
בס"ד  מתלכדים  ומחר  היום 
הצ־ במגבית  ישראל  אלפי  רבבות 
ומוסדותיה  קמניץ  ישיבת  של  לה 
לצעירים  הישיבה  המפוארים, 
לילדי  תורה  והתלמוד  מצוינים 
על  בשמירתם  המיוחדים  תשב"ר, 
בטהרתה,  המסורה  התורה  דרך 
מוסדות  קיום  המשך  סכנת  עקב 
כלכלי  למצב  שנקלעו  המפוארים, 
ח"ו  בסכנה  המעמיד  ביותר,  קשה 

את המשך קיום המוסדות הק'.
התורה  'אדירי  ההצלה  מגבית 
ע"פ  נפתחה  בבקשה'  מתחננים 
מקרב  המהדהדת  וזעקתו  בקשתו 
הישיבה  ראש  של  הטהור,  לבו 
שליט"א,  שיינר  יצחק  רבי  הגאון 
מה  כל  שיעשו  ברחמים  שביקש 
המוסדות  הצלת  עבור  שיכולים 

מהתמוטטות ח"ו.
מסכמים  הישיבה  בהנהלת 
כשהם  ההכנות,  את  בסיפוק 
המרשי־ ההיענות  את  מציינים 

של  והידידים  הבוגרים  מצד  מה 
שנענו  ומוסדותיה,  הישבה"ק 
של  האישית  וזעקתו  לקריאתו 
אשר  שליט"א,  הישיבה  ראש 
בכינוס החירום שנערך בביתו פנה 
בבקשה  וידיד  בוגר  לכל  בקריאה 

החזקת  בהמשך  לסייע  אישית 
כוחו  כשל  שכבר  לאחר  הישיבה 
מלשאת עולה על שכמו כפי שע־

שה כל ימיו.
ומרשימה  מיוחדת  היענות 
הת"ת  בוגרי  בקרב  נרשמה  מאד 
שזו־ מצוינים,  לצעירים  והישיבה 

המ־ שנותיהם  את  בערגה  כרים 
בין  בשהותם  והמאושרות  זהירות 
לצעירים,  והישיבה  הת"ת  כתלי 
רבם  ברכי  על  רבה  באהבה  וגדלו 
זילברמן  ליפא  ר'  הדגול  המנהל 
כל  גידל  רבה  באהבה  אשר  זצ"ל, 
תלמיד כבנו יחידו ועמו יבלחט"א 
המנהל הג"ר בנימין קאהן שליט"א 
והג"ר בנימין חשין שליט"א, ורא־

שי הישיבות והמשגיחים בישי"ק, 
ושיחות  הנפלאים  השיעורים  עם 
הק־ האוירה  כל  עם  ויר"ש,  מוסר 

בתורה  עצומה  שקידה  של  דושה 
מתוך קדושה וטהרה, אשר בנו את 

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
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לוי יצחק סיגלר
בן הרב צבי אלימלך שליט"א

ישיבת רחמסטריווקא
ירושלים 

רייזל זלאטא טירר
בת הרב משה אהרן זעליג שליט"א 
רמת ויז'ניץ חיפה

ם י ש ר ו א מ
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ישיבת כינון מועצת הקהילות 
המקומית של אגודת ישראל

תתקיים בעזהשי"ת היום באולם בית מלכה, 
רחוב ברנדייס ירושלים

בשעה 19:00 בדיוק | תפילת ערבית במקום
 

בברכת אחים
 מועצת הקהילות
של תנועת אגודת ישראל

ירושלים

הערב 
בירושלים

בסייעתא דשמיא

03-3062080 |  8380*

 - 
10,000,000

'ויעשו כולם אגודה אחת': מועצת הקהילות 
בירושלים תתכנס היום באולמי 'בית מלכה' 

בכינוס ישתתפו בין היתר סגני השרים, חברי הכנסת, ראשי וסגני ראשי הערים וחברי מועצת העיר מטעם אגודת ישראל 

מאת מאיר קליין 

יומיים לאחר כינוס היסוד של 
מועצת הקהילות בבני ברק, יתכנס 
מוע־ של  הירושלמי  הסניף  היום 
צפויים  במסגרתו  הקהילות,  צת 
לפעול יחדיו של כל הקהילות הח־
סידיות בירושלים, לרומם את קרן 
ולשומרי  ללומדיה  ולסייע  התורה 

מצוותיה בכל מישורי החיים. 
שייערך  הכינוס  במסגרת 
שברח'  מלכה'  'בית  באולמי  היום 

לדיון  לעלות  צפויים  ברנדייס, 
היום  סדר  על  העומדים  נושאים 
לפעילותן  והנוגעים  הציבורי 

השוטפת של הקהילות. 
חלק  לקחת  צפויים  היתר  בין 
בכינוס סגני השרים וחברי הכנסת 
ראשי  גם  כמו  ישראל,  אגודת  של 
מטעם  ערים  ראשי  סגני  ערים, 
העיר  במועצת  ונציגיה  התנועה, 

ירושלים. 

למע־ בכינוס  ישתתפו  כן  כמו 
כל  אשר  קהילות,  נציגי  מ־70  לה 
אחד מהם ייצג את אחת הקהילות 

החסידיות הפועלות בירושלים. 
התכנסה  השבוע  שני  ביום 
לאסי־ ברק,  בני  קהילות  מועצת 

שבועיים  שנערכה  מיוחדת  פה 
מועצת  הקמת  על  שהוכרז  לאחר 
מהריכוזים  אחד  לכל  קהילות 

התלהבות בקרב פעילי יהדות התורה 
מהופעת קמפיין 'רגע האמת' 

הפעילים הביעו קורת רוח מהקמפיין המתמקד בסכנה הגלומה בשאננות הבוחר החרדי ומציב מראה בפניו על מה שעתיד 
להתרחש אם חלילה הכח החרדי לא ימצה קולותיו ביום הבחירות

מאת כתב 'המבשר'

בימים  נרשמה  רבה  התלהבות 
יהדות  פעילי  בקרב  האחרונים 
'רגע  קמפיין  השקת  עם  התורה 
של  ההסברה  מטה  ידי  על  האמת' 

המשו־ המאוחדת,  התורה  יהדות 
התורה  ודגל  ישראל  לאגודת  תף 

לקראת בחירות לכנסת ה־21. 
הש־ בסוף  שהושק  הקמפיין 

רבים  הדים  יצר  האחרון  בוע 
והחל  החרדי  הציבור  כלל  בקרב 

ראשי  בשטח.  שורשים  להכות 
התורה  יהדות  של  המרכזי  המטה 
האחרונים  בימים  כי  מספרים 
לפעי־ פעילים  עשרות  התווספו 

לות הענפה הרואה אור בשבועות 
הבחי־ מטות  במסגרת  האחרונים 

רות של יהדות התורה. 
מה־ החיובי  המשוב  רקע  על 
התו־ יהדות  פעילי  שיבחו  ציבור 

המתמקד  הקמפיין  אופי  את  רה 

הגלומה  בסכנה  השעה,  בגורליות 
יותר  היום  השאננות  באופציית 
בפני  מראה  ומציבה  פעם  מאי 
שעתיד  מה  על  החרדי  הבוחר 

  המשך בעמ' ה

  המשך בעמ' ה

חוסל מחבל שניסה 
לדקור חיילים

המחבל הגיע לבית השלום בחברון וניסה לדקור חיילים 
שהוזעקו על ידי תושבת המבנה ^ הוא נורה ונוטרל ^

לא היו נפגעים אחרים באירוע

מאת כתב 'המבשר'

מחבל  דקירה:  פיגוע  נמנע 
הש־ לבית  בצהריים  אתמול  הגיע 
לום בחברון, כשהוא חמוש בסכין. 
וניסה  החיילים  לעבר  פנה  המחבל 
ונוטרל.  נורה  הוא  אך  בהם  לפגוע 

לא היו נפגעים נוספים באירוע.

כי  עלה  האירוע  מתחקיר 
חיילי צה"ל זיהו מחבל חמוש בס־
הדפו  החיילים  לעברם.  שרץ  כין 
אזרחי  למבנה  שרץ  המחבל  את 
בסכין.  חמוש  הוא  כאשר  סמוך 
החיילים ירו לעבר המחבל, סיכלו 

את הפיגוע והוא נהרג.

היום: פתיחת מגבית ההצלה 'אדירי התורה 
מתחננים בבקשה' עבור מוסדות ישיבת קאמניץ
את התורמים מלווה ברכתם הנדירה של אדירי התורה מרנן החפץ חיים והגאון רבי 

ברוך בער מקמניץ המברכים בפרנסה, חיים ושלום את כל מחזיקי הישיבה ^ במקביל, 
נערכות ההכנות לקראת עצרת ענק בה יעתירו בתחינה 700 ילדי תשב"ר בעבור 

התורמים למגבית ההצלה, במעמד ראש הישיבה הגר"י שיינר שליט"א

הערב הילולת הרה"ק רבי 
יצחק אייזיק מקאליב זי"ע

כ"ק מרן אדמו"ר מקאליב שליט"א יערוך את שולחנו 
בהיכל בית מדרשו בירושלים

הערב אור לז' אדר ב' הבעל"ט, 
מרכזית  הילולא  סעודת  תתקיים 
מקא־ אדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות 
מדרשו  בית  בהיכל  שליט"א  ליב 
לרגל  תובב"א,  עיה"ק  בירושלים 
ראש  זקנו  של  דהילולא  יומא 
השושלת הרה"ק רבי יצחק אייזיק 
מקאליב זיע"א, בו ימלאו 198 שנה 

לעלייתו למתיבתא דרקיע.
ציונו הק' בעיר קאליב בהונגריה 
תלפיות  תל  הדורות  במשך  היה 
לאלפי יהודים שהגיעו למקום מכל 
דהילולא,  ביומא  הונגריה  קצוות 
בראשות רבותיהם זיע"א, וגם משך 
ליבם  צקון  לשפוך  השנה,  ימות  כל 
הצדיק  בזכות  שבשמים  לאביהם 
הפלאי הטמון במקום, כדי להוושע 
שנודע  כמי  ורחמים,  ישועה  בדבר 
הארץ  בקרב  גדול  ישועות  לפועל 

עד עצם היום הזה.
שמחת  תתקיים  הערב  במהלך 
ה'חאלאקע' בשעטו"מ של נכד כ"ק 
לנכדו  בן  שליט"א,  האדמו"ר  מרן 
ויד ימינו הנאמן הרה"צ רבי ישראל 
מרדכי הורביץ שליט"א, שזוכה לנ־

ווט ב"ה ביד רמה את ענייני החצר, 
הנודע  הכולל  הליכות  את  ובפרט 
לשם ולתפארת, 'בית של תורה', בו 
מכל  שיחיו  אברכים  מאות  לומדים 
והליכות  הלכות  לדעת  החוגים, 
הקודש  אדני  על  ביתם  בבנין  עולם 

לשם ולתפארת.

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מנדבורנה שליט"א

הערב: המוני חסידי נדבורנה יתכנסו 
לסעודת הילולא מרכזית לרגל הילולת 
כ"ק מרן אדמו"ר ה'באר יעקב' זיע"א

משא דברי זכרון והתעוררות ישא דברים המשפיע 
הנודע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א

ית־ שני,   אדר  לז'  אור  הערב 
נדבורנה  וידידי  חסידי  כלל  כנסו 
כ"ק  בראשות  הארץ,  רחבי  מכל 
שליט"א,  מנדבורנה  אדמו"ר  מרן 
וסיום  מרכזית  הילולא  לסעודת 
הש־ דהילולא  יומא  לרגל  הש"ס 
בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ביעי 
בית  בהיכל  זי"ע,  יעקב'  ה'באר 

נדבורנה  בקרית  הגדול  המדרש 
אדמו"רים,  בהשתתפות  יע"א, 
משפיעים  וחסידות,  תורה  ורבני 

ואורחים דגולים. 
המרכזית  ההילולא  סעודת 
בערב.   8:30 בשעה  הערב  תחל 
במהלך הסעודה ייערך סיום ששה 

VIP

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

זכיתם!
משה מילר - בני ברק רכב פיג'ו 2019בסך: ₪8,500 למשך שנההזוכה במשכורת חודשית

לאלפי השותפים

הגרלת
רמשכורתרכב

זכיתם בהבטחת מרן רבינו מצאנז זיע"אשעזרו לנו להגדיל תורה ולהאדירה

בנ ברק
 שנהתשית

ברק בני

כחישר

על רקע המתיחות בהר הבית

דיווח פלסטיני: הרוג ו־40 נפגעים 
בעימותים עם צה"ל באיו"ש

מוחמד שאהין בן ה־23 נורה למוות במהלך מהומות בסלפית ^ מוקדם יותר הושלך בקבוק תבערה לעבר 
עמדת משטרה בהר הבית ^ בתוך כך, לפי המתווה המתגבש למשבר שער הרחמים, המקום לא ישמש 

למקום כינוס, וייסגר לשיפוץ לכמה חודשים

מאת סופרנו הצבאי

נהרג  ה־23  בן  שאהין  מוחמד 
צה"ל  חיילי  של  חיה  מאש  אמש 
ושומרון,  יהודה  שבאזור  בסלפית 

הפלס־ הבריאות  משרד  לפי  כך 
פלסטינים  כי 40  גם  שדיווח  טיני, 
נפצעו במהלך עימותים עם כוחות 
בס־ לאירועים  במקביל  הבטחון. 
חיילים  כי  ראיה  עדי  סיפרו  לפית 

לקחו מצלמות אבטחה מבתי עסק 
לאורך הכביש הראשי בסלפית. 

אירעה  הצהריים  בשעות 
כאשר  הבית,  בהר  חריגה  תקרית 
פלסטינים ניסו להצית את עמדת 

תחקיר  לפי  במקום.  המשטרה 
סמוך  התרחש  האירוע  ראשוני, 
מספר  הגיעו  אז   ,13:00 לשעה 
המשטרה  נקודת  לעבר  חשודים 
  המשך בעמ' ד



יום ד', ו' באדר ב' תשע"ט | המבשר | עמוד ב

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

טעות שמקורה בבורות
ישראל,  שונאי  הערבים  הכנסת  חברי  של  עורמתם 
את  הזדמנות  בכל  שמגנים  ישראלים  ידוענים  של  אווילותם 
הממשלה והעומד בראשה ולהיטותו של בנימין נתניהו להגיב 
הפופוליזם  בפח  הפילו  שוב  נגדו,  הנאמר  שטות  דבר  כל  על 
את הנשיא ריבלין. הדברים הנמלצים והנרגשים שהשמיע נגד 
נתניהו ולמען הזכויות הלאומיות של הערבים והגינוי החריף 
את  הבין  לא  כלל  כי  מלמדים  הישראלית,  הגזענות  את  שלו 
פשר הדיון על סירוב הליכוד וכחול לבן לשתף את המפלגות 

הערביות בגושים שהם נערכים להקים לאחר הבחירות. 

מהם  הרתיעה  את  להפוך  הצליחו  הערבים  הכנסת  חברי 
היהודים  של  פוליטיים  כפרטנרים  בהם  האמון  חוסר  ואת 
כדי להאשים את הליכוד ואת כחול לבן ואפילו את העבודה 
הקפידו  שאילו  יתכן  בגזענות.  הישראלית  החברה  כלל  ואת 
עם  לשותפות  להתנגד  שלא  בלשונם  השונים  הדוברים 
הערבים אלא עם המפלגות הערביות, לא היתה לטיבי ואיימן 
אותנו  ולהאשים  עלינו  להתגולל  עילה  היתר  וכל  ועודה 

בגזענות.

שהרי איזה ח"כ, אולי פרט לראש מר"ץ, היה מוכן לשבת 
כנסת  חבר  עם  והבטחון,  החוץ  בוועדת  או  אחת,  בממשלה 
(גם אם הוא יהודי כמו ד"ר עופר כסיף מחד"ש) שאינו מכיר 
תנועה  בציונות  שרואה  היהודי,  הלאום  כמדינת  בישראל 
שחיזבללה  שמכחיש  הפלסטיני,  בטרור  שתומך  גזענית, 
ושחמאס הם ארגוני פשיעה רצחניים, שמאשים את היהודים 
לערפאת,  שיעץ  הבית,  בהר  הערבים  זכויות  נגד  בחתירה 
שמתנגד להכרה בין־לאומית בירושלים כבירה. והרי ח"כ ערבי 
חיזבללה  למען  בריגול  שהוחשד  לאחר  מהארץ  נמלט  אחד 
בזמן מלחמת לבנון השניה. וח"כ אחר נושא את עונשו בכלא 
באמת  האם  חמאס.  לאסירי  טלפונים  בהברחת  משהורשע 
ובתמים סבור הנשיא ריבלין שאלה ראויים להימנות עם גוש 

חוסם, או גוש מושל כלשהו לאחר הבחירות? 

מסוגל  שאינו  היא  בארץ  הערבי  הציבור  של  הטרגדיה 
מייצגות  אך  אותו,  לייצג  המתיימרות  המפלגות  מן  להתנער 
אותם  ששלחו  מאלה  מתעלמים  הנבחרים  הפלסטינים.  את 
מעניקים  וערבים,  יהודים  בין  האיבה  את  מגבירים  לכנסת. 
הכשר לתנועה האסלאמית ומרחיקים את האפשרות לשיתוף 

פעולה כלכלי בין שתי האוכלוסיות.

להאשים  שאין  טוענים  הערבי  הציבור  על  שמסנגרים  מי 
הערביות.  במפלגות  הבחירה  על  הערבי  הציבור  כלל  את 
אחדים  במגזרים  לישראל  השנאה  גילויי  שגוברים  ככל  אבל 
ולא  מלכתחילה  מסכימים  שהם  מתברר  ישראל  ערביי  של 
חד"ש  ורע"ם  בל"ד  של  דרכם  עם  ברירה,  מחוסר  בדיעבד 
שתפעל  רשימה  להצמיח  מצליחים  שאינם  זמן  כל  ותע"ל. 
הלאום  כמדינת  ישראל  של  קיומה  עם  ותשלים  למענם 
חברתיות,  אזרחיות,  זכויות  שוויון  שמעניקה  היהודית 
תרבותיות, כלכליות ופוליטיות למיעוטים השוכנים בה, שלא 
יתגוללו עלינו. הם הגזענים באמת. ויבורך מי שיאות להסביר 

זאת גם לאזרח מספר אחת של המדינה.

ציפור מדברת
כי  בנפשו  שדימה  מי 
במי־ אלוף  רב  של  התמלילים 
יסתכמו  אשכנזי  גבי  לואים 
בלשכת  ישב  שבהם  בימים 
נגד  מזימות  וחרש  הרמטכ"ל 
שלו  המפלגה  ויו"ר  אז  יורשו 
להתע־ בזאת  מוזמן  לימים, 

דכן.
כנראה  שהוא  אשכנזי, 
השתקן,  מגנץ  הגמור  ההפך 
לא חדל ללהג והדלפות מדב־
האחרונים  מהימים  כולל  ריו, 
הנאמ־ שהתכנים  בית  בחוגי 

אמורים  תמיד  לא  בהם  רים 
ול־ כל  לאוזני  גלויים  להיות 

ובמהלכם  בהם  דווקא  עתים 
מתרחשות תאונות מילוליות.

אשכנזי  כי  אומרים  יש 
הבית  מחוגי  באחד  הודה 
ני־ של  הליהוק  כי  לאחרונה 

בעייתי  הוא  למפלגה  סנקורן 
משום שהוא נתפס בצדק כמי 
שאחראי לשביתות הכוחניות 
שע־ הנוהל  יודעת.  שישראל 

מרובת  במפלגת  הוחלט  ליו 
להחביא  אפוא  היא  הצבעים 
ניתן.  שרק  ככל  ניסנקורן  את 
שומעים  ולא  אותו  רואים  לא 
בעת  לאחרונה  נראה  אותו. 
נעלמו  ומאז  הרשימה  הצגת 
על  דבר  היודע  כל  עקבותיו. 
מקום המצאו מתבקש להודיע 

על כך בהקדם לרשויות. 
תולים  שבו  היחיד  הדבר 
יהבם  את  המפלגה  ראשי 
הבחי־ ביום  הוא  בניסנקורן 

רות. אשכנזי, שוב הוא, צוטט 
כאומר כי לניסנקורן יש כושר 
הסת־ בעברית  מעולה.  ארגון 
הד־ פירוש  מדוברת  דרותית 

כיו"ר  שניסנקורן,  הוא  ברים 
שינוע  על  חתום  ההסתדרות, 
עובדים  עמוסי  אוטובוסים 
הבחירות,  ביום  הקלפיות  אל 
שבועות  ארבעה  בעוד  בדיוק 

חסר יום.
הערבים  ים,  אותו  הים 
וההסתדרות  ערבים  אותם 
שגם  הסתדרות  אותה  היא 
לפני שנים רבות נוהגת היתה 
לארגן בימי הבחירות טיולים 
עתירי חוויות לעובדים הנופ־

שים כשתחנת היעד האחרונה 
היא הקלפי שאליה הם נכנסו 

כשפתקי 'אמת' בידם.
זקו־ באמת  לא  וגנץ  לפיד 

להפך.  לניסנקורן.  עתה  קים 
ומזיקה  מעיקה  רק  נוכחותו 
להם עתה. הם בונים עליו ועל 

גייסותיו ביום הבחירות.

עוף החול
האחרונים  הדיווחים 
העבודה  יו"ר  כי  מלמדים 
על  לוותר  החליט  גבאי  אבי 
הופעתו בפני שדולת איפא"ק 

בוועידה הקרובה.
הצעד  את  להבין  אפשר 
לה־ אותו  לשייך  גם  ואולי 

האיש  על  שעוברת  פנמה 
משוכנע  רחוק  הלא  שבעבר 
פחות  לא  על  יתמודד  כי  היה 
ולאחרו־ הממשלה  מראשות 

מקומו.  את  להכיר  מתחיל  נה 
ואולם מאחורי ההחלטה שלא 
המתוקשרת  לוועידה  לטוס 
הרבה  נימוק  הסתם  מן  עומד 

יותר פשוט ומתבקש.
מוע־ הכל,  ככלות 
שיהיה,  ככל  מתיימר  מד, 
שהאנגלית הרהוטה איננה הצד 
החזק שלו, בלשון המעטה, לא 
חייב להתבזות בכוח ולהתייצב 
ומתבקשת  מביכה  להשוואה 
בינו לבין אחרים שעושים זאת 
ברמת שפת אם עם כל האקצ־

קהות  להפגנת  והניואנסים.  נט 
חושים כזו יש כבר את בני גנץ, 
שלא רק מתיימר לנאום באנג־

אפילו  הוא  מבטא.  נטולת  לית 
ראשות  על  להתמודד  מעז 

הממשלה.

ציפור משונה
רק בישראל אחת הדרכים 
של  מומנטום  ולשמר  לבלוט 
על  להודיע  היא  פופולריות 
שחפ־ מי  של  אבטחה  הגברת 

צים ביקרו.
מפלגת  כי  פורסם  אתמול 
זהות בראשות המועמד מאחז 
משה  לשם  העונה  העיניים 
לו  להצמיד  החליטה  פייגלין 
על  איומים  רקע  על  אבטחה 

חייו.
המ־ העמדות  בעל  האיש 

החלו  שהסקרים  פוקפקות, 
מתכוון  אינו  פנים,  לו  להאיר 
מהמועמ־ איש  על  להמליץ 

לראשות  הנשיא  בפני  דים 
הרמזים  לפי  הממשלה. 
תתרחש  וכאשר  אם  שפיזר, 
יחצה  והוא  האפוקליפסה 
הכנסת,  שערי  את  בשנית 
הזויה  סיעה  בראש  הפעם 
הג־ המצע  בין  קשר  כל  שאין 

המציאות,  לבין  שלה  רוטסקי 
על  להמליץ  אמור  פייגלין 
עצמו כמועמד הראוי להרכיב 

את הממשלה.
המצע  כתיקונם,  בימים 
האידיאולוגיות  כמו  שלו, 
שלו, זוכים היו לסיבוב אצבע 
גורפת  ולמסקנה  הרקה  סביב 
יהיה  מוטב  כי  מתבקשת  אך 
אם מי שמאמין באידיאולוגיה 
יקבע  מפלגתו  של  המוזרה 
מומחה  עם  קרובה  פגישה 
בת  בישראל  הנפש.  לבריאות 
צומח  המוזר  כל  שבה  זמננו 
מתקבצים  גנץ)  את  (תשאלו 
הכבי־ חוסם  סביב  מעריצים 

שהפך  אתמול  יום  של  שים 
למלך הכיכרות.

מסע למענם של קדושי עפר:

בטקס רב רושם נפתח המסע למען 
הצלת קברי ישראל באירופה

חוליה נוספת בשרשרת הפעילות של ארגון  ESJF בנשיאותו של הנגיד החסיד הרב יצחק יהודה שפירא 
שליט"א ^ פתיחת המסע בטקס מרשים בעיר טרנופול באוקראינה ^ מושל המחוז נרגש והצהיר על 

שיפוצם של שמונה בתי כנסת מקומיים

מאת יקותיאל יהודה גנזל
שליח 'המבשר' למסע

נפתח  שני  יום  של  בערבו 
עפר  שוכני  למען  המיוחד  המסע 
חוליית  המהווה  מסע  שבאירופה, 
כבירת  באימפריה  נוספת  פעילות 
המעש של ארגון  ESJF בנשיאותו 
רבי  החסיד  הנגיד  של  ובפעילותו 
שליט"א  שפירא  יהודה  יצחק 
טר־ בעיר  נפתח  המסע  מלונדון. 

נופול שבאוקראינה בטקס מפואר 
ראשי  המחוז,  ראשי  השתתפו  בו 
ומכובדים  ממשל  אישי  ערים, 
מקומיים לצד ראשי ומנהלי האר־

ימים  לילותיהם  המשימים  גון 
יהודיים  קברות  בתי  הצלת  למען 

באירופה.
כש־ שנים  מזה  פועל  הארגון 
שי־  – לעיניו  ניצבת  אחת  מטרה 
יהודיים  קברות  בתי  והצלת  מור 
הללו  העלמין  בתי  באירופה, 
היהודי  העם  בעיני  היו  מקודשים 

עדי בא שנות הפרעות בהן נחרשו 
חו־ ומצבותיהם  הרשע  במחרשת 

ללו בפראות אנטישמית. עשורים 
שוממים,  הקברות  בתי  עמדו 
מבקרים  מפוקפקים  כשטיפוסים 
מחללים  פעם  אחר  ופעם  בהם 
את קברי קדמוננו, מאורי הדורות 
נכנסת  כאן  פעם.  של  ויהודים 
רבי  הנה"ח  של  הרבה  פעילותו 

את  הקים  אשר  שפירא  יצחק 
הארגון החיוני בשיתוף עם ידידים 
נכבדים מרחבי תבל ומאז הקמתו 
בתי  מ־130  למעלה  הצילו  כבר 
מחוללים  כשהם  יהודיים,  קברות 
הבירוק־ כבלי  בביתור  פלאות 
גדר  בהקמת  מקום,  בכל  רטיה 
השטח  כל  את  המקיפה  שומרת 
נפטרי  של  כבודם  על  ובשמירה 

ישראל אשר הם כמתי מצוה.
בטרנופול  כאמור, 
המסע  נפתח  שבאוקראינה 
קברות  בתי  גדרי  חניכת  שייעודו 
ופעילות  לאחרונה  שהושלמו 
בתי  שימור  המשך  למען  ענפה 
בטקס  הכבוד  אורחי  הקברות. 
יורי  מר  המקומי  העיר  ראש  היו 
יורוקוב ומי שהגיע כנציגו האישי 
אשר  ברנט,  שטפן  מר  הנשיא  של 
הוא ואף יתר אנשי הממשל קיבלו 
מידי  יקר  ומדליות  כבוד  אותות 
הנה"ח רבי יצחק שפירא שהאריך 
מודה  כשהוא  נרגשים  בדברים 
מקרב לב לאנשי הממשל המקומי 
הפועלים למען העם היהודי בשי־

מור בתי הקברות.
מושל  היה  הנואמים  בין 
על  נרגשות  ששוחח  המחוז 
כש־ בעירו,  הנעשית  הפעילות 

שהוא  הצהיר  הוא  הדברים  בין 
חרבים  כנסת  בתי  שמונה  מוסר 
מעתה  שישובו  בעיר,  הקיימים 
בפאר  וישופצו  היהודי  העם  לידי 

ובהדר.
המסע  המשיך  היום  למחרת 
בוטשאטש  הערים  לעבר  המיוחד 
מת־ מקום  בכל  כאשר  וז'ברז' 

מעלה.  רמי  ממשל  אנשי  קהלים 
מיוחד  מעמד  התקיים  אף  בז'ברז' 
ובנו־ המקומית  העיריה  ביוזמת 

ואנשי  ממשל  אישי  של  כחותם 
מר  העיר  ראש  ביניהם:  אצולה, 
יש־ שגריר  פוליקובסקי,  רומן 

ליאון,  יואל  מר  באוקראינה  ראל 
יוסוף  מר  בוצ'אץ'  עיריית  ראש 
מוצריפן ועוד. בשיאו של המעמד 
קיבל הרב יצחק שפירא אות כבוד 
הנשגב  פועלו  על  העיר  מראש 
בעיר.  הקברות  בתי  שימור  למען 
המעמד  על  נרחבת  סיקור  ידיעת 
בע"ה  תופיע  המסע  המשך  ועל 

בערב שבת.

צילום: יעקב נחומי

נתניהו: "מנהלים מגעים 
עם שש מדיניות ערביות"
ראש הממשלה חשף כי המערכת המדינית מקיימת 

מגעים עם מדינות ערביות שבעבר היו עוינות לישראל

מאת מרדכי גולדמן

בנימין  הממשלה  ראש 
באזכרה  אתמול  חשף  נתניהו 
הממשלה  לראש  הממלכתית 
כי  הרצל  בהר  אשכול  לוי 
עם  מגעים  מקיימת  ישראל 
שהיו  ערביות  מדינות  שש 
"אנחנו  ישראל.  עוינות  בעבר 
בתקיפות  לפעול  ממשיכים 
לה־ איראן  של  הנסיונות  נגד 
אנחנו  בסוריה.  צבאית  תבסס 
התוקפנות  מול  גם  כך  נוהגים 
שאת  וחמאס,  החיזבללה  של 
מפר־ אנחנו  שלהם  המנהרות 
קים בשיטתיות", פתח נתניהו.

היתה  "לאשכול  לדבריו, 
שעת מבחן גדולה מאוד, שעת 
תקופת  היתה  הזאת  המבחן 
לפני  ישראל  סביב  המצור 
אשכול  הימים.  ששת  מלחמת 
מיותרות,  למלחמות  שש  לא 
שום מנהיג אחראי של מדינת 
למלחמות  ישוש  לא  ישראל 
מחיר  את  הבין  הוא  מיותרות. 
כשנ־ אבל  הזאת,  המלחמה 

לו  היה  מלחמה,  עלינו  כפתה 
אותה  להדוף  שעלינו  ברור 
התוקפ־ את  ולהדוף  בעוצמה, 

נות שמכוונת נגדנו".
החליף  דיין  משה  "אמנם 
ימים  כמה  הבטחון  כשר  אותו 
לו־ צריך  אבל  המלחמה,  לפני 

המוחץ  נצחוננו   – בבירור  מר 
הסורי  האיום  סילוק  כולל 
הושג  הגולן,  רמת  ממצוקי 
צה"ל  של  המוכנות  ידי  על 
לפני  בשנים  קידם  שאשכול 
המוחץ  הנצחון  המלחמה. 

היה  הימים  ששת  במלחמת 
בקיר  האיתנים  מהנדבכים 
הברזל שהקמנו מול העליונות 
שחזה  כפי  בדיוק  הערבית, 
הביא  שאשכול  ז'בוטינסקי, 
הזה",  להר  הנה  עצמותיו  את 

הוסיף נתניהו.
ישתכנעו  כששכנינו  "רק 
כאן  ונוכחותנו  שעוצמתנו 
אז  רק  מוגמרות,  עובדות  הן 
לעשות  מהם  חלק  ישתכנעו 
מקדמים  ואנחנו  שלום,  עמנו 
וההסכמה  ההכרה  תהליך  את 
הזאת עם יתר שכנינו, לא עם 
במלוא  רובם,  עם  אבל  כולם, 

התנופה", ציין נתניהו.
ראש  סיפר  סיום  לקראת 
עושים  "אנחנו  הממשלה, 
של  נרחבים  חלקים  מול  זאת 
והמוסלמי  הערבי  העולם 
מואץ,  נורמליזציה  בתהליך 
שרק את חלקו רואה הציבור. 
התהליך  את  מקיימים  אנחנו 
אלה  ובימים  בסתר,  גם  הזה 
עם  מגעים  מקיימת  ישראל 
ערביות  מדינות  תריסר  חצי 
ומוסלמיות חשובות, שהיו עד 

לאחרונה עוינות לישראל".
"זוהי בשורה חשובה מאין 
שלום   – השלום  לחזון  כמוה 
מח־ אשכול,  עוצמה.  מתוך 

סלל  גוריון,  בן  דוד  של  ליפו 
בהנהגת  מיוחדת  דרך  לעצמו 
בשיקול  נמנע  הוא  המדינה. 
דעת ממלחמות מיותרות, אבל 
ברגע המכריע הוא הפעיל את 
מחץ  כאגרוף  צה"ל  של  כוחו 
נגד אויבים שאיימו על קיומנו 
בשלוש חזיתות", חתם נתניהו.

למרות הצלילה במנדטים בסקרי דעת הקהל: 

כחלון מבהיר: "או שר אוצר – או כלום"
שר האוצר כחלון מבהיר כי לא יכהן אחרי הבחירות בשום תפקיד אחר, "בחרתי 

להיות שר האוצר של הציבור, שנבחר ומכהן מתוקף אמון הבוחרים", אמר
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במנדטים  הצלילה  רקע  על 
של 'כולנו' בכל סקרי דעת הקהל, 
משה  האוצר  שר  אתמול  הבהיר 
האוצר  תיק  את  ידרוש  כי  כחלון 

לאחר הבחירות.
שר  להיות  הצעות  "קיבלתי 
בי־ של  וגם  גנץ  של  גם  האוצר 

להיות  בחרתי  הסכמתי.  לא  בי. 
שנבחר  של הציבור,  האוצר  שר 
הבוחרים",  אמון  מתוקף  ומכהן 

אמר כחלון.
אמון  את  אקבל  לא  "אם 
כשר  לכהן  אוכל  ולא  הציבור 
אוצר, אני לא אמלא אף תפקיד 

אחר", הוסיף.
הסקרים  פי  על  כי  נציין 

כולנו  מפלגת  צפויה  הנוכחיים 
מס־ הקרובות  בבחירות  לקבל 

משמעותית  נמוך  מנדטים  פר 
שקיבלה  המנדטים  ממספר 

בבחירות הקודמות
כח־ של  סיכוייו  זאת  לאור 

תיק  את  נוספת  פעם  לקבל  לון 
הקרו־ הבחירות  לאחר  האוצר 
בות לא נראים גבוהים במיוחד.

דרישה מהיועץ המשפטי: לחשוף 
לציבור את תמלילי אשכנזי

השרה רגב פנתה ליועמ"ש וביקשה ממנו להסיר את צו איסור הפרסום שהוטל 
על תמלילי החקירה בפרשת הרפז ^ "ראוי שהציבור ייחשף אליהם", אמרה
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שרת התרבות ח"כ רגב שיגרה 
לממשלה  המשפטי  ליועץ  מכתב 
ביקשה  ובו  מנדלבליט  אביחי 
וצו  החיסיון  הסרת  על  שיורה 
חקיר־ תמלילי  על  הפרסום  איסור 
ומועמד  לשעבר  הרמטכ"ל  של  תו 

'כחול לבן' לכנסת גבי אשכנזי.
עדים  אנו  האחרונים  "בימים 
תקשור־ חשיפות  של  לשורה 

עדויות  מתגלות  במסגרתן  תיות 
תמלילי  מתוך  העולות  מדאיגות, 
אשכנזי  גבי  מר  של  חקירתו 
במסגרת  השונות,  הרשויות  בפני 
מר  של  אמירותיו  הרפז.  פרשת 
'צדדים  גם  לו  יש  לפיו  אשכנזי 

נגד  בוטות  אמירות  לצד  אפלים', 
פעולות  לרבות  מכהן,  מדיני  דרג 
חומרי  הפצת  דוגמת  אקטיביות 
בטחון,  שר  נגד  והשמצה  הסתה 
קודים  על  ללמד  כדי  די  בהם  יש 
לא  בריונית,  התנהגות  בעייתיים, 
חמור  ואף  ממלכתית  לא  אתית, 
לפ־ חשדות  של  חריף  ריח  מכך, 
רגב  השרה  כתבה  ממש",  לילים 

ליועמ"ש.
קטן  "חלק  כי  הוסיפה  היא 
שיחות  תמלילי  מאותם  ומועט 
האח־ בימים  מתפרסם  מטרידות 
רונים בכלי התקשורת השונים ונ־

ראה שדווקא עכשיו ערב בחירות 
המעלה  מן  ציבורי  ערך  בהם  יש 

הראשונה".

אש־ גבי  כי "מר  מסבירה  רגב 
כעת  ציבורית  אישיות  הינו  כנזי 
המבקשת את אמון הציבור ומכאן 
התמלי־ את  לחשוף  ונכון  שראוי 

לים למען ישפוט הציבור בעצמו. 
חושב  באמת  מה  שנדע  ראוי 
מה  גנץ,  בני  מחליפו  על  אשכנזי 
אהוד  הבטחון  שר  על  חושב  הוא 
לו  שיש  המנופים  הם  מה  ברק, 
תכנית  רקח  וכיצד  עיתונאים  על 
סדורה על מנת לפגוע בדרג מדיני 
שה־ הנסיבות  בשל  לפיכך,  מכהן. 

שתנו מאז הטלת הצו המקורי אני 
מוצאת לנכון לפנות אליך בבקשה 
הפ־ איסור  צו  הסרת  על  להורות 

רסום שהוטל על תמלילי 'שיחות 
אשכנזי'".

עתירה לביהמ"ש העליון: 
לפסול את חד"ש־תע"ל

מפלגת עוצמה יהודית יחד עם מספר חברים מוועדת הבחירות עתרו נגד 
החלטת הוועדה לאשר את ריצת המפלגה הערבית לכנסת
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ד"ר מיכאל בן ארי ועו"ד אית־
ערעור  אתמול  הגישו  גביר  בן  מר 
החלטת  על  העליון  המשפט  לבית 

לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת 
חד"ש  רשימות  ריצת  את  לאשר 
ותע"ל בראשותם של איימן עודה 

ואחמד טיבי לכנסת.
ועדת  חברי  הצטרפו  לעתירה 
הליכוד,  סיעות  מטעם  הבחירות 

הבית היהודי והימין החדש.
הקל־ מובאות  הערעור  בכתב 
הרשימה  חברי  נשמעים  בהן  טות 
על  המלמדות  באמירות  בקולם, 
היהודי  אופיה  את  השולל  יחסם 
תמיכתם  ועל  ישראל  מדינת  של 
ותמיכה  פגישות  טרור,  בארגוני 

במחבלים וכן הלאה.
עו"ד איתמר בן גביר המערער 
אומר  המערערים  כל  את  ומייצג 
לבית  הגשנו  אותו  "בערעור  כי 
המשפט העליון מובאת מסה קרי־
טית של ראיות המוכיחות מעל כל 
ספק כי רשימות חד"ש ותע"ל של 
אחד:  בדבר  חפצות  וטיבי  עודה 
היהודית.  המדינה  של  השמדתה 
יבין  המשפט  בית  כי  מקווים  אנו 
המשך  את  למנוע  העת  הגיעה  כי 
בבית  הטרור  תומכי  של  ישיבתם 
ועודה  טיבי  את  וילמד  הנבחרים, 
היש־ בפרלמנט  מקומם  אין  כי 

ראלי".
אותו  ארי,  בן  מיכאל  ד"ר 
לממשלה  המשפטי  היועץ  המליץ 
לכ־ בבחירות  מלהתמודד  לפסול 

המשפטי  "היועץ  כי  הוסיף  נסת, 
פועל  הוא  כי  הוכיח  לממשלה 
המ־ כאשר  פוליטיים  משיקולים 
ליץ לפסול אותי, מי ששרת בצבא 
וארץ  ישראל  עם  למען  ונאבק 
כסיף  עופר  את  ואילו  ישראל, 
לנאצים  צה"ל  חיילי  את  המשווה 

הוא מכשיר".
"זה הזמן לשנות את המשוואה 
הטרור  תומכי  מפורשות:  ולקבוע 
הוסיף  אין",  ישראל  אוהבי  אאוט, 

בן ארי.

ליברמן נגד היועמ"ש: "מתייצב 
לצד אדם שקורא לאלימות"

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, מצפה מבג"ץ לא להתערב בהחלטה 
לפסול את עופר כסיף מלהתמודד לכנסת ותוקף את עמדת היועמ"ש
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ביתנו,  ישראל  מפלגת  יו"ר 
את  תוקף  ליברמן,  אביגדור  ח"כ 
לבג"ץ  להמליץ  היועמ"ש  החלטת 
לבטל את החלטת ועדת הבחירות 
עופר  חד"ש  מועמד  את  לפסול 

כסיף מלהתמודד לכנסת.
אך  היועמ"ש,  את  מכבד  "אני 
החליט  הוא  זה  שבמקרה  לי  צר 
להתייצב דווקא לצד אדם שקורא 
מסר  יהודים",  ולחיסול  לאלימות 

ליברמן.
שאומר  "מי  לדבריו, 
מלחמה,  פושע  הוא  שהרמטכ"ל 
טיהור  מבצעת  ישראל  שמדינת 
את  ומשווה  עזה  ברצועת  אתני 
לס־ הבית  להר  שעולים  היהודים 

רטן עם גרורות, מקומו לא בכנסת. 
מצפה שבג"ץ לא יתערב בהחלטת 

ועדת הבחירות המרכזית".
היועץ  הגיש  יותר  מוקדם 
אביחי  ד"ר  לממשלה,  המשפטי 
מנדלבליט, לבית המשפט העליון 
למנוע  אין  לפיה  דעתו  חוות  את 
עופר  חד"ש־תע"ל,  ממועמד 
זאת  לכנסת.  מלהתמודד  כסיף, 

בתגובה להחלטת ועדת הבחירות 
מועמדותו  את  לפסול  המרכזית 
של כסיף במסגרת רשימת חד"ש־

תע"ל.
"היועץ  צוין,  הדעת  בחוות 
ופרקליט  לממשלה  המשפטי 
מח־ בחריפות  מסתייגים  המדינה 

המיוחסות  ההתבטאויות  של  לקן 
לד"ר כסיף, ובכלל זה מהאמירות 
בראיון  צה"ל  לחיילי  המתייחסות 
מההתבטאויות  'הארץ',  לעיתון 

ולהשוואה  לנאציזם  הנוגעות 
לגרמניה הנאצית, ועוד. ואולם, זו 
הפרק  על  העומדת  השאלה  אינה 

במסגרת ההליך".
היועץ המשפטי לממשלה שב 
ועדת  בפני  שהציג  העמדה  על 
למנוע  עילה  "אין  לפיה  הבחירות 
בבחירות,  להתמודד  כסיף  מד"ר 
ראייתית  'מסה  הצטברה  לא  שכן 
פסי־ לשם  המתחייבת  קריטית' 

לתו".

השר בנט: "להכריע את 
חמאס, לרסן את בג"ץ"

שר החינוך ענה למבקרי האמירות שלו נגד כבילת 
ידי חיילי צה"ל על ידי המערכת המשפטית
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החדש,  הימין  ויו"ר  החינוך  שר 
בוועי־ אתמול  השתתף  בנט,  נפתלי 
של  הבאים'  הדורות  'כלכלת  דת 
העיתון 'דה מרקר' במהלכו התייחס 
המשפט  מערכת  נגד  שלו  לביקורת 
הקשור  בכל  והאזרחית,  הצבאית 
לאמי־ ובעיקר  במחבלים  לטיפול 
יותר  פוחדים  "לוחמים  לפיה  רה 

מהפצ"ר מאשר מיחיא סינוואר".
זה",  על  מתנצל  לא  ממש  "אני 
בשדה  "חייל  כי  והסביר  בנט  ענה 
הקרב לא יכול להתייעץ עם עורך 
גירוש  את  לגמרי  הרס  בג"ץ  דין. 
רבין  רבין,  יצחק  של  המחבלים 
לא  בצלם',  ובלי  בג"ץ  'בלי  אמר 
הכל  את  דפקו  הם  בנט.  נפתלי 
לגיבו־ להפוך  למחבלים  וגרמו 

את  כובלת  המשפט  מערכת  רים. 
בי,  תלוי  שזה  ככל  החיילים.  ידי 
חייל  הבטחון,  שר  אהיה  כשאני 
לא יצטרך להסתובב עם עורך דין. 
חייל יוכל להיאבק בחמאס ולנצח 

את החמאס. זה בליבי".
בסג'עיה,  איתן,  "בצוק  לדבריו, 
משפטיים.  תכתיבים  לפי  התנהלנו 
שלחנו את חיילי גולני לתוך סג'עיה, 
לא  אבל  מחבלים  שם  שיש  ידענו 
הרגו  הם  האלה.  בבתים  טיפלנו 
הרסנו  כך  אחר  ודקה  החיילים  את 
את הבתים. מה היה קורה אם היינו 
עושה את זה דקה לפני? אני קובע 
בצורה ברורה – עודף המשפטיזציה 

פוגעת בבטחון ישראל, מסכנת את 
חיילי צה"ל ואנחנו נשחרר את חיילי 
שבולמים  האלה  מהכבלים  צה"ל 

אותם מלנצח את האויב".
"בשנה האחרונה חמאס משגר 
לעברנו בלונים. בימים אלה שוגר 
שיכול  יד  רימון  עליו  שיש  בלון 
להרוג ילד בישובנו ואז מתחילים 
לספר שזה ילדים או נערים. אותו 
להרוג  כדי  רצח  כלי  שיגר  'ילד' 
שעושה  ומי  ישראל,  אזרחי  את 
את זה – דמו בראשו. הוא מחבל. 
להכ־ צריכים  אנחנו  ילד.  לא  זה 

בג"ץ.  את  ולרסן  חמאס,  את  ריע 
ברק  אהרן  של  רוחו  תחת  בג"ץ 
שפיטים  שלנו  החיים  שכל  חושב 
מתערבים  הכל.  על  לדון  ואפשר 
ממשלה  בהחלטות  וערב  השכם 
שו־ לא נושאים באחריות.  כשהם 

פטי בג"ץ – תשפטו, תנו לממשלה 
למשול ותנו לצה"ל לנצח", הצהיר 

בנט.
למועמדי  גם  התייחס  הוא 
יעלון.  ומשה  גנץ  בני  לבן  כחול 
ובוגי.  גנץ  עם  בקבינט  "ישבתי 
מת־ הנסיון  שנות   117 את  ראיתי 
רסקות אל מול שכל ישר שאומר 

שיש 30 מנהרות טרור מוכנות".
ניסנקורן,  את  "מחביאים 
המיועד להיות שר האוצר. הביאו 
עם  הבכיר,  הכלכלי  כאיש  אותו 
השת־ סוציאליסטיות.  עמדות 

כדי  אותו,  הביאו  למה  געתם? 
להסתיר?", סיכם בנט.

סקר: גוש הימין מתחזק, 
כחול לבן נחלשת

על פי הנתונים, הרוב של מפלגות הימין מתבסס, בעוד 
המתחרה המשמעותית של הליכוד נחלשת ^ עם זאת, 

הרוב לגוש הימין נשען על 'זהות' של פייגלין

מאת מאיר ברגר

בחדשות  שהתפרסם  סקר 
פוקס  קמיל  הסוקר  שערך   13
נער־ הבחירות  היו  לו  כי  מעלה 
זוכה  היה  הימין  גוש  כיום  כות 
לגוש   56 לעומת  מנדטים  ב־64 

השמאל.
מנתוני הסקר עולה כי מפלגת 
מנדטים  ל־31  נחלשת  כחול־לבן 

והליכוד מקבל 28.

מפלגות  איחוד  העבודה, 
ב־7 זוכות  וחד"ש־תע"ל  הימין 

מקבלת  החדש  הימין  מנדטים, 
התורה  יהדות  גם  כמו  מנדטים   6

ומר"צ.
5 מקבלות  ורע"מ־בל"ד  ש"ס 

ביתנו,  ישראל  אחת.  כל  מנדטים 
מנדטים  ב־4  זוכות  ו'זהות'  'כולנו' 

על פי הסקר.
מפלגות 'יחד' ו'גשר' לא עברו 
את אחוז החסימה על פי הנתונים.

אתמול נערך תרגיל ארצי 
לבדיקת מוכנות לצונאמי

מאת חיים מרגליות

הלאומית  החירום  רשות 
החינוך,  משרד  הבטחון,  במשרד 
וההצ־ החירום  וגורמי  המשטרה 
ורעידות  צונאמי  תרגיל  ערכו  לה 
בתרגיל  הארץ.  רחבי  בכל  אדמה 
מסו־ בפינוי  התלמידים  תורגלו 
לשטחי  השונים  הספר  מבתי  דר 
תרגלה  ישראל  ומשטרת  הכינוס 

את ניהול האירוע והכוונת האוכ־
לוסיה והתנועה ביחד עם כלל גו־
רמי החירום וההצלה תחת פיקוד 

המשטרה.
ונועד  מראש  תוכנן  התרגיל 
בקרב  המודעות  את  להעלות 
והאוכלוסיה  הספר  בתי  תלמידי 
המוכנות  קידום  לצד  זה,  לנושא 
החירום  גופי  כלל  של  המבצעית 
וההצלה במדינה והתאום הנדרש 
בתרחישי  השונים  הגופים  בין 

חירום.
10:00 בשעה  החל  התרגיל 

בבוקר עם הישמע כריזה מיוחדת 
ובעקבותיה,  צונאמי  והתרעת 
וההצלה  החירום  כוחות  פריסת 
ובראשם  הרלוונטיים  במוקדים 
נטלו  בתרגיל  ישראל.  משטרת 

שנפרסו  שוטרים  מאות  חלק 
ועד  מצפון  המשטרה  במחוזות 
החוף  ברצועת  מיקוד  תוך  דרום, 

ובמוסדות החינוך. 
אחד  הינו  התיכון  הים 
בעולם  הפגיעים  מהאזורים 
בו  תועדו  כה  עד  מצונאמי. 
הצונאמי  מקרי  מכל  כרבע 
100 בכל  בהיסטוריה.  הידועים 
אירוע  מתרחש  בממוצע,  שנים 
הים  במזרח  משמעותי  צונאמי 
בממוצע  שנים   250 בכל  התיכון. 
התיכון  הים  בחופי  צונאמי  פוגע 
צונאמי  על  התראה  בישראל. 
בישראל  מתקבלת  אפשרי, 
בממוצע  חודשים  לשלושה  אחת 
במהלך  שבהם  והאחרונה 
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סמוטריץ' נגד פייגלין: 
"רודפים אחרי משיח שקר" 

במפלגת זהות טוענים כי אלמונים מאיימים על 
היו"ר משה פייגלין ועל כן הוחלט במפלגה להגיש 

תלונה במשטרה ולהצמיד לו מאבטח אישי

מאת דוד שמואלי

בצ־ הלאומי  האיחוד  יו"ר 
אתמול  תקף  סמוטריץ'  לאל 
ול־ זהות  למפלגת  הנהירה  את 
משה פייגלין על רקע שאיפתו 
מסו־ בחומרים  שימוש  להתיר 

כנים בישראל.
בימים  רואים  שאנחנו  "מה 
האחרונים זה אוסף של יצורים 
קו  שמיישרים  חוליות  חסרי 
פופוליסטית  אופנה  כל  עם 
משיח  אחרי  עכשיו  ורודפים 
לקושש  כדי  פייגלין  השקר 
הדבר  זה  קולות.  כמה  עוד 
הכי רחוק ממנהיגות שיש. אם 
האמנתם בזה כל הזמן אז למה 
תוהה  נזכרתם?",  עכשיו  רק 

סמוטריץ'.
זהות  במפלגת  כך,  בתוך 
אלמונים  כי  אתמול  טענו 

משה  היו"ר  על  מאיימים 
פייגלין ועל כן הוחלט במפלגה 
להגיש תלונה במשטרה ולהצ־

מיד לו מאבטח אישי.
בע־ התקבלה  ההחלטה 
המפלגה  שכינתה  מה  קבות 
משולחות  מתקפות  של  "גל 
הימין  מפלגות  מצד  רסן 
הפצת  שנאה,  ליבוי  והשמאל, 
ומניפולציות  שקריות  ידיעות 

דמיוניות".
שחוששים  הצדדים  "שני 
בסקרים  זהות  של  מנסיקתה 
שתהווה  כמפלגה  ומיצובה 
בבחירות  מאזניים  לשון 
לשמאל,  הימין  גוש  בין   –
כל־ שנאה  ללבות  מנסים 

מכך,  וכתוצאה  פייגלין,  פי 
ומשמאל  מימין  קיצוניים 
טוענים  חייו",  על  מאיימים 

בזהות.

כתב אישום: העלימו מיסים 
בהיקף של עשרות מיליונים

מאת חיים מרגליות

כתב  הגישה  המסים  רשות 
וח־ לקייה  תושב  כנגד  אישום 
הפצת  בגין  ביגוד,  לשיווק  ברה 
בהיקף  פיקטיביות  חשבוניות 
שקלים  מיליון  מ־34  למעלה  של 
כדין  שלא  תשומות  מס  וניכוי 
מיליון  מ־40  למעלה  של  בהיקף 
מקופת  שנגרע  כשהמס  שקלים, 
מיליון  כ־75  על  עומד  המדינה 

שקלים.
הנאשם,  האישום,  כתב  לפי 
זמן,  ולאורך  בשיטתיות  פעל 
להתחמק  לאחרים  לסייע  במטרה 
להת־ במטרה  וכן  מע"מ  מתשלום 

חמק מתשלום מע"מ, זאת באמצ־
פיקטיביות  חשבוניות  הפצת  עות 
כדין.  שלא  תשומות  מס  וניכוי 
אישומים   18 מונה  האישום  כתב 
המייחסים לנאשמים 619 עבירות 
פיקטיביות  חשבוניות  הפצת  של 
מח־ ובנסיבות  גדולים  בהיקפים 

ניכוי  של  עבירות   40 וכן  מירות, 
תשומות שלא כדין.

הנא־ האישום,  בכתב  כמצוין 
מס  בחשבוניות  בסחר  עסק  שם 
עסקאות  כל  מאחוריהן  שאין 
הפיקטיביות  והחשבוניות  אמת, 
עסקאות  בגין  לכאורה  הוצאו 
בתחום הבנייה, חקלאות ואספקת 

פועלים.

טייס נפצע באורח קל 
בהתרסקות מסוק

מאת חיים מרגליות

בהת־ קל  באורח  נפצע  טייס 
של  במסוק  מדובר  מסוק.  רסקות 
על  עבודות  שביצע  חשמל  חברת 
מתח בין הישוב מירון להר מי־ קו 

רון והתרסק על צלע ההר. 

במסוק  לבדו  שהיה  הטייס 
והוא  קל  באורח  כאמור  נפצע 
פונה  לאחריו  רפואי,  טיפול  קיבל 
להמשך טיפול בבית חולים. שוט־

רי משטרת ישראל יחד עם כוחות 
לסייע  כדי  למקום  הגיעו  חילוץ 

בחילוצו ופינויו. 
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/  י. ברזל מאחורי הכותרות

שנה להתפרעויות חמאס על הגדר: 
מה צופן העתיד?

הניטשת  המערכה  של  הזמן  ומשך  מאפייניה 
של  מאלה  מהותית  שונים  עזה  ברצועת  שנה  מזה 
בעשורים  הזאת  בגזרה  ישראל  שניהלה  המאבקים 
האחרונים – כותב מיכאל מילשטיין במאמר שפו־

רסם במגזין המכון למחקרי ביטחון לאומי. 
כ"מערכה  להגדירה  יהיה  נכון  כך,  "בעקבות 
סדו־ תכנית  הייתה  לא  החדשה  המערכה  חדשה". 
רה שהוצאה לפועל, אלא תוצר של "ניסוי וטעייה" 
מזהיר  אינו  המאזן  כה  עד  כאשר  ביצע,  שחמאס 
בהסלמה  אינטרס  אין  מהצדדים  אחד  לאף  עבורו. 
כבעבר,  ואולם,  בישראל,  הבחירות  למועד  עד 
הצדדים,  שני  לרצון  בניגוד  גם  הידרדרות  תיתכן 
במיס־קלקולציה.  מלווה  מתמשך  חיכוך  בעקבות 
שביעות  אי  הנוכחי  בשלב  מפגין  נראה,  כך  חמאס, 
רצון מהיקף ומקצב מימוש ההבנות עם ישראל, ול־

פיכך מעוניין להמשיך בדגם המערכה החדשה כדי 
מח־ זו  מציאות  נוספים.  אזרחיים  הישגים  לצבור 

בפני  העומדות  הקוטביות  החלופות  שתי  את  דדת 
כלפי  אזרחיות  הקלות  קידום  אחד  מצד  ישראל: 
חמאס  של  לידיו  למעשה  המשחקות  עזה,  רצועת 
חיזוק   – השני  ומהצד  בשלטונו;  הכרה  ומגלמות 
שקשה  רחבה,  צבאית  למערכה  להיקלע  הסבירות 

לחזות את הדרך שבה תסתיים.
הניטשת  למערכה  שנה  תמלא  אלה  "בימים 
בגבול רצועת עזה. מאפייניה ומשך הזמן שלה שו־

נים מהותית מאלה של המאבקים שניהלה ישראל 
בגזרה הזאת בעשורים האחרונים. בעקבות כך, נכון 
יהיה להגדירה כמערכה חדשה. ראשיתה ב'צעדות 
השיבה' – חיכוך עממי בהיקף ובעוצמה שלא נוד־

עו בעבר ברצועת עזה. בהמשך, המערכה החדשה 
גולמה בטרור העפיפונים והבלונים, וכן בעימותים 
צבאיים נקודתיים סמוך לגדר הגבול; ושיאה – בס־
בבי הסלמה שהזכירו את התקופה שקדמה למבצע 

'צוק איתן'.
"עד לפרוץ המערכה החדשה התמקדה ישראל 
עזה,  רצועת  מכיוון  צבאי  צביון  בעלי  באיומים 
וחיכוכים  מנהרות  חפירת  רקטות,  ירי  ובראשם 
במרחב הגבול (פיגועי צליפה, הנחת מטענים, יידוי 
רימונים וירי נ"ט). דגם המאבק העממי – המאפיין 
בין  החיכוך  שבו  המערבית,  הגדה  את  כלל  בדרך 
הועתק   – יחסית  רחב  הפלסטיני  לציבור  צה"ל 
הייחודיים  לתנאים  התאמתו  תוך  הרצועה,  לגזרת 
באזור. כל זאת, תוך שימור רצף מתמשך של עימות, 
להקצאת  מתמדת,  לדריכות  ישראל  את  שחייב 
כוחות רבים, ואף להסטת תשומת הלב מהאתגרים 
מתמודדת,  היא  שעימם  המרכזיים  האסטרטגיים 

ובראשם החזית הצפונית.
סדורה  תכנית  הייתה  לא  החדשה  "המערכה 
שהוצאה לפועל, אלא תוצר של ניסוי וטעייה שח־
שקו־ המאבק  האחרונה.  השנה  במהלך  ביצע  מאס 

עממיות  ביוזמות  במקורו  החל   2018 מרץ  מאז  דם 
של  לחסות  זכו  הדרך  בראשית  שכבר  עצמאיות, 
לצרכיו  והותאמו  הארגון,  ידי  על  שוכללו  חמאס, 
מה־ לחלצו  נועד  המאבק  חמאס,  לשיטת  וליעדיו. 

לסכנו  מבלי  שרוי,  הוא  שבו  הרב־הממדית  מצוקה 
מהדגם  נזקים  ורבת  היקף  רחבת  צבאית  במערכה 
של 'צוק איתן'. בעקבות זאת ניתן לכנות את שיטת 
הפעולה של חמאס 'מערכה בין המערכות' (מב"מ), 
בשנים  פיתח  שצה"ל  מהתפיסות  השאול  מונח 

האחרונות.

"ערב המערכה החדשה חמאס ניצב בפני שוקת 
של  המרכזית  הדאגה  המישורים.  בכלל  שבורה 
הקשה  האזרחית  במצוקה  ממוקדת  הייתה  הארגון 
דרכים  לאיתור  נתון  היה  מעיניה  ועיקר  ברצועת, 
להקל עליה. כך, מצד אחד, תכליתה של המערכה 
החדשה הייתה ללחוץ על ישראל כדי שזו תאפשר 
שני  ומצד  עזה;  ברצועת  נוספות  אזרחיות  הקלות 
– המאבק נועד להסיט את תשומת הלב של תושבי 
הרצועה מבעיותיהם הפנימיות ולנתב את תסכולם 
האירועים  רוב  של  העממי  הצביון  ישראל.  לעבר 
הבלונים  טרור  גם  אך  השיבה',  'צעדות  במיוחד   –
לגיטימציה  בגיוס  לסייע  היה  אמור  והעפיפונים – 
פנימית וחיצונית, ובכך למנוע מישראל לממש את 
עליונותה הצבאית בבואה להתמודד עם האתגרים 

החדשים בגזרת הרצועה.
אינו  למערכה  שנה  בתום  חמאס  של  "המאזן 
מזהיר. מצד אחד, הארגון חייב את ישראל לעסוק 
הנושא  את  לעגן  והצליח  עזה  ברצועת  במתרחש 
במוקד השיח הישראלי, לפרקים תוך גרימת מבו־

אף  (חמאס  בישראל  והצבאי  הפוליטי  לדרגים  כה 
אביגדור  הבטחון,  שר  התפטרות  את  לזכותו  זוקף 
חמאס  בנוסף,  הבחירות).  הקדמת  ואת  ליברמן, 
מסוימת  הקלה  שאפשרו  אזרחיים,  הישגים  מימש 
ברא־ האחרונים,  בחודשים  הרצועה  תושבי  במצב 

קטר  במימון  התשלום  הסדרת  שכללו  הבנות  שם 
צריכת  ועבור  ברצועה  הפקידים  משכורות  עבור 
החשמל (שהביאה להכפלת שעות החשמל באזור, 

מ־4 ל־8, ואף יותר מכך).
בעיות  בצל  ניצבת  שהושגה  ההקלה  "ואולם, 
היסוד הקשות שלהן חמאס מתקשה להציב מענה, 
מצבן  צעירים),  בקרב  (במיוחד  האבטלה  ובראשן 
הרעוע של התשתיות האזרחיות, והגבלות התנועה 
אל הרצועה וממנה. אלה, כפי שחמאס מודע היטב, 
מתמשך  נפיצות  פוטנציאל  ומגלמות  נעלמו  לא 
כלא  נתפסות  שהושגו  ההקלות  מכך,  יתרה  מבית. 
במע־ ששולם  הכבד  האנושי  המחיר  את  תואמות 
בר־ הציבורי  בשיח  שרווחת  טענה  האחרונה,  רכה 
צועה ומדי פעם אף זוכה לביטוי פומבי לא שגרתי.

לגבי  תובנות  מספר  מעלה  החדשה  "המערכה 
היסוד  מגמות  ולגבי  חמאס  של  העדכני  הדיוקן 

במערכת הפלסטינית:
המער־ חלקי  שני  בפועלבין  הקיים  הניתוק   .1
מ־250 למעלה  של  מותם  למרות  הפלסטינית.  כת 

רצועת  של  הגבול  במרחב  בחיכוכים  פלסטינים 
עזה בשנה האחרונה, הגדה המערבית נותרה רגועה 
כרגע,  לפחות  ובטחונית.  ציבורית  מבחינה  יחסית 
מקידום  נרתע  בגדה  הפלסטיני  הציבור  כי  נראה 
מהלכים עממיים (לרבות כאלה המבטאים הזדהות 
לשמר  להמשיך  ומעדיף  עזה),  ברצועת  אחיו  עם 
ולטפח את מרקם חייו. הדבר גורם לתסכול עמוק 
בחמאס, שמנסה ללא הרף להצית את הגדה המע־
רבית באמצעות ייזום פיגועים ועידוד מאבק עממי.

כגורם  חמאס  של  העצמית  התפיסה  חידוד   .2
ריבון שאחד מיעדיו המרכזיים, ואולי אף המרכזי, 
כל  האזרחים.  במצב  וטיפול  משילות  שימור  הוא 
זאת, מבלי לוותר על צביונו המקורי של הארגון, על 
שהוא  החשיבות  על  ובעיקר  האסטרטגיים  יעדיו 
השיקול  ולטיפוחו.  הצבאי  כוחו  לשימור  מייחס 
האזרחי, כמו במקרה של 'צוק איתן", ניצב בטבורה 
את  נוספת  פעם  וממחיש  החדשה,  המערכה  של 
המציאות  בין  עזה  ברצועת  הקיים  הגורדי  הקשר 
דיה  הובנה  שלא  זיקה   – והביטחונית  האזרחית 

בישראל ערב 'צוק איתן'.
3. חמאס חותר כל העת לפענח את דרך החשי־

בה הישראלית וניכר כי הנהגת הארגון מבינה היטב 
ובציבור  בצבא  בממשל,   – העמוקה  הרתיעה  את 
לכיבוש  שתביא  מתגלגלת  מהסלמה   – בישראל 
מאבק  דגם  מקדם  חמאס  זאת,  לאור  הרצועה. 
התנגדות  כארגון  צביונו  את  לבטא  לו  שיאפשר 
וחרף  שלטון  למפלגת  שנהפך  למרות  כי  ולהוכיח 
חששו העמוק ממערכה רחבה, הוא לא נרתע באופן 

מוחלט מקידום מהלכים מתריסים כלפי ישראל.
4. חזרה לעידן הסבבים. התופעה מלווה בסיכון 
הצדדים,  שני  של  ורצון  תכנון  ללא  גם  גלישה,  של 
למערכה רחבה, כפי שארע בתקדים של 'צוק איתן'. 
השילוב בין התעוזה הגוברת של הפלגים החמושים 

כוחנית  מרות  מאכיפת  חמאס  ורתיעת  ברצועה, 
נקו־ חיכוכים  להידרדרות:  מתכון  מהווים  עליהם, 

עם  מהלומות"  ל"חילופי  להתפתח  עלולים  דתיים 
ישראל, ובהמשך להתרחב לכדי עימות נרחב.

הפלס־ במערכת  הצעיר  הדור  בעיית  חידוד   .5
העז־ הצעירים  בפרט.  עזה  וברצועת  בכלל  טינית 

הנוכחי,  המאבק  של  המרכזי  המניע  הכוח  הם  תים 
בין  והן  המפגינים  ציבור  בקרב  הן  רב  ומשקלם 
ההרוגים בהתנגשויות. חמאס, כאמור, ער לתסכול 
העמוק בקרב המוני הצעירים חסרי האופק שחלק 
ניכר מהם חש שאין לו מה להפסיד, ומנסה לנתבם 
זעם  של  עתידית  התפרצות  ישראל.  נגד  לפעולה 
הצעירים אשר תכוון גם נגד חמאס, עלולה להביא 
מוגבלים  צבאיים  מהלכים  לייזום  האחרונה  את 
נגד ישראל, וזאת במטרה להסיט את תשומת הלב 

הציבורית מהבעיות הפנימיות.
"רצועת עזה היא הזירה הנפיצה ביותר בין אלה 
אחד  לאף  אמנם,  כיום.  ישראל  מתמודדת  שעמן 
הבחי־ למועד  עד  בהסלמה  אינטרס  אין  מהצדדים 

רות בישראל, ואולם, כבעבר, תיתכן הידרדרות גם 
בניגוד לרצון שני הצדדים, בעקבות חיכוך מתמשך 

מלווה במיס־קלקולציה.
אי  הנוכחי  בשלב  מפגין  נראה,  כך  "חמאס, 
עם  ההבנות  מימוש  ומקצב  מהיקף  רצון  שביעות 
המערכה  בדגם  להמשיך  מעוניין  ולפיכך  ישראל, 
נוספים.  אזרחיים  הישגים  לצבור  כדי  החדשה 
פעילי  ארבעה  שחרור  כי  נראה  זה,  בשלב  לפחות 
במצרים  כלואים  שהיו  חמאס,  של  הצבאית  הזרוע 
, ואשר נראתה כניסיון של קהיר להבטיח  מאז 2015
לצמצום  מיתרגם  אינו  הסלמה,  יגרום  לא  שחמאס 

החיכוך במרחב הגבול. 
באמצעות  הפיגועים  המשך  הוא:  "נהפוך 
לצד  האחרונים,  הימים  במהלך  ועפיפונים  בלונים 
ההטרדות הליליות שתכליתן פגיעה במרקן החיים 
של תושבי עוטף עזה (במיוחד פיצוץ מטענים סמוך 
לגבול), גוררים תקיפות ישראליות ומספקים רקע 
הקרוב.  בזמן  כבר  נשלטת  לא  להידרדרות  אפשרי 
האביב  לעונת  והכניסה  החורף  שלהי   – וברקע 
הפלס־ במערכת  הלאומיים  האזכור  ימי  ולתקופת 

הנכסה'  'יום  ועד  מרץ  בסוף  האדמה'  (מ'יום  טינית 
עממיים  מחאה  אירועי  קידום  שבהם  ביוני),  ב־5 

בהשתתפות ציבורית רחבה יהיה קל יחסית.
תמשיך  עזה  ברצועת  הבטחונית  "המציאות 
קי־ באזור.  האזרחי  למצב  בטבורה  קשורה  להיות 

בהיקף  אפילו  ישראל,  מצד  אזרחיים  מהלכים  דום 
התנועה,  בתחום  הקלות  דוגמת   – יחסית  מוגבל 
בתחומי  (בפרט  תשתיתיים  פרויקטים  התנעת 
המים והחשמל), וכן עידוד סיוע זר – עשוי לסייע 
בכוחם  ברצועה.  המתיחות  בהרגעת  הקרוב  בזמן 
התסכול  את  מה  במידת  לרכך  אלה  מהלכים  של 
של  האכיפה  מוטיבציית  את  ולהגביר  הציבורי 

חמאס. 
את  מחדדת  אשר  מורכבת  בהחלטה  "מדובר 
ישראל:  בפני  העומדות  הקוטביות  החלופות  שתי 
רצועת  כלפי  אזרחיות  הקלות  קידום  אחד  מצד 
עזה, המשחקות למעשה לידיו של חמאס ומגלמות 
הש־ נושא  קידום  ללא  גם  (וזאת  בשלטונו  הכרה 

הסבירות  חיזוק  השני –  ומהצד  והנעדרים);  בויים 
להיקלע למערכה צבאית רחבה, שקשה לחזות את 

הדרך שבה תסתיים".

היום: קבלת קהל לייעוץ רפואי בשיתוף 
'מכבי שירותי בריאות' עם ארגון 'פרי חיים'
יו"ר ארגון פרי חיים הרה"ג משה שלזינגר יגיע היום למרכז הרפואי החדש של 

'מכבי' בעמישב, לקבלת קהל לייעוץ רפואי־הלכתי 
ממשיכה  בריאות'  שירותי  'מכבי 
הבריאות  לקידום  הפעילויות  בהרחבת 
נוסף  פעולה  שיתוף  ומקיימת  בקהילה, 
עורך  במסגרתו,  חיים'.  'פרי  ארגון  עם 
נשיא  שליט"א  שלזינגר  משה  הרה"ג 
לייעוץ  קהל  קבלת  חיים',  'פרי  ארגון 
מעו־ עבור  תקוה,  בפתח  רפואי־הלכתי 
בתשלום,  כרוך  אינו  הייעוץ  ילדים.  כבי 

ומיועד לחברי כל קופות החולים.
הרב  בנשיאות  חיים'  'פרי  ארגון 
למעלה  פועל  שליט"א  שלזינגר  משה 
אצל  השתדלות  תוך  בסיוע  שנה,  מ־30 

טובי הרופאים בארץ ובעולם.
במכבי  הבריאות  חטיבת  ראש 
פרופ' נחמן אש, מציין כי במכבי שירותי 
בריאות מתקיימת פעילות ענפה בתחום, 
בין  המבורך  הפעולה  "שיתוף  כי  ואומר 
הרב שלזינגר, העומד בראש ארגון 'פרי 
שרותי  מכבי  ומומחי  רופאי  לבין  חיים' 
מעניק  רבות,  שנים  נמשך  בריאות, 
למשפחות,  משמעותית  ותמיכה  תרומה 
הני־ למחלות  פתרונות  להבאת  ופועל 

לילדים.  תורשתי  במעבר  למניעה  תנות 
פועלו של הרב שלזינגר ראוי לכל שבח".
במכבי,  נשים  רפואת  תחום  ראש 

הרב  עם  "בפגישתי  סגל:  יעקב  ד"ר 
רב  נסיון  בעל  לאדם  נחשפתי  שלזינגר, 
בתחום, המקיים, ברגישות רבה, קשרים 
רצופים עם רופאים ומומחים בעלי שם 
לעזור  מנת  על  הנשים,  רפואת  בתחום 

ככל שניתן למשפחות".
מכבי  של  השיווק  מנהל  לדברי 
שלזינגר:  משה  הרב  החרדי,  למגזר 
"מכבי פועלת בכל ריכוזי המגזר החרדי 

שכל  מנת  על  רבנים,  עם  מלא  בתיאום 
ומונגשים  מותאמים  יהיו  השירותים 
לציבור. לכן הובלנו את שיתוף הפעולה 

עם ארגון 'פרי חיים'". 
(ד'),  היום  תתקיים  הקבל  קבלת 
רח'  בעמישב,  החדש  הרפואי  במרכז 
עזרא ונחמיה 37, פתח תקוה, בין השעות 
תור  ולקבוע  להירשם  יש   .19:00-22:30

בטלפון 02-500-1501, שלוחה 2. 

נזכיר כי שלשום, ירו מחבלים 
בין  שנסע  ישראלי  רכב  לעבר 
נפגעים  היו  לא  ורחלים.  אריאל 
הרכב.  לכלי  נגרם  נזק  אולם 
חיפושים  ערכו  הבטחון  כוחות 
ובכפרים  שבאזור  אסככא  בכפר 
כלי  ושני  אקדח  ותפסו  נוספים 

נשק נוספים.
לפני כשבוע נפצע קצין צה"ל 
משמר  של  ולוחם  קשה  באורח 
דריסה  בפיגוע  קל  באורח  הגבול 
בכפר נעמה. מסוק של מד"א פינה 
אותם לבית החולים שיבא שבתל 
השומר. הקצין, סרן ישראל מאיר 
אליצור, סובל מפגיעה רב מערכ־

תית ומאושפז מאז בבית החולים. 
טי־ לאחר  לביתו  שוחרר  הלוחם 

פול רפואי קצר. מתחקיר האירוע 
עלה כי המחבלים השליכו בקבוקי 
תבערה לעבר מעבר סמוך לכביש 
המחבלים  ביצעו  שבו  ברכב   .443
תבע־ בקבוקי  נמצאו  הפיגוע  את 

רה נוספים.

חוסל מחבל שניסה לדקור חיילים
  המשך מעמ' ראשון

שנות  למשך  הרוחנית  קומתם  כל 
חייהם.

שליט"א  הישיבה  ורבני  ראשי 
הגר"ח  מרן  ברכת  את  קבלו 
בע־ שדיבר  שליט"א  קנייבסקי 

הגרב"ב  מרן  על  ובחמימות  רגה 
הישבה"ק  מייסד  זצוק"ל  ליבוביץ 
דקמניץ בליטא, אותו זכה לראות 
'קאמ־ הק'  שהמוסדות  בילדותו, 

של  ישיר  המשך  הם  בארה"ק  ניץ' 
במסי"נ,  שייסד  הכבירים  מפעליו 
והאציל ברכתו: "מצוה רבה לסייע 
לידידי רבי יצחק שיינר שליט"א, 
יעתיר  הגרב"ד  מרן  ובוודאי 

ממרום על כל המסייעים!"
בהב־ מלווה  המגבית  כן,  כמו 

זצוק"ל  התורה  אדירי  של  טחתם 
אשר  חיים',  'החפץ  מרן  ה"ה 
תורמי  על  קדשו  בכתב  התבטא 

ל'ברכה  יזכו  כי  הישיבה  ומסייעי 
חיים ושלום!' כמו גם הבטחתו של 
זיע"א  בער  ברוך  רבי  הגאון  מרן 
אשר  הישיבה,  מייסד  מקאמניץ 
לישיבת  התורמים  כל  כי  הבטיח 
'ופ־ מיוחדת  לברכה  יזכו  קאמניץ 

רנסתם תהא מבורכת!'.
אלו,  נדירות  להבטחות  בנוסף 
למעמד  הישיבה  בהנהלת  נערכים 
וזעקה  תפילה  עצרת  כנוס',  'לך 
ענקית, בה יעתירו 700 ילדי תשב"ר 
וישפכו  חטא,  טעם  טעמו  שלא 
מחזיקי  למען  וזך,  טהור  מפה  שיח 
בית  את  להציל  שיחלצו  הישיבה, 
אורה,  בקרן  ולהעמידם  תלמודם 
שיזכו לכל הישועות הנצרכות להם.

וההיסטורית  הנדירה  העצרת 
אסתר,  תענית  ביום  תתקיים 
הגזירה  רוע  להעברת  המסוגל 
ובמעמד ראש הישיבה הגאון רבי 

שם  כשכל  שליט"א,  שיינר  יצחק 
לברכה  יוזכר  התורמים  משמות 
העניינים  בכל  והצלחה  וישועה 
בזכות החזקת התורה, ובכוח הת־
פילה העצום במעמד נורא ההוד.

האות  יהיה   12 בשעה  היום 
למשך  ואילך  זו  שמשעה  הזה, 
ה',  יום  ולמחר  והלילה  היום  כל 
מו־ בוגרי  אלפי  בהמוניהם  יצאו 

הישיבה  ראש  תלמידי  הק'  סדות 
ומוס־ הישיבה"ק  וידידי  שליט"א, 
מושבותיהם,  מקומות  בכל  דותיה 
ישראל  אלפי  רבבות  את  לזכות 
התו־ בהצלת  אישית  בהשתתפות 

תרומה  כל  כאשר  כפשוטו,  רה 
הישיבה  חילוץ  לצורך  קריטית 
נקלעה.  אליו  הכלכלי  מהמצב 
יזכו  ועי"ז  אורה,  בקרן  והעמדתה 
כולם להצלחה בכל מעשה ידיהם 

ולישועה שלימה בכל הענינים.

היום: פתיחת מגבית ההצלה 'אדירי התורה 
מתחננים בבקשה' עבור מוסדות ישיבת קאמניץ

  המשך מעמ' ראשון

אשר  הש"ס,  וסיום  משנה  סדרי 
לטובת  האחרונה  בשנה  נלמדו 
נשמת כ"ק מרן האדמו"ר זי"ע, עפ"י 
בקשתו לערוך מדי יום שיעור מש־

ניות מיוחד. כמדי שנה בשנה, ייערך 
ומש־ דהילולא,  ביומא  הש"ס  סיום 

סדרי  ששה  סיום  את  גם  בכך  לים 
משנה הנלמדים ע"י המוני תלמידיו 
המקפידים על לימוד פרק משניות 

יומי בקביעות לטו"נ הטהורה. 
והתעוררות  חיזוק  דברי  משא 
נדבורנה  חסידי  המוני  בפני  ישמיע 
הדגול  האורח  להשתתף,  הצפויים 
רבי  הגה"צ  ה"ה  המפורסם  המשפיע 
שזכה  שליט"א  זילברברג  מאיר  צבי 
בימי נעוריו להתקרב לאישו היוקדת 

ויעלה  זצוק"ל,  ההילולא  בעל  של 
להת־ שפר  ואמרות  מלהיבים  פנינים 
עלות וללכת בדרכיו של אותו צדיק.

דברי אלוקים חיים, יעלה ממשיך 
מרן  כ"ק  ה"ה  הילולא  בעל  של  דרכו 
המ־ יאזינו  אז  או  שליט"א,  האדמו"ר 
קודש  ובהדרת  קשב  ברוב  שתתפים 
לדברות קודשו שיביא אורחות יושר 
ונתיבות תורה וחסידות כמו גם הגיגי 
עצות  ודרכים  הגדול,  מאביו  זכרונות 
וליכרך  אבות  בדרכי  ללכת  והכוונה 

אחר תורתם ומשנתם הטהורה.
שני,  אדר  ז'  ההילולא  יום  מחר, 
תתקיים תפילת שחרית ברוב עם, בש־
עה 7:30 בבוקר, כאשר לאחמ"כ יערוך 
'לחיים  שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
טיש', ובו יעלה את זכרו הטהור ויעורר 

ובנתיבותיו  הנעלים  באורחותיו  ללכת 
כל  בה  ללכת  הורה  אשר  הקדושים, 

הימים.
ההילו־ יום  המחרת,  יום  במהלך 
לא, יעלו אלפי חסידים ומעריצי זכרו 
לשפוך  זי"ע  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
שיח על ציונו הקדוש באוהל אדמו"רי 

נדבורנה בהר הזיתים בירושלים. 
ברא־ תיערך  המרכזית  העליה 

שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק  שות 
ומאות  חסידים  קהל  בהשתתפות 
בחורים תלמידי היכלי הישיבות ובני 

החבורות מכל רחבי הארץ. 
מריכוזי  ייצאו  מאורגנות  הסעות 
הקהילה לקראת שעה זו. למקום של 
ציונו  נודע  התפילות  לקבלת  סגולה 
על  שהשתטחו  רבים  כאשר  הקדוש, 

הצטרכויותיהם  בכל  נושעו  הציון 
וכ־ לטובה,  ליבם  משאלות  ובמילוי 

בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שהבטיח  פי 
הקד'  בצוואתו  זיע"א  יעקב'  ה'באר 

'וגם אני אשתדל להיטיב עימכם'.
נמסר, כי תוגברה האבטחה במקום, 
סודרו  ההילולא  ימי  שעות  כל  ולאורך 
האבטחה  אנשי  ותוגברו  בטחון  אנשי 
לפקוד  הצפויים  הגדול  ציבור  לרווחת 

את הציון בימי ההילולא. 
נשלמה  נדבורנה  חסידי  במרכז 
שיהיה  ההילולא,  ליום  ההיערכות 
לרווחת  טוב,  היותר  הצד  על  הכל 
כי  תקוה  מתוך  להשתטח  העולים 
זכותו הגדולה של בעל ההילולא תגן 
כל  ועל  לאורו  הנאותים  על  ותושיע 

בית ישראל, אמן.

הערב: המוני חסידי נדבורנה יתכנסו לסעודת הילולא מרכזית 
לרגל הילולת כ"ק מרן אדמו"ר ה'באר יעקב' זיע"א

  המשך מעמ' ראשון

תבערה  בקבוק  ויידו  הבית  בהר 
לעבר הנקודה. 

המשטרה  האירוע  בעקבות 
שערי  את  וסגרה  למתחם  פרצה 
ועל  למתחם,  והיציאה  הכניסה 
דרשה  המשטרה  הפלסטינים  פי 
אקצא  אל  במסגד  הנאספים  מכל 
נע־ עשרה  המקום.  את  לעזוב 

רקע  על  מתרחש  האירוע  צרו. 
שער  באזור  לאחרונה  המתיחות 
א־רחמה,  באב  במתחם  הרחמים, 
המוסלמים  של  כניסתם  רקע  על 

המקום  בהם  שנים  לאחר  למקום 
היה סגור.

מצב  הערכת  בתום  כך,  בתוך 
מחוז  מפקד  שקיים  מיוחדת 
הוא  ידיד,  דורון  ניצב  ירושלים, 
הבוקר  יפתח  הבית  הר  כי  הנחה 
העי־ לאחר  זאת  למבקרים, 
יום  במהלך  שהתרחשו  מותים 

האתמול. 
לפי המתווה המתגבש למשבר 
ישמש  לא  המקום  א־רחמה,  באב 
לכמה  לשיפוץ  וייסגר  לכינוסים, 
בכאן  דיווח  לפי  כך  חודשים, 

תתקיים  לא  החדש  במתחם   .11
וגם  הזאת,  בתקופה  התכנסות 
לאחר מכן, ולאחר השיפוץ יוקמו 
שיחזיק  הוואקף,  של  משרדים  בו 

במפתחות למקום. 
11 לכאן  אמר  בוואקף  גורם 
הת־ שם  שתהיינה  הכרח  "אין  כי 

כנסויות, אבל לא תכתיב ישראלי. 
שכך  להחליט  צריכים  אנחנו 
מבקשת  ישראל  כך,  בתוך  יהיה". 
ראש  הרוחות.  את  להרגיע  מירדן 
זה  הוא  שבת,  בן  מאיר  המל"ל, 

שהעביר את הפנייה.

דיווח פלסטיני: הרוג ו-40 נפגעים 
בעימותים עם צה"ל באיו"ש

  המשך מעמ' ראשון

כנס בינלאומי למבקרי 
מדינות מתקיים בישראל

מאת חיים מרגליות

ונציב  המדינה  מבקר  משרד 
בירושלים  יארח  הציבור  תלונות 
המשותף  הבינלאומי  הכנס  את 
המדינה  מבקר  לארגוני  השלישי 
הכנס  קיום  ואסיה.  אירופה  של 
בישראל מהווה הכרה של מוסדות 
ביקורת בעולם במעמדו של משרד 
הצי־ תלונות  ונציב  המדינה  מבקר 

בור הישראלי.
בו־ "נושאים  הינו  הכנס  נושא 

ערים ומצבי חירום". הכנס יעסוק 
במגוון רחב של נושאים הקשורים 
מבקרי  משרדי  של  בהיערכות 
נושאים  עם  להתמודדות  המדינה 
הזדקנות  כגון  בוערים  גלובליים 

אק־ שינויי  הגירה,  האוכלוסייה, 
יעסוק  הוא  כן,  כמו  וסייבר.  לים 
ביקורת  לביצוע  במתודולוגיות 
במובנם  חירום  בנושאי  מדינה 
טבע  ואסונות  טרור  כמו  הרחב, 
רעידות  צונאמי,  ענק,  (שרפות 

אדמה וכדומה).
130 מעל  ישתתפו  בכנס 
מתוכן,  מדינות.  מ־42  נציגים 
בראש 21 משלחות יעמדו מבקרי 
אוקראינה,  המדינות  של  המדינה 
הרצוגובינה,  בוסניה  אסטוניה, 
הודו,  קוריאה,  דרום  גיאורגיה, 
מל־ ליטא,  לטביה,  יוון,  הונגריה, 
פור־ פולין,  נפאל,  מקדוניה,  טה, 
ספרד,  פינלנד,  פיליפינים,  טוגל, 

סרביה, צ'כיה ורומניה.



המבשר | יום ד', ו' באדר ב' תשע"ט | עמוד ה

"זה תחביב לאומי לצטט קטעים שכתבתי בעבר" 

יאיר לפיד בראיון לתקשורת

ח"כ יאיר לפיד, שמעתה כבר לא יהיה ראש מפלגה, הוא אחד 
האנשים הכי מצוטטים בתקשורת הישראלית. הענין הוא, שברוב 
נאמן  לא  הוא  כמה  עד  להוכיח  באים  הללו  הציטוטים  המקרים, 
לדרכו. היום אומר כך ומחר אומר אחרת, רק כדי לחזור מחרתיים 

ולומר משהו שלישי שאינו דומה למה שאמר תמול ושלשום. 
אפשר להבין את התרעומת שלו על כך שכולם מצטטים אותו 
שוב ושוב כדי להזכיר לו שהוא שוב שינה כיוון. אחרי הכל הוא 
פוליטיקאי. אז נכון שהוא הבטיח להביא פוליטיקה חדשה שבה 
השקר יהיה מחוץ לתחום, אבל היי, גם את ההבטחה הזאת הוא 
הבטיח כפוליטיקאי... ברור אם כן שנאיבי היה מצדנו להאמין לה 

מלכתחילה. 
להחליף  אידאולוגיות,  לשנות  יכול  שהוא  הוכיח  לפיד  ואכן, 
אמיתות, להתאים את עצמו לכיוון מצב הרוח הלאומי, ולהוביל 
קו שונה ואף מנוגד לחלוטין לזה שהוביל רק אתמול, או בשבוע 

שעבר. 
אבל מכל ההבטחות שלו לפני שנבחר בפעם הראשונה לכנ־

סת, היו כמה בודדות שאותן הוא מילא בשמחה, ושבהן דבק לכל 
למוסדות  התקציבים  ושלילת  הישיבות,  בני  גיוס   – הדרך  אורך 
ביטוי  לידי  הביא  אכן  הוא  הללו  המזימות  את  כמובן.  החרדיים, 
בחקיקה ובגזירות שונות ומשונות שהנחית מתוקף המעמד שני־

תן לו כשר האוצר. 
רק  אלא  חרדים  שונא  לא  שהוא  בלהט  שטען  לפיד  אותו 
הסיוע  תקציבי  את  עשק  בנטל,  בשוויון  נושאים  לראותם  רוצה 
לקבלת  הקריטריונים  הקשחת  ידי  על  העובדות,  הבית  מעקרות 
של  בהצטרפותן  שפגע  צעד  לילדים,  למעונות  ממשלתי  סבסוד 
נשים חרדיות לשוק העבודה, בניגוד מוחלט לאג'נדה שלו, שט־

ענה שרצונו שיותר חרדים יעבדו. כך ובדרכים רבות נוספות הוא 
הוכיח פעם אחר פעם שלא רק שטובת החרדים אינה לנגד עיניו, 

אלא נראה שרעתם היא זו שמסבה לו אושר וסיפוק. 
צוואת  של  לפועל  המוציא  שהוא  בלהט,  טען  אף  לפיד  יאיר 
עולם,  לדיראון  ייזכרו  אשר  טומי,  של  הנלוזים  מעלליו  את  אביו. 
אין מקום לפרט כאן, אך השנאה שפרצה ממנו עדיין צרובה היטב 
בזכרוננו. אותו אב הטומאה לא יכול היה לסבול ניחוח של יהדות, 
למעט זה העולה מהמטבח היהודי שבו עשה חיל כידוע ליודעים. 

בשינוי אדרת //  יעקב א. לוסטיגמן 

ההבטחות שכן קוימו

של  להקמתה  כהמשך  החרדיים, 
במס־ הארצית,  הקהילות  מועצת 

שהתקבלו  ההחלטות  יישום  גרת 
של  ההיסטורית  הארצית  בכנסיה 
שנערכה  ישראל,  אגודת  תנועת 
צאנז'  'גלי  במלון  הקודם  בחודש 

המחודש שבקרית צאנז – נתניה. 
המועצות  של  היום  סדר  על 
ומהותיים  קריטיים  נושאים  עולים 
ולר־ הקהילות,  של  לתפקודן 

ממצוקת  בכללותו,  הציבור  ווחת 
פתרונות  אחר  והחיפוש  הדיור 
בעיות  ועד  ומהירים,  זמינים  דיור 

היערכות  ציבורית,  תחבורה  של 
משתתפים  רבי  אירועים  לקראת 
מערך  כולל  החסידיות  בחצרות 
ולא־ האירוע  לפני  המונים  הסעת 

ומגוונים  רבים  נושאים  ועוד  חריו, 
זו  להיעזר  הקהילות  יכולות  שבהם 
להסתייע  בבד  ובד  זו,  של  בנסיונה 

הערים  ראשי  הכנסת,  בחברי  גם 
וחברי מועצות הערים אשר לוקחים 
גם הם חלק פעיל בכינוסי המועצות, 
על מנת לייצר קשר ישיר עם נציגי 
שיתוף  את  ולהגביר  הקהילות 
נציגיהן  עם  הקהילות  של  הפעולה 

בכנסת ובמועצות הערים. 

'ויעשו כולם אגודה אחת': מועצת הקהילות 
בירושלים תתכנס היום באולמי 'בית מלכה' 

להתרחש אם חלילה הכח החרדי 
לא ימצה קולותיו ביום הבחירות.

מציאות  יוצרים  לא  "אנחנו 
התורה.  ביהדות  הסבירו  מדומה", 
"איננו באים ליצור 'מסעות הפחדה 
ציבור  את  מפנים  אנחנו  מדומים'. 
אחר  לעקוב  התורה  יהדות  בוחרי 
לקרוא  האחרונות,  ההתפתחויות 
קרה  מה  להיזכר  קהל,  דעת  סקרי 
בממשלת  שנים  חמש  לפני  כאן 

לפיד, ולחבר בין הדברים. התוצאה 
נמקסם  לא  אם  עצמה:  בעד  תדבר 
את הכח החרדי, אנו עלולים למצוא 
הזכו־ לפיד  בממשלת  חזרה  עצמנו 

רה לדיראון עולם. אנחנו לא רוצים 
להיות שם", אמרו.

שכבר  המרכזיים  המטות 
מטות  הם  המרץ,  במלא  פועלים 
וההס־ התפעול  השילוט,  הארגון, 

את  מזמינה  התורה  יהדות  ברה. 
הציבור הקדוש ליטול חלק פעיל 

להבטיח  וכדי  הענפה  בפעילות 
החרדי  היהודי  צרכי  שמירת  את 

ביום שאחרי הבחירות. 
שה־ כדי  הכל  לעשות   "עלינו 

יהודי  בית  בכל  יחלחל  הזה  מסר 
הבהירו  הקרוב",  החודש  במהלך 
אבן  נותיר  "לא  ההסברה.  במטה 
על אבן ונפקוד כל פינה כדי לעו־

ולמנוע  משאננות  הציבור  את  רר 
ארבע  חלילה  חזרה  של  אפשרות 

וחצי שנים אחורה". 

התלהבות בקרב פעילי יהדות 
התורה מהופעת קמפיין 'רגע האמת' 
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האוצר: ירידה במכירת הדירות על 
רקע חוק צמצום השימוש במזומן

מאת שלמה גרין

9,200 נרכשו  ינואר  במהלך 
דירות חדשות, עליה של 3 אחוז 
אשתקד.  לינואר  בהשוואה 
מחיר  עסקאות  בניכוי  אולם 
למשתכן, הסתכם סך העסקאות 
ב־8,000 בינואר  החופשי  בשוק 
אחוז   5 של  ירידה  בלבד,  דירות 
וירי־ אשתקד  לינואר  בהשוואה 
לד־ בהשוואה  אחוז   13 של  דה 

מנתוני  עולה  כך  האחרון.  צמבר 
שתולה  באוצר,  הראשי  הכלכלן 
לירידה  האפשרית  הסיבה  את 
בכניסתו לתוקף של חוק צמצום 

השימוש במזומן.
במס־ המחודשת  הירידה 

החופשי  בשוק  העסקאות  פר 

בפלח  במיוחד  הורגשה  בינואר 
שניה,  יד  דירות  של  השוק 
(בה־ אחוז   8 של  ירידה  שרשם 

לאחר  אשתקד)  לינואר  שוואה 
שנרשם  אחוז   20 של  חד  גידול 
כאמור,  האחרון.  בדצמבר 
הנ־ מן  לא  כי  מציינים  באוצר 

הושפע  בחלקו  לפחות  כי  מנע 
הגידול החד במספר העסקאות 
לאחר  והירידה   ,2018 בדצמבר 
לתוקף  מכניסתו  בינואר,  מכן 
האוסר  חוק  של  השנה  בינואר 
עס־ בביצוע  במזומן  שימוש 

של  מכירה  או  רכישה  קאות 
נדל"ן. 

שנ־ החדשות  הדירות  סך 
אלף   3.1 על  עמד  בינואר  מכרו 
דירות  אלף   1.2 מזה  דירות, 

הע־ בניכוי  ממשלתי.  בסבסוד 
נרשמה  המסובסדות  סקאות 
דירות  במכירת   5% של  עליה 
בהש־ החופשי  בשוק  חדשות 

וואה לינואר אשתקד.
נמצאה  גיאוגרפי  בפילוח 
האזורים.  בין  גבוהה  שונות 
נמשך  חדרה  שבאזור  בעוד  כך, 
קצב גבוה של מכירות, על רקע 
מבצע מכירות באור־עקיבא וכך 
המר־ באזור  רחובות,  באזור  גם 

אחוז   14 של  ירידה  נרשמה  כז 
בשוק  חדשות  דירות  במכירת 
מבצע  של  סיומו  עם  החופשי, 
שיעורי  יהודה.  באור  המכירות 
ירידה דומים נרשמו גם באזורי 

ירושלים וב"ש.
הצעירים  הזוגות  רכישות 

אלף  ב־4.9  בינואר  הסתכמו 
דירות  אלף   1.2 מזה  דירות, 
בה־ ממשלתי.  בסבסוד  נרכשו 

נרשם  אשתקד  לינואר  שוואה 
הזו־ ברכישות   8% של  גידול 

החופשי,  בשוק  הצעירים  גות 
השיא  לרמת  בהשוואה  כי  אם 
האחרון  בדצמבר  שנרשמה 
שני  ב־10%.  אלו  רכישות  ירדו 
ברכישות  מהגידול  שלישים 
בשני  התרכזו  הצעירים  הזוגות 
באזור  וחדרה.  רחובות  אזורים: 
בפרויקט  הגידול  התרכז  חדרה 
באור־עקיבא.  המשווק  גדול 
הסת־ הדיור  משפרי  רכישות 

דירות,  אלף  ב־3.2  בינואר  כמו 
ירידה של 9% בהשוואה לינואר 

אשתקד. 

בעקבות דו"ח ועדת פלמור
המשטרה החלה בהטמעת נוהל הזדהות בפני שוטר

מאת חיים מרגליות

בימים  החלה  ישראל  משטרת 
תעודת  הצגת  נוהל  בהטמעת  אלה 
שגובש  שוטר,  בפני  והזדהות  זהות 
המשפטים  משרד  גורמי  בשיתוף 

בעקבות המלצות דו"ח ועדת פלמור.
למיגור  הבין־משרדי  הצוות 
אתיופיה,  יוצאי  כנגד  הגזענות 
המשפ־ משרד  מנכ"ל  בראשות 
נגד  מהתיקים  רבים  כי  מצא  טים, 
כעניין  מתחילים  אתיופיה  יוצאי 
הזדהות  דרישת   – בכך  מה  של 
כדי  המסלימה  מאזרח,  שוטר  של 
שגורר  ממש,  של  אלימות  אירוע 

עיכובים ומעצרים.
הזדהות  דרישת  החוק,  על־פי 
אינה מחייבת חשד מוקדם או חשד 
כלשהו טרם הפעלת הסמכות. המ־

שמעות היא כי שוטר רשאי לדרוש 

ובכל  מקום  בכל  להזדהות  מאדם 
מנת  על  קונקרטי.  חשד  ללא  זמן, 
כראוי,  תופעל  שהסמכות  להבטיח 
לקביעת  מקום  יש  כי  הצוות  קבע 
הפ־ אופן  להסדרת  ברורים  נהלים 

עלת הסמכות.
גיבשה  הוועדה,  המלצות  נוכח 
משטרת ישראל, בשיתוף עם מחלקת 
וראש  פלילי)  (משפט  וחקיקה  ייעוץ 
היחידה הממשלתית לתיאום המאבק 
בגזענות במשרד המשפטים, ובאישור 
לממשלה  המשפטי  ליועץ  המשנה 
שנו־ משטרתי  נוהל  פלילי),  (משפט 

דרישת  סמכות  הפעלת  לאופן  גע 
ההזדהות כלפי כל אדם. הנוהל מכוון 
באופן  תופעל  לא  שהסמכות  לכך 
שרירותי, אלא לאחר שהשוטר מצא 
עילה סבירה להפעלתה, קובע תנאים 
ונועד  הסמכות,  להפעלת  מקדמיים 
ומכבדת  שוויונית  הפעלה  להבטיח 

של סמכות זו.
יפ־ שוטר  הנוהל:  עקרונות  בין 

ההזדהות  דרישת  סמכות  את  עיל 
רק במצבים בהם הוא סבור שהדבר 
דרוש לצורך מילוי תפקידו – זיהוי 
התנהגות חריגה או חשודה או הת־

לאזרח  הפנייה  אופן  אחרת.  נהגות 
יזדהה  השוטר  וענייני.  אדיב  יהיה 
בפני האזרח טרם הפעלת הסמכות, 
המשטרה.  פקודת  מכוח  כמתחייב 
תהליך דרישת ההזדהות לא יימשך 

מעבר לדקות בודדות.
תלונה הנוגעת להפעלת סמכות 
לנוהל  בניגוד  ההזדהות  דרישת 
הציבור  לתלונות  ליחידה  תועבר 
חרי־ אירועים  ישראל.  שבמשטרת 

למשרד  ידווחו  מיוחד  באופן  גים 
ביחידות  יוטמע  הנוהל  המשפטים. 
המשטרה השונות והשוטרים יעברו 

הדרכות והכשרות לגביו.
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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]

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]

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]

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]

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]

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]

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]

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]

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

מחולקת  מטר   170 שפע,  ברב 

סוכה,  מרפסת   + יוקרה  דירות  ל2 

סלון ענק! מטבח מושקע, כוללות 

כפולים.  ושירותים  הורים  יחידת 

מעולה!  מחיר  מרהיב!  לנוף  פונות 

ONE 054-8440016 נדלן
[20051964]

הכי  מיקום  ברוך!  במקור  מציאה 

מרפסת   + מטר  כ70  חד   3 טוב 

שח  ב800  משוכר  משרד   + גדולה 

 052-7658-638 1830.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051963]

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]

הודעות חוק תכנון ובניה - 13/03/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 13/03/19



המבשר | יום ד', ו' באדר ב' תשע"ט | עמוד ז

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

הנדלס"
[20051757]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051755]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051754]

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]

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]

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]

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
בגני  בירושלים  להשכרה  מחסן 
דלת  עד  נוחה  גישה  מ"ר  גאולה 235 

המחסן 0533110010
[20051976]

מיידית  להשכרה  מסודרת  חנות 
27 הישיבה  רח'  גאולה  בשכונת 

מ"ר + חצר. 050-4151080
[20051687]

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
גדולה  חדרים   3 סלבודקא  באיזור 
ש''ח   1,630,000 מעלית   + ק"א  חזית 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20051975]

4-5 דירות  אהרון  בשיכון-ה'-רמת 
מקבלן אמין "תיווך-ט.זינגר" -03-619

0004
[20051974]

שונים  בגדלים  נכה  דירות  ה'  בשיכון 
"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004

[20051973]

4.חד'  בניה,  בגמר  טל,  גני  באזור 
מרפסות  מ"ר   20  + מ"ר   110 גדולה 
באזור   *   * ש"ח   2500000 ק"ק 
מושקעת  חד'   4 פתוח  עורף  ישעיהו 
 *   * בלעדי   ש''ח   1720000 מ"ר   80
ללא  מ"ר  כ60  חיים  בטל  להשקעה 
ש''ח  כ4000  מכניסה   900,000 טאבו 

תיווך הכוכב0548481688
[20051968]

3חד'  אשר  בסלנט/רבנו  בניה  בגמר 
גדולה 84 מ"ר 1600000 (קרוב לביכ 
1950000 107מ"ר  4חד'  הגדול) 
אופציה   + מ"ר   50 ורשא  בגן   *   *
 *   * ש''ח   1350000 רעפים  גג  על 
באהרונוביץ/בית יוסף 5 ענקית עורף 
מעלית 2330000ש"ח  ק"ג +  מ"ר   140

תיווך הכוכב 054848168
[20051967]

ביצחק ניסים, 6 חד' 125מ"ר + אופצי', 
 *   *  2,650,000 חזית  ק"ב,  מפוארת, 
ק"א  בריינס 5חד',  בניה  בגמר  חדשה 
4.5 יעקב  בקהילות   *   *  2600000
ליחידה  אופ'   + מאד  מושקעת  חד' 
תיווך  גמיש  מעלית 2,320,000   + ק"ב 

הכוכב0548481688
[20051966]

מ"ר   125 5חד'  חדיש  בנין  סוקולוב 
2,520,000 לחלוקה  ניתנת  אופ'   +
 *   * הכוכב  בתיווך  מפתח 
90מ"ר  4חד'  בבלעדיות  ברשב"ם 
2390,000 מ"ר,ק"ב,חזית  אופ'30   +

תיווךהכוכב0548481688
[20051965]

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
 + 30מ"ר  יחידת-דיור  בבעש"ט 
בלי  ק"ד  מרוהטת  מאווררת  מרפסת 

2600 ש''ח 053-3103729
[20051971]

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]

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 | 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]

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]

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]

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

3130052-1
[20043044]

טבריה 
4 מפואר,  פנטהאוז  צאנז  בק. 
ולגולן  לכנרת  מדהים  נוף  מרפסות, 

והחרמון. 053-3162137
[20048826]

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]

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. 
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]

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

7616720-1
[20040110]

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

אלבוים 052-715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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

באישור  אדיבים,  נהגים  מקומות, 
משרד התחבורה. 053-4112154

[20050148]

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

053-310-20-26
[20043211]

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

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

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

0527-10-10-20
[20040492]

נא ַ לאנגלית,  מלשה"ק  מתרגם  דרוש 
jobs@transloshon. מייל  לשלוח 

com או לצלצל 052-716-8482
[20051972]

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]

ההגרלות  דוכן  ליד  לבית  ביריד 
נמצאו 2 עציצי פרחים ריחניים. -052

7618093-4
[20051836]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 
 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 
1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

דף היומי בבלי: חולין קו    דף היומי ירושלמי: תרומות ז    חובות הלבבות:
משנה יומית: ב"ב ח, ג-ד    הלכה יומית: או"ח  חשבון הנפש הששי (הברית) 
תעב, ב-ד    רמב"ם יומי: תמורה ד. טומאת מת א-ב    שו"ע הרב - רב יומי:
יט, א-ג    דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' תקיז-תקכג    חפץ חיים: לה"ר 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' עא. ו, ט-י  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:068:088:078:098:088:05סו"ז ק"ש מג"א
8:518:528:528:538:538:50סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:209:229:219:239:239:19סוף זמן תפלה מג"א
9:509:529:519:529:529:49סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:4911:5011:5011:5111:5111:48חצות היום
12:1912:2012:2012:2112:2112:18מנחה גדולה

17:5017:4617:4817:4817:4817:43שקיעת החמה
זמנים למחר

4:234:254:234:264:254:21עלות השחר
5:025:045:035:055:045:01זמן ציצית ותפילין

5:515:595:515:555:555:50הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6196324 ר' עקיבא 162    תל  פרינץ 052-8098620 כנפי נשרים 22    בני ברק סופר פארם גבעת שאול ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה  סופר פארם פלורנטין  סופר פארם מיניסטור אביב
077-8882100 רח' בן יהודה 4 077-8881890 רח' הרצל 96 מהשעה 20:00 עד 01:00 בלילה  סופר פארם בן יהודה
077-8880080 רח' איינשטיין 40 מהשעה 20:00 עד 08:00 מהשעה 20:00 עד 01:00 בלילה  סופרפארם רמת אביב
סופר פארם סיטי סנטר 077-8880790 077-8881910 קניון עיר ימים    חיפה סופר פארם עיר ימים למחרת    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון שד' בן גוריון 6    רמת גן סופרפארם

סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן:  אהרון 6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד
מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 212.545-
אתמול: 212.56-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
22-7

תל אביב
23-12

חיפה
21-10

גולן
23-7

טבריה
24-10

גליל
18-6

באר שבע
27-9

אילת
23-13

מזג האויר
טמפ' גבוהות מהרגיל

היום - הטמפרטורות גבוהות מהרגיל. בשעות 
אחה"צ יחדור לאזורינו אוויר קריר יותר ולח. 

הרוחות יתחזקו וייעשה אביך. משעות הערב 
יחלו לרדת גשמים בצפון הארץ אשר יתחזקו 

ויתפשטו בהדרגה במהלך הלילה עד לצפון 
הנגב וילווו בסופות רעמים. שלג יירד בחרמון. 

חמישי - צפויים גשמים מדי פעם מצפון 
הארץ ועד לצפון הנגב. ייתכנו סופות רעמים 

בודדות. בבקעת הירדן, מדבר יהודה וים 
המלח קיים חשש לשטפונות. הטמפרטורות 

יירדו במידה ניכרת והן תהיינה נמוכות 
מהרגיל בעונה. בדרום הארץ ייתכן אובך. 

משעות אחה"צ הגשמים ייחלשו.

שישי - מעונן חלקית. עד הצהריים צפוי גשם 
מקומי בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה קלה 

של הטמפרטורות.

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

קיים חשש משטפונות בבקעת הירדן, מדבר 
יהודה וים המלח. הטמפרטורות יירדו ויהיו 

נמוכות מהרגיל לעונה.

שבתשישיחמישי
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 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

נקסטג'ן ביומד בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה 

זימון  בדבר  מידי  דיווח  פרסמה   ,2019 במרץ   11 ביום  כי  בזאת,  להודיע  מתכבדת  החברה 
ד', 17 באפריל  אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה אשר תיערך ביום 
2019, בשעה 10:30 במשרד קצנל דימנט, עורכי-דין, רחוב מדינת היהודים 89, בניין E, קומה 
לעניין הזכות  במניות  לבעלות  "מועד ההצבעה"). המועד הקובע  (להלן:  9, הרצליה-פיתוח 

להצביע באסיפה הכללית הינו יום א', 17 במרץ, 2019 (להלן: "המועד הקובע").
גב' מיכל אבטליון כדירקטורית חיצונית  (1) אישור מינויה של  יומה של האסיפה  על סדר 
הכללית; האסיפה  על-ידי  מינויה  אישור  מיום  החל  שנים,   3 בת  כהונה  לתקופת  בחברה, 
חיצונית  כדירקטורית  למינויה  בכפוף  אבטליון,  מיכל  לגב'  ושיפוי  פטור  כתבי  הענקת   (2)

בחברה. 
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה. המועד 
האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון 
מועד  לפני  ימים  חמישה  עד  הינו  העמדה  להודעות  החברה  דירקטוריון  תגובת  להמצאת 

האסיפה.
הפועלת  האלקטרונית  ההצבעה  מערכת  באמצעות  גם  להצביע  זכאי  רשום  לא  מניות  בעל 
לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות 
ההחלטות  בדבר  נוסף  למידע  האסיפה.  כינוס  לפני  שעות  שש  עד  הינו  הנ"ל  המערכת 
לכלול  בקשה  להמצאת  האחרון  המועד  הנדרש,  הרוב  החוקי,  המניין  היום,  סדר  שעל 
כתב  ושל  המידי  הדיווח  של  מלא  עותק  ראו  הנדחית  האסיפה  ומועד  היום  סדר  על  נושא 
ההצבעה שפורסם ביום 11 במרץ, 2019 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו:

www.magna.isa.gov.il (מספר אסמכתא: 2019-01-020965).
נקסטג'ן ביומד בע"מ  
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רק 61% ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך 
פרסמו את כל דו"חות ההתקשרות הנדרשים 

מאת חיים מרגליות

משרדי  של  ההתקשרות  דו"חות 
הממשלה ויחידות הסמך לרבעון הר־
מעלים  והם  פורסמו,   2018 של  ביעי 
47 רק  כי  עולה  היחידה  מבדיקת  כי 
היחי־ מכלל   61% (שמהוות  יחידות 
דות במשרדי הממשלה ויחידות סמך 
ארבעת  את  פרסמו  לנוהל)  הכפופות 
השנה  במהלך  הנדרשים  הדו"חות 

החולפת. 
היחידה  שפרסמה  הנוהל  פי  על 
לפני  המידע  לחופש  הממשלתית 
הממשלה  משרדי  כל  שנים,  שלוש 

אחת  לפרסם  חייבות  הסמך  ויחידות 
לרבעון ובאופן יזום את דו"ח ההתק־
שרויות עם ספקים פרטיים, בהתבסס 
על המערכת באמצעותה מתנהל הר־

כש הממשלתי. למרות הנוהל הקיים, 
הממשלה  ראש  משרד  כי  נמצא 
ומורשת  ירושלים  לענייני  והמשרד 
ההתקשרות  דו"חות  פרסמו  לא  כלל 

במהלך השנה החולפת.
נכון  כי  עולה  מהבדיקה  בנוסף, 
הר־ הרבעון  של  ההתקשרות  לדו"ח 
ביעי של 2018, משרד החקלאות ופי־
תוח הכפר הוא המשרד העומד בראש 
סכום  עם  הממשלה  משרדי  רשימת 

ביותר,  הגבוה  הכולל  ההתקשרויות 
עם  המשרד  הוא  המשפטים  ומשרד 

מספר ההתקשרויות הגבוה ביותר.
ראש  סגן  בילבסקי,  שלומי  עו"ד 
המידע,  לחופש  הממשלתית  היחידה 
של  בתקציביהם  "שקיפות  כי  אמר 
לאזר־ מאפשרת  הממשלה  משרדי 
פעול־ דרכי  את  ולבחון  ללמוד  חים 

פרסום  הרבה.  חשיבותה  ומכאן  תם, 
פירוט  ברמת  רבעון  מדי  הדוח"ות 
הבי־ בזירה  גם  חדשנית  הינה  גבוהה 

הרשויות  מכל  מצפים  ואנו  נלאומית, 
חופש  חוק  חל  עליהן  הציבוריות 

המידע לאמץ סטנדרט זה".

הותר לפרסום שמו של הישראלי השני 
שנספה בהתרסקות המטוס באתיופיה
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יע־ מזכרון   (50) ראם,  שמעון 
שנהרג  הנוסף  הישראלי  הוא  קב 

ביום  באתיופיה  המטוס  בתאונת 
ראשון. כך הותר אמש לפרסום.

אברהם  כי  פורסם  אתמול 
גם  נהרג  אדומים  ממעלה  מצליח 

של  חייהם  את  שגבה  באסון  הוא 
157 נוסעים.

ראם הוא אב לחמישה ילדים, 
בחברת  אבטחה  כסמנכ"ל  שימש 

המתמחה  וניהול,  יעוץ  שפרן 
בייעוץ בתחומי ניהול אבטחה וב־

פרטיים  וארגונים  לחברות,  טחון 
מישראל  יצא  הוא  ובחו"ל.  בארץ 
בדרכו לניירובי, דרך אדיס אבבה, 

לפגישה עסקית.
סיפר  רז  עודד  החברה  מנכ"ל 
כי בסביבות חצות עוד שוחח עמו 
הטיסה  על  שעלה  לפני  בטלפון, 
בנמל התעופה בן גוריון. עם קבלת 
הידיעה על תאונת המטוס הקטל־

בין  היה  ראם  אם  לברר  החל  נית, 
הנוסעים, ובשעות הצהריים קיבל 
החוץ.  ממשרד  רשמי  אישור  לכך 
עושה  שהיה  טיסה  שזו  ציין  עוד 

כדרך קבע בשל תפקידו בחברה.
זכ־ המקומית  המועצה  ראש 

צוותי  כי  מסר  דשא,  זיו  יעקב,  רון 
המשפחה.  לבית  הגיעו  המועצה 
"אנחנו משתתפים בצער המשפחה 
ותומכים ככל שניתן. אנחנו יודעים 
על שקרה אתמול משעות הצהריים, 
המשפחה קיבלה עדכון מהמשטרה 
ושלחנו צוותים סוציאליים ופסיכו־

לוג מטעם העיריה".

נחקר הקשר בין התרסקות 
המטוסים באתיופיה ובאינדונזיה 

מדינות אירופאיות הצטרפו אתמול לאיסור הטיסה על מטוסי 'בואינג' מהדגם 
 'MAX שהתרסק – '737-8

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

התרסקות  אסון  בעקבות 
המטוס באתיופיה שלשום, בו נה־
מספר  אוסרות  אדם,  בני   157 רגו 
הדגם  מאותו  מטוסים  על  מדינות 
לאיסור  הצטרפו  אתמול  לטוס. 
צרפת  בריטניה,  גרמניה,  גם 
שלשום  שכבר  לאחר  ואיטליה, 
אוסטריה,  בלגיה,  הולנד,  הוציאו 
סינגפור,  סין,  אירלנד,  אוסטרליה, 
אלו  מטוסים  על  ומלזיה,  עומאן 
שלהן.  התעופה  בחברות  לטוס 
השבתת  על  שהודיעה  הראשונה 
להתקד־ עד  זה  מדגם  המטוסים 
התעופה  חברת  היא  החקירה  מות 
איירליינס',  'אתיופיאן  האתיופית 
שהמטוס שהתרסק היה בבעלותה 

והופעל על ידה. 
היא  הבעיה  כי  לחשד  הסיבה 
דגם  בכללותו,  המטוס  של  בדגם 

או  במטוס  רק  ולא   ,'MAX 737-8'
שהת־ הטיסה  של  הספציפי  בטייס 

כארבעה  שלפני  בכך  נעוצה  רסקה 
זה  מדגם  מטוס  התרסק  חודשים 
אירעה  המקרים  בשני  באינדונזיה. 
ההמ־ לאחר  קצר  זמן  ההתרסקות 

ולא  חדישים,  היו  המטוסים  ראה, 
על  החשד  את  להטיל  סיבה  היתה 

הטייסים שנחשבו למצוינים. 
שו־ אינם  החוקרים  זאת,  עם 

בין  שהקשר  האפשרות  את  ללים 
מטו־ של  ההתרסקות  מקרי  שני 

ושיתר  מקרי,  הנו  זה  מדגם  סים 
המטוסים בטוחים לשימוש. 

יצרנית המטוס, חברת 'בואינג' 
האמריקאית מסרה אתמול כי היא 
בוטחת לחלוטין במטוסים מהדגם 
החדש, ולא רואה סיבה לאסור את 
רש־ גורמים  גם  בהם.  השימוש 

הודעות  פרסמו  אמריקאים  מיים 
ברוח דומה. 

החקירה  נמשכת  במקביל 
ההתר־ סיבת  של  האינטנסיבית 

סקות, כשעל פי החוק הבינלאומי 
היא  החקירה  על  שאחראית  מי 
ההת־ אירעה  שבשטחה  המדינה 

אך  אתיופיה,  זה  במקרה  רסקות, 
המ־ את  גם  בחקירה  לשתף  עליה 

ארה"ב  המטוס –  יוצר  שבה  דינה 
'בואינג'.  מטוסי  של  במקרה 
מדינות  לשתף  הסכימה  אתיופיה 
מדי־ כמה  ואכן  בחקירה,  נוספות 

בהתרסקות  נהרגו  שאזרחיהן  נות 
בחקי־ שישתתפו  צוותים  שיגרו 

רה, כולל מדינת ישראל שאיבדה 
שני אזרחים באסון הכבד. 

בריסל: מאסר עולם נגזר על המחבל 
שביצע את הפיגוע במוזיאון היהודי

התובע במשפט הזהיר את חבר המושבעים כי אם יקלו בעונשו של המחבל, 
"הוא ישתחרר וייצא לעוד מסע הרג. הוא ירצח שוב" ^ על סייען למחבל 

נגזר 15 שנות מאסר לאחר שהביע חרטה על מעשיו
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גזר  בבלגיה  המשפט  בית 
מאסר עולם על מהדי נמוש, המ־
חבל הצרפתי שביצע את הפיגוע 
בשנת  בבריסל  היהודי  במוזיאון 

תשע"ד. 
בשבוע שעבר הורשע נמוש, 
אלג'יראי,  ממוצא  צרפת  יליד 
במה־ אדם  בני  של 4  ברציחתם 

לך פיגוע הטרור, שבוצע לאחר 
ששב מסוריה, שם לחם בשורות 
לפיו  שלו,  ההגנה  קו  דאע"ש. 
סוכניות  בין  למאבק  נקלע  הוא 
נדחה  המוסד,  בהן  זרות  ביון 
שה־ המושבעים  חבר  ידי  על 

על  טרור  ב'מעשה  אותו  רשיע 
לפסק  בתגובה  אנטישמי'.  רקע 
"החיים  כי  נמוש  אמר  הדין 

ממשיכים".
נמוש  טען  משפטו  בפתיחת 
בחוליה  השתתף  אכן  שהוא 
שעשתה את הפיגוע, אך לא הוא 
היה הרוצח. אך בהמשך הדיונים 
הוא שמר על זכות השתיקה ולא 

שיתף פעולה. 
את  הזהיר  במשפט  התובע 

יקלו  אם  כי  המושבעים  חבר 
בעונשו של המחבל, "הוא ישת־

חרר וייצא לעוד מסע הרג. הוא 
ירצח שוב".

נאסר בנדרר, שסיפק לנמוש 
את הנשק נגזרו 15 שנות מאסר, 
על  חרטה  שהביע  לאחר  זאת 

המעשים.

בנדרר, אמר בפני חבר המו־
שבעים כי הוא "מתבייש להיות 
שסייע  בכך  הורשע  הוא  כאן". 
שסיפק  וכן  הרצח  את  לתכנן 
המעשה.  לביצוע  הנשק  את 
"אני מתבייש ששיתפתי פעולה 
אדם,  בן  לא  "הוא  אמר.  איתו", 

הוא מפלצת".

המוזיאון היהודי בבריסל

הוחרמו 12 טון קופסאות 
שימורים שנגנבו ממפעל
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משטרת  של  יזומה  בפעילות 
הוחרמו  הבריאות  ומשרד  ישראל 
של  שימורים  קופסאות  טון   12
אינם  כי  בחשד  וזיתים  מלפפונים 
להיות  ועלולים  למאכל  ראויים 
הפצתם  לפני  רגע   – מסוכנים 

לציבור.
הצוותים הגיעו למחסן נטוש 
טון   12 במקום  שהחזיק  בחצור 
מל־ של  שימורים  קופסאות 

מבלי  ועגבניות  זיתים  פפונים, 

מתאימים  אישורים  בידו  שיש 
בחשד  הבריאות,  משרד  מטעם 
שי־ בקופסאות  מדובר  כי 
למא־ ראויים  שאינם  מורים 

פג  אף  מהם  ולחלק  אדם  כל 
התוקף . 

השימורים  קופסאות  כל 
הבריאות  משרד  ידי  על  הוחרמו 
עו־ חצור  תושב   35 בן  וחשוד 

עלה  מהחקירה  לחקירה.  כב 
השימורים  קופסאות  כי  חשד 
כמו  שימורים.  ממפעל  נגנבו 
קופסאות   200 עוד  אותרו  כן, 

וגם  למסעדה  שנמכרו  שימורים 
הן הוחרמו.

הצבעה מכרעת לגורל עתידה של בריטניה: 

הפרלמנט הבריטי יצביע היום על 
אפשרות של 'ברקזיט' ללא הסכם

אתמול דחה הפרלמנט ברוב קולות את הצעת ההסכם שהשיגה ראש 
הממשלה מיי עם האיחוד האירופי: "לא תהיה הזדמנות שלישית" ^

האופציות: פרישה ללא הסכם, דחיה או משאל עם חוזר
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

דחה  הבריטי  הפרלמנט 
שה־ ההסכם  טיוטת  את  אתמול 
ת'  הגב'  הממשלה  ראש  גישה 
אינטנסיביים  דיונים  לאחר  מיי, 
האירופי.  האיחוד  הנהגת  עם 
מיי טענה קודם להצבעה כי זוהי 
עבור  ביותר  הטובה  האופציה 
לפרי־ התנאים  לגבי  בריטניה 

ולאחר  האירופי,  מהאיחוד  שה 
על  עמוק  צער  הביעה  ההצבעה 

כך שהיא נדחתה כצפוי. 
האירופית,  הנציבות  נשיא 
ז'אן קלוד יונקר, הבהיר אתמול 
לאוזניהם  שנועדה  בהצהרה 
לה־ קודם  הפרלמנט  חברי  של 

הזדמנות  תהיה  "לא  כי  צבעה, 
שהוצעו  התנאים  וכי  שלישית", 
החוזרים  הדיונים  לאחר  למיי 
וסופיים,  אחרונים  הם  והנשנים 
נוספות  הקלות  תהיינה  לא  וכי 
האירו־ האיחוד  מצד  לבריטניה 

פי. 
לפני  אתמול,  טענה  מיי 
ההצבעה בפרלמנט על ההסכם, 
טו־ תנאים  להשיג  הצליחה  כי 

בים יותר מול האיחוד האירופי, 
אותה  שכבלו  התנאים  לגבי 

צפון  בין  לגבול  בקשר  לאיחוד 
מבריטניה  חלק  שהיא  אירלנד 
עצ־ מדינה  שהיא  אירלנד  לבין 

מאית החברה באיחוד האירופי. 
הממלכה  של  הכללי  התובע 
בה  דעת  חוות  פרסם  הבריטית 
האחרונים  הצעדים  כי  הבהיר 
את  הפחיתו  אמנם  מיי  שנקטה 
תהיה  שבריטניה  לכך  הסיכון 
תלויה באיחוד האירופי, אך לא 
מנעו את הסיכון לחלוטין. חוות 
מחברי  רבים  שכנעה  זו  דעת 

הפרלמנט להתנגד להצעה. 
ההסכם  דחיית  בעקבות 
אתמול, יצביע הפרלמנט הברי־
פרי־ של  אפשרות  על  היום  טי 

היעד  בתאריך  הסכם  ללא  שה 
שבועיים  בעוד  שיחול  המקורי 
בבריטניה  הפרשנים  ויומיים. 
התקשו אמש להעריך כיצד יצ־
ביע היום הפרלמנט בסוגיה זו. 

היום  ההצעה  וגם  במידה 
הבריטים  בפני  תעמוד  תידחה, 
הברקזיט  את  לדחות  אפשרות 
יותר  טוב  הסכם  להשיג  בנסיון 
מול האיחוד, או לחלופין להשיג 
הבריטי  הפרלמנט  תמיכת  את 
לפרי־ או  שהושג  להסכם  עצמו 

שה ללא הסכם. 

אפשרות נוספת שבבריטניה 
היא  הרף,  ללא  עליה  מדברים 
ייערך  כי  שיקבע  חוק  חקיקת 
והעם  בנושא,  חדש  עם  משאל 
החל־ את  לשנות  יוכל  הבריטי 

טתו במשאל העם הקודם, לפיה 
מהאיחוד  לצאת  בריטניה  על 
כזה,  שבמקרה  יתכן  האירופי. 
השא־ גם  העם  במשאל  תוכנס 

ההסכם  את  לקבל  יש  אם  לה 
האיחוד  מול  מיי  שהשיגה 
לפרוש  לחלופין  או  האירופי, 

ללא הסכם. 
כי  אתמול  אמרה  מיי  הגב' 
תעזור,  לא  הברקזיט  של  דחיה 
היא  כשבועיים  לפני  כבר  אך 
את  מסירה  היא  כי  הודיעה 
הצ־ כך  על  לערוך  התנגדותה 

והיום  ובמידה  בפרלמנט,  בעה 
הסכם,  ללא  פרישה  תאושר  לא 
אפשרות  על  הצבעה  תיערך 
מבי־ עצמה  כשמיי  דחיה,  של 

לאחר  כי  וסבורה  התנגדות  עה 
ההס־ השגת  התאפשרה  שלא 

הסכם,  בלא  גם  לפרוש  יש  כם, 
התלויה  הוודאות  חוסר  למרות 
יגרום  שהדבר  בכך, והאפשרות 
לפחות  בריטניה  עבור  לקשיים 

בתקופה הראשונה.

09-9564000
קניון ארנה הרצליה

מגוון אפשרויות לאירועים בחדר פרטי

בס"ד

החל מהיום: מערכת חורפית 
תפקוד את ישראל עד סוף השבוע

מאת חיים מרגליות

שהתחמם,  האוויר  מזג 
ומערכת  מהפך  היום  ירשום 
חורפית תחל לפקוד את ישראל 

החל מהיום עד סוף השבוע. 
הט־ כאשר  יתחיל  היום 
גבוהות  תהיינה  מפרטורות 
מהרגיל. בשעות אחר הצהריים 
קריר  אוויר  לאזורנו  יחדור 
יתחזקו  הרוחות  ולח.  יותר 
הערב  משעות  אביך.  וייעשה 
יחלו לרדת גשמים בצפון הארץ 
אשר יתחזקו ויתפשטו בהדרגה 
הנגב  לצפון  עד  הלילה  במהלך 
וילוו בסופות רעמים. שלג ירד 

בחרמון.
ביום חמישי צפויים גשמים 
מדי פעם מצפון הארץ ועד לצ־

פון הנגב. ייתכנו סופות רעמים 

מדבר  הירדן,  בבקעת  בודדות. 
חשש  קיים  המלח  וים  יהודה 
לשטפונות. הטמפרטורות ירדו 
נמוכות  ויהיו  ניכרת  במידה 
הארץ  בדרום  בעונה.  מהרגיל 
הצה־ אחר  משעות  אובך.  יתכן 

ריים הגשמים ייחלשו.
מעונן  יהיה  שישי  ביום 
חלקית. עד הצהריים צפוי גשם 
הארץ.  בצפון  בעיקר  מקומי 
הטמפר־ של  קלה  עליה  תחול 

טורות.
יחזור  שוב  קודש  בשבת 
פעם  מידי  גשם  וצפוי  הגשם, 
הנגב  צפון  ועד  הארץ  מצפון 
מלווה בסופות רעמים בודדות. 
בבקעת  משטפונות  חשש  קיים 
הירדן, מדבר יהודה וים המלח. 
נמו־ ויהיו  ירדו  הטמפרטורות 

כות מהרגיל לעונה.
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