתב,  שהוזכר  "התיק 
גבעת  באדמות  המתרחש  על  הרבה  מלמד  מנטס', 
לפ־ סיומו,  אל  הזה  התיק  בא  כשנה  לפני  המטוס. 

חות בינתיים, אחרי הליך ארוך, שהתנהל באולמה 
ד'  בירושלים,  השלום  משפט  בית  נשיא  סגנית  של 
פיינשטיין, הליך שעסק בחלק מהמקרקעין שבהם 
ידיה.  את  הפלסטינית  הרשות  עכשיו  תוחבת 
מדובר בנסיון של גורמים בבית צפאפא, שטוענים 
דונמים  עשרות  של  בשטח  חלקות  על 33  לבעלות 
הזה,  הספציפי  בתיק  ערבית.  בניה  לקדם  באזור, 
מאוד  הסמוכים  מהשטח,  דונמים  בשישה  מדובר 

לחניון אגד בדרום ירושלים.
אלזוהארה  משפחת  מבני  כש־11  החל  "הכל 
הקר־ את  רכשה  שמשפחתם  טענו  צפאפא  מבית 

קעות באזור בשנות ה־30 של המאה הקודמת אלא 

שמסמכי הרכישה – כך סיפרו – נשרפו כולם, עד 
בשנות  מתישהו  בביתם  שפרצה  בדליקה  האחרון, 
בבית  בעניינם  משפטי  הליך  שהתנהל  בעת  ה־50. 
המשפט הישראלי, דאגו בני המשפחה לגייס לסיוע 
שטחים  אותם  הפלסטינית.  הרשות  את  גם  כספי 
מדוברים, אותן 33 חלקות, חשוב לציין, אינם רשו־
מים בשום מקום על שם בני המשפחה הפלסטינים 

שטוענים לבעלות עליהם.
"חברת 'אלסה אינבסטמנטס', בבעלות משפחת 
קרקעות  לגאולת  בפעילותה  הידועה  מוסקוביץ', 
מזה  בתכלית  אחר  סיפור  המשפט  לבית  סיפרה   –
איתן  עו"ד  שהציג  מסמכים  הפלסטינים.  שסיפרו 
היתה  שהקרקע  מלמדים  החברה,  כוח  בא  גבע, 
רבעים  ושלושה  ארמנים,  לארבעה  במקור  שייכת 
ממנה נמכרו ב־1973 לחברה שהוא מייצג. כשגבע 
הציג את מסמכי הרכישה המלאים, טענו הפלסטי־

נים שהם מזויפים, אך פרט לטענה זו הם לא הצליחו 
להוכיח דבר.

אם  שגם  לטעון  הפלסטינים  ניסו  מכן,  "לאחר 
לא יצליחו להוכיח שמשפחתם רכשה את הקרקע, 
הרי שהם קנו עליה חזקה בכך שעיבדו אותה, עיבוד 
חקלאי, החל משנות ה־40 של המאה הקודמת, בלי 
שנשמעה כלפיהם הערה כלשהי מצדם של הטוע־

נים כעת לבעלות. כדי להכריע בסוגיה העידו בפני 
תצלומי  לפענוח  מומחים  שני  פיינשטיין  השופטת 
אוויר, נציג של כל צד. למרבה ההפתעה, שניהם לא 
שעליו  החקלאי  העיבוד  את  האוויר  בתצלומי  ראו 

העידו הפלסטינים.
את  משרת  אינו  זה  שתצלום  אלא  זאת  "אין 
הנתבעים, וסותר את טענתם לחזקה ולשימוש בק־

וקבעה  השופטת,  פסקה  לו",  שקדמו  בשנים  רקע 
רק  האדמה  את  לעבד  לנסות  החלו  כי הפלסטינים 
ב־2008, בעקבות מפגש שלהם עם אריה קינג, נצי־

שאין  לוודא  כדי  למקום  שהגיע  מוסקוביץ',  של  גו 
פלישה לקרקע. בשורה התחתונה קבעה השופטת 
שהחברה של מוסקוביץ' היא הבעלים של הקרקע, 
ושעל בני משפחת אלזוהארה לצאת ממנה ולשלם 

15 אלף שקל הוצאות משפט.
הנמנע  מן  שלא  במפתיע,  התברר,  "השבוע, 
שהערבים המבקשים לבנות בגבעת המטוס יקבלו 
מעי־ גם  אלא  הפלסטינית,  מהרשות  רק  לא  סיוע, 
ריית ירושלים בכבודה ובעצמה. זה קרה כשהתפ־

רסם סדר היום של הוועדה המקומית לתכנון ובניה, 
הוועדה  כי  עולה  וממנו  שלישי,  ביום  שהתכנסה 
הערבים  של  הבניה  תכניות  את  לקדם  מבקשת 
בגבעת המטוס על אדמות שחלקן רשומות על שמו 
של האפוטרופוס לנכסי נפקדים, והחלק האחר הוא 
אותה קרקע שבית המשפט פסק ששייכת לחברה 
בבעלות משפחת מוסקוביץ'. בסופו של דבר, נדחה 
כאן  התחתונה  השורה  אבל  אחר,  למועד  הדיון 
בו־ מדיניים,  משיקולים  ישראל,  ממשלת  ברורה. 

חרת שלא לבנות בגבעת המטוס. בינתיים, עיריית 
מקדמות  מזה  הפלסטינית  והרשות  מזה  ירושלים 
הוא  והמסר  בשטח,  עובדות  שיקבעו  פרויקטים 

אחד: בניה ליהודים – לא, בניה לערבים – כן. 
עיריית  מועצת  חבר  קינג,  אריה  אל  "פניתי 
למסמכים  התייחסותו  את  לקבל  כדי  ירושלים, 
הנוגעים, כאמור, גם לקרקע, שבעניינה העיד בבית 
המשפט מטעמה של חברת 'אלסה' של מוסקוביץ'. 
כמה  להדליק  צריכה  כאן  שנחשפה  "התכתובת 
שלפיו  למצב  האחראים  הממשלה  במשרדי  נורות 
בת־ פועלת  הפלסטינית,  הרשות  מדינית,  יישות 
ביצירת  משאבים  ומשקיעה  ישראל  בירת  חומי 
קרקעות  על  השתלטות  של  באופן  בשטח  עובדות 
עוד  "מדאיג  קינג.  אמר  יהודים",  וקרקעות  מדינה 
התכנון,  לגורמי  תכניות  שמכינים  שגורמים  יותר 
זה  בכל  שאשם  מי  הבעלות.  נושא  את  בודקים  לא 
נגד  קשיחה  יד  נוקטים  שלא  הממשלה  משרדי  הם 
מושל הרשות הפלסטינית בירושלים, לא מקדמים 
וקרק־ יהודים  קרקעות  על  העיר  במזרח  תכניות 

לגורמים  פוריה  קרקע  מותירים  ובכך  מדינה,  עות 
עוינים".

הפלסטינים מבקשים ליצור רצף משלהם שיחבר בין בית לחם לבית צפאפא. גבעת המטוס

למען חולי בית ישראל

ימים אחרונים למכירה הסינית של 
'עזר מציון' להצלת חיים

יו"ר 'עזר מציון' הרב חנניה צ'ולק: "הכסף של המכירה הסינית הולך להצלת חיי 
אדם ממש, בחודש הקודם בלבד זכינו להציל שלושים ושישה אנשים! בסך הכל 
עד היום, למעלה משלושת אלפים ושלושים בני אדם זכינו להציל בזכות מאגר 

מח עצם" • סגירת מוקדים ביום חמישי, ל' אדר א'
הסינית  למכירה  אחרונים  ימים 
חיים,  להצלת  מציון'  'עזר  של  הגדולה 
ל'  חמישי,  ביום  השבוע  תינעל  אשר 
אדר א'. לקראת נעילת המוקדים נמסר 
שכבות  מכל  תקדים  חסרת  היענות  על 
הציבור להשתתף במכירה הגדולה, מתוך 
רצון עז להיות שותפים בהצלת חיים וכן 
להיכלל באפשרות לזכות בפרסים יקרי 

ערך לכל המשפחה. 
כאמור, סגירת מוקדי המכירה הסי־
נית, השבוע ביום חמישי, ל' אדר א', כא־

שר המכירה הגדולה תיערך ב־ו' אדר ב'. 
מלבד הצלת החיים, ניתן לזכות במאות 
פרסים יקרי ערך הנצרכים בבתים רבים. 
 75% להפריש  ניתן  הרבנים  הוראת  לפי 
מכרטיס הרכישה מכספי צדקה ומעשר. 
שליחות  את  מדגישים  מציון'  ב'עזר 
חיים:  הצלת  למען  החשובה  הקודש 
"המשפחות הרוכשות כרטיסים למכירה 
הסינית מסייעות בכך באופן ישיר להצ־

לת חולי ישראל".
שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  מרן 
מציון'  'עזר  עם  "השותפות  כי  התבטא 
אשר  כזאת  בעת  במיוחד  גדול  כוחה 
סימני עקבתא דמשיחא גלויים לעין כל 
משיח'  מ'חבלי  הדואג  יהודי  לכל  וראוי 
להיות שותף איתם במעשי החסד הרבים 

שלהם".
למוש־ מספיק  מודע  אינו  "הציבור 

גים שאנחנו כל הזמן מדברים וכותבים 
צ'ולק,  חנניה  הרב  אומר  חיים'",  'הצלת 
יו"ר 'עזר מציון'. "חושבים שאנו עוזרים 
לכל מיני דברים לילדים מיוחדים, לחולי 
נפשיות,  בעיות  עם  לאנשים  אלצהיימר, 
אדם  חיי  הצלת  מציון'  ב'עזר  יש  וכו'. 
עצם.  מח  מאגר  של  הנושא  וזה  ממש, 
צריכים להבין שבמדינת ישראל לא היה 
עצם  מח  מאגר  שנים  עשרים  לפני  עד 

שהוא מציל חיים.
חולים  של  חייהם  את  להציל  "כדי 
טיפו־ להם  עוזר  שלא  הסרטן,  במחלת 

עצם  מח  בתרומת  להצילם  אפשר  לים, 
החולה,  של  לגנים  שזהה  בריא  מאדם 
שהתורם יושב ליד מכונה (כמו דיאליזה) 
הכדוריות  את  מהדם  לוקטת  והמכונה 
של מח העצם שזה כרבע מנת דם וכא־

החולה,  של  בגופו  נקלט  עצם  המח  שר 
חדש  לאדם  והופך  בע"ה  מבריא  הוא 

שחייו ניצלו.

איש   950,000 מעל  במאגר  לנו  "יש 
הצלת  זו  חיים!  להצלת  מדמם  שתרמו 
חיים במלא מובן המילה. כשאנו לא מו־

צאים למישהו מח עצם, זה יכול להיות 
אמא לעשרה ילדים ויכול להיות ילד קטן 
חמוד, ויכול להיות ראש ישיבה, האנשים 
נפגשים  אנחנו  חלילה!  נפטרים,  האלה 
איתם. אלה שלא מוצאים להם מח עצם 
עד  מתדרדרים  הם  איך  ורואים  מתאים 
שערי מוות, רח"ל. בחודש הקודם בלבד 
אנשים!  ושישה  שלושים  להציל  זכינו 
משלושת  למעלה  היום,  עד  הכל  בסך 
להציל  זכינו  אדם  בני  ושלושים  אלפים 

בזכות המאגר!
להציל,  אחד  אדם  זה  מה  "תחשבו 
וכאן מדובר על אלפים ב"ה. אנחנו, עם 
אדם!  חיי  להציל  זוכים  שלכם,  הכסף 
שקלים.   180 לנו  עולה  כזו  בדיקה  כל 
מוצאים  העולמית  הסטטיסטיקה  לפי 
אצלינו  אנשים,  ל־30,000  אחד  התאמה 
במאגר ב"ה יותר, אבל למעשה זה הנס. 
כך שצריכים להבין שמתי שאנו אומרים 
שכסף של המכירה הסינית הולך להצלת 
חיים, מדובר על הצלה ממש של חיים".

תוגבר  המוקדים  סגירת  לקראת 
1800- בטלפון  הכרטיסים  מכירת  מוקד 
להשתתף  להתקשר,  הזמן  זה   .236-236
בהצלת חיים ובהגרלה על מאות פרסים 

יקרי ערך.

כסף לבין טובת הציבור. הפסיקה 
תביא לתוצאה בלתי מתקבלת על 
הדעת. הנסיון לפגוע בצרכן היש־

ראלי, תוך ניצול כוח מונופוליסטי 
שיאים  שבר  כסף,  ובצע  שרירותי 

חדשים".
לה־ בתגובה  נמסר  מתנובה 

את  קיבלה  "תנובה  כי  חלטה 

לאורה  תפעל  הבג"צ,  החלטת 
והחקלאות  האוצר  משרי  ומצפה 
בהתאם  המחירים  צו  על  לחתום 
לחג  הקרבה  לאור  להחלטה. 
לאחר  כי  תנובה,  החליטה  הפסח 
הפיקוח,  צו  על  השרים  חתימת 
היא תדחה את יישום ההעלאה עד 

לאחר החג.
במועד  שכבר  אף  על  "בנוסף, 

לעדכון  המחלבות  זכאיות  זה 
 3.2 של  בשיעור  נוסף  מחיר 
לממש  לא  תנובה  החליטה  אחוז, 
לתום  עד  זה  לעדכון  זכאותה  את 
שה־ ציפיה  מתוך  וזאת,   2019
הרפורמה  את  תשלים  ממשלה 
שמחירי  באופן  החלב  במשק 
הציבור  לטובת  יירדו  החלב 

כולו".

בג"ץ הורה לשר האוצר לחתום
  המשך מעמ' ראשון

הצבאי שהיה במקום. אחד מחיילי 
מג"ב הספיק לקפוץ הצידה ונפגע 
הדורס.  הרכב  כלי  מגלגל  ברגלו 
בק־ בעוצמה  ופגע  המשיך  הרכב 

צין צה"ל, מפקד הכוח במקום. 
פתחו  במקום  שהיו  חיילים 
הפלסטי־ הרכב  כלי  לעבר  באש 
מיושבי  שניים  נהרגו  מהירי  ני. 
קל  באורח  נפצע  ושלישי  הרכב, 
צה"ל.  כוח  ידי  על  במקום  ונעצר 
כו־ בין  פרצו  אלימים  עימותים 

פלסטינים  לצעירים  צה"ל  חות 
מערבית  שנמצא  לכפר  בכניסה 
מוקדי  את  תגבר  צה"ל  לרמללה. 
החיכוך בגזרת אפרים כדי למנוע 

פיגוע  או  דומים  חקיינות  פיגועי 
מלבה  חמאס  כשברקע  השראה 
באמצעות  ומסית  האווירה  את 

הרשתות החברתיות.
הפיגוע  על  בירכו  בחמאס 
המהפכניים  "הצעירים  כי  ונמסר 
הכי־ לסילוק  עד  ינוחו  לא  בגדה 

פלסטיניים  דיווחים  פי  על  בוש". 
ההרוגים הם אמיר דראג' בן ה־20 
ויוסף  מצבאח  ח'רבתא  מהכפר 
סירא.  בית  מהכפר   20 בן  ענקאוי 
פצוע נוסף, היית'ם ג'מעה מהכפר 
צפא בן ה־20 נעצר בידי כוח צה"ל 

במקום.
א־לטיף  עבד  חמאס  דובר 
קאנוע אמר כי "מדיניות ההוצאה 
פשע  היא  הכיבוש  ידי  על  להורג 
התוקפ־ המדיניות  האנושות,  נגד 

נית הזו לא תחליש את רצון עמנו 
ההתלהבות  רוח  את  תעצור  או 
ומאבק  אלו  פשעים  על  והתגובה 
הצטרף  לדבריו  הציוני".  בכיבוש 
הג'האד  דובר  שיהאב,  דאוד  גם 
"ההוצאות  כי  שאמר  האסלאמי 
הן  הכיבוש  כוחות  ידי  על  להורג 
פשעי מלחמה שמפרים את זכותו 

של העם הפלסטיני".
תושבי הכפר נעמה החלו את־
מול בקריאות לנקמה לאחר הפי־
בדרי־ תהלוכה  החלה  בכפר  גוע. 

ולהכריז  החנויות  את  לסגור  שה 
מותם  על  אבל  לאות  שביתה  על 

מג'די  ברכב.  הפלסטינים  שני  של 
המת־ ראיה  עד  א־צדיק,  מחמוד 

חצות  אחרי  כי  סיפר  בכפר,  גורר 
אחיו  את  לעצור  הכוחות  הגיעו 
מטר  ב־400  במרחק  שמתגורר 
בכביש  מדובר  לדבריו  מהזירה. 
ריבוי  בשל  דמים',  'כביש  שנקרא 
תנאי  ביום  וגם  דרכים  תאונות 
הראות בו לקויים. "לאחר שיושבי 
את  לקח  צה"ל  למוות  נורו  הרכב 
ויש  סמוך  למחסן  שלהם  הגופות 
כתמי דם המעידים על כך, כמו כן 
החרים מצלמות באזור". לטענתו, 
במחסן  מדמם  הושאר  "הפצוע 
גישת  ונמנעה  שעות  כארבע 
הראיה  עד  אליו".  ההצלה  כוחות 
סיפור כי שלושת יושבי הרכב היו 

בדרכם לעבודה.
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
אמר אתמול כי "חיילי צה"ל פעלו 
הטרוריס־ את  וחיסלו  במהירות 

אנחנו  אותם.  לדרוס  שאיימו  טים 
מהירה  להחלמה  ברכות  שולחים 
לקצין הפצוע ונעשה כל דבר כדי 
המ־ של  הבתים  הריסת  את  לזרז 

של  הרוצח  של  כמו  הללו,  רצחים 
לזרז  הוראה  נתתי  אנסבכר.  אורי 
האלה  הבתים  של  ההריסות  את 
מערכת  של  המגבלות  במסגרת 
להמשיך  נחושים  אנחנו  המשפט. 
את המאבק התקיף שלנו נגד המ־

רצחים ונגד הטרור באשר הוא".

פיגוע דריסה בבנימין: הג'יפ נתקע בבוץ
  המשך מעמ' ראשון

מטה הבחירות המשותף של 'יהדות התורה'
של  לאורם  ג',   – שסימנה  התורה 
שרי  התורה,  גדולי  ורבנן  מרנן 

התורה והחסידות שליט"א.
של  הראשית  ההנהלה  חברי 
המשותף,  התורה'  'יהדות  מטה 
וסיעור  מעשי  לדיון  התכנסו 
הצעות  מספר  לבחינת  מוחות 
בחשיבות  המרכזי  המסר  לחידוד 
וגודל המערכה בבחירות הגורלית 
להתכנס  צפויים  היום  שלפתחנו. 
המ־ הבחירות  מטה  ראשי  יחד 

על  ידונו  במהלכה  לישיבה  שותף 
הקרוב,  לחודש  הפעולה  דרכי 
וקבלת  היעדים,  הגדרת  חידוד 
יפ־ פיהן  שעל  מעשיות  החלטות 
עלו כלל המטות לקראת ובמהלך 

הבחירות. 
דרכי  על  בישיבה  יוחלט  עוד 
הקמת  לקראת  מעשיות  פעולה 
מטות הבחירות, בהם: מטה מיפוי 
ומטה  קלפיות  איוש  מטה  ארצי, 

הסעות. 
במרכז  כי  כאמור  יודגש 
הרות  סוגיות  יידונו  הישיבה 
יצי־ לחשיבות  בהקשר  משקל 

שונים  קהלים  בקרב  הזהות  רת 
'יהדות  מצביעי  למעגל  ולהביאם 

הבחירות  קמפיין  כאשר  התורה', 
חדשניים  פרסום  באפיקי  יתנהל 
שיגיעו לכל אותם מצביעים. המ־
סר העיקרי בו יהיה הדגשת חשי־

הבחירות  במערכת  ההצבעה  בות 
הציבור  עבור  ובמיוחד  הגורלית 
הפולי־ המהלכים  כאשר  החרדי, 

טיים מנגד מעוררים חשש רב. 
במטה הארגון וההסברה הפי־

הבחירות  ממערכות  לקחים  קו 
לפיהן  מסקנות  והוסקו  הקודמות 
הוחלט לפעול במערכה הנוכחית. 

פניה מיוחדת ליוצאים לחו"ל 
לקראת חג הפסח

לציבור  פונה  המטה  הנהלת 
בדיקת  חשיבות  את  ומדגישה 
ניתן  הזהות.כיום  תעודת  תקינות 
באמצעות  רק  חדשה  ת"ז  להזמין 
את  לוודא  חשוב  לכן  תור,  הזמנת 
הענין ובמידת הצורך להזמין כבר 

לחכות  ולא  לחידוש  תור  כעת 
הארגון  במטה  האחרון.  לרגע 
ולעורר  שוב  לפנות  מבקשים 
בפני מי שמתעתדים לצאת לחו"ל 
ומי  הבעל"ט,  הפסח  חג  לקראת 
עסקיו  לצורך  נמצא  או  שלומד 
שתבדקו  מבקשים  "אנו  בחו"ל: 
והח־ היציאה  תאריכי  את  היטב 

לחזור  שתספיקו  כך  לארץ,  זרה 
בניסן",  ד'  הבחירות,  יום  לפני 
שמ־ מי  גם  "כך  במטה.  מזכירים 

קרובי  אצל  לבקר  לנסוע  תכננים 
משפחה בחו"ל לקראת חג הפסח, 
אחרי  מיד  יוצאים  מהם  רבים 
אחרי  עד  בחו"ל  ונשארים  פורים 
אפשרי.  בלתי  זה  הפעם  הפסח. 
לאבד  עלולה  החרדית  היהדות 
אנשים  אם  קולות  רבבות  חלילה 
יזלזלו באחריות המוטלת עליהם, 
על  המוטלת  המערכה  ובחשיבות 

הכף".

  המשך מעמ' ראשון
  המשך מעמ' ראשון

חמאס באולטימטום: 20 מיליון דולר או שהטרור מרצועת עזה יימשך

השנים  שכמסורת  צאנז  מוסדות 
ייחו־ בהגרלה  ארצי  למיזם  יצאו 
לעשות,  הגדילו  אף  והפעם  דית, 
שידרגו  אף  המחיה  יוקר  ולאור 
רכב'!  פלוס  ל'משכורת  הפרס  את 
מש־ גם  יקבל  המאושר  והזוכה 
ש"ח   8,500 סך  על  חודשית  כורת 
שלמה,  שנה  למשך  חודש!  בכל 

ואף יזכה ברכב יוקרתי במתנה!

מציינים  המוסדות  בהנהלת 
וההת־ ההיענות  את  רב  בסיפוק 

ולמרות  הרחב,  בציבור  עניינות 
יצאו  ספורים  ימים  לפני  שאך 
מצ־ ההגרלה,  בפרסום  לדרך 

מוקד  דרך  המונים  כבר  טרפים 
ההגרלה.

כדי להקל על המעוניינים לה־
אפשרות  ניתנת  בהגרלה  שתתף 
פריסה של 12 תשלומים ובהתאם 

הינו  בודד  לכרטיס  המחיר  לכך 
עבור  לחודש  בלבד!  ש"ח   15 סך 
 3 ומחיר  בודד,  כרטיס  רכישת 
כרטיסים 25 ש"ח לחודש, מחיר 6 
ומחיר  לחודש,  ש"ח  כרטיסים 42 

18 כרטיסים 100 ש"ח לחודש.
האחרון,  לרגע  חיכיתם  ואם 
להצטרף  מהרו  הגיע!  הוא  הנה 
האשראי  במוקד  עכשיו  ממש 

שמספרו 072-316-9000.

הלילה בחצות המוקדים נסגרים
  המשך מעמ' ראשון
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מאת יעקב א. לוסטיגמן 

שנה,   20 מזה  אלג'יריה  נשיא 
פרסם  בוטפליקה,  עזיז  אל  עבד 
למ־ קורא  הוא  בו  מכתב  שלשום 
להתמודד  לו  לאפשר  נגדו  פגינים 
בפעם האחרונה לנשיאות, כשהוא 
הבחירות  את  להקדים  מתחייב 
אותן  ולערוך  לנשיאות  הבאות 
ובנוסף  הבאה,  הלועזית  בשנה 
שוב  להתמודד  שלא  מתחייב  הוא 

לתפקיד. 
מכ־ כי  נראה  שבפועל,  אלא 
מסייע  אינו  בוטפליקה  של  תבו 
הדיווחים  ולפי  השטח,  בהרגעת 
כי  נראה  מאלג'יריה  המגיעים 
שינוי.  כל  ללא  ממשיכה  המחאה 
המפגינים המשיכו להפגין לאורך 
הלילה הקודם, וגם בשעות הבוקר 
סטודנטים  של  הפגנות  התקיימו 

בכל רחבי המדינה. 
ראשון  שביום  בוטפליקה, 

לא  שנה,   82 לו  מלאו  השבוע 
שנים,  כמה  כבר  בציבור  נראה 
מתפרסמות  שלו  תמונות  ואפילו 
בשבץ  לקה  הוא  נדירות.  לעיתים 
מוחי לפני כשש שנים, ולאחר מכן 
נראה מעט מאוד בציבור בתקופה 

הראשונה. 
הס־ באלג'יריה  אזרחים  ישנם 

בורים כי בוטפליקה מת זה מכבר, 
במדינה  שולטים  מקורביו  וכי 
שקברו  לאחר  דמותו,  באמצעותו 
התקשורת  אפילו  בסתר.  אותו 
בי־ כאלו  טענות  העלתה  בצרפת 

מים האחרונים, ושגריר אלג'יריה 
ול־ לשידור  לעלות  נאלץ  בצרפת 

טעון בתוקף כי הוא יודע בוודאות 
שבוטפליקה עדיין חי. 

הש־ ראשון  ביום  כי  לציין  יש 
ועדת  ראש  של  משמו  דווח  בוע 
מועמדותו  כי  במדינה,  הבחירות 
חוקית,  אינה  בוטפליקה  של 
משום שהוא הגיש את מועמדותו 

כפי  בעצמו  ולא  שליח  באמצעות 
כי  נראה  זאת,  עם  החוק.  שדורש 
להכרעת  יעלה  והנושא  במידה 
בית המשפט באלג'יר, קיים סיכוי 
לטובת  יפסקו  שהשופטים  גבוה 
מערכות  שכן  ואנשיו,  בוטפליקה 
באופן  נשלטות  במדינה  השלטון 

מוחלט על ידי ממסד הנשיאות. 

100 3
40 140 1

100 3

מהפך באסטוניה: בתו של ראש הממשלה 
לשעבר צפויה להתמנות לתפקיד

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

עם  באסטוניה,  פוליטי  מהפך 
בקלפיות  הקולות  ספירת  סיום 
הכלליות  הבחירות  בעקבות 
ככל  במדינה.  שלשום  שהתקיימו 
הנראה, מי שתהיה ראש הממשלה 
הגב'  היא  אסטוניה,  של  הבאה 
הממשלה  ראש  של  בתו  קאלאס, 

לשעבר סים קאלאס. 
העתידית,  הממשלה  ראש 
'מפלגת הרפורמה'  עומדת בראש 
ונחשבת  השמאלנית־ליברלית, 
לתומכת מובהקת באיחוד האירו־
פי, שאסטוניה חברה בו. היא הת־

חייבה לפני הבחירות להעמיק את 
בנושאים  הממשלתית  המעורבות 
הסוציאליים, הפחתת מיסים לבני 
והגברת  המוחלשים,  המעמדות 

תקציבי הרווחה. 

הבחירות  תוצאות  פי  על 
28.8 קיבלה  קאלאס  הסופיות, 
השני  במקום  מהקולות.  אחוזים 
כה  שעד  המרכז  מפלגת  ניצבת 
למקום  הגיעה  בשלטון,  היתה 
מהקולות.  אחוזים   23 עם  השני 
רשמה  הגדולה  ההפתעה  את 
שהכפילה  הקיצוני  הימין  מפלגת 
אחוזים  ב־17.8  וזכתה  כוחה  את 

מקולות המצביעים. 
כחברת  בעבר  כיהנה  קאלאס 
ובהמשך  האירופי,  הפרלמנט 
של  התחבורה  כנציבת  שימשה 

לא  כי  הבהירה  היא  האיחוד. 
להכניס  אופן  בשום  תסכים 
לקואליציה בראשותה את מפלגת 
העובדה  ולנוכח  הקיצוני,  הימין 
המרכז  מפלגת  עם  שלמפלגתה 
יש יחד יותר מ־60 אחוזים מהקו־

לות, ההערכה הרווחת היא שהיא 
המפ־ עם  יחד  קואליציה  תקים 

במושכות  החזיקה  כה  שעד  לגה 
המפלגות  ששתי  משום  השלטון, 
קרובות יחסית בעמדותיהן, וכבר 
בשלטון  במשותף  בעבר  החזיקו 

במדינה. 

הולנד מחזירה את השגריר שלה 
באיראן להתייעצות באמסטרדם 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הולנד,  של  החוץ  שר 
אתמול  הודיע  בלוק,  סטף 
הש־ את  להחזיר  החליט  כי 
בטהראן,  ההולנדי  גריר 
זאת,  בארצו.  להתייעצות 
גירשה  שאיראן  לאחר 
הולנדים  דיפלומטים  שני 

משטחה. 
הצעד האיראני הגיע בת־
גובה לגירוש של שני דיפלו־

מטים איראנים על ידי משרד 
לאחר  זאת,  ההולנדי.  החוץ 
איראני  אופוזיציה  שאיש 
נרצח  בהולנד  שהתגורר 
וממשלת  מתנקשים,  בידי 

האח־ את  הטילה  הולנד 
המשטר  על  למעשה  ריות 

האיראני. 
הולנד  של  ההחלטה 
לה־ השגריר  את  להחזיר 
לנקוט  ולא  בלבד,  תייעצות 
של  נוסף  גירוש  של  באקט 
עשויה  הולנדים  דיפלומטים 
מב־ שבהולנד  כך  על  ללמד 
המשבר  את  לסיים  קשים 
בצ־ איראן  מול  הדיפלומטי 

ומתוך  בלבד,  סמליים  עדים 
רצון לעצור את המשך ההת־

שתי  בין  ביחסים  דרדרות 
המדינות. 

נקטה  האחרונה  בתקופה 
מנוגדים,  בצעדים  אירופה 

האיחוד  הודיע  אחד  כשמצד 
לייצר  כוונתו  על  האירופי 
לחברות  שתאפשר  מערכת 
עסקים  לעשות  אירופיות 
שתיפגענה  מבלי  איראן,  עם 
האמריקאיות  מהסנקציות 
שעושה  מי  כל  על  המוטלות 
מדי־ כמה  נקטו  ומנגד  זאת, 

נגד  בצעדים  אירופיות  נות 
וארגונים  האיראני  המודיעין 
המזוהים עמו, כדוגמת ההח־

בריטניה  ממשלת  של  לטה 
של  ההגדרה  את  להרחיב 
'ארגון טרור' גם לממסד הפו־

החיזבללה,  ארגון  של  ליטי 
של  הצבאית  לזרוע  רק  ולא 

הארגון.

מושל קולורדו לשעבר, ג'ון היקנלופר, 
הודיע שיתמודד בבחירות לנשיאות ארה"ב

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ג'ון  לשעבר,  קולורדו  מושל 
כי  אתמול  הודיע  היקנלופר, 
לנ־ בבחירות  להתמודד  החליט 
מתכ־ היקנלופר  ארה"ב.  שיאות 
וון להתמודד באופן עצמאי, ואין 
בפריימריז  להתמודד  כוונה  לו 

הרפובליקני או הדמוקרטי. 
בבחירות  לרוץ  "החלטתי 
צריכים  אנחנו  כי  לנשיאות, 
אנשים עם חלומות בוושינגטון, 
אנשים  צריכים  גם  אנחנו  אבל 
לדברים  לגרום  שמסוגלים 
היקנלופר  אמר  להתבצע", 
מאמין  "אני  אתמול.  בהודעתו 
יחד,  אנשים  לחבר  ביכולתי 
למען  למערכה  אותם  ולרתום 

עתידה של ארצנו הדגולה". 
להתמו־ יצטרך  הקינלופר 

דונלד  המכהן  הנשיא  מול  דד 
מועמדה  להיות  שצפוי  טראמפ 
גם  הרפובליקנית  המפלגה  של 
לנשיאות,  הקרובות  בבחירות 
המקובלת  למסורת  בהתאם 
במסגרתה  כלל,  בדרך  בארה"ב 
מתמודדים  אינם  מפלגה  חברי 
המכהן,  הנשיא  מול  בפריימריז 
רפו־ יהיו  אם  שגם  וההערכה 
נגד  להתמודד  שינסו  בליקנים 
להביס  יצליחו  לא  הם  טראמפ, 

אותו בפריימריז. 
היקנלופר  יתמודד  כן  כמו 
הד־ בפריימריז  שיזכה  מי  מול 
מוע־ ויהיה  לנשיאות,  מוקרטי 
מדה של המפלגה הדמוקרטית. 

עד כה כבר הכריזו כמה חברים 
כוונ־ על  הדמוקרטית  במפלגה 
תם להתמודד, מרביתם סנאטו־

בארה"ב  ומוכרים  בכירים  רים 
בפני  שמציב  מה  לה,  ומחוצה 
ומורכב  כפול  אתגר  היקנלופר 
הסטטיסטיקה  גם  במיוחד. 
של  לטובתו  משחקת  אינה 
לנוכח  לשעבר,  קולורדו  מושל 
המפלגות  קמו  שמאז  העובדה 
הרפובליקנית והדמוקרטית, כל 
בתפקיד  שכיהנו  ארה"ב  נשיאי 
משתי  אחת  של  נציגיה  היו 
ומועמדים  הללו,  המפלגות 
שהתמודדו  אף  על  עצמאיים, 
פעמים רבות, לא הצליחו להת־

תמיכה  לאחוזי  מעבר  אל  רומם 
שוליים. 

קשר התפילין של הרה"ק רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב מוצע למכירה פומבית

בבית המכירות 'תפארת' בירושלים מוצע למכירה פומבית קשר התפילין של הרה"ק רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב ושיירי גידים וקלפי הפרשיות, מעיזבון רבי ישראל חיים האס, סופרם של צדיקי וגדולי הדור

מאת סופר 'המבשר'

קשר  נדירים.  וחפץ  סגולה 
התפילין ושאריות מן התפילין של 
הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב 
החסידי  הסופר  מעיזבון  זי"ע 
מוצעים  האס  חיים  ישראל  רבי 
המכירות  בבית  פומבית  למכירה 
המכירה  בירושלים.  'תפארת' 
תיערך ביום רביעי הבא ו' באדר ב' 

בשעה 19:00.
השקיק כולל, צנצנת פלסטיק 
ישנה בה גנוזים חלקי קלף שעטפו 
מברדיט־ הרה"ק  של  תפיליו  את 

שוב, גידים וחלק מקשר התפילין 
(של יד) הקדושות של הרה"ק רבי 
לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע, סנגו־

רן של ישראל.
היה  האס  חיים  ישראל  רבי 
הדור  צדיקי  ע"י  שנבחר  האיש 
תפילין  פרשיות  ולתקן  לבדוק 
מגדולי  בירושה  אצלם  שהיו 
הדורות רועי החסידות שבדורות 
סמכא'  ה'בר  היה  הוא  הראשונים. 
לזיהוי כתבי הצדיקים סופרי המ־

לך של רועי החסידות.
של  האישי  הסופרות  ביומן 
בבית  שנמצא  חיים,  ישראל  רבי 
המכירות, נכתבו בכתב יד מסודר 
פרשיות  כרונולוגי,  סדר  ולפי 

שכתב  אסתר  מגילות  התפילין, 
מתאר  כן  כמו  התורה.  וספרי 
מה־ ניכר  חלק  ספורות  במילים 

לפתחו  שבאו  המיוחסות  פרשיות 
היה  הוא  תמורה.  ללא  טיפל  בהן 
מבקש מגדולי ישראל שהתעקשו 
הקודש,  מלאכת  עבור  לו  לשלם 
את  שעטפו  הגידים  שיירי  את 
שכיסו  הקלף  וחלקי  הפרשיות 
את הפרשיות לפני הכנסתן לבתי 

התפילין.
פרשיות  על  כותב  ביומנו, 
אדמו"ר  מכ"ק  שקיבל  תפילין 
מבאיאן זצוק"ל, אותן כתב הרה"ק 
שקיבל  תפילין  משה';  פני  ה'אור 
זצוק"ל  מויזניץ  אדמו"ר  מכ"ק 
זושא  רבי  הרה"ק  של  בכתי"ק 

שקיבל  תפילין  זי"ע,  מאניפאלי 
מכ"ק אדמו"ר ממכנובקה זצוק"ל, 
סופ־ סופר,  צבי  רבי  יד  מכתיבת 
הימים  שבעת  אור  מרנא  של  רו 

הבעש"ט זי"ע.
רבי  שמר  קטנה,  בקופסה 
את  משמר  מכל  חיים  ישראל 
אוצרות סגולת מלכים אלו, פריט 
זה ופריטים קמאיים אחרים, כש־

פלסטיק  קופסת  או  שקית  כל  על 
רשם בדיוק את תכולתה הנדירה. 
בגידי תפילין של הרה"ק מאפטא 
משה,  פני  האור  הרה"ק  מכתיבת 
ההת־ תאריך  את  גם  ברטט  כתב 

עסקות עמהן.
הרב החסיד רבי ישראל חיים 
מחשובי  רבא  ספרא  היה  האס, 

ירא  וחסיד,  ותיק  ויזניץ,  חסידי 
בחסי־ ומתנהג  אוריין  בר  ושלם, 

דות.
ר'  המופלג  הגה"ח  לאביו  נולד 
מורם  איש  ז"ל,  (לייבוש)  אריה  דוד 
ובקי  מופלג  תלמיד־חכם  מעם, 
עצום בכל חדרי תורה ובתורת הח־

רבי  הרה"ק  אצל  שהסתופף  סידות 
חיים מאטיניא זי"ע, אליו היה קשור 
ז"ל  יהודא  ר'  הרה"ח  אביו  מבית 
כמו  אטיניא.  חסידי  מחשובי  שהיה 
הסב"ק  אל  פעמים  מספר  נסע  כן 
זי"ע.  מויזניץ  ישראל'  'אהבת  בעל 
בבחרותו, למד ר' לייבוש בויז'ניצא 
זי"ע,  אליעזר'  ה'דמשק  מרן  אצל 
רבי  הגה"צ  של  בישיבתו  ובלובלין 

מאיר שפירא זצוק"ל.
למכירה  עומדים  כן,  כמו 
וחפצי  פריטים  הנוכחית  במכירה 
לא  מעולם  אשר  נדירים  קודש 

הועמדו למכירה פומבית. 
רבי  הרה"ק  של  המגילה  בית 
שארית  מטשערנאביל,  אהרן 
שטרוי (תבן) של הרה"ק מבעלזא, 
תפילי  משיירי  וגידים  רצועות 
בדורות  החסידות  ורועי  צדיקי 
מסאוואראן,  משה  רבי  הקודמים, 
האוהב ישראל מאפטא, האור פני 
משה ואדמו"רי בית וויזניץ מאותו 

עזבון.

קליפורניה: ילדות 
שרדו יומיים ביער 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

וש־ חמש  בנות  אחיות,  שתי 
השבוע  ראשון  ביום  אותרו  מונה, 
לאחר  ושלמות,  בריאות  כשהן 
שתעו לבדן ביער במשך 44 שעות. 
שלקחו  מחטיפים  ניזונו  השתיים 
ממי  ששתו  וממים  מהבית,  איתן 

הגשמים שנקוו על עלים ביער. 
האחיות  ביקשו  שישי  ביום 
מאמן לצאת עמן לטיול בגשם, אך 
זו סירבה לכך בתוקף. בתגובה הן 
במעילים  התעטפו  מגפיים,  נעלו 
אל  ויצאו  במטריות,  והצטיידו 
שלקחו  לפני  לא  הפתוח,  המרחב 
עמן גם חטיפים ש'סחבו' מהארון. 
לשוב  תכננו  השתיים  כי  נראה 
לביתן כעבור זמן לא רב, אך לאחר 
היער  אל  נכנסו  הן  מהבית  שיצאו 
הסמוך, והתרחקו עד שאיבדו את 

הדרך חזרה. 
שעות לאחר היעדרותן נפתחו 
החיפושים אחריהן, בהן השתתפו 
כמאה בני אדם, כך לפי הדיווחים. 
לטובתן  שיחק  לא  האוויר  מזג 
לק־ התחזית  למדי.  חורפי  והיה 

קודרת  היתה  הבאים  הימים  ראת 

ראשון  ביום  כי  ונמסר  יותר,  עוד 
תתחולל באזור סופה של ממש. 

ממושכים,  חיפושים  לאחר 
של  עטיפות  המחפשים  איתרו 
הובילו  ואלו  היער,  בתוך  חטיפים 
זה,  באזור  החיפושים  למיקוד 
עטיפות  של  איתורן  עם  ובהמשך 
כי  ההשערה  התחזקה  נוספות 
בו  בכיוון  נמצאות  אכן  הילדות 

התמקדו החיפושים. 
שהגיעה  לפני  אחדות  שעות 
היל־ שתי  אותרו  הסופה הגדולה, 
דות כשהן מסתתרות מתחת שיח, 
זו  ומחובקות  במעילים  עטופות 
העז.  בקור  להתחמם  כדי  זו,  עם 
אך  ומקוררות,  מיובשות  היו  הן 
אותן,  שאיתרו  הצוותים  לדברי 
צפויות  והן  מצוין,  הרפואי  מצבן 
התאוששות  לאחר  לאיתנן  לחזור 

קלה שתימשך ימים אחדים. 
ניזונו  הן  כי  סיפרו  השתיים 
מהח־ שחלפו  היומיים  במשך 

סייעו  ושגם  עמן,  שלקחו  טיפים 
באיתורן בסופו של דבר, וכי הרוו 
שהצ־ הגשמים  ממי  צמאונם  את 

הגדולים  העלים  על  כאמור  טברו 
שנשרו מעצי היער.

קשר התפילין המיוחס

איגוד כירורגיית היד מזהיר: כוח האדם 
הרפואי אינו מספיק לטפל בנפגעים מנפצים 

מאת מאיר קליין 

קורא  הפורים  ימי  לקראת 
לציבור  היד'  כף  כירורגיית  'איגוד 
על  גדולים  ולהזהיר  להישמר 
הטמונות  הסכנות  מפני  הקטנים 

בשימוש בנפצים. 
יו"ר  אתמול  פנה  כך,  בתוך 

למנכ"ל  לוריא,  שי  ד"ר  האיגוד, 
לקיום  בדרישה  החינוך  משרד 
אודות  הספר  בבתי  מחנך  שעת 
הח־ והנזקים  הרבות  הסכנות 

שעלולים  הידיים  בכפות  מורים 
להיגרם.

הב־ מערכת  מצב  "לצערי 
של  הכירורגים  ותקני  ריאות 

מאפשרים  אינם  החסרים  היד 
חמו־ לפציעות  ראוי  מענה  מתן 

לוריא  ד"ר  כותב  ביד",  רות 
עלינו  השנה  כן  "ועל  במכתבו, 
לסכנות  שאת  ביתר  דגש  לתת 
כתוצאה  להיגרם  העלולות 
משימוש בנפצים וחומרי תבערה 

אחרים".

אלג'יריה: האופוזיציה והמפגינים דחו את הצעת הנשיא 
בוטפליקה לאפשר לו התמודדות אחרונה לנשיאות 
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הדר  בעץ  בירושלים!  לגור  אפשר 
בנין חסידי 5 חדרים גדולה קומה 
1,950,000 חלקי.  משופצת  ב' 
נדלן'  ייעוץ  המאה  'עסקת  בלבד. 
- 100% אמינות 100% מקצוענות. 

.058-32-250-90
[20051839]

בבלוי קרוב לצומת בר אילן כ-90
לסגירה  ניתנות  מרפסות   2  + מ' 
ק'  רלסים.  על  סוכה   + בקלות 
המאה  'עסקת  מציאה.  מחיר  ב'. 
ייעוץ נדלן' - 100% אמינות 100%

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051838]

100 נמוכה  קומה  בחשמונאים 
 .50 לעוד  בניה  היתר  עם  נטו.  מ' 
למשקיעים.  מאוד  מתאימה 
ייעוץ  המאה  'עסקת   .3,500,000
100% אמינות   100%  - נדלן' 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051837]

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]

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]

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.
[20051852]

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.
[20051851]

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

[20051850]

יודע לזהות הזדמנויות? זו הדירה 
שלך! באברמסקי 75 מ' + אפשרות 
קומת  קומות.  ל-2  לחלוקה 
ל-2 אפשרות  לרחוב.  פונה  קרקע 
המאה  עסקת   .1,900,000 כניסות. 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
100% מקצוענות.058-32-250-90.

[20051849]

 + 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
[20051848]

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

gmail.com@8030444
[20049060]

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

.90
[20051861]

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

.90
[20051860]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051859]

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
[20051858]

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]

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.
[20051847]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051846]

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.
[20051845]

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

.90
[20051844]

מפוארת  חלומות  דירת   80 בגוש 
 + ג'.  ק.  ח'   4 מ'   115 כ  כוכבים.   5
המאה  'עסקת  מרפסת.   + מעלית 
ייעוץ נדלן' - 100% אמינות 100%

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051843]

4 ומיוחדת  מדהימה   80 בגוש 
ב'  ק.  מעלית   + מרפסת   + חדרים 
גבוהה  ברמה  מושקעת  מ.   130 כ 
נדלן'  ייעוץ  המאה  'עסקת  מאוד. 
- 100% אמינות 100% מקצוענות. 

.058-32-250-90
[20051842]

א'  קומה  חדרים   4 הבירה  בארזי 
ארמון.  כמו  במיוחד.  מושקעת 
ייעוץ  המאה  'עסקת   .2,800,000
100% אמינות   100%  - נדלן' 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051841]

מ'   65 חדרים   3 חדש  בנין  בדוד 
 .3,000,0000 מ'   150 בטאבו  גג   +
'עסקת המאה ייעוץ נדלן' - 100%
058- מקצוענות.   100% אמינות 

.32-250-90
[20051840]

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
[20051857]

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
[20051856]

 + 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.
[20051855]

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

בהיתר. 2,100,000.
[20051854]

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
[20051853]

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]

מ"ר   85 ק"ב  חד'   3 פנינה   80 גוש 
2,800,000 ש''ח * חנה 3.5 חד' ק"א 67
מ"ר נטו אופציה ל-22 מ"ר. תיווך -02

053-3179474 ,5379474
[20051692]

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]

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]

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. 

מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
מכרז פומבי מס' 6/2014

הזמנה להציע הצעות
לאספקת שירותי ליסינג למועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

המועצה המקומית תעשייתית נאות-חובב מזמינה בזאת להציע הצעות בקשר לאספקת שירותי 
המכרז  מסמכי  המכרז.  במסמכי  כמפורט  למועצה  בליסינג  רכבים  השכרת  באמצעות  ליסינג 
יועמדו למכירה  במשרדי המועצה החל מיום 31.07.2014 בימים א'-ה' בין השעות 09:00–15:00 
המקומית  "המועצה  לפקודת  בשיק  יוחזרו),  (שלא  מע"מ  כולל   ₪  500 של  סך  תמורת 

התעשייתית נאות חובב".

סיור קבלנים חובה ייערך ביום 03.08.2014 בשעה 10:00 מפגש בחדר דיונים במשרדי הנהלת 
בסיור הקבלנים.  ולהעלותן  וקיימות,  במידה  כל השאלות  לרכז את  יש  חובב.  בנאות  המועצה 

לאחר סיור הקבלנים יתקבלו שאלות בכתב בלבד ולא יאוחר מיום 10.08.2014 בשעה 12:00.

את ההצעה יש להגיש באופן ידני, כמפורט בתנאי המכרז, במעטפות סגורות שיוכנסו לתיבת 
המכרזים במשרדי הנהלת המועצה בנאות חובב וזאת עד יום 24.08.2014 בשעה 12:00, בכל 
לא  מועד ההגשה  לאחר  יוגשו  במלואם. הצעות אשר  להחזיר את מסמכי המכרז  יש  מקרה, 
תתקבלנה. על מגיש ההצעה לצרף לה את כל מסמכי המכרז כאשר הם חתומים כדבעי ובנוסף, 
ערבות בנקאית בלתי מותנית וצמודה כנדרש בתנאי המכרז וכל המסמכים הנדרשים על פי תנאי 
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מגורה"  "אחוזי  היוקרה  בפרויקט 
98 חד   4 רווחה  שערי  יד  על 

רק  ק"ד  16מטר  מרפסת   + מטר 
052-7658-638 2520.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050865]

במחיר  ירדו  חזקה!!  מציאה 
75מטר  חד'   3 רוקח  שמעון 
רק  היימשע  בנין  מאד  משוקעת 
052-7658-638 ש''ח   1690.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050848]

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

סיוע והכוונה ללא תשלום
[20050839]

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

3179474
[20050498]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050494]

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

תיווך-הנדלס"
[20050425]

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

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

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

הנדלס"
[20050423]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050422]

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

הנדלס"
[20050349]

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

תיווך-הנדלס"
[20050250]

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

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

ירושלים | השכרה
חדשה בגוש 80! סלון ומטבח בנפרד 
5,500 מרפסות   + קומפלט  מרוהטת 

ש“ח תיווך 052-7142653
[20051824]

ומפוארת,  חדשה  משה,  בגבעת   4
בלעדי!  ש"ח,   9,000 ענקית!  מרפסת 
* 3 בעזרת תורה מפוארת, מרוהטת, 
משופצת   6 שלום,  בדובר   * מידי 
ומרוהטת "תיווך היימיש" -0527-649

565
[20051823]

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

3236947
[20051772]

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
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
בירנבוים  ברחוב  מציאה  למכירה 
המחיר  75מ"ר  ק"א  3.5חדרים 
054- אלבה-נדל"ן  1500000ש"ח 

844-6671
[20051870]

חדרים   4.5 דירת  רמז  שד'  ג'  בשיכון 
ק"א יאוכלס עוד 10 חודשים, יחידת-
2,250,000 גדולה,  מרפסת  הורים, 

ש"ח אלבה-נדל"ן 054-844-6671
[20051828]

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]

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

054-8477102 / 054-8477101 .
[20051398]

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]

קרית גת 
770,000 א'  קומה   3 במתחרדים 

ייעוץ  דונט  יחיאל  בלבד.  ש"ח 
נדל"ן. 052-7650001.

[20051866]

4 לקריה  צמוד  ישראל  במלכי 
חד' קומה ג' 850,000. יחיאל דונט 

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051865]

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

.052-7650001
[20051864]

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

.052-7650001
[20051863]

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

.052-7650001
[20051862]

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

124
[20048907]

קרית גת | מכירה
760.000 ק"א  הקריה  ליד  חד'   3
640.000 ק"ד  במתחרדים  חד'   3
חד'   4 820.000 ק"א  בקריה  חד'   3
להשקעה   900.000 ק"א  בקריה 
בחדשים  חד   3 ב540.000 חד'   3
נכסים  מגוון  ועוד  מיוחד.  במחיר 
ןהשקעה.  למגורים  אטרקטיבים, 

0533161345
[20051871]

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

דונט ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051868]

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

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051867]

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

600,000 ש"ח 03-5230030
[20051689]

עמנואל 
קוטג חדש 4חדרים עם אופציות עם 
גינה ענקית ועם אופציה ענקית רמה 
אלבה-נדל"ן  950000ש"ח  גבוהה 

054-844-6671
[20051833]

דירות3/4/5 נווה-אור  פרויקט 
אופציות  עם  מ"ר   97-119 חדרים 
אלבה-נדל"ן  מ640000ש"ח  החל 

054-844-6671
[20051832]

עם  שלישית  שורה  מדורגים 
לשיפוץ  זקוקה  חדרים   4 משכנתא 
054- אלבה-נדל"ן  420000ש"ח  ק"ב 

844-6671
[20051831]

אתר רבקה דירת 4חדרים ק"ג מטבח 
520000ש"ח  מדהים,  נוף  חדש, 

אלבה-נדל"ן 054-844-6671
[20051830]

דירה   ! עמנואל  במרכז  מציאה! 
לשתי  מחולקת  150מטר,  ענקית 
מושכרת  מהיסוד,  משופצות  דירות, 
ב3000ש"ח 880000ש"ח אלבה-נדל"ן 

054-844-6671
[20051829]

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. 
אחיסמך 

חדרים   3 דירות  באחיסמך! 
בבניין   1,090,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,290,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,750,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20049841]

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

הפרסום חינם
[20041264]

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

הפרסום חינם
[20041264]

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

055-6704800 9798447
[20051567]

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

בלבד הצעה 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]

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" שובע שמחות" בבית- שמש דרוש ַ
לשעתיים  בוקר   - לאפיית  עובד 
הכנסה  השלמת  לאברך/  מתאים 

להתקשר 054-8480031
[20051874]

דרושה  ספרים  הוצאת  נוף  ליפה 
קו"ח  בירושלים  למשרד  מזכירה 
y581581@gmail. למייל  בלבד 

com
[20051835]

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]

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]

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]

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]

קייטרינג ֱ
י-ם  שימחעס  אוף  קייטרינג 
ש''ח,   38 בריתות  אדר  לחודש 
38 ערב  אירועי  ש''ח,   38 חתונה 

ש''ח, קבלת פנים 21 ש''ח, אירוסין 
ממטבח  קייטרינג  ש''ח,   21
י-ם  העד"ח  הבד"ץ  בהשגחת 

0527614334
[20051869]

עד ָ לאמריקאים,{קבלו}  הטבות 
אזרחות   + {שנתי}  לילד   1,400$
בהנחה  טיפול   + ונכדים.  לילדים 
באגרת ממשל. {חוקי} .08-866-0940
[20051834]

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

3215030
[20051559]

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

7637743
[20051562]

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]

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

054-8447461
[20047557]

השבת אבידה 
כ.אשראי  עם  בורדו  עור  ארנק  אבד 
לברכפלד  בקו 330  טרעס  עטל  ע"ש 

054-848-1751
[20051876]

מצלמות,   3  - נמצאו  לבית  ביריד 
תיק  גלית,  של  תיק  ירוק,  תיק  ארנק, 
כרטיסי   2 זהות,  תעודת  שחור,  לק 
כפפות.  יד,  שעון  מפחות,  מאוחדת2 
בטל-  המבשר  במשרדי  לקבל  ניתן 

02-5805802 שלוחה 0
[20051875]

ובו  צד  תיק  אבד  לבית  ביריד 
משקפיים ומטען. 052-7144926

[20051873]

דף היומי בבלי: חולין צח    דף היומי ירושלמי: שביעית ל    חובות הלבבות:
יומית: הלכה  י-יא     ה,  ב"ב  יומית:  משנה  (הבטחון)  הכ"ח  הנפש  חשבון 
או"ח תסז, יא-יג    רמב"ם יומי: בכורות ח - שגגות ב    שו"ע הרב - רב יומי:

טו, ז-ט    דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' תכב-תלג    חפץ חיים: לה"ר ה, 
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' סז. ב  

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:128:138:138:148:148:11סו"ז ק"ש מג"א

8:578:588:588:598:598:56סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:259:269:269:279:279:24סוף זמן תפלה מג"א

9:559:569:569:579:579:54סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
11:5111:5211:5211:5311:5311:50חצות היום

12:2112:2212:2212:2312:2312:20מנחה גדולה
17:4417:4117:4217:4317:4217:37שקיעת החמה

זמנים למחר

4:334:344:334:364:354:31עלות השחר
5:125:135:135:145:145:11זמן ציצית ותפילין

6:016:096:016:046:045:59הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 אהרנוביץ' 12, ב"ב    תל אביב סנטר פארם 052-7029561 יפו 50    בני ברק העמודים ירושלים
077-8881880 רח' נחלת יצחק 20 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופרפארם מינסטור סופרפארם מגדלי תל-אביב
077-8882340 רח' קלמן מגן 3 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 למחרת סופר פארם שרונה
077-8882410 רח' אבא אחימאיר 28 מהשעה 19:00 עד 01:00 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם אחימאיר

050-8900463 איינשטיין 139   סופר פארם איינשטיין 8605204 שד' בנימין 21    חיפה מכבי בלילה    נתניה
6519153 אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה  הופיין 52 חולון    אשדוד

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 212.74-
אתמול: 212.77-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
12-6

תל אביב
17-10

חיפה
15-10

גולן
14-7

טבריה
18-10

גליל
11-5

באר שבע
16-6

אילת
22-12

מזג האויר
ממטרים מקומיים

היום - ממטרים מקומיים ברוב 
אזורי הארץ מלווים בסופות 
רעמים וברד. הטמפרטורות 
נמוכות מהרגיל. חשש כבד 
משיטפונות בנחלי הדרום 

והמזרח.

שלישי - מעונן חלקית. תחול 
עליה בטמפרטורות, אך הן עדיין 
יהיו נמוכות מעט מהרגיל בעונה.

רביעי - מעונן חלקית. בצפון 
הארץ צפוי גשם מקומי. משעות 
הצהרים הגשם יתפשט בהדרגה 

למרכז הארץ. עדיין הטמפרטורות 
יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

חמישי - מעונן חלקית. תחול 
עליה בטמפרטורות אך עדיין 

יהיה מעט קר מהרגיל.

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  בהלכות  לשאלות  פתוח  קו   02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
6161616 והגית שאלות בדיני שבת, יום ו' מ-8:00: 1-599-560-560 תמיכה לטיסות ללא סרטים: -1-707
707-613 שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658 שיעורים בגמ' הלכה ומוסר:

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

הכוונה וחינוך

המרכז  בני  שמע  03-6161067 09:00-15:00 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז 
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080
לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה  02-6512222 11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול  1800-20-18-18
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה  דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

03-6182647 03-6193582    בד"ץ מהדרין  הרב לנדא: 02-6700200    בד"ץ   בד"ץ העדה החרדית:
02- הדת: מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל: אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין: הרב  בראשות 
03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות הגר"י  5016777    בד"ץ שארית ישראל:
02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף:

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466

מועצה מקומית בועיינה-נוג'ידאת מזמינה בזאת הצעות לשם מתן שירות 
תמורת חשבות לתפקיד עוזר מהנדס רשות לנושאים אסטרטגיים.

קתיאור מהות התפקיד: סיוע למהנדס הרשות בכל הקשור לקידום ומימוש 
תכנון בתחומי הרשות לרבות יצירת מאגרי המידע הדרושים לכך (רישום 
�GIS) שמירה על קשר בין הרשות לבין משרד הממשלה בנושאים  בעלויות, 
העיקריות  והמשימות  ביצועים  אחריות,  תחומי  פירוט  לתכנון.  הנוגעים 

ומאפייני העשייה הייחודיים וכפיפות נמצא בחומר המכרז.
ףתנאי סף:

1. ידע והשכלה:
א. השכלה: תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים: 

הנדסת בניין (מהנדס ולא הנדסאי), אדריכלות, גיאוגרפיה, תכנון ערים 
(תואר שני), כלכלה, הנדסת תעשייה וניהול (מהנדס ולא הנדסאי), מינהל 

עסקים (תואר שני), מדיניות ציבורית (תואר שני). כלל התארים נרכשו 
הכרה  שקיבל  או  גבוהה,  להשכלה  המועצה  יד  על  המוכר  במוסד 

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 
ב.קורסים והכשרות מקצועיות: הכשרת חובה בקורס ייעודי של

מנהל התכנון (תידרש אחרי קבלה לתפקיד). 
עברית ואנגלית ברמה גבוהה, יתרון לדוברי ערבית. ג. שפות:

.(OFFICE ) -*ו (CAD� ד. יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות יב"מ (
למהנדסים, גיאוגרפיים, אדריכלים ומתכנני 2. ניסיון מקצועי:

ערים – שנתיים 
ניסיון לכל הפחות בתחומי התכנון והבנייה.

שני)  (תואר  עסקים  מנהל   , וניהול  תעשייה  הנדסת  בוגרי  לכלכלנים, 
ומדיניות 

ציבורית (תואר שני) – ניסיון מקצועי מוכח של 3 שנים לפחות בתחום 
התכנון והבנייה. 

3. אופן הגשת המועמדות: יש להגיש קורות חיים ולצרף את המסמכים
המוכיחים עמידה בתנאי סף.

4. המדובר בתמורה קבועה אשר נקבעה ע"י מנהל התכנון במשרד האוצר 
והבחירה תהיה על סמך כישורים וניסיון.

5. תקופת ההתקשרות המקסימאלית היא שנתיים.
6. את חומר המכרז ניתן לקבל אצל מהנדס המועצה מר מוחמד חמודה .
המכרז  בחומר  אשר  החוזה  נוסח  בצירוף  המועמדות  את  להגיש  יש   .7
בשעה 13:00, בתיבת  במעטפה סגורה באופן ידני עד ליום 14/3/2019

המכרזים של  הרשות.
8. לבירורים ניתן להתקשר למהנדס המועצה מר מוחמד חמודה:

 .054-4717074
מוניר חמודה - ראש המועצה 

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בירושלים
3 חדרים ברח'  ניתנת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת הזכויות בדירה בת 

מעלות דפנה 128/37 ירושלים, גוש 30100 חלקה 134/49. 
התכנוני  הפיזי,  מצבו  הנכס,  את  אחריותו  ועל  בעצמו  לבדוק  המציע  על 

והמשפטי,וכל הצעה שתוגש תהא רק בהסתמך על בדיקת המציע.
ו/או  המשפטיות  לזכויות  ו/או  הנכס  של  הפיזי  למצב  אחראים  אינם  הח"מ 
הקשור  אחר  ענין  לכל  ו/או  בו  השימוש  וזכויות  הנכס  לרישוי  ו/או  התכנוניות 

. IS AS בדירה, והנכס יימכר במצבו הנוכחי
המועדים לביקור בנכס הינם: בתאום מראש עם משרדי הח"מ.

הצעות לגבי הנכס תוגשנה בכתב בצירוף המחאה בנקאית בסכום השווה ל-10%
מסכום ההצעה (להלן: "הערובה").

הערבות תחולט אם המציע יחזור בו מהצעתו או אם יזכה המציע אך לא ישלם 
את יתרת המחיר במועד הנקוב בחוזה המכר.

הצעות יש להעביר למשרדי הח"מ עד ליום 31.3.19. לא יתקבלו הצעות שיפחתו 
מסך 1,450,000 ₪. 

הזוכה במכרז יידרש על ידי הח"מ לחתום על הסכם מכר מותנה בנוסח  שיימסר 
למציעים. 

הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי. הח"מ 
רשאים לנהל מו"מ עם כל מציע בנפרד או עם אחרים ולקיים מכירה תחרותית, 

להאריך או לקצר את המועד להגשת ההצעות או לבטלו, הכל לפי שקול דעתם.
לא ישולמו דמי תיווך.

לבני הזוג בעלי הזכויות בדירה זכות קדימה ראשונית לרכישת הדירה.
המכירה כפופה לאישור בית משפט לענייני משפחה בפתח תקוה.

יחזקאל גרוסברג, עו"ד, כונס נכסים
מרח' בני ברית   1  ירושלים

טל: 02-6232090, פקס: 02-6231840
grosberglaw@gmail.com מייל:

נתנאל אינדורסקי, עו"ד, כונס נכסים
מרח' בריינין 3, תל אביב

טל: 03-6191062, פקס: 03-6195828
indursky@gmail.com :מייל

המועצה הדתית עמק הירדן
מכרז 1/2019

לביצוע עבודות פיתוח בית עלמין בעמק הירדן
הצעות  בזאת  מזמינה  "המזמין"),  (להלן:  הירדן  עמק  הדתית  המועצה  .1

לביצוע עבודות עבודות פיתוח בבית עלמין.
ן ן ק ע ע

מסמכי  בצירוף  ותנאיו  המכרז  על  פרטים  ובה  המכרז,  מעטפת  את 
ן ע ע ע עע

.2
בשעות  הירדן  עמק  הדתית  המועצה  במשרדי  לקבל  ניתן  המכרז, 

ף ע , ע

העבודה הרגילות.
ק ן ,

המועצה  שבמשרדי  המכרזים  בתיבת  ידנית  להפקיד  יש  ההצעות  את 
ע

.3
9מכרז פומבי 1/2019"  הדתית עמק הירדן, במעטפות סגורות, נושאות ציון "

בהתאם לתנאי המכרז, עד לתאריך 26/3/19 בשעה 12:00 בצהרים. 
ע ן, ק עע ן, ק

תדרוך מפגש  ייערך  בצהרים  10:00 בשעה   17/3/19 בתאריך  .4
המועצה  ממשרדי  היציאה  האמור.  המכרז  בעניין   (
ך ך

קבלנים קסיור 
ך

)
הדתית; הנוכחות במפגש התדרוך אינה בגדר חובה, ומציע יוכל להגיש 

ע ן ע קק

לא  המשתתפים  אך  התדרוך,  במפגש  נכח  לא  אם  אף  למכרז  הצעתו 
ע , ך ע; , ך

יוכלו לבוא בטענות כלשהן בגין אי הבנת פרט מפרטי המכרז שהובהר 
ך ך, ף ףע ע

במפגש עצמו או שלא הובהר בו; למען הסר ספק יובהר כי ההסברים 
ן ן ןע ן

וההבהרות שינתנו במפגש התדרוך יחייבו את כל המציעים.
ק ען ; קע

0 בשעה 12:00 9 הינו: 26/3/19 המועד האחרון להגשת הצעות ומסמכי המכרז
ך

.5
לבצהרים.  מעטפה שתוגש לאחר שעה זו, ולו בדקות אחדות, לא תתקבל. ל

ע ע ן עע

14:00 בשעה  26/3/19 בתאריך  תתקיים  המכרזים  תיבת  פתיחת  .6
בצהרים, במשרדי המועצה הדתית עמק הירדן.

וההצעות  המכרזים  תיבת  פתיחת  בעת  נוכח  להיות  רשאי  אדם  כל 
ן ק ע ע ,,

.7
ורישום מסמכי המכרז.

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .8
המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים.

ע ע ק ען ק
.9

050-2190501 ,04-6757638
, ק

לבירורים: ניסים: 
, ן

ניסים אלקובי – יו"ר המועצה הדתית עמק הירדן
,

עיריית עפולה
לתקנות   3 לסעיף  בהתאם  עובדים.  לקבלת  מכרזים 
תש"מ-1979,  עובדים)  לקבלת  (מכרזים  העיריות 
מכריזה בזאת עיריית עפולה על משרה פנויה כדלקמן:

מספר שם המכרז/המשרה
משרות

היקף 
משרה

מכרז 
פומבי 
19/2019

הארכת מועד
הגשת מועמדות -

מנהל/ת אגף התכנון ומ"מ מהנדס 
הועדה המקומית לתכנון ובניה

1100%

חמישי  יום  מועמדות:  להגשת  האחרון  המועד 
21/3/2019 בשעה 12:00, באגף משאבי אנוש.

הגשת מועמדות למשרה הנ"ל יש להגיש אך ורק על גבי טפסים 
העירייה,  באתר  או/ו  אנוש  משאבי  באגף  לקבל  ניתן  אותם 
בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות, רח' יהושע חנקין 47, 
המועד  לאחר  שתתקבלנה  בקשות   .18100 עפולה   2016 ת"ד 
ללא  או  מועמדות  הגשת  טפסי  גבי  על  תוגשנה  לא  או  האמור 

מסמכים נדרשים לא תילקחנה בחשבון.
לפרטים: שני טוביאנה, טל': 04-6520417, פקס: 04-6520419, 
דרישות  את  לראות  ניתן   .shanit@afula.muni.il דוא"ל: 

.http://www.afula.muni.il :המכרזים באתר העירייה
אגף משאבי אנוש

ועד מקומי מושב טל-שחר

http www binyamin org il bids

mate@binyamin org il

mate@binyamin org il

mate@binyamin org il



מאת יעקב א. לוסטיגמן 

פגעו  טורנדו  סופות  של  שורה 
אלבמה  במדינות  הקודמת  ביממה 
וג'ורג'יה בארה"ב, וגרמו להרס רב 

ולעשרות הרוגים. 
בעוד בג'ורג'יה הסתיימו הסו־

של  בהרס  כה  עד  בה  שהכו  פות 
ששה  של  ובפציעה  בתים  עשרות 
גרמו  השכנה  באלבמה  אדם,  בני 
בנפש.  נפגעים  לעשרות  הסופות 
נכון למועד כתיבת השורות עומד 
מספר ההרוגים הידוע על 23, אך 
על  מדווחות  באלבמה  הרשויות 
כך שישנם נעדרים נוספים, וקיים 

חשש כבד לחייהם. 
כעין  נראות  הטורנדו  סופות 
צפוי,  לא  במסלול  ונעות  משפך, 
ויוצ־ האוויר  את  מערבלות  כשהן 

בכל  מוחלט  הרס  של  שביל  רות 

של  ההרס  עוברות.  הן  בו  מקום 
ומוגבל  נקודתי  אמנם  הטורנדו 
מטרים  עשרות  שרוחבו  לשביל 
בלבד, אך בשל המיקוד העוצמתי 
במקומות  שנגרם  ההרס  שלהן, 

שנפגעים הנו טוטלי. 
באלב־ לי  מחוז  של  השריף 
לכלי  אתמול  מסר  ג'ונס,  ג'יי  מה, 
נהרסה  היתר  בין  כי  התקשורת, 
לחלוטין תחנת כיבוי אש השוכנת 
באלבמה סמוך לגבול עם ג'ורג'יה, 
באזור.  תעופה  שדה  נחרב  וכן 

מגורים  בתי  של  רבות  עשרות 
נזקים  ספגו  או  לחלוטין  נהרסו 
 23 לפחות  נהרגו  וכאמור  קשים, 
בני אדם, שהצעירה מביניהם היא 

ככל הנראה ילדה בת שמונה. 
חמור  נזק  ראיתי  לא  "בחיים 
טורנדו",  מסופות  כתוצאה  כך  כל 
נראה  "זה  המזועזע,  השריף  סיפר 
כאילו מישהו עבר עם סכין גדולה 
שהיה  מה  מכל  האדמה  את  וגילח 
עליה, בתים, עצים, מחסנים. שום 

דבר לא נשאר". 

במדינה  הרשויות  לדבריו, 
פותחות מקלטים לטובת תושבים 
או  בתיהם,  את  לנטוש  שנאלצו 

שבתיהם נחרבו לחלוטין. 
קריאה  פרסם  טראמפ  הנשיא 
לתושבי אלבמה וג'ורג'יה להישאר 
נוספות  שסופות  משום  עירניים, 
שנ־ האזורים  את  לפקוד  עלולות 

פגעו, בימים הקרובים. הוא איחל 
ושיגר  לפצועים,  מהירה  החלמה 
את תנחומיו למשפחות שיקיריהן 

נהרגו בסופות הקשות. 
במרכז  מכות  הטורנדו  סופות 
אך  זו,  בעונה  שנה  מדי  ארה"ב 
בשל העובדה שהן פוגעות כאמור 
ברוב  בלבד,  ממוקדים  באזורים 
מסתיימות  הן  המקרים  של  רובם 
הטור־ במתקפת  גם  פגיעה.  ללא 

סופות   12 על  דווח  האחרונה  נדו 
לפחות שהכו באלבמה ובג'ורג'יה, 
ונראה שרק שתיים מהן גרמו לנ־

מסר  ג'ונסון  השריף  בנפש.  זקים 
הטור־ סופות  יצרו  הכל  בסך  כי 

הכולל  שאורכם  הרס  שבילי  נדו 
קילומטרים  במספר  מסתכם 

בודדים. 

אלבמה, ארה"ב: לפחות 23 בני אדם נהרגו בסופות טורנדו  דיווח בברזיל: הבנקאי היהודי יוסף 
ספרא הפך לאדם העשיר ביותר בברזיל

ספרא תפס את מקומו של חורחה פאולו למאן, והפך לאדם העשיר ביותר במדינה הגדולה 
ביותר באמריקה הלטינית לאחר שהכריז על רווח נקי של קרוב ל־2 מיליארד דולר 

מאת א. למל

בברזיל  התקשורת  כלי 
מר  היהודי  הבנקאי  כי  דיווחו 
יוסף ספרא, הפך לאחרונה לאדם 
העשיר ביותר בברזיל עם הון של 

25 מיליארד דולר.
במגזין  שהוכתר  ספרא, 
ביותר  העשיר  כבנקאי  'פורבס' 
בעולם, תפס את מקומו של חו־
לאדם  והפך  למאן,  פאולו  רחה 
הגדולה  במדינה  ביותר  העשיר 
הלטינית.  באמריקה  ביותר 
הבנק הנושא את שמו הכריז על 
רווח נקי של קרוב ל־2 מיליארד 
לה־ סייע  ובכך  ב־2018,  דולר 

מיליארד  ל־22.5  הונו  את  גדיל 
דולר.

הוקם  ה־19  המאה  באמצע 
שע־ ספרא'  האחים  'בנק  בחלב 

המסחר  של  זעיר  במימון  סק 
והמזרח  אירופה  בין  המתפתח 

החלה  שנה  כ־100  לפני  התיכון. 
פעילותה העסקית של המשפחה 
החלו  ובניה  במהירות  להתפתח 
מודרנית.  בבנקאות  גם  לעסוק 
הרא־ העולם  מלחמת  לאחר 
מייסד  ספרא  יעקב  עבר  שונה 
לביירות  המודרנית  השושלת 
את  מנצל  שהוא  תוך  בנק  ופתח 
הפיכתה של העיר למרכז עסקי 

במזרח התיכון.
הש־ העולם  מלחמת  לאחר 

לברזיל  המשפחה  עברה  ניה 
את  שם  הקימו  תשי"ז  ובשנת 
דרכם  בתחילת  ספרא'.  'בנקו 
בניהול  ספרא  התמקד  בברזיל 
ובהל־ הון  בעלי  עבור  נכסים 
וואות לעסקים ואנשים פרטיים 
בט־ להציע  בתמורה  יכלו  אשר 

אופן  נדל"ן.  כגון  מוצקים  חונות 
להתגבר  לו  איפשר  זה  פעילות 
הפוליטית  היציבות  חוסר  על 
בתקופה  המדינה  את  שאפיין 

גבוהה  אינפלציה  עם  ביחד  זו 
יציבה.  בלתי  כלכלית  וסביבה 
בנקים  של  ברכישה  החל  ספרא 
קטנים שאותם מיזג לתוך הבנק 
גם  להשקיע  והחל  המשפחתי 
הט־ בתחומי  ריאליות  בחברות 
המשפחה  בני  והתאית.  קסטיל 
הפעי־ את  להרחיב  המשיכו 

שנכשלו  למרות  העסקית  לות 
מהשקעותיהם  באחת  ב־2003 
הגדולות ביותר – חברת הטלפון 

הסלולרי של ברזיל.
היתה  תשס"ה  לשנת  עד 
גם  עמוקה  מעורבות  למשפחה 
השאר  בין  בישראל.  בעסקים 
השליטה  את  רכשה  המשפחה 
סל־ ובחברת  הבינלאומי  בבנק 
קום. אולם אז חיסלה המשפחה 
את עסקיה בארץ. כיום פרוסים 
העולם  ברחבי  המשפחה  עסקי 
בתחומי הבנקאות, נדל"ן מסחרי 

מניב, תעשיה ומסחר.

ההרס האדיר בעקבות הסופה הקטלנית
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