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בג"ץ חוטא לצדק הבסיסי
מדינת  של  המוחלט  הבית  בעל  להיות  בג"ץ  עצמו  שם  שוב 
אחרי  נסחף  ולא  אינטלקטואלי  ביושר  נוהג  היה  אילו  ישראל. 
שהוא  איך  היה  ניתן  האידיאולוגיות  או  הפוליטיות  השקפותיו 
שאינן  החלטות  מחליט  בג"ץ  ושוב  שוב  ואולם  להשלים. 
סבירות  מידת  ועל  איזון  על  בשמירה  הצורך  עם  מתיישבות 

מינימלית.

שופטי בג"ץ הסתפקו במתן החלטה לפסול את מועמדותו של 
הד"ר מיכאל בן ארי אף שוועדת הבחירות אישרה אותו. ומנגד 
עופר  מועמדות  את  לפסול  הבחירות  ועדת  החלטת  את  לבטל 
כסיף מחד"ש ורשימת בל"ד רע"מ הערבית. בשל כך אי אפשר 
מדרשו  מבית  השונים  הפלפולים  ועם  הטיעונים  עם  להתנצח 
הזכור לרע של אהרן ברק המסוגלים לעוות את משמעות חוקי 
הסבירות  חוסר  על  להצביע  חובה  ואולי  אפשר  אבל  הכנסת. 

האלמנטרי של ההחלטות.

יסוד  לחוק  7א  סעיף  הוא  רשימה  או  אדם  לפסילת  הבסיס 
ביתנו  ישראל  סיעת  שיזמה  שלו  האחרון  התיקון  לפי  הכנסת. 
במעשיה  או  במטרותיה  יש  אם  רשימה  או  אדם  לפסול  ניתן 
או  במפורש  הענין,  לפי  האדם,  של  במעשיו  או  הרשימה  של 
במשתמע, אחד מאלה: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה 
יהודית ודמוקרטית; או הסתה לגזענות; או תמיכה במאבק מזוין, 

של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.

מועמדותו של מיכאל בן ארי בוטלה משום שגם היועץ המשפטי 
מצאו בעשרות תיעודים דברים שהם מפרשים כהסתה לגזענות. זהו 
פירוש מחמיר למאבק שמנהל בן ארי נגד הערבים שחותרים נגד 
קיומה של ישראל. וכבר היו תקדימים שדברים קשים נגד מדינת 
אבל  פסילה.  מחייבים  שאינם  ככאלה  בג"ץ  ידי  על  נמצאו  ישראל 
גם אם נניח כי התיקון בסעיף 7א לא הותיר ברירה לשופטים, ובהם 
גם שמרנים ומתנגדי האקטיביזם השיפוטי שנוספו להרכב בשנים 
האחרונות, אלא לפסול את בן ארי מדוע לא החילו את אותו שיקול 
רע"ם  בל"ד  רשימת  על  ובמיוחד  כסיף  עופר  על  גם  מחמיר  דעת 
ההיסטוריה  את  שוללת  היהודים,  נגד  הארץ  ערביי  את  המסיתה 
ולמעשה  להלכה  תומכת  הארץ,  על  ובעלותה  ומורשתה  היהודית 
ואינה  טרור  ארגוני  וחמאס  חיזבללה  את  מלכנות  נמנעת  בטרור, 

מגנה התנכלות ליהודים? 

האזרחים  העם.  אמון  את  ומאבד  הולך  העליון  המשפט  בית 
העליון  המשפט  בית  שכן  מופתעים  אינם  המצוות  שומרי 
התמחה ברמיסה ברגל גאווה את ערכי מסורת ישראל. השרים 
במשפטיזציה  מחוללים  שהם  בשינויים  מתפארים  ושקד  בנט 
בכלל ובבית המשפט העליון בפרט, אבל מתברר ששינוי ותיקון 
על  שורה  עודנה  ברק  של  רוחו  ונחישות.  המשכיות  מחייבים 
בג"ץ  של  הגדול  המבחן  אותה.  לעקור  קל  ואין  הזאת  הערכאה 
עודנו לפנינו. הרכב מלא שלו אמור לפסוק בשאלת תקפותו של 
שלא  אפשר  אי  הזה  לחוק  רוב  יהיה  אם  גם  אבל  הלאום.  חוק 
לדון  המשפט  בית  נשיאת  שקיבלה  ההחלטה  בעצם  לראות 
בחוקיות החוק ולא להשליך את העותרים נגדו אל מחוץ לבית 
המשפט ולחייבן בהוצאות, חוצפה, פגיעה במעמדה של הרשות 
המחוקקת כריבון והשתלטות רודנית, שאין דוגמתה בעולם, של 

פקידים ממונים על נבחרי הציבור בהליך דמוקרטי. 

כתב חרטומים
הצניחה בסקרים החוברת 
הטלפון  למכשיר  לפריצה 
את  גוררת  גנץ  של  הסלולרי 
למחוזות  המבוהלת  המפלגה 

של בהלה ואובדן שליטה.
העומד  נקלע  שוב  בתווך, 
דברים  של  לתיעוד  בראשה 
בדלתיים  שנאמרו  שלו 
לא  מסתבר,  שם,  סגורות. 
שולל  אינו  כי  גנץ  הכחיש 
סגרתי  נתניהו.  עם  ישיבה 
את הדלת, הוא אומר שם, אך 
לא  מעולם  אותה.  נעלתי  לא 
היה מועמד שלו יוחסו כל כך 
הרבה סתירות בפרק זמן קצר 

כל כך.
גנץ  של  הזו  האמירה 
העובר  החשש  את  מבטאת 
ראשי  של  עיניהם  לנגד 
אם  ממריאה.  הלא  המפלגה 
התהלכו  הם  שבוע  לפני  עד 
בבטחון גמור שהם גם עומדים 
וגם  הגדולה  המפלגה  בראש 
הבאה,  הממשלה  את  ירכיבו 
האחרונים  הימים  אירועי 
השמחה  כי  אותם  מלמדים 

היתה מוקדמת. 
לחצות  לנסות  מנת  על 
המנדטים  שלושים  את  שוב 
החליטו  מעלה,  כלפי  ולזנק 
החשדות  את  למנף  במפלגה 
ראש  כלפי  הממוחזרים 
הקשור  בכל  הממשלה 
הגנרלים  הצוללות.  לעסקת 
נתניהו  על  להסתער  החליטו 
ולצווח ככרוכיה את התגלית 
שהם כביכול עלו עליה לפתע 
הממשלה  ראש  פתאום: 

מושחת.
מוזרה  הזו  הקקופוניה 
אחר,  ולא  גנץ,  כי  כשלעצמה 
הכריז  בטרם  שאמר  זה  היה 
כי  לפוליטיקה  כניסתו  על 
אשם  אינו  המדיני  הדרג 
הוא  עתה  הצוללות.  בפרשת 
את  לשכנע  מנסה  פתאום 
בראש  העומד  כי  שומעיו 
שולל  הוליך  המדיני  הדרג 
תמורת  הצבאי  הדרג  את 
החשדות  כתב  אם  כסף.  בצע 
שלושים  לדבוקת  גרם  לא 
גם  מהליכוד,  לסור  המנדטים 
נסיון לייצר אותם מחדש, לא 

יצלח.
שיוחסו  המשפטים  אחד 
לגנץ באותו תיעוד של שיחה 
אל  ביחסו  מתמקד  סגורה 
נציגיו.  ואל  החרדי  הציבור 
גנץ אומר שם כי יגיש לחרדים 
"דף חלק". האמירה התמימה 
הבוסריות  את  מסגירה  הזו 
שלו  והתמימות  המועמד  של 
יציג  שכביכול  החלק  בדף  כי 
שאת  כך  על  לחפות  יוכל 
גורלו בחר לכרוך בגורלו של 
אלקטורלית  שהתפרנס  מי 
נגד  פרועה  מהסתה  כה  עד 
בהם  והתעמרות  החרדים 

ככל שידו רק היתה משגת. 
דף  על  מדבר  אולי  גנץ 
הזה  הדף  כי  שוכח  אך  חלק 
בשרבוטים  התמלא  כבר 
סעיפים  בדמות  עקומים 
בדמות  במצע  פוגעניים 
בשבת  ציבורית  תחבורה 
של  בוטה  והפרה  קודש 
בנושאים  קוו  הסטטוס 
הנפש  ציפור  את  הסותרים 
הנסיון  החרדית.  היהדות  של 
לסעיפים  להתייחס  גנץ  של 
דיו  כאל  הללו  האוויליים 
משתמשים  שבו  נעלם 
אמנם  יצלח.  לא  בפורים, 
פורים קרב ובא אבל הציבור 
ליצנים  אינם  ונציגיו  החרדי 
נחשב  אינו  ארטילרי  ורעש 
או  קפצונים  כרעשי  עבורם 

סיבוב רעשן.

כתב סתרים
של  החדש  הנשק  נחשף 

איראן כלפי ישראל.
הגרעין  שארכיון  אחרי 
של  לאפם  מתחת  נחטף 
משמרות המהפכה, המדענים 
וגם  מסתורית  בדרך  חוסלו 
עם  כמסכים  מצוטט  פוטין 
האיראנים  הגבלת  על  נתניהו 
הגבול  מאזור  והרחקתם 
אתמול  נחשף  ישראל,  עם 
החדש  הנשק  לראשונה 
כנגד  מפתחת  איראן  שאותו 

שנואת נפשה.
נשיא  קרא  אתמול 
לאזרחי  רוחאני  חסאן  איראן 
על  קללות  להטיל  מדינתו 
וערב  ישראל  הברית,  ארצות 
להפעיל  כדי  הסעודית. 
זקוקים  טילים  ולשגר 
דיוק  ולרמת  למומחים 
להפעיל  מנת  על  גם  מרבית. 
כלי משחית אחרים, יש צורך 
ובנטילת  גבוהה  במיומנות 
הנשק  מעטים.  לא  סיכונים 
החדש יכול להיות זמין, נגיש 
האומה  כל  יכולה  ובמסגרתו 
קללה  מטילים  חזית:  להיות 

והאויב נמוג. 
לא  מובן:  לא  באמת 
הרבים  הכספים  על  חבל 
ופיתוח  בהקמת  שהושקעו 
איך  הגרעיניים.  האתרים 
זה  על  חשבו  לא  האיראנים 

עד כה. 

כתב חידה
לבן,  בכחול  שחונה  מי 
על  במליצה  גבאי  אמר 
את  ממנו  שעשקה  המפלגה 
אם  יתפלא  שלא  הקולות, 

יגררו אותו לימין.
כדאי להזכיר לגבאי כי מי 
להיענש  עלול  באדום  שחונה 

בשלילה.

נתניהו באריאל: "כוחות הבטחון 
במרדף צמוד אחר המפגע"

נתניהו בזירת הפיגוע בצומת אריאל: "הבוקר נתתי הנחיות להתחיל בהריסת 
ביתו. הטרוריסטים הללו לא יעקרו אותנו מכאן. ההפך הגמור יקרה"

מאת סופרנו הצבאי

הבט־ ושר  הממשלה  ראש 
אתמול  סייר  נתניהו  בנימין  חון 
המשולב  הפיגוע  בזירת  בצהריים 
סקירות  ושמע  אריאל  בצומת 
במהלך  במקום.  צה"ל  מפקדי  מפי 
מבקש  "אני  נתניהו,  אמר  הסיור 
של  למשפחות  תנחומים  לשלוח 
והרב  קיידאן  גל  ראשון  סמל 
מפצעיו  שמת  אטינגר  אחיעד 
הבוקר, אב ל־12. אלה שני אנשים 
ששמעתי עליהם שהיו אנשים מו־
כולו  העם  לב  איתם,  לבנו  פלאים. 

עם המשפחות".
זהות  את  יודעים  "אנחנו 

"צה"ל,  נתניהו,  הדגיש  המפגע", 
במרדף  הבטחון  וכוחות  השב"כ 
גם  יודעים  אנחנו  אחריו.  צמוד 
מש־ את  איתרנו  גר,  הוא  היכן 
הנחיות  הבוקר  נתתי  אני  פחתו. 
וההכנות  ביתו,  בהריסת  להתחיל 

כבר החלו".
הללו  "הטרוריסטים  לדבריו, 
ההפך  מכאן,  אותנו  יעקרו  לא 
שאמר  כפי  מחר,  יקרה.  הגמור 
אנחנו  אריאל,  עיריית  ראש  לי 
יחידות  כ־840  בבניית  מתחילים 
דיור בשכונה חדשה, שכונה שאני 
אישרתי לפני כשנתיים. התשובה 
כן  שיענוהו,  ככל   – פשוטה  שלנו 

ירבה וכן יפרוץ".

תמיד  "יש  הדגיש,  נתניהו 
המ־ נגד  עושים  שאנחנו  פעולות 

המרצחים  של  והחמולות  שפחות 
וכך  אתמול  גם  עשינו  כך  הללו. 
דבר  מציין  אני  לעשות.  נמשיך 
אחד – הם לא יעקרו אותנו מכאן 
אנחנו  כבירה.  שלנו  העוצמה   –
את  שהשגנו  כפי  אותם,  נשיג 
אנחנו  האחרונים.  המפגעים  כל 
הנ־ כבר  נתתי  בתיהם,  את  נהרוס 

ואנחנו  זאת,  לעשות  הבוקר  חיות 
נעשה  שאנחנו  כפי  לבנות  נמשיך 
מחר בבוקר בשכונה גדולה מאוד 

באריאל, שכונה חדשה".

על רקע הסקרים העגמומיים ל'ימין החדש': 

שרת המשפטים הציגה תכניתה: 
הכנסת תבחר את השופטים

בנאום תוקפני במיוחד הציגה השרה שקד את עיקרי המהפכה המשפטית שהיא 
מתכננת ^ מימין ומשמאל תקפו את התכנית

מאת מאיר ברגר

החדש,  הימין  מפלגת  יו"ר 
הכריזה  שקד,  המשפטים  שרת 
הימים'  מאה  'תכנית  על  אתמול 
המשפט,  במערכת  למהפכה  שלה 
לאחר  מיד  ליישם  תבקש  אותה 

הבחירות הקרובות לכנסת.
שקד  שנשאה  הנאום  בפתח 
ציינה  ישראל 2050  כלכלת  בכנס 
על  לדבר  כאן  "התאספנו  שקד, 
אין  אבל  וחירות.  תחרות  כלכלה, 

בלי  תחרות  תהיה  ולא  חירות 
לפ־ תוכל  לא  והכלכלה  משילות, 

רוח אם אין מי שייקח אחריות".
ביטול   .1 התכנית:  עיקרי 
לשופטי  שופטים  למינוי  הוועדה 
ימונו  זה  ובמקום  העליון  ביהמ"ש 
המועמ־ הבאת  ידי  על  שופטים 

המשפטים  שרת  באמצעות  דים 
 .2 והכנסת.  הממשלה  לאישור 
בית  לשופטי  ציבורי  שימוע  קיום 
המשפט העליון. 3. העברת פסקת 
ההתגברות במתכונתה המלאה. 4. 

קביעה ששר יוכל לייצג את עצמו 
לדעת  בניגוד  גם  המשפט  בבית 
העברת   .5 שלו.  המשפטי  היועץ 

חוק היועמ"שים.
התכנית  אגוז  בקליפת  "זוהי 
בה.  מאמינה  שאני  המשפטית 
לראשונה  הנוכחית,  בקדנציה 
הצי־ האחרונות,  השנים  בעשרות 

ימין  ימין.  וקיבל  ימין  הצביע  בור 
מדיני.  וימין  כלכלי  ימין  משפטי, 
במערכת  הדמוקרטית  המהפכה 
כא־ לפני  התחילה  רק  המשפט 

שהציבור  מקווה  אני  שנים.  רבע 
יבחר להמשיך אותה, ולהשיב את 
מאמינה  אני  לנבחריו.  הסמכות 
גדו־ מאמינה  בדמוקרטיה,  גדולה 

גדולה  ומאמינה  ישראל,  בעם  לה 
את  שקד  חתמה  בבחירותיו", 

הנאום.
לביקורת  זכתה  שקד  תכנית 
התיירות,  שר  ומשמאל.  מימין 
בתכנית  מדובר  כי  טען  לוין,  יריב 

פוליטית. 
מש־ למהפכה  שקד  "תכנית 

התכנית  כמו  יותר  נראית  פטית 
למעבר אחוז החסימה", אמר לוין 
הכ־ המדיניות  בנושא  שיח  ברב 

היהלומים  בבורסת   2020 לכלית 
הישראלית.

אנחנו  שנים  "ארבע  לדבריו, 
נמצאים  שאנחנו  כך  על  שומעים 
כשבפועל  מהפכה  של  בעיצומה 
הגרועה  במציאות  נמצאים  אנו 
אחרי  פעם.  אי  בה  שהיינו  ביותר 
ככל  עושה  בג"ץ  בהן  שנים  ארבע 
פוסל  גם  ועכשיו  רוחו  על  העולה 
טרור  לתומכי  ומאפשר  מועמדים 
לצערי,  הדברים  בכנסת,  לשבת 
נמדדים במבחן התוצאה ולא במ־

בחן ההצהרות".
המער־ את  לשנות  אפשר  "אי 
כת במינוי כזה או אחר. צריך שי־

נוי יסודי בכל השיטה. שינוי גדול 
המינויים,  בשיטת  גם  ומשמעותי 
של  הפרישה  גיל  בהורדת  גם 
ברור  קו  במתיחת  וגם  השופטים 

בין הרשויות", סיכם לוין.
נמסר  החדש  הימין  ממפלגת 
שלטון  שנות   40 "אחרי  בתגובה: 
ליכוד בהם בג"ץ הפך לאימפריה, 
הגיעה א' שקד אחת, והחזירה את 
המשילות לממשלה. שקד תשלים 
המש־ המהפכה  את  שנים   4 תוך 

לא  הליכוד  שרי  אם   ,2.0 פטית 
ייבהלו שוב ויפריעו לה".

ביקורת  נשמעה  משמאל  גם 
ח"כ  האופוזיציה,  יו"ר  חריפה. 
100 "תכנית  כי  טענה  יחימוביץ' 

והמופקרת  האנרכיסטית  הימים 
על  להשפיע  נועדה  לא  שקד  של 
למחוק  אלא  המשפט,  מערכת 
מה  את  להחריב  כליל.  אותה 
את  משמר  רב,  בעמל  כאן  שנבנה 
שלטון החוק וזוכה להערכה עמו־

קה בעולם כולו".

בן ארי: "נעשה לי 
עוול שאין כדוגמתו"

הקואליציה  לראשי  פנה  הלאומי  האיחוד  יו"ר   
במטרה להעביר תיקון לחוק שיבטל רטרואקטיבית 

את פסילתו של בן ארי על ידי בג"ץ

מאת מאיר ברגר

תקף  ארי  בן  מיכאל  ד"ר 
אתמול בראיון ל'כאן ב' את הח־
לטתם של שופטי בית המשפט 
מועמדותו  את  לפסול  העליון 

לכנסת.
כדו־ שאין  עוול  לי  "נעשה 

אני  ערבים,  נגד  לא  אני  גמתו. 
לה־ שלא  קראתי  אויבים.  נגד 

עסיק את מי שלא נאמן למדינה 
ולעמנו. אפשר להעסיק ערבים 
שנאמנים למדינה", טען בן ארי.
"עומדים מאחוריי 100 אלף 
החונטה  שאתמול  לפחות  איש 
להם  סתמה  המשפט  בית  של 
את הפה", הוסיף ותקף בן ארי.

החדשות  לדרישות  בנוגע 
הס־ יהודית  עוצמה  שהעלתה 

מאוד  מרמור  "יש  ארי,  בן  ביר 
וע־ שלנו,  הבוחרים  אצל  גדול 
לצאת  להם  לגרום  צריך  כשיו 
להצביע. יש כמה דברים שעו־

דבר  זה  שר  הפרק,  על  מדים 
גדול אבל צריך לראות מה ניתן 

לדרוש".
אמרתי  במשחק.  "מדובר 
למעטפת  בוועדה שהתייחסתי 
לטמון  אפשר  אי  הטרור.  של 
הדין  עורך  בחול.  הראש  את 
והשו־ זה  את  הסביר  שלי 

התנפלה  פשוט  חיות  פטת 
הקבלה  ועדות  חוק  את  עליו. 
קיבל",  המשפט  בית  הגזעני 

הוסיף.
בעקבות החלטת בג"צ הד־

רמטית והשימוש שעושה בג"ץ 
ביטול  שמאפשר  7א  בסעיף 
על  שאושרו  לכנסת  מועמדים 
נגד  רק   – הבחירות  ועדת  ידי 
יו"ר  החליט  מימין,  מועמדים 
האיחוד הלאומי ומס' 2 ברשי־

ח"כ  הימין,  מפלגות  איחוד  מת 
בצלאל סמוטריץ', ליזום כינוס 
כדי  הכנסת  של  חריג  פגרה 

לבטל את סעיף 7א.
לראשי  פנה  סמוטריץ 
להעביר  במטרה  הקואליציה 
מידי  באופן  לחוק  התיקון  את 
רטרואקטיבית  יבטל  אשר 
ע"י  ארי  בן  של  פסילתו  את 

בג"צ.
מסר:  סמוטריץ'  ח"כ 
גינויים  הרבה  אתמול  "שמענו 
די  לא  אבל  בג"ץ,  להחלטת 
בדיבורים, הגיע העת למעשים. 
העליון  המשפט  בית  שופטי 
בנו־ דעותיו  בגלל  אדם  פסלו 
והכשירו  ישראל  לאויבי  גע 
עם  בפומבי  המזדהות  מפלגות 
אויבי ישראל. עיוות הדין חייב 

תיקון כבר היום".

איזנקוט: "חיזבללה תכנן להכניס 5000 לוחמים לישראל"
הרמטכ"ל איזנקוט סיפר בנאומו בכנס דגן לבטחון על סיכול תכניות הלחימה של חיזבללה ועל ארבעת 

מעגלי האיום על ישראל
מאת כתב 'המבשר'

אייזנ־ גדי  לשעבר  הרמטכ"ל 
קוט נאם אתמול בכנס דגן לבטחון 
בפתח  והתייחס  נתניה  באקדמיית 
המוסד  ראש  של  לדמותו  הדברים 
עבור  "מאיר  דגן.  מאיר  לשעבר 
סמל  היה  מפקדים  של  שלם  דור 
תחבולנות  והתקפיות,  ליצירתיות 
לבטחון  עמוקה  מחויבות  ובעיקר 
הבט־ האתגרים  ישראל.  מדינת 
חוניים שמאיר דגן חווה מאז שה־
המוסד  כראש  וסיים  כחייל  תגייס 
היסטורית  פרספקטיבה  נותנים 
ציין  לעתיד",  במבט  עכשיו  וגם 

איזנקוט.
איזנקוט  התייחס  בהמשך 
למתיחות המתמדת בגבול הצפון, 
"שלוש שנים לאחור היו לא מעט 

ועד  ביניהם  שהמרחק  אירועים 
הש־ כחוט  לפעמים  הם  הסלמה 

לסכל  מאמץ  התקיים  וכאן  ערה, 
מול  אל  גרעיני  לנשק  החזון  את 
הגמוניה  להשגת  האירני  המאמץ 
הבטחונית  ההחלטה  אזורית. 
שרחוקה  מערכות  סדרת  לנהל 
לידי  ומביאה  הציבורית  מהעין 
ביטוי את העליונות שלנו, ומביאה 
באיראנים.  משמעותית  לפגיעה 
להתנהל   – זאת  החלטה  בנוסף, 
למרחב  מחוץ  האיראנים,  מול  אל 
של  דרכו  את  מבטא  התקשורתי, 

מאיר דגן אל מול חיזבללה".
תכננו  "חיזבללה  לדבריו, 
5000 להכניס  גרנדיוזיות,  תכניות 
לאד־ מתחת  בהפתעה   !!! לוחמים 

שלא  תכנית  אש,  הפעלת  תוך  מה, 
מומשה. תכנית זאת זוהתה על ידנו 

לפני ארבע שנים, וטופלה על ידינו 
לפגיעה  במקביל  חודשיים  לפני 

מתמשכת ביכולת הדיוק שלהם".
מתמו־ ישראל  מדינת  "כיום 

דדת אל מול ארבעה מעגלי איום, 
איום  ומעגל  היסטוריים  שלושה 
קונבנציונלי  הבלתי  האיום  חדש. 
בין  הגרעין  בהסכם  במעט  קהה 
שזה  ספק  אין  אך  ומערב,  איראן 
ללוות  שימשיך  הראשון  האיום 
אותנו. האיום השני, האיום הקונ־

בנציונלי שהעסיק את צה"ל, קהה 
השלום.  הסכמי  בעקבות  במעט 
דור  את  מעסיק  שלישי  איום 
איום  אליו,  שייך  שאני  המפקדים 
גרילה  טרור   – קונבנציונאלי  תת 
הרביעי,  האיום  פעולה.  שתופס 
איום   – הקיברנטי  במעגל  איום 
שהולך ומתגבר בשנים האחרונות 

שזה  ספק  אין  ישראל.  במדינת 
אותנו  שיעסיק  משמעותי  איום 
בעתיד יותר ויותר", ציין איזנקוט.
כתו־ הלא  הבטחון  "תפיסת 

מניחים  צה"ל  ואסטרטגיית  בה 
כיצד  לצה"ל  רעיונית  תשתית 
להת־ להמשיך  לישראל  לאפשר 

פתח לשגשג למרות מכות איומים 
שהולכים ומשתנים. ההבנה ההיא 
ומ־ פסיכולוגיים  מרכיבים  שיש 

לידי  שמביאים  נוספים  רכיבים 
וגם  ישראלית  עליונות  ביטוי 
ארגונים  של  חשאיים  מאמצים 
חשאיים. שאני מסתכל על אתגרי 
זאת  מדמה  אני  בישראל,  הבטחון 
לקרחון גדול. קצה הקרחון – את־

גרים ביהודה ושומרון בעזה – את 
זה רואה האזרח הישראלי. בחלק 
הסמוי מהעין – אתגר הגרעין מא־

תעשיה  איראנית,  להגמוניה  מץ 
צבאית מקדמת ויכולת טילית של 
איראן", הוסיף הרמטכ"ל לשעבר.
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התחפושות הבריאות של ילדי גני 
הילדים באשדוד

ביוזמת מכבי שרותי בריאות במרחב אשדוד התקיים שיתוף פעולה ייחודי ומרענן עם גני הילדים בעיר ^ 
הילדים למדו על תחפושות בריאות וגם בטוחות 

בין  ומרענן  ייחודי  פעולה  שיתוף 
מכבי שירותי בריאות באשדוד לבין גני 
הילדים בעיר. כחלק מתכנית הבריאות 
החדשה של מכבי 'מהיום למחר בריא', 
מסרי  את  המטמיעות  תחפושות  הוכנו 
בראש  שונים.  ירקות  בדמות  הבריאות 
חודש אדר ב' נצבעו הגנים שהשתתפו 
ובתותים  כתומים  בגזרים  בפרויקט 

אדומים.
שרותי  מכבי  של  ההנהלה  צוות 
בריאות במרחב אשדוד ובמחוז הדרום 
הוביל את המהלך. מר תמיר אלמקייס 
חנוך  הרב  רשב"י,  רפואי  מרכז  מנהל 
ג',  אשדוד  רפואי  מרכז  מנהל  פלדמן 
הרב משה גרינבוים מנהל הידע במכבי 
ר'  והגב'  הדרום,  מחוז  בריאות  שרותי 
במרחב  הקהילה  קשרי  מתאמת  למכבי אשדוד.גינת  הודו  הילדים  גני  מנהלות 

הייחודית  היוזמה  על  בריאות  שירותי 
בגנים  הפדגוגיים  לצוותים  שמסייעת 
לילדים  הבריאות  נושא  את  לחדד 
התגובות  ויצירתית.  חווייתית  בדרך 
הפרויקט  על  למכבי  שהגיעו  הרבות 
הר־ ההצלחה  על  מעידות  הייחודי 
להודות  ביקשו  וההורים  הגננות  בה. 
אליעד  ל'  הגב'  השיווק  למנהלת 
נ'  הגב'  בראשות  המרחב  ולהנהלת 

דרור לביא.
במכבי שירותי בריאות מציינים כי 

שיתוף פעולה זה הינו נדבך נוסף כחלק 
משיתופי הפעולה השונים בין הקהילה 

למכבי שרותי בריאות.
ציין  אשדוד  מרחב  הנהלת  צוות 
בסיפוק כי אנחנו שמחים להיות החלו־

צים בהטמעת תכנית הבריאות החדשה 
לייצר  ושמחנו  בריא'  למחר  'מהיום 
הילדים  גני  עם  מבורך  פעולה  שיתוף 
באשדוד שנרתמו למיזם הייחודי וסייעו 
לנו בהטמעת המסר החשוב של שמירה 
יחד,  גם  וההורים  הילדים  בריאות  על 

ברוח ימי הפורים.
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תמיר אלמקייס, מנהל המרכז הרפואי רשב"י ואשדוד ח' 
ור' משה גרינבוים מנהל ידע וחברות במחוז הדרום עם הילדים שהתחפשו לגזר

בנסיון להתמודד עם ההפגנות האזרחיות נגדו

חמאס מחדש את העימותים 
הליליים על הגדר

בנוסף להפגנות הליליות, היום אחר הצהריים צפויים להתחדש העימותים 
מול קיבוץ זיקים ^ חמאס מנסה להסיט את האש הציבורית שמופנית נגדו 

במסגרת המחאה החברתית המתרחבת ברצועה 

מאת סופרנו הצבאי

עשרה ימים לאחר שהופסקו 
התחדשו  אמש  חמאס,  ידי  על 
גבול  על  הליליים  העימותים 
במספר  שהתקיימו  עזה,  רצועת 
הגדר  לאורך  במקביל  מוקדים 

מצפון הרצועה ועד לדרומה. 
לפני  הופסקו  העימותים 
המשא  בעקבות  ימים  כעשרה 
לח־ ישראל  בין  המתנהל  ומתן 

מאס בתיווך מצרי בנוגע להבנות 
הרגיעה, אך מאז חמאס התמודד 
נגדו  גדולה  ציבורית  מחאה  עם 
הסי־ זו  המחיה.  יוקר  בעקבות 
להשתמש  שנוהג  שחמאס  בה 
בישראל כדי לשחרר את הלחץ 
שובם  את  אישר  נגדו,  הציבורי 

של העימותים הליליים. 
הליליות,  להפגנות  בנוסף 
צפויים  הצהריים  אחר  היום 
להתחדש העימותים מול קיבוץ 
זיקים, ויתקיים משט לקו הגבול 
הימי מול ישראל. בשבוע שעבר 
בוטל  הזה  העימותים  מוקד  גם 
בו  התקיימה  ולא  חמאס  ידי  על 

פעילות.
נגד  האזרחיות  ההפגנות 
הכלכלי  המשבר  בשל  חמאס 
סוף  במהלך  התגברו  החריף, 
השבוע. תושבים ברצועה, שבי־
קשו להישאר בעילום שם, סיפ־
של  הפחד  שלטון  על  אתמול  רו 
האישית.  מצוקתם  ועל  חמאס 
למצב  שמתנגדים  אנשים  "יש 

באופן  ולמצור  ברצועה  הקשה 
שהצטרפו  אנשים  ויש  כללי, 
למחאה כגל שני ועשו פוליטיז־

ציה לנושא", אמר עיתונאי עזתי. 
סיכונים  לוקח  לא  חמאס 
המ־ בדיכוי  רב  כוח  ומפעיל 

חאות, כולל ירי באש חיה לעבר 
בעצורים  והתעללות  המפגינים 
הפעולות  למרות  הכלא.  בבתי 
נחושים  המפגינים  חמאס,  של 
"לחמאס  זה.  בשלב  להמשיך 
טועים  הם  אבל  חזקה,  יד  יש 
לא  שאנשים  חושבים  הם  אם 
סיפר  ככה",  להמשיך  יכולים 
יתרחבו  אם  התושבים.  אחד 
לצפות  ישראל  צריכה  ההפגנות 
את  להסלים  חמאס  של  לנסיון 
ואולי  עזה,  בגבול  הצבאי  המצב 
ירי  של  נוסף  לסבב  לצאת  אף 
מנת  על  הכל,  ולחימה.  רקטות 

להשתיק את המפגינים מבית. 
עצ־ את  הצית  השבוע  בסוף 

לאחר   32 בן  ג'באליה  תושב  מו 
חמאס  של  הבטחון  שמנגנוני 
הבסטה  את  ושברו  אותו  היכו 

השתתף  כי  שחשדו  כיוון  שלו, 
כך  המחיה,  יוקר  נגד  במחאה 
על פי דיווחים פלסטיניים. הוא 
כשמצבו  החולים  לבית  הובהל 
את־ התקיימו  במקביל,  בינוני. 

נגד  הפגנות  חמאס  בעידוד  מול 
הפלסטינית  והרשות  מאזן  אבו 

בכמה מוקדים ברצועת עזה.
הפלס־ בעיתון  דיווח  פי  על 

טיני 'אל־קודס', חמושים בלבוש 
מפגינים  עם  התערבבו  אזרחי 
באזור ח'אן יונס ואז עצרו והיכו 
הידיעות  סוכנות  מהם.  חלק 
כי  דיווחה  'צפא'  הפלסטינית 
הפ־ המחיה  יוקר  נגד  מפגינים 

א־שאטא'  הפליטים  במחנה  גינו 
אל־בריג'  הפליטים  ובמחנה 
בדרישה  עזה,  רצועת  שבמרכז 
שהוטלו  המיסים  את  להסיר 
בבד,  בד  וסחורות.  מוצרים  על 
בעזה,  פלסטינים  פלגים  בכירי 
או  לחמאס  משתייכים  שאינם 
את  לאפשר  קראו  לג'יהאד, 
קיום ההפגנות ולשחרר מיד את 

העצורים. 
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את  שהצר  פירון  שי  דאז  החינוך 
החרדיים.  החינוך  מוסדות  רגלי 
ההנחיה אז היתה להעניק עדיפות 
ל'ממלכתי  העוברים  למוסדות 
חרדי', כדי להוכיח כביכול שהנה, 
חינוך  למוסדות  עוברים  החרדים 

ממלכתיים".
היש־ רשימת  מנה  פרוש  הרב 

גים ארוכה אשר הושגה בקדנציה 
המצב  החזרת  חלקם  הנוכחית, 
לפיד־פירון  מבול  טרם  לקדמותו 
ומשמעו־ חדשים  הישגים  וחלקם 

"ההישג  עמל:  בדי  שהושגו  תיים 
המע־ העצמאות.  הוא  הראשון 

למוסדות  שהוענק  הייחודי  מד 
בהסכם  כאשר  החרדי,  הציבור 
הקואליציוני נחתם שגם אם חקי־

קה כלשהי תביא לפגיעה מסוימת 
הממשלה  החינוך,  במוסדות 
מחודשת  חקיקה  לחוקק  תצטרך 

ומותאמת". 
סגן השר המשיך ומנה רשימה 
מוס־ לטובת  הישגים  של  ארוכה 
הסעי־ החזרת  כמו  החינוך,  דות 

לאנשי  לתקציבים  הדואגים  פים 
בתחום  הכביר  וההישג  ההוראה 
החי־ למוסדות  הרשיונות  השגת 

רשיונות  ניתנים  כיום  כאשר  נוך, 
השר  סגן  הרחיב  כן  שנים.  לחמש 
צווי  הוצאת  למנוע  הגדול  בהישג 
לקויים  שנמצאו  למוסדות  סגירה 
נעשה  הדבר  כאשר  מה,  בדבר 
ומחויב  לשימוע  בכפוף  רק  היום 

בהסכמת מנכ"ל.
והתארכה  הלכה  הרשימה 

המו־ מנהלי  מצד  הראש  והנהוני 
נוגעים  כמה  עד  הסגירו  סדות 

מו־ של  קיומם  בנפש  ההישגים 
תיאר  דבריו  בתוך  החינוך.  סדות 

המסורה  עבודתם  את  פרוש  הרב 
של אנשי לשכתו שהפכו עולמות 
מוסד  לכל  התקציב  שאושר  עד 
רשי־ אלא  אינם  אלה  וכל  ומוסד. 

את  מנינו  לא  כשעוד  קצרה,  מה 
הגנים  רשת  של  ההבראה  תכנית 
הצי־ לכל  ומעבר  מעל  שהצליחה 

פיות ומביאה פרנסה למאות גננות 
חרדיות, או את הנהלים החדשים 
במספר תחומי ענין שהביאו לידי 
למו־ נכבדים  תקציבים  אישור 
ההגדרה  את  וכן  החינוך,  סדות 
הקובעת מהו מוסד פטור שהצילה 

מוסדות רבים.
שורת  את  חתם  השר  סגן 
מוחצים:  במספרים  ההישגים 
שבממשלת  היא  "המציאות 
הכללי  התקציב  עמד  תשע"ב 
סך  על  והחינוך  התורה  למוסדות 
בגזירות  ואילו  ש"ח  מיליון   940
לכמ־ התקציב  קוצץ  לפיד־פירון 

חצה ועמד על סך 450 מיליון ש"ח 
ארבע  כמעט  לאחר  וכעת,  בלבד. 

פוסקת  בלתי  פעילות  של  שנים 
מיליארד  סך  על  התקציב  עומד 
מיליון  וחמשה  עשרים  ומאתיים 
שמגיע  ומבורך  גדול  סכום  ש"ח, 
הממשלה  את  שהבאנו  לאחר  רק 
במוסדות  הטבעי  בריבוי  להכיר 
המו־ מנהלי  כמוכם,  מי  הלימוד. 

של  המשמעות  מה  יודעים  סדות 
סכומי תקציב שכאלה".

הם  הללו  ההישגים  "וכל 
הדגיש   – בלבד"  החינוך  בתחום 
אני  "ואותם   – פרוש  מאיר  הרב 
בפניכם,  מדבר  כשאני  כעת  מונה 
אולי  החינוך.  מוסדות  מנהלי 
במש־ מבין  לא  המניין  מן  האברך 

מעות ההישגים הכבירים והבלתי 
אחד  לכל  אולם  הללו,  נתפסים 
שהועילה  הישגים  שורת  ואחד 
לו אישית. רבים הם הישגי יהדות 

התורה בקדנציה זו".
פרוש  הרב  הביע  דבריו  כתום 
באוזני  החיונית  המשאלה  את 
את  בציינו  המוסדות  מנהלי 
אחד  לכל  שיש  הרבה  ההשפעה 
כמה  עד  לתאר  הרחיב  הוא  מהם. 
בגיוס  אמונים  המוסדות  מנהלי 
על  מדברים  שהם  ידי  על  כספים 
והמשיך  הנכונים,  האנשים  לב 
בלהט: "מורי ורבותי, יושבים כאן 
הורו  שרבותיהם־רבותינו  יהודים 
לעשות את ההשתדלות ולהצביע 
בבחירות ליהדות התורה. כבר היו 
לנו שבעה מנדטים וידינו כבולות 
לפיד־פירון  ממשל  תחת  היו 
מנדטים  ששה  עם  כעת  ומאידך 
הקב"ה  נפלאות.  חוללנו  בלבד 
לא  סידור,  הטעון  כל  את  מסדר 
אנו, אבל הוא ממתין לראות שאנו 
ככל  עושים  שאנו  משתדלים, 

המערכה.  הצלחת  עבור  יכולתנו 
הגיוס  כושר  את  להפעיל  עלינו 
שיותר  כמה  לגייס  מנת  על  שלנו 
לא  התורה.  יהדות  עבור  קולות 
לערים  לנסוע  לא  מבחוץ,  קולות 
אחרות ולחפש קולות, אלא קולות 
השכן,  עם  לדבר  פנימה,  מהבית 
את  לשכנע  המכר,  עם  הידיד,  עם 
נעשה  אנו  אם  שכנוע.  שטעון  מי 
את ההשתדלות המרבית, אין ספק 
שהקב"ה יצליח דרכנו", חתם סגן 

השר את דבריו הנרגשים.
מנהלי  נקראו  זה  בשלב 
שאלותיהם  להגיש  המוסדות 
ומשאלותיהם לפני סגן השר אשר 
שעה  במשך  רוח  באורך  השיב 
מהדברים  חלק  כשעל  ארוכה, 
יהושע  הרב  הלשכה  ראש  משיב 
נושאים  העלו  המנהלים  טננהויז. 
פנים.  במאור  שנענו  חשובים 
ניצלו  המנהלים  של  ככולם  רובם 
טובה  להוקיר  מנת  על  הבמה  את 
למו־ שהיו  פרטיים  הצלה  נסי  על 

סדותיהם כאשר הרב מאיר פרוש 
בשעות  לימינם  עמדו  ולשכתו 

לחוצות.
את המפגש המיוחד חתם הרב 
הנודעת  אמרתו  באזכור  פרוש 
קוטלר  אהרן  רבי  הגאון  מרן  של 
דלייקווד:  הישיבה  ראש  זי"ע 
יום  יש  ישנם.  דין  ימי  "שלושה 
הדין מדי יום, בכל יום אדם נידון; 
בראש  בשנה,  אחת  הדין  יום  יש 
לדו־ שהוא  הדין  יום  ויש  השנה; 

אמנם  הבחירות.  ביום  והוא  רות 
בחירות יש מדי ארבע שנים אולם 
יש  אם  להשיג  שניתן  ההישגים 
השפעה  כוח  להם  יש  ביד,  כוח 

לדורות".

מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות שליט"א יתוועדו בראש 
עם קודש למען קיום חומת התורה והדת בארצנו הקדושה
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בברכת אחים
מועצת הקהילות של

תנועת אגודת ישראל ב״ב

הערב

בסייעתא דשמיא

"בחירות מתקיימות אחת למספר שנים וההישגים הם לדורות"
  המשך מעמ' ראשון

"יש כלפיי דיס אינפורמציה בתקשורת... אני אמרתי שאני 
לא פוסל אף אחד. אין לי שום בעיה עם אנשים חרדים"

(יאיר לפיד בראיון לתקשורת)

נאה דורש ונאה מקיים. אין לו בעיה עם אנשים חרדים, וגם 
אין לו בעיה לראות אותם נרמסים, מופלים ונרדפים. 

ופעולה  צעד  שום  פוסל  לא  וגם  אחד,  אף  פוסל  לא  הוא 
שימיטו אסון על עולם התורה. הוא גם לא שולל שום מגמה 
של הצקה לילדים החרדים. לילדים מיוחדים. חסרי ישע ומ־

סכנים. שכל חטאם הוא שנולדו למשפחות חרדיות. הוא אף 
לא ממצמץ כאשר באבחת חתימה הוא מעכב תקציבים למו־

סדות חרדיים ועושק את פת לחמם של רבבות ילדים רעבים. 
איך הוא אומר? – אין לו בעיה איתם... בדיוק כך. 

כת־ תשע"ד,  פורים  בערב  הזדון,  ממשלת  של  בעיצומה 
היה  זה  לפיד'.  יאיר  'תחפושת  על  הולם  בטוי  במדור  טור  בנו 
הטרנד המוביל ברחוב החרדי למרבה הצער. חככנו מאוד אם 
יש  כך.  על  שזעמו  היו  יהודי.  על  כזו  שלילית  בצורה  לכתוב 
גבול לשנאה, הם טענו. אסור להשוות אותו להמן, הם ליהגו.

האמת, המצפון נקף מעט. בכל זאת, יש כאן אדם העלול 
להיפגע קשות.

לאחר כמה שנים, שמענו שהיהיר חבש כיפה לראשו והת־
השתתפה  אף  רעייתו  המערבי.  בכותל  מצוייצת  בטלית  עטף 

במעמד הפרשת חלה לאור הזרקורים ולהבזקי המצלמות.
זאת  בכל  והציפו.  שבו  ההרהורים  המצפון.  אוי,  המצפון. 
פגענו  כיצד  הוא.  ישראל  שחטא  פי  על  שאף  ביהודי  מדובר 

והשתלחנו בו כל כך?
וחו־ הקודם,  צירו  אל  סב  הפוליטיקה  גלגל  כאשר  כעת, 

עליו,  האהובה  הבמה  לקדמת  שב  המערבי  הכותל  כיפת  בש 
במטרה לכבוש את עמדות ההנהגה ולחזור אל סורו, להכות 

בחרדים כי אין לו בעיה איתם... – המצפון שלנו נקי.
אין לנו בעיה גם איתו. אם הוא חש נפגע, שיחזור ויחבוש 
את הכיפה, שיפריש חלה, שישחק את כל ההצגות שבעולם. 
אולי באמת בעומק ליבו שוכנת נשמה יהודית מתייסרת ומפ־

עפעת. אולי היא תתעורר למחזה תחפושות ההמן המככבות 
תהיה  ולנו  בתשובה  ישוב  עוד  הוא  אולי  ובצלמו,  בדמותו 

הישועה.
בעיה  כן  יש  לנו  פשוט.  לא  כלל  המצב  כך,  לא  זה  עוד  כל 

גדולה איתו, והתשובה לכך תהיה רק בקלפי בס"ד. 

בשינוי אדרת //  ז. חשין

תחפושת לפיד

לפ־ האורבת  הסכנה  נוכח  וגובר 
הדת  משנאי  מצד  היל"ת,  תחנו, 
ניהול  על  להשתלט  העלולים 
שומרי  של הציבור החרדי  החיים 

התורה והמצוות.
ההצהרות  מוסיפות  אלה  על 
גו־ אותם  של  מכיוונם  היוצאות 
תחת  מסתתרים  אינם  אשר  רמים 
ובהתרסה  חשאיות,  של  מעטה 
ולפ־ לחבל  כוונתם  על  מצהירים 

גוע חס ושלום בכרם בית ישראל, 
בריבוי חילולי שבת, בפגיעה גש־

התורה  בני  בציבור  ורוחנית  מית 

על טפם ומשפחותיהם, ובתכניות 
רבות ונוספות הנהגות בידי ראשי 
העוינות,  החילוניות  המפלגות 
המרעידות כל נים ולב ונפש יהודי 

אשר יראת ד' בוערת בקרבו.
מרנן ורבנן, מנהיגי הדור חברי 
שליט"א,  התורה  גדולי  מועצת 
בבית  שעבר  בשבוע  יחד  בשבתם 
אגודת  תנועת  של  הפועל  הוועד 
קי־ ירושלים,  בעיה"ק  ישראל 
שליחי  מאת  מקיפה  סקירה  בלו 
הטמונות  הסכנות  אודות  הציבור 
העלולות  שליליות  בתוצאות 
ועל  הקרובות  בבחירות  להיות 

בכפ־ הזאת,  בעת  השעה  חובת 
הנ־ של  כוחה  את  להגביר  ליים, 

למרנן  המצייתת  החרדית  ציגות 
ורבנן ופועלת בשליחותם.

שליט"א,  רבותינו  ורבנן  מרנן 
הורו וקבעו כי בעת הזאת מוטלת 
אבותינו  באומנות  לאחוז  החובה 
לקבץ  היהודים',  כל  את  כנוס  'לך 
היהודי  הציבור  כלל  את  ולאגד 
חודש  הוא  עשר  שנים  בחודש 
אדר, 'להיקהל ולעמוד על נפשם'.

ביום  כאמור,  יתקיים  הכינוס 
ובהש־ בראשות  ב',  אדר  כ"ד  א' 
תתפות עשרות אדמו"רים ורבנים 

והקהילות  והעדות  החוגים  מכל 
החסידיות, באולם רחב ידים במ־

רכז הארץ, בו ישתתפו גם עשרות 
של  הקהילות  מועצת  נציגי 
בכינוס  שהוקמה  ישראל  אגודת 
במסגרת  שהתקיימה  ההיסטורי 
אגו־ תנועת  של  הארצית  הכנסיה 
מועצת  נציגי  בנתניה.  ישראל  דת 
כחודש  לפני  התאספו  הקהילות 
הקמת  עם  עיה"ק  בירושלים 
כאשר  הארצי,  הקהילות  מועצת 
מועצות  הקימו  האחרון  בשבוע 
ברק  ובבני  בירושלים  קהילות 
כנסים  יקיימו  הקרובים  ובימים 

בערים נוספות ברחבי הארץ.

  המשך מעמ' ראשון

היום: כנס יסוד מועצת בתי הכנסת 
של אגודת ישראל בבני ברק 

הקהילות  מועצת  במקביל  עצום. 
לימין  לעמוד  חפצה  המקומית 
ולסייע  הנכבד  המתפללים  ציבור 

להם בכל הצטרכותם", הסבירו. 
והשכונות  הכנסת  בתי  גבאי 
רבני  של  בשמם  נרגשות  הודו 
הרב  התנועה  למזכ"ל  הקהילות 

הברוכה  היוזמה  על  זייברט  חנוך 
בידי  ד'  חפץ  כי  תקוה  והביעו 
בשליחות  במלאכה  העוסקים 

הציבור למלא שליחותם נאמנה.

  המשך מעמ' ראשון

מערך הסייבר הלאומי והמשטרה 
סיכמו על שיתופי פעולה

מאת חיים מרגליות

על  ההגנה  את  לחזק  במטרה 
ואת  הישראלי  הסייבר  מרחב 
משט־ הסייבר,  בפשיעת  המאבק 
רת ישראל ומערך הסייבר הלאומי 
בין  דנו  בו  משותף  מפגש  קיימו 
היתר על שיתופי פעולה עתידיים 
של  ומניעה  אכיפה  יכולות  וחיזוק 
בדגש  שונות,  פשיעה  תופעות 
והבינ־ המאורגנת  הפשיעה  על 

לאומית.
הפעולה  שיתוף  במסגרת 
החקירות  אגף  של  האסטרטגי 

ישראל  במשטרת  והמודיעין 
התקיים  הלאומי  הסייבר  ומערך 
הארגונים  שני  של  מטות  מפגש 
בראשות ראש אח"מ, ניצב גדיאל 
סיסו וראש מערך הסייבר הלאומי 

יגאל אונא.
האגף  בכירי  נכחו  במפגש 
הפעולה  ממשקי  ונדונו  והמערך 
בין  כיום  הקיימים  המבצעיים 
על  הצוותים  דנו  כן  כמו  הגופים. 
עתידיים  פעולה  שיתופי  המשך 
עם  מונעת  התמודדות  לצורך 
עבירות הקשורות לתחומי החפי־
פה שבין האכיפה במרחב המקוון 

וההגנה עליו. 
בנוסף, כלל הדיון התייחסויות 
שיתופי  של  נוספים  למישורים 
בתחומי  לרבות  עתידיים,  פעולה 
המשאבים,  תכנון  האסטרטגיה, 
המשפט  הטכנולוגית,  התשתית 

וקשרי החוץ. 
אומרים  הפעולה,  שיתוף 
מהותי  באופן  ישפיע  במשטרה, 
על יכולות ההגנה נגד תופעות של 
ידי  על  המנוצלות  סייבר  פשיעת 
ומשפיעות  שונים  פשיעה  גורמי 
נורמטי־ אזרחים  על  ישיר  באופן 

ביים בישראל וכן כלפי איומים.
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לבד.  לחופה  אותם  תוביל  היא 
אחרי  בן  מאבדים  הורים  איך 
נווה  שכונת  חתן.  כבר  שאיבדו 
הדרך  מורה  את  שאיבדה  שיר 
הוסיף  ומרה",  גדולה  זעקה  שלה. 

הרב שילר.
"כולנו  ואמר,  ספד  שילר  הרב 
אדם  זה  יהודי  היהודי,  מרדכי 
שעומד בנסיונות, נופל וקם. יהודי 
זה אותו אחד שזועק זעקה גדולה 
לא  שעומד,  אדם  אותו  וזה  ומרה 
ישת־ ולא  יכרע  לא  נופל,  ולא  זע 

חווה".
ראש ישיבת קדומים ורבו של 
יצחק  הרב  אטינגר,  אחיעד  הרב 
בן שחר, ספד לתלמידו, "מסירות 
במותו  אחיעד  הרב  של  הנפש 
של  הנפש  מסירות  את  ממשיכה 
היה.  גדול  מתמיד  חייו.  מסכת 
גם  המשיכה  נפש  מסירות  אותה 
ללמוד  המשיך  אביב,  תל  בדרום 
ישיבה.  בראש  לעמוד  וללמד, 
גדולה  מסירות  לאומה,  מסירות 
הילדים,  לחינוך  שבנית,  לבית 

לחשיבה על כל סביבתך".
אנחנו,  המומים  גדול,  "כאב 
מי פילל ומי שיער. אין לנו מילים 
הכאב.  של  העוצמה  את  להביע 
פורים.  לבין  זכור  שבת  בין  אנחנו 
למחרת  היה  הזה  הנורא  הרצח 
תזכורת  עוד  קיבלנו  זכור.  שבת 
עמ־ של  זרעו  את  למחות  שצריך 

לק. צריך להפיק את כל הלקחים. 
כפשוטו,  מכם',  יקריב  כי  'אדם 
והלאה",  יצחק  מעקידת  החל 

הוסיף הרב בן שחר.
נפתלי  החינוך  שר  ספדו  עוד 
ועד  יו"ר  אלמליח,  ריאל  בנט, 
בנימין,  מועצת  ראש  עלי,  הישוב 
שהש־ המשפחה  ובני  גנץ  ישראל 

מיעו דברי הספד מצמררים. 
יצאה  ההספדים  מסע  בתום 
העלמין  לבית  בדרכה  ההלוויה 
השמיע  שם  תקוה,  בפתח  סגולה 
לירושלים  הרה"ר  הספד  דברי 
שמירר  עמאר  הגרש"מ  והראש"ל 
בבכי "הוא רץ במסירות נפש כדי 
להציל נפשות בישראל, יצאה נפ־

אפשר  איך  השמימה.  בסערה  שו 
לעמוד מול האלמנה ומול ילדיה? 
של  האכזריות  מהי  יודעים  אנחנו 
הם  מובילה.  היא  ולאן  המרצחים 
והם  נשברים,  שאנחנו  חושבים 
טועים. אנחנו בוכים כי אנחנו בני 
אדם. כי אנחנו אוהבים את החיים. 
אין עם שידע סבל, שפיכות דמים 
מע־ נחזיק  אנחנו  כמונו.  ורדיפות 

עומדים  ודור  דור  בכל  אבל  מד, 
מצלינו  והקב"ה  לכלותינו  עלינו 

מידם".
למנוחות  הובא  לכן  קודם 
החייל  הי"ד,  קיידאן  גיא  סמ"ר 
המחבל  ידי  על  בפיגוע,  שנרצח 
בו.  וירה  נשקו  את  שחטף  הנפשע 
הצבאי  העלמין  בבית  נטמן  הוא 

בבאר שבע.
ובתוך כך, במהלך הלילה שבין 
ראשון לשני עצרו כוחות הבטחון 
הפי־ מבצע  המחבל  של  אחיו  את 

אתמול  אריאל.  ליד  הרצחני  גוע 
המחבל:  של  שמו  לפרסום  הותר 
זאוויה,  מהכפר  לילה  אבו  עומר 

בן 18.
הפי־ בחקירת  לחבל  מנת  על 

גוע הועברה הנחיה לבעלי עסקים 
למחוק  הפיגוע  באזור  וחנויות 
לפי־ תיעוד  האבטחה  ממצלמות 

בו  העבר  נסיון  לאור  זאת  גוע. 
בדיקת מצלמות האבטחה באזורי 
פיגוע היו הצעד הראשון שביצעו 
כוחות הבטחון על מנת להתחקות 

אחרי המפגעים.
ברשתות החברתיות הערביות 
המה־ רבים  פרסומים  מופיעים 
שהצליח  ככזה  המחבל  את  ללים 
בכוחו  הרביעי  בצבא  לשטות 
בעולם. כמו כן מחולקים ברחובות 
מתיקה  ומיני  ממתקים  הרש"פ 
כביטוי לשמחתם על ביצוע הרצח 

בידי המחבל.
מנהלים  עודם  הבטחון  כוחות 
צה"ל  מדובר  המחבל.  אחר  מצוד 
נמסר כי "במהלך הלילה פעלו כו־

שב"כ,  כוחות  בשיתוף  צה"ל  חות 
במרחב  ישראל  ומשטרת  מג"ב 
'אפ־ המרחבית  בחטיבה  הכפרים 
המח־ אחר  המרדף  במסגרת  רים' 

בל שביצע את הפיגוע אתמול".
במסגרת הפעילות, מיפו הכו־

חות את בית המחבל לצורך בחינת 
סריקות  ביצעו  הריסתו,  אפשרות 
ובי־ בכניסות  ובידוקים  נרחבות 

ציאות לכפרים. במקביל, נמשכים 
מודיעיניים  מבצעיים,  מאמצים 
ות־ לאיתור  נרחבים  ואינסופיים 

פיסתו של המחבל".
הלילה  במהלך  עצרו  כן,  כמו 
מג"ב  שב"כ,  וכוחות  צה"ל  לוחמי 
שמונה  באיו"ש  ישראל  ומשטרת 
במעורבות  החשודים  מבוקשים 
ובה־ עממי  טרור  טרור,  בפעילות 

פרות סדר אלימות לעבר אזרחים 
וכוחות הבטחון. החשודים הועב־

רו לחקירת כוחות הבטחון.

הראשי  רבה  זצ"ל  גוטמן  צבי  רבי 
יצק  ואף  ברומניה,  בוקרסט  של 
תורה  קנה  ממנו  ידו,  על  מים 
המובהק  לתלמידו  והיה  וחכמה 
עם  בבוקרסט  בקלויז  בלומדו 
אביו ועוד תלמידים, ממנו הוסמך 
לרבנות וכן הוסמך מרבני רומניה 
הלפרט  בער  ליביש  רבי  הגאון 
רבי  והגאון  דוואסלוי  רב  זצ"ל 
רב  זצ"ל  מארילוס  מאיר  יצחק 
דבוקרסט רומניה, לימים אף כיהן 
לא־ שעלה  עד  בבוקרסט  ברבנות 

רץ הקודש בשנת תשכ"א.
את  ליבו  לוח  על  נשא  ימיו  כל 
צר  בימי  ומוראותיה  השואה  אימי 
הרג  פוגרומים  של  תקופות  ומצוק, 
הפאשיסטים  ע"י  באחב"י  ואבדון 
ההיטלראיים וקלגסי משמרות הב־

רזל הרומניים. בימי הפוגרום הנורא 
שני  לעומת  ניצל בניסים  בבוקרסט 
אחיו ר' יעקב ור' יוסף הי"ד שנעקדו 
בבוקרסט,  ונטמנו  השם  קידוש  על 
עד  גל  הקים  שבת"א  מדרשו  בבית 
ובכל  רומניה  ונרצחי  קדושי  לזכר 
זכרון  כנס  עורך  היה  ושנה  שנה 
במעמד  הקדושים  לזכר  ואזכרה 
שמר  עימם  רומניה  מיוצאי  המונים 
כיהן  ולהם  חייו  ימי  כל  קשר  על 

כמורה ומדריך רוחני.
לזוגתו  נישא  לפרקו  בהגיעו 
הרבנית תחי' בתו של הצדיק רבי 
אלחנן אדלר זצ"ל השו"ב מדעווא 
מתלמידי  שהיה  שבטרנסילבניה 
ה'ישמח  הרה"ק  של  תלמידיו 

משה' זיע"א.
הנצחת  את  ליבו  לוח  על  נשא 
הס־ ועם  משטפנשט  הרה"ק  מרן 

תלקות ראש ועד חסידי שטפנשט 
ב'  אדר  בט'  זצ"ל,  ליבוביץ  הגר"צ 
תשע"ד, נתמנה לראש ועד חסידי 
שטפנשט במעמד רווי הוד בביתו 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  קודש  נאוה 
מסאדיגורה שליט"א, ואף התכבד 
לשאת  שליט"א  האדמו"ר  ע"י 
משטפנשט  הצדיקים  על  משאו 
רומניה  יהדות  על  רוז'ין,  ובית 
שעה  במשך  הפליטה,  ושארית 
והתאמץ  רגליו  על  עמד  ארוכה 
יעמדו  למען  מדברותיו  לשאת 

לדו־ ימים  לאורך  ויונצחו  דבריו 
רות הבאים.

תורתו  דברי  ספר  הופעת  עם 
'אמונת  משטפנשט  הרה"ק  של 
 – אמת'   'תורת  מכון  ע"י  אמת' 
רבי  הרה"ג  לידי  מסר  שטפנשט, 
רב  שליט"א  סלמון  יעקב  אברהם 
זכרונותיו  את  שטפנשט  קהילת 
מבית שטפנשט, והעלה את דבריו 
כהקדמה לספר, הקפיד להשתתף 
בית  לצדיקי  ההילולא  בסעודות 
האירו־ בכל  והשתתף  שטפנשט, 
עים שנערכו ע"י המוסדות בעיד־
נא דחדוותא ובהילולא דצדיקיא.
המ־ ודרשותיו  תורתו  דברי 
וגליונות  בקבצים  נדפסו  להיבים 
ברבות  מדרשו  בית  ע"י  שיו"ל 

השנים.  
מעט,  נחלש  האחרונה  בשנה 
רפואה  בבתי  ונכנס  יוצא  והיה 
בקודש  בעבודתו  המשיך  אולם 
בהרבצת תורה ובתפילה ובברכות 
פתחו  משחרי  קהל  מרעיתו  לצאן 
נכדתו  נישאה  אלו  בימים  ועצתו, 
הכ־ בשמחת  להשתתף  זכה  והוא 

לולות. 
כמה  לפני  חולשתו  גבור  עם 
הרפואה  בבית  אושפז  ימים 
אמש  אולם  ב"ב,  הישועה  מעיני 
בבית  להשאר  סירב  ראשון  יום 
לביתו,  לחזור  וביקש  הרפואה 
הרבנית  רעייתו  החלימה  שם 
ששוב  מאוד  ושמח  מניתוח,  תחי' 
נפגש עמה בבריאות הגוף בביתם 
יום  של  שחר  עם  אביב.  שבתל 
קריאת  לקרוא  עוד  הספיק  שני 
והשיב  וידוי  פרקי  ואמירת  שמע 
את נשמתו לפתע פתאום ליוצרה 
למגינת לב תלמידיו ומעריציו וב־

ני משפחתו והוא זקן ושבע ימים, 
לב  להשיב  קודש  בפעילות  עטור 
ולהחיות  בינה  וללמדם  התועים 
רומניה  יוצאי  אחיו  מקרב  רב  עם 

וכל עדת ישראל.
מדרשו  מבית  יצאו  הלוויתו 
שבתל אביב היום והמשיכה לבית 
בגבעתיים  יצחק  נחלת  העלמין 
זצ"ל  הרב  אביו  לקבר  בצמוד 
משט־ הרה"ק  לציון  ונראה  וסמוך 

פנשט זיע"א.

הספידוהו  ההלוויה  במהלך 
בנו הגדול הגאון רבי אלחנן גוטמן 
שליט"א הגה"צ רבי יואל טוביאס 
ב"ב,  ו'  שכון  אב"ד  רב  שליט"א 
ממתפללי  קנול  ישכר  רבי  הנה"ח 
בית המדרש, נכדו הגדול רבי צבי 
גוטמן ובנו הרה"ג רבי אריה גוטמן 

שליט"א.
סל־ יעקב  אברהם  רבי  הרה"ג 

מון שליט"א רב קהילת שטפנשט 
למ־ המנוח  צוואת  את  הקריא  אף 

וממשיך  למ"מ  הגדול  בנו  את  נות 
הקהילה  ובהנהגת  ברבנות  דרכו 
לו  שהיתה  הזכות  את  הזכיר  ואף 
ראש  להיותו  שטפנשט  במוסדות 
וממשתתפי  שטפנשט  חסידי  ועד 
של  וההילולות  האירועים  כל 
נשמעו  רבות  עובדות  המוסדות, 
ור־ הקמאים  הצדיקים  על  מפיו 

בים מהם נדפסו ויודפסו לתועלת 
הרבים.

הנה־ על  עמדו  המספידים  כל 
גתו הרחימאית ואישיותו הקורנת 
בתורה  גדלותו  שלצד  הרב  של 
היותו  על  הרבה  ענותנותו  היתה 
רב רבנן ומקרב קרובים כרחוקים 
זכ־ את  ליבו  לוח  על  שנשא  ועל 

ררונה של יהדות רומניה והנציחה 
רבות.

בניו  שני  את  אחריו  השאיר 
ההולכים בתורתו ובמורשתו, ה"ה 
שליט"א  גוטמן  אלחנן  רבי  הגאון 
ב"ב,  בעיה"ק  האברכים  מחשובי 
מדרשו  בבית  ברבנות  המכהן 
אריה  רבי  והרה"ג  ת"א,  שבצפון 
ויז'ניץ  חסידי  מחשובי  שליט"א 
ההולכים  ונינים  נכדים  בב"ב, 

בתורת אבותיו ולמעלה בקודש.

עוד לא היה כבושם הזה!

'אוצר הזמנים – פורים'
להרב הגאון דומ"ץ טאשנאד שליט"א ממונסי נ. י.

שמחה רבה שוררת בקרב שוחרי 
תורה והלכה, עם הופעת הספר 'אוצר 
הזמנים – פורים', שחיבר הרב הגאון 
שליט"א  בריסק  מרדכי  אהרן  רבי 
בארה"ב,  טאשנאד  קהל  דומ"ץ 
'אוצר  המפורסמת  הסידרה  ומחבר 

הזמנים' [ו' חלקים].
והלכות  'מבואות  בו  כולל  הספר 
בירורי שיטות ועיונים בעניני פורים', 
מדור  ניצב  הספר  בתחלת  כאשר 
'כדת היום' – ובו כל מה שצריך לדעת 
ביום הפורים מבואו ועד צאתו בלשון 
קצרה, וגם דינים לנוסעים מירושלים 
דיני  וכן  להיפוך,  או  מקומות  לשאר 
מוקפות  הן  אם  המסופקות  הערים 

חומה מימות יהושע.
נמ־ הספר  של  המרכזי  במדור 
צאים בירורי השיטות בהלכות פורים, 
החל מדברי הפסוקים וחז"ל במשנה 
והראשו־ הגאונים  דברי  דרך  וגמרא, 
נים, עד הפוסקים והאחרונים והלכה 
הרחבה   – 'עיונים'  במדור  למעשה. 
לפורים,  הקשורות  סוגיות  כמה  של 

הלכותיה ומנהגיה.
ופסקי  חידושים  מובאים  בספר 
מגדולי  פורים,  מצות  בעניני  הלכה 
המחבר  ששמעם  שליט"א,  ישראל 
שליט"א מפיהם כששהה במחיצתם 

לפני הוצאת הספר לאור עולם.
המבוררים  לנידונים  דוגמאות 

בספר:
להמנע  יש  האם  מגילה:  מקרא 
קריאת  לפני  תה  או  קפה  משתיית 
המגילה בלילה, ולהמשיך בצום [בפ־

או  המגילה,  קריאת  אחרי  עד  רזים] 
שאפשר להקל בשתיה ורק בטעימה 
יש להחמיר; ומה הדין בקריאת המ־
גילה של יום פורים, האם יש להמנע 
משתיית קפה לפני התפלה וקריאת 

המגילה.
עני  נחשב  מי  לאביונים:  מתנות 
דעות  מובאות  בספר  אלה,  בימינו 
נפלאות בענין זה, החל מן המקילים 
לו  שחסרים  מי  ש"מספיק  ביותר 
מצות  בו  לקיים  כדי  סיגריות"  כמה 
המח־ לדעות  ועד  לאביונים,  מתנות 
מירים ביותר, שצריך להיות עני מרוד 
ביותר  קשה  ושבימינו  לכל,  שתאב 

למצא אביון כזה.
'רעהו'  נחשב  מי  מנות:  משלוח 
לענין משלוח מנות, האם יש מעלה 
אד־ או  ביותר,  שאוהבו  למי  לשלוח 
רבה השולח למי שאינו אוהבו עדיף 
מאידך  ורעות;  אהבה  שמרבה  טפי, 
אוהבו  שאינו  שמי  לומר  יש  אם 

אינו 'רעך' ואינו יוצא בו. והאם צריך 
עצמו  הפורים  ביום  ידע  שהמקבל 
אפילו  או  לו,  שלח  מה  לו,  שלח  מי 

לטעום מן המנות בפורים.
צריך  האם  ושמחה:  משתה 
בשאר  יוצאים  או  יין  דוקא  לשתות 
לישן  צריך  הרמ"א  ולדעת  משקים. 
עד  לקיים  כדי  הפורים,  ביום  דוקא 
על  חובה  ידי  שיוצא  או  ידע,  דלא 
היין  מכח  פורים  במוצאי  שישן  ידי 

ששתה בפורים.
ביותר  ושימושי  תקדימי  מדור 
'מגילת  והוא  כתיקונה',  'קריאה  הוא 
קוראים  כתיקון  המעוצבת  אסתר' 
מהודר ומפואר, מוגה ומדוייק ביותר, 
בתוספת  עינים,  מאירות  באותיות 
בחמשה  'הזרחות'  של  סוגים  חמשה 
הקורא  לבעל  המסמלים  צבעים, 
מיוחד  באופן  לב  להשים  יש  היכן 
פי  ועל  וכדין  כדת  תהיה  שהקריאה 
בהע־ למטה  כאשר  ישראל.  מנהג 
וההשוואות  ההזרחות  מבוארות  רות 
במיוחד  במגילה.  אחרים  למקומות 
בהיר  ברור,  שהכל  העובדה  בולטת 
וב־ קושי  שום  ללא  עינים,  ומאיר 
כמעט  המגילה  פסוקי  אלא  לבול, 
שהסתכל  מי  כל  מאליהם.  ונקראים 
והביע  מהתפעלות  יצא  זה  במדור 
בע־ מזה  שיפיקו  התועלת  גודל  את 
לבני  ביחיד  והן  בציבור  הן  קורא  לי 

המשפחה.

בסיום הספר נקבע מקום מיוחד 
למפתחות מקיפות, ביניהם גם מפתח 
עניינים מיוחד המאפשר למצוא דברי 
חפץ לפי נושאים וערכים, וכל דורש 
דברי  או  מסויימת,  הלכה  ומבקש 
ספר מסויים בעניני פורים, יוכל למ־

צא אותם בניקל באמצעות השימוש 
במפתחות אלו.

מג־ בהסכמות  מעוטר  הספר 
התפעלות  המביעים  ישראל  דולי 
ומפליגים  הנפלא,  מהספר  רבתית 
שכבר  שליט"א  המחבר  בשבח 
'אוצר הזמנים'  פקיעא שמיה בספרי 
כולו,  העולם  בכל  שנפוצו  הנפלאים 
ובשיעוריו הנפלאים תמידים כסדרם 
'טאשנאד'  הגדול  המדרש  בבית 
ה'  לדבר  מצמאים  שרבים  בארה"ב, 
לשמוע  כדי  לשם  נמשכים  הלכה  זו 

אמרי פיו בנעימים מדי יום ביומו.
את  מיד  יראה  בספר  המעיין 
בו,  שנעשתה  העצומה  ההשקעה 
ומעיינים  לקוראים  וקל  נוח  להיות 
בו, שיהיה בבחינת לעולם ילמד אדם 
האותיות  כאשר  חפץ,  שלבו  במקום 
משובחות ומאירות עינים, וגם הנייר 
והחיצוניות של הספר כולו אומר יקר 

והדר וכבוד התורה.
דבר בעתו מה טוב!

המוב־ הספרים  בחנויות  להשיג 
חרות.

ימים אחרונים 
למבצע 'מזוודת 
הכסף' של אסם!

רוכשים ממגוון מותגי קבוצת אסם, עונים על 
שאלות ידע נכון ומהר ויכולים לזכות בפרס של 
10,000 שקלים! • המבצע מסתיים בי"ג באדר ב' 

מלאה  מזוודה  לקבל  מעוניינים 
ספורים  ימים  נותרו  הזדרזו,  בכסף? 

למבצע 'מזוודת הכסף' של אסם! 
מזוודת  במבצע  משתתפים  איך 

הכסף?
פשוט מאוד!

קבוצת  מותגי  ממגוון  רוכשים 
שקלים  ב־39.90  שבמבצע  אסם 
המבצע  לטלאול  מתקשרים  בלבד, 
על  ומהר  נכון  עונים   ,03-9411041
שאלות ידע על פי ההנחיות הקוליות 
בסך  שבועי  בפרס  לזכות  ויכולים 
 500 בסך  יומי  ובפרס  ש"ח   10,000
בתקופת  החול  מימי  אחד  בכל  ש"ח 
המבצע. יש לשמור על חשבונית הר־

כישה במקרה של זכיה כתנאי לקבל 
הפרס.

אילו מוצרים משתתפים במבצע 
משתתפים  במבצע  הכסף'?  'מזוודת 
מהמותגים  האיכות  מוצרי  מגוון 
המובילים: אסם, נסטלה, צבר, עסיס, 
טבעול,  בארכה,  פיטנס,  ויטמינצ'יק, 
גלי־ מוצרי  (למעט  ותפוגן  טוב  עוף 

ההשתתפות  ומטרנה).  שוקולד  דות, 
חשבונית  בהצגת  מותנית  במבצע 

קניה מזכה.
המבצע מתקיים עד לתאריך י"ג 
אדר ב' תשע"ט, בהתאם ובכפוף לת־

אסם  באתר  המתפרסם  המבצע  קנון 
.www.osem.co.il

פסח כזה? לא מחמיצים!

מלון 'כינורות' מציג: פסח 
עשיר בתכניות ופעילויות 

לכל המשפחה
לא עוד חופשה ארוכה וילדים משועממים. מלון 'כינורות' דואג לכם לחג עשיר 

בתוכן יהודי ובחוויות לילדים ולכל המשפחה, בכל ימות החג ובחול המועד. 
להתחבר לאווירה, להרגיש בני מלכים וליהנות מחג ברמה שלא הכרתם!

פסח,  חופשת  על  כשמדברים 
הכשרות  על  הבירור  לאחר  מיד 
נעשה  מה  הספק:  לנקר  מתחיל 
פעי־ אילו  המועד?  חול  במשך 
וגם  לילדים  לתת  נוכל  לויות 
להשת־ ובכן...לא  בכדי,  לעצמינו 
המועד  חול  ימי  את  ולהעביר  עמם 

בבטלה?
בדיוק בשביל זה מלון 'כינורות', 
ויוקרה  מצוינות  דגלו  על  חרט  אשר 
ללא פשרות, דואג לכם לחג לא רק 
כשר למהדרין ברמה מלונאית גבוהה 
הכשרות  בחותם  מלכותי  באירוח 
המהודר ביותר לפסח, אלא גם לתו־

הקצה.  עד  וחוויתי  איכותי  עשיר,  כן 
גם לכם וגם לילדים.

משיעורי  תיהנו  החג  אורך  לכל 
תורה איכותיים לצד הרצאות מאל־
מאיר  הרב  הותיק  המרצה  מפי  פות 
שוורץ. את תפילות החג ילווה האמן 
ואהרן  גפני  מאיר  והחזן  המוזיקלי 
אמן  ינגן  הקלידים  כשעל  גרליץ, 

הקלידים יענקי רובין. 
הגיל  שכבת  את  נשכח  ובל 
עם  מרתקות  תכניות  שפע  הצעיר: 
ר' יוסלה אייזנבך במופע עשיר המו־

חיימוביץ  וניר  עבורם  במיוחד  תאם 
טלפתיה  במופע  אתכם  יהפנט 
כשרוני. לצד כל זאת, יעמוד מתחם 
שולחן,  משחקי  ואולם  טרמפולינות 
המאובזרת  המלון  משחקיית  בנוסף 

פתוחה ופעילה בכל ימות החג ליל־
דים בכל הגילאים.

יחכה  אז  קלה?  הפוגה  תרצו 
שלומי  הקוסם  של  ענק  מופע  לכם 
בן דוד וכן מופע ענק בגמישות הגוף 
כמובן  זה  לכל  קריכלי,  האחים  של 
המיוחד  המרגוע  מתחם  מצטרף 
המחוממת  השחיה  בריכת  של 
והספא  הכושר  חדר  והמקורה, 
שב'כינורות'  ספק  אין  המפנק. 
מלכותית  חג  חופשת  מציעים 
רוחני  עונג  המשלב  כזו  ומיוחדת, 
וערכי יחד עם שפע של חוויה ותוכן 

לכל המשפחה. 

מלון כינורות ממשיך להציב רף 
המלונאות  בתחום  ומלכותי  חדש 
היהודית. יוקרה ברמה הגבוהה ביותר 
של  למהדרין  מוקפדת  כשרות  לצד 
מדוק־ ואירוח  החרדית  העדה  בד"צ 

דק עד הקצה.
על  מדווחים  המלון  בהנהלת 
ובא  הקרב  פסח  לחג  שיא  ביקוש 
ומעדכנים כי נותרו חדרים אחרונים 
מושלמת.  בהרמוניה  פסח  לחופשת 
את  להבטיח  תרצו  אתם  גם  אם 

מקומכם פשוט חייגו:
.04-950-9000

בריא יותר, טעים יותר, חגיגי יותר

וויט־פיש מבית 'אושן גורמה' – 
אין דגים כאלה

ביותר  החשובה  המנה  הם  דגים 
בפרט.  הפורים  ובמשתה  בכלל  בפורים 
בשולחנות ובסלסלאות היום העליז בש־

נה ניצבים בגאון דגים מסוגים ותיבולים 
שונים, שהופכים את פורים למה שהוא. 
הוא  החג  עם  ביותר  המזוהה  הדג 
ללא ספק הגעפילטע־פיש שהפך לגולת 

הכותרת של כל משתה פורים איכותי. 
אבל יש געפילטע, ויש וויט־פיש. 

וויט פיש מבין 'אושן גורמה' מעמיד 
סטנדרט חדש בכל מה שקשור לאיכות 
כך  כל  שאנחנו  הקרפיון  של  ולטעם 

אוהבים. 
מעבר לטעם הממכר שלו, וויט־פיש 

במעלות  גם  מצטיין  גורמה  אושן  מבית 
עשיר  הוויט־פיש  שלו.  הבריאותיות 
חומרים  ללא  עשוי  והוא   3 באומגה 

משמרים. 
הוויט  של  הייחודי  המרקם  בנוסף, 
הדג  של  חמה  הכנה  גם  מאפשר  פיש 

בשלל מתכונים. 
את  סוגרים  שאתם  לפני  רגע  אז 
התפריט הסופי למשתה פורים, תתארגנו 
וגם  גורמה  אושן  מבית  הוויט־פיש  עם 

אתם תהנו משמחת פורים אמיתית.
וויט פיש מבית אושן גורמה – עכשיו 
בכשרות המהודרת של בד"צ העדה הח־

רדית. להשיג בחנויות הנבחרות. 

לשמחה מושלמת בפורים:

יקב יתיר מתחדש בבלנדים בשילובי 
זנים חדשים שישדרגו את סעודת פורים

יתיר,  בחבל  השוכן  יתיר  יקב 
והדרומיים,  הגבוהים  יהודה  שבהרי 
השנים,  עם  הפך  למדבר,  הנושקים 
האיכות  יינות  בזכות  האזור  לסמל 
היקב  בציר.  מדי  מנפיק  שהוא 
בארץ  לתשבחות  בקביעות  זוכה 
כמטרה  לעצמו  הציב  והוא  ובעולם, 
האזורית  הייחודיות  את  להדגיש 
'יתירי'  אופי  אותו   – ביינותיו 
הנטועים  מכרמים  הבא  שעליו 
חרסיתי,  גיר  באדמת  רב  בגובה 
וקר  יבש  מדברי  ספר  ומאקלים 
בלילה, היוצרים אזור גידול (טרואר) 

מאוד מיוחד. 
מתחדש  האחרונות  בשנים 
בכרמים,  התפתחות  ועובר  היקב, 
מעבר  חדשים,  זנים  נטיעת  עם 
וב־ עץ  למכלי  קטנות  מחביות 

(בלנדים)  ממסכים  ויצירת  טון, 
מוש־ באופן  המבטאים  חדשים 

היתירי.  והאופי  אזורית  את  לם 
והמו־ החדשים  מהבלנדים  אחד 
לבן  עמשא  הר  הוא  ביותר  צלחים 
מש־ שדרוג  לכם  המבטיח   ,2017

ולשולחן  המנות  למשלוחי  מעותי 
החג. היין מורכב מ־52% ויוניה, 33% 
שנבצרו  רוסאן,   15% בלאן,  שנין 
בגובה  יתיר  ביער  חלקות  ממספר 
680 עד 780 מטר. יין בעל נפח יפה 
שיתאים לאוכל, אך יכול גם לעמוד 
ולא  כאפריטיף  וליהנות  עצמו  בפני 

רק בארוחות.
מחיר מומלץ לצרכן של יתיר הר 

עמשא לבן – 99 שקלים.
במהלך השנה הקרוב ישיק יקב 
יתיר ממסכים (בלנדים) חדשים ומ־

רתקים כחלק מתהליך ההתחדשות 
ביתיר.

בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות 
הגר"א רובין שליט"א.

טבעי שתאפי:

בלעדי בצ'וקי: 'נטורינה' 
של 'שמרית' במתנה!

'שמרית'  האפייה  מוצרי  חברת 
בשיתוף  לפורים,  מיוחד  מבצע  השיקה 
במסגרת  צ'וקי.  האפייה  מוצרי  חנות 
ומע־  ₪  50 של  רכישה  כל  על  המבצע, 

'נטורינה  מקבלים  החנות,  ממוצרי  לה 
קוקוס' במתנה.

'נטורינה קוקוס' הושקה לפני מספר 
ממש  של  בשורה  מהווה  והיא  חודשים, 
הינו  המוצר  והאפייה.  הבישול  בעולם 
קוקוס  שמן  על  מבוסס  לחלוטין,  צמחי 
ובעל  מרקם חלק וטעם ניטרלי – ללא 
בתוצר  מורגש  שאינו  כך  קוקוס,  טעם 
הסופי. עם השקתו, מציבה 'שמרית' אל־

טרנטיבה הולמת, בריאה, טעימה ופרווה 
למוצרי החמאה והמרגרינה. בכדי להגיע 
ממליצים  וטעימות,  מוצלחות  לתוצאות 
כחצי  הנטורינה  את  להוציא  ב'שמרית' 
לטמפר־ ולהביאה  השימוש,  טרם  שעה 

טורת החדר.
נלהבות",  פניות  עשרות  "קיבלנו 
רבים  "לקוחות  צ'וקי,  בהנהלת  מוסרים 
המבצע,  במסגרת  ב'נטורינה'  זכו  כבר 
וחזרו לספר לנו על התוצאות המעולות 
ליתרונות  מעבר  באמצעותו.  המושגות 
המעניק  במוצר  מדובר  שלו,  התזונתיים 
המאפים  להכנת  מושלמת  אפשרות 
האהובים בגרסה פרווה, מבלי להתפשר 

על הטעם".

המבצע הייחודי בלעדי לחנות מוצרי 
האפייה צ'וקי, והוא בתוקף עד לתאריך 
בכל  אחת  ליחידה  מוגבל  ב',  אדר  ט"ו 

קנייה, ובכפוף לתקנון.
בכ־ הינה  'שמרית'  של  'נטורינה' 

ונמכרת  החרדית,  העדה  בד"ץ  שרות 
המובחרות. ובחנויות  השיווק  ברשתות 

הגאון החסיד רבי אפרים גוטמן זצ"ל
  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הפצוע בפיגוע הירי 
בצומת אריאל נפטר

המצוד אחר המחבל
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מאת מאיר ברגר

אמש  ערכה  לבן  כחול  מפלגת 
קראו  במהלכה  עיתונאים  מסיבת 
בחקירה  לפתוח  המפלגה  ראשי 
הממשלה  ראש  נגד  מחודשת 
קבע  בעניינה  הצוללות,  בפרשת 
את  לחקור  עילה  אין  כי  היועמ"ש 

ראש הממשלה.
בפניכם  ניצבים  "אנחנו 
קבינט  וחבר  רמטכ"לים  שלושה 
מקבל  שרה"מ  מהם  שהוסתר 
שהלכו  שקלים  מיליון   16 כסף. 
לכיס של נתניהו מחברה הקשורה 
פתח  הצוללות",  לעסקת  ישירות 

יו"ר המפלגה בני גנץ.
שראש  גם  נחשף  "השבוע 
של  גבה  מאחורי  אישר  הממשלה 
צוללות  מכירת  הבטחון  מערכת 
בלי  זאת  למצרים.  מתקדמות 
המוסמכים  מהגורמים  אחד  שאף 
כך",  על  ידע  הבטחון  במערכת 

הוסיף גנץ.

הכחיש  "נתניהו  כי  טען  הוא 
זו  שיקר.  פשוט  שיקר.  הוא  זאת, 
והמ־ הציבור  באמון  פגיעה  גם 

בשל  בבטחון.  פגיעה  וגם  ערכת 
בבטחון,  והפגיעה  האמון  אובדן 
נקים  שאנחנו  בזאת  מודיע  אני 
ועדת חקירה ממלכתית שתחקור 
המעור־ כל  ואת  הזו  הפרשה  את 

בים בה".
משה  לשעבר  הבטחון  שר 
למכור  "ההחלטה  כי  אמר  יעלון 
אותי  הפתיעה  למצרים  צוללות 
ואת אנשי משרד הבטחון. מבירור 
ראש  גלעד,  עמוס  אל"מ  שעשה 
הגר־ עם  הבטחוני  המדיני  האגף 

מנים, למדתי שהאישור נעשה על 
ידך, נתניהו"

"שאלתי אותך אם נתת אישור 
צוללות  למכור  גרמניה  לממשלת 
למצרים,  שלנו  כמו  באיכות 
מנשיא  ביקשתי  לכן  והכחשת. 
המדינה רובי ריבלין, טרם נסיעתו 
עם  הנושא  את  לבדוק  לגרמניה, 

הקנצלרית מרקל. ריבלין חזר עם 
קיבלה  שגרמניה  תשובה –  אותה 

אישור ממך", הוסיף יעלון.
"מה גרם לך להתערב וללחוץ 
על ביטול המכרז הבין לאומי לר־

להפנות  ולנסות  המגן  ספינות  כש 
לטיסנק־ מלכתחילה  העסקה  את 

רופ? ביבי, על בסיס מה פנה עו"ד 
אותו  גנור,  מיקי  עם  יחד  שמרון, 
שבוע  מדינה,  לעד  שהפך  מתווך 
לאחר סיום תפקידי כשר הבטחון. 
ארגון  ומזכיר  ההסתדרות  ליו"ר 
והודיעו  צה"ל'  עובדי  'אזרחים 
הולכת  הים  חיל  שמספנת  להם 
להיות מופרטת וחברת טיסנקרופ 
תקבל אחריות להחזקת כלי השיט 
של חיל הים ושכדאי להם, לניסנ־

קורן ומשה פרידמן, לשתף פעולה 
עם המהלך כי בכל מקרה זה ילחץ 

עליהם מלמעלה?", דברי יעלון.
למסיבת  הגיבו  בליכוד 
הטענות.  את  והדפו  העיתונאים 
קיבל  לא  נתניהו  הממשלה  "ראש 

רק  הצוללות.  מעסקת  אחד  שקל 
שהוא  אמר  עצמו  גנץ  שנה  לפני 
משוכנע שלא היתה שום שחיתות 
וג־ לפיד  עכשיו  הצוללות.  ברכש 

נץ בפאניקה מהמחדל של גנץ, אז 
שנועדה  דם  עלילת  מקדמים  הם 
מהמבו־ הלב  תשומת  את  להסיט 

הצליח  לא  שגנץ  בכך  הגדולה  כה 
לשמור אפילו על הטלפון שלו".

הק־ את  קונה  לא  "הציבור 
לחקור  צריך  אם  שלהם.  שקוש 
הסודיות  השיחות  את  זה  משהו 
הת־ את  מוזס,  נוני  עם  לפיד  של 

נהלותו של אשכנזי בפרשת הרפז 
מהמ־ קיבל  שגנץ  המיליונים  ואת 

מטעם  נמסר  מכרז",  ללא  שטרה 
הליכוד.

ויו"ר  הממשלה  ראש  במקביל 
הליכוד בנימין נתניהו מתח ביקו־

רת חריפה על יו"ר כחול לבן, בני 
הליכוד  מפלגת  של  באירוע  גנץ, 

בירושלים.
ההת־ את  בתוקף  מגנה  "אני 

וגנץ  לפיד  של  הפרועות  קפות 
אנחנו  ונגדי,  והשב"כ  המוסד  נגד 
וגם  ישראל.  בטחון  על  שומרים 
להתקפות  מובנת,  הפאניקה  אם 
האלה אין מקום. אני קורא ללפיד 
השב"כ  את  לתקוף  להפסיק  וגנץ 
מחוץ  אותם  ולהשאיר  והמוסד 

לפוליטיקה", אמר נתניהו.
מסתבר  "עכשיו  כי  ציין  הוא 
לא־ לפרוץ  הוריתי  שאני  שבזמן 

איראן  איראן,  של  הגרעין  רכיון 
גנץ.  בני  של  הנייד  לטלפון  פרצה 
היה  גנץ  סיבות:  משתי  אירוני  זה 
שפשטה  סייבר  חברת  יושב־ראש 
לשמור  אמור  היה  הוא  הרגל.  את 

על הטלפון שלו – וזה מחדל אישי 
שלו. אם גנץ לא הצליח לשמור על 
על  ישמור  הוא  איך  שלו,  הטלפון 
ולפיד  גנץ  שנית,  שלנו?  המדינה 
תמכו בהסכם הגרעין המסוכן עם 
איראן – ההסכם שאני נלחמתי בו 
לשמחתי  לשכנע,  פעלתי  ובסוף 
לפ־ ארה"ב  נשיא  את  בהצלחה, 

סנקציות  ולהטיל  מההסכם  רוש 
מחודשות על איראן".

מקווה  "אני  סיכם,  נתניהו 
באיזו  מבינים  שלא  ולפיד,  שגנץ 
סביבה אנחנו חיים, עם איזה מש־

טר יש לנו עסק, אני מקווה שסוף 
סוף הם ילמדו את הלקח אבל אני 
לא בונה על זה. הם לא אלה שיכו־

לים להגן על ישראל מול האיומים 
שבאים מצד איראן וכל יום מוכיח 

את זה מחדש".

גנץ: "נקים ועדת חקירה לפרשת הצוללות"
'כחול לבן' נגד נתניהו – ולהיפך: 

מפלגת כחול לבן ערכה מסיבת עיתונאים בה טענו ראשיה שיש לפתוח בחקירה מחודשת של פרשת הצוללות ^ הליכוד: 
עלילת דם ^ נתניהו באירוע של הליכוד עקץ את גנץ: "על טלפון הוא לא יודע לשמור, איך ישמור על המדינה?

שוחד המעטפות

ביטוי הולם | רפאל קלפהולץ

שוב  מבצבצת  כרגיל  ועמו  בפתח,  פורים 
הכסף,  'מעטפות'  פרשת   – הכסף...  פרשת 
המנות  משלוחי  אל  לצרפן  הנוהגים  שיש 

ולשגרן אל המחנכים היקרים של צאצאינו.
את  להעלות  המדוכה  אל  נשוב  לא 
אלו  מעטפות  סביב  וכאן  לכאן  הצדדים 
ממילא  אחד  כל  הרי  במחלוקת.  השנויות 
ימשיך וינהג כפי שהורגל וכפי דעתו האישית. 
אלו הסבורים שיש לכבד ולשמח את המחנך 
בדרך  ההערכה  רגשי  את  ולהביע  בפורים 
ואילו  הטוב,  בהרגלם  וידבקו  ימשיכו  כזו, 
העיתוי  זה  ואין  הדרך  זו  שאין  הסוברים 
ייוותרו  בתווך  סירובם.  את  ינציחו  המתאים, 
אלו החורקים שיניים ומדביקים מעטפות, כי 

כך עושים כולם...
אך כן כדאי לדעת את הסוד שאינו קשור 
לנו  ויש  בדווקא,  פורים  של  אלו  למעטפות 
לכך סימוכין משורת מחנכים דגולים שהעידו 

על עצמם את הדברים דלהלן.
ביותר,  והמסור  המוצלח  אף  ויהי  'מחנך', 
הוא  אף  וכמוך.  כמוני  ודם'  'בשר  אלא  אינו 
רוח  ולמשבי  משתנים  רוח  למצבי  נתון 
השונים  הלחצים  קצב  לפי  המתעדכנים 

הפוקדים אדם על בסיס יומי.
להשפיע  הטוב  הרצון  כל  עם  ולכן, 
שום  ללא  ותלמיד  תלמיד  בכל  ולהשקיע 
אקונומית  סוציו  ודרגה  מוצא  מעמד,  הבדל 
עלול  המחנך  האמת  המעשי ברגע  – במבחן 
קצת  להתעלם  ושם,  פה  טיפה  טיפ  להרפות 
מה  דבר  לשכוח  או  תיקון,  שטעון  ממה 

לעיתים רחוקות. 
אלא  אמרו  לא  חז"ל  אף   – לעשות?  מה 
יבקשו  צבקות,  ה'  למלאך  דומה  הרב  "אם 
תורה מפיהו". רק 'דומה'... לא ממש מלאך...

היטב  נכנסת  זו  בעייתית  לנישה  ובכן, 
זו  המדוברת ומשתלבת במשבצת  המעטפה 

באופן תואם ביותר.
בבית  לדיין  שוחד  להעניק  נאסר  אמנם 
לפי  נאסר  לא  ל'מלמד'  שוחד  אבל  הדין, 
מיטב ידיעתנו הדלה. ולכן, המציאות מוכיחה 
לב  את  לרכוש  כיצד  היודע  מסור  הורה  כי 
ביושר  מרוויח  בדברים,  או  בממון  המחנכים 
ברגע  המחנך  המתבקשת.  התוצאה  את 
כפי  בבנו  כוחות  יותר  מעט  ישקיע  האמת 
הצורך, אף בעיתות קשים, האוברדרפט בבנק 
לוחץ או המנהל העומד על גבו לוטש עיניים 

מזרות אימה.
חשובים  'מלמדים'  עם  גלויות  בשיחות 
הם מעידים כי הורים אשר העבירו להם מעת 
בצירוף  מרשרשים  כמה  ובה  'מעטפה'  לעת 
פה,  בעל  או  בכתב  טובות  מילים  אלו  אי 

הצליחו בס"ד במשימתם באופן ברור.
למחרת  לב  לשים  שלא  יכולתי  "לא 
ליענקל'ה היקר שלהם ולגלות לפתע כי אכן 
לעודד  קטן,  תמריץ  לו  להעניק  כדאי  היה 
עליו  לשים  ובקיצור  אותו  לדרבן  יותר,  אותו 

עין..." – הם מסכמים ברורות.
להתעלם  אפשר  ואי  בשטח,  מציאות  זו 
בכך.  להודות  נעים  לא  קצת  אם  אף  ממנה 
גדולות  ולחולל  רבות  להרוויח  יכולים  הורים 
חיובית  בהשקעה  היקר  באוצרם  ונצורות 
ונקי  טהור  בשוחד  מדובר  המחנך.  לב  על  זו 
לדורי  משתלמת  תשואה  הנושא  ספק,  ללא 

דורות. 
(גם)  להיעשות  צריכה  זו  השקעה  אבל, 
המלמד  כאשר  שגרה,  בזמני  השנה.  במשך 
מבחין ומבין את הענין. לא (רק) בעת מסיבת 
מעטפות  של  בהר  מוצף  הוא  כאשר  הפורים 
לו  ומסייעות  ליבו  את  משמחות  שאמנם 
רבות אך אינן פועלות את הפעולה הייחודית 
שבקטע  הסוגריים  האמורה –  והאפקטיבית 

זה, הם על אחריות הקורא בלבד.  

בשל עבודות תחזוקה במאגר 'תמר': 
תוכרז 'שעת חירום' במשק הגז הטבעי

מאת שלמה גרין

תח־ עבודת  ביצוע  בעקבות 
באסדת  ודחופה  הכרחית  זוקה 
לחודש  המתוכננות  תמר,  מאגר 
את  הממשלה  הסמיכה  הבא, 
שעת  על  להכריז  האנרגיה,  שר 

חירום במשק הגז הטבעי.
לאחר ההכרזה, תקנות משק 
הגז הטבעי לניהול משק גז טב־
עי בעת שעת חירום יכנסו לתו־

כ"ו  יום  עד  בניסן  י"ב  מיום  קף 
בניסן. במהלך תקופה זו יבוצעו 
שבעקבותיהן,  תחזוקה  עבודות 
מהזמן  משמעותיים  בחלקים 
על  תעלה  לא  המאגר  תפוקת 
זאת  לשעה,   MMBTU  23,250
 46,500 של  לתפוקה  בניגוד 
מא־ שמספק  לשעה   MMBTU

גר תמר בשגרה. 
הגז  זו,  תקופה  במהלך 
פי  על  לצרכנים  יחולק  הטבעי 
במשק  החירום  שעת  תקנות 

הגז הטבעי כל זמן שבו הביקוש 
המי־ הכמות  על  עולה  לשעה 

בכל  מנגד,  לספק.  שניתן  רבית 
אינו  לשעה  הביקוש  שבו  זמן 
לספק,  שניתן  הכמות  על  עולה 
גז  של  רגילה  הקצאה  תתבצע 

טבעי.
האנרגיה  שר  באפשרות 
לסיים, לעצור ולחדש את תקו־

החירום  שעת  על  ההכרזה  פת 
המו־ בטווח  הטבעי  הגז  במשק 
עדים האמור. מאת שלמה גרין

עבודת  ביצוע  בעקבות 
ודחופה  הכרחית  תחזוקה 
המתו־ תמר,  מאגר  באסדת 

הסמיכה  הבא,  לחודש  כננות 
הממשלה את שר האנרגיה, לה־

כריז על שעת חירום במשק הגז 
הטבעי.

לאחר ההכרזה, תקנות משק 
הגז הטבעי לניהול משק גז טב־
עי בעת שעת חירום יכנסו לתו־

כ"ו  יום  עד  בניסן  י"ב  מיום  קף 

בניסן. במהלך תקופה זו יבוצעו 
שבעקבותיהן,  תחזוקה  עבודות 
מהזמן  משמעותיים  בחלקים 
על  תעלה  לא  המאגר  תפוקת 
זאת  לשעה,   MMBTU  23,250
 46,500 של  לתפוקה  בניגוד 
מא־ שמספק  לשעה   MMBTU

גר תמר בשגרה. 
הגז  זו,  תקופה  במהלך 
פי  על  לצרכנים  יחולק  הטבעי 
במשק  החירום  שעת  תקנות 
הגז הטבעי כל זמן שבו הביקוש 
המי־ הכמות  על  עולה  לשעה 

בכל  מנגד,  לספק.  שניתן  רבית 
אינו  לשעה  הביקוש  שבו  זמן 
לספק,  שניתן  הכמות  על  עולה 
של  רגילה  הקצאה  תתבצע 

גז טבעי.
האנרגיה  שר  באפשרות 
לסיים, לעצור ולחדש את תקו־

החירום  שעת  על  ההכרזה  פת 
המו־ בטווח  הטבעי  הגז  במשק 

עדים האמור.

הממשלה אישרה תכנית למניעת 
התפרצות מגפת העכברת בנחלים 

תקציב התכנית יעמוד על כ־14 מיליון שקלים

מאת דוד שמואלי

תכנית  את  אישרה  הממשלה 
להוצאת  הסביבה  להגנת  המשרד 
באגן  הנחלים  מערוצי  הבקר 
למחלות  הסיכון  והפחתת  הכנרת 

זיהומיות בנחלי הצפון.
התפר־ בעקבות   ,2018 בקיץ 

 637 הגיעו  העכברת,  מחלת  צות 
מטיילים לבתי החולים בשל חשש 
להידבקות, ב־152 מקרים אושפזו 
חולים בשל העכברת, נחלים רבים 
נסגרו לטיול ונגרמו נזקים כספיים 

כבדים לתיירות בצפון הארץ.
השר  שהגיש  הפעולה  תכנית 
אלקין,  זאב  ח"כ  הסביבה,  להגנת 
הטבע  רשות  באמצעות  תבוצע 
שק־ הקמת  הוא  ועיקרה  והגנים 
וכתו־ הנחלים,  אגני  במעלה  תות 

צאה מכך – הסטת הזיהום הנובע 
הגעתו  ומניעת  הבקר  מרעיית 
התכנית  בצפון.  המים  למקורות 
הבריאות,  משרד  בשיתוף  תבוצע 
המים  רשות  החקלאות,  משרד 

ורשות ניקוז כנרת.
כל משרד יפעל בתחומו ובמ־
ומ־ שותף – כדי לצמצם זיהומים 

התוצאות  העכברת.  ובהם  חלות, 
מניעת  הן:  הצפויות  העיקריות 
מרח־ כתוצאה  מחלות  התפרצות 

זיהום  מניעת  המים,  במקורות  צה 
סביבתי בנחלים והבטחת פעילות 
רציפה של אתרי הטבע והתיירות 

בצפון.
מתקציבי  תבוצע  התכנית 
הטבע  רשות  והגופים:  המשרדים 
המשרד  שקל;  מיליון   6 והגנים: 
שקל;  מיליון   3 הסביבה:  להגנת 

מיליון   1 עד  הבריאות:  משרד 
שקל; משרד החקלאות: 750 אלף 
לש־ לקרן  תפנה  הממשלה  שקל. 
מקרקעי  ברשות  פתוחים  טחים 
ישראל בבקשה להקצאת 3 מיליון 
שקל להשלמת ביצוע התכנית. סך 
 13.75 על  יעמוד  התכנית  תקציב 

מיליון שקל.
הסיכון  הפחתת  לצורך 
משרד  כל  סביבתיים,  לזיהומים 
 – לסמכויותיו  בהתאם   – יפעל 
את  שנתיים  בתוך  לפועל  להוציא 
הבקר  להרחקת  מ־2012  התכנית 
הסביבה,  להגנת  המשרד  שיזם 
הבקר  להשקיית  שהמתקנים  כך 
יוצבו בסמוך לקווי אספקת המים 

הקיימים באזור.
הממשלה  החלטת  במסגרת 
לתיאום  בין־משרדי  צוות  יוקם 
בנחלי  הזיהום  היבטי  כלל  של 
המשרד  נציגי  את  שיכלול  הצפון 
להגנת הסביבה, משרד הבריאות, 
הרשויות  נציגי  החקלאות,  משרד 
רשות  הרלוונטיות,  המקומיות 
והגנים  הטבע  רשות  כנרת,  ניקוז 

ורשות המים.
הנ־ דיגום  יורחב  כמו־כן, 

בצפון;  המים  ומקורות  חלים 
יחוסנו  בר;  בחיות  מחלות  ינוטרו 
בע־ כנגועים  החשודים  עדרים 
הווט־ השירותים  ידי  על  כברת 

עדרים  חיסון  יבוצע  וכן  רינריים 
באופן מונע.

זאב  הסביבה  להגנת  השר 
המ־ שנים  "כבר  כי  ציין  אלקין, 

מציע  הסביבה  להגנת  שרד 
זיהומים  במניעת  לטיפול  תכנית 
העכב־ ממחלת  לרבות  בנחלים, 

הזאת  התכנית  לצערי  אך   – רת 
התקציב".  היעדר  בגלל  עוכבה 
עתה  כי  בסיפוק  ציין  השר 

הושג התקציב.

משרד החקלאות נערך למחסור בבצל, ביצים וחמאה
מאת חיים מרגליות

כחלק מהיערכות משרד החק־
לאות לקראת הפסח, ולאחר ניתוח 
ראשוני של נתוני התוצרת הטריה, 
בתוצ־ למחסור  צפי  אין  כי  נמצא 
בשר,  כוללת  אשר   – הטריה  רת 
לבצל,  פרט  ופירות,  ירקות  ביצים, 
יבוא  מכסות  קל.  מחסור  יתכן  בו 

יפתחו בהתאם לצורך.
מחסור  עקב  האחרונים,  בימים 
על  לצרכן,  המחיר  עולה  במלפפון, 
מכסת  פתח  החקלאות  משרד  כן 
ייבוא קטנה (180 טון), וזאת בתיאום 
משרד  בנוסף,  החקלאים.  נציגי  עם 
לבצל  ייבוא  אישורי  נתן  החקלאות 

עקב המחסור בבצל בארץ ובעולם, 
בשונה  מחירים.  לעליית  הגורם 
לא־ ניתנים  בצלים  מהמלפפונים, 

יש  ולכן  זמן,  לאורך  בקירור  חסון 
בצל  של  גדולים  שמגדלים  חשש 
לעליית  יגרמו  גדולים  יבואנים  או 
פסח  לקראת  הבצל  של  המחיר 
מהמק־ 'מבוקר'  משחרור  כתוצאה 

המשרד  פתח  החשש,  לאור  ררים. 
מחיר  לאפשר  בכדי  ייבוא,  מכסות 
בחקלאים  לפגוע  מבלי  סביר 

הקטנים.
תוצ־ של  הייבוא  כל  סך  ככלל, 

מאוד  קטן  הינו  מחו"ל  צמחית  רת 
והירקות  מהפירות  כ־3.7%  ומהווה 
ישראל  בנוסף,  בארץ.  הנאכלים 

מהפירות  חלק  לייבא  מחויבת 
בין  סחר  הסכמי  פי  על  והירקות 
לא  ישראל  אם  כי,  יצוין  מדינות. 
תתיר ייבוא מאירופה, ייאסר היצוא 
החקלאי הישראלי לאותה מדינה או 

לאיחוד האירופי כולו. 
של  הייבוא  מאישורי  חלק 
נית־ מכס  ללא  חקלאית  תוצרת 

בשוק  מחסור  יש  כאשר  רק  נים 
תשרי  בחגי  מוגברת  דרישה  עקב 
נקודתי  מחסור  עקב  או  ופסח, 
בפרי או ירק כתוצאה ממחלה לא 
מהגידולים  בחלק  בנוסף,  צפויה. 
עם  הסכמים  קיימים  הצמחיים 
נציגי החקלאים, לפיהם אם מחיר 
מע־ עולה  העגבניה  או  המלפפון 

לפתוח  ניתן  המוסכם,  למחיר  בר 
עגבניות  או  מלפפונים  של  ייבוא 

ללא מכס.
בפסח הקרוב צפוי גם מחסור 
ועל  מקומית,  ובחמאה  בביצים 
ייבוא  מכסות  המשרד  פתח  כן 
בי־ מיליון   75 של  בהיקף  לביצים 
צים. לעומת זאת, לא ניתן אישור 
ממשרד האוצר ליבוא חמאה, ללא 
מח־ להיווצר  עלול  כן  ועל  מכס, 

חמאת  של  ומחירה  בחמאה  סור 
להאמיר  עלול  המכס,  עם  הייבוא 
מחסור  צפוי  לא  הפסח.  לקראת 
וקפוא.  טרי  בעוף  או  בקר  בבשר 
גם במוצרי חלב, לרבות קוטג', לא 

צפוי מחסור.

גשמי הברכה המשיכו 
והכמויות עברו את הממוצע
גם בכנרת הוסר סכר שנבנה לעצירת זליגת 

המים עם העליה התלולה במפלס

מאת חיים מרגליות

החורף  של  הברכה  גשמי 
הג־ וכמויות  נמשכים,  האחרון 
את  עוברים  כבר  שירדו  שמים 
הממוצע הרב שנתי ברוב אזורי 
הארץ. גם הכנרת, שכבר רשמה 
מטרים,  משני  יותר  של  עליה 
בימים  טובות.  בשורות  מביאה 
סכר  פועלים  שברו  האחרונים 
האחרונות  בשנים  שנבנה  זמני 
הנמוך.  המפלס  על  לשמור  כדי 
שירדו  הרבים  הגשמים  עם 

בחורף, הסכר התייתר.
המ־ השירות  פי  על 

האחרונים  בימים  טאורולוגי, 
קצרים,  גשם  פרקי  שני  אירעו 
של  גדולות  כמויות  שהביאו 
ובמרכזה.  הארץ  בצפון  גשם 
הארץ  בצפון  רבים  באזורים 
ובמרכזה כמויות הגשם מתחי־

לת העונה עוברות את הממוצע 
לעומת  העונה.  לכל  שנתי  הרב 
זאת בצפון הנגב ובמערב הנגב 

קיים גרעון בגשמים.
יהודה  ובהרי  בגולן  בגליל, 
של  האירועים  בשני  ירדו 
 70 עד   50 האחרונים  הימים 
הצפוני  החוף  במישור  מ"מ, 
אשדוד־ אזור  (עד  והמרכזי 

 30 ירדו  החולה  ובעמק  יבנה) 
יזרעאל,  ובעמק  מ"מ   50 עד 
ירדו  הכנרת  ובאזור  בשומרון 

20 עד 40 מ"מ.
של  הדרומיים  בחלקים 
קטנות  היו  הכמויות  הארץ 
ירדו 10  הנגב  בצפון  בהרבה – 
אחרים  ובאזורים  מ"מ   15 עד 
מי־ מספר  ירדו  הארץ  בדרום 

לימטרים בלבד.
בימים  שירדו  הגשמים 
לגשמים  (בנוסף  האחרונים 
בחמשת  שירדו  מקומיים 
החודש)  של  הראשונים  הימים 
במאזן  השיפור  להמשך  גרמו 
הגשמים. ברוב האזורים בצפון 
הגשם  כמויות  ובמרכזה  הארץ 
שירדו מתחילת העונה עומדות 
על 120% עד 130% מהממוצע 
הרב שנתי לכל העונה. במספר 
מ־140%  למעלה  ירדו  מקומות 
יותר  ואף  השנתית  מהכמות 
דב  במשגב  כמו  מ־150%, 
 811 ירדו  שם  גדרה,  שליד 
מה־  154% המהווים  מ"מ 
העונה  לכל  שנתי  הרב  ממוצע 
שם  מודיעין  שליד  ושעלבים 
המהווים 153%  מ"מ  ירדו 825 

מהממוצע.
הע־ בגליל  תחנות  במספר 
מתחי־ ירדו  הגולן  ובצפון  ליון 

לת העונה למעלה מ־1000 מ"מ 
כמו בית ג'אן 1163 מ"מ, מירון 
1160 מ"מ, תפן 1107 מ"מ, נווה 
אטיב 1077 מ"מ, אמירים 1017 

מ"מ ועוד. 
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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]

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]

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]

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
שנכנס  בבלזר!!  החדש  בפרויקט 
לאישור אחרון! 2.5 חד 40 מטר + 36
1280.000ש"ח,  רק  צמוד  חלל  מטר 
רק  מרפסות   2  + מטר   40 חד"   2
052-7658-638 שח   860.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

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

.90
[20052060]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20052059]

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
[20052058]

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
[20052057]

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
[20052056]

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
[20052055]

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
[20052054]

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

בהיתר. 2,100,000.
[20052053]

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

[20052041]

 + 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
[20052040]

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.
[20052039]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20052038]

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.
[20052037]

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.
[20052036]

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
[20052035]

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.
[20052034]

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
[20052033]

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
[20052032]

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.
[20052031]

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.
[20052030]

 + 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
[20052029]

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.

[20052028]

72 חד   3 לגאולה  קרוב  בשטראוס 
לעוד  התר   + סוכה   + קומה-ב  מטר 
052- 1820.000ש"ח  רק  מרפסת 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052019]

חד   3 במלאכי  מציאה!  הגיוועלדיגע 
75 מטר + 2 יחידות-דיור + גג 70 מטר 
052-7658-638 2870.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

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

6888
[20051939]

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

נדל"ן 052-765-6888
[20051938]

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

6888
[20051937]

4 בסורוצקין  בשוק!  חדשה 
כיום  סה"כ  בנוי,  שלד   + חדרים 
סוכה,  מרפסת  חזית,  מ"ר,   135
להרחבה  נוספת  אופציה   + ק"ג, 
רק  בעיריה)  תיק  (נפתח  הגג,  על 
שוורץ  גמיש!  ש''ח,   2,890,000

נדל"ן 052-765-6888
[20051936]

2.5 גאולה,  במרכז  בבלעדיות! 
חדש,  מטבח  שמורה,  חדרים 
קומה ב', כ-60 מ"ר, 3 כיווני אוויר, 
רק  גדולות,  סוכה  מרפסות   2
1,750,000 ש"ח, שוורץ נדל"ן -052

765-6888
[20051935]

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

052-765-6888
[20051934]

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

6888
[20051933]

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]

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
[20052052]

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
[20052051]

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.
[20052050]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20052049]

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
[20052048]

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
[20052047]

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
[20052046]

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

בהיתר. 2,100,000.
[20052045]

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
[20052044]

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.
[20052043]

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.
[20052042]

מקור  בלב  תחזור!  שלא  הזדמנות 
מרפסת   + מטר  כ-70  חד   3 ברוך 
שח  ב1000  מושכר  מחסן   + גדולה 
052-7658-638 1830.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052017]

נדיר  תיווך-הנדלס"  "היימשע   638
חד   3 משה  זכרון  אזור  למשקיעים! 
גג   + לחנות  מאד  מתאים  מטר   60
בעלות   + קומות   2 לבנית  מטר   120
רק  מים  בור   + מחסן   + מפתח  דמי 

2650.000ש"ח -052-7658
[20052016]

שמואל  הדר  בעץ  זוכה!  הקודם 
הנביא 4.5 חד 84 מטר + זכויות תמא 
38 רק 1765.000ש"ח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052015]

הנביא  שמואל  בצומת  ממש!  מציאה 
מושקעת  מטר   80 חד   4 יחזקאל 
1760.000ש"ח  רק.  ביותר  ומטופחת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052014]

חנות  השבת!  כיכר  בלב  מציאה!! 
רק  ביותר!!  מרכזית  מטר   135
052-7658-638 4200.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052013]

בשרי ישראל כ110 מ''ר, קומה שניה, 
''אברמציק  וחניה,  מחסן   + מעלית,  
נכסים'' 0548456212 או 029966522
[20052011]

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

029966522
[20052010]

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

0548456212 או 029966522
[20052009]

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

0548456212 או 029966522
[20052008]

מעלית,  ק''ג,  מ''ר,  כ80  בגאולה, 
1,980,000 גדולה,  סוכה  מרפסת 
נכסים''  ''אברמצ'יק  מ''ש 

0548456212 או 029966522
[20052007]

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

029966522
[20052006]

במקור ברוך, 4.5 חד', קומה ראשונה!, 
חזית!  פוטנציאלית!  אוויר,  כיווני   3.5
''אברמציק  בלבד!  שח   2,700,000
נכסים'' 0548456212 או 029966522
[20052005]

לבעלי הון עצמי גדול! באזור בעלזא 

 + מטר   150 חד   4.5 שלום!  דובר 

חודשית  תשואה  דיור  יחידות   4

40 מחסן   + כ13000ש"ח  מהיחידות 

052-7658- 5170.000ש"ח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051764]

קארו  ישראל  בבית  נדירה!  מציאה 

של  לבודד  יחידה   + מטר   65 חד'   3

1490.000ש"ח  רק  מבוי   + מטר   8

(התחילו  5000ש"ח  חודשית  תשואה 

הבית)  כל  לחידוש   38 תמ"א  הליך 

תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051763]

מטר   106 -4חד'  משה  לגבעת  צמוד 

108  * 2550.000ש"ח  רק  בבניה 

רק  לכניסה  מוכנה  חדשה  מטר 

052- ק"ה  מעלית  2760.000ש"ח, 

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

מטר   90 חד'   4 באריאל  מציאה!! 

דיור  יחידות   2  + וחדשה  מפוארת 

תשואה  50מטר  אחד  כל  בונביורות, 

רק  9000ש"ח  מהיחידות  חודשית 

052-7658-638 4100.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051761]

חזית  ק"ב  116מטר  חד   4.5 בבלוי 
ב1000 מושכר  מחסן   + מרפסות   +

3.5 חד' ק"כ  ש''ח רק 2600.000ש"ח �
2100.000ש"ח  רק  ביותר  מושקעת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051759]

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

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

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

הנדלס"
[20051757]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051755]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051754]

מ"ר   85 ק"ב  חד'   3 פנינה   80 גוש 
2,800,000 ש''ח * חנה 3.5 חד' ק"א 
מ"ר.  ל-22  אופציה  נטו  מ"ר   67
תיווך 02-5379474, 053-3179474

[20051692]

חד   3 ברוך  במקור  מזומן!  לבעלי 
רק  משופצת  ק"ב  מחסן   + מטר   78
052-7658-638 שח   1840.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051596]

בזכרון משה 3 חד 60 מטר + חלל 100
2600.000שח  רק  חלונות  עם  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051595]

הכביש  על  מטר   200 חנות  בגאולה 
חודשית  תשואה  שח   7500.000 רק 
ש"ח   60000 האחרונות  שנים  ב10 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051594]

כביש  מטר   130 חנות  השבת  בכיכר 
052- שח   4600.000 רק  הראשי 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051593]

חד'   4 יצחק  מנחת  דרסטית!  ירידה 
חד'  נחום 6  גאולה  בבלעדיות!  ק"כ * 
עוד  לבניה  אפשרות   + ל-2  מחולקת 
053-  ,02-5379474 תיווך  קומות.   3

3179474
[20051568]

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. 

הודעות חוק תכנון ובניה - 19/03/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 19/03/19



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

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051505]

בגובה  מטר   92 חד   4 שערים  במאה 
להרחבה  אופציות  מלאת   5.30
052- 2280.000שח  רק  ולהכפלה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051487]

אופציה   + מטר   72 חד'   3 באלקנה 
מידית לחדר רביעי ואופציות נוספות 
052-7658-638 ש"ח   1950.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051486]

מבחר  הנדלס:  -ל'  תיווך"  "היימשע 
האזורים  בכל  למכירה  דירות 
ומחירי  טובים  במחירי  החרדים 
מאגר  ברשותינו  כן  כמו  מציאה, 
אדיר של לקוחות רצינים שמחפשים 
צבי  נווה  גאולה  אזורי  בכל  דירות 
ללא  ויעוץ  נכס  הערכת   ,80 וגוש 

תשלום 052-7658-638
[20051485]

הדר-שמואל  בעץ  ממש!  של  מציאה 
הנביא 4.5 חד' 82 מטר ק"ג + אופציות 
1770.000ש"ח  רק  תמא38,  או  בגג 
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051484]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051439]

צבי  בנווה  מציאה!  מזומן!  לבעלי 
יחזקאל מקלט 210 מטר עם חלונות 
לבית  במיוחד  מתאים  למכירה  וגובה 
ציבורי  מוסד  כל  או  ישיבה  כנסת 
052-7658-638 2100.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

דו-פלקס  מפתח  דמי  משה  בזכרון 
שח   1550.000 רק  חד'   5 מטר   120
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051414]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051351]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051231]

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

הנדלס"
[20051230]

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051224]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051222]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051133]

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

הנדלס"
[20051131]

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

[20051130]

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

הנדלס"
[20051129]

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

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

[20051128]

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

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

הנדלס"
[20051127]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20050984]

חד'   6 ק"ג  חדשה  סורוצקין  מיוחדת! 
בעלז  ק.  גדולה,  מרפסת   + מ"ר   150
* אוהליהב 6.5 חד' ק"ב גם מחולקת. 

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
יפה,  חדשה,  יחידה  יעקב,  בזכרון 
מרפסת סוכה גדולה, רק 3,600 ש'ח! 
או   0504165775 נכסים''  ''אברמצ'יק 

029966522
[20052012]

מ'ר  כ75  מציון\ירמיהו,  בתורה 
סוכה,,  מרפסת  חדשה,  משופצת 
''אברמצ'יק  גמיש!  ש'ח   6,100
או   0504165775 נכסים'' 

029966522
[20052004]

מ2000 החל  ברוממה,  משרדים 
''אברמצ'יק  חשבוניות!  כולל  שח! 
או   0504165775 נכסים'' 

029966522
[20052003]

חד',   3/4/5 [שמגר]  בכדורי 
מרוהט,  מרוהט/לא  שח  נוף! 
0504165775 נכסים''  ''אברמצ'יק 

או 029966522
[20052002]

מרפ'  מטר,  כ50  ק''ה  חמד  בפנינת 
5000ש'ח!  רק  מדהים,  נוף  סוכה, 
0504165775 נכסים''  ''אברמצ'יק 

או 029966522
[20052001]

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]

 *   *  $2,000 חד'   4 שפע  נופי 
(שמגר) 2 חד'  + מרפסת  *  * גוש 
בנפרד  סלון  מטבח  חד'   2.5 80
יפיפיה,מרפסת ענקית. תיווך -050

4168418
[20051569]

קומת  מטר   200 גאולה  במרכז 
חולים  לקופת  מתאים  כניסה 
לחודש  שח   60000 רק  וכדומה 
תיווך  "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20050615]

ירושלים | חנויות ומחסנים
מטר   200 גאולה  בלב  להשכרה 
42000 רק  הכי  הכי  מקום  מסחרי 
שח לחודש 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20052073]

מיידית  להשכרה  מסודרת  חנות 
27 הישיבה  רח'  גאולה  בשכונת 

מ"ר + חצר. 050-4151080
[20051687]

בכיכר השבת 80 מטר קומת כניסה + 
23000לחודש  רק   1- קומה  מטר   50
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051176]

בלב גאולה להשכרה לכל מטרה 200
052- פגז  מקום  כניסה  קומת  מטר 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051175]

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

0724
[20051946]

בני ברק 
 ! חדיש  בנין   ! במינץ  בהזדמנות 
תיווך   4,250 רק  ק"ב,  חדרים,   4

0527-165120
[20052077]

בני ברק | מכירה
בבלעדיות בהמכבים 4 חד' מושקעת 
ביותר להכס ולגור "לכוביצקי נכסים" 

03-7297690
[20052071]

קומה  חד'   5 התניא  בעל  בבלעדיות 
ומחסן  חניה   + ויפה  מטופחת   1

"לכוביצקי נכסים,03-729-7690
[20052070]

95 ענקית  חד'   3 בפרל  בבלעדיות 
גג  ק"ג  מדהים  נוף  משופצת  מטר 
03-729-" נכסים  "לכוביצקי  בטון 

7690
[20052069]

115 ר'עקיבא  במרכז  בבלעדיות 
בטאבו  חניה   + חזית  ק"ג  גדולה  מטר 

"לכוביצקי נכסים" 03-729-7690
[20052068]

מושקעת  חד'   5 בלנדא  בבעלדיות 
בטאבו  חניות   2  + חזית  ק"ה  ויפה 

"לכוביצקי נכסים "03-729-7690
[20052067]

כניסות   2 יפה  5ח'  ד.נכה  בלנדא 
03- "אפיק-נכסים"  2,550,000ש"ח 

5791514
[20052025]

משופצת  6ח'  162מ"ר  עזרא  באזור 
חזית  ק"ב  מושכרת  יחידה   +
03- "אפיק-נכסים"  2,850,000ש"ח 

5791514
[20052024]

 + משופצת  80מ"ר  רשב"ם  באזור 
2,350,000ש"ח  חזית  30מ"ר  שלד 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052023]

ק"א  אופציה   + מ"ר  כ-100  בבעלז 
חזית 1,890,000 ש''ח "תיווך-ט.זינגר" 

03-619-0004
[20052022]

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

לפרטים:  משופץ.  מטבח  אויר  כיווני 
054-8439980

[20052000]

4 וחדש  יוקרתי  בניין  בפנקס  לל'ת 
חד' ק"ה 0556781335

[20051994]

לל"ת בהשניים בניין חדש 4 חד' ק"ד 
חזית 1,650,000 - 0556781335

[20051992]

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]

בני ברק | השכרה
ויוקרתית,  חדשה  חד'   3 במימון 
מטבח מפואר, חזית, נוף, לל"ת. -052

7647621
[20051999]

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

2600 ש''ח 053-3103729
[20051971]

רמת  קומפלט,  מרוהט  חד'   2
בנינים  חדש,  בבנין  כוכבים,   5

חרדיים, מיידי. 058-3295761
[20050489]

בני ברק | עסקים
לנדא  בהרב  ייחודית!  בהזדמנות 
קומת  מ"ר,   110 כ-   ! להשכרה 
חנות  משרד/  מטרה,  לכל  קרקע, 
תיווך  שקט.  עסק  קליניקה/   /

0527-165120
[20052076]

ביתר עילית | מכירה
B בגבעה  מפוארת!!  בונבבונירה 

חלל   + מטר   140 חד   6 יצחק  פחד 
1860.000ש"ח  רק  לגמרי  חדשה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052074]

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]

מודיעין עילית | מכירה
 + שישית  קומה   3 עקיבא"  ב"רבי 
ובניה  להרחבה  אופציה   + מעלית 
052- ויזמות"  תיווך  "אורטל  הגג  על 

3302582
[20051998]

אלעד | מכירה
 ,16 מאיר  ר'  ברח'  חד'   3 דירת 
054- לפרטים:  לל"ת,  מטופחת, 

8454648
[20052027]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

בית שמש | השכרה
ברמת בית שמש ג' 2 דופלקס 6 חד' 5

מטבח  מדהים,  נוף  גדולות,  מרפסות 
מושקע, משודרגת.052-7671252

[20051993]

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

124
[20048907]

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

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

[20052064]

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

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20052063]

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

.052-7650001
[20052062]

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

.052-7650001
[20052061]

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. 

במחיר  מרפסת   + חד'   3 בקריה 
מציאה * בחדשים 3 חד' + נוף מדהים 
תיווך  נוספות.  דירות  דרושות   *

אייזנבאך 058-3273747
[20051995]

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

דונט ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20052066]

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

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20052065]

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   1,150,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,350,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,800,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20049841]

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

הפרסום חינם
[20041264]

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

הפרסום חינם
[20041264]

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

ונוף גלילי מרהיב. 058-3255832
[20051822]

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

gmail.com
[20050219]

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

עלות.
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

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

7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

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

ליד העתיקה 052-2840299
[20047893]

טבריה 
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]

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]

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]

מודל ִ  i30 cw יונדאי  רכב  למכירה 
200,000 פרטית  שלישית  יד   2010

ק"מ 052-7128736
[20052075]

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]

דרושה ַ בירושלים  חרדית  לפנימיה 
הצוות  לתפקוד  טכנית  אחראית 
 ,15:00-21:00 בין  הבנין,  ואחזקת 
נא   "557 "למשרה  ומסודרת.  נמרצת 

לשלוח קו"ח לפקס: 02-6259371
[20052078]

חלוקים  למכירת  מנוסות  דרושות 
ללא  רווח   15% בלבד,  בב"ב  מהבית 

השקעה. 054-8507690
[20052026]

מימוש  לרפואה  אור  לחברת 
דרושה  בירושלים  זכויות 
דוברת  לשעה,  ש''ח   40 מזכירה 
חובה.  במחשבים  וידע  אנגלית 
פקס-   orlarefua@gmail.com

15326525332
[20052020]

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

com או לצלצל 052-716-8482
[20051972]

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

02-6259371
[20051886]

הבניה  בתחום  שקט  למשרד 
מהבית,  לעבודה  מזכיר/ה  ונדל"ן 
ועבודה  לאדמיניסטרציה, 
נוחות,  שעות  מגוונת,  משרדית 
בניה  לחברת   * לשעה.  ש"ח   35
למחלקת  פקיד/ה  בירושלים 
ספקים, שכר 6,500 ש"ח. * לחברה 
שליח  דרוש  במרכז  ממשלתית 
רכב   + הולם  שכר  דואר,  למסירת 

צמוד. קריירה -072-22
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

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

052-7195050
[20050916]

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 

השם  עם  מטריה  אבד  לבית  ביריד 

053- מרכנתיל.  ירוק  תיק  בתוך  כהן 

3126284
[20051827]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

דף היומי בבלי: חולין קיב    דף היומי ירושלמי: תרומות יג    חובות הלבבות:
משנה יומית: ב"ב ט, ז-ח    הלכה יומית: חשבון הנפש הי"ב (ההשתדלות) 

או"ח תעג, ד-ו    רמב"ם יומי: טומאת מת יח-כ    שו"ע הרב - רב יומי: כה, 
ז-יב    דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' תקעב-תקפא    חפץ חיים: לה"ר ז, 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' עד. ט  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:018:038:028:048:048:00סו"ז ק"ש מג"א
8:468:488:478:488:488:45סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:179:189:179:199:199:15סוף זמן תפלה מג"א
9:469:489:479:499:499:45סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:4711:4911:4811:5011:4911:46חצות היום
12:1712:1912:1812:2012:2012:16מנחה גדולה

17:5417:5117:5217:5317:5217:48שקיעת החמה
זמנים למחר

4:154:174:154:184:184:13עלות השחר
4:554:564:554:574:574:53זמן ציצית ותפילין

5:445:515:435:475:475:42הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6189567 נחמיה 2   נחמיה 054-5821935 צביה ויצחק 5 אפ טאון גילה    בני ברק סופר פארם גילה ירושלים

077- 077-8882590 רח' אלנבי 65 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופרפארם מינסטור סופר פארם בלפור תל אביב
077-8881070 רח' ויצמן 14 א' מהשעה  סופר פארם איכילוב 8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 8:00
עד 01:00 מהשעה 19:00  אביב  רמת  טאגור 32  רח'   077-8880920 מילמן בית  פארם  סופר  בלילה  עד 01:00   19:00
077-8882240 רחוב שונית  סופר פארם רמת הנשיא 8656670 מרכז מסחרי ק' נורדאו    חיפה פולג בלילה    נתניה
אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם 12    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 212.35-
אתמול: 212.415-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
20-11

תל אביב
22-11

חיפה
21-11

גולן
21-11

טבריה
25-12

גליל
18-10

באר שבע
25-10

אילת
30-17

מזג האויר
עלייה בטמפרטורות

היום - נאה. תחול עלייה 
בטמפרטורות והן יהיו גבוהות 

מהרגיל לעונה.

רביעי - מעונן חלקית עד 
מעונן בעננות בגובה רב. 

הטמפרטורות יוסיפו להיות 
גבוהות מהרגיל לעונה. משעות 

הצהריים הרוחות הצפוניות 
יתחזקו לאורך החוף.

חמישי - מעונן חלקית, תחול 
ירידה בטמפרטורות.

שישי - מעונן חלקית עם ירידה 
קלה נוספת בטמפרטורות. 

אחה"צ ייתכן גשם מקומי בצפון 
מזרח הארץ.

שישיחמישירביעי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466

maas.jeru@alei-siach.org.il



מאות הרוגים ונעדרים בסופת 
ציקלון שהכתה באפריקה 

כ־150 בני אדם נהרגו במוזמביק ובזימבבואה, וכ־150 נוספים עדיין נעדרים

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הכתה  'אידאי'  הציקלון  סופת 
בעוצמה  האחרון  שישי  ביום  כבר 
ובזימבבואה  במוזמביק  רבה 
הגיעו  אתמול  רק  אך  שבאפריקה, 
לתקשורת העולמית הדיווחים על 

תוצאותיה הקשות. 
על פי הדיווחים, הסופה גרמה 
המדינות,  בשתי  חמורים  לנזקים 
מפולות  שטפונות,  הצפות,  כולל 
בתים  של  הרס  וכן  ואבנים,  בוץ 

מעוצמת הרוח שהכתה בהם. 
בזימבבואה  הדיווחים,  פי  על 

בבית  היתר  בין  הסופה  פגעה 
ספר פנימייתי, והתלמידים נאלצו 
לאורך  הבוץ,  בתוך  רגלית  לצעוד 
קילומטרים רבים, כשהם מדלגים 
עם  שקרסו ומתמודדים  על עצים 
תנאי הדרך הקשים. שני תלמידים 
ענק  שסלע  לאחר  נהרגו  לפחות 
בזמן  ישנו  בו  המבנה  על  התגלגל 

שהסופה הכתה באזור. 
שבו  מתחם  כי  דווח,  עוד 
באחת  הוצף  מדינה  עובדי  שוכנו 
וכוסה כולו במים. במקום נעדרים 
רבים, והרשויות סבורות כי אפסו 

הסיכויים לאתר שם ניצולים. 
יש לציין כי בזימבבואה נהרגו 
עשרות בני אדם כבר בשבוע שע־

שנוצרו  משטפונות  כתוצאה  בר, 
לפני  עוד  וזאת  מרובים,  מגשמים 

שסופת הציקלון הכתה במדינה. 
כי  מסרו  רשמיים  גורמים 
הסופה  אחריה  שהותירה  ההרס 
נות־ שלמים  אזורים  וכי  עצום, 

ראוי  אחד  מגורים  בית  ללא  רו 
בולענים  נפערו  כן  כמו  למגורים. 
קרסו,  גשרים  בכבישים,  גדולים 
לבל־ הפכו  הרעועות  והתשתיות 

המקומית  השלוחה  שמישות.  תי 
עוקבת  היא  כי  מסרה  האו"ם  של 
אחר מאמצי החילוץ וההצלה, וכי 
היא נערכת להגיש סיוע לאזרחים 

הרעבים ומחוסרי הדיור. 

רבה הראשי של אסטוניה הותקף 
מילולית כשצעד לבית הכנסת עם ילדיו
עובר אורח הטיח בו ביטויים אנטישמיים קשים ^ הרב שמואל קוט פנה לשוטרים שהיו בקרבת מקום 

וביקש מהם לנקוט אמצעים נגד התוקף 
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פתחה  אסטוניה  משטרת 
התקיפה  לנסיבות  בחקירה 
אנטי־ רקע  על  המילולית 
של  הראשי  רבה  של  שמי 
קוט,  שמואל  הרב  אסטוניה, 
לבית  ילדיו  עם  שהלך  בעת 
האחרונה.  בשבת  הכנסת 
אורח  עובר  הדיווחים  לפי 
אנטישמיים  ביטויים  בו  הטיח 

קשים. 
במקום  המכהן  קוט,  הרב 
חב"ד  וכשליח  הראשי  כרב 
ונצורות,  גדולות  בו  ועושה 
בקרבת  שהיו  לשוטרים  פנה 
לנקוט  מהם  וביקש  מקום 
שהתקיף  האיש  נגד  אמצעים 

אותו.
נפתח  שנים,  כ־12  לפני 
העולם  מלחמת  מאז  לראשונה 
באסטוניה  כנסת  בית  השניה 
לתחיה  קם  היהודי  והמרכז 
הרב  השליח  של  בניצוחו 
הראשי  לרבה  שהוכתר  קוט, 

לפעילו־ תודות  המדינה.  של 
היהודים  החיים  הענפה,  תו 

בקהילה פורחים, יהודים רבים 
הדורות  משרשרת  שנותקו 

כיהודים  לחיות  חזרו  היהודית 
לכל דבר.

היכל בית הכנסת הגדול והמפואר של טאלין, בירת אסטוניה

בעקבות מתקפת הירי במסגדים:

ניו זילנד תשנה 
את חוקי הנשק 
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הגב'  זילנד,  ניו  ממשלת  ראש 
תשנה  כי  אתמול,  הודיעה  ארדרן, 
ימים  בתוך  בארצה  הנשק  חוקי  את 
הירי  מתקפת  לאחר  זאת,  אחדים. 
צעיר  ידי  על  שישי  ביום  שבוצעה 
בעיירה  מסגדים  בשני  אוסטרלי, 
קרייסטצ'רץ, בה נהרגו 50 בני אדם. 
יתכן  כי  טוענים  זילנד  בניו 
שהסיבה שהיורה האוסטרלי בחר 
ההרג  מעשי  את  ולבצע  להגיע 
מכך  נובעת  זילנד,  בניו  דווקא 
כלי  להשיג  יותר  קל  זו  שבמדינה 
בחמישה  שימוש  עשה  הוא  נשק. 
שלו,  ההרג  מסע  לצורך  רובים 
נשק  כלי  נחשבים  מהם  שניים 
כי  טוען  עצמו  היורה  צבאיים. 
שא־ להוכיח  כדי  זילנד  בניו  בחר 

כהגדרתו,  נידחת'  'במדינה  פילו 
ההגירה  עם  חמורה  בעיה  ישנה 

האסלאמית. 
הלאומי  האבל  נמשך  במקביל 
בני   50 של  מותם  עם  זילנד  בניו 
כלי  במדינה.  המוסלמית  הקהילה 
ולילה  יומם  עסוקים  התקשורת 
פרטים  מביאים  הפרשה,  בסיקור 
מעברו  ההרג,  ממסע  נוספים 
האבל  מאירועי  וכן  היורה,  של 
כן  כמו  המוסלמית.  הקהילה  של 
מרחבי  מדינות  מנהיגי  התקשרו 
להביע  כדי  ארדרן  לגב'  העולם 
הכבד,  האסון  על  תנחומיהם  את 
טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  בהם 
ששאל את ברנדרן כיצד הוא יכול 
היתה:  תשובתה  ולסייע.  לעזור 
לקהילה  ואהדה  תמיכה  "בהבעת 

המוסלמית". 

ארגנטינה: המשטרה עצרה שני חשודים 
בתקיפת הרב הראשי לארגנטינה

מסתמן כי הרקע לאירוע פלילי, וכי שני החשודים שנעצרו עמדו בראש כנופיית 
פורצים שפרצה לבתים נוספים באזור
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מש־ מאומצת  חקירה  לאחר 
שבארגנטינה  איירס  בואנוס  טרת 
חשודים  שני  עצרה  כי  הודיעה 
בתקיפה ובפציעתו של הרב הרא־
גבריאל  הרב  ארגנטינה,  של  שי 

דוידוביץ'.
החשודים  הדיווחים,  לפי 
האבטחה  במצלמות  זוהו  שנעצרו 
בתום  האירוע.  באזור  שמוקמו 
המשטרה  של  מאומצת  חקירה 
על  פשטו  השוטרים  המקומית, 
מצאו  ואף  החשודים  של  בתיהם 
ששימשו  הרכב  מכלי  אחד  את 
הבגדים  נמצאו  גם  ובנוסף  אותם, 

שאותם לבשו במהלך התקיפה.
לאירוע  הרקע  כי  מסתמן 
פלילי, וכי שני החשודים שנעצרו 
פורצים,  כנופיית  בראש  עמדו 
שבנוסף לפריצה לבית הרב פרצה 

חקירת  באזור.  נוספים  לבתים 
שהתקיפה  העלתה  המשטרה 
חברי  שאר  זהות  מראש.  תוכננה 

הכנופיה ידועה לשוטרים.
סבל  דוידוביץ'  הרב  כזכור, 

בבית  ואושפז  חמורות  מחבלות 
בחסדי  שוחרר  הוא  החולים. 
שמים מבית החולים לאחר שבוע 
ומ־ הולך  אלו  ובימים  אשפוז,  של 

חלים מהתקיפה הקשה.

דיווח: סלמאן מלך סעודיה צמצם 
את סמכויותיו של יורש העצר 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

צמצם  סעודיה  מלך  סלמאן 
משמעותית את סמכויותיו של בנו 
יורש העצר, מוחמד בן סלמאן. כך 
פי  על  הבריטי.  ה'גרדיאן'  מדווח 
אחד  את  סלמאן  הפקיד  הדיווח 
מיועציו הקרובים, על נושא ההש־
קעות של הממלכה, לאחר שנושא 
הע־ יורש  ידי  על  כה  עד  טופל  זה 
תכנית  במסגרתו  הוביל  שאף  צר, 
סעודיה  של  לקידומה  שנתית  רב 
וקשר  תעשיה  למסחר,  והתאמתה 

שוטף עם הכלכלות המערביות. 
הבריטי,  העיתון  מדווח  עוד 
בן  נעדר  האחרונים  בשבועיים  כי 
של  השבועיות  מהישיבות  סלמאן 
למרות  השרים,  בכירי  עם  המלך 
בהן.  להשתתף  לו  הורה  שהמלך 
כמו כן הוא נמנע מלפגוש אורחים 
רמי דרג שביקרו בממלכה בשבו־

החוץ  שר  בהם  האחרונים,  עיים 
לבנון  ממשלת  ראש  רוסיה,  של 

ויו"ר ארגון הבריאות העולמי. 
בהמ־ מגיעים  אלו  דיווחים 

ה'גרדיאן',  של  אחר  לדיווח  שך 
בן  כי  נטען  אז  וחצי,  שבוע  מלפני 
קבלת  בטקס  השתתף  לא  סלמאן 
הפנים שנערך לאביו המלך בשובו 
מביקור במצרים, וכי בעת ששהה 
יורש  העביר  במצרים,  המלך 
בכירים  של  מינויים  שני  העצר 
בממלכה, מבלי שקיבל את אישו־

בין  כי  אז  כבר  נטען  אביו.  של  רו 
קשה,  מתיחות  שוררת  השניים 
החליפו  אפילו  המלך  מקורבי  וכי 
מחשש  שלו,  האבטחה  צוות  את 
להתנקש  ינסה  העצר  שיורש 
משלים  מאתמול  הדיווח  בחייו. 
את הטענות הללו, ומצביע על כך 
מתאימים  בצעדים  נקט  שהמלך 

בתגובה למעשי בנו. 

גרמניה: אבני הנצחה ברחבי 
גרמניה מרוססים בספריי שחור

ההערכה כי גרמנים שאבני ההנצחה מציבות בפניהם מראה כואבת על רצחנות 
האומה הגרמנית, אינם מסוגלים לעמוד מול אבני ההנצחה
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אבני  מספר  ריססו  אלמונים 
ברחבי  ימניות  סיסמאות  עם  דרך 
שמציינות  האבנים  אלה  גרמניה. 
למקו־ בסמוך  המדינה  יהודי  את 

מות מגוריהם, שמהם נעקרו בכוח 
השלטון  בידי  הוגלו  או  ונרצחו 

הנאצי במדינה.
ההנצחה  שאבני  גרמנים 
כואבת  מראה  בפניהם  מציבות 
הגרמנית,  האומה  רצחנות  על 
אבני  מול  לעמוד  מסוגלים  אינם 
ההנצחה ושמות הנרצחים ופשוט 
בנסיון  בספריי  אותם  מרססים 

נואל להעלים את העבר האפל.
כי  דווח  האחרון  בשבוע  רק 
באזור  בתים  קירות  כמה  רוססו 
בלומנסטרבה  דייארגרדט  פילדר 

וגן ילדים סמוך עם סיסמאות נא־
ציות וצלב קרס, לצד מחיקת אבני 

ההנצחה במקום.

אחת מאבני הדרך 
לאחר שהושחתה

בית הכנסת המרכזי של בואנוס איירס

ריאד בירת סעודיה
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