
סגן השר הרב פרוש מתריע על ההתדרדרות: 

"לא נסבול שחומר על "בחירות טמאות" יישלח 
לקהילות החסידיות הקשורות לרבותינו הק'"

מאת כתב 'המבשר'

מועצת  של  כינוס  במסגרת 
הכנסת  בתי  לנציגי  הקהילות 
השר  סגן  יצא  ברק  בבני  החסידים 
הרב מאיר פרוש בפניה כואבת נגד 
ההתנהלות המוזרה בתקופה זו של 

הבחירות.
תוכן  את  ויודע  שמכיר  "מי 
בחירות  במערכות  שלי  הנאומים 
שדבריי  מדגיש  תמיד  שאני  זוכר 
הח־ העדה  לחברי  מופנים  אינם 

כי  סאטמר  לחסידי  לא  וגם  רדית 
שלהם  שהרבנים  יודעים  כולנו 
אסרו את הבחירות וכך גם הגה"ק 
תמיד  ואדרבה,  זצוק"ל,  מסאטמר 
ותלמי־ כחברים  שהם  הוספתי 

ה'ויואל  של  בתורתו  יעסקו  דים 
משה', כמו שאנחנו רוצים שאנשי 

רבו־ בדברי  יתעסקו  קהילותינו 
תינו שחייבו להצביע בבחירות.

"אני מנצל את ההזדמנות כאן, 
כאשר אני רואה אנשים מקהילות, 
שאינם מחוברים ישירות לאגודת 
שאמר־ מה  אומר  ואני  ישראל 
האחרונים,  בימים  לחבריי  תי 
בלתי  היא  כרגע  שההתנהלות 
האחרונים  בשבועות  כי  נתפסת, 
קהילות  לאנשי  חומרים  נשלחים 
'הב־ על  כותרות  ובהם  החסידים 

פחות  לא  כך,  הטמאות',  חירות 
ולא יותר".

כדוגמא  ציין  פרוש  הרב 
וטשע־ רחמסטריווקא  שחסידי 

דיווח: פיצוצים נשמעו באזור דמשק, 
מערכות ההגנה האווירית פעלו

התקשורת בדמשק פרסמה כי נשמעו פיצוצים חזקים בארבעה אזורים שונים 
בבירת המדינה ^ גורמים המקורבים למשטר: "מדובר באימונים"
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דיווחה  בסוריה  התקשורת 
פיצוצים  ארבעה  נשמעו  כי  אמש 

במרחב  אזורים  בארבעה  חזקים 
אל־ קדסיא,  ג'ומראיא,   – דמשק 
כי  דווח  עוד  ואל־דריג'.  האמה 
כלי  הופעל.  האוויר  ההגנה  מערך 

המשטר  עם  המזוהים  תקשורת 
שחר  "אין  כי  מנגד  אמרו  הסורי 
עויינים  לגורמים  או  לתקיפה 
מדובר  הבירה;  באזור  שתקפו 

באימונים צבאיים".
חו־ חשף  צה"ל  שעבר  בשבוע 
הטרור  תשתית  על  מודיעיני  מר 
חיזב־ ארגון  שמקים  המחודשת 
ללה בימים אלה בגבול ישראל עם 
גורמי  הגולן'.  'תיק  ומכונה  סוריה 
מודיעין בצה"ל טוענים כי מדובר 
שתוכנן  מאוד,  ממודר  בפרויקט 
נשיא  של  לאפו  מתחת  בקפידה 
שידע  מבלי  אסד,  בשאר  סוריה 

על כך דבר. 

בתום מצוד ממושך חוסל המחבל 
שביצע את הפיגוע בצומת אריאל 
לאחר סריקות נרחבות של כוחות הבטחון, חוסל המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצחו חייל צה"ל גל קיידאן והרב אחיעד אטינגר הי"ד 

^ רה"מ נתניהו: "ידה הארוכה של ישראל מגיעה לכל מי שפוגע באזרחינו וחיילינו"
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שנמשך  נרחב  מצוד  לאחר 
הצליח  אמש  ברציפות  יומיים 
כוח מיוחד לחסל את המחבל עמר 
מהכפר   ,19 בן  לילא,  אבו  אמין 
באזור  הפיגוע  את  שביצע  זאויה, 
קיידאן  גל  סמ"ר  נרצחו  בו  אריאל 

אטינגר  אחיעד  והרב  שבע  מבאר 
מעלי הי"ד. 

שפרסם  מיוחדת  בהודעה 
השב"כ נאמר כי "פעילות הכוחות 
מודיעיני  מאמץ  של  שיאו  היא 
יכו־ הופעלו  שבמהלכו  ומבצעי 
וטכ־ מבצעיות  מודיעיניות,  לות 

לאיתורו  שהביאו  שונות  נולוגיות 

במבנה שבו הסתתר".
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
"אני  המחבל:  חיסול  לאחר  מסר 
וצה"ל  הימ"מ  השב"כ,  את  מברך 
לחי־ שהביאה  מהירה  פעולה  על 

את  שרצח  הנתעב  המחבל  סול 
הרב  ואת  ז"ל  קיידאן  גל  סמ"ר 
הארוכה  ידה  ז"ל.  אטינגר  אחיעד 

של ישראל מגיעה לכל מי שפוגע 
באזרחינו וחיילינו".

הפלסטינים,  הדיווחים  פי  על 
המחבל חוסל לאחר שצה"ל כיתר 
לרמ־ שבסמוך  עובין  בכפר  בית 
כוח  בכפר,  ראיה  עדי  לפי  ללה. 
במונית  למקום  הגיע  מסתערבים 
פלסטינית  רישוי  לוחית  עם 
מחשמל.  נותקו  מהכפר  וחלקים 
תמונות של הבית שבו ככל הנראה 
שהה המחבל הופצו ברשתות הע־
מקור  עשן.  ממנו  כשיוצא  רביות 

את  חיסל  צה"ל  כי  טוען  פלסטיני 
'טיל',  של  ירי  באמצעות  המחבל 
על  הבית.  לתוך  נ"ט,  הנראה  ככל 
נוספים  פלסטינים  דיווחים  פי 
כתוצאה  ירי  נפגעי   11 ישנם 

מהאש שהפעילו כוחות צה"ל. 
כזכור  בוצע  הקשה  הפיגוע 
שהגיח  מחבל  מוקדים.  בשני 
אריאל  בצומת  החנויות  מאחת 
חייל  על  בסכין  חמוש  הסתער 
שהוצב  הי"ד,  קיידאן  גל  צה"ל, 
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חיים יוסף איינהורן 
בהר"ר משה הי"ו

ישיבת טשרנוביל ב"ב 
ירושלים 

שיפי הירש 
בהר"ר שמשון הי"ו 
סמינר דושינסקיא ב"ב 
בני ברק 

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום שלישי, י"ב באדר ב' תשע"ט

אליעזר צוובנר
בן הרב אברהם שליט״א

ישיבת קול תורה
ירושלים

שרה ברית
בת הרב תנחום שליט״א
סמינר הילדיסהיימר
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס״ד, יום שלישי, אור לי״ג אדר ב׳ תשע״ט

יהודה צבי בלעדי
בהר״ר שלמה הי״ו 

ישיבת עץ חיים דבאבוב ב״ב 
בית שמש

בתיה רבקה קרויטוירט
בהר״ר יצחק אריה הי״ו
סמינר הישן י־ם
בית שמש

ם י ש ר ו א מ
בס״ד, אור ליום רביעי י״ג באדר ב' תשע״ט

מנחם מענדל קוריץ
בהרה"ח ר' אליהו חיים הי"ו

ישיבת עמלה של תורה
בני ברק

שפרה צירל ראב
בהרה"ח  ר' ישראל הי"ו
סמינר הישן ביתר
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
 בס"ד, יום שלישי, אור לי"ג אדר ב', תשע"ט

הציקלון באפריקה: מספר ההרוגים 
עלה ל־230 ועלול להגיע ליותר מאלף

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בסוף  שהכתה  הציקלון  סופת 
אפריקה,  בחופי  האחרון  השבוע 
שכנתה,  ובזימבבואה  במוזמביק 
לפ־ של  חייהם  את  כה  עד  גבתה 
מוסרות  כך  אדם.  בני   230 חות 
הרשויות בשתי המדינות שנפגעו. 
אתמול  מסרה  מוזמביק  ממשלת 
אדם  בני  אלף   100 של  חייהם  כי 
היא  וכי  בסכנה,  נמצאים  בשטחה 

זקוקה לסיוע בינלאומי דחוף. 
כי  הוסיפו,  באו"ם  גורמים 
מחצי  יותר  על  השפיעה  הסופה 
כעת  שסובלים  אדם,  בני  מיליון 
וקיים  קשים  בתנאים  ממחיה 

חשש שייפגעו. 
שס־ באזורים  הדיווחים,  לפי 

פגו את הנזק הקשה ביותר, עדיין 
לכודים אנשים שחלקם ממתינים 

הש־ סוף  מאז  עצים  צמרות  על 
החילוץ  שכוחות  בתקוה  בוע, 
ויסייעו  בהם  יבחינו  האוויריים 

להם להיחלץ מהמקום. 
עוד נמסר, כי למרות שמספר 
ההרוגים עלה ל־230, עדיין ישנם 

הסופי  ומספרם  רבים,  הרוגים 
עדי  מאלף.  ליותר  להגיע  עלול 
הרוגים  המוני  על  מדווחים  ראיה 
הרשויות  ידי  על  נאספו  שטרם 

בחלק מהאזורים שנפגעו. 

מתיחות בדרום: צה"ל תקף 2 חוליות 
שהפריחו בלוני תבערה ברצועת עזה
כלי טיס של חיל האוויר תקפו מחבלים ששיגרו בלונים אל יישובי העוטף באזור 
העיר עזה ^ הפלסטינים מדווחים: שלושה בני אדם נפצעו בעימותים על הגדר

הולנד: חשד למתקפת טרור 
מצד מוסלמי ממוצא טורקי 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

של־ שהתבצעה  ירי  מתקפת 
שבהולנד,  אוטרכט  בעיר  שום 
בני  שלושה  של  חייהם  את  גבתה 
שבעה  של  לפציעתם  וגרמה  אדם, 
דיווחו  שבתחילה  אלא  נוספים. 
הנראה  ככל  כי  בהולנד  הרשויות 
משפחתי',  רקע  'על  בירי  מדובר 
היא  במתקפה  הנפגעות  ושאחת 

קרובת משפחתו של היורה. 
מש־ עדכנה  אתמול  זאת,  עם 

עולה  מהחקירה  כי  הולנד  טרת 
שהסברה הראשונית היתה שגויה, 
קרבנות  בין  הקשר  שנבדק  וככל 
נמצא  לא  היורה,  לבין  המתקפה 
מכתב  אותר  כן  כמו  כזה.  קשר 
את  שמחזק  היורה,  של  ברכבו 
טרור  במתקפת  מדובר  כי  החשד 

ממניעים אסלאמיים. 

לאחר  נעצר  עצמו  המחבל 
ושבמהלכו  שעות,  שנמשך  מרדף 
מבנים  למספר  המשטרה  פרצה 
בעיר. לעת עתה לא נמסרה לכלי 
הגרסה  לגבי  הודעה  התקשורת 
במהלך  עצמו  המחבל  שמציג 

החקירה. 
אורטרכט היא העיר הרביעית 
בוצ־ והמתקפה  בהולנד,  בגודלה 

ניסוי מוצלח בשרביט קסמים
מנהלת 'חומה' במשרד הבטחון וה־MDA האמריקני השלימו בהצלחה סדרת 
ניסויי יירוט בגרסה מתקדמת של מערכת הנשק "שרביט קסמים" – קלע דוד

סגר כללי על אזור יהודה ושומרון
בהתאם להערכת המצב הבטחונית, החל ממחר יוטל סגר כללי על אזור יהודה 

ושומרון וייסגרו המעברים ברצועת עזה
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החל  הפורים:  ימי  לקראת 
כללי  סגר  יוטל  רביעי  יום  מהיום 
וייסגרו  ושומרון  יהודה  אזור  על 
בה־ עזה.  ברצועת  המעברים 

הבטחונית  המצב  להערכת  תאם 
הסגר  המדיני,  הדרג  ולאישור 

אמש בחצות הלילה. 
פתיחת המעברים בהתאם לש־

עות הפתיחה בשגרה והסרת הסגר 
הלילה  בחצות  להתבצע  עתידות 

של מוצאי שבת, בהתאם להערכת 
מעבר  יותר  הסגר  במהלך  המצב. 
רק במקרים הומניטריים, רפואיים 
לאישור  בכפוף  זאת  כל  וחריגים, 
מתאם פעולות הממשלה בשטחים, 

אלוף כמיל אבו רוקון.

התרגשות ודריכות לקראת מעמד תפילת 
ילדי תשב"ר בהיכל ישיבת קאמניץ

וכוננות  מרובה  התרגשות 
המרומם  המעמד  לקראת  גבוהה 
ילדי   700 תפילת  של  והנשגב 
הבל  אשר  רבן  בית  של  תינוקות 
במעמד  חטא  בלא  ונקי  זך  פיהם 
ראש ישיבת קמניץ הגאון רבי יצ־
ובהשתתפות  שליט"א  שיינר  חק 
וגדולי  מופלגים  חכמים  תלמידי 
ירושלים  שבעיה"ק  המקובלים 

תובב"א.

עם סגירתה של המגבית ביום 
בלילה   12 בשעה  האחרון  חמישי 
לזרום  ממשיכות  התרומות  עדיין 
להבטחת  לזכות  כדי  בהמוניהם 
ויבלחט"א  זצוק"ל  ישראל  גדולי 
מילי  לכל  לאוי"ט,  עמנו  החיים 
בתפי־ שמותיהם  ולהזכר  דמיטב, 

לת תששב"ר.
יתקיים  המיוחד  המעמד 
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בשבו־ חזר  הבלונים  טרור 
ביישובי  להכות  האחרונים  עות 
דיווחו  אתמול  וגם  עזה,  עוטף 
על  אשכול  האזורית  במועצה 
בלון חשוד שזוהה בחורשה בא־
שזיהו  תושבים  שלום.  חבל  זור 

את הבלון דיווחו לאנשי הבטחון 
ביישוב, ובבדיקה שערכו בשטח 
לבלון  מחוברת  היתה  כי  גילו 
לא  הוא  אולם  בערבית,  כרזה 

היווה סכנה.
מכן,  לאחר  דקות  מספר 
עזה,  ברצועת  האוויר  חיל  תקף 
וצה"ל פרסם הודעה לפיה "כלי 

טיס של צה"ל תקף חוליית מח־
תבערה  בלוני  שהפריחה  בלים 
שטח  לעבר  עזה  רצועת  בצפון 
מכן,  לאחר  קצר  זמן  ישראל". 
דיווח צה"ל כי תקף פעם נוספת 
חוליית משגרי בלונים ברצועה. 
לא ברור האם יש קשר בין הבלון 
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במפא"ת  'חומה'  מנהלת 
אמל"ח  פיתוח  למחקר,  (המנהל 
מש־ של  טכנולוגית)  ותשתית 
הסוכנות  עם  יחד  הבטחון,  רד 
טילים  מפני  להגנה  האמריקנית 
בה־ אתמול  השלימו   ,(MDA)
של  יירוט  ניסויי  סדרת  צלחה 
קסמים'  'שרביט  הנשק  מערכת 

('קלע דוד').
אבן  מהווה  הסדרה  הצלחת 
המבצעית  ביכולת  חשובה  דרך 
על  להגן  ישראל  מדינת  של 
קיימים  איומים  כנגד  עצמה 
הניסויים  בזירה.  ועתידיים 

רפאל  חברת  בהובלת  בוצעו 
הארץ.  בדרום  ניסויים  בשדה 
יכולות  נבחנו  הניסויים  בסדרת 
'שרביט  מערכת  של  מתקדמות 

חדשה.  פיתוח  בגרסת  קסמים', 
במספר תרחישים, אשר מדמים 
איומים עתידיים, שעמם עשויה 

ניסוי מוצלח ל"שרביט קסמים" | מנהלת חומה במפא"ת, משהב"ט
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ויהי בנסוע הארון: תמונת מסע 
ההלוויה של מרן החפץ חיים נחשפה

סערה  שנים  כארבע  לפני 
בא־ והדתית  החרדית  היהדות 
תיעוד  גילוי  לאור  ובעולם  רץ 
חיים  החפץ  נראה  בו  נדיר  וידאו 
הג־ לכנסיה  בדרכו  צועד  כשהוא 
בווינה  שנערכה  הראשונה  דולה 

שבאוסטריה בשנת תרפ"ג.
מספר  למשך  לראשונה, 
דמותו  המסך  על  נראתה  שניות, 
יש־ רבי  מרן  של  ההוד  רבת 
חיים  החפץ  מראדין,  הכהן  ראל 
סרטון  על  היה  מדובר  זצוק"ל. 
הח־ מרן  נראה  שבו  מ־1923  נדיר 

פץ חיים מגיע לכנסיה הגדולה של 
אגודת ישראל. ההתרגשות שברה 

שיאים.
למראהו  הוכחה  גם  בזה  היה 
שהיתה  אחרי  הגדול  הכהן  של 
תמונות  מספר  סביב  מחלוקת 
למשל נטען שהתמו־ כך  וציורים. 

היא  חיים  מהחפץ  המפורסמת  נה 
של הקצב בעיירה ראדין.

(גלויה)  תצלום  נחשף  כעת 
נדיר ובו נראה מסע ארונו של מרן 
מאיר  ישראל  רבי  חיים,  החפץ 

הכהן.
בתצלום נראית המיטה במרכז 
התמונה, נושאי המיטה והמלווים. 
מימין בנין ישיבת ראדין. ההלוויה 
לב־ חיים  החפץ  של  מביתו  יצאה 

נין הישיבה בראדין. בראש נושאי 
חזקיהו  רבי  הגאון  נראה  המיטה 

הספיד  שאף  מישקובסקי  יוסף 
את החפץ חיים ליד בנין הישיבה.
תמו־ עליונה  שמאלית  בפינה 

בעל  מרן  של  קטנה  פורטרט  נת 
הפורטרט  תמונת  חיים.  החפץ 
של  בחייו  עוד  הופצה  הקטנה 
הכיתוב  בה  מופיע  שכן  הח"ח, 
שצו־ לזו  צורפה  והיא  'שליט"א', 

למה בשעת הלוויה,.

מוצעות  הנדירות  התמונות 
למכירה בבית מכירות קשר ביום 
 ,19:30 ב',  באדר  כ'  הבא  רביעי 

רחוב כי טוב 9, ירושלים.
יד  כתבי  גם  למכירה  יוצעו 
סופר  החתם  מרן  ישראל:  מגדולי 
גדולי  ומשפחתם,  ותלמידיו  זי"ע 
ספרים  ופולין,  ליטא,  הונגריה, 

חשובים ונדירים.

"מובטח לו שהוא בן עולם הבא"

התעוררות רבה בקרב לומדי תורה לנצל את ליל הפורים 
לתוספת בלימוד התורה בהיכלי הישיבות ובבתי מדרשות

לאור דברי הבטחתו הנדירה של מרן החתם סופר שקיבל מאת רבו על הלומד בין 
מגילה למגילה 

אלפי בני הישיבות וציבור לומדי 
לי־ לסדרי  נערכים  המדרשות,  בתי 

מוד מיוחדים בליל פורים, לנצל את 
הלילה כראוי וכיאות ללימוד התורה, 
עת  לשעת  דנא  מקדמת  המקובל 
רצון לפעול ברכות והשפעות טובות.

הלימוד  לסגולת  קדום  מקור 
בלילי פורים וחשיבות השעות הללו, 
מרן  של  המופלאים  בדבריו  נמצא 
עלינו,  יגן  זכותו  סופר  החתם  בעל 
סופר'  חתם  ואגדות  'דרושים  בספר 
מהו'  הרב  מרבי  "קבלתי  רמה:  עמ' 
בבית  רב  שהיה  זצ"ל,  ליליג  מענדלי 
המדרש דקהילה קדושה פרנקפורט־

דמיין, שקיבל מהגאון בעל 'שב יעקב' 
[בפורים]  בתורה  העוסק  שכל  זצ"ל, 
דיומא,  למגילה  דלילה  מגילה  בין 
כך  הבא.  עולם  בן  שהוא  לו  מובטח 
ידענא".  לא  וטעמא  סתם,  קבלתי 
(הובא בספר 'ספרא דמלכא' – אוצר 

מאת  החת"ס  מרן  וסיפורי  עובדות 
שליט"א,  גנץ  צבי  שמואל  הרב 

בהוצאת 'עוז והדר').
את  מעוררת  זו  נדירה  הבטחה 
לשקוד  החרדית,  היהדות  בני  המוני 
התורה  על  הללו,  עמוסות  בשעות 
הלחו־ השעות  למרות  העבודה,  ועל 
צות, בהן אנשים אינם פנויים כל כך 
מתקיימים  ולא  בלימודם,  להתמיד 
בי־ כרגיל  והכוללים  הישיבות  סדרי 

מתאמצים  זאת,  כל  עם  החול,  מות 
כוח  בתוספת  הם  ומוסיפים  אלו 
מנ־ ורעננים,  דשנים  בכוחות  ואומץ, 

צלים את הלילה הגדול הזה ללימוד 
תורה וסדרי הלכה.

הלא על פי ספר חסידים (סימן 
רסא)  שעה שאין לומדים בה תורה 
הוי כמת מצוה, ואתה נוטל שכר כנגד 

כולם.
הפליג  פורים  בליל  הלימוד  על 

שמביא  יועץ'  ה'פלא  בעל  מאוד 
מפליא  דבר  חסידים'  'יעלזו  בספר 
רב  על  "ושמעתי  הביא:  וכך  בענין. 
ישן  היה  הכיפורים  יום  שבליל  אחד 
רוב הלילה, הוא אמר כבר יש הרבה 
לומדים למקום. אבל בליל פורים היה 
יושב ועוסק בתורה רוב הלילה, אמר: 
בלילה הזה אוכלים ושותים ושמחים, 
שי־ מי  הוא  ברוך  להקדוש  לו  ואין 

ותהא  אני,  אעסוק  בתורתו,  עסוק 
תורתי חשובה לפני המקום".

מעוררים  דברים  לאור  כאמור, 
תבל  מצוקי  גדולי  שמסרונו  הללו 
מקדמת דנא, מקבלים על עצמם בני 
קירבתו,  ודורשי  תורה  לומדי  עליה 
לקיים סדרי לימוד בשעות מרוממות 
פנויים  יהיו  ובתעצומות  ובעוז  אלו, 
אך ורק ללימוד התורה, ובכך להיות 
כלים ראויים לקבל את שפע הברכות 

הנלוות בזמנים נשגבים הללו.

התמונה הנדירה

המשטרה ממליצה להעמיד 
לדין בכיר במשרד התחבורה

מאת חיים מרגליות

משטרת ישראל סיימה חקירה 
תח־ בכיר  אגף  מנהל  של  בעניינו 

הארצית  ברשות  ציבורית  בורה 
לביצוע  בחשד  התחבורה  במשרד 
המידות  לטוהר  הנוגעות  עבירות 
עבירות  וכן  ציבורית  ושחיתות 
נחקרו  החקירה,  במסגרת  נוספות. 
באזהרה,  חלקם  מעורבים,  מספר 

לרבות אותו בכיר. 
433 בלהב  התנהלה  החקירה 

ביחידה הארצית למאבק בפשיעה 
ידי  על  ולוותה  (יאל"כ)  הכלכלית 

פרקליטות מחוז ירושלים.
סייע  הבכיר  החשד,  פי  על 
תחבו־ קווי  המפעילות  לחברות 

בניגוד  עמן  והיטיב  ציבורית  רה 
לכאורה  קיבל  ובתמורה  לחוק, 
במאות  כסף  שוות  הנאה  טובות 

אלפי ש"ח. 
לח־ תמשיך  ישראל  "משטרת 

פסולים,  תהליכים  ולחשוף  קור 
לחתור  וכן  עניינים,  ניגוד  תוך 
חשד  יש  בו  מקום  לכל  ולהגיע 
בס־ הפוגעת  ציבורית  לשחיתות 
דרי השלטון ובאזרחים הנורמטי־

ביים", נמסר. 
עוד נמסר כי התיק יועבר בי־

מים הקרובים לפרקליטות לצורך 
מה־ הודגש  כן  כמו  והחלטה.  עיון 

אינו  ההודעה  פרסום  כי  משטרה 
הת־ למכלול  ביחס  עמדה  כולל 
החשודים  נגד  הראייתית  שתית 
להכרעת  יובא  הראיות  וסיכום 

הפרקליטות.

התרגשות ודריכות לקראת מעמד תפילת 
ילדי תשב"ר בהיכל ישיבת קאמניץ

בעז"ה היום – יום המסוגל לקבלת 
יום  במהרה,  ולישועה  התפילות 
התי־ לפני  כאשר  אסתר',  'תענית 

בה יעבור כש"ץ הגאון רבי בנימין 
ישיבת  מראשי  שליט"א  פינקל 
ומחשובי  ירושלים  בעיה"ק  מיר 
רבות  הק'  הישיבה  בוגרי  ותיקי 
רבות  שנים  במשך  אשר  בשנים, 
בימים  הק'  בישיבה  כש"ץ  שימש 

נוראים.
סדר התפילה נערך ע"פ הגאון 
רבינוביץ  גמליאל  רבי  המקובל 
המקובלים  מחשובי  שליט"א 
יאמ־ ובמהלכו  ירושלים,  בעיה"ק 

רו הקהל הקדוש עם ילדי תשב"ר 
שידוע  כ"ב  פרק  את  הטהורים 
סגולת  גודל  הישר'  'קב  מדברי 
כדי  אסתר  תענית  ביום  אמירתו 
בזכות  גדולות  לישועות  לזכות 

מרדכי ואסתר.
במע־ פעילה  עדיין  המגבית 

 *8380 שמספרה  הטלפונית  רכת 
לזכות  להצטרף  שרוצה  מי  לכל 
האדירה של הצלת המוסדות, וכן 
למי שרוצה לצרף שמות לתפילה 
המיוחדת של תשב"ר ביום תענית 

אסתר.
המעטירה  קמניץ  בישיבת 

נערכה  תובב"א  ירושלים  בעיה"ק 
עצרת חיזוק והתעוררות מתוך רג־
שי שבח והודיה להי"ת על השלמ־
להצלת  הגורלית  המערכה  של  תה 
המוסדות הק' בהצלחה מרובה, ובה 
עצמם  על  התלמידים  מאות  קיבלו 
ורצופות  רבות  שעות  של  חיזוק 
ובשבועות  בימים  בעז"ה  שילמדו 

הבעל"ט עד סוף הזמן בס"ד.
ורבניה  הישיבה  מהנהלת 
התנצ־ בקשת  נמסרה  שליט"א 

והידידים  הבוגרים  כל  בפני  לות 
הצליחו  שלא  הק'  המוסדות  של 
בזכות  ולשתפם  אליהם  להגיע 

ידוע  כי  מסרו,  כן  כמו  הגדולה. 
מהבוגרים  הרבה  שיש  להם 
ומוס־ הישיבה"ק  של  והידידים 
לצעי־ והישיבה  הת"ת  דותיה, 
מעודכנים  לא  ששמותיהם  רים, 
הישיבה"ק  של  הבוגרים  במערך 
הגיעו  לא  כך  ועקב  ומוסדותיה, 
על  והטלפונים,  ההזמנות  אליהם 
בוגר  מכל  בבקשה  בזה  פונים  כן 
נא  ההזמנות,  אליו  הגיעו  שלא 
הטלפון  ואת  הכתובת  את  לעדכן 
מס'  בטלפון  הישיבה,  במזכירות 
דוא"ל  בכתובת  או   025823933
 .KB025823933@gmail.com

  המשך מעמ' ראשון

בתום מצוד ממושך חוסל המחבל 
שביצע את הפיגוע בצומת אריאל

פצע  שבמקום,  בטרמפיאדה 
אותו, חטף את נשקו, ירה בו ופגע 
שנמצא  נוסף  חייל  אנושות.  בו 
התחיל  המחבל  הגיב.  לא  במקום 
לירות לעבר כלי רכב ופצע פצעי 
אטינגר  אחיעד  הרב  את  גם  מוות 

במכוניתו.  למקום  שהגיע  הי"ד 
ניצבה  הכביש  של  השני  בצד 
משמרת האבטחה שמפקדה פתח 
באש לעבר המחבל ופצע אותו קל 

בכתפו. 
עמר  המחבל  אחר  המצוד 
כל  לאורך  נמשך  לילא  אבו  אמין 
דיווחים  לפי  האחרונים.  הימים 
פשטו  זו  במסגרת  פלסטינים, 
הכפר  על  צה"ל  של  רבים  כוחות 
סמוך  השומרון,  שבאזור  אל־דיק 
לזירת הפיגוע באריאל וחסמו את 
וערכו  לכפר,  המזרחית  הכניסה 

עשרות מעצרים.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר
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חמאס אינו מורתע 
מקווים  עדיין  ובירושלים  בישראל.  להתל  ממשיך  חמאס 
עודנה  בדרום  לרגיעה  להביא  שאמורה  אתו  שההסדרה 
והצבאי  המדיני  הדרג  רתיעת  את  להבין  אפשר  אפשרית. 
אבל  הבחירות,  ולפני  הפסח  חג  במהלך  או  לפני  עימות  מפני 
חידוש טרור הבלונים והחזרה לשגרת ההתפרעויות על הגדר 
מחייבות תגובה ישראלית. ואמנם אמש הודיע דובר צה"ל כי 
בלונים.  משגרי  של  חוליות  פעמיים  תקפו  צה"ל  של  טיס  כלי 
לעומת זאת מעזה נמסר כי ההתקפות כוונו אל עמדות חמאס 
ריקות ממחבלים. אם אכן חוליות המשגרים יצאו ללא פגע כי 
חמאס.  של  נגדית  מתגובה  חוששת  שישראל  מתברר  שוב  אז 
מגבירה  היא  הוא,  נהפוך  סבירה.  בטחון  מדיניות  אינה  זאת 
ריקות  עמדות  תקיפת  של  הללו  בשיטות  חמאס.  חוצפת  את 
ובתים נטושים מחלישה ישראל את ההרתעה שלה. צודקים מי 
שמאשימים כי אין לה לישראל כל יכולת הרתעה נגד החמאס.

לעומת ההנהגה הישראלית המפגינה מבוכה וחוסר אונים, 
אף שהיא מציגה זאת כמדיניות אחראית, חמאס מוכיח כי הוא 
בלונים  רק  לא  חלילו.  לפי  ישראל  את  ומרקיד  ביוזמה  אוחז 
ולא רק התפרעויות אלא גם הטרדות סתמיות שמותחות את 
עצבי התושבים ומטרטרות את החיילים. אתמול חצו שלושה 
עליה  הניחו  עזה,  רצועת  בדרום  המערכת  גדר  את  עזתים 
לשלישי  שני  שבין  בלילה  הרצועה.  לשטח  מיד  וחזרו  דגל 
גדר  את  שחצו  חמושים  לא  אחדים  עזתים  צה"ל  חיילי  עצרו 
אסיריו  את  גם  מתסיס  חמאס  עזה.  רצועת  מדרום  המערכת 
ביהודים.  לפגע  הגדה  תושבי  את  ומסית  בארץ.  הכלא  בבתי 
לירי  בתגובה  עזה  ברחבי  מטרות  מאה  של  רבתי  ההתקפה 
חמאס.  הנהגת  את  הרשימה  לא  אביב  תל  לעבר  הטילים  שני 
הילדותי  התירוץ  את  וקיבלה  לחמאס  לסלוח  מיהרה  ישראל 
כי הירי לא היה אלא טעות ושלא במתכוון. בתוקפנותו מנסה 
חמאס לסחוט מישראל הקלות ומן המתווכת מצרים להפעיל 
לחץ על ישראל. מנהיגי חמאס יודעים מנסיונם כי אם יתמידו 
הנוסחה  את  מבוקשם.  את  ישיגו  הם  ישראל  נגד  בתוקפנות 

הזאת חייבת הממשלה לנפץ. 

להרגיע  כאמצעי  ישראל  נגד  בתוקפנותו  משתמש  חמאס 
על  במחאה  האחרונים  בימים  שהתקוממו  העזתים  המוני  את 
המדיניות הכלכלית של חמאס שרוששה אותם. סיבה זאת דיה 
היא  כי  חמאס  לראשי  להבהיר  המדיני  הדרג  את  להניע  כדי 
מסרבת להיות בת ערובה לשם הרגעת התסיסה. חובה עליה 

למצוא עם הדרג הצבאי את התשובה ההולמת לחמאס. 

בליץ
אך  הזוחלת  המצוקה 
האסט־ את  חילצה  העקבית 
רטגים של כחול לבן למבצע 
ראיונות  בליץ  בדמות  בזק 
תק־ כלי  של  בשורה  גנץ  של 

שורת.
נתניהו  זה  היה  בעבר 
הראיונות  את  שהתנה 
ללא  יהיו  שהם  בכך  עמו 
ובתגובה  נלווים  פרשנים 
זועמת.  בסרבנות  נתקל 
ליהנות  שממשיך  גנץ,  על 
התורן  האתרוג  ממעמד 
לא  איש  התקשורת,  של 
אל  שיבוא  לכפות  התיימר 
כו־ הראיונות  האולפנים. 

נינוחה  באווירה  נערכו  לם 
אורחיו  הם  כשהמראיינים 
לשכה  של  בסוג  להפך  ולא 
מבוימת. מולו לא ישבה לה־

לקטוע  שידעה  פרשנים  קת 
וגם  שלו  תיבה  וכל  הגה  כל 
מה־ אחד  לכל  שניתן  הזמן 

ראיונות היה בלתי מוגבל.
דברים,  של  לגופם 
סתירות  מעט  לא  שכללו 
הת־ מאוד  והרבה  מהותיות 

לשוניות,  ומבוכות  חמקויות 
מלבד  דבר  גנץ  חידש  לא 
המ־ על  משכנעת  לא  חזרה 

והנואשת  החדשה  נטרה 
למנף  שהחליט  היוצר  מבית 
בכל הכוח את המפנה החדש 
הצוללות.  בפרשת  כביכול 
חדש  בסיפור  הדבקות  עצם 
ראש  שקיבל  שוחד  על 
הצוללות  מעסקת  הממשלה 
מעידה עד כמה גם הטוענים 
הקו־ שבפרשיותיו  בלהט 

שוחד  יש  נתניהו  של  דמות 
משוכנעים  אינם  קלון,  ויש 
ואם  שוחד  הוא  שוחד  בכך. 
לראש  שמיוחס  שוחד  יש 
אותו  לפרסם  די  הממשלה, 
להבהיר  כדי  הכוח  בכל 
את  לתת  לו  אל  כי  לבוחר 

אמונו בו. 
עתה  עדים  אנו  אם 
התנפלות  של  להיסטריה 
פר־ של  קרחון  קצה  בגלל 
ונב־ היתה  אם  שספק  שיה 

ראה, אות היא לכך שמישהו 
לא  שהעם  מכך  ללחץ  נכנס 
הכבדים  החשדות  את  קונה 
למרות  כה  עד  שפורסמו 
לכל  מעבר  שלהם  הניפוח 
הוא  המוצא  פרופורציה. 
במהירות  ולשווק  לנסות 
אפויה  ולא  חדשה  פרשיה 
תמצא  שהיא  נואשת  בתקוה 
ציבור  בקרב  אוזניים  לה 

הבוחרים.
בשולי הדברים הביע גנץ 
את נכונותו לעימות עם ראש 
לאמץ  נתניהו  על  הממשלה. 
כי  ידיים  בשתי  ההצעה  את 
אין  זה  שבתחום  לכך  מעבר 
אפס  כשמולו  מתחרים,  לו 
רטוריקה  ונעדר  כריזמה 
מו־ הנצחון  גנץ  של  בדמותו 

בטח לו מראש. 

בדיל
בר־ ההתפתחויות  קצב 
צועת עזה אינו מותיר מקום 
לספקות באשר לקרבתה של 
מערכה נוספת ובלתי נמנעת.

שגם  נראה  זה  כרגע 
אינן  חמאס  וגם  ישראל 
אחת  כל  לכך,  להגיע  רוצות 
לה.  השמורות  מהסיבות 
אבל כמו בפעמים הקודמות, 
כשכבר לא ניתן יהיה לתלות 
לא  העזתית,  ההתגרות  את 
בבלונים  לא  וגם  בטעויות 
מעופפים, לישראל לא תהיה 

ברירה.
שבסיבוב  וגנץ,  נתניהו 
כראש  זה  בעזה,  היו  הקודם 
כרמטכ"ל,  וזה  ממשלה 
בסי־ שוב  להיפגש  עלולים 

התוצאה  אז  דומה.  טואציה 
לטובת  עמום  תיקו  היתה 
פחות  לא  אחרי  חמאס 
ימים.  חמישים  בת  מסחבת 
איש אינו מבטיח כי התוצאה 

הבאה תהיה מרשימה יותר.

בדיד
מה  שתיים  ולא  אחת  לא 
הרואים  בסקרים  שמשעשע 
לא  לבקרים  חדשות  אור 
הקוטביים  בנתונים  קשור 
לבין  זה  סקר  בין  והשונים 
שפורסמו  למרות  אחר,  סקר 
הפרשנות  אלא  עת,  באותה 

הנלווית להם.
למשל  האחרונה  ביממה 
שוגרו לכלי התקשורת נתוני 
סקר חדש. הסקר הצביע על 
משלו־ לבן  כחול  של  ירידה 

שים וחמישה מנדטים בסקר 
ושמונה  לעשרים  הקודם 
בת  הירידה  הנוכחי.  בסקר 
הפרי־ לא  המנדטים  שבעת 

עה למציג הסקר לשרבב בין 
המסר  את  הפרשנות  דברי 
לפרשת  כי  נראה  הבא: 
הפריצה לטלפון של גנץ לא 
הבוחרים  על  השפעה  היתה 
לטובת  להצביע  שהתכוונו 
כחול לבן. הללו לא שינו את 

כוונתם לנוכח פרשיה זו.
בסך הכל שבעה מנדטים 
פרוץ  מאז  היו  כלא  נעלמו 
הנוכחי.  הסקר  ועד  הפרשה 
את  שינו  לא  הבוחרים  אבל 
דעתם. כי כך החליט הפרשן 
מחויב  שכנראה  המלומד 
שו־ של  קצוב  מספר  להגיש 

רות בצמוד לסקר בין אם יש 
בהן ממש ובין אם הן שרבוט 
ממנו  הפוכה  שהמציאות 

בתכלית.

היום בירושלים: 
תפילת רבים לשידוכים 

יום  אסתר,  תענית  צום  היום 
כמובא  תפילות,  לקבלת  המסוגל 
תתקיים  הישר,  קב  הקדוש  בספר 
תפילת רבים בירושלים, במקומות 

דלהלן:
ישועות  המרכזי  הכנסת  בבית 
יעקב, שכונת מאה שערים. בשעה 
2:30 יאמרו כל ספר התהילים בלי 

אילת  מזמור   4:30 בשעה  הפסק, 
מיוחדים  תהילים  מזמורי  השחר, 
בשעה 5:20 הק'.  השל"ה  ותפילת 

תפילת מנחה עם קריאת ויחל.
בבית  פולין,  רמות  בשכונת 
הכנסת המרכזי 'אהל יוסף' בשעה 
לשידוכים,  מיוחדת  תפילה   4:15

בשעה 5:15 תפילת מנחה.

מתיחות בדרום: צה"ל תקף 2 חוליות 
שהפריחו בלוני תבערה ברצועת עזה

שנמצא בחבל שלום לתקיפות.
הב־ משרד  הוציא  במקביל, 

לפיה  הודעה  הפלסטיני  ריאות 
הגדר,  על  הסדר  הפרות  במהלך 
ומזרחית  עזה  בצפון  שהתרחשו 
מפגינים  שלושה  נפצעו  לבוריג', 

כתוצאה מירי כוחות צה"ל. 

צה"ל  דובר  מסר  יותר  מוקדם 
חשודים  שלושה  זיהו  כי  חיילים 
בדרום  המערכת  גדר  את  שחצו 
דגל  עליה  הניחו  עזה,  רצועת 
אמש  הרצועה.  לשטח  מיד  וחזרו 
חשודים  מספר  צה"ל  עצרו  חיילי 
מדרום  המערכת  גדר  את  שחצו 
לא  החשודים  על  עזה.  רצועת 
לחקירת  הועברו  והם  נשק  נתפס 

כוחות הבטחון.
שעבר  בשבוע  רק  כזכור, 
ירי  בעקבות  הדרום  גזרת  בערה 
שהוביל  דן,  גוש  לעבר  רקטות 
נגד  צה"ל  של  מאסיבית  לתקיפה 
הטרור  ארגוני  של  מטרות  כמאה 
ברצועת עזה. בתגובה לכך, שוגרו 
עבר  אל  בודדות  רקטות  מספר 
העוטף,  ויישובי  שדרות  העיר 
מר־ את  יירטה  ברזל  כיפת  אולם 

ביתם ולא היו נפגעים באירוע.

ניסוי מוצלח בשרביט קסמים
המערכת להתמודד בזמן עימות.

הבטחון  ושר  הממשלה  ראש 
מברך  "אני  אמר:  נתניהו  בנימין 
על סדרת הניסויים המוצלחת של 
שמת־ קסמים',  'שרביט  מערכת 

שהשלמנו  המוצלח  לניסוי  ווספת 
לאחרונה במערכת 'חץ 3'. ישראל 
ממשיכה להיות פורצת דרך עול־
מפני  הגנה  מערכות  בפיתוח  מית 
טילים. אני מבקש להביע הערכה 
ושותפתנו  בריתנו  לבת  מיוחדת 

בטחוני  פרויקט  בקידום  ארה"ב, 
חשוב זה".

קס־ 'שרביט  הנשק  מערכת 
מרכיב  הינה  דוד)  (קלע  מים' 
שכב־ הרב  ההגנה  במערך  מרכזי 

משרד  מוביל  פיתוחו  שאת  תית, 
הבטחון באמצעות מנהלת 'חומה' 
הרב  ההגנה  מערך  שבמפא"ת. 
שכבתית מבוסס על ארבע שכבות 
'כיפת  מערכת  מבצעיות:  הגנה 
קסמים',  'שרביט  מערכת  ברזל', 

מערכת 'חץ 2' ו־'חץ 3'.

הציקלון באפריקה: מספר ההרוגים 
עלה ל־230 ועלול להגיע ליותר מאלף

הורי־ או  הציקלון,  סופת 
בארה"ב,  מכונה  שהיא  כפי  קן 
בכ־ גשמים  של  בירידה  כרוכה 

לגרום  ועלולה  אדירות,  מויות 
במקומות  גם  קשים  לנזקים 
לכך  שנערכים  מתקדמים  יישוב 
זה  במקרה  מועד.  מבעוד  היטב 
נחשלים,  באזורים  הסופה  פגעה 
למ־ הנם  בהם  מהבתים  שרבים 

שהיתה  ומבלי  עץ,  צריפי  עשה 
לכן,  קודם  מתאימה  היערכות 
הפגיעה  היקף  את  שמסביר  מה 
גם  כמו  האזרחים,  בחיי  האדיר 
לבתי  שנגרם  האדיר  הנזק  את 
כ־11 הדיווחים  לפי  המגורים. 

קורת  ללא  נותרו  משפחות  אלף 
מצליחות  אינן  והרשויות  גג, 
הפניות  ובקצב  בעומס  לעמוד 

לקבלת עזרה. 

לאור ההצלחה האדירה של הכינוסים,
נמשיך ונתאסף בעז״ה גם בתאריכים הבאים:

הודעה לגבי מיקום הכנסים תבוא בשבוע הבא

מועדי כינוסי 
מועצת הקהילות 

לשבוע הבא

בסייעתא דשמיא

 באשדודבשעה 19:00 יום ראשון

במודיעין עיליתבשעה 19:00יום שני

בחיפהבשעה 18:00יום שלישי

בבית שמשבשעה 20:00יום רביעי

בקרית גתבשעה 20:00יום חמישי

 בברכת אחים

 מועצת הקהילות
של תנועת אגודת ישראל

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

הזמנה להציע הצעות
לאספקת שירותי ליסינג למועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

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

התעשייתית נאות חובב".

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

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

את ההצעה יש להגיש באופן ידני, כמפורט בתנאי המכרז, במעטפות סגורות שיוכנסו לתיבת 
המכרזים במשרדי הנהלת המועצה בנאות חובב וזאת עד יום 24.08.2014 בשעה 12:00, בכל 
לא  מועד ההגשה  לאחר  יוגשו  במלואם. הצעות אשר  להחזיר את מסמכי המכרז  יש  מקרה, 
תתקבלנה. על מגיש ההצעה לצרף לה את כל מסמכי המכרז כאשר הם חתומים כדבעי ובנוסף, 
ערבות בנקאית בלתי מותנית וצמודה כנדרש בתנאי המכרז וכל המסמכים הנדרשים על פי תנאי 
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02/2019 2

12:00  

.11:00  
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  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הודו: התחדשות רוחנית 
בקהילה היהודית במומבאי 

על רקע ביקורו רב הרושם של יו"ר מערכת הכשרות SKS מהדרין האדמו"ר 
משאץ־אשדוד רבי דוד מוסקוביץ' שליט"א

מאת א. למל

הפיגוע  לאחר  שנים  עשר 
הקשה במומבאי שבהודו הקהילה 
היהודית המקומית רושמת בימים 
ופריחה  רוחנית  התחדשות  אלה 

יהודית מחודשת באזור. 
רואה  הרוחנית  הפריחה 
הרושם  רב  ביקורו  רקע  על  אור 
SKS הכשרות  מערכת  יו"ר  של 

משאץ־אשדוד  האדמו"ר  מהדרין 
שליט"א.  מוסקוביץ'  דוד  רבי 
שבוע  פני  על  שהתפרש  הביקור, 
היהודיים  בהיבטים  עסק  ימים, 
השונים לטובת הקהילה היהודית 
ולרווחת עתיד הדור היהודי הבא 

במומבאי. 
בהשתתפות  נפתח  הביקור 
ראש  בתפילת  שליט"א  האדמו"ר 
כש־ המקומי  הכנסת  בבית  חודש 

הכנסת  בבית  המתפללים  עשרות 
ולהתברך  לברך  ידו  ללחוץ  ניגשו 

בברכת החודש. 
נועד  הביקור  במסגרת 
איחוד  ראש  עם  האדמו"ר 
מגן   – אליהו  'כנסת  הקהילות 
דוד – אהל דוד', ר' סולומון סופר, 
המכהן אף כיו"ר קרן 'ששון' ומע־

ניק שירותי קהילה ליוצאי קהילת 
יתד  שתקעה  המפורסמת  בגדד 

לפני כ־100 שנה בהודו.
ראש  פרש  הפגישה  במהלך 
צר־ את  האדמו"ר  בפני  הקהילה 

בתחום  הן  השונים,  הקהילה  כי 
השחיטה  ענייני   – המזון  כשרות 
הנוגע  בכל  והן  כשר,  מזון  ויבוא 
היהדות  חומות  וביצור  לחיזוק 
בדברים  היהודית  הקהילה  בקרב 

הנוגעים למנהגי היומיום. 
השניים  שוחחו  היתר  בין 
המקווה  את  לחדש  הצורך  אודות 
הקיים באזור, על מתן סיוע מקיף 
בני  לטובת  קדושה  בתשמישי 
לי־ האפשרות  בדיקת  הקהילה, 

מאפיה  והקמת  ישראל'  'חלב  בוא 
כשרה לטובת המקומיים. 

במהלך הביקור נוצרו שיתופי 

פעולה בין הקהילה היהודית המ־
SKS הכשרות  למערכת  קומית 

שליט"א  כשהאדמו"ר  מהדרין 
לעמוד  הקהילה  לראש  הבטיח 
הכל  ולעשות  הקהילה  לימין 
להחזיק  יצליח  הבא  שהדור  כדי 
לדרך  נאמן  ולהישאר  ביהדותו 

ישראל סבא. 
היהודיים  הסיורים  במסגרת 
מערך  את  שליט"א  האדמו"ר  בחן 
אודות  והתעניין  המקומי  השחיטה 
יבוא מצות מצוה כשרות לקהילה. 
הדברים  כי  הבהיר  הקהילה  ראש 
פי־ נדרשת  ולפיכך  חיזוק  צריכים 

קוחו וליוויו של האדמו"ר שליט"א. 

דבר  הוזכר  שיחתם  במהלך 
שציין  במומבאי  הנורא  הפיגוע 
להתרחשותו  שנים  עשר  השנה 
הפיגועים  בשרשרת  הנוראית. 
אדם,  בני   173 מותם,  את  מצאו 
הול־ נח  גבריאל  הרב  ביניהם 

הי"ד  רבקה  מרת  ואשתו  צברג 
ציון  בן  הרב  הכשרות  ומשגיחי 
לייבוש  אריה  רבי  והרה"צ  קרומן 

טייטלבאום הי"ד.  
לעקור  כדי  הכל  עשו  "הם 
במקום  היהודית  הנקודה  את 
ולהגדיל  להאירה  ותפקידנו  הזה 
השפעתה בכל מה שאפשר", אמר 

האדמו"ר. 

נציב שירות המדינה: "הנציבות חייבת להמשיך 
את שילוב החרדים בשירות המדינה"

שירות  בנציבות  בכירים 
פרופ'  הנציב  בראשות  המדינה 
בתחי־ נפגשו  הרשקוביץ,  דניאל 
קמ"ח  קרן  הנהלת  עם  השבוע  לת 
השונים  בפרויקטים  סיור  וערכו 
ובמתחם  כיוון  במרכז  הקרן,  של 
לעומק  להכיר  במטרה  ביזמקס 
פעילות  ואת  התעסוקה  מצב  את 
הציבור  שילוב  לקידום  קמ"ח  קרן 
ובשירות  בכלל  בתעסוקה  החרדי 

הציבורי בפרט. 
מרדכי  הובילו  הסיור  את 
עם  יחד  הקרן  מנכ"ל  פלדשטיין 
סמנכ"ל  יוסטמן  אברהם  עו"ד 
הקרן ומר גדעון קופרמן, ממנהלי 

'אחים גלובל' ומנהלי הפרויקטים 
השונים של ק.מ.ח.

את  גם  שכלל  הנציבות  צוות 
וגיוון  מגדרי  שוויון  אגפי  מנהלות 
תעסוקתי ובכירים נוספים, שוחח 
עם צוותי הקליטה, המיון וההשמה 
ושמע מהם על הפתרונות לאתגרי 
במהלך  החרדי.  במגזר  התעסוקה 
סקירת  יוסטמן  עו"ד  נתן  הביקור, 
נתונים ומגמות מקיפה על תהליכי 
היוו  הנתונים  במגזר.  התעסוקה 
את הבסיס לדיון מעניין על דרכי 
הפעולה הנכונות להשגת היעדים 
תוך התחשבות מתמדת באתגרים 
שעו־ והבירוקרטיים  המשפטיים 

מדים בפני העושים במלאכה.
בתכנית  גם  עסק  הדיון 
פעילותה  והמשך  'משפיעים' 
המשפט.  בית  לדרישות  בכפוף 
של  בוגר  הופיעו  הנוכחים  בפני 
בעמדה  השתלב  שכבר  התכנית 
בכירה באחד ממשרדי הממשלה, 
בעי־ כעת  שנמצאת  עמיתה  וכן 

ששיתפו  הנשים  מחזור  של  צומו 
ומחוויותיהם  האישי  מנסיונם 

בתכנית.
פלדשטיין  מרדכי  לדברי 
והפ־ ק.מ.ח  "קרן  הקרן:  מנכ"ל 
ימשיכו  מפעילה  שהיא  רויקטים 
השתלבות  מסלולי  מגוון  לקדם 
יציר־ תעסוקה  פתרונות  וריבוי 

הפונים  לכל  החרדי  לציבור  תיים 
את  להעניק  בכדי  הרמות  בכל 
חלקי  לכל  המושלם  המענה 
האוכלוסיה החרדית, תוך דגש על 
המ־ בעולם  להשתלב  האפשרות 

עשה ללא שינוי או פגיעה באורח 
החיים של שמירת תורה ומצוות".
הנוכ־ בפני  הדגיש  הנציב 

משיתוף  רצונו  שביעות  את  חים 
ובמיוחד  קמח  קרן  עם  הפעולה 
משפיעים  תכנית  של  מקיומה 
למ־ הנציבות  של  מחויבותה  ואת 
תהליך  ולהמשך  נוספים  חזורים 
המדינה  בשירות  החרדים  שילוב 

ובתעסוקה.

עיריית עפולה
העיריות  לתקנות   3 לסעיף  בהתאם  עובדים  לקבלת  מכרזים 
עיריית  בזאת  מכריזה  תש"מ-1979  עובדים)  לקבלת  (מכרזים 

עפולה על משרות פנויות כדלקמן:

שם המכרז/
המשרה

תאריך אחרון 
להגשת 

מועמדות
היקף משרה

מקום 
הגשת 

מועמדות
מכרז 
פומבי

21/2019

מנהל/ת 
מחלקת פיקוח 

ואכיפה

יום שני 
 8/4/2019

בשעה 12:00
100%

אגף 
משאבי 

אנוש
מכרז 
פומבי

22/2019
פקח/ית שיטור 

עירוני
יום שני 

 8/4/2019
בשעה 12:00

4 משרות 100% 
משרה כל אחת

אגף 
משאבי 

אנוש

מכרז 
פומבי

23/2019
פסיכולוג/ית 

חינוכי/ית
יום שני 

 8/4/2019
בשעה 12:00

110%
*העירייה 

רשאית לחלק 
את המשרה 

לחלקיות משרה 
קטנה יותר: בין 

.25%-100%

אגף 
משאבי 

אנוש

מכרז 
פומבי

24/2019
מפקח/ת בניה 

בכיר/ה
יום שני 

 8/4/2019
בשעה 12:00

100%
אגף 

משאבי 
אנוש

מכרז 
פומבי

25/2019
מזכיר/ה 

בפניות הציבור
יום שני 

 8/4/2019
בשעה 12:00

100%
אגף 

משאבי 
אנוש

מכרז 
פומבי

26/2019

מזכיר/ת 
מהנדס תנועה, 
כבישים וניקוז

יום שני 
 8/4/2019

בשעה 12:00
50%

אגף 
משאבי 

אנוש

מכרז 
פומבי

27/2019

אב בית/איש 
אחזקה בבית 

ספר

יום שני 
 8/4/2019

בשעה 12:00

4 משרות - 100% 
משרה כל אחת

2 משרות - 50% 
משרה כל אחת

אגף 
משאבי 

אנוש

מכרז 
פומבי

28/2019

עובד/ת חינוך/
טיפול בקידום 

נוער

יום שני 
 8/4/2019

בשעה 12:00

2 משרות
100% משרה כל 

אחת

אגף 
משאבי 

אנוש
הגשת מועמדות למשרה הנ"ל יש להגיש אך ורק על גבי טפסים אותם 
ניתן לקבל באגף משאבי אנוש או/ו באתר העירייה, בצירוף קורות חיים, 

תעודות והמלצות, רחוב יהושע חנקין 47, ת"ד 2016 עפולה 18100.
בקשות שתתקבלנה לאחר המועד האמור  או לא תוגשנה על גבי טפסי 

הגשת מועמדות או ללא מסמכים נדרשים לא תילקחנה בחשבון.
לפרטים: שני טוביאנה, טלפון: 04-6520417, פקס: 04-6520419 דוא"ל: 

.shanit@afula.muni.il
• ניתן להגיש מועמדות גם בפקס או במייל.

העירייה: באתר  המכרזים  דרישות  את  לראות  ניתן 
.http://www.afula.muni.il

אגף משאבי אנוש
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נתניהו בשילה הקדומה:

"גנץ ולפיד יעקרו עשרות אלפי יהודים"
ראש הממשלה תקף את מפלגת כחול לבן: "גנץ ולפיד נלחצו מהפריצה האיראנית לתוך הטלפון של גנץ 

ולצורך זה הם מנסים להסיט את תשומת הלב''

מאת מאיר ברגר

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ביקר אתמול בשילה הקדומה יחד 

ושומ־ מיהודה  רשויות  ראשי  עם 
לשעבר,  ארקנסו  מושל  ועם  רון, 

הבכיר הרפובליקני מייק האקבי.
של  לטענות  התייחס  נתניהו 

ולפיהן  לבן,  כחול  מפלגת  ראשי 
ראש הממשלה קיבל מיליוני שק־
לים מעסקת הצוללות. "ביחס לה־

שמצות האלה, זה באמת השמצות 
מצוצות מהאצבע. אני לא קיבלתי 

אפילו שקל מעסקת הצוללות.
במסרקות  נבדק  הזה  ''הדבר 
ברזל על ידי הפרקליטות ועל ידי 
הם  לממשלה.  המשפטי  היועץ 
קבעו חד משמעית שאני לא חשוד 
במעשיי.  דבר  שום  ושאין  בדבר 
מאוד  ולפיד  שגנץ  מבין  אני  אבל 
מהפריצה  המעטה,  בלשון  נלחצו, 
גנץ  של  הטלפון  לתוך  האיראנית 
את  להסיט  מנסים  הם  זה  ולצורך 

תשומת הלב''.
ולפיד  גנץ  את  תקף  נתניהו 
את  להדוף  יצליחו  לא  כי  ואמר 
איראן: ''אני רוצה להגיד לכם שזה 
לא מפתיע אותי שיש להם שיפוט 
תמכו  ששניהם  משום  כך,  כל  רע 
נל־ שאני  האסוני  הגרעין  בהסכם 

חמתי בו ולשמחתי יחד עם הנשיא 
כיוון  שינוי  רואים  אנחנו  טראמפ 
גם בארה"ב. אבל הם לא הבינו את 
זה, לדעתי עד היום הם לא מבינים 
אלה  לא  והם  עסק  לנו  יש  מי  עם 
שיעמדו בראש מדינת ישראל כדי 
לא  זה  האיראני.  איום  את  להדוף 

בשבילם".
גנץ  כי  הדגיש  הממשלה  ראש 
עשרות  עקירת  מתכננים  ולפיד 
"אנחנו  מבתיהם.  יהודים  אלפי 
אלינו,  מדבר  זה  מולדת.  בשטחי 
זה בנשמה שלנו וזה מתממש במ־

המשותפת  ובעבודה  שלנו  דיניות 
סכנה  כאן  שיש  חושב  אני  שלנו. 

בר־ שבויים  וגנץ  לפיד  אמיתית. 
עיון שהדרך היחידה להשיג עתיד 
לעקור  אותה,  לגמד  זה  למדינה 
את  להרכין  יהודים,  אלף   80-90
יכירו  שהערבים  ולקוות  הראש 

בנו.
''אני פועל בדיוק בכיוון הפוך 
מב־ ישראל  העצמת  של  בכיוון   –

כלכלית,  מבחינה  בטחונית,  חינה 
מגיעים  אנחנו  מדינית.  מבחינה 
העולם  אל  וממנו  העולם  אל 
מאבק,  זה  זמן,  יקח  זה  הערבי. 
אצלם  הפוכה.  תפיסה  זאת  אבל 
זה  מתוך חולשה ואצלנו  עתיד  זה 
כאן  הבחירה  עוצמה.  מתוך  עתיד 

היא מאוד ברורה".
ראש  לביקור  במקביל 
נשים  כ־20  הפגינו  הממשלה 
מחו  הנשים  שילה.  גוש  מיישובי 
של  הכוננות  כיתת  שחברי  כך  על 
נמצאים  הבטחון  ורכזי  היישובים 
חקירה  תחת  שבועות  מספר  מזה 
בעקבות אירוע בטחוני שהתרחש 
בחודש שעבר בו נדקר צעיר יהודי 
תושב המקום בידי מחבלים, דבר 
שגרר את הקפצת כוחות הבטחון 

האזרחיים לאירוע.
לאחר זמן קצר ההפגנה פוזרה 
והנשים  המשטרה  כוחות  ידי  על 
בצומת  ההפגנה  את  המשיכו 

סמוך.
שבהם  שלטים  נשאו  הנשים 
היא  הכוננות  "כיתת  נכתב 
לא  ו"לוחמים  שלנו"  השכפ"ץ 
באחד  נכתב  כן  כמו  עבריינים". 
ומח־ נחקרים  "לוחמים  השלטים 

בלים צוחקים".

"כל מה שאתם עושים זה לייצר חוקים שמרבים שנאה בעם" 
(לפיד לח"כים החרדים בתגובה להצעת חוק המסורת)

אתה קורא את הדברים שוב ושוב, בודק מי הוא זה שאמר 
אותם רק לפני שנה וחצי, ומגלה כי אכן אינך טועה. הדובר הוא 
שחוץ  ישראל,  בתולדות  ביותר  הכושל  האוצר  שר  לפיד,  יאיר 
הנוספים  ובמשרדים  האוצר  במשרד  טובה  חלקה  כל  מלהרוס 
את  להשמיע  מעז  עדיין  אבל  דבר,  עשה  לא  הממשלה,  של 
הטענה המופרכת הזו בעודו נתמך על זכרונם הקצר של אזרחי 

המדינה.
היהדות החרדית על כל עדותיה ושבטיה, לא תשכח לעול־

מים את ההסתה המחרידה נגד הציבור החרדי, שהפעיל השר 
היה  בה  הגיוס,  לסאגת  הנוגע  בכל  רהבתנית,  בשחצנות  היהיר 
לפיד העקבי היחיד באותה ממשלת רוע שהעבירה את החוקים 
החרדית.  היהדות  של  נפשה  בציפור  שפגעו  ביותר  הגרועים 
שאר  ועוד  הכסף'  ו'איפה  בנטל'  'שוויון  של  חלולות  סיסמאות 
ירקות, התבררו לאחר תקופה שאין בהן ממש, ריקות מכל תוכן 

אמיתי.
עצמו  את  בונה  הפוליטיקה,  בשמי  לראשונה  הפציע  מאז 
לפיד על גלי ההסתה התמידית נגד הציבור החרדי. כל הבטחו־

מפלגתו  להקמת  הראשונות  הבחירות  ערב  בוחריו  לציבור  תיו 
הלכה  הסוגיה המדינית לא  לאחת:  אחת  עתיד', לא קוימו  'יש 
לשום מקום, מעמד הביניים לא מצא את הכסף, מחירי הדיור 
האמירו עוד יותר, יוקר המחיה רק הלך ונסק, והחברה הישרא־

נותר  הסטטוס־קוו  אפילו  מאי־פעם.  יותר  שסועה  נהיתה  לית 
קיים למורת רוחו. עד כמה שזה יישמע הזוי ומרושע, לפיד נש־

כב על הגדר ואיים בפרישה מהממשלה רק על סעיף אחד בחוק 
המנדטים  טמונים  שם  הגיוס.  חוק  של  הפלילים  סעיף  הגיוס: 

שלו והוא הלך על זה עד הסוף בלי למצמץ.
בכנסת  החרדים  הנציגים  של  החוקים  שכל  ולומר  לבוא 
למי  ותחפושת  מצביעות  יותר  הרבה  זוהי  בעם,  שנאה  מרבים 
מהעם,  גדולים  בחלקים  ושיסוי  שנאה  הפצת  עם  בבוקר  שקם 
והולך לישון עם הפצת שנאה. אפילו בורות אופיינית ללפיד אין 
כאן, אלא שקרים גסים במצח נחושה וכמובן בלי למצמץ. עם 
השקרים האלה הולך לפיד מאולפן לאולפן ומוכר את מרכולתו 
הטחונה עד דק: חרדים, חרדים, חרדים. רק אנחנו הבעיה הגדו־

לה ביותר של מדינת ישראל, ד' ישמרנו. לפנינו ולאחרינו, הכל 
יסתדר כאן. הלוואי.

יפה הטיח בו סגן שר החינוך, הרב מאיר פרוש, לפני מספר 
חדשים, כשלפיד שוב העלה באוב את הטענה האיוולת על חוק 
שאתה  חושב  אתה  לכתר?  טוען  כחובה: "אתה  הליב"ה  לימוד 
ראוי  שאתה  לציבור  מספר  אתה  ממשלה?  ראש  להיות  הולך 
לכך. תמשיך לחיות איך שאתה חי. אל תפרנס אותנו אף פעם. 
לא צריכים את הטובות שלך. מה שהאנגלים הבינו, אתה מנסה 
הרי  לכתר.  שטוען  אדם  וזה  שלנו.  בציבור  לפגוע  ושוב  שוב 
אתה  כך.  מתנהג  אתה  כאשר  הזה  לדבר  תגיע  לא  שלך  בחיים 

יכול לספר לאחרים. אתה לא תגיע. אל תפחד".
בימים האחרונים מראים הסקרים נפילה משמעותית למפ־

לגת הכלאיים, אך מוקדם להספיד אותה. דבר אחד אפשר לומר 
כבר היום, כשלשה שבועות לפני הבחירות: ללא מקסום הכוח 
את  למצוא  עלולים  אנו  התורה,  יהדות  רשימת  לטובת  החרדי 
עצמנו חלליה בתסריט מדויק החוזר חמש וחצי שנים אחורה. 

בשינוי אדרת //  יוסף מאיר האס

על גלי ההסתה

גלנט סייר בזירת הפיגוע: "מאות יחידות 
דיור הן התשובה הלאומית מול הטרור"

מאת מאיר ברגר

המדיני  הקבינט  וחבר  השר 
גלנט  יואב  (במיל'),  אלוף  בטחוני, 
סייר אתמול בזירת הפיגוע בצומת 
הפיגוע  פרטי  על  ועודכן  אריאל 
השבוע.  בתחילת  שאירע  הקשה 
בהמשך השתתף בטקס הנחת אבן 
פינה לשכונה חדשה בעיר אריאל.

וגם  "הפלסטינים  אמר,  גלנט 
בזכות  להכיר  מוכנים  לא  אחרים 
יהודית,  מדינה  כאן  לקיים  שלנו 
ודמוקרטית.  ריבונית  ציונית, 
הפיגוע,  בזירת  הבוקר  סיירתי 
אומץ  על  עיניים  ממראה  למדתי 
ושל  קיידאן  גל  הלוחם  של  ליבם 
את  מגבה  אני  ז"ל.  אחיעד  הרב 
מפקדי ולוחמי צה"ל ואנשי כוחות 
הבטחון המהווים את כלי המגן של 

מדינת ישראל".
אבן  "הנחת  גלנט,  אמר  עוד 
בת  שכונה  להקמת  היום  הפינה 
היא  באריאל  דיור  יחידות   830
הלאומית  הציונית  התשובה 
רעתנו.  מבקשי  כנגד  הראויה 

הקרוב  בעשור  יוקמו  באריאל 
נתכנן  אנחנו  דיור.  יחידות   5,000
באריאל.  שנדרש  כל  את  ונבנה 
בישראל  ואם  עיר  היא  אריאל 
אנו  בשומרון.  מרכזי  ומוקד  וסמל 
הב־ את  ולשלש  להכפיל  צריכים 

ניה בעיר כולל פיתוח התעסוקה, 
האוניברסיטה  הגדלת  התחבורה, 

ופרויקטים נוספים.
עוד אמר כי "אני רואה בנושא 
הלאומית  ברמה  חשוב  יעד  זה 
בפרט  אריאל  העיר  קידום   –
יש־ מדינת  ברחבי  וההתיישבות 

ראל ויהודה ושומרון בכלל".

בצל הירידה בסקרים: 

בני גנץ: "40 מנדטים ואנחנו 
מחליפים את השלטון"

יו"ר כחול לבן בני גנץ, במסגרת סדרת ראיונות שהעניק אמש הבטיח שלא ישב 
בממשלת נתניהו ולא יכניס לממשלתו את אחמד טיבי ואיימן עודה

מאת מאיר ברגר

יו"ר מפלגת כחול לבן, בני גנץ, 
כלי  של  לשורה  אמש  התראיין 
מאז  לראשונה  וזאת  תקשורת, 
לפני  שלו  הבחירות  מסע  את  החל 

מספר חודשים.
13 בחדשות  הראיון  בפתח 

בממשלת  ישב  לא  כי  גנץ  הבהיר 
שבסיטואציה  "אמרתי  נתניהו. 
נת־ עם  לשבת  אוכל  לא  שנוצרה 

ניהו, בעיניי היא רק החמירה מאז 
ובעיקר וחשוב מכך – האופן שבו 
אסטרטגיות  החלטות  התקבלו 
לרכוש צוללות, לאפשר לגרמניה 
אלה  למצרים,  צוללות  להעביר 
למ־ בריאים  לא  מאוד  תהליכים 

דינת ישראל".
באופן הכי פשוט, תשב או לא 
תשב בשום פנים ואופן עם נתניהו, 
נתניהו.  עם  נשב  "לא  נשאל.  הוא 
את  לשנות  שיכול  היחידי  הדבר 
אחרת  ייצא  שהוא  הסיטואציה 
רואה  לא  אני  לצערי  מהשימוע. 

את זה קורה".
להיחלשות  התייחס  בדבריו 
מנדטים   40" בסקרים.  מפלגתו 
השלטון,  את  מחליפים  ואנחנו 
המדיני  הקבינט  בראש  יושב  ואני 
גבי  יאיר,  בוגי,  לצידי  בטחוני. 

אשכנזי – ולא סמוטריץ' ורגב".
החריף  מדוע  הסביר  גנץ 
נגד  הטון  את  האחרונים  בימים 
הצוללות,  פרשת  רקע  על  נתניהו 
שנקט  יותר  המתון  לקו  בניגוד 
גם  האחרונים,  "הגילויים  בעבר, 
שי־ מניח  שאני  הכספים  בענייני 
בדקו, גם בענייני האופן שבו הת־

שלהם  והתזמונים  החלטות  קבלו 
שבו  למקום  אותי  הביאו  לצערי 
אחד  שאף  שלי  הגדולה  האמונה 
שיקולים  עושה  לא  המדיני  בדרג 
קיבלה  לאומיים  לשיקולים  פרט 
לא  אני  מצטער.  אני  קלה.  חבטה 
מה־ זז  הוא  לאיש.  קרה  מה  יודע 

כביש ואני לא מבין מה קרה לו".
אותו  שמתארים  לכך  בתגובה 

השיב  קרב,  אלי  שש  ולא  כהססן 
שחי־ מחבל  לבן', "אין  'כחול  יו"ר 

לא  ויש  בניחותא  לי  שקרא  סלתי 
שהב־ אויבים  אין  כאלה,  מעטים 

תים שלהם נפלו על הראש שלהם 
פגעתי  אני  בניחותא.  לי  שיקראו 
שמדב־ אלה  מכל  יותר  באויבינו 
נתבלבל  שלא  כדאי  מסביב.  רים 

בסיפור הזה".
שלא  בראיון  הצהיר  גנץ 
הערביות  המפלגות  את  יזמין 
הקואליציוניות,  להתייעצויות 
להקמת  המנדט  את  יקבל  אם 
הממשלה. "אני לא מתכוון לקרוא 
יש־ מדינת  נגד  שהוא  אחד  לאף 

אזרחים  הם  ישראל  ערביי  ראל. 
את  שיפתחו  לדאוג  צריך  שווים. 

התשתיות שלהם, ולא ללכת אח־
רי המובילים שלהם שפועלים נגד 
משרתים  לא  הם  ישראל.  מדינת 
את האינטרסים שלהם – ולכן הם 

לא רלוונטיים לענין הזה".
לטלפון  לפריצה  בהתייחסו 
מערכת  לפי  שבוצעה  שלו,  הנייד 
איראניים  גורמים  ע"י  הבטחון 
במ־ שהיה  שהחומר  גנץ  הדגיש 

כראש  לכהן  ממנו  ימנע  לא  כשיר 
מאשי־ אצבע  והפנה   – הממשלה 

מה כלפי נתניהו: "אני משאיר לך 
אשאיר  ואני  השאלה  את  לשאול 
את  מוציא  אני  לא  פתוחה,  אותה 
הדברים האלה. אני קיבלתי דיווח 
על האיראנים. אני חושב שיש עוד 

אנשים שמעורבים".

'כחול־לבן' במגמת ירידה: 

סקר: הליכוד מוביל, 
גנץ עם 29 מנדטים

גוש הימין מונה 68 מנדטים לעומת 52 של גוש 
השמאל והערבים ^ לראשונה מאז הקמת כחול 
לבן, המפלגה יורדת מתחת לרף ה־30 מנדטים

"לא נסבול שחומר על "בחירות טמאות" יישלח 
לקהילות החסידיות הקשורות לרבותינו הק'"

נחשפים  קהילות,  ועוד  רנאביל 
טמאות'  'בחירות  של  לכותרות 
יודעים  וכולנו  סאטמר  בנוסח 
על  עובר  קדושה  של  רעד  איזה 
כאשר  ועוד,  אלו  קודש  קהילות 
מבעלזא  הגה"ק  מרן  את  מזכירים 

זצקללה"ה".
שנה  שלפני 70  יודעים  "כולם 
וגור  מבעלזא  האדמו"רים  הגה"ק 
זצוק"ל היו הראשונים שחתמו על 

הליכה לבחירות ולאחריהם חתמו 
האדמו"רים והרבנים זצוק"ל.

חומרים  לשלוח  אפשר  "איך 
לחסידים  טמאות'  'בחירות  של 
כאשר הם מתחנכים שהאדמו"רים 
הנ"ל חתמו שזו חובה קדושה לה־

צביע בבחירות.
בירו־ מספרים  היו  "תמיד 
האדמו"רים  שמרנן  איך  שלים 
ממרכז  הולכים  היו  האלה,  הקד' 
לש־ עד  עצומים  מרחקים  העיר 

כונת קטמון כדי לשהות במחיצת 
כאן  ואילו  זי"ע,  מבעלזא  הקדוש 
במחי יד ובפליטת קולמוס מנסים 
במילים כאלה לזלזל בהוראתו על 

חובה קדושה להצביע בבחירות.
הינה  זה  ונבזה  נפסד  "נוהג 
גמור  וזלזול  חמורה  התדרדרות 
שאנו  הבאים  הדורות  בחינוך 
הסלולה  הדרך  בהנחלת  מצווים 
לבנינו ולבני בנינו ויש לפעול כדי 

להפסיק זאת מיד".

מאת מאיר ברגר

כחול  הקמת  מאז  לראשונה 
מתחת  יורדת  המפלגה  לבן, 
29 ומקבלת  מנדטים  ה־30  לרף 
הליכוד  מפלגת  ואילו  בלבד, 
משמעו־ הובלה  לעמדת  חוזרת 
עולה  כך  מנדטים –  עם 32  תית 
Panel ומכון 'וואלה'  של  מסקר 
מנחם  בראשות   Politics

לזר. 
הבחי־ אם  הסקר,  פי  על 

רשימת  היום,  נערכות  היו  רות 
מנדטים,  ב־9  זוכה  חד"ש־תע"ל 
רשימת   ,8 עם  העבודה  מפלגת 
היתה  הימין  מפלגות  איחוד 
הימין  מנדטים,   7 מקבלת 
יהדות  ושקד,  בנט  של  החדש 

ששה  עם  מרצ  וגם  התורה 
מנדטים.

סיעת ישראל ביתנו מקבלת 
ש"ס,  ואילו  מנדטים,  חמשה 
כולנו, וזהות של משה פייגלין – 

ארבעה מנדטים כל אחת.
אבקסיס  לוי  ח"כ  של  גשר 
עם 2.9% ורע"ם־בל"ד עם 2.5%

לא עוברות את אחוז החסימה.
מנדטים  מונה 68  הימין  גוש 
גוש  של  מנדטים   52 לעומת 

השמאל והערבים.
הסקר נערך באמצעות פאנל 
משיבים   998 בקרב  אינטרנטי 
של  מייצג  מדגם  המהווים 
והערבית  היהודית  האוכלוסיה 
של  דגימה  טעות  עם  בישראל 

.3.4%
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  המשך מעמ' ראשון

הולנד: חשד למתקפת טרור 
מצד מוסלמי ממוצא טורקי 

סמוך  בעיר,  מרכזית  בשכונה  עה 
לתחנת '24 באוקטובר' של החש־

מלית. העיר והמדינה כולה הגיבו 
בזעזוע עמוק למתקפת הירי, וכלי 
עליה  דיווחו  במדינה  התקשורת 

שנוקפות  כשככל  הפסקה,  ללא 
שאכן  החשד  מתחזק  השעות 
קיצונית  אסלאמיות  של  מניעים 
המוס־ המחבל  את  שהובילו  הם 

למי שמוצאו בטורקיה, לבצע את 
המעשה הנפשע. 

  המשך מעמ' ראשון
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"משנכנס אדר מרבין בשמחה" – ובממתקים? 
מאת ד"ר נ. פרומקין, מנהלת מדעית בקולגייט

פורים מוכר יותר בקרב ילדים כחג 
מביאים  המנות  משלוחי  הממתקים, 
את  להגדיל  הזדמנויות  ספור  אין  עימם 
רמת הסוכר בדם באופן משמעותי. תזו־

נה בלתי מאוזנת ובעיקר תזונה עשירה 
נזקים  עמה  להביא  עלולה  בסוכרים 

לשיניים.
בחלל  חיידקים  סוכרים,  בנוכחות 
בשן,  הפוגעות  חומצות  מייצרים  הפה 
לה־ דבק  מעין  מהווים  סוכרים  בנוסף, 
צמדות חיידקים על פני השן. שילוב של 
חיידקים ושאריות מזון נקרא פלאק או 
אספקת  תתקיים  עוד  וכל  דנטלי,  רובד 
אשר  חומצה  להיווצר  תמשיך  סוכרים 
או  האמייל  השן,  רקמת  לפירוק  תגרום 
מח־ עששת־חור.  מוקד  אחרות  במילים 
ביותר  שכיחה  מחלה  היא  העששת  לת 
חולה  העולם  מאוכלוסיית   90% (מעל 
ההתחל־ שבשלביה  למרות  וזאת  בה) 
כי  ידוע  כיום  למניעה.  ניתנת  היא  תיים 
פקטוריאלית   – מולטי  במחלה  מדובר 
(מערבת מספר גורמים), התלויה באדם 
(המאכסן): חומר השן, הרכב הרוק מע־

החיידק  סוג  בחיידק:  וכו',  החיסון  רכת 
ומיכולתו לגרום לעששת, בסביבה: סוכר 

ורמת ניקיון הפה ועוד. 
נהוג לסווג את מחלת העששת לפי 

המיקום בו היא מופיעה על פני השן:
טוחנות  בשיניים   – חריצים  עששת 
פני  על  בעיקר  יתפתח  עששת  מוקד 
נבחין  יותר  מתקדם  ובשלב  השן  חריצי 
במוקד עששתי על פני המשטח הלעיסי 

(צד השן הבא במגע עם השן ממול).
בילדים  חלקים –  משטחים  עששת 
ובאוכלוסיה בעלת סיכון מוגבר לעששת 
בסוכרים  עשירה  תזונה  עקב  למשל 
פני  על  בעששת  קרובות  לעיתים  נבחין 
משטחי השן החלקים, צדי השן הפונים 
יותר  קרוב  כלל  בדרך  ללשון,  או  ללחי 

לקו החניכיים. 
בילדים צעירים – עששת זו נקראת 
בקבוק'  'עששת  או  הרך'  הגיל  'עששת 
בעזרת  נרדמים  אשר  לילדים  ואופיינית 
בקבוק המכיל נוזל ממותק או תינוקות 

שנרדמים תוך כדי יניקה.
הסובלים  בקרב   – שורשים  עששת 

ואז  השורש  נחשף  חניכיים  מנסיגת 
לשורש  הקרוב  באזור  לעששת  הסיכון 
השן עולה. סוג עששת זה אופייני בקרב 

אנשים מבוגרים.
אינטרפרו־  – השיניים  בין  עששת 

המתפתח  עששת  מוקד   – קסימאלית 
בנקודת המגע בין שתי שיניים סמוכות, 
זהו אזור שיחסית קשה להגיע אליו בעת 
ניקוי השיניים, עששת זו ניתנת לאבחון 
על ידי ביצוע צילומי רנטגן משום שקשה 
(וכאשר  בעין  לזהותה  אפשרי  בלתי  עד 

מזהים בעין המצב כבר חמור).
הע־ מחלת  את  לסווג  נוספת  דרך 

ששת היא על פי קצב ההתקדמות:
תהליך  מתארת   – נעצרת  עששת 
לע־ עדות  לראות  ניתן  ונעצר.  שהתחיל 
אך  וקשה.  כהה  שן  חומר  בצורת  ששת 

היא אינה פעילה.
עששת  מתארת   – דוהרת  עששת 
במספר  זמנית  בו  מהר,  שמתקדמת 
דוהרת  בעששת  לצפות  נהוג  משטחים. 

בעיקר בקרב ילדים.
מובילה  החומציות  ברמת  עליה 
פני  משטח  חיוניים  מינרלים  ליציאת 
נוצר  אשר  עד  השן  ולהיחלשות  השן 
דה־מי־ נקרא  זה  תהליך  עששת.  מוקד 
ואנשי  השיניים  רופאי  כיום  נרליזציה. 
את  ולרכז  להשתדל  ממליצים  המקצוע 

פע־ או  פעם  פני  על  הממתקים  צריכת 
מיים ביום מאשר לפזר צריכת ממתקים 
המלצה  ביום.  פעמים  מספר  פני  על 
מ־1944,  סטפן  עקומת  על  נשענת  זו 
הדה־מינרליזציה  תהליך  כי  שהראתה 
אלא  הנצרכת  הסוכר  בכמות  תלוי  אינו 
כלומר  הסוכרים,  צריכת  בתדירות 
סוכרים  צורכים  שאנו  הפעמים  במספר 

לאורך היום.
הגורמים  הוא  נוסף  מעניין  דבר 
מתרחש  בו  הזמן  פרק  על  המשפיעים 
שלנו  לגוף  הדה־מינרליזציה.  תהליך 
אך  הרוק  והוא  טבעי  הגנה  מנגנון  יש 
על  לעשות  יכולים  שאנו  דברים  ישנם 
הדה־מינרליזציה  זמן  את  לצמצם  מנת 
לצרוך  להפסיק  מעוניינים  שלא  (בתנאי 
היעילה  הדרך  האפשר.  ככל  ממתקים) 
על  היא  כיום  המוכרת  הידועה  ביותר 
הינו  פלואוריד  בפלואוריד.  שימוש  ידי 
טבעי  באופן  במים  מצוי  אשר  חומר 
מלאכותי  ובאופן  קטנות  בכמויות 
תפקיד  לפלואוריד  השיניים,  במשחות 
העמידות  ובהגברת  האמאייל  בחיזוק 
כמסוגל  הוכח  פלואוריד  החומצה.  בפני 
לעכב את תהליך הדה־מינרליזציה. כיום 
ישנה המלצה גורפת להשתמש במשחות 
בריכוזים  פלואוריד  המכילות  שיניים 

משתנים על פי גיל. 
משחות  של  רב  מספר  כיום  ישנן 
שיניים המכילות פלואוריד וחשוב לבחור 
פלואוריד  ריכוז  מכילה  אשר  במשחה 
כיום  ההנחיות  למשל  כך  אופטימאלי. 
לגבי ילדים מעל גיל 6 (ומבוגרים) היא 
1000 מעל  של  בריכוז  פלואוריד  לצרוך 

.ppm

.

מול  ישראל  שבטי  מרחוב  היציאה   
בשעה  הלילה  בחצות  אהרן  תולדות 

12:00 בלילה

המדרש  מבית  בלילה   3:00 בשעה    
משה  גבעת  רח�   - אברהם  אור 

גוש שמונים

בחצות  יוצאים בשעות   האוטובוסים 
נחמיה  מרחוב   12:00  -  12:30 הלילה   

פינת ברסלב.

(איש קשר 058-3221733)

12:00 בשעה  הלילה  בחצות  היציאה 
כל  דרך  ריב"ל  פינת  הירדן  נהר  תחנות 
לכיוון  אגוז  מפילי  הירדן  נהר  תחנות 

חפציבה.

  בשעה 2:30 בלילה  משטיבל כולל חצות 
החוזה  תחנות  דרך    45 מוצפי   הרב  רחוב 
ליציאה  עד  ממעזריטש  והמגיד  מלובלין  

מהעיר לכיוון יער מטע

  בשעה 3 בלילה  מגבעה  מבית הכנסת 
התחנות  לאורך  קעניג  רחוב  הנחל  עטרת 
מהעיר  היציאה  עד  הראשי  שבכביש 

להרשמה (אהרן רובינשטיין 052-7125929)

  יציאה בחצות הלילה  בשעה 12:00 מרח' 
ר' יהודה הנשיא 16. ובתחנה ביציאה מהעיר.      

  בשעה 3:00 בלילה  מבית המדרש נצח ישראל 
רחוב מסילת יוסף, ובתחנה ביציאה מהעיר

  בשעה 2:00 בלילה תחנות שפרינצק, קרן 
ומשם  מירון  יער  לכיוון  חיים,  מאור  היסוד, 
לציון  הרשב�י זיע�א (איש קשר 052-7102389)
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הבל פיהם של תינוקות של בית רבן

תכונה לקראת 'ישיבת מרדכי הצדיק' ביום הפורים
למעלה משישים אלף ילדי ישראל בלעה"ר בעיצומו של יום הפורים יקדישו שעה 
תמימה לקבלת התורה מאהבה • תכונה והתרגשות עצומה לקראת מעמד תפילת 

'קול הנערים' שיתקיים בסיום סדר הלימוד ע"י תשב"ר • מפי עוללים ויונקים
בקרב  עצומה  והתרגשות  תכונה 
בארץ  היהודי  הציבור  שדרות  כל 
'ישיבת  של  קיומו  לקראת  ובעולם 
העשרים  בשנתה  הצדיק'  מרדכי 

הנערכת בכל אתר ואתר. 
ההיערכות  נשלמת  אלו  בימים 
האחרונה לקראת קיומה של הישיבה 
וזכתה  שנה  עשרים  לפני  שהוקמה 
לימוד  מהפכת  את  ולהוביל  לחולל 
התורה ביום הפורים. בשנה זו, על פי 
בארץ  הילדים  מספר  צפוי  הערכות, 
של  גודל  סדר  על  לעמוד  ישראל 
בלעה"ר,  ילדים  מ־60,000  למעלה 
את  תמימה  שעה  למשך  שיעצרו 
ללגיונו  ויצטרפו  העליזות  החגיגות 
של מלך, לעם ישראל המקבל עליו 
שוב את התורה באהבה ביום הפורים, 
הארץ,  כדור  רחבי  מכל  כולם  יחד 
שלא  ומתוך  בצידה,  שכרה  כשמתן 

לשמה – בא לשמה. 
להצ־ המרשימה  ההיענות  לצד 
לכך  שהביאה  הלימוד  לסדר  טרפות 
בו  ובעולם  בארץ  מקום  ואין  שכמעט 
מתגוררים יהודים, שאין בו פעילות של 
דרישה  ניכרת  הצדיק',  מרדכי  'ישיבת 
בקרב הציבור ליטול חלק בזכויות הע־
צומות של החזקת המפעל הקדוש, וז־

כות בתורתם הטהורה של תינוקות של 
בית רבן. קול התורה שעתיד להישמע 
ביום הפורים מפי עשרות אלפי ילדים, 

עשרות אלפי אבות, בלמעלה מ־1200
סניפים בכל רחבי הארץ והעולם, הוא 
עד  פעלה  אשר  ועצומה  גדולה  זכות 
היום בישועות גדולות ונצורות לכל מי 

שנטל בה חלק.
הלי־ סדר  שבסיום  הוחלט,  ולכן 
בבית  המרכזי  בסניף  שייערך  מוד 
בירושלים,   – ישראל'  'בית  הכנסת 
'תפילת  של  מרטיט  מעמד  יתקיים 
קול הנערים' שבו יוזכרו בזה אחר זה 
כל שמות התורמים והשותפים בהח־

זקת התורה עם בקשותיהם בפרטות 
לישועתם במהרה.

מציינים  ובנים'  'אבות  בהנהלת 
הטכניות  ההכנות  כי  בהתרגשות 
האחרו־ לישורת  אלו  בימים  הגיעו 

את  מחמם  מחדש,  שנה  "בכל  נה. 

יום  של  בעיצומו  כיצד  לראות  הלב 
ילדי  רבבות  פתאום  נוהרים  הפורים, 
ישראל עם אבותיהם לבתי הכנסיות 
ולבתי המדרשות, לשעה תמימה של 
זכה.  ותפילה  בטהרה  תורה  לימוד 
תורמי ישיבת מרדכי הצדיק שזוכים 
של  העצומות  בעלויות  חלק  לקחת 
מלאים  לשותפים  הופכים  הישיבה, 
ותפיל־ תורתם  של  העצומה  בזכות 

ילדי  אלף  משישים  למעלה  של  תם 
ישראל הטהורים ביום הפורים, זכות 

כבירה שאין לה שיעור". 
שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
היה  שכילד  עצמו  על  העיד  אשר 
לומד עם אביו גם ביום הפורים כתב 
ארגון  לראשי  ונלהב  חם  במכתב 
'אבות ובנים', כי "ישיבת מרדכי הצ־

דיק אשר לומדים בה למעלה מששים 
אלף ילדים כ"י, ובוודאי מעוררת היא 
יבורכו  הקב"ה,  לפני  יתירה  חיבה 
יקים  אשר  ברוך  בברכת  התורמים 
וגו'". על המכתב הנ"ל חתומים גדולי 
הישיבה  ראש  מרן  ובראשם  ישראל 
הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל ולהבדל"ח 

מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א.

בדרך לאוטובוס ביום הפורים, 
'רב־קו אונליין' מזכירה לכם 
לשמור על הזהירות בדרכים

לאור התגובות הנלהבות:

'יקבי כרמל' משיקים 
מהדורת יין חגיגית נוספת 

משיקים  כרמל'  'יקבי 
ליין  הפעם  נוספת,  חג  מהדורת 
עטורת  היינות  מסדרת  שולחני 
קולקשן'.  'פרייבט  הפרסים 
מעתה, ועד לאחר החגים, תוכלו 
'פרייבט קולק־ לרכוש את היין 
שן' קברנה סוביניון בבקבוק נוח 
של 375 מל', אידיאלי למשלוחי 
ולסעו־ איכותי  ל'בסומי'  מנות, 

דות החג.
החגיגית  המהדורה 
יוצאת  קולקשן',  ל'פרייבט 
לשוק לאור ההצלחה המסחררת 
החג  מהדורות  השקות  זכו  לה 
בשבועות  הפופולאריים  ליינות 

פר־ מהדורה  כללו  ההשקות  האחרונים. 
המקורי  כרמל'  ל'תירוש  במיוחד  קטית 
והאהוב, בבקבוק נוח של 187 מל', באותו 
הנמכר  הקידוש  יין  גם  התחדש  הגודל 
קונקורד'.  דיוויד  'קינג  בישראל  ביותר 
'קד־ לקידוש  הפרימיום  יין  זכה  בנוסף, 
מון' למהדורת מגנום יוקרתית, בבקבוק 

של 1.5 ל'. 

Private סדרת 
לשבחים  זוכה   Collection
הג־ היינות  איכות  בזכות  רבים 

בוהה, והתמורה הגבוהה למחיר 
מהם  הענבים  מעניקה.  שהיא 
מגיעים  הסדרה  ענבי  מיוצרים 
על  שניטעו  מצוינים,  מכרמים 
בע־ הארץ  רחבי  בכל  היקב  ידי 

שרות השנים האחרונות.
עם  יצאנו  פורים,  "לרגל 
המותאמות  מיוחדות  מהדורות 
כערך  מנות,  למשלוחי  במיוחד 
החרדי,  המגזר  לצרכני  מוסף 
ולהתעניינות  לביקוש  הזוכות 
מנהל  אסא,  רן  אומר  רבה", 
ההצ־ "לאור  כרמל',  'יקבי  של  השיווק 

את  גם  ולהשיק  להמשיך  בחרנו  לחה, 
היין השולחני האיכותי 'פרייבט קולקשן' 
שולחן  את  שתכבד  חגיגית,  במהדורה 
החג ומשלוחי המנות, ותעצים את שמ־

חת החג. פורים שמח!".
כל יינות 'יקבי כרמל' בכשרות בד"צ 

מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

מביא גאּולה לעוֹלם
ארון הספרים התעשר בעוד מוצר ספרותי חדש ומרשים 
מבית היוצר של הרב בנימין קלוגר הי"ו, מתעד־ירושלים 

בבניינה ובבנייניה, בשכונותיה וברחובותיה, במצלמתו 
ובתצלומיה, בקולמוסו ובעטו, בסקרנותו ובידענותו

לאור הביקוש:

עמינח: מבצע 'מיטה 
במתנה' חוזר

המ־ וההצלחה  הרב,  הביקוש  לאור 
במתנה',  'מיטה  מבצע  זכה  לה  סחררת 
את  להחזיר  'עמינח'  ברשת  החליטו 
המשווקות.  לחנויות  המבוקש  המבצע 
'עמינח'  לכם  חוסכת  המבצע,  במסגרת 
לבטים וכסף, ומציעה לכם לרכוש מזרן 
מזרני  של  המפורסם  הנוחות  בסטנדרט 

'עמינח', ולקבל מיטה במתנה.
את ההטבה הייחודית תוכלו לממש 
ואצל  'גודנייט'  רשת  'עמינח',  ברשת 
המשווקים המורשים. שם תפגשו מבחר 
'עמינח',  מבית  ואירוח  שינה  פתרונות 
המצטיינים באיכות ללא פשרות, ומעני־

קים לכם שנת לילה טובה ובריאה.

ומשווקת  מייצרת  'עמינח'  רשת 
בי־ בעולם,  המובילים  המותגים  את 

וחצי,  מיטה  ספפה,   ,King Koil ניהם: 
Serta ,מתכווננות מערכות  סוויספלקס 
Masterpiece, רים ואמריקן קומפורט.
לסני־ ומהרו  להתלבט  תפסיקו  אז 
פים, המבצע בתוקף עד ליום ראשון, כ"ד 

אדר ב' (31.3) ובכפוף לתקנון.

מתאים לכם בול למשלוח המנות:

חדש מפריגת: משקה קל בטעמים אהובים בפחיות מעוצבות
פריגת, המתמחה בייצור מיצים ומ־
שמחה  איכותיים,  פרי  מבוססי  שקאות 
של  ומוגבלת  מיוחדת  מהדורה  להשיק 
תות־ אהובים:  טעמים  ב־2  קל  משקה 
מעוצבות  בפחיות  עכשיו  וענבים,  בננה 
250 מ"ל וכמובן בכשרות המהודרת של 

הרב לנדא שליט"א.
מגיעה  החגיגית  המהדורה  השקת 
המעו־ הפחיות  פורים.  לקראת  במיוחד 
ומתאימות  מרענן  חידוש  יוצרות  צבות 
מפתי־ מקוריים,  מנות  למשלוחי  בדיוק 

עים ומשודרגים.
פחיות פריגת, כמו שאר המשקאות 

בכשרות  מיוצרות  פריגת,  מבית  הקלים 
המהודרת של הרב לנדא שליט"א לימות 
לכל  בול  ומתאימות  לפסח,  וגם  השנה 
לפינוק  מנות,  למשלוחי   – הזדמנות 
קטן ואישי, ליציאה מהבית ולכל אירוע 

ומועד..
ניתן להשיג את הפחיות המעוצבות 
של פריגת בטעמי ענבים ותות־בננה בא־

ריזות 250 מ"ל, ברשתות השיווק ונקודות 
המכירה ברחבי הארץ. 

מיצים  בייצור  המתמחה  פריגת, 
החלה  ואיכותיים,  טבעיים  פרי  מבוססי 
חיים  גבעת  בקיבוץ  ב־1942  דרכה  את 

המו־ לחברה  הפכה  ומאז  חפר,  בעמק 
פרי.  מבוססי  המשקאות  בשוק  בילה 
בלתי  איכות  מדיניות  מגדירה  החברה 
ושלב  שלב  בכל  המיושמת  מתפשרת, 
הייצור  הסחיטה,  הפרי,  מיון  בתהליכי 
צברה  שפריגת  והנסיון  הידע  וההפצה. 
מת־ טכנולוגיות  בשילוב  השנים  במשך 
קדמות, עמידה בסטנדרטים גבוהים של 
המתמדת,  והחדשנות  המוצרים  איכות 
הפכו את פריגת למותג משקאות הפרי 
אותה  ללוות  וימשיכו  בישראל  המוביל 

גם בעתיד.

בשנה,  השמח  היום  הוא  פורים 
ואת  ושותים.  שמחים  שרים,  רוקדים, 
בחשבון  לקחת  חייבים  בדיוק  זה 
הכביש  שנה  כל  לרחוב.  כשיוצאים 
כפולה  הסכנה  בפורים  אך  מסוכן, 
אסון  הרת  להיות  ועלולה  ומכופלת 
חלילה. חברת 'רב־קו אונליין' חושבת 
לפניכם  ומגישה  בפורים,  גם  עליכם 
כמה עצות חשובות שיעזרו לכם לה־
משיך לשמוח בפורים כשאתם ברחוב 
או בדרך לאוטובוס ואל תשכחו לקחת 

אתכם את כרטיס ה'רב־קו אונליין'.
בפו־ ברחוב  הליכה  בזמן  ערנות: 

לקחת  יש  רבה.  ערנות  נדרשת  רים, 
בחשבון שחלק מהנהגים שקיימו את 
מצוות "חייב איניש לבסומי" למהדרין, 
לא התאוששו עדיין לגמרי ולא יקפידו 
על חוקי התנועה.  לכן נדרשת מאיתנו 
זהירות יתר בחציית כביש. ואפילו בר־
מזור ירוק יש לוודא שכל הנהגים אכן 
עצרו. גם בהליכה על המדרכה נדרשת 

ערנות רבה עקב חשש מרכבים שונים 
שחונים על המדרכה הנוסעים קדימה 

או אחורה או כשיוצאים מחניה וכו'. 
הבטיחות:  כללי  כל  על  שמירה 
הפורימית  והאווירה  ברחוב  העומס 
אך  המדרכות  על  חוגגת  בו,  השוררת 
עלינו  זאת!  זכרו  הכבישים.  על  גם 
הבטיחות.  כללי  על  מצב  בכל  לשמור 
והמעבר  צפופה  המדרכה  כאשר  גם 
במפ־ הכביש  אל  לרדת  אין   – דחוק 

הפורימית  האווירה  ועוד,  זאת  תיע. 
ושירי  התחפושות  ברחוב,  השוררת 
האנשים  את  מטעים  הוא"  ה"ונהפוך 
יקרים  כך  שכל  הילדים  את  ובפרט 
את  שגם  להרגיש  להם  וגורמת  לנו 
ללכת   . להפוך..  ניתן  הבטיחות  כללי 

בחוסר  אותו  לחצות  או  הכביש  על 
הכ־ שבפורים  לזכור  יש  וכו'.  זהירות 

בישים מסוכנים הרבה יותר מבכל יום 
במיוחד,  תקפים  הבטיחות  שכללי  כך 
בהליכה  וזהירות  ערנות  לגלות  ויש 

ובחציה.
זכרו את כרטיס ה'רב־קו אונליין': 
או  לרב  להורים,  לנסוע  העת  הגיע 
זכרו  לאוטובוס.  בדרך  וכולם  למורה 
ומודעים  זוכרים  תמיד  לא  זה  שביום 
לכל הפרטים, כדאי שהאחראי המבו־
גר (והפיקח), יזכיר לכולם לקחת את 
ויברר  שלו,  אונליין'  ה'רב־קו  כרטיס 

כמובן שהכרטיס טעון.
לכם  מאחלת  אונליין'  'רב־קו 

פורים שמח ובטוח.

שנה  לה  חלפה 
ענף  מתהדר  ושוב 
חדש,  בספר  הספרים 
מבריק ומפעים, כובש 
היוצר  מבית  וסוחף, 
בנימין  הרב  של 
שבזאת  הי"ו,  קלוגר 
הפעם התמקד ומיקד 
מצלמתו  עדשת  את 
אספנותו,  חוש  ואת 
וש־ 'גאולה  בשכונת 

כונותיה'.
החדש,  הספר 

מאות  חמש  בכמות,  מקודמיו  גדול 
ושמונים עמודים צבעוניים, גדושים 
הן  היסטוריות  בתמונות  ועמוסים 
מע־ במלל  בצבע,  והן  בשחור־ולבן 
שיר ובפרטים מחכימים, ובסיפורים 
השכונות  על  ומרתקים  ססגוניים 
והאזור  גאולה  של  הירושלמיות 

סביב לה.
'גאולה'  "הכינוי  בנימין:  רבי 
כשם  בטעות  שהודבק  (במלעיל), 
כמ־ המשמש  השכונות  לגוש  כולל 

בירושלים,  החרדיות  השכונות  רכז 
עצמה.  בפני  שכונה  של  שם  היה 
נמצאת  המקורית  גאולה  שכונת 
הים,  פני  מעל  מטר   780 בגובה 
גובלת מדרום ברחוב מלכי ישראל, 
ממזרח  הבוכרים,  בשכונת  מצפון 
צבי,  ונחלת  פינה  שערי  בשכונות 
וממערב בכרם אברהם, שהיא שכו־

נה קטנה ודומה שהוקמה במקביל. 
השכונות  שתי  אוחדו  תש"א  בשנת 

לשכונה אחת".
"ניתן לאפיין את השכונה ולש־

רטט את גבולותיה גם בעזרת שמות 
שכונות  של  רחובותיהן  רחובותיה. 
המאוחדות,  אברהם־גאולה  כרם 

שמות  על  קרויים 
נחמיה,  הנביאים: 
יואל,  הושע,  עזרא, 
נחום,  מיכה,  עמוס, 
חבקוק,  עובדיה,  יונה, 
צפניה, חגי, זכריה ומ־

לאכי, בעוד שרחובות 
יגיע  אחווה,  שכונת 
משה,  וזכרון  כפיים, 
לגאולה  הסמוכות 
כולם  קרויים  מדרום, 
רבנים,  שמות  על 
ואישי  הלכה,  פוסקי 

ציבור נודעים".
בנימין  הרב  של  החדש  ספרו 
כל  ושכונותיה,  גאולה  על  קלוגר, 
ראוי  שהוא  מרתק,  וכה  מושקע  כך 
לרבות,  גיל.  לכל  כמתנה  לשמש 
מתנה שהאדם רוכש לעצמו לשעות 

ארוכות של קורת רוח. 
שני  הרוכש  ירכוש  כי  מומלץ 
עותקים ולו משום שאם ישאיל את 
יחלוף  רב  זמן  וידידיו  לרעיו  הספר 
עד שיחזירו לו את הספר המושאל, 
שני  מראש  ברשותו  שיהיו  וטוב 

עותקים.
מידע  השאר,  בין  מכיל,  הספר 
רב־ אדמו"רים,  על  ועשיר  רב 

ציבור,  אישי  ישיבות,  ראשי  נים, 
ובשכונותיה.  בגאולה  שהתגוררו 
מאדמו"רי  ארבעה  התגוררו  באזור 
מרחמסטריווקא,  האדמו"רים  גור, 
רבים  ועוד  מסטרופקוב,  מביאלא, 

ואחרים.
עמודים,  ושמונים  מאות  חמש 
אלפי סיפורים, מאות תמונות, אלפי 
סיפו־ ביוגרפיה,  היסטוריה,  שמות, 
רים ואנקדוטות – והכל ספר אחד.

אין כבושם הזה.
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משמעותית  משפטית  דרמה 
הצוללות,  פרשת   –  3000 בתיק 
עם בקשתו של עד המדינה לחזור 

בו מההסכם עליו חתם.
למ־ כי  אמש  אמרו  במשטרה 

שרדי להב 433 הגיע מיקי גנור עד 
המדינה בתיק 3000 וביקש לשנות 
חקירת  במהלך  שמסר  מהגרסה 
גנור  נחקר  כך  בעקבות  הפרשה. 

באזהרה ביחידה הארצית למאבק 
עוד  (יאל"כ).  הכלכלית  בפשיעה 
יש־ הדברים  בעקבות  כי  נמסר 

ופרקליטות  ישראל  משטרת  קלו 
את  לבטל  מקום  יש  האם  המדינה 

הסכם עד המדינה שנחתם עמו.
כזכור,  חודשים  ארבעה  לפני 
סיימה  היא  כי  המשטרה  הודיעה 
הצוללות,  פרשת  חקירת  את 
במסגרתה   ,'3000 'תיק  שכונתה 
בנימין  הממשלה  ראש  גם  נחקר 

בתע־ נוספים  בכירים  וכן  נתניהו, 
שיות הבטחוניות בישראל.

עלו  החקירה,  ממצאי  על־פי 
סיפק  השנים  במהלך  כי  חשדות 
למ־ 'טיסנקרופ'  הגרמני  התאגיד 

אשר  צוללות,  חמש  ישראל  דינת 
כחלק  פעיל  בשירות  נמצאות 
הים,  חיל  של  הצוללות  ממערך 
יש־ במיל'  תא"ל  עד 2009  כאשר 

עיהו (שייקה) ברקת, שימש כנציג 
התאגיד מול מדינת ישראל. 

במהלך 2009 הוחלף במפתיע 
אשר  גנור  העסקים  באיש  ברקת 
נכנס בנעליו של ברקת והחל לש־

מש כנציג התאגיד והמתווך לענין 
מול  התאגיד  של  ושירותים  רכש 
החקירה  ממצאי  ישראל.  מדינת 
דאז  הים  חיל  למפקד  כי  מגלים, 
(צ'ייני)  אליעזר  (מיל')  האלוף 
דאז  המל"ל  לראש  ולמשנה  מרום 
אבריאל בר יוסף, היתה מעורבות 
דומיננטית בבחירתו של גנור לש־

של  במקומו  המספנה  כנציג  מש 
ברקת וזאת מתוך ציפיה לכאורה 
לקבלת תמורה מגנור במעלה הד־

פעולות  ונקיטת  פועלם  עבור  רך 
מצדם למימוש ציפיה זו.

שכרו  כי  מדגישים  החוקרים 
של הנציג משולם על ידי התאגיד 
ומדובר בסכומי כסף משמעותיים 
אחוזים  על־פי  המחושבים  ביותר 

משווי העסקאות.
נציג  גנור  שימש  בה  בתקופה 

לימי  ועד   2009 בין   – התאגיד 
 ,2017 במחצית  הגלויה  החקירה 
הושלמה עסקת רכש כלי שייט מה־
תאגיד בשווי של מאות מיליוני יורו, 
והתקיימו מגעים לרכישת כלי שיט 

נוספים בשווי כספי רב עוד יותר.
עלו  החקירה  של  לאורכה 
חשדות, כי במהלכה של התקופה, 
ונושאי  ציבור  עובדי  של  שורה 
ובהווה,  בעבר  בכירים,  משרה 
 – ופרטיים  עסקיים  גורמים  לצד 
דרשו  או  לקחו  חלקם –  או  כולם 
טובות הנאה מאיש העסקים מיקי 
באמצעות  ובין  במישרין  בין  גנור, 
שוחד  בתשלומי  בין  מתווכים; 
של  בכסות  ובין  ובשיקים  במזומן 
חוזי ייעוץ פיקטיביים; בין בעבור 
ביצוע פעולה הקשורה בתפקידם 
ציבור  עובדי  להניע  מנת  על  ובין 
לעסקאות  בהקשר  בין  אחרים; 
שנרקמו  השיט  וכלי  הצוללות 
בין תאגיד טיסנקרופ לבין מדינת 
בה־ ובין  לעיל  כמפורט  ישראל 

אחרים,  עסקיים  למיזמים  קשר 
קרמו  אשר  ועתידיים,  עכשוויים 
בשות־ ובחו"ל  בארץ  וגידים  עור 
פות עם גנור – וכל זאת תוך הימ־

מובהקים  עניינים  בניגודי  צאותם 
והאינטרס  תפקידם  בין  וחמורים 
הציבורי עליו הופקדו ובין קידום 

ענייניהם העסקיים והפרטיים.
המ־ כי  נודע  אמש  כך  בתוך 

גנור  את  לעצור  החליטה  שטרה 
וכי הבוקר יובא להארכת מעצרו. 
בתחנת  גנור  התמוטט  בהמשך 

המשטרה ופונה לבית החולים.

עד המדינה בפרשת הצוללות 
מבקש לחזור בו מעדותו

דרמה בתיק 3000: 

תחילה נמסר כי משטרת ישראל ופרקליטות המדינה ישקלו האם יש מקום לבטל את הסכם עד המדינה שנחתם עמו 
^ מאוחר יותר נודע כי המשטרה עצרה את גנור וכי יובא להארכת מעצרו
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רפורמת מוניות השירות: פורסמו מכרזים להפעלת עשרות 
קווי מוניות שירות מנתניה שבצפון ועד באר שבע בדרום
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מכר־ פרסם  התחבורה  משרד 
מוניות  קווי  עשרות  להפעלת  זים 
באר  ועד  שבצפון  מנתניה  שירות 
שבע בדרום. זאת, במסגרת הרפו־
רמה במערך מוניות השירות שיזם 
ישראל  והמודיעין,  התחבורה  שר 
השימוש  את  לעודד  במטרה  כ"ץ, 

בתחבורה הציבורית.
פורסמו  המכרזים  במסגרת 
מוניות  קווי  של  אשכולות  שמונה 
שירות בבת ים־חולון, פתח תקוה 
באר  נתניה,  רחובות,  רמלה־לוד, 
שבע וצפון הנגב. מדובר בפעימה 
שניה של מכרזים, שפרסם משרד 
של  תכניתו  במסגרת  התחבורה 
מוניות  קווי  להפעלת  כץ  השר 

שירות בכל רחבי הארץ.
הרפורמה  כץ,  השר  לדברי 
תשפר באופן דרמטי את השירות 
בישראל,  הציבורית  בתחבורה 
נוספים  נוסעים  מעבר  ותאפשר 
השירות.  למוניות  פרטי  מרכב 
קווי  להרחבת  תביא  "הרפורמה 
מוניות השירות לכל אזורי הארץ, 
משלים  תחבורה  אמצעי  תשמש 
ותאפשר  ורכבות  לאוטובוסים 
במוניות  לנוסעים  לראשונה 
ליהנות מההנחה הניתנת כיום למ־

באוטובוסים  קו  רב  כרטיס  חזיקי 
וברכבת", הוסיף השר כץ.

המוניות  קווי  מערך  תכנון 
נרחבת  מטה  עבודת  לאחר  גובש 
האר־ הרשות  ידי  על  שבוצעה 

במשרד  ציבורית  לתחבורה  צית 
השאר  בין  שכללה  התחבורה, 
כמו  ביקוש  למוקדי  שירות  מתן 
תעופה,  נמלי  רפואיים,  מוסדות 
אקדמיים  מוסדות  רכבת,  תחנות 
הקווים  תכנון  תעשיה.  ואזורי 
הצי־ בשיתוף  בוצע  והמסלולים 
בור, והוטמעו בו הערות הציבור.

יופעלו  המכרזים,  במסגרת 
לראשונה מוניות שירות באשכול 
קווי  בששה  מדובר  ים־חולון.  בת 
שיחברו  חדשים,  שירות  מוניות 
אביב,  תל  עם  ים  ובת  חולון  את 
מ־300 יותר  וישרתו  לציון  ראשון 
החדשים  הקווים  תושבים.  אלף 
הת־ לאזורי  הנגישות  את  ישפרו 
עשיה חולון, בת ים וראשון לציון־

איכילוב  החולים  בתי  מערב, 
יוספטל,  הרכבת  תחנות  וולפסון, 
וולפסון ותל אביב מרכז והשלום; 
והמ־ חולון  הטכנולוגי  למכון  וכן 

כללה למנהל ראשון לציון, פארק 
ומר־ הקניונים  סיטי,  סינמה  פרס, 

כזי הקניות, לטיילת ולחוף הים.
באשכול פתח תקוה והסביבה 
מוניות  של  קווים  תשעה  יופעלו 
אלף  כ־270  שישרתו  שירות, 
יחברו  החדשים  הקווים  תושבים. 
אוניברסיטת  עם  תקוה  פתח  את 
שיב"א  הרפואי  המרכז  אילן,  בר 
האש־ במסגרת  הקניות.  ומרכזי 

שירות  קווי  שלושה  יופעלו  כול 
העין  ראש  את  שיחברו  חדשים 
לאזורי התעשיה סגולה ועתידים, 
ולק־ העין  בראש  הרכבת  לתחנת 

חדש  קו  תקוה.  בפתח  אבנת  ניון 
לאזור  קאסם  כפר  בין  יפעל  נוסף 

התעשיה לב הארץ.
היום  שפורסם  נוסף  אשכול 
ברחו־ שירות  קווי  שבעה  כולל 

קו  חדשים:  קווים  שני  מהם  בות, 
כביש 431 דרך  אביב,  לתל  מהיר 

וקו פנימי משכונות מזרח רחובות 
לתחנת הרכבת. קווי המוניות בא־

שכול זה ישרתו יותר מ־400 אלף 
הנגישות  את  וישפרו  תושבים, 
של התושבים לתל אביב, אשדוד, 
ומרכז  תקוה  פתח  בתיה,  מזכרת 

ביל"ו.
את  יסיעו  החדשים  הקווים 
בא־ התעסוקה  לאזורי  הנוסעים 

סנטר  בילו  כנות,  צומת  שדוד, 
ישפרו  הם  כן,  כמו  אריה.  וקרית 

בר  לאוניברסיטת  הנגישות  את 
החולים  לבתי  ויצמן,  ולמכון  אילן 
אשדוד,  ואסותא  בילינסון  קפלן, 
יבנה־מזרח,  הרכבת  לתחנות 
למרכזי  וכן  וראשונים,  רחובות 
הקניות, המרינה באשדוד והתחנה 

המרכזית בתל אביב.
פורסמו  רמלה־לוד  באשכול 
שישרתו  קווים  לשבעה  מכרזים 
את  וישפרו  תושבים,  אלף  כ־145 
רמלה־לוד  תושבי  של  הנגישות 
רחובות  תקוה,  פתח  אביב,  לתל 
כולל  האשכול  לציון.  וראשון 
חמישה קווים קיימים ושני קווים 
וקו  ברמלה  פנימי  קו   – חדשים 
ישפ־ השירות  קווי  ללוד.  מרמלה 

התעשיה  לאזורי  הנגישות  את  רו 
אסף  החולים  בית  ורמלה,  צריפין 
רמלה  הרכבת  תחנות  הרופא, 
המ־ ולתחנה  הקניות  מרכזי  ולוד, 

רכזית החדשה בתל אביב.
באשכול באר שבע וצפון הנגב, 
יופעלו שבעה קווים, מהם ארבעה 
יותר  שישרתו  חדשים,  קווים 
הח־ הקווים  תושבים.  אלף  מ־550 

דשים ישפרו את הנגישות בין ערי 
דימונה,  שבע,  באר  בהם  הדרום, 
קרית גת, אופקים, נתיבות, שדרות 
שירות  יופעל  לראשונה  ואשקלון. 
מוניות עירוני בבאר שבע, שישפר 
אל  העיר  משכונות  הנגישות  את 
העתיקה,  העיר  התעסוקה,  אזורי 

מרכזי קניות והתחנה המרכזית.
באר  באשכול  המוניות  קווי 
לא־ גם  יופעלו  הנגב  וצפון  שבע 

קרית  באשקלון,  התעסוקה  זורי 

ועמק  רהט  שדרות,  נתיבות,  גת, 
גוריון  בן  לאוניברסיטת  שרה; 
סו־ החולים  לבתי  ויצמן;  ומכון 
הרכבת  לתחנות  וברזילי;  רוקה, 
קרית  דימונה,  מרכז,  שבע  בבאר 
קרית  הנגב,  ולקניון  ושדרות;  גת 

הממשלה וחוף הים אשקלון.
לה־ מכרזים  פורסמו  בנוסף, 

בנתניה:  אשכולות  שלושה  פעלת 
עירוני, אזורי ובינעירוני. במסגרת 
שי־ מוניות  קווי   13 יופעלו  זאת, 

אלף  מ־250  יותר  שישרתו  רות, 
תושבים. הקווים החדשים ישפרו 
התעשיה  לאזור  הנגישות  את 
ובמערב  בנתניה  והדרומי  הצפוני 
לבתי  נתניה,  למכללת  הרצליה, 
ולתחנות  ומאיר,  לניאדו  החולים 
יהושע.  ובבית  בנתניה  הרכבת 
ישפרו  החדשים  הקווים  כן,  כמו 
את הנגישות אל מרכז העיר נתניה 

ולתחנה המרכזית בתל אביב.
המוניות  בענף  הרפורמה 
הפעלה  כוללת  כץ  השר  שיזם 
שירות  מוניות  קווי  כ־110  של 
ב־23 אשכולות ברחבי הארץ. עם 
המתוכננים,  הקווים  כל  הפעלת 
יוכפל מספר קווי מוניות השירות 
למספרם  בהשוואה  בישראל, 
להשתתף  יורשו  במכרזים  כיום. 
בשלב  כזוכים  שהוכרזו  תאגידים 
המיון המוקדם ועמדו בתנאי הסף 

שקבע משרד התחבורה.
יוכלו  הרפורמה  במסגרת 
הסדרי  מכל  ליהנות  בנוסעים 
הצי־ בתחבורה  המוזלים  הנסיעה 
בורית, כולל מעבר בין קווים ללא 

מידע  לנוסעים,  מידע  תשלום, 
באפליק־ השירות  נסיעות  על 

בנסיעות  מקומות  הזמנת  ציות, 
הם  כן,  כמו  ועוד.  בינעירוניות 
יזכו להנחה הניתנות לזכאים, בהם 
אזרחים  סטודנטים,  תלמידים, 
במוניות  הנוסעים  ונכים.  ותיקים 
90' של  מעבר  בהסדרי  גם  יזכו 

דקות' במטרופולינים.
המכ־ של  השלישית  הפעימה 

בחודשים  להתפרסם  צפויה  רזים 
של  אשכולות  ותכלול  הקרובים, 
ובינעי־ (עירוני  בירושלים  קווים 

בקעת  נתב"ג,  לציון,  ראשון  רוני), 
אונו, השרון, נצרת־חיפה, טבריה, 
אשדוד־אשקלון,  עכו־נהריה, 
נוספים  קווים  מספר  וכן  אילת 

ברחבי הארץ.

החללית הישראלית ביצעה 
תמרון מוצלח נוסף בדרך לירח

מאת חיים מרגליות

של  נוסף  מוצלח  תמרון 
בראשית  הישראלית  החללית 
של  ההנדסי  הצוות  ידי  על  בוצע 
SpaceIL והתעשיה האווירית. 
בדרכה  בראשית  החללית 
המתאים  אליפטי  למסלול 
בו  הירח,  עם  המתוכנן  למפגש 
הארץ  מכדור  הרחוקה  הנקודה 
ק"מ.  אלף  כ־405  במרחק  הינה 
המנוע  הופעל  התמרון  במהלך 
במשך  'בראשית'  של  הראשי 

כ־60 שניות. 
מהצוות שביצע את התמרון 
שמע־ הוכיח  התמרון  כי  נמסר 
כמ־ מתפקדות  החללית  רכות 

חדר  עם  מתקשרת  היא  צופה, 
הבקרה  צוותי  ביהוד,  הבקרה 
המסלול  תכנון  את  המנהלים 
הקשיים  את  למזער  הצליחו 
על  הכוכבים  בעוקבי  שהתגלו 
ההפעלה  תצורת  התאמת  ידי 

שלבי  שבכל  כך  העוקבים  של 
לחלל  יופנו  העוקבים  התמרון 

ולא אל השמש או כדור הארץ.
שהמסע  ככל  כי  נמסר  עוד 
במ־ הדלק  כמות  נמשך,  בחלל 

כלי החללית יורדת ולכן הופעל 
תנועת  את  שמייצב  תנע  גלגל 

הדלק  שתנועת  כדי  החללית 
אותה.  תטלטל  לא  במכלים 
לביצוע  נערך  ההנדסי  הצוות 
לטיוב  קטנים  תמרונים  מספר 
לנחיתה  בדרך  החללית  מסלול 
חמישי,  ביום  הירח  על  הצפויה 

כ"ח אדר ב'.

נתפסו חשודים בגניבת בקר מרפתות
מאת חיים מרגליות

של  הגבול  משמר  בפעילות 
השבוע  נעצרו  ישראל  משטרת 
שבעה חשודים בגניבת בקר מרפ־
תות בצפון הארץ. אחד החשודים 
פי  על  שגנב  לאחר  חם  על  נתפס 
מקי־ ופרה  עגלים  שלושה  החשד 

בוץ עמיעד.
הג־ במשמר  ממושכת  חקירה 
לפ־ מג"ב  בלשי  את  הובילה  בול 

נערכו  במסגרתה  מבצעית  עילות 
באזור קיבוץ עמיעד. לאחר מרדף 
של  למעצר  הבלשים  הביאו  רגלי 
ושלו־ פרה  ברגל  שהוביל  חשוד 
שה עגלים שנגנבו מקיבוץ עמיעד 

לכיוון עכברה. 
לגל  הביא  החשוד  של  מעצרו 
שישה  עוד  של  בעכברה  מעצרים 
הנ־ ככל  שותפים  שהיו  חשודים 

בקר  גניבות  מספר  בביצוע  ראה 
ובקניית הבקר הגנוב. 

מייחסים  הגבול  במשמר 
במסגרתה  התארגנות  לחשודים 
של  רב  מספר  הנראה  ככל  ביצעו 
בחלק  הצפון.  באזור  בקר  גניבות 
מהגניבות שהיו מבצעים ביישובים 
החשודים  היו  לעכברה  הסמוכים 
הבקר  את  החשד  פי  על  מובילים 
מהמקרים  ובחלק  לעכברה  ברגל 
על גבי כלי רכב. לאחר הגניבה היו 

על פי החשד מוכרים את הבקר. 
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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]

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]

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]

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]

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]

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]

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]

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]

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]

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]

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]

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]

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]

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 - 20/03/19



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

 ??? 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 | מכירה
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]

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]

בני ברק | השכרה
א,  קומה  רחל,  בסמטת  חדרים,   3
מהיסוד  משופצת  פתוחה,  חזית 

"מקסימום-נדלן" 052-2452820
[20052080]

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

7647621
[20051999]

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

חרדיים, מיידי. 058-3295761
[20050489]

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 | 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]

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]

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

ונוף גלילי מרהיב. 058-3255832
[20051822]

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

gmail.com
[20050219]

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

עלות.
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

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

7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

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

ליד העתיקה 052-2840299
[20047893]

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

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
יפיפה,חדרים  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6781772
[20048569]

עד  המושב,  במרכז   - היימישער 
ומתקני  גדולה  חצר  מיטות,   55
גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 
08-9926198  ,052-7612965

טלפקס
[20040560]

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

7162596
[20051897]

בית מאיר 
נופש  דירות  מדהים,  נופש  מתחם 
בריכה   + חד'   8 מיטות)   12 ו-   15)
בנפרד),  גם  (להשכרה  וגדולה  חמה 
פרטיות מוחלטת, גן אירועים ובוסתן 
02- מאיר  בית  במושב  משחקים, 
1agamaim@gmail.  ,5344514

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

השקה אטרקטיבים 04-6037370
[20051899]

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

[20051879]

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. 
בר יוחאי 

 + ומפוארים   חדשים  צימרים 
ג'קוזי + מרפסת נוף + גינה ומתקני 

חצר ממולץ!. 077-7990764
[20049879]

ירושלים 
דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

הקרוב  בגאולה"  "הבית 
משה'  'זכרון  לשטיבלאך 
ברמה  אירוח  דירות  בניין 
02-5641111 להזמנות  גבוהה. 
b5641111@gmail.com - -

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

7616720-1
[20040110]

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

אלבוים 052-715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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

משרד התחבורה. 053-4112154
[20050148]

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

053-310-20-26
[20043211]

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

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

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

0527-10-10-20
[20040492]

בירושלים, ַ קולקשן  ליורו  מוכרת 
משמרות, דוברת שפות, נסיון, תנאים 

טובים. 050-4101002
[20052079]

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]

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]

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]

חובות  יד     תרומות  ירושלמי:  היומי  דף  קיג     חולין  בבלי:  היומי  דף 
ט-י    הלכה  ט,  ב"ב  משנה יומית:  (היכולת)  הי"ג  הנפש  הלבבות: חשבון 
יומית: או"ח תעג, ז - תעה, א    רמב"ם יומי: טומאת מת כא-כג    שו"ע 
הרב - רב יומי: כה, יג-יז    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' א-יב    חפץ חיים:

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' עד: לה"ר ז, י  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:008:028:018:038:037:59סו"ז ק"ש מג"א
8:458:478:468:488:488:44סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:169:179:179:199:189:14סוף זמן תפלה מג"א
9:469:479:479:489:489:45סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

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

17:5517:5117:5317:5317:5317:49שקיעת החמה
זמנים למחר

4:144:154:144:174:164:12עלות השחר
4:534:554:544:564:564:52זמן ציצית ותפילין

5:425:505:425:465:465:41הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
077-8880100 אבא הלל  סופר פארם קניון אילון 052-7781127 אביזוהר 2    בני ברק סופר פארם בית הכרם ירושלים
077-8882590 רח' אלנבי 65 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופרפארם  סופר פארם בלפור 165, ר"ג    תל אביב
077-8881070 רח' ויצמן 14 סופר פארם איכילוב 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 8:00 מינסטור
077-8880920 רח' טאגור 32 רמת אביב מהשעה 19:00 עד  א' מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם בית מילמן
077-8881700 סופר פארם ביג צ'ק פוסט 8851931 מרכז מסחרי לב יסמין    חיפה הנרקיס 01:00 בלילה    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם בר יהודה 111    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן:  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 212.32-
אתמול: 212.35-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
21-11

תל אביב
22-11

חיפה
21-12

גולן
24-13

טבריה
27-13

גליל
19-10

באר שבע
25-11

אילת
30-16

מזג האויר
חם מהרגיל לעונה

היום - מעונן חלקית עד 
מעונן בעננות בגובה רב. 

הטמפרטורות יוסיפו להיות 
גבוהות מהרגיל לעונה. משעות 
הצהריים ינשבו רוחות צפוניות 

ערות לאורך החוף.

חמישי - מעונן חלקית, תחול 
ירידה קלה בטמפרטורות.

שישי - מעונן חלקית עם ירידה 
קלה נוספת בטמפרטורות. 

ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ.

שבת - מעונן חלקית ללא שינוי 
ניכר בטמפרטורות. בדרום 

הארץ ייתכן גשם קל.

שבתשישיחמישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

המרכז  בני  שמע  03-6161067 09:00-15:00 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז 
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080

לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה  02-6512222 11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול  1800-20-18-18
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה  דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

03-6182647 03-6193582    בד"ץ מהדרין  הרב לנדא: 02-6700200    בד"ץ   בד"ץ העדה החרדית:
02- הדת: מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל: אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין: הרב  בראשות 

03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות הגר"י  5016777    בד"ץ שארית ישראל:
02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף:

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466

   (להלן: "החברה")  בע"מ סאנפלאואר השקעות מתחדשות

 מיוחדת הודעה על כינוס אסיפה כללית

,חוק")ה(להלן: " 1999-בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט

להוראות תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה),

ניירות ערך (פרסום מודעות תקנותולהוראות  2001-התשס"א

החברה מתכבדת בזה להודיע על זימון, 2008 –ים), התשס"ח בעיתונ

ביוםאשר תתכנס כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אסיפה 

רחובבבמשרדי החברה,  ,בצהריים 12:00, בשעה 2019באפריל  29ב', 

 ., גבעתיים37, מגדל השחר, קומה 4אריאל שרון 

כ"לית החברה, הגב'למנ 2018אישור מתן מענק לשנת : היום על סדר

  אורלי כירם.

לפרטים מלאים על הנושא שעל סדר היום, ראה דיווח מיידי שפרסמה

באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, 2019במרץ  19החברה ביום 

024061-01-2019, מס' אסמכתא www.magna.isa.gov.ilבכתובת 

 (להלן: "הדו"ח המיידי" ו"אתר ההפצה").

המועד הקובע את הזכאות להשתתף באסיפה הכללית, :המועד הקובע

, בתום יום המסחר2019במרץ  31הינו , (ב) לחוק182כאמור בסעיף 

 בבורסה.

בעל מניות רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו הצבעה באסיפה:

מתאים יימסר במשרדיובלבד שיפוי כוח  ,או באמצעות מיופה כוח

תןני שעות לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה. 48החברה לפחות 

, אשר מצורף לדו"ח המיידילהצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה

ומצוי באתר ההפצה. כתב ההצבעה יומצא לחברה עד ארבע שעות לפני

מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת

ה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוניההצבע

המועד האחרון להמצאתתתאפשר עד שש שעות לפני כינוס האסיפה. 

19 עד ליום קרי, לפני כינוס האסיפהימים  10הודעות עמדה הינו עד 

 .2019באפריל 

 בע"מ סאנפלאואר השקעות מתחדשות

מועצה מקומית בועיינה-נוג'ידאת 

קבלת  על  בזאת  מכריזה  בועיינה-נוג'ידאת  המקומית  1. המועצה
עבודות  לביצוע  סגורה,  במעטפה  רשומים  מקבלנים  הצעות 

השלמת מדרכה דרומית בכביש 23 בנוג'ידאת.
2. ההצעות יוגשו בצירוף ערבות בנקאית בלתי מותנית ע"ס 20,000 ש"ח
בתוקף עד 30/5/2019. הצעה ללא צירוף ערבות בנקאית כנדרש 

לא תובא לדיון בכלל.   
3. רשאים להשתתף במכרז קבלנים העונים על הכישורים הרשומים 
בפנקס הקבלנים לענף ראשי פיתוח (סימול 200 בסיווג המתאים 
לערך המכרז ג-1) ומעלה. יש לצרף את כל האישורים המתאימים 
הכנסה  למס  ספרים  ניהול  תעודת  בתוקף,  רישום  תעודת  כולל 

ומע"מ. 
יציאה ממשרדי   ,28/3/2019 ביום חמישי  יתקיים  4. סיור קבלנים 

המועצה בשעה 10:00 בבוקר.
5. המועד האחרון להגשת הצעות במעטפה סגורה ובמסירה אישית 
יום  הינו:  המכרזים  לתיבת  והכנסתם  המועצה  מזכיר  במשרדי 
15:00. לא תתקבלנה הצעות הנשלחות  4/4/2019 בשעה  חמישי 

בדואר. 
6. לכל בירור אשר יידרש ניתן לפנות למשרדי המועצה המקומית, 

טל': 04-6730522.        
היכולת  את  בחשבון  לקחת  רשאים  המכרזים  וועדת  7. המועצה 
הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו מעבודות קודמות ומומחיותו 

המקצועית בעבודות דומות, כולל עמידתו בלוח הזמנים. 
8. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר 
או כל הצעה אחרת. כמו כן, המועצה שומרת לעצמה את הזכות 
לביטול כל המכרז ו/או כל חלק ממנו ולא יהיה לקבלן את הזכות 

לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך. 
 מוניר חמודה - ראש המועצה 

מועצה מקומית בועיינה-נוג'ידאת 

על בזאת  מכריזה  בועיינה-נוג'ידאת  המקומית  1.המועצה 
קבלת  הצעות מקבלנים רשומים במעטפה סגורה, לביצוע
עבודות שיקום חלק מהכבישים במרקם הישן שיקום חלק 
7, 197 - לביצוע קרצוף ושכבה  196 ,6 195 ,5 145 ,5 4מהכבישים 144

חדשה מאספלט.
2.את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ממשרדי המועצה המקומית.
ע"ס מותנית  בלתי  בנקאית  ערבות  בצירוף  יוגשו  3.ההצעות 
צירוף  ללא  הצעה   ,30/5/2019 עד  בתוקף  ש"ח   20,000

ערבות בנקאית כנדרש לא תובא לדיון בכלל.
הכישורים  על  העונים  קבלנים  במכרז  להשתתף  4.רשאים 
(סימול  כבישים  ראשי  לענף  הקבלנים  בפנקס  הרשומים 
200) בסיווג המתאים לערך המכרז (ג-1) ומעלה, יש לצרף 
את כל האישורים המתאימים כולל תעודת רישום בתוקף, 

תעודת ניהול ספרים למס הכנסה ומע"מ.
יציאה  ,28/3/2019 חמישי  ביום  יתקיים  הקבלנים  5.סיור 

ממשרדי המועצה בשעה 11.00 בבוקר.
ובמסירה  6.המועד האחרון להגשת הצעות במעטפה סגורה 
אישית במשרדי מזכיר המועצה והכנסתם לתיבת המכרזים 
ולא יתקבלו הצעות  בשעה 15.00 4/4/2019 חמישי חהוא יום

הנשלחות בדואר.
המועצה למשרדי  לפנות  ניתן  יידרש  אשר  בירור  7.לכל 

המקומית.
את  בחשבון  לקחת  רשאים  המכרזים  וועדת  8.המועצה 
מעבודות  ניסיונו  ההצעה,  מגיש  של  הכספית  היכולת 
כולל  דומות,  בעבודות  המקצועית  ומומחיותו  קודמות 

עמידתו בלוח הזמנים.
9.המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה 
ביותר או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה 
את הזכות לביטול כל המכרז ו/או כל חלק ממנו ולא יהיה 
לקבלן את הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך. 

 מוניר חמודה - ראש המועצה 

מועצה מקומית בועיינה-נוג'ידאת 

על  בזאת  מכריזה  בועיינה-נוג'ידאת  המקומית  1.המועצה 
לביצוע  סגורה,  במעטפה  רשומים  מקבלנים  הצעות  קבלת   

עבודות שיפוצים במוסדות רווחה שונים ביישוב. 
מותנית  בלתי  בנקאית  ערבות  בצירוף  יוגשו  2.ההצעות 
ללא  הצעה   .30/6/2019  - עד  בתוקף  ש"ח   30,000 ע"ס   
בכלל. לדיון  תובא  לא  כנדרש  בנקאית  ערבות  צירוף   

הכישורים  על  העונים  קבלנים  במכרז  להשתתף  3.רשאים 
קבלנים  רישום  לחוק  (בהתאם  הקבלנים  בפנקס  הרשומים   
בסיווג   100 (סימול  בניה  ענף   - בנאיות  הנדסה  לעבודות   
כספי ג-1 ומעלה). יש לצרף את כל האישורים המתאימים כולל   
תעודת רישום בתוקף, תעודת ניהול ספרים למס הכנסה ומע"מ.   
יציאה   ,28/3/2019 חמישי  ביום  יתקיים  קבלנים  4.סיור 

ממשרדי המועצה בשעה 12:00 בצהריים.  
שלשול   ע"י  סגורה  במעטפה  הצעות  להגשת  האחרון  5.המועד 
לתיבת המכרזים במועצה הינו: יום חמישי 8/4/2019 בשעה   

15:00. לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר. 
6.לכל בירור אשר יידרש ניתן לפנות למשרדי המועצה 

המקומית, טל': 04-6730522.   
7.המועצה וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת 
הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו מעבודות קודמות ומומחיותו   
הזמנים.  בלוח  עמידתו  כולל  דומות,  בעבודות  המקצועית   
הזולה  ההצעה  את  לקבל  מתחייבת  לא  המקומית  8.המועצה 
ביותר או כל הצעה אחרת. כמו כן, המועצה שומרת לעצמה   
את הזכות לביטול כל המכרז ו/או כל חלק ממנו ולא יהיה   
לקבלן את הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך.   

 מוניר חמודה - ראש המועצה 



ארה"ב: חולל בית קברות 
יהודי במסצ‘וסטס

מאת א. למל

הקברות  בבית  מצבות  עשרות 
בצורה  חוללו  במסצ‘וסטס  היהודי 

מחפירה.
משפחה  בני  הדיווח,  עפ"י 
שהגיעו לפקוד את קברי יקיריהם 
שברחוב  היהודי  העלמין  בבית 
כי  לגלות  נדהמו  בעיר,  מקמהון 
בגרפיטי  חולל  מצבות  עשרות 

אנטישמי.
בגרפיטי  הושחתו  המצבות 
שנכתב בשחור, עם הביטוי ”הייל 
סיסמת  של  קיצור  וכן  היטלר“, 
טראמפ,  דונלד  של  הקמפיין 
”הפוך את אמריקה לגדולה שוב".

והודיעה  הוזעקה  המשטרה 
כי היא חוקרת את האירוע, אולם 
בוצעו  לא  כה  עד  שנמסר  כפי 

מעצרים.

טראמפ: "אני תומך בצירופה 
של ברזיל לברית נאט"ו"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טרא־ דונלד  ארה"ב  נשיא 
הלבן  בבית  אתמול  אירח  מפ 
ז'איר  ברזיל  נשיא  עמיתו  את 
תו־ הוא  כי  והצהיר  בולסונרו, 
לברית  ברזיל  של  בצירופה  מך 
הוא  כי  הוסיף  טראמפ  נאט"ו. 
החברות  מול  בפעילות  יפתח 
האחרות בברית, לבדיקת הצע־
דים שיש לנקוט כדי להפוך את 
את  ולהכניס  למציאות,  החזון 
ברזיל כחברה מן המניין בברית 

הצפון אטלנטית. 
שנבחר  בולסונרו  ז'איר 

כנשיא  לתפקידו  באחרונה 
של  גדול  לתומך  נחשב  ברזיל, 
טראמפ,  דונלד  ארה"ב  נשיא 
'טראמפ  לכנותו  נהוג  ובברזיל 
הברזילאי'. זאת, בשל העובדה 
שהוא התחייב להוביל מדיניות 
טרא־ שמוביל  לזו  מאוד  דומה 

מפ בארה"ב. 
ידי  על  נתמך  גם  בולסונרו 
בנצרות,  האוונגליסטי  הזרם 
חס־ לפריחה  זכה  שבאחרונה 

הוא  ברזיל.  ברחבי  תקדים  רת 
מחזיק בעמדות ימין מובהקות, 
ונחשב גם לתומך גדול במדינת 

ישראל. 

נשיא קזחסטן מזה שלושה עשורים 
התפטר במפתיע מתפקידו 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נז־ נורסולטן  קזחסטן,  נשיא 
כי  אתמול  הודיע  ה־78,  בן  רבייב, 
אחרי  מתפקידו,  להתפטר  החליט 
בתפקיד.  שנים  שנה  ל־30  קרוב 
זאת, משום שלטענתו הוא מרגיש 
העצמאית  הרפובליקה  כמייסד  כי 
החובה  עליו  מוטלת  קזחסטן,  של 
של  חדש  דור  להקמת  לדאוג 
את  שימשיכו  צעירים,  מנהיגים 
בתקופה  הוביל  שהוא  הרפורמות 

המדינה  את  ויצעידו  האחרונה, 
קדימה. 

היתה  זו  כי  הודה  נזרבייב 
לא  והוא  עבורו,  קלה  לא  החלטה 
בצעד  לנקוט  בחר  מדוע  הסביר 
כי  הבהיר  הוא  עכשיו.  דווקא  זה 
מעתה ימלא את מקומו כנשיא, מי 
שכיהן עד כה כיו"ר הפרלמנט, וכי 
הלה יישאר בתפקיד עד לבחירות 
לפי  להיערך  שאמורות  הכלליות 

התכנית בעוד כשנה. 
המדינה  את  מנהיג  נזרבייב 

תחת  היתה  בהם  מהימים  עוד 
עם  המועצות.  ברית  של  שלטונה 
נבחר  הסובייטי,  הגוש  התפרקות 
נזרבייב לתפקיד הנשיא, ומאז נב־

חר שוב במספר מערכות בחירות, 
שבמערב טענו כי הן לא חופשיות 
ולא דמוקרטיות. בפעם האחרונה 
שהתמודד בבחירות ניצח נזרבייב 
ברוב עצום של יותר מ־97 אחוזים, 
המציגים  דיקטטורים  של  כדרכם 
בבחירות  שנבחרו  כמי  עצמם  את 

חופשיות. 

ארה"ב מטילה סנקציות 
נוספות על ונצואלה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

של  הלחץ  את  מגבירה  ארה"ב 
בוונ־ מדורו  ניקולס  של  משטרו 
סנקציות  עליו  ומטילה  צואלה, 

נוספות. 
האוצר  משרד  מסר  אתמול 
טראמפ  הנשיא  כי  האמריקאי 
נוס־ סנקציות  להטיל  החליט 
כך  לשם  נבחרה  והפעם  פות, 
של  הממשלתית  הכריה  חברת 
'מינברן'.  המכונה  ונצואלה, 

כוללות  החדשות  הסנקציות 
אישיות  סנקציות  גם  היתר  בין 
אנדריאן  'מינברן',  מנכ"ל  נגד 

פרדומו. 
כי  טוענים  ואנשיו  מדורו 
המרכזית  האחראית  היא  ארה"ב 
למשבר החמור הפוקד את המדי־

הכללית  החשמל  נפילת  כולל  נה, 
סוף  לקראת  המדינה  רחבי  בכל 
חודשה  כבר  מאז  הקודם.  השבוע 
קראקס  לבירה  החשמל  זרימת 
נוספים,  לאזורים  גם  ובהמשך 
מוונ־ בחלקים  הדיווחים  לפי  אך 
זרימת  הוחזרה  לא  עדיין  צואלה 

החשמל התקינה. 

בית העלמין שחולל

ילד קטן אותר משוטט ליד כביש 4
מאת חיים מרגליות

לתחנת  הובא  שלוש  בן  פעוט 
אזרח  ידי  על  בחדרה  המשטרה 
בצידי  בוקר  לפנות  אותו  שאיתר 
והילד  אותרה  המשפחה   .4 כביש 

הוחזר.
למשטרה  שהגיע  האזרח 
פרטים  להשאיר  מבלי  הלך 

השו־ של  לידיהם  הועבר  והילד 
ברגישות,  בו  שטיפלו  טרים 
מידע  לקבל  היה  ניתן  לא  כאשר 
פרטי  או  כתובתו  בדבר  ממנו 

הוריו. 
יצרה  בערך,  שעה  כעבור 
האם קשר עם התחנה ודיווחה על 
הבן  כי  עודכנה  אז  בנה,  היעדרות 

נמצא בתחנה וממתין להם.

נס בירושלים: בני המשפחה ישנו 
אצל הסבתא וניצלו מהשריפה

מאת חיים מרגליות

שריפה  בירושלים.  גדול  נס 
המ־ בני  אך  מגורים,  דירת  כילתה 
ניצלו  הסבתא  אצל  שישנו  שפחה 
המוקדמות  הבוקר  בשעות  בנס. 
מת־ והצלה  כבאות  צוותי  הוזנקו 
על  דיווח  בעקבות  ירושלים,  חנת 
שריפה בדירה בבנין־ברחוב מקווה 
ישראל שבשכונת מעלות דפנה וכי 

יש חשש ללכודים בדירה.
בכו־ למקום  הגיעו  הכבאים 

חות גדולים, ובתוך זמן קצר, פרצו 
נעולה,  שהיתה  הבוערת  לדירה 
סרקו אחר לכודים בד בבד לפעו־

לות כיבוי ושחרור העשן מהדירה 
יסודיות  סריקות  לאחר  והבנין. 
במקום  דיירים  אותרו  לא  בדירה, 
ובהמשך הושגה שליטה בשריפה.

קצין  אדרי,  אלי  רב־רשף 
על  שפיקד  והצלה  כבאות 
האירוע, סיפר כי "הוזנקנו בשעות 
דפנה,  מעלות  לשכונת  הבוקר, 
מש־ שריפה  על  דיווח  בעקבות 

בשכונה.  בבנין  בדירה  מעותית 
מאחת  כי  וראינו  למקום  הגענו 

בן  בבנין  השניה,  בקומה  הדירות 
כבד  עשן  מיתמר  קומות,  ארבע 
ללכודים  חשד  היה  בנוסף  וסמיך, 
ומאחורי  לדירה,  פרצנו  בדירה. 
גדול,  אש  מוקד  זיהינו  הדלת 
לאחר סריקות במקום לא איתרנו 

לכודים בדירה.
"למרבה הנס, ההורים ושמונת 
ילדיהם, ישנו הלילה אצל הסבתא, 
ומכיוון שמוקד האש היה בכניסה 
את  חסמו  והעשן  והלהבות  לבית 
דרך המילוט, אלמלא הם היו יש־

נים אצל הסבתא, כנראה שהם היו 
אנחנו  הבוערת.  בדירה  נלכדים 
שמחים ששריפה זאת נגמרה ללא 
נפגעים ועם נס פורים למשפחה".

כבאות  חוקרי  של  מחקירה 
ירושלים  תחנת  לישראל  והצלה 
ככל  החלה  השריפה  כי  מתברר 
צעצועים  איסוף  בעקבות  הנראה 
ביחד,  ואחסונם  בשקיות  ישנים 
ישנות.  סוללות  של  רב  מספר  עם 
בשלב מסוים, נוצר מגע בין קטבי 
לניצוצות,  שגרם  דבר  הסוללות 
הצעצו־ שקיות  והתלקחות  חום 

עים שהונחו בכניסה לבית".
בענף הסברה והדרכת אוכלו־

לישראל  והצלה  כבאות  של  סיה 
להימנע  יש  כי  לציבור  מזכירים 
ביחד,  רבות  סוללות  מהנחת 
אפילו אם הן סוללות ישנות, שא־

אצורות  שעדיין  האנרגיה  ריות 
לחימום  לגרום  יכולות  בסוללות, 

הסוללות והצתתן.
מהנ־ ולהימנע,  להקפיד  יש 

בסמוך  ביחד,  סוללות  מספר  חת 
את  דליקים.  וחומרים  לבדים 
הסוללות בסיום השימוש בהן, יש 
ובהזדמנות  בטוח,  במקום  להניח 
למ־ אותן  להשליך  יש  הראשונה, 

תקן למיחזור סוללות.

שוב פועל נהרג כתוצאה מנפילה מגובה באתר בניה בחריש
מאת חיים מרגליות

מנפילה  כתוצאה  נהרג  פועל 
בניה  באתר  שישית  קומה  מגג 
חובשים  בחריש.  ספיר  ברחוב 
ב'איחוד הצלה' סניף חריש ביצעו 
נקבע  ובסיומן  החייאה  פעולות  בו 

מותו. 
ב'איחוד  חובש  עייש  ניראל 
חובשים  עם  "יחד  סיפר:  הצלה' 
על  החייאה  ביצענו  נוספים 
בניה  באתר  מגג  שנפל  הפועל 
מערכתית.  רב  מפגיעה  וסבל 
עקב  מותו  נקבע  הצער  למרבה 
מהן  הקשות  הפציעות  אופי 
השלישי  בפועל  מדובר  סבל. 

מגובה  מנפילה  שנהרג  השבוע 
בתחילת  בחריש".  בניה  באתר 

שנ־ פועלים  שני  נהרגו  השבוע 
עמדו  עליו  הפיגום  כאשר  פלו 

מגורים  בבנין  השביעית  בקומה 
קרס.

זירת האירוע | 'איחוד הצלה'

הדירה שהיתה למאכולת אש | דוברות כב"ה מחוז י־ם

אשקלון: קשישה נדרסה 
למוות במעבר חציה

מאת חיים מרגליות

קטלנית  דרכים  תאונת 
התרחשה  התאונה  באשקלון. 
לכני־ סמוך  ההסתדרות  ברחוב 
סה הישנה לבית החולים בעיר. 
שאס־ ראשוניים  מפרטים 

הולכת  כי  עלה  המשטרה,  פה 
רגל (78) חצתה במעבר החציה 
המסומן במקום ומסיבה שאינה 
ידי  על  נדרסה  עדיין  ברורה 

שהוזעקו  משטרה  כוחות  רכב. 
נסיבות  בבדיקת  החלו  למקום 
פונתה  הרגל  והולכת  המקרה 
בסמוך  הנמצא  החולים  לבית 
זמן  ולאחר  בינוני־קשה  במצב 
היא  כי  דיווח  התקבל  קצר 

נפטרה מפצעיה. 
דרכים  תאונות  זירת  בוחני 
נסיבות  בחקירת  החלו  לכיש 
גם  נחקר  במסגרתה  התאונה 

נהג הרכב הפוגע.


