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אקזיט ענק: ענקית המחשוב אנבידיה רוכשת 
את מלאנוקס הישראלית ב־6.9 מיליארד דולר

מאת שלמה גרין

ענקית  במשק:  ענק  אקזיט 
וחב־ אנבידיה  העולמית  המחשוב 
הודיעו  הישראלית  מלאנוקס  רת 

סופי  להסכם  הגיעו  החברות  כי 
את  אנבידיה  תרכוש  במסגרתו 
מלאנוקס תמורת 125 דולר למניה 
פעי־ שווי  המייצג  מחיר  במזומן, 
כ־6.9 של  החברה  של  כולל  לות 

מיליארד דולר. 
שתיים  בין  תאחד  הרכישה 
בת־ בעולם  המובילות  מהחברות 

הביצועים.  עתיר  המחשוב  חום 
של  המחשוב  טכנולוגיות  יחדיו, 
מלא־ של  והקישוריות  אנבידיה 

נוקס מניעים יותר מ־250 מחשבי 
על מרשימת חמש מאות החברות 

הגדולות בעולם.
ארו־ היסטוריה  יש  לחברות 
וחדשנות  פעולה  שיתוף  של  כה 
ביטוי  לידי  באה  אשר  משותפת, 
שני  לבניית  האחרונה  בתרומתן 
ביותר  המהירים  העל  מחשבי 

 ,Summitו־  Sierra בעולם, 
האנר־ משרד  ידי  על  המופעלים 

גיה של ארה"ב.
ומנכ"ל  מייסד  וולדמן,  איל 
שתי  "שילוב  כי  אמר  מלאנוקס 
כהרחבה  מגיע  שלנו  החברות 
ארוכת  השותפות  של  טבעית 
מאוד  מתאים  והוא  שלנו  השנים 
בי־ המונעת  לתרבות  בהתחשב 
שילוב  שלנו.  המשותפת  צועים 
רבת  טכנולוגיה  יצירת  יטפח  זה 
עוצמה והזדמנויות מצוינות עבור 

האנשים שלנו".
הש־ עם  כי  נמסר  מהחברות 

אנבידיה  בכוונת  האיחוד,  למת 
במצוינות  ולהשקיע  להמשיך 
בישראל,  ובכישרונות  המקומית 
הטכ־ ממרכזי  אחד  את  המהווה 

נולוגיה החשובים בעולם. שירותי 
לא  ללקוח  והתמיכה  המכירות 

ישתנו כתוצאה מעסקה זו.
בירך  כחלון,  משה  האוצר,  שר 
לא  "מעולם  כי  ואמר  העסקה  על 
כה  הישראלית  הכלכלה  היתה 
היא  מלאנוקס  של  ההצלחה  חזקה. 

מלאנוקס,  חברת  שביצעה  המיליארדים  עסקת  בשורת 
מכירת  עסקת  אחרי  המשק  בתולדות  בגודלו  השני  האקזיט 
אירוני,  בעיתוי  כחלון  משה  האוצר  שר  על  נפלה  מובילאיי, 
שצפוי  בגירעון  נוסף  זינוק  על  שהתבשר  לאחר  ספורים  ימים 

לגרור קיצוצים וגזירות תקציביות לאחר הבחירות. 
כחלון יכול להתנחם בכך שגם אם העסקה היתה נחתמת 
נמוכה.  היתה  הגירעון  צמצום  על  ההשפעה  יותר,  מוקדם 
כארבעה  האוצר  לקופת  שהניבה  מובילאיי  מעסקת  בשונה 
המכירה,  רווחי  על  המניות  בעלי  של  כמיסים  שקל  מיליארד 
פחות,  הרבה  המסים  לרשות  להניב  צפויה  הנוכחית  העסקה 
במונחי  משמעותי  לא  סכום  'בלבד',  שקלים  מיליון  כ־300 

תקציב המדינה. 
בה  מובילאיי  מעסקת  שבשונה  העובדה  היא  לכך  הסיבה 
בעלי המניות העיקריים היו ישראלים, המחויבים בתשלום מס 
המניות  מרבית  מלאנוקס  של  במקרה  הרווחים,  על  בישראל 
מוחזקות בידי משקיעים מחו"ל וקרנות זרות להם פטור ממס 

בישראל.
התוצאה היא שמי שחשב ששטף האקזיטים שאפיין את 
ויאפשר  לנצח  יימשך  באוצר  כחלון  של  הראשונות  שנותיו 
להמשיך להרעיף מתנות על האזרחים ללא חשבון, מגלה היום 
שאי אפשר לבסס מדיניות כלכלית על אקזיטים שמטבעם הם 
אינם יכולים לשמש מקור הכנסה בר קיימא. בדיוק כמו ששבו 
לעצמו  שמרשה  מי  האחרונות,  בשנים  ישראל  בבנק  והזהירו 
על  שיפצו  ענק  עסקאות  על  ובונה  הגירעון  בתחזיות  'לשחק' 

הפער, מגלה בסופו של דבר שלא תמיד זה עובד. 
המשקיעים הזרים הם גם אלה שדחפו למכירת מלאנוקס, 
מה שמשקף תופעה נוספת שיש לתת עליה את הדעת: חברות 
היי טק ישראליות רבות שיש להן פוטנציאל להפוך למעצמות 
עסקיות של ממש ולתמוך בשוק התעסוקה ובכלכלה למשך 
של  לחצם  בשל  זרות  לידיים  דבר  של  בסופו  נמכרות  דורות, 
המשקיעים הזרים שמונעים רק משיקולי רווח ואינם מייחסים 
חשיבות לשאלה אם חברה שנוסדה ביוקנעם תמשיך לפעול 

ביוקנעם או שתעבור לעמק הסיליקון בארה"ב. 
המ־ ההיי טק הישראלי  בענף  המטבע  של  השני  הצד  זהו 

שגשג, שככל שהוא נחשב למוביל בעולם, עדיין תלוי במידה 
רבה באינטרסים של משקיעים מבחוץ, בשל ממדיו הצנועים 
של שוק ההון הישראלי שמחייבים חברות המבקשות לצמוח 

במהירות להישען על השקעות זרות. 
החברה  פעילות  כי  אתמול  הצהירו  אמנם  במלאנוקס 
תמשיך להתבצע מישראל, אולם ניסיון העבר הוכיח שברגע 
שידיים זרות נכנסות לתמונה, לא תמיד ניתן לשלוט על כך גם 
בהמשך. ומקרה טבע יוכיח. בשורה התחתונה, עם כל הכבוד 
לשורת האקזיטים המרשימים של ענף ההיי טק, על הממשלה 
בשליטה  יישארו  טק  היי  חברות  ויותר  שיותר  לכך  לפעול 
חזק  כלכלי  לעוגן  ויהפכו  הפריצה,  שלב  לאחר  גם  ישראלית 
המסים,  לרשות  צפויות  לא  אקזיט'  'הפתעות  יניב  לא  שאולי 

אך יתרום הרבה יותר ליציבות המשק בטווח הארוך.

פרשנות // שלמה גרין

כלכלת אקזיט

מועצת הקהילות של אגודת ישראל בבני 
ברק התכנסה אתמול לישיבתה הראשונה 
סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש: "העובדה שראשי אגודת ישראל פונים לנציגי 

הקהילות ומבקשים לעבוד יחד, מוכיחה שלא שררה אנחנו מחפשים, כי אם 
עבדות" ^ הישיבה הבאה של המועצה תתכנס בעז"ה ביום חמישי י"א באייר 

מאת יעקב א. לוסטיגמן
שליח 'המבשר' למועצת הקהילות

בכ־ לראשונה  שעלה  הרעיון 
ישראל  אגודת  של  הארצית  נסיה 
כינו־ עם  למציאות,  הופך  בנתניה, 

הקהילות  מועצת  של  הראשון  סה 
של אגודת ישראל בבני ברק, אשר 
לסדרה  כפתיח  אתמול,  התקיים 
של כינוסי המועצות של הקהילות 
בכל  ישראל  אגודת  עם  המזוהות 
הריכוזים החרדיים ברחבי הארץ. 

עשרות נציגים, מכל הקהילות 
וקטנות  גדולות  בעיר,  החסידיות 
באולם  אתמול  התכנסו  כאחד, 
שע"י הקלויז דחסידי באיאן בבני 
שנערך  ער  בדיון  והשתתפו  ברק, 
המוע־ של  הראשון  כינוסה  עם 

היסוד  לכינוס  ישיר  כהמשך  צה, 
הארצית  הקהילות  מועצת  של 
בירו־ כשבועיים  לפני  שהתקיים 

אדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות  שלים, 
מביאלא שליט"א. 

שר  סגן  היה  הדוברים  ראשון 
החינוך הרב מאיר פרוש, ששיתף 

VIP

  המשך בעמ' ג

  המשך בעמ' ד

כשנתיים לאחר הפיגוע 
– המחבל נעצר

אימן מחמד עלי פואגרה, תושב הכפר ג'ורת א 
שמעה, חדר בליל שבת לפני כשנתיים לישוב אפרת 

ודקר את תושב הישוב שנפצע באורח קל
מאת סופרנו הצבאי

הכללי,  הבטחון  שירות 
ומשטרת  הצבא  עם  בשיתוף 
החודש  במהלך  עצרו  ישראל, 
האחרון את מבצע פיגוע הדקי־
אפרת,  בישוב  שנתיים  לפני  רה 

כך הותר אתמול לפרסם.
בליל  שהתרחש  בפיגוע 
ישראלי  אזרח  נפצע  שבת 
ברח'  לביתו  סמוך  קל  באורח 
לאחר  באפרת,  המלך  דוד 
לי־ לחדור  הצליח  שהמחבל 

שוב. המחבל נמלט וכאמור רק 

בחודש שעבר הוא נלכד.
עלה  השב"כ  בחקירת 
עלי  מחמד  אימן  המחבל,  כי 
א  ג'ורת  הכפר  תושב  פואגרה, 
שמעה בן 27 המזוהה עם ארגון 
הטרור חמאס, רכש את הסכין, 
הפיגוע,  את  ביצע  באמצעותה 
הגיע  המחבל  מועד.  מבעוד 
לרצוח  במטרה  אפרת  ליישוב 
האזרח  את  ודקר  ישראלים 
שנקרה  הראשון  הישראלי 

בדרכו.
תוצרי  כי  נמסר  מהשב"כ 
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חומרי החקירה בתיקי נתניהו יועברו 
לחשודים רק אחרי הבחירות

היועץ המשפטי לממשלה שהודיע על כך לפרקליטי ראש 
הממשלה הוסיף וקבע כי השימועים יוכלו להיערך עד ז' בתמוז 

מאת חיים מרגליות

המשפטי  היועץ  הודיע  כצפוי, 
ראש  של  כוחו  לבאי  לממשלה 
הח־ של  כוחם  ולבאי  הממשלה 

 ,1000 בפרשות  האחרים  שודים 
שקילת  לאחר  כי  ו־4000,   ,2000
למכלול  לב  ובשים  עמדותיהם, 
החליט  הוא  העניין,  נסיבות 
  המשך בעמ' ד

דרמה משפטית: החשודים 
ב'טרור יהודי' זוכו מכל אשמה
שירות הבטחון הכללי והפרקליטות ספגו אתמול 
מכה קשה לאור זיכוי שני חשודים בביצוע 'טרור 
יהודי' משום שלא נותרו בידי הפרקליטות ראיות 

מספיקות, המבססות סיכוי סביר להרשעה

מאת כתב 'המבשר'

אתמול  הודיעה  הפרקליטות 
היא  כי  בלוד  המחוזי  לביהמ"ש 
חוזרת מכתב האישום בעניינם של 
ינון ראובני (23) ונאשם נוסף (21), 
המעשים  ביצוע  בעת  קטין  שהיה 
חלקו  פי  על  אחד  כל  שנאשמו, 

בארגון  בחברות  האישום,  בכתב 
היזק  הצתה,  עבירות  ריבוי  טרור, 
נוס־ ועבירות  גזעני  ממניע  בזדון 
ביהמ"ש  זו,  הודעה  בעקבות  פות. 
הנאשמים  את  זיכה  לוד  המחוזי 

מהעבירות המיוחסות להם.
השניים נחקרו בפרשת דומא. 

צילום: משה גולדשטיין

  המשך בעמ' ד
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בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,

ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 02-5805802, פקס 02-5805804
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
02-5805802 שלוחה 5    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ פניות מנויים:

AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

לחקור את מעללי החוקרים 
הזיכוי המהדהד של שני הצעירים היהודיים מאשמת חברות 
בארגון טרור, הצתות ועוד פשעי שנאה נגד ערבים, בעקבות 
בעוד  שנים  ארבע  מלפני  האישום  מכתבי  הפרקליטות  חזרת 
היות הנאשמים קטינים, מעלה על הדעת שתי אפשרויות. או 
שנערי הגבעות הם אגוז קשה לפיצוח או שהשב"כ, המשטרה 
מאוד  רעות  הברירות  שתי  באפלה.  מגששים  והפרקליטות 

מהבחינה המשפטית, האתית והציבורית. 

אין ספק כי הקטינים שמייחסים להם פשעי שנאה וטרור 
הם נערים מתוחכמים, קנאים ורבי מעללים. עובדה היא שאחד 
על  מאסר  שנות  ארבע  עונשו,  את  נושא  עדיין  משני המזוכים 
הצתת כנסייה בצפון־מערב הכינרת. אבל אין בכך כדי להצדיק 
לשם  ההונאה  ותרגילי  ההתעללויות  ההשפלות,  מסכת  את 
אליהם  המוביל  חוט  קצה  אין  אם  ובמיוחד  הודאה,  סחיטת 
וגם אם החשד נראה סביר גם אז אסור להינעל עליו ולעשות 
הכול לאששו. לכן המסקנה המתבקשת היא, ככל שהיא קשה 
ואפילו בלתי נסבלת, שגורמי החקירה והאכיפה בארץ כשהם 
מתקשים לפענח תעלומה הם בוחרים במי שהם מדמים שהם 
את  לשבור  כדי  כשרים  האמצעים  כל  רגע  ומאותו  האשמים, 
רוח העצירים ולסחוט מהם הודאה ששום בית משפט הגון אינו 

יכול לקבלה.

מגשש,  שב"כ  של  השילוב  שבו  הראשון  המקרה  זה  אין 
לעיוותי  אישור  ונותנת  מלווה  ופרקליטות  חוקרת  משטרה 
משפטם  של  בעיצומו  אשתקד  קיץ  ריק.  ככלי  מוצג  החקירה 
נרצחו  שבו  בדומא,  הרצח  בפרשת  הנאשמים  שני  של  בלוד 
שלא  המשפט  בית  החליט  דוואבשה,  משפחת  בני  שלושת 
לקבל את ההודאות שנגבו ב'אמצעים מיוחדים' או עינויים. על 
מהות ה'אמצעים' הוצא אז צו איסור פרסום. המשפט מתנהל 

על סמך הודאות ועדויות אחרות. 

בית  בדק  לעשות  הזמן  זה  אין  בחירות  בתקופת  עכשיו 
אצל הגופים האלה. אבל כבר עכשיו יש להציב את הדרישה 
היסודית: "ביקורת תהיה". אפשרות סבירה היא הקמת ועדת 
פסקי  תשווה  להקלטות,  תאזין  עדויות,  תגבה  היא  חקירה. 
במסווה  והרשעות  ההפקרות  כן  לא  שאם  אישום.  לכתבי  דין 
של צדקנות, הגנה על החוק ושמירה על אושיות הדמוקרטיה 
תימשך. ולא שיש לנו ציפיות מוגזמות לצדק ממערכת משפט 
שאינה צועדת לאור התורה ומשפטיה, אך בכל אופן מותר ויש 

לצפות לפחות להגינות מינימאלית ואנושית.

ריאל פוליטיק
שב  קלה  הפוגה  אחרי 
העונה  האחדות  מחרחר 
המדינה  נשיא  התואר  לשם 
נמנע  הבלתי  התחביב  אל 

שלו.
וזכה  שנשא  בנאום 
כי  ריבלין  הכריז  להדים 
שוויון  יש  ישראל  "במדינת 
אזרחיה.  לכל  מוחלט  זכויות 
אין ולא יהיו אזרחים סוג ב', 
המש־ ב'".  סוג  אין מצביעים 

פתיח  להיות  שיכול  הזה  פט 
מתמודדים  של  לנאומיהם 
בימים  שרצים  מספור  רבים 
אמור  לא  אך  לכנסת,  אלו 
בעל  של  ושיחו  שיגו  להיות 
אל  כוון   – ממלכתי  תפקיד 
השיח הרווח בישראל על כך 
לכתר  הטוענת  שהמפלגה 
השלטון עשויה לזכות בו אך 
קולות  על  תישען  אם  ורק 

הערבים.
לא  ריבלין  כמו  ריבלין 
כפיל  העבה  ברמז  הסתפק 
בחנות  פיל  אותו  כמו  אלא 
מקום  הותיר  לא  חרסינה 
לילד  כשקרא  לספקות 
האחרונה",  "בתקופה  בשמו. 
אמר בהטעמה גמלונית, "אנו 
מת־ בלתי  לשיח  נחשפים 

אזרחי  כלפי  הדעת  על  קבל 
ישראל הערבים".

בפרובוק־ כשמתבוננים 
ציות המילוליות שהוא מטיל 
של  בקצב  הציבורית  לזירה 
מג־ תבערה  בלוני  הפרחת 

בקלות  ניתן  עזה,  של  בולה 
ריבלין  כי  למסקנה  להגיע 
לכך  המהלכת  ההוכחה  הוא 
ומחלו־ פירוד  לזרוע  שכדי 

להסית  צורך  אין  בעם  קת 
נגד פלוני או אלמוני. מספיק 
רוויי  מליצה  דברי  לשאת 
כביכול  שנועדו  צופים  נופת 
להגנת חברה מקופחת כזו או 
לכל  נישאת  וההסתה  אחרת 
הנשיא  צהלת  לקול  מקום, 

שוחר הכותרות. 

רעים להתרועע
החדשים  החומרים 
תמלילי  מתוך  שפורסמו 
הרמטכ"ל  של  החקירות 
משמיטים  אשכנזי  לשעבר 
הסגידה  מתחת  הקרקע  את 
האופפת את הגנרלים ומקנה 
נטו־ תודעתית  חסינות  להם 

לת פשר וקשר.
ימים  שבאותם  אשכנזי, 
כמ־ מתועד  כרמטכ"ל,  כיהן 

שר  כלפי  מידע  הפצת  תכנן 
מאיץ  כשהוא  שלו,  הבטחון 
בכל  זאת  להפיץ  באנשיו 
להשחיר  כדי  אפשרית  דרך 
שהוא  כדי  ותוך  דמותו  את 
לא  ברק  ושוב:  שוב  מצהיר 
ילך  הוא  הבטחון.  שר  ישאר 

הביתה.
גם  בכך,  די  היה  לא  כמו 
בפרסום הזה מתנער אשכנזי 
לא  הוא  אלו  שבימים  ממי 
אחר מראש המפלגה שלו, בז 
לו ומתייחס למינוי שלו כאל 
תבשיל  מוצלח,  לא  תכתיב 
של  היוצר  מבית  שהקדיח, 

השר שנוא נפשו.
במשך רוב ככל התקופה 
הוא  כרמטכ"ל  אשכנזי  של 
העם  המון  בעיני  נתפס  לא 
לא  גם  אבל  העמים  כשמש 
לפתע  נכלולי.  או  כתככן 
כניסתו  לפני  רגע  פתאום, 
למקום בכיר ביותר למפלגה 
שנאבקת על המקום הראשון 
בכנסת הבאה מתגלה הגנרל 
כארכי  סבא  מכפר  בדימוס 
בכל  בוחל  שאינו  תחבולן 
או  מדרכו,  לסלק  כדי  דרך 
לעשות  לנסות  הפחות  לכל 
נושא  שאינו  מי  כל  את  זאת, 

חן בעיניו. 
בעל  להיות  צריך  לא 
להתחיל  כדי  מפותח  דמיון 
המ־ תיראה  כיצד  לחשוב 

כשהחמישייה  הזאת  פלגה 
בזה  מונה  שלה  הראשונה 
שחוץ  חוט  על  ענק  זה:  אחר 
אותו  ולכופף  ראשו  מלהניע 
דבר  הוציא  טרם  לשומעיו 
שחקן  מפיו;  מקורי  חכמה 
דבר  זמנית  בו  שמדקלם 
שלא  בסדרתיות  והיפוכו 
החלפת  את  מביישת  היתה 
שהשעה  ּבוֹק  הזיקית;  צבעי 
תככים  איש  לו;  שיחקה 
מנוח;  יודע  שאינו  ומזימות 
ולקינוח ראש ארגון עובדים 
חצי  משתק  שברצותו  כוחני 
מעמיד  וברצותו  מהמדינה 
מה־ יצא  עתה  שזה  עגל  פני 

מרעה.
ואם החבורה הזו תופקד 
אפשר  המדינה,  הנהגת  על 
עם  לברק  להתגעגע  יהיה 
לר־ או  השפתיים  על  הקצף 

בין עם הסומק בלחיים.

מינוי ריאלי
לפני  שבועות  ארבעה 
מוקדם  מועד  זה  הבחירות 
בחלוקת  לעסוק  כדי  למדי 

כופתאות ומינויי שרים.
הפעם,  דווקא  מה  משום 
והתנו־ הוודאות  אי  חרף 

השיח  הגושים,  בין  דתיות 
הבין מפלגתי רווי בכך. את־

מול היה זה נתניהו שהבהיר 
בידי  יישאר  החינוך  תיק  כי 

הליכוד. 
להצהרה  להתייחס  יש 
הראויה.  בפרופורציה  הזו 
והמספרים  התוצאות  רק 
את  יקבעו  סיעה  כל  שתציג 

הרכב הממשלה הבאה.
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  הודעה רילהשא –  בטלפוןמראש שמה ההר

   

 

  

 הי"ו  יהושע מנדל  הרב

 ומחזיק תיק רווחה העיר סגן ראש

שירותים 
  עירוניים

 ביטוח לאומי 
 הי"ו  ישראל ווייס הרב  שאר זכויותו

 הי"ו  גריהושע וינבר הרב 
 שירותים עירוניים

  ומעמד בני ישיבות

 י"וה  יעקב יצחק אורי הרב 

 ת ההוראה לעניני ריביתבבי היתר עיסקאמחלקת עסקים ו רב
 שליט"א  פנחס וינדבנשיאות הרב הגאון רבי 

 לעסקים היתר עיסקא
  ויעוץ בנושאי ריבית

 הי"ו  בינשטייןמשה רו הרב 

 השיכון  הבינוי בכיר במשרד סמנכ"ל לשעבר
  וזכאות דיור

 הי"ו  קייעקב ברס הרב 

 קשישיםכויות ז
 במשרד הבריאות

  בביטוח לאומי ובקופ"ח

אלעד: העירייה מובילה מהלכים לאישור פיצולי דירות 
והגדלת זכויות בהנחיית ראש העיר הרב ישראל פרוש 

במקביל בוצעה השבוע פעולה מהירה שמנעה סכנת חיים מדיירים בעיר עם סיכול בניה מסוכנת

מאת מאיר קליין 

מוביל  אותו  מהתהליך  כחלק 
המקו־ הוועדה  ויו"ר  העיר  ראש 
ישראל  הרב  ובניה  לתכנון  מית 
אישורי  מבקשי  על  להקלה  פרוש, 
הבניה,  זכויות  והרחבת  בניה 
רבות  פעולות  אלו  בימים  נעשות 
את  שיאפשרו  ההנדסה,  במחלקת 

ההקלות הנדרשות.
מישיבות  באחת  כזכור, 
דיון  לאחר  האחרונות,  הוועדה 
שהתקיים עם נציגי המחוז ואנשי 
לניוד  אישור  התקבל  המקצוע, 
מקומות  בניה  בתוספות  מטרים 
הכ־ סעיף  המגורים,  לקומות  הגג 
הת־ כן  כמו  מקומית.  לתב"ע  פוף 
קבל אישור לזרז תהליך להתאמת 
התב"ע על מנת להגדיל את אחוזי 
הבניה למטרים המרביים הניתנים 

בכל דירות המגורים.

כמו כן התקבל אישור להנעת 
דירות  פיצולי  לאישור  תהליך 
לאחר  התושבים,  ידי  על  שנבנו 
השב־ היטלי  כמו  אגרות  תשלומי 
חה וכדומה, ואישורי הנהלים המ־
לאישור  בכפוף  וכמובן,  תאימים, 
כי  העיר  ראש  הדגיש  עוד  תב"ע. 
ורק  אך  יאושרו  דירות  פיצולי 
בצורה  נעשתה  שהבניה  במקרים 
מסכנת  ולא  ובטיחותית  קשיחה, 
חשש  מעוררת  או  הדיירים  את 

לשריפות וכדומה. 
התהליך לתיקון התב"עות אכן 
בדר־ כאשר  אלו,  בימים  מתקדם 
הפ־ מבוצעות  המתאימים  גים 

תהליכים,  אותם  לאישור  עולות 
הזקוקים  לתושבים  שיאפשרו 
להגדלת  אופציות  שטח  לתוספת 

זכויות בניה והגדלת קווי בניין. 
בנושא הסדרת פיצולי יחידות 
ההנדסה  מחלקת  יצאה  הדיור, 

לשטחי  פרוגרמה  להכנת  למכרז 
לדעת  מנת  על  זאת  לעיר,  ציבור 
להוסיף  ניתן  דיור  יחידות  כמה 
בשטחים הבנויים, במטרה סופית 
כאמור, לסדר את פיצולי הדירות 
ההיע־ במסגרת  הדיור.  ביחידות 
רכות התקיימו פגישות מקדימות 
קיום  תוך  תושבים,  עשרות  עם 
מהנדסת  של  וכן  משפטי  ליווי 
בנושאים  הפעילות  את  העירייה. 
שטרן,  ישעיה  הרב  מרכז  אלה 
התכנון  מחלקת  כמנהל  המשמש 

בעירייה. 
בפעילות  השבוע  כך,  בתוך 
משותפת של המחלקה המשפטית, 
מחלקת ההנדסה והשיטור העירוני, 
נמנעה בניה מסוכנת, שעלולה היתה 
לסכן חיים של דיירים. מדובר בני־

בנוי  חדר  להתקין  קבלן  של  סיון 
באמצעות  קיים,  מגורים  בניין  על 
למ־ שהובאה  מוכנה  קונסטרוקציה 

צוות  מנוף.  על  הועלתה  וכבר  קום 
כי  גילה  למקום  שהוזעק  מהנדסים 
ממדרגה  בטיחותית  בסכנה  מדובר 
כלל  של  פעולה  ובשיתוף  ראשונה, 
התהליך  הופסק  שהוזכרו,  הגופים 
הסבירו  בעירייה  הסכנה.  ונמנעה 
פעולות  נעשות  אלה  בימים  כי 
קבלת  על  להקל  שאמורות  רבות 
תתקיים  במקביל,  אך  בניה,  היתרי 
לשמירה  מתפשרת  בלתי  פעילות 
והדיירים  התושבים  בטיחות  על 

בכל העיר.
ראש העיר הרב ישראל פרוש 
להת־ שמחים  "אנחנו  כי  אמר 
בסופו  שאמור  התהליך,  את  ניע 
לסייע לאלפי תושבים המבקשים 
לאפ־ וכן  דירותיהם,  את  להרחיב 

דיור  יחידות  של  חוקית  בניה  שר 
שיכולות להקל על מצוקת הדיור 
הח־ הציבור  סובל  ממנה  החריפה 

רדי בכל רחבי הארץ".

הסנאטור לינדזי גראהם: "נוביל 
מהלך להכרה ברמת הגולן"

ראש הממשלה בנימין נתניהו סייר ברמת הגולן 
עם הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם ושגריר 

ארה"ב בישראל דיוויד פרידמן

מאת מרדכי גולדמן

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
הגולן  ברמת  אתמול  סייר  ניהו, 
יחד עם הסנאטור לינדזי גרהאם 
דיוויד  בישראל  ארה״ב  ושגריר 
לגראהם,  אמר  נתניהו  פרידמן. 
בר־ הראשון  ביקורך  אינו  "זהו 

שבכל  חושב  אני  אך  הגולן,  מת 
אתה  לכאן,  מגיע  שאתה  פעם 
החשיבות  את  להעריך  יכול 
של  נוכחותה  של  האסטרטגית 
העו־ ואת  הגולן  ברמת  ישראל 
חיים  כאן  יוצרים  שאנחנו  בדה 
עתיד.  ירוקים,  חיים  חדשים, 
כאן  שהיה  ממה  מאוד  שונה  זה 

קודם".
היתה  תמיד  הגולן  "רמת 
הימים  מאז  מישראל,  חלק 
והיא  בתולדותינו,  הראשונים 
ישראל  ממדינת  חלק  בהחלט 
לאחרונה,  ויותר   ,1967 מאז 
חלק  היא  הגולן  רמת  מ־1981. 
להישאר  חייבת  והיא  מישראל 
חושב  אני  לעד.  מישראל  חלק 
הבינ־ שהקהילה  שחשוב 

הזאת  בעובדה  תכיר  לאומית 
ותקבל אותה, ובמיוחד ידידתנו 
הגדולה, ארצות הברית", הוסיף 

נתניהו.
תמיכתך.  על  לך  מודה  "אני 
אני חושב שאזרחי ישראל אינם 
יודע  שאני  מה  כל  את  יודעים 
על העבודה שעשית בממשלים 
עוקבים. אין לנו ידיד טוב יותר 
תודה,  זאת.  מעריכים  ואנו 

חבר", סיכם ראש הממשלה.
גרהאם  לינדזי  הסנאטור 

אמ־ עבור  שטוב  "מה  כי  אמר 
מו־ בטוחה,  ישראל  זה  ריקה 

ערכים  מדוע?  ומשגשגת.  גנת 
משותפים,  אויבים  משותפים, 
המדי־ צבאית –  מבט  ומנקודת 

נה הטובה ביותר שיכולה להיות 
לארצות הברית באזור בעייתי".

אשוב  פשוט –  מסר  לי  "יש 
לסנאט בארצות הברית ואעבוד 
עם הסנטור קרוז להתניע מהלך 
ממדינת  כחלק  בגולן  להכרה 
ישראל עכשיו ולתמיד. ישראל 
במ־ הזאת  בטריטוריה  שלטה 

הזה  האזור  קיומה.  על  לחמה 
שהוא  משום  צבאי  בכוח  נלקח 
להתקיף  שיגור  כמקום  שימש 
באזור  יש  ישראל.  מדינת  את 
הזה היסטוריה יהודית עשירה".
המקו־ אחד  על  עומד  "אני 

במדינת  ביותר  החשובים  מות 
אסטרטגית",  מבחינה  ישראל 

הוסיף גראהם.
נתניהו  הממשלה  ראש 
כאן  ששמעתם  "מה  הגיב: 
אמירות  אלו  גרהאם  מהסנטור 
את  שמבטאות  מאוד  חזקות 
המדי־ האמריקנית,  המדיניות 
ניות של הנשיא טראמפ, לתמי־

כה בישראל. הן לוקחות את זה 
לצעד מאוד קונקרטי – לשמור 
אח־ מישראל,  כחלק  הגולן  על 

רת הגבול שלנו יהיה עם איראן 
לא  ואנחנו   – הכנרת  שפת  על 
מאוד  זה.  את  לקבל  מוכנים 
שמחתי לשמוע אותו אומר את 
שזה  אני חושב  האלה.  הדברים 
כיוון מאוד חשוב, ומאוד מאוד 
מבטיח לבטחון הלאומי שלנו".

שוב: נשיא המדינה נגד ראש הממשלה

ריבלין: "שיח בלתי מתקבל על 
הדעת כלפי האזרחים הערבים"
נשיא המדינה ריבלין בביקורת מרומזת על נתניהו ^
"מסרב להאמין שיש מפלגות שויתרו על דמותה של 

המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית", אמר

מאת מאיר ברגר

ריבלין,  ראובן  המדינה,  נשיא 
טרומן  מכון  בכנס  אתמול  נאם 
הסכם  לחתימת  שנה   40 לציון 
השלום עם מצרים וניצל את נאומו 
למתיחת ביקורת מרומזת על ראש 
ולהתייחסות  נתניהו  הממשלה 
המפלגות  של  מקומם  סביב  לשיח 
הערביות ואזרחים הערבים במדי־

נת ישראל.
המח־ האחרונה  "בתקופה 

כל  מסחררת  הפוליטית  שבה 
נחשפים  אנו  שהכרנו,  היגיון 
הדעת  על  מתקבל  בלתי  לשיח 
אמר  הערבים",  האזרחים  כלפיי 

הנשיא.
להאמין  ומסרב  סירבתי  "אני 
דמו־ על  שוויתרו  מפלגות  שיש 

כמדינה  ישראל  מדינת  של  תה 
דמוקרטית  ודמוקרטית,  יהודית 
הוסיף  אחד",  בדיבור  ויהודית 

בחובתה  שמאמין  "מי  ריבלין. 
יהודית  להיות  ישראל  מדינת  של 
המלה,  מובן  במלוא  ודמוקרטית 
יש־ שבמדינת  לזכור  חייב 

לכל  מוחלט  זכויות  שוויון  ראל 
אזרחיה".

אזר־ יהיו  ולא  "אין  לדבריו, 
ב',  סוג  מצביעים  אין  ב',  סוג  חים 
כולנו,  שווים  נהיה  הקלפי  מול 
מדינת  אזרחי  וערבים  יהודים 
ישראל, שגם 120 חברי כנסת לא 
כמדינה  אופיה  את  לשנות  יוכלו 
לא  כנסת  חברי   120 יהודית, 
כמדינה  אופיה  את  לשנות  יוכלו 

דמוקרטית".
שנים  הזכות  שהיתה  "בכנסת, 
שלה,  הראש  יושב  להיות  רבות 
ושאינם  יהודים  כולנו  ניוצג 
ואולם  שלום  אוהבי  אנו  יהודים. 
את  לרדוף  רבה  במידה  עלינו 
השלום לרדוף עד שנשיגנו", סיים 

ריבלין את דבריו.

נתניהו מבהיר: תיק 
החינוך ישאר בידי הליכוד

ראש הממשלה נתניהו הצהיר בישיבת סיעת הליכוד 
כי בכוונתו להשאיר את תיק החינוך בידי הליכוד 

בממשלה הבאה

מאת מאיר ברגר

אתמול  קיימה  הליכוד  סיעת 
מו־ במרכז  מיוחדת  סיעה  ישיבת 
לציון  בירושלים,  בגין  מנחם  רשת 
של  לפטירתו  ה־27  השנה  יום 
והליכוד,  החירות  תנועת  מנהיג 

מנחם בגין.
הצהיר  הסיעה  ישיבת  במהלך 
כי  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
בכוונתו להשאיר את תיק החינוך 
שהליכוד  "במידה  הליכוד.  בידי 
אני  הבאה,  הממשלה  את  ירכיב 
החינוך  שתיק  לכם  לומר  רוצה 
זה  הליכוד.  בידי  בידינו –  יישאר 
שאנחנו  הדבר  וזה  החשוב  הדבר 
לה־ להמשיך  כדי  לעשותו  נשאף 

ילדי  לכל  ומציונות  ציונות  נחיל 
ישראל".

בפתח הישיבה שעמדה בסימן 
נת־ אמר  המתקרבות  הבחירות 
ניהו. "יש פה את הנבחרת הטובה 

ישראל.  במדינת  שקיימת  ביותר 
נבחרת  העמידה  לא  מפלגה  שום 
כזו של מנוסים וצעירים ייצוג של 

כל חלקי העם".
יש  מלאכותי.  דבר  שום  "ללא 
פה אנשים שנבחרו בבחירה דמו־

קרטית רחבה והציבור ידע בדיוק 
יכולים  וכולנו  בוחר,  הוא  במה 
להתגאות באנשים המצוינים שיש 

כאן", הדגיש ראש הממשלה.
שנע־ בשיחות  כי  לציין  יש 

נתניהו  הממשלה  ראש  בין  רכו 
היהודי  הבית  מפלגות  נציגי  ובין 
הגשת  לקראת  הלאומי  והאיחוד 
נכונות  נתניהו  הביע  הרשימות 
לאחר  החינוך  תיק  את  להעביר 

הבחירות לידי נציג הרשימה.
הרשמי  בסיכום  זאת,  עם 
דו־ לא  הצדדים  מטעם  שפורסם 

שיימסרו  מסוימים  תיקים  על  בר 
לרשימה, רק על כך שיימסרו שני 

תיקים בעלי משקל.

זעם בהתיישבות: "שר 
הבטחון נתניהו מפקיר אותנו"

מאת סופרנו הצבאי

תושבי גוש שילה תוקפים את 
נתניהו  בנימין  ורה"מ  הבטחון  שר 
מפ־ הבטחון  מערכת  כי  וטוענים 
בעקבות  זאת  בטחונם.  את  קירה 
רכזי  של  במצ"ח  שלשום  חקירתם 
בגוש  ישובים  שני  של  הבטחון 
הסלו־ הטלפונים  ולקיחת  שילה, 

לאריים של רכזי הבטחון.
יופקר.  שבטחוננו  יתכן  "לא 
לוחמים ואנשי בטחון מהיישובים 
מש־ את  שבת  במהלך  עוזבים 

בכדי  לאירוע  וקופצים  פחתם 
שלאחר  יתכן  לא  חיים.  להציל 
בחדרי  עצמם  ימצאו  הם  מכן 
שתקף  שההמון  בעוד  חקירות 
אותם מסתובב חופשי. איפה רא־

הבטחון  שר  איפה  המערכת?  שי 
לוקחים  הפקרות.  פשוט  ורה"מ? 
ומשאירים  הטלפונים  את  להם 
את הישובים מופקרים ללא מענה 
רוצה  לא  ארוע,  בשעת  בטחוני 
לדעת מה יכול לקרוא כאן בארוע 
בטחוני", אומרת הגב' כץ, תושבת 

הישוב.
אתמול  נחקרו  הבטחון  רכזי 
בגזרה  שהתרחש  ארוע  בעקבות 
לפני כחודש וחצי בו נדקר בצהרי 
ליישוב  בסמוך  יהודי  נער  שבת 
מחבלים.  מספר  ידי  על  עד  עדי 
בעקבות האירוע הקפיץ צה"ל את 
ואת  הישובים  של  הבטחון  רכזי 
האירוע  במהלך  הכוננות.  כיתות 
הכוננות  כיתת  לוחמי  נקלעו 
תקף  אשר  פלסטיני  המון  לתוך 
אבנים  באמצעות  הלוחמים  את 
דבר  נוספים,  תקיפה  ואמצעי 
צה"ל  וחיילי  הלוחמים  את  שגרר 
עצמם,  על  להגן  במקום  שהיו 
מכן  לאחר  באוויר.  ירי  באמצעות 

שמהירי  כך  על  הפלסטינים  טענו 
מחבל  נעסאן,  טאלב  חמדי  נהרג 
משוחרר תושב הכפר אל מועייר. 
בתחקירי החטיבה המרחבית בני־

מין שהתקיים מיד לאחר האירוע, 
נקבע כי החיילים היו בסכנת חיים 

וכי הם פעלו כשורה.
פנו  יותר  מוקדם  כך,  בתוך 
היישובים  וראשי  בטחון  רכזי 
נדב  מרכז  פיקוד  לאלוף  באזור 
להשבת  לפעול  בדרישה  פדן 
של  הסלולריים  הטלפון  מכשירי 
רכזי  כי  נציין  הרבש"צים.  שני 
השבוע  בסוף  הוזמנו  הבטחון 
במצ"ח,  בירור'  ל'שיחת  האחרון 
הבירור  לשיחת  משהגיעו  אולם 
בחקירה  מדובר  כי  לגלות  נדהמו 
מהם  הוחרמו  שלאחריה  באזהרה 
נשארו  ובכך  הסלולאר,  מכשירי 
כתובת  ללא  היישובים  תושבי 
בשעת  אליה  לפנות  בטחונית 

חירום.
הישובים  ראשי  של  במכתבם 
את  תוקפים  הם  הבטחון  ורכזי 
הפיכת  תוך  החקירה  ביצוע  אופן 
לחשו־ הצבאיים  החירום  כוחות 

התחקיר  פי  על  בו,  באירוע  דים 
הצבאי, היתה סכנת חיים ממשית 
במכתבם  תקפו  בנוסף  לכוחות. 
הסלול־ הטלפונים  החרמת  את 

בעבודת  חיוני  כלי  המהווים  ריים 
צבא  גורמי  מול  אל  הרבש"צים 
שפעולה  והחשיפה  והתושבים, 
פח"ע.  איומי  מול  אל  יוצרת  כזו 
בשבת  כי  לציין  יש  זה  בהקשר 
שני  של  חוליה  ניסתה  האחרונה 
רח־ היישוב  אל  לחדור  מחבלים 

לים הנמצא סמוך למקום האירוע, 
ורק פעולה מהירה של כוחות הב־

טחון האזרחיים והצבאיים סיכלה 
את החדירה ומנעה אסון.

png.צילום: עמוס בן גרשום. לעמ

כינוס מיוחד:

'מכבי' הציגה את נתוני הצמיחה המרשימים לצמרת 
הניהול החרדית ולעשרות מתאמי קשרי הקהילה

בכנס הוצגו הנתונים המרשימים של צמיחת מספר המבוטחים ב'מכבי' בכל רחבי הארץ, כקופה המובילה, המתאימה 
את שירותיה לאופי המגזר החרדי • מנכ"ל מכבי, מר רן סער: "מכבי רואה במערך קשרי הקהילה, זרוע מעשית ורגישה, 
הנמצאת בשטח, 'מרגישה' את החבר ומסייעת לו" • מנהל השיווק במגזר החרדי הרב משה שלזינגר: "הנתונים במגזר 
החרדי לא מפתיעים, והם נזקפים לזכות פעילותם הענפה של מתאמי קשרי הקהילה ברחבי הארץ" • בשנה החולפת 

הצטרפו למכבי בנוסף עוד 1000 דרכונאים, בחורי ישיבות ובנות סמינרים • מנהלת השיווק הארצית, הגב' בן קיש, ציינה את 
חשיבות המערך כחלק מתפיסת עולם שלמה של מכבי, המוכיחה את עצמה בכל שנה מחדש

קיימה  בריאות'  שירותי  'מכבי 
בהש־ מיוחד,  רבעון  סיכום  אירוע 
סער,  רן  מר  'מכבי'  מנכ"ל  תתפות 
החר־ הניהולית  השדרה  צמרת 
בריכוזים  המרחבים  מנהלי  דית, 
קשרי  מתאמי  ועשרות  החרדיים, 

קהילה מרחבי הארץ.
מנהל  שלזינגר,  משה  הרב 
למ־ הציג  החרדי,  למגזר  השיווק 
שתתפים את נתוני ההצלחה שר־

בשנה  המחוזות  בכל  'מכבי'  שמה 
ב-2018 גם  כי  והדגיש  החולפת, 

חיובית  צמיחה  'מכבי'  מסכמת 
של מבוטחים, עם גיוס נטו של לא 
חדשים,  חברים  מ-28,675  פחות 
עם שיעור הנאמנות הגבוה ביותר 
שכבר  וציין  הקופות,  כל  מבין 
בתחילת 2019 נרשמת מגמה זהה. 
עוד הודגש כי בשנה החולפת הצ־

טרפו למכבי גם  1,000 דרכונאים, 
בחורי ישיבות ובנות סמינרים.

מהווה  מכבי  של  התחזקותה 
ומתבקשת  טבעית  תוצאה 
בפריסת  העצומה  להשקעתה 
ובפעילות  נרחבת,  שירותים 
רחבי  בכל  להרחבתם  מתמדת 
זוכה  החרדיים,  בריכוזיים  הארץ. 
הודות  מיוחדת,  'מכבי' להערכה 
מתאמי  של  הענפה  לפעילותם 
לש־ הפועלים  הקהילה,  קשרי 

הציבור,  עם  הדוק  קשר  על  מירה 
הקהילות.  ורבני  הדעה  מובילי 

הפס־ ללא  'מכבי'  שוקדת  בנוסף, 
קה על התאמת והנגשת שירותים 
לצ־ מלאה  הלימה  תוך  רפואיים, 

מבוטחיה  של  הייחודים  רכיהם 
זו  חשובה  פעילות  החרדיים. 
של  דופן  יוצא  לאמון  הביאה 
המתבטא  ל'מכבי',  החרדי  המגזר 
מדהים: מכבי  אך  פשוט,  בנתון 
היא קופת החולים המובילה ברוב 
הריכוזים החרדיים ברחבי הארץ.

הראשונה  הקופה  הינה  מכבי 
והקימה  הכפפה  את  שהרימה 
של  ומקצועי  מקיף  ארצי  מערך 
זה  צעד  קהילה.  קשרי  מתאמי 
לצרכי  עמוק  קשב  מתוך  נולד 
שהביא  החרדי,  הציבור  ומאפייני 
מתוך  שמגיע  מי  רק  כי  להבנה, 
השירותים  בין  לגשר  יכול  המגזר 
מקבלי  לבין  ונותניו,  הרפואיים 

השירות - המבוטחים החרדיים.
האח־ בשנים  מקדמים  במכבי 

רונות את שדרת ההנהלה החרדית, 

ומר־ מרחבים  מנהלי  נמנים  עליה 
מנהל  בהם  חרדיים.  רפואיים  כזים 
סגני  שטרן,  ברוך  ר'  אלעד  מרחב 
מנהל מרחב בני ברק ר' יוסף בינדר 
מרחב  מנהל  סגן  ליפשיץ,  יוסף  ור' 
המרכז  מנהל  קליין,  אריה  ר'  ערד 
ר'  באלעד  יצחק'  'נחלת  הרפואי 
מוטי שחורי, מנהלת המרכז הרפואי 
רמת שלמה גב' מילר, מנהל המרכז 
ר'  בירושלים  אשכול  רמת  הרפואי 
אבי ארנטרוי, מנהל המרכז הרפואי 
רייכמן,  זאב  ר'  בירושלים  רוממה 
ז'  ברובע  הרפואי  המרכז  ומנהל 
באשדוד ר' חנוך פלדמן. נוסף לזאת, 
המגז־ במחוזות  חרדים  רכזים  מונו 

ריים, על מנת להעניק מענה מקצועי 
וזמין למבוטחים.

בברכה  קידם  שלזינגר  הרב 
הקהילה,  קשרי  מתאמי  את 
הרב  לאחרונה  חברו  אליהם 
בחצור  ליטמן  והגב'  שקול  יעקב 
בט־ בורד  יעקב  הרב  הגלילית, 

בהר  פורטוג  ישעיה  הרב  בריה, 
והרב  קרלינסקי  יעקב  הרב  יונה, 
שלום ממליה בקריית אתא, והרב 
שמואל קליין בבני ברק, המשמש 
ותלמידות  הישיבות  בני  כרכז  גם 

הסמינרים אזרחי חו"ל.
והודה  הוסיף  שלזינגר  הרב 
הפרויקטים  לרכזת  אישי  באופן 
במגזר החרדי, הגב' צרפי, הפועלת 
רבות לקיום ימי עיון ולמידה מקצו־
עית, לכל צוותי מכבי הפועלים במ־
קשרי  מתאמי  ולמערך  החרדי  גזר 
הקהילה, על מנת להתאים ולהנגיש 
כל העת את השירות למגזר החרדי.
שי־ מכבי  מנכ"ל  סער,  רן  מר 

הערכתה  את  ציין  בריאות,  רותי 
למתאמי  מכבי  הנהלת  של  הרבה 
"מכבי  ואמר:  הקהילה,  קשרי 
שירותי בריאות מאמינה ומוקירה 
מתאמי  של  החשוב  המערך  את 
'גשר'  המהווה  הקהילה,  קשרי 
המקצועיים,  מכבי  שירותי  בין 
במערך  רואים  אנו  חבריה.  לבין 
ורגישה,  מעשית  זרוע  המתאמים, 
את  'מרגישה'  בשטח,  הנמצאת 

החבר, ומסייעת לו ככל שניתן".
השיווק  מנהלת  קיש,  בן  הגב' 
רגישה  דרך  סללה  הארצי: "מכבי 
החרדי,  המגזר  בתוככי  וקשובה 
פעם  בכל  עצמה  את  שמוכיחה 
קשרי  מתאמי  מערך  מחדש. 
הקהילה הענף, הוא חלק מתפיסת 
המחברת  מכבי,  של  שלמה  עולם 
בין מומחיות בכל התחומים, לבין 
שירות  ורמת  אכפתיות  חמלה, 

גבוהה וזמינה". 
הגב' צרפי, רכזת פרויקטים מג־
זר חרדי במכבי, סיכמה את המפגש 
בהעצמת  "נמשיך  וציינה  המקצועי 
השדרה הניהולית והמתאמים בימי 
עיון מקצועיים, על מנת להעניק את 

השירות המיטבי לחברי מכבי".
אנוש,  משאבי  אגף  ראש 
קשרי  מתאמי  "מערך  אור:  ארי 
מורכב  החרדי,  במגזר  הקהילה 
בקפידה  ונברר  רבה,  ברגישות 
מיטב  את  שיכלול  מנת  על  רבה, 
אנשי הצוות המומחים והרגישים. 
המתאמים  של  המסורה  עבודתם 
ומא־ בשטח,  עצמה  את  מוכיחה 

ולהשתלב  להתקדם  להם  פשרת 
בהמ־ החרדית  הניהולית  בשדרה 

שך תפקידם".

נתניהו: "כשמצביעים לגנץ מקבלים את לפיד ראש ממשלה"
מאת מאיר ברגר

קיים  נתניהו  הממשלה  ראש 
הלי־ סיעת  לחברי  תדרוך  אתמול 
שהת־ הסיעה  ישיבת  במהלך  כוד 
בגין  מנחם  מורשת  במרכז  קיימה 

בירושלים.
המר־ על  נלחמים  "אנחנו 
הליכוד  בין  לשמאל,  מימין  חב 
נתניהו.  הסביר  וגנץ",  לפיד  לבין 
מה  על  להשפיע  רוצים  "אנחנו 
'מרכז־ימין'  מצביעי  שנקרא 
את  ידעו  כשהם  לליכוד.  לחזור 
מפלגת  הם  וגנץ  שלפיד  האמת, 
יחזרו  הם  לימין,  שמתחזה  שמאל 

לליכוד".
נש־ וגנץ  שלפיד  ידעו  הם  "אם 

הערביות  והמפלגות  מרצ  על  ענים 

ידעו  הם  אם  לליכוד.  חוזרים  הם   –
שלפיד וגנץ, כמו שהם אמרו בקולם, 
רוצים לעשות עוד התנתקות ולפנות 
יהודים – הם יחזרו לליכוד", ציין ראש 

הממשלה.
את  יבין  "כשהציבור  לדבריו, 
הצי־ שלהם,  האמיתיות  העמדות 
לה־ ונוכל  לליכוד  יחזור  הזה  בור 

רכיב ממשלת ימין. אין דרך אחרת 
להקים ממשלת ימין אלא להצביע 
ימנע  זה  רק   – גדול  אחד  לליכוד 
ההסב־ הקרב  זה  שמאל.  ממשלת 

רתי של השבועות הקרובים".
שאנשים  שחשוב  דבר  "ועוד 
ללפיד  מצביעים  שהם  זה  ידעו, 
כשמצביעים  הממשלה.  לראשות 
ראש  לפיד  את  מקבלים  לגנץ 
ממשלה. אנשים לא מבינים את זה 

היה  שלפיד  יודע  הציבור  עדיין. 
שר אוצר כושל ושהוא שמאל".

לעמדות  גם  התייחס  נתניהו 
"נקודה  'כחול־לבן'.  של  הכלכליות 
המ־ את  אוהב  לא  הציבור  נוספת, 

לא  הציבור  ניסנקורן.  של  דיניות 
שמונעת  הסתדרות  כלכלת  רוצה 
תחרות, שעושה שביתות, שמורידה 
מחירים. ניסנקורן יהיה שר האוצר 
שלנו  הכלכלה  וגנץ.  לפיד  של 
אנחנו   – מהם  לגמרי  הפוכה  היא 
מייצרים תחרות, פתחנו את המשק, 
זה המפתח להורדת מחירים. אנחנו 
נתפסים כמי שהצליחו בכלכלה, הם 
כושל  אוצר  כשר  לפיד   – נתפסים 
וניסנ־ הרגל  את  שפשט  כמי  וגנץ 

קורן ככלכלת הסתדרות ושביתות", 
הדגיש.
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"אני לא שונא חרדים"  
(יאיר לפיד ח' אדר ב' תשע"ד 
בשיחה עם נשיא המדינה שמעון פרס) 

הויכוח  את  גורר  כשהוא  הנחות  לעצמו  עושה  לפיד  יאיר 
מייצגת  גדולה  שנאה  הרגש.  למחוזות  המילים.  של  למגרש 
את  אהב  לא  מעולם  לפיד  יאיר  זמנה:  שעבר  גדולה  אהבה 
הוא  מזו:  יתירה  מנהיגיה.  העריך  לא  מעולם  החרדית.  הדרך 
מעולם לא הכיר את הרעיון החרדי, לא רצה בשום שלב לה־

כיר. הניכור במשפחת לפיד היה ונשאר כלפי כל מה שמריח 
דת ומדינה. 

גדול  אויב  שישנו  משום  הנחות  לעצמו  עושה  לפיד  יאיר 
בחירות  לאחר  לשלטון  עלותו  עם  האדישות.  משנאה:  יותר 
ההיס־ מעמדו  את  אצבעות  כמה  באבחת  גדע  הוא  תשע"ג 

התורה,  למוסדות  החינוך  תקציבי  את  הישיבה,  בן  של  טורי 
ונחסכו  ישראל  אזרחי  כלל  נחלת  שהיו  הדיור  הטבות  את 

מהאוכלוסיה החרדית בתקופת שלטונו. 
במשך שנתיים ימים, או כפי שסגן שר החינוך הרב מאיר 
הקצרצרה'  'המשמרת  לפיד  קדנציית  את  לכנות  נוהג  פרוש 
במ־ רעב  שנותר  החרדי  הילד  כלפי  אדישות  הפגין  הוא  שלו, 

מוסדות  של  התורה  ובתלמודי  במשפחתונים,  היום,  עונות 
החמד  פרחי  כלפי  אדישות  הפגין  הוא  והפטור;  המוכש"ר 
הוא  ידו;  על  להפקרה  זכו  אך  לימודם  ספסל  על  שהתייגעו 
הפגין אדישות מוחלטת כלפי אברכי הכוללים מחזיקי העולם; 
כלפי ההורה החרדי שביקש לצאת לפועלו עדי ערב אך למרות 
הסיסמאות אודות 'השתלבות הציבור החרדי' הוא מצא את 

שערי המדינה נחסמים בפניו בזה אחר זה. 
מוחלטת  אדישות  הפגין  לפיד  יאיר  ימים  שנתיים  לאורך 
כשאר  מוזל  דיור  לרכוש  שהתקשו  הצעירים  הזוגות  כלפי 
להעניק  סירב  להן  החרדיות  האמהות  כלפי  ישראל,  אזרחי 
הטבות במסגרת חקיקות שוויוניות; כלפי המשפחה החרדית. 
יאיר לפיד הפגין אדישות מוחלטת כלפי כל מה שמריח יהדות 
בדרך ישראל סבא. הוא ביקש להרוס ולגדוע את הסטטוס קוו 
בסוגיות השבת, הבית היהודי, מוסד הנישואין, הכשרות ובכל 

דרך ניסה לקעקע את דגלה היהודי של המדינה. 
על רקע המספרים השבריריים בסקרי דעת הקהל בין גושי 
הימין והשמאל, עולה החשש שיאיר לפיד יחזור לקדמת הב־

מה ויטיל שוב את חרב הכורת על עולמו של היהודי החרדי. 
בת  בשער  ומתריעה  חוזרת  ישראל  אגודת  הנהגת  בכדי  לא 
תשיתו  אל  'כחול־לבן'.  במצע  הגלומה  הסכנה  אודות  רבים 
נצחון  העמומים.  לסלוגנים  ליבכם  תתנו  אל  לצבעים.  עיניכם 
של  האופל  לימי  גנרלית  חזרה  אחת:  משמעותו  'כחול־לבן 

לפיד.     
יהדות  רשימת  את  לחזק  מבינינו  אחד  כל  שעל  הסיבה  זו 
התורה שסימנה ג' ולמקסם את הכח הפוטנציאלי שלה. הנצי־

גים האגודאים הם היחידים שיעמדו ברגע האמת על המשמר 
ולא יאפשרו פגיעה חלילה בצרכי האיש החרדי. בואו ונחזקם!    

בשינוי אדרת //  מאיר ברגר

שונא? אדיש ומנוכר! 
שערך  בהתכתבות  הנוכחים  את 
עם  זצ"ל,  פרוש  משה  הרב  סבו 
בדבר  ברק,  בבני  הקהילות  נציגי 
אגודת  של  סניף  והקמת  יסוד 
ישראל  "אגודת  בעיר.  ישראל 
אז ארבעה סניפים ברח־ הפעילה 

אביב,  בתל  בירושלים,  הארץ:  בי 
פטירתו  לאחר  ובצפת.  בטבריה 
היתה  זצ"ל,  בלוי  משה  הרב  של 
ולבסס  לחזק  גדולה  התעוררות 
ישראל,  אגודת  של  פעילותה  את 
של  סניף  לפתוח  אז  הציע  וסבי 

התנועה גם בבני ברק. 
"התשובה שקיבל היתה כזאת 
היום.  גם  אותה  לטעון  שאפשר 
בבני  ישראל  אגודת  צריך  למה 
נשמ־ השבת  חרדית,  העיר  ברק? 
רת כהלכה ויש מפקחי שבת שעו־

מופעל  כבר  החינוך  כך,  על  מדים 
והקהילות  ישראל  אגודת  ידי  על 
המוניציפאלי  והתחום  החרדיות 
מה  ישראל.  אגודת  לפועלי  שייך 
יוסיף ומה יתרום סניף של אגודת 
ישראל בעיר התורה והחסידות? 
שע־ היתה  אליהם  "תשובתו 
אחד  גג  ארגון  שיש  העובדה  צם 
חשוב  יעד  היא  הכל,  את  שמאחד 
אגודה  כולם  ויעשו  עצמו.  בפני 

אחת, זאת המטרה שלנו". 
במהלך  פרוש  הרב  אמר  עוד 
הקהילות,  נציגי  "אתם,  הכינוס: 
אנחנו  שררה  שלא  לדעת  צריכים 
נותנים לכם כי אם עבדות. זה נכון 
ציבור.  בצרכי  שעוסק  מי  לכל 
פונים  ישראל  אגודת  כשראשי 
נעבוד  לכם בואו  אליכם ואומרים 
יחד לטובת הכלל, למען הקהילות 
בכך  מוכיחים  הם  הפרט,  ולמען 
אם  כי  מבקשים,  הם  שררה  שלא 
העב־ היא  שלנו  השררה  עבדות. 

דות עצמה". 
ח"כ  התורה  יהדות  סיעת  יו"ר 
הרב ישראל אייכלר הוסיף כי אם 
את  ריכזה  ישראל  אגודת  בעבר 
כל נושאי הדת, ודאגה לכל הנצרך 
והמצוות,  התורה  שומרי  לציבור 
קהילות  שנוסדו  הוא  המצב  כיום 
עו־ מהן  אחת  וכל  וגדולות,  רבות 

ביותר  הטוב  הצד  על  ודואגת  שה 

לחבריה, אבל התפקיד של אגודת 
שנמצא  למה  לדאוג  הוא  ישראל 
לאיחוד  להביא  הקהילות,  בין 
יחד,  הקהילות  כלל  של  הכוחות 
ולוודא שגם הקהילות הקטנות או 
מוסדות שאינם נמנים על קהילות 
מסודרות, מקבלים את מה שמגיע 

להם. 
הקרבות  הבחירות  לקראת 
יהודי  כל  כי  אייכלר,  הרב  הזכיר 
חרדי צריך לדעת שבהצבעה שלו 
את  מחזק  הוא  התורה,  ליהדות 
"כשלא  החרדי:  הציבור  של  כוחו 
החולים  בקופת  לאמא  יתייחסו 
בגלל שהיא חרדית, כשיצעקו על 
האחות ברכבת שתזיז את העגלה 
ובס־ באנטישמיות  התינוק,  עם 

שלהם,  והילדים  מהחרדים  לידה 
שלך  הילדים  את  לרעה  כשיפלו 
דב־ ספור  ואין  חינוך  תקציבי  עם 

רים אחרים – היחידים שידאגו לך 
אחד  אף  התורה.  יהדות  נציגי  הם 
ולא  ביבי  לא  לך.  יעזור  לא  אחר 
הגז־ ואחרות.  כאלו  ימין  מפלגות 
מאיימות  כבר  וגנץ  לפיד  של  רות 
עלינו, ואם לא נעשה כל שבכוחנו 
כדי להביא לנציגות חרדית גדולה 
במיוחד בכנסת הבאה, זאת עלולה 
הרב  אמר  לדורות",  בכייה  להיות 

אייכלר. 
יו"ר אגודת ישראל בבני ברק, 
הלפ־ הרב שמעלקא  ח"כ לשעבר 

שנים  עשרות  לפני  כי  הזכיר  רט, 
הפסידה  ישראל  שאגודת  אירע 
שח־ קולות   91 בגלל  שלם  מנדט 
סרו לה: "לפעמים קול בודד יכול 
שלא  מי  שלמה.  מערכה  להכריע 
עד  להבין  יכול  לא  בכנסת  היה 
כמה מנדט אחד נוסף יכול להיות 
קריטי בהצבעות, הוא יכול למנוע 
יכול  הוא  דתית,  אנטי  חקיקה 
יכול  הוא  דתית,  חקיקה  לקדם 
של  לחלוטין  שונה  להרכב  לגרום 
האחריות  והממשלה.  הקואליציה 
היא  המצביעים  על  המוטלת 
את  יבינו  שכולם  וחשוב  אדירה, 
את  למלא  כדי  להצביע  ויצאו  זה 

הזכות  את  ולממש  הקדוש  החוב 
כלל  על  להשפיע  לנו  שניתנה 

ישראל". 
את  הזכיר  הלפרט  הרב 
ממשלת לפיד הראשונה, אז הנהיג 
טומי לפיד את מפלגת 'שינוי', וב־

גלל מנדט אחד נוסף שהיה לו, היה 
ולה־ להרוס  והיכולת  הכח  את  לו 

מתקציבי  טובה,  חלקה  כל  חריב 
הילדים,  קצבאות  ועד  הישיבות 
השבת  בכבוד  חמורה  פגיעה  דרך 
ובכל הקדוש והיקר לעם ישראל. 
עניין  לא  הן  הבחירות  "אצלנו 
"אצ־ הלפרט,  הרב  אמר  פוליטי", 

התורה  קיום  על  מערכה  זאת  לנו 
בארץ הקודש". 

ברשימה  ישראל  אגודת  נציג 
יע־ הרב  לכנסת,  התורה  יהדות 

הכינוס  במהלך  אמר  טסלר,  קב 
לקראת  כולם  של  המחויבות  כי 
הבחירות גדולה במיוחד: "מה לא 
וההזדמנות  החשיבות  על  נאמר 
אחת  מאתנו,  אחד  כל  בדרך  שיש 
שמים.  שם  לקדש  שנים,  לארבע 
מאתנו  אחד  לכל  יש  הפעם  אבל 
של  לעתידה  מיוחדת  אחריות 
התנועה הקדושה אגודת ישראל. 

עצמנו  את  נבחן  חודש  "בעוד 

רו־ אנחנו  האם  מאתנו:  אחד  כל 
צים בהצלחת התנועה, האם אנחנו 
לאגודת  המחויבות  את  מרגישים 
שיושב  מאתנו  אחד  כל  ישראל, 
כאן, יש לו השפעה אצלו בקהילה, 
ומכרים.  חברים  מול  במוסדות, 
המטרה של מועצת הקהילות כפי 
שדובר כבר רבות היא אחת, לחזק 
לשטח,  להתחבר  הפעילים,  את 
לא  וחסידות,  קהילה  לכל  להגיע 
וב"ה  מאחור,  אחד  אף  להשאיר 
כמו  פרי  נושאת  שהפעילות  זכינו 
שאנחנו רואים פה הערב. יש כאן 
כל  של  מאוד  מכובדת  נציגות 
נותר  לא  אחד  אך  ב"ה  הקהילות. 

מאחור. 
הרב  ברק,  בני  העיר  ראש  סגן 
ומארגני  ממייסדי  מנדל,  יהושע 
לקראת  אמר  הקהילות  מועצת 
המועצה  חברי  כי  הדיון,  סיום 
את  מעכשיו  כבר  לשמור  נקראים 
באייר,  י"א  חמישי  יום  התאריך 
לישיבה  שלהם  ביומנים  שמור 
הבאה של מועצת הקהילות: "זאת 
ההוכחה הטובה ביותר שלא באנו 
אלא  הבחירות,  לקראת  רק  לכאן 
גם לאחריהן אנחנו נמשיך לפעול 
סגרנו  מעכשיו  כבר  ולהתקדם. 
נעשה  ובעז"ה  אולם,  על  הזמנה 

ונצליח". 
בכי־ שהשתתפו  הנציגים  כל 

בתורו,  דברים  אחד  כל  נשאו  נוס 

ומזכ"ל התנועה, הרב חנוך זייברט 
ברכה  בדברי  הישיבה  את  חתם 
את  שיזמו  ולפעילים  למשתתפים 
אותו  ליישם  דאגו  ואף  הרעיון 
להפ־ הצלחנו  "בינתיים  בשטח: 
העמידה  עם  פעם  אחר  פעם  תיע 
שנקבעו",  וביעדים  בתאריכים 
בכ־ כשאמרנו  זייברט,  הרב  אמר 

את  שנקים  בנתניה  הארצית  נסיה 
שבועיים,  בתוך  הקהילות  מועצת 
בעלמא,  דיבורים  שאלו  חשבו 
מכן  לאחר  שבועיים  בדיוק  אבל 
של  היסוד  בכינוס  ישבנו  כבר 
המועצה הארצית, והתחייבנו לה־

תחיל בתוך שבועיים כינוסים של 
ואכן  השונות,  בערים  המועצות 
הרא־ בכינוס  כאן  נמצאים  אנחנו 
שבעז"ה  ומאמין  מקווה  אני  שון. 
שק־ האחרים  ביעדים  גם  נעמוד 

תועלת  הרבה  להביא  ונוכל  בענו, 
לציבור עם הכינוסים של מועצות 

הקהילות בכל עיר ועיר. 
לעו־ בחום  הודה  זייברט  הרב 

סקים במלאכה: ראש העיר אלעד 
ראש  סגן  פרוש,  ישראל  הרב 
מנדל,  יהושע  הרב  ברק  בני  העיר 
יוסף  והרב  דרנגר,  ישראל  הרב 
ללא  ועמלים  שעמלו  יעקובוביץ 
ליאות למען הצלחתה של מועצת 
הקהילות כדי שכל קהילה תרגיש 
'אגודת  לתנועת  וחיבור  קשר 

ישראל'.

מועצת הקהילות של אגודת ישראל בבני ברק התכנסה אתמול לישיבתה הראשונה 
  המשך מעמ' ראשון

צילום: משה גולדשטיין

שם את לציין תן

ת
בע

להצטרףגם תן חדש!

הנציג שם

ל יתן
נ

דות
עמ

םב
ל ניתן חדש! רכז נציגים הרב אברהם ארנפרוינד:

074-78062300
לנציג באלעד

ר‘ יחיאל ארנפרוינד
074-7806232

לנציג באופקים, נתיבות, תפרח
ר‘ יחיאל ארנפרוינד
074-7806232

לנציג באשדוד
ר‘ שמואל גנץ

074-7806233
לנציג בביתר עילית

ר‘ פנחס רובין
074-7806234

לנציג בבית שמש
ר‘ דוד שלמה שוורץ
074-7806245

לנציג בבית שמש
משפחת וגשל

074-7806231

לנציג בערד
ר‘ אברהם צבי שוורץ
074-7806251

לנציג בב"ב קהילות יעקב

לנציג בירושלים

ר‘ אליהו גפני
074-7806236

ר‘ שלום גרין
074-7806250

לנציג בב"ב עזרא נחמיה
ר‘ יהושע קינד 

074-7806247
לנציג בב"ב ויז'ניץ
ר‘ משה דוד שטיין
074-7806246

לנציג בכרמיאל
ר‘ יוסף גינזבורג

074-7806240
לנציג בפתח תקוה
ר‘ נפתלי שטרנברג
074-7806237

לנציג בפתח תקוה
ר‘ יוסף מונטג

074-7806238
לנציג בב"ב רמת אלחנן
ר‘ מרדכי פנחסוב

074-7806235
לנציג בב"ב פרדס כץ

ר‘ מרדכי בריף
074-7806239

לנציג בי-ם' מאה שערים
ר‘ אשר סמט

074-7806254
לנציג בי-ם' מאה שערים
ר‘ רפאל לויפער

074-7806249
לנציג בי-ם' נווה יעקב

משפחת מונטג
074-7806242

לנציג בירושלים- רוממה
ר' מאיר בנדיקט

074-7806253

לנציג בירושלים לנציג בצפון
ר‘ שמעון מינקה

074-7806256
ר‘ אפרים וינברג

074-7806257

לנציג בי-ם'- מקור ברוך
ר‘ דב הומינר

074-7806252

לנציג ברחובות
ר‘ שלמה מונטג

074-7806244

לנציג במודיעין עילית
ר‘ משה צאודר

074-7806241
ר‘ חיים יעקב פרידמן
074-7806248

לנציג בירושלים
ר' שלמה יצחק שטרן
074-7806255

לנציג הכולליםלנציג במודיעין עילית
ר‘ ברוך זילבר

074-7806243
ר‘ ברוך זילבר

074-7806243
לנציג בי-ם' ג. שאול, הר נוף, ק. יובל

לנציג בצפון בני ברק
ר' אברהם טאובר
074-7806258

מס'גילאים מסלול
 יחי'

סך תרומה 
חודשית

מספר 
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סכום כולל 
החזר סך הלואהשל התרומה
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1₪ 50192₪ 9,600₪ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪520₪12,800

3₪ 150192₪ 28,800₪ 120,000₪ 780₪19,200

4₪ 200192₪ 38,400₪ 160,000₪ 1,040₪25,600

5₪ 250192₪ 48,000₪ 200,000₪ 1,300₪32,000

6₪ 300192₪ 57,600₪ 240,000₪ 1,560₪ 38,400

₪ 240,000
מחתנים את הילדים בכבוד 
הלוואה אחת בלי גלגולים.

בשפע ובנחת!

100%

ההצטרפות 
לילדים 
עד גיל 3 BDO

סגן יו"ר הכנסת ח"כ הרב ישראל אייכלר: 
הרפורמים מתערבים בבחירות באמצעות 'כסף זר'

בדבריו טען כי "קרנות הרפורמים הם 'גורם זר' המזרים כספים להשפיע על 
תוצאות הבחירות וליצור מלחמות בישראל"

מאת דוד שמואלי

למלח־ שנה  שלושים  בעקבות 
מות מחללות הכותל, טען סגן יו"ר 
הכנסת הרב ח"כ ישראל אייכלר כי 
כסף  מזרימות  הרפורמים  קרנות 
נגד  להילחם  השנה,  ימות  בכל  זר 
הפו־ החזיתות  בכל  ישראל  תורת 
והתקשור־ המשפטיות  ליטיות, 

תיות וכעת הן מתערבות בבחירות 
באמצעותן.

השפעת  על  הרבה  "מדברים 
על  זרות,  ממדינות  זרים  גורמים 
הקי־ בישראל.  הבחירות  מערכת 
לשמור  כדי  הסייבר  מערכות  מו 
גורמים  והנה  מפניהם.  הגנה  על 
ישרא־ אנטי  מתבוללים  של  זרים 
לים, החיים בחו"ל, שאין להם שום 
בגלוי  מנסים  ישראל,  לארץ  קשר 
הדמוקר־ הבחירות  על  להשפיע 

טיות כאן", טען.
לדוגמה  הביא  אייכלר  הרב 
מפלגות  לפסילת  העתירות  את 
הרפורמית  העתירה  וכן  חרדיות 
'עוצ־ אנשי  של  המועמדות  נגד 

ערבים  "אם  לכנסת.  יהודית'  מה 
נגדם  נאבקים  היו  ישראלים  או 
מן  לרפורמים  מה  אבל  מובן.  זה 
נגד  חומרים  לאסוף  התפוצות 

הדתיים בבחירות בארץ?
בא־ הדת  נגד  המלחמות  "כל 

שמלווה  ארוך  ממסע  חלק  הן  רץ, 
לקעקע  שמנסים  בפרובוקציות, 
מבפנים  היהודית  האומה  את 
יש  הגויים.  ככל  אותה  ולהפוך 
למימון  קרנות  המון  למתבוללים 
ועיתו־ ומשפטנים  חוקרים 

בלתי  כמעט  במשאבים  נאים 
מוגבלים".

הבחירות  לועדת  לדבריו, 
מגובים  הרפורמים  נציגי  הגיעו 
ובראיות  מוכנים  משפטים  בתיקי 
ארוכות.  שנים  במשך  שאספו 
המו־ ידי  על  שנאמר  משפט  "כל 

או  יהודית'  'עוצמה  של  עמדים 
נשמרים  ודתיים  חרדים  נציגים 
מלחמה  לשעת  במאגר  אצלם 

משפטית".
עוצמה  של  התור  "עכשיו 
הבחירה.  זכות  לשלילת  יהודית, 

החרדיים.  יהיו  בתור  הבאים 
הדתיים  אחרי  עוקבים  הם 
ושעל,  צעד  כל  על  והלאומיים, 
בעתיד הלא רחוק ינסו לפסול את 
מפלגות  של  ההתמודדות  זכות 
כזו  "דמוקרטית"  בעילה  דתיות 

או אחרת.
בדבריו התייחס למתווה הכו־

תל. "רוב אזרחי ישראל רוצים את 
הכותל המערבי בהדרו וקדושתו. 
לע־ שמחוברים  המסורתיים  גם 

נחרצות  מתנגדים  היהדות,  רכי 
לשגעונות הרפורמיים. לא בחינם 
לצידם  מגוייסת  המשפט  מערכת 

של מחללי הכותל.
"יהדות התורה תמשיך לעמוד 
היהדות  אויבי  נגד  המשמר  על 
היא  הבאה.  בכנסת  גם  הנאמנה, 
מדרך  וסטייה  שינוי  לכל  תתנגד 
התורה בה צעדנו לאורך כל הדו־

רות. על אזרחי ישראל לדעת את 
פרצופם האמיתי של המתבוללים 
והמדון  ריב  היוצרים  ועוזריהם 
באנג־ הארץ  דיבת  את  ומוציאים 

לית לעיני כל העולם".
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מאת א. למל

סערת חברת הקונגרס האנטי־
האנטי־ נגד  המרוכך  והחוק  שמית 
הנבחרים,  בבית  שאושר  שמיות 
בפולי־ האש  את  ללבות  ממשיכה 

טיקה האמריקנית.

ציטטו  בארה"ב  תקשורת  כלי 
שיוחסו  תקדים  חסרי  ביטויים 
שנ־ סגור  בנאום  טראמפ  לנשיא 
הר־ למפלגה  תורמים  בפני  שא 
האחרון  שישי  ביום  פובליקנית, 

בפלורידה.
טרא־ אמר  הדיווח  עפ"י 

"הדמוקרטים  כי  בנאומו  מפ 
מבין  לא  אני  יהודים;  שונאים 
להצביע  יכולים  יהודים  איך 
בימים  הדמוקרטית  למפלגה 

האלו".
כלי  לפי  טראמפ,  אמר  עוד 
מתמודד  היה  אם  כי  התקשורת, 
בישראל  הממשלה  לראשות 
אחוזים  ב-98  זוכה  היה  הוא 

מהקולות.
עברה  שעבר  בשבוע  כזכור, 
לגינוי  הצעה  הנבחרים  בבית 
והר־ הנשיא  אך  האנטישמיות 

ההצעה  כי  טענו  פובליקנים 
כך  על  וזעמו  מדי,  מרוככת  היתה 
שנאה  נגד  גינוי  גם  כללה  שהיא 
ברוב  עברה  ההצעה  לאיסלאם. 
 23 מול  תומכים   407 של  מוחץ 

מתנגדים.
אישור  שלאחר  בבוקר  עוד 
ההצעה תקף טראמפ את המפלגה 
כתבים  עם  בשיחה  הדמוקרטית 
בבית הלבן, ואמר: "ההצבעה את־

הדמוקרטים  מבישה,  הייתה  מול 
ישראלית  אנטי  למפלגה  הפכו 

ואנטי יהודית".

כשנתיים לאחר הפיגוע 
– המחבל נעצר

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
דיור  יחידות   2 במא"ש  מזומן  לבעלי 
 6400 תשואה  כל-אחת  מטר  כ-25 
אפשרות  1230.000שח  רק  שח 
052- 630.000ש"ח  ב  אחד  לקנות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051962]

מטר   108 חד   5 בפולנסקי  מציאה!! 
2190.000ש"ח  רק  ק"א  משופצת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051961]

 4 בוטיק!  פרוקיט  ברוך!!  מקור  בלב 
חד   3.5  *  2400.00 רק  מטר   92 חד 
כניסה  שח   2150.000 רק  מטר   82
"היימשע   052-7658-638 חודש   12

תיווך-הנדלס"
[20051960]

זכות  מזומן!  ממש-לבעלי  מציאה 
שנלר  באזור  חדש  בפרויקט  לדירה 
 052-7658-638 למטר  20.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051959]

מחולקת  מ"ר,   70 שערים  במאה 
ש''ח   6,400 ב-  מושכרת  יחידות,  ל-3 

1,650,000 ש''ח. 052-7158024
[20051950]

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

6888
[20051943]

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

765-6888
[20051942]

 2 חדרים,   3 ברוממה,  מציאה! 
גבוהה,  קומה  סוכה,  מרפסות 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית,  כניסה 

765-6888
[20051941]

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

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051940]

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

6888
[20051939]

מרווחת  חדרים,   3 ברוך,  במקור 
קומה  גדולות,  מרפסות   2 + מאוד, 
שוורץ  גמיש,  ש"ח   2,400,000 א', 

נדל"ן 052-765-6888
[20051938]

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

6888
[20051937]

 4 בסורוצקין  בשוק!  חדשה 
חדרים + שלד בנוי, סה"כ 135 מ"ר, 
שוורץ  ק"ג,  סוכה,  מרפסת  חזית, 

נדל"ן 052-765-6888
[20051936]

 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
[20051935]

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

052-765-6888
[20051934]

בכדורי  מבצע!  מבצע!  מבצע! 
דירות  מבחר  ירושלים),  (פסגות 
 + ומיוחדות,  מרווחות  חדרים   4-5
בקומות  דירה,  לכל  וחניה  מחסן 
גבוהות, במחירים מיוחדים לימים 
052-765- נדל''ן  שוורץ  ספורים, 

6888
[20051933]

פתח  ברחוב  בבלעדיות  למכירה 
יפה  דירה  בעלזא  ככר  ליד  תקווה 
ל2  מחולק  קומות   2 מ"ר  כ150 
מתוכננת  מ"ר)  כ80  דירה  (כל  דירות 
תיווך  מעלית   + ו5   4 קומה  היטב 

0533129829
[20051931]

רחוב  בכדורי  פנטאהוז  למכירה 
מרפסת   + מ"ר   180 7חדרים  ירמיהו 
לכל  נוף  וחניה  מחסן  כולל  מ"ר   90

ירושלים תיווך 0533129829
[20051930]

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

.90
[20051922]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051921]

אפשרות  מ'   105 כ  צבי  בנווה 
לחלוקה ל 4 יחידות כ 22,000 למ'. 
עסקת המאה ייעוץ נדל"ן - 100% 
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051920]

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
[20051919]

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
[20051918]

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

בהיתר. 2,100,000.
[20051917]

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
[20051916]

 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.
[20051915]

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.
[20051914]

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

[20051913]

 + 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
[20051912]

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.
[20051911]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051910]

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.
[20051909]

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.
[20051908]

 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
[20051907]

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.
[20051906]

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
[20051905]

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
[20051904]

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.
[20051903]

 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.
[20051902]

 + מ'  כ-90  חדרים   4 באבינדב 
 .2,400,00 ב'  קומה  סוכה.  מרפסת 
'עסקת המאה ייעוץ נדלן' - 100% 
058- מקצוענות.   100% אמינות 

.32-250-90
[20051901]

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.

[20051900]

בפסגות  במיידי  להימכר!  חייבת 
מרווחת  חד'   5 (כדורי)  ירושלים 
מדהים,  נוף  גבוהה,  קומה  ומשודרגת 
נדל"ן  יעד  בלבד.  ש''ח  רק 2,850,000 

054-851-10009
[20051889]

מטר   135 חנות  השבת  כיכר  לב 
רק  שיש  מרכזי  הכי  במיקום 
 052-7658-638 שח   4600.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051884]

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

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

לבעלי הון עצמי גדול! באזור בעלזא 
 + מטר   150 חד   4.5 שלום!  דובר 
חודשית  תשואה  דיור  יחידות   4
 40 מחסן   + כ13000ש"ח  מהיחידות 
052-7658- 5170.000ש"ח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051764]

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

הנדלס"
[20051763]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051762]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051761]

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

הנדלס"
[20051759]

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

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

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

הנדלס"
[20051757]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051755]

הודעות חוק תכנון ובניה - 12/03/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 12/03/19

כוחו  באי  לבקשת  בחיוב  להיעתר 
את  ולהשהות  הממשלה  ראש  של 
בתיקים  החקירה  חומרי  מסירת 
עד  הממשלה  לראש  הקשורים 
לאחר מועד הבחירות, וזאת ביחס 

לכלל החשודים.
ראש  של  כוחו  באי  כזכור, 
את  להשהות  ביקשו  הממשלה 
טענתם  נוכח  החומרים  מסירת 
ימצאו  הראיות  שחומרי  לחשש 
ויפו־ התקשורת  לכלי  דרכם  את 

רסמו בתקופת הבחירות.
לממשלה,  המשפטי  היועץ 
כי  החליט  מנדלבליט,  אביחי 
לכך  לב  ובשים  הענין,  בנסיבות 
החקירה  חומרי  מסירת  שתכלית 
היערכות  לאפשר  מנת  על  היא 
שייערך  לשימוע  לחשודים 

למועד  הקירבה  ונוכח  בעניינם, 
האינ־ בין  שבאיזון  הרי  הבחירות, 

טרסים השונים יש מקום להיעתר 
בחיוב לבקשה.

האמורים  החקירה  חומרי 
החל  הסנגורים  לרשות  יועמדו 
במשרדי  הבחירות  לאחר  מיום 
וכ־ (מיסוי  ת"א  מחוז  פרקליטות 

לכלה).
נתבקשו  הסנגורים  כן  כמו 
לערי־ מועדים  לתאם  לפעול 
ייקבעו  שאלו  כך  שימועים,  כת 
ז'  ביום  המאוחר  לכל  להיערך 

בתמוז תשע"ט.
ראש  לסנגורי  השימוע 
היועץ  בפני  יערך  הממשלה 
שיתר  בעוד  לממשלה,  המשפטי 
פרקליטת  בפני  יערכו  השימועים 

מחוז ת״א (מיסוי וכלכלה).

חומרי החקירה בתיקי נתניהו 
  המשך מעמ' ראשון

הת־ גורמי  לידי  הועברו  החקירה 
כתב  הגשת  לשם  הצבאית,  ביעה 
הוסיפו,  בשב"כ  בעניינו.  אישום 
ביחד  הכללי,  הבטחון  "שירות 
ימשיך  הבטחון,  זרועות  שאר  עם 
פיגועים  ופיענוח  לסיכול  לפעול 
עם  הדין  למיצוי  עד  ישקוט  ולא 
המעורבים בהם, גם בחלוף השנים 

ממועד ביצועם".
"מוע־ נמסר,  אפרת  ממועצת 
צה מקומית אפרת מודה למערכת 
הכללי  הבטחון  ושירות  הבטחון 

שלאורך הזמן לא הפסיקה לחפש 
בתושבי  לפגע  שביקש  מי  אחר 
רבי־ עודד  המועצה  ראש  אפרת. 

המחבל  לכידת  על  שעודכן  בי 
ליסקר  רפי  של  תושייתו  את  ציין 
הסתובב  שנדקר  לאחר  שמייד 
להתעמת  וביקש  המחבל  אל 
נכנס  המחבל  מכך  כתוצאה  איתו, 
רביבי,  מציין  בכך,  וברח.  לחרדה 
מציינים  במועצה  חיים".  ניצלו 
כוחות  נעזרו  החקירה  במהלך  כי 
והאבט־ ההגנה  באמצעי  הבטחון 

חה שבאפרת.

  המשך מעמ' ראשון

עוד אות כבוד לכלכלה הישראלית 
החברה  עובדי  ההייטק.  ולתעשיית 
שיש  והיזמות  הכשרון  את  הוכיחו 
לעובד הישראלי. על אף כל מנבאי 
חזקה  ישראל  כלכלת  השחורות, 
ומשגשגת ונמשיך לנצח לטובת כלל 

עם ישראל והמדינה".
אלי  והתעשייה  הכלכלה  שר 
מלאנוקס  "מכירת  כי  אמר  כהן 
הטכנולוגיה  לענקית  הישראלית 
אנבידיה היא הבעת אמון חשובה 
והחדשנות  ההייטק  בתעשיית 
לה־ המסייעת  וכזו  הישראלית, 

של  מעמדה  את  ולבסס  משיך 
בזירה  מובילה  כדמות  ישראל 
זאת,  לצד  העולמית.  הטכנולוגית 
לעוצמה  נוספת  בהוכחה  מדובר 
ישראל  של  הכלכלית  והאיתנות 
הח־ של  צמיחתן  את  המאפשרת 

ברות המובילות".

אקזיט ענק: ענקית המחשוב אנבידיה רוכשת 
את מלאנוקס הישראלית ב־6.9 מיליארד דולר

  המשך מעמ' ראשון

שבוטל,  בענינם  האישום  כתב 
הצתת  של  אישומים  להם  ייחס 
ומכונית  מחסן  הצתת  כנסייה, 
מחיר.  תג  של  נוספים  ואירועים 
השופטת  קיבלה  כחודשיים  לפני 
המחו־ המשפט  מבית  ברנט  מ' 
הדין  עורך  טענות  את  בלוד  זי 
איתמר בן גביר שייצג את הקטין, 
ופסלה  ארוך,  זוטא  משפט  וניהל 
הקטין  שמסר  ההודאות  כל  את 
ובמשטרה,  בשב"כ  בחקירותיו 
וקבעה כי לאור ההתעללות בקטין 

– אין לקבל את הראיות.
זמן  ביקשה  הפרקליטות 
אתמול,  שנערך  ובדיון  להתארגן, 
מהראיות  נותרו  לא  כי  הודיעה 

מספיק  ואין  דבר,  הנאשמים  נגד 
ול־ האישומים  להוכחת  הוכחות 

מכתב  הפרקליטות  חוזרת  פיכך 
הפר־ בידי  נותרו  "לא  האישום. 
המב־ מספיקות,  ראיות  קליטות 
ססות סיכוי סביר להרשעה באשר 
נמסר  זה"  בתיק  הנאשמים  לשני 
השופטת  לפיכך,  מהפרקליטות. 

בנט הורתה על זיכוי הנאשמים.
בן  עמירם  של  בעניינם  המשפט 
אוליאל ונאשם נוסף (20), שהיה קטין 
מעור־ בגין  המעשים,  ביצוע  בעת 

דוואבשה  משפחת  בני  ברצח  בותם 
חלקו  פי  על  נאשם  כל  דומא,  בכפר 
בכתב האישום, חברות בארגון טרור 
להתנהל  ממשיך  נוספות  ועבירות 

בביהמ"ש המחוזי בלוד.

הק־ את  שייצג  גביר,  בן  עו"ד 
"סוף  כי  הזיכוי  לאחר  אמר  טין, 
"במשך  לדבריו,  לנצח".  האמת 
פו־ כל  מעל  אמרתי  שנים  שלוש 

רום אפשרי שעינו צעירים יהודים 
על  ונלחמתי  פוליטי  רקע  על 
אחת  לסיום  הגיעה  היום  חפותם. 
בהיסטוריה  החמורות  הפרשות 
שמח  הישראלי.  המשפט  של 
עמדתי  את  קיבלה  שהשופטת 
הפרקליטות  גם  שהיום  ושמח 
הוסיף  עוד  ראיות".  שאין  מודה 
מסיים  זה  שתיק  מקווה  "אני 
קריירה משפטית בת 6 שנים ואני 
הולך להילחם למען הצדק, האמת 
המתיישבים  של  האזרח  וזכויות 

ופעילי הימין בכנסת".

דרמה משפטית: החשודים ב'טרור יהודי' זוכו מכל אשמה
  המשך מעמ' ראשון

גנץ לנתניהו: בגין היה 
מדיח אותך מהליכוד

"בגין היה פטריוט ישראלי, איש ימין שורשי וצנוע שסלד מכהנא, שהגן על 
הדמוקרטיה, ששמר על הבטחון וחתר לשלום", טען

מאת מאיר ברגר

המועמד לראשות הממשלה 
אתמול  יצא  לבן'  'כחול  מטעם 
נתניהו,  נגד  חריפה  במתקפה 
לה־ שנים  ציון 40  רקע  על  זאת 
סכם השלום בין ישראל למצרים 
מנחם  של  לפטירתו  שנים  ו־27 

בגין.
כבר  נתניהו  בגין,  "אצל 
גנץ.  טען  מהליכוד",  מודח  היה 
 27 מציינים  אנו  אלה  "בימים 
בגין  מנחם  של  לפטירתו  שנים 
בין  השלום  להסכם  שנים  ו־40 
ונשיא  שבגין  למצרים,  ישראל 
חתמו  סאדאת  אנואר  מצרים 

עליו".

לדבריו, "כחייל צעיר זכיתי 
לאבטח את שיירתו של סאדאת 
בישראל, בימים שהפיחו תקווה 
בדור שלם. אבל צריך לומר את 
היה  לא  בגין  מנחם   – האמת 
של  הליכוד  במפלגת  מתקבל 
עוכר  נחשב  היה  הוא  נתניהו. 
היום  נראים  היו  איך  ישראל. 
השקריים  ההסתה  תשדירים 

של נתניהו כלפי מנחם בגין?".
ישרא־ פטריוט  היה  "בגין 

החירות,  תנועת  ממייסדי  לי, 
שסלד  וצנוע  שורשי  ימין  איש 
הדמוקרטיה,  על  שהגן  מכהנא, 
לש־ וחתר  הבטחון  על  ששמר 

מנהיגות  היא  בגין  מורשת  לום. 
מחברת, מאחדת ומלכדת – לא 

ושי־ פלגנות  הסתה,  של  שלטון 
סוי", תקף גנץ.

בדבריו טען כי נתניהו – למ־
רות הכחשותיו – ימנה את ח"כ 
הבא.  החינוך  לשר  סמוטריץ' 
יהיה  סמוטריץ'  נתניהו,  "אצל 
את  אתמול  שמענו   – חינוך  שר 
החינוך  למערכת  שלו  התוכנית 
יותר  לו  מאמין  אני  הישראלית. 
שלא  שאומר  לנתניהו  מאשר 
הכל  יעשה  נתניהו  אותו.  ימנה 
שלו  הפוליטית  השרידות  למען 
ילדי  חינוך  את  יקריב  ובדרך   –
בידיהם  אותו  ויפקיד  ישראל 
קטן  שבקיצוניים,  קיצוניים  של 
זאת",  נאפשר  לא  אנחנו  עליו. 

הוסיף יו"ר כחול לבן.

המחבל מגבעת אסף הואשם 
בשלושה מעשי רצח

כתב אישום הוגש נגד עאצם ברגותי שביצע את הפיגוע בצומת גבעת אסף בו נרצחו שני חיילי 
צה"ל וכן היה שותף לביצוע הפיגוע בצומת עפרה

מאת סופרנו הצבאי

אתמול  הוגש  אישום  כתב 
לבית המשפט הצבאי ביהודה נגד 
המחבל עאצם ברגותי המייחס לו 
שורה ארוכה של עבירות חמורות, 
וביניהן שלוש עבירות של גרימת 
לעבירת  המקבילה  בכוונה,  מוות 

עבירה  לעבור  וניסיונות  רצח, 
זו.

עולה,  האישום  מכתב 
ביצע  המחבל  כי  היתר,  בין 
הירי  פיגוע  את  אחיו,  עם  יחד 
לפ־ עפרה  לישוב  בכניסה 
נרצח  בו  חודשים,  שלושה  ני 
איש-רן  ישראל  עמיעד  התינוק 

אדם  ובני  הוריו  ונפצעו  הי"ד 
נוספים.

מכן  לאחר  ימים  ארבעה 
הירי  פיגוע  את  המחבל  ביצע 
נפלו  בו  גבעת-אסף,  בצומת 
יובל  סמל-ראשון  הלוחמים 
הי"ד,  כהן  יוסף  וסמל  יוסף  מור 
נוספים.  ואזרחית  לוחם  ונפצעו 

המשפט  בית  התביעה,  לבקשת 
עד  של המחבל  הורה על מעצרו 

תום ההליכים.
המחבל  של  ביתו  כי  נציין 
מס־ לפני  נהרס  ברגותי  עאצם 

לאחר  צה"ל  ידי  על  ימים  פר 
העתירה  את  דחו  בג"ץ  ששופטי 

נגד ההרס.

טראמפ בנאום סגור: 
"הדמוקרטים שונאים יהודים"
"אני לא מבין איך יהודים יכולים להצביע למפלגה הדמוקרטית בימים אלו", 

הוסיף נשיא ארה"ב

ארה"ב: חפציו האישים של מציל היהודים 
שינדלר נמכרו במכירה פומבית בבוסטון

46 אלף דולר נתנו תמורת מכירת שעונו, מדליה, עטים וכרטיס ביקור של האיש 
שהציל למעלה מאלף יהודים בשואה

מאת א. למל

חסיד  של  האישיים  חפציו 
שינד־ אוסקר  מר  העולם  אומות 
דולר,  אלף   46 תמורת  נמכרו  לר, 
בבוסטון.  מכירות  בית  ידי  על 
אלף   25 היה  ההתחלתי  הסכום 

דולר. 
שעון  את  כוללים  החפצים 
שניתנה  מדליה  שינדלר,  של  היד 
בשנת  גרמניה  ממשלת  ידי  על  לו 
במה־ כמרגל  תפקידו  על  תרצ"ח, 

מצפן  לסודטנלנד,  הפלישה  לך 
ומשפחתו  שינדלר  את  ששימש 
בשנת  רוסים  מחיילים  כשנמלטו 
תש"ה, שני עטים נובעים וכרטיס 

ביקור מעץ. 
השעון  היה  העיקרי  החפץ 
פשוט  לונג'ין  שעון  שינדלר,  של 
כמו  נראה  השעון  למדי.  ובסיסי 
לא מעט שעונים משנות ה־40, עם 
השעון  גוף  וקלאסי.  פשוט  עיצוב 
השעון  אל־חלד.  מפלדת  עשוי 
אוף־ בגוון  לוח  עם  במקור  הגיע 

וייט אך עבר תהליך התיישנות עם 
השנים וקיבל גוון קרם־פודינג. 

נמסר כי השעון במצב לא טוב 
מקוריותו.  על  שמעיד  מה  למדי, 
אם השעון היה שמור מדי ובמצב 
לחשוד  סיבה  זו  היתה  מדי,  טוב 
עבר  לא  והאם  למקוריותו  באשר 
לאורך  מודיפיקציות  או  שחזור 
בערכו.  פוגעות  שהיו  השנים, 
ככל  השתמר,  שהשעון  העובדה 
ועם  שלו  המקורי  במצב  הנראה, 
הוא  שלו,  המקוריים  הרכיבים 
חובבי  בקרב  ערכו  את  שהעלה 

שעונים.

שעון היד של שינדלר

בהשתתפות רבנים ואישי ציבור:

היום - טקס הנחת אבן הפינה למרכז 
איחולי"ם של עמותת 'לב חש' בחיפה

אי"ה  יתקיים  ומיוחד  ייחודי  טקס 
חיל  ברחוב  גלים  בת  בשכונת  היום 
 – רמב"ם  החולים  לבית  בסמוך  הים 
איחולי"ם  למרכז  הפינה  אבן  הנחת 
ראש  ח"כים,  שרים,  רבנים,  בהשתתפות 
העיר ואישי ציבור. אשר יחד עם הנהלת 
משפחת  רמב"ם,  החולים  בית  חש',  'לב 
פאתל, ראשי הביטוח הלאומי ומתנדבים 
ומרכז  למלונית  הפינה  אבן  תונח  רבים 

איחולי"ם.
בימים  מתחילה  שבנייתו  הבניין 
אלו, הינו בניין ייחודיי בשילוב אדריכלי 
של שימור ישן וחדש. יכיל בתוכו 1,150 
חמישה  על  שיתפרסו  רבועים,  מטרים 
אירוח,  חדרי  בתוכן 15  וישכנו  מפלסים, 

חדרי אוכל, חדרי משחקים ותרפיה, מר־
לימודים  חדרי  לימוד,  וחדרי  תרבות  כז 
ידי  על  שיופעל  טיפולי  מרכז  וספריה, 

עובדות סוציאליות ולובי מפואר ויוקרתי.
לחולים  חיוני  בצורך  מדובר 
להיטלטל  נזקקים  אשר  יום,  מאושפזי 
הטי־ את  לקבל  בכדי  בדרכים  שעות 

השונות  המחלקות  של  המסור  פול 
בפתרון  וכן  רמב"ם.  הרפואי  במרכז 
לשהות  נאלצות  אשר  למשפחות 
לצד  החולים  בבית  וחגים  בשבתות 

יקיריהן. 
מי שמוביל את הפרויקט הזה לצידו 
של הצוות המקצועי הוא מר יוסי אקרמן 
למצו־ שנחשף  לשעבר,  אלביט  נשיא 

משפחותיהם,  ובני  החולים  של  קתם 
והחל לסייע להנהלת לב חש. הוא הקים 
צוות מקצועי שעמד בראשו, צירף אליו 

ממייסדי  ראוכברגר  יהושע  ר'  עו"ד  את 
הארגון שכיום הינו מתנדב פעיל בארגון, 
את אמיר בן יוסף מנהל תפעול שירותי 
הסביבה בבית חולים רמב"ם את שלמה 
הנדסה  בברן  פרויקטים  מנהל  אוסמן 
של  השיווק  סמנכ"ל  גדות  יעקב  ואת 

אלביט מערכות לשעבר.
את התרומה הנכבדה לבניית הבניין 
לקחו על עצמם בני משפחת פאתל, יחד 
ותורמים  הלאומי  הביטוח  קרנות  עם 
הציבור  בסיוע  יאפשרו  אשר  נוספים, 
הרחב להשלים את המלאכה אי"ה. ובמ־

שרדי 'לב חש' עמלים לסיים את ההכנות 
ציון  שמהווה  המיוחד  לטקס  האחרונות 

דרך בעיר חיפה. 

יהודי ישראלי מתמודד לנשיאות גואטמלה
יצחק פרחי, בן 58 שעלה לפני 18 שנה מגואטמלה ומתגורר כיום ברעננה, מתמודד מול ארבעה מתמודדים 

מקומיים ומקווה לנצח

מאת א. למל

תושב  ישראלי,  פרחי,  יצחק 
לנ־ התמודדותו  על  הכריז  רעננה, 

שיאות גואטמלה.
וגדל  נולד   ,58 בן  פרחי, 
בפוליטיקה  והשתלב  בגואטמלה, 
הוא  צעיר.  בגיל  כבר  המקומית 
היה ממייסדי מפלגת 'פאן' – אחת 
את  ניהל  בגואטמלה,  הגדולות 
המפלגה  של  הלוגיסטי  המערך 
שהביאו  הקמפיינים  את  והריץ 
להכתרת שני נשיאים. בנוסף, היה 
היהודית  הקהילה  ממנהלי  פרחי 

ו'חברה קדישא' המקומית.
לישראל  עלה  שנים   18 לפני 

הוא  האחרון  בזמן  משפחתו.  עם 
שירותי  שמציעה  חברה  מנהל 
בריאות ובמקביל מרבה להתראיין 

בכלי התקשורת בגואטמלה.
כשנשאל  כחודשיים,  לפני 

בראיון לכלי תקשורת בגואטמלה, 
ישראל,  של  הצמיחה  סוד  מה 
ואחדות",  "אידיאלים  השיב: 
להיות  יכולה  גם  זו  כי  באומרו 
תאמץ  אם  גואטמלה  של  דרכה 
הד  עוררו  דבריו  אלה.   עקרונות 
'ויוה'  ממפלגת  הצעה  קיבל  והוא 

להתמודד על תפקיד הנשיאות.
בעוד  יתקיימו  הבחירות 
היא  ההערכה  חודשים.  שלשה 
שהמרוץ לא יהיה קל משום שיש 
ארבעה מועמדים שנחשבים למו־

אולם  ביניהם.  לא  ופרחי  בילים 
המתמודדים  ארבעת  כל  לדבריו 
ונ־ בעבר  התמודדו  כבר  מולו 

זה  הוא  כי  סיכוי  יש  ולכן  כשלו, 
שיבחר.

כיכר ישראל בגואטמלה
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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 
1770.000ש"ח  רק  תמא38,  או  בגג 
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051484]

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]

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]

מדהימה  פנטהוז  דירת  חיים  בדברי 
 ,40 לעוד  בניה  התר   + מטר   180
שיא  מיקום  וחזית,  מדהים,  נוף 
052-7658-638 4650.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

בבלוי דירת בונבונירה 3 חד 80 מטר 
052-7658- שח   2070.000 רק  ק"א 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051351]

צבי  נווה  באזור  ומבינים  למשקיעים 
עם  מטר   240 כ   1- מחסנים  קומת 
ליחידות  לחלוקה  נורמלים!  חלונות 
052-7658-638 שח   2200.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051231]

ישראל!!  בזוננפלד-בית  מציאה! 
עליונים  חלונות  עם  מחסנים  קומת 
1000.000 רק   2- קומה  מטר,   130
תיווך  "היימשע   052-7658-638 ש"ח 

הנדלס"
[20051230]

 - ברוממה"  "הבית  הבוטיק  בפרויקט 
ק"ד,  מטר   94 -4חד'  אלחנן,  אור  רח' 
20 חניה   + מטר   10 מחסן   + מעלית 
מטר עם חלון רק 2500.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך- הנדלס"
[20051229]

חד   2.5 לפידות  ישראל  בבית 
היימשע  רק  בניין  מטר  כ50 
052-7658-638 1250.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051224]

לבעלי הון עצמי גדול! באזור בעלזא 
 + מטר   150 חד   4.5 שלום!  דובר 
חודשית  תשואה  דיור  יחידות   4
40 מחסן   + כ13000ש"ח  מהיחידות 
052-7658- 5170.000ש"ח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051222]

ישראל  בבית  נדירה!  מציאה 
יחידה   + מטר   65 חד'   3 קארו 
רק  מבוי   + מטר   8 של  לבודד 
חודשית  תשואה  1460.000ש"ח 
5000ש"ח (התחילו הליך תמ"א 38
לחידוש כל הבית) 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051133]

ק"ג  מטר   73 -3חד'  בבהרן! 
לבעלי  1400.000ש"ח  רק  מעלית 
משכנתא  אפשרות  ללא  מוזמן 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051131]

בעזרת תורה! 5 חד' -137מטר ק"ב 
חזית ונוף רק 3690.000ש"ח -052
7658-638 "הימשע תיווך-הנדלס"

[20051130]

ברוממה,  היוקרתי!!  בפרויקט 
98- 4חד  רווחה  לשערי  צמוד 
רק  ק"ד  מטר   16 מרפסת   + מטר 
חודש  כ-6  כניסה  2520.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051129]

בשיא!!  ישראל  מלכי  בגאולה 
מושכרת  מטר   92 א'  קומה  דירת 
לחנות חזית לגאולה רק 2370.000

"היימשע   052-7658-638 ש"ח 
תיווך-הנדלס"

[20051128]

80 -3חד'  תדהר  הבירה-  בארזי 
מטר + התר בניה לעוד 30 מטר ו-2

2230.000ש"ח  רק  ק"ב  מרפסות 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051127]

160 ק"ב  חד'   6 יוסף  אוהלי   80 גוש 
חסד 4 תורת  דרסטית!  ירידה   * מ"ר 
חד' * רח' חזן פינת דוד חדשה! תיווך 

053-3179474 ,02-5379474
[20050984]

דברי  מאוד!  מיוחדת  בבלעדיות! 
4 מסדר,  טאבו  ק"א,  3חד'  חיים 
 + ק"כ  אלפנדרי   * מ"ר   90 מרפסות 
יח"ד חצר . תיווך 02-5379474, -053

3179474
[20050983]

מגורה"  "אחוזי  היוקרה  בפרויקט 
98 חד   4 רווחה  שערי  יד  על 
רק  ק"ד  16מטר  מרפסת   + מטר 
052-7658-638 2520.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050865]

 ??? 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]

ירושלים | השכרה
בשנלר יחידת דיור מפוארת 35 מטר 
מתפנת עוד חודשיים 5200 שח -052

7628-176 "היימשע תיווך - משה
[20051958]

דיור  יחידות   2 חכמה  בראשית 
להשכרה 35 מטר כל אחת מושקעות 
052-7628- לחודש  שח   3200-3500

176 משה, היימשע תיווך
[20051957]

פתחנו  הנדלס"  תיווך-  "היימשע 
דירות  להשכרה  מיוחדת  מחלקה 
השרות  כפי  העיר!  רחבי  בכל 
שוכרים  לכם.  המוכרים  והאמינות 
ומשכירים יפנו למשה 052-7628176
[20051956]

ריהוט   + ענקית,  חדרים  בתנובה 4 
ומיזוג,  חימום  נוחה,  קומה  מלא, 
פסח,  לאחר  כניסה  וחניה,  מחסן 
052- נדל"ן  שוורץ  ש"ח.   10,000

768-0724
[20051945]

בתנובה 2.5 חד' חדשה ומושקעת, 
 + סוכה,  מרפסת   + מלא,  ריהוט   +
מיידי.  ש"ח,   6,500 מדהים,  נוף 

שוורץ נדל"ן 052-768-0724
[20051944]

 + מרווחת  חד'   2 (שמגר)  בבנית 
מטבח  חד'   2.5 80 גוש   * מרפסת  
ענקית  יפיפיה,מרפסת  בנפרד  סלון 

4,900 ש''ח . תיווך 050-4168418
[20051569]

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

תיווך050-4168418
[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 | חנויות ומחסנים
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 | משרדים
חדרים   3.5 בגאולה,  להשכרה 
מרווחת + מרפסת, קומה א', כניסה 
(עם  גמיש,  ש''ח,   4,700 מיידית, 
052-768- נדל"ן  שוורץ  קבלה), 

0724
[20051946]

בני ברק | מכירה
אורפית  בלי  ק"ג   3  +  3 הנביא  בינוה 
לפיצול,  מסודרת  מרפסת,   +  60 +  70
053- "תיווך"  ש''ח   2,100,000

3106171
[20051955]

בפרל דירת 3 חד' ענקית נוף מדהים 
03- נכסים"  "לכוביצקי  בטון  גג  ק"ג 

729-7690
[20051948]

מושקעת  ק"ב  5חדרים  דירת  בפרדו 
חניה,  2800ש"ח,  מוכרת  יחי"ד   +
054- אלבה-נדל"ן  2800000ש"ח 

844-6671
[20051896]

דירת  אברמסקי  רח'  הרצוג  בקרית 
ממוזגת, 3 סוכה   + מחסן   + חדרים   4

לפרטים:  משופץ.  מטבח  אויר  כיווני 
054-8439980

[20051887]

ללא  ק"ג   21 שך  הרב  ברח' 
מ"ר,   120 כ-  מפלסים,   2 מעלית 
03- לל"ת.  ש''ח   2,100,000 חזית, 

5705988
[20051245]

בני ברק | השכרה
ריקה-  (בלי)  ק"ד   3 הנביא  ביונה 
 * מיידי  ש''ח   3,250 מרוהטת, 
ריקה  ק"א   2.5 דניאל  בירושלים- 
לקצרה- ממושכת 3,200 ש''ח "תיווך" 

053-3106171
[20051951]

ק"ה  חד',   2 יח"ד  וכן  חד'   3.5 דירת 
חדשות,  מרכזי,  באזור  מעלית,   +

ממוזגות + סוכה. 052-7176900
[20051947]

ביתר עילית | מכירה
ישראל  בישמח  ממש!!  מציאה 
מידית  אופציה   + מטר   88 חד   3
לחדר נוסף על רצפת שכן + מחסן 
1450.000שח  רק  לדירה  צמוד 
תיווך- "הימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051885]

במיקום  ישראל  בישמח  חד'   3 דירת 
מתאים  בניה,  היתרי  עם  גג   + מרכזי 
ש''ח   1,600,000 ב-  משותף  לטאבו 

054-8460623 תיווך
[20051878]

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]

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

124
[20048907]

קרית גת | מכירה
770,000 א'  קומה   3 במתחרדים 

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

[20051927]

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

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051926]

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

.052-7650001
[20051925]

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

.052-7650001
[20051924]

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

.052-7650001
[20051923]

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

דונט ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051929]

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

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051928]

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

600,000 ש"ח 03-5230030
[20051689]

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]

השקעות נדל"ן 
ידי  על  בגרמניה  נדל"ן  השקעת 
בתחום  מובילה  ישראלית  חברה 
קיים  במלון  שותפות  חו"ל  נדל"ן 
הכנסה  שקל  אלף  ב-260  רק 
 " אצל  רק  שקל  אלף   18 שנתית 

אימקס " 053-3146470
[20051888]

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]

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 
3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
שינה,  חדרי   2 מ"ר,   60 חדשה,  חד' 
ספה   ,(2/5) מיטות   7 מטבח,  סלון- 
החול:  נדנדה,בימי  מרפסת,  נפתחת, 
300 ש''ח לזוג, באדר חמישי- מוצ"ש 
1000 ש''ח למשפחה, ר"ח ניסן 1200
פסח 7,000 הגדול 1,600,  שבת  ש''ח, 
052- לתמונות   . לילות)  ש''ח(9 

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]

אצולת אירופה - ספסופה 
מותאמת  יוקרה  וילת  סופסופ  חדש! 
סלון  מיטות,   21 החרדי.  לציבור 
מושקעות,  ענקיות  חצרות  ענק, 
איכותי,  גן  ריהוט  דשא,  מרחבי 
טרמפולינה,  מגה  וערסלים,  נדנדות 
מתחם  מנגל,  פינת  משחק,  שולחנות 
וסאונה -052 ג'קוזי  עם  פרטי  בריכה 

7162596
[20051897]

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]

אצולת צפת – הר כנען 
מחתם אירוח ענק 5 דונם, 21 חדרים 
חדשים, 80 מיטות, אולם אוכל, אולם 
לבית כנסת, ריהוט גן איכותי, נדנדות 
נוף  עם  מרפסת  חדר  לכל  וערסלים, 
למבצעי  חייגו  לכנרת,  עד  פסטורלי 

השקה אטרקטיבים 04-6037370
[20051899]

מירון 
למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

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]

נהג ַ דרוש  בירושלים  למאפיה 
חלוקה רישיון ג‘ משרה מלאה. -052

7139797
[20051954]

אופה  דרוש  בירושלים  למאפיה 
052- לפרטים:  הלילה  לשעות 

7139737
[20051953]

בעלזא  בקריית  גרליץ  לחנות 
ירושלים דרוש מוכר לשעות אחה"צ 

לפרטים: 052-7139737
[20051952]

נציגות לביטוח בבני ברק 8:00-16:00
מכירות  לא  ש''ח   900-3000 בונוס 
08- החרדי  למגזר  גם  בשכר!  קורס 
or.isra1@gmail.com 8555245

קרן   + ש''ח   31.62 לישראל"   - "אור 
השתלמות.

[20051949]

בירושלים  לבנות  חרדית  לפנימיה 
נמרצת.  חברתי  לריכוז  מ"מ  דרושה 
לפקס:  קו"ח  "למשרה 321"  לציין  נא 

02-6259371
[20051886]

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

com
[20051835]

לביצוע  מהבית  לעבודה  פקיד/ה 
וחתונות,  לאירועים  הגעה  אישורי 
 * לשעה.  ש"ח   39 נוחות,  שעות 
לניהול  מזכיר/ה,  בירושלים  למשרד 
5,000  ,8:00-14:00 א-ה  ועוד.  יומן, 

 - בכירה  לאישיות  בוס  נהג   * ש"ח. 
ש"ח   10,000 שכר  ברק,  לבני  בסמוך 
+ רכב צמוד. קריירה 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]

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]

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 

חזור  באוטובוס  ותפילין  טלית  נמצא 

ממירון לירושלים. 053-3153281

[20051898]

בב"ב  בדובק  חמישי  ביום  נמצא 

052- לפרטים  אשראי.  כרטיס 

7618876

[20051895]

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]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003

[20042291]

דף היומי בבלי: חולין קה    דף היומי ירושלמי: תרומות ו    חובות הלבבות:
משנה יומית: ב"ב ח, א-ב    הלכה יומית: חשבון הנפש החמישי (ההבנה) 
או"ח תעא, ב - תעב, א    רמב"ם יומי: תמורה א-ג    שו"ע הרב - רב יומי:

יח, ה-ח    דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' תקו-תקטז    חפץ חיים: לה"ר 
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' ע: ו, ז-ח  

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:078:088:078:098:098:05סו"ז ק"ש מג"א

8:518:538:528:548:548:51סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:219:229:229:239:239:20סוף זמן תפלה מג"א

9:519:529:529:539:539:50סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
11:4911:5111:5011:5211:5111:48חצות היום

12:1912:2112:2012:2212:2112:18מנחה גדולה
17:4917:4617:4717:4817:4717:43שקיעת החמה

זמנים למחר

4:244:264:254:274:274:23עלות השחר
5:035:055:045:065:065:02זמן ציצית ותפילין

5:526:005:525:565:565:51הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
סופר  5798072 רבי עקיבא 80, ב"ב    תל אביב שפירא 054-5287380 ש"י עגנון 20    בני ברק אורנים ירושלים
077- פלורנטין פארם  סופר  בלילה   01:00 עד   19:00 מהשעה   4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מיניסטור פארם 

077-8882100 רח' בן יהודה 4 מהשעה  8881890 רח' הרצל 96 מהשעה 20:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם בן יהודה
למחרת    08:00 עד   20:00 מהשעה   40 איינשטיין  רח'   077-8880080 אביב רמת  סופרפארם  בלילה   01:00 עד   20:00
077-8880440 סופר פארם נווה שאנן 077-8881400 רד' לנטרוס פינת הארי    חיפה סופר פארם הארי   נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם טרומפלדור 56    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן:  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 212.56-
אתמול: 212.575-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
21-13

תל אביב
24-13

חיפה
22-13

גולן
23-13

טבריה
25-14

גליל
18-12

באר שבע
27-13

אילת
28-18

מזג האויר
עלייה ניכרת בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית עד מעונן 
בעננות בגובה רב. תחול עלייה ניכרת 

בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות 
מהרגיל בעונה. 

רביעי - חם ויבש מהרגיל. במשך היום 
יחדור לאזורינו אוויר קריר יותר ולח. 

הרוחות יתחזקו וייעשה אביך. לקראת 
הערב יחל לרדת גשם בצפון הארץ אשר 

יתחזק ויתפשט בהדרגה לצפון הנגב 
וילווה בסופות רעמים. שלג ירד בחרמון.

חמישי - עד שעות אחה"צ צפוי גשם 
מקומי מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. 

בבקעת הירדן, מדבר יהודה וים המלח 
קיים חשש לשיטפונות. בחרמון ירד 

שלג. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת 
ויהיו נמוכות מהרגיל בעונה.

שישי - מעונן חלקית, עד הצהריים 
ייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה. 

תחול עליה קלה של הטמפרטורות.

שישיחמישירביעי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466

5

2,850,000
05485-10009

מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
ניתנת בזאת הודעה על

קיום אסיפה כללית מס' 1-19
של בעלי המניות בחברה

 ,08.04.2019 בתאריך  תשע"ט,  בניסן  ג'  שני,  ביום  שתתקיים 
רח'  ההסתדרות,  בבניין   ,6 קומה   ,627 חדר   ,11:00 בשעה 

ארלוזורוב 93, תל-אביב.
על סדר היום:

הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2018.  .1
מינוי דח"צ וקביעת מספר הדירקטורים.  .2

דיווח בנושא ביטוח אחריות מקצועית, ואישור התקשרות   .3
בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו.  .4
לרבות  החברה  של  ההתאגדות  בתקנות  תיקונים  אישור   .5

שינוי בתנאי תגמול לדירקטורים.
התקשרות עם צד קשור - פרסום באתר קרן ידע.  .6

עסקאות הדורשות אישור מיוחד (עסקאות עם צד קשור).  .7



הותר לפרסום שמו של אחד מהישראלים 
שנהרגו בהתרסקות המטוס באתיופיה

אברהם מצליח ז"ל בן 45 ממעלה אדומים ^ שני אנשי עסקים מישראל שרכשו כרטיס ביטלו לבסוף את 
טיסתם וניצלו בחסדי שמים

 מאת א. למל

 (45) ז"ל  מצליח  אברהם 
משני  אחד  הוא  אדומים  ממעלה 
בהתרסקות  שנספו  הישראלים 
את־ איירליינס'  'אתיופיאן  מטוס 

מול. כך הותר אמש לפרסום.
היי־טק  בחברת  עבד  מצליח 
במ־ אפריקה־ישראל  קו  על  והיה 

שך שנים רבות. הותיר אחריו את 
רעייתו ושתי בנות.

אנשי  שני  כי  נודע  כך  בתוך 
כרטיס  שרכשו  מישראל  עסקים 

וניצלו  טיסתם  את  לבסוף  ביטלו 
בחסדי שמים. 

ושרגא  מוזסון  ישראל  ר' 

שרכשו  מירושלים,  ישראל 
של  הטיסה  עבור  כרטיסים 
ויתרו   – איירליינס  אתיופיאן 

בלוחות  אילוצים  בעקבות  עליה 
הזמנים שלהם.

מוזסון סיפר לכלי התקשורת: 
מישראל  לטוס  אמורים  "היינו 
לניירובי  ומשם  אבבה  לאדיס 
שנב־ עיכובים  בעקבות  שבקניה. 

עו מסיבות עסקיות בישראל הבנו 
שלא נוכל לעלות על הטיסה לא־

ההמשך  בטיסת  ומשם  אבבה  דיס 
ET302 לניירובי. 

"הבוקר שמענו שמטוס התרסק 
לכל  כשהתוודעתי  הזה.  במסלול 
בטיסה  שמדובר  הבנתי  הפרטים 
שהיינו אמורים להיות עליה ובמזל 
גדול ניצלנו. אני אב לארבעה ילדים 
בת־ יזמות  חברת  ולי  לשותפי  ויש 

בכמה  והחקלאות  התשתיות  חום 
אני  מחר  העולם.  ברחבי  מדינות 
השבת  וביום  'הגומל'  לברך  הולך 
כשה־ גדול.  קידוש  נעשה  בע"ה 

כמה  עד  הבנתי  הפרטים  תפרסמו 
הנס שלנו גדול. קשה לי לתאר את 

התחושות".

ניו יורק: מחלת החצבת התפרצה 
מחדש באזורים החרדיים

בשכונת ויליאמסבורג נמצאו 21 מתוך 31 מקרים חדשים של חצבת בבתי ספר חרדיים

מאת א. למל

בניו  ויליאמסבורג  בשכונת 
מקרים   31 מתוך   21 נמצאו  יורק 
חר־ ספר  בבתי  חצבת  של  חדשים 
דיים בניו יורק בחודש האחרון. כך 
דווח בתקשורת המקומית. התפר־
לפני  שהחלה  החצבת,  מחלת  צות 
היום  עד  פגעה  זו,  בתקופה  כשנה 
ילדים  מהם   108 קורבנות,  ב־121 

מתחת לגיל 18.

בוויליאמסבורג,  אחת  בישיבה 
תלמיד אחד שנשא את המחלה ללא 
ידיעת האחרים הדביק 21 בחורים.

פוסט',  ה'ניו־יורק  פי  על 
הב־ מחלקת  דרשה  שבוע,  לפני 

הבריאות  שירותי  שספקי  ריאות 
לחיסון  ידאגו  החרדיות  בקהילות 
חוד־ בגילאי 6־11  לילדים  חצבת 
בוויליאמסבורג  המתגוררים  שים 

ובבורו פארק.
סגן  דסקלאקיס,  דמטרה  ד"ר 

הממונה על בקרת מחלות במחלקת 
ויליאמסבורג,  העיר  של  הבריאות 
חייבים  הספר  בתי  כי  השבוע  אמר 
מחו־ שאינם  תלמידים  על  לאסור 
"הילד  בלימודים.  להשתתף  סנים 
היה  לא  חצבת  שקיבל  הלא־מחוסן 
לא  וכך  הספר,  בבית  להיות  צריך 
הייתה חבורה של תלמידים אחרים 
וכך  בחצבת,  נדבקת  הספר  בבית 
לסוף  יותר  להתקרב  יכולים  היינו 

ההתפרצות הזאת".

זירת ההתרסקות


	1
	2
	3
	4
	5
	06

