
התגייסות רבה למטות הבחירות לחיזוק רשימת יהדות התורה 
"איננו חפצים לעמוד ביום שאחרי ולהצטער על האדישות שאפפה אותנו ברגעים הקריטיים. זה הזמן 
להגביר חיילים, להצטרף למערכה הגדולה ולתת כתף לפעילות הקודש לטובת הגדלת רשימת יהדות 

התורה", קראו ראשי המטה המרכזי
מאת כתב 'המבשר'

התלהבות רבתי נרשמה בקרב 
הקמת  לאור  החסידים  קהילות 
התורה  יהדות  רשימת  מטות  כלל 
הגדלת  לטובת  הארץ  רחבי  בכל 

כוחה של יהדות התורה.

לה־ הביאה  המטות  הקמת 
הציבור  בקרב  עצומה  תגייסות 
החרדי שנרתם במלא כוחו לטובת 
המטרה הכבירה. הפעילות הרבה 
בקרב  המטות  בכל  מתקיימת 
ברחבי  החסידיות  הקהילות  כלל 

הארץ. 

המטות המרכזיים שכבר פוע־
לים במלא המרץ, הם מטות האר־

וההסברה.  התפעול  השילוט,  גון, 
מטה  הענפה,  מהפעילות  כחלק 
בש־ ידו  מתחת  הוציא  ההסברה 

תעמולה  חומרי  האחרונים  בועות 
רבים הכוללים שלטי חוצות ברוח 
מודעות  האמת',  'ברגע  הסלוגן: 
בתי־ חומרים  חלוקת  בעיתונות, 

בות הדואר, פליירים ועוד. 
של  המרכזי  מטה  ראשי 
בקריאה  יצאו  אף  התורה  יהדות 
הפוטנציאליים  הבוחרים  לכלל 
שכם  להטות  התורה  יהדות  של 
הרבים  מהתגייסות  חלק  ולהיות 

לטובת פעילות הקודש. 
"איננו חפצים לעמוד ביום הזה 

מאת סופרנו הצבאי

בגבול  המתוח  המצב  ברקע 
הרצועה, צה"ל תקף בסוף השבוע 

בלוני  שהפריחו  מחבלים  חוליות 
עוטף  שטחי  לעבר  ותבערה  נפץ 
פי  על  בורייג'.  אל  במזרח  עזה 
של  טיס  כלי  צה"ל,  דובר  הודעת 

הצבא תקפו שתי חוליות מחבלים 
לעבר  בלונים  שיגורי  שביצעו 
הבריאות  משרד  פי  על  ישראל. 

היום הילולת כ"ק מרן אדמו"ר 
ה'אמרי מנחם' מאלכסנדר זי"ע

מאת כתב 'המבשר'

היום י"ז אדר יחול יום ההילו־
ה'אמרי  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  לא 

מנחם' מאלכסנדר זי"ע.
הסתלק  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק 
ובחייו  שנים  י"ד  לפני  רום  לשמי 
פעל רבות למען כלל ישראל, יסד 
וביסס את חסידות אלכסנדר יחד 
משה'  ה'אמונת  מרן  כ"ק  אביו  עם 
לאחר  יסודותיה  את  ושיקם  זי"ע, 
השואה  בשנות  הנורא  החורבן 
הקו־ חצר  על  הכורת  עלה  כאשר 

דש בפולין.
בענווה  התהלך  האלוקים  את 
היה  הכבוד,  מן  ובריחה  ידועה 
ופעל  דישראל  צלותהון  עמוד 

צדיקים  גדולים  לרוב.  ישועות 
בבני  באוהל  הק'  וציונו  במיתתם 
מת־ שתפילות  כמקום  ידוע  ברק 

קבלות ורבים נושעו שם.
הק'  לציון  המרכזית  העליה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בנו  בראשות 
תתקיים  שליט"א  מאלכסנדר 
ובשעה 6.30 אחה"צ,  בשעה 4.00 

יערוך כ"ק האדמו"ר שליט"א את 
החסידות  במרכז  הטהור  שולחנו 

ברחוב אחיעזר בבני ברק.
יצוין כי במתחם האוהל נעשו 
כל הסידורים על מנת לקלוט את 
למקום  לזרום  שהחל  הרב  הקהל 
התאורה  כאשר  מאמש,  החל 
כל  במשך  דלוקה  תהיה  באוהל 

הלילה. הכורדים: הבסנו את דאע"ש; 
משטר אסד: הארגון עדיין פעיל 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הדמוקר־ הסוריים  'הכוחות 
הפעילה  טורקית  מיליציה  טיים', 
כי  אתמול  דיווחה  סוריה,  בצפון 
בארוז  אזור  את  שחררו  אנשיה 
הביאו  ובכך  דאע"ש,  משליטת 
הארגון  של  המוחלטת  לתבוסתו 
שבאזור  לאחר  סוריה,  שטחי  בכל 
האחרונה  המובלעת  נותרה  זה 
הט־ ארגון  ידי  על  נשלטה  שעדיין 

רור, כך לטענתם. 
אסד  משטר  מסר  בתגובה 
הסתייג  הוא  בה  משלו  הודעה 
כי  ומסר  הכורדית  מההצהרה 
וכי  פעיל,  עדיין  דאע"ש  ארגון 
מי שמחויב להביס אותו לחלוטין 
יחד  אסד,  אל  בשאר  הנשיא  הוא 

עם בעלי בריתו רוסיה ואיראן. 
שבו־ כבר  מדווחים  הכורדים 
עות ארוכים על התקדמות הלחי־
מה נגד דאע"ש באזור בארוז. הם 

טענו מספר פעמים כי הם קרובים 
דאע"ש,  על  מלא  לנצחון  מאוד 
רשמית  הודעה  פרסמו  כעת  ורק 
על כך שהארגון אכן הובס באופן 

מוחלט. 
בשבוע שעבר דווח כי ארה"ב 
אלף  לפחות  להשאיר  החליטה 
סוריה,  בצפון  אמריקאים  חיילים 
הד־ הסורים  לכוחות  לסייע  כדי 

זאת,  באזור.  הפועלים  מוקרטים 
של  קודמות  להצהרות  בניגוד 
בממשל,  ובכירים  טראמפ  הנשיא 
את  בהקדם  תסיג  ארה"ב  לפיהן 
הצה־ סוריה.  מצפון  כוחותיה  כל 

רה זו של טראמפ זכתה לביקורת 
ארה"ב,  בתוככי  חריפה  פנימית 
את  מפקיר  הוא  שבכך  בטענה 
שהיו  לאחר  לגורלם,  הכורדים 
למל־ ויעילים  נאמנים  ברית  בני 
הטרור  בארגון  ארה"ב  של  חמתה 
טורקיה  של  הצהרות  גם  דאע"ש. 
שמן  הוסיפו  ארדואן  הנשיא  ושל 
למדורה, כשהצהירו כי יפעלו נגד 
ארה"ב  תוציא  בו  ברגע  הכורדים 

את כוחותיה מהאזור. 

ישראל ביטלה אירוע פלסטיני 
במרכז צרפתי במזרח י־ם

משרד החוץ הצרפתי זימן את ממלא מקומה של השגרירה לשיחת נזיפה, זאת במחאה על החלטת המשרד 
לבטחון פנים לא לאפשר קיום של אירוע שמומן על ידי הרשות

מאת מרדכי גולדמן

משרד החוץ הצרפתי זימן ביום 
שישי את מרק אטאלי, ממלא מקום 
לשיחת  בצרפת  ישראל  שגרירת 
נזיפה במשרד החוץ המקומי בעק־
בות החלטת המשרד לבטחון פנים 
הצר־ התרבות  במכון  אירוע  לבטל 
במזרח  אלדין  צלאח  שברחוב  פתי 
ירושלים, אשר התקיים במימון של 

הרשות הפלסטינית.
בישראל הסבירו כי על פי חוק 
ישראל  בין  אוסלו  הסכמי  יישום 
כל  אסורה  הפלסטינית,  והרשות 
או  מדיני  אופי  בעלת  הפלסטינית פעילות  הרשות  של  שלטוני 

תחו־ או  ישראל,  מדינת  בתחומי 
שליטה.  לה  ניתנה  לא  בהם  מים 

עוד נמסר על ידי משרד החוץ כי 
הבהיר  אטאלי,  הישראלי,  "הנציג 
תסכים  לא  שישראל  בשיחה 
הפ־ הרשות  של  אירועים  לקיום 

ושישראל  בירושלים,  לסטינית 
את  לכבד  מידידים  גם  מצפה 

הכללים".
האירוע  של  קיומו  מניעת  על 

לבטחון  השר  חמישי  ביום  הורה 
על  חתם  ארדן  ארדן.  גלעד  פנים 
אמור  שהיה  האירוע  לסגירת  צו 
א־דין  צלאח  ברחוב  להתקיים 
בירושלים במתחם הנקרא 'מעהד 
אלסקאפי אלפרנסי'. מלשכתו של 
ארדן נמסר כי האירוע "היה אמור 
פלסטי־ ריבוניים  סממנים  לכלול 

ההשתלטות  מנסיונות  כחלק  ניים 
הפלסטינית על מזרח ירושלים".

הצו של השר ארדן הורה שלא 
ירו־ במזרח  הפעילות  את  לקיים 

לחוק  לסעיף 3(א)  בהתאם  שלים, 
הג־ בדבר  הביניים  הסכם  "יישום 
(הגב־ עזה  ורצועת  המערבית  דה 

לת פעילות)" מ־1994, אשר אוסר 
על הרשות הפלסטינית לפתוח או 
להפעיל נציגות, לקיים אסיפה או 
ישראל,  מדינת  בתחומי  פעילות 
הפנים  לבטחון  השר  את  ומסמיך 

לאסור בצו על קיום פעילות כזו.

מועצת זכויות האדם מאשימה את 
ישראל בפשעי מלחמה בעזה

מחצית מחברות המועצה הצביעו ברוב של 23 מול 9, בעד ההחלטה, המטילה על ישראל אחריות בביצוע 
פשעי מלחמה בהתמודדות ב'צעדות השיבה', וקראה להטיל על המדינה אמברגו נשק

מאת סופרנו הצבאי

של  אדם  לזכויות  המועצה 
את  השבוע  בסוף  הטילה  האו"ם 
האחריות לאירועי צעדות השיבה, 
המת־ האלימות  הסדר  הפרות 
קיימות זה שנה בגבול רצועת עזה 
תומכות   23 של  ברוב  ישראל.  על 
המו־ קבעה  מתנגדות,  תשע  מול 
בחקירה  לפתוח  מקום  יש  כי  עצה 
נגד ישראל בחשד לפשעי מלחמה, 
על  נשק  אמברגו  להטיל  יש  וכי 
ישראל. עם זאת, מחצית מחברות 
התנגדו  או  נעדרו  נמנעו,  המועצה 
רק  אירופה,  וממדינות  להצעה, 

ספרד תמכה בהחלטה.
הודעה  פרסם  החוץ  משרד 
בה  ישראל  נגד  להצבעה  בתגובה 
נכתב כי "משרד זכויות האדם של 
האב־ הריטואל  על  חזרה  האו"ם 
ועדת  הקמת  של  והצבוע  סורדי 
חקירה שממצאיה נגד ישראל נק־

בעים מראש ולאחר מכן מאמצים 
מהמציאות  התעלמות  תוך  אותם, 
בסיפוק  מציינת  ישראל  בשטח. 
ההחל־ נגד  הצביעו  מדינות   9 כי 

לא  מדינות  של  ורוב  המוטה  טה 
אישר את ההחלטה. למעשה זאת 
ישראל  לדו"ח.  אמון  אי  הצבעת 
להגנה  זכותה  את  לממש  תמשיך 
מפני  אזרחיה  על  ותגן  עצמית 
תש־ לא  ישראל  ותוקפנות.  טרור 

תף פעולה עם המועצה בנושא". 
במוסדות  ישראל  שגרירת 
בי־ שכטר,  רז  א'  בז'נבה,  האו"ם 

אם  כי  ואמרה  ההחלטה,  את  קרה 
לשינוי  להביא  מעוניינת  המועצה 
במצב ברצועת עזה, עליה להפנות 
לחמאס,  המאשימה  האצבע  את 
כי  כתבה  שכטר  לישראל.  ולא 
המועצה  הצביעה  שעליו  "הדוח 
להשתמש  חמאס  את  יעודד  רק 

בנ־ וככלי  אנושי  כמגנן  באזרחים 
תוך  ישראל,  את  לתקוף  סיונותיו 

סיכון אזרחים משני הצדדים".
ואמרה  השגרירה  תקפה  עוד 
לקדם  שאמורה  זו,  "מועצה  כי 
את  לאבד  ממשיכה  אדם,  זכויות 
פורום  להיות  ובמקום  אמינותה, 
שמקדם שלום והבנה, היא תומכת 
מטרה  נגד  לפעול  שמנסים  באלו 
למדינות  הודתה  השגרירה  זו". 

ישראל,  נגד  בהחלטה  תמכו  שלא 
המתנגדות,  תשע  את  והדגישה 
הן  שבפעילותן,  אומרת  כשהיא 
האוניברס־ הערכים  לצד  "עמדו 

ליים של זכויות אדם, ולצד זכותה 
עצ־ על  להגן  ישראל  מדינת  של 

מה". ישראל עצמה לא השתתפה 
מחברו־ שפרשה  לאחר  בהצבעה, 

וכך  שעברה,  בשנה  במועצה  תה 
גם ארצות הברית.

צה"ל תקף חוליית משגרי בלוני 
תבערה ברצועת עזה, שלושה נפצעו
כלי טיס של חיל האוויר תקף חוליית מחבלים שהפריחה בלוני נפץ אל עבר 

יישובי העוטף במזרח אל בורייג', משרד הבריאות הפלסטיני דיווח על נפגעים 
בתקרית ^ במהלך סוף השבוע אלפים התפרעו על הגד
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מאיר מרדכי לפקוביץ
בהר"ר יוסף שלמה הי"ו

ישיבת רחמיסטריווקא – מיר
ירושלים

ליבא דנציגר
בהר"ר שמואל בנימין הי"ו
סמינר הישן
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום ד' פורים דפרזים, י"ד אדר ב' תשע"ט

נפתלי מרמורשטיין 
בן הרב שמשון  הי"ו
ישיבת  אורייתא י-ם

בני ברק

אהובה קעניג סופר
בת יעקב ישעי' הי"ו 
סמינר הישן
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום חמישי, י"ד באדר ב' תשע"ט
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נתניהו המריא לוושינגטון; טראמפ צפוי להכריז 
על הכרה בריבונות ישראל ברמת הגולן

מאת מרדכי גולדמן

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ארצות  לוושינגטון,  אמש  המריא 
עם  ייפגש  נתניהו  רה"מ  הברית. 
בבית  טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
יקיימו  והשניים  שני  ביום  הלבן 
במס־ שלישי  ביום  נוספת  פגישה 

גרת ארוחת ערב.
טרא־ הנשיא  עם  ידון  נתניהו 

האיראנית,  התוקפנות  על  מפ 
להתבסס  איראן  של  נסיונותיה 
למנוע  וכיצד  בסוריה  צבאית 
כמו  גרעיני.  נשק  להשיג  מאיראן 
כן, ידונו השניים על הידוק שיתוף 
הפעולה בנושאי בטחון ומודיעין. 
בבלייר  יתארח  נתניהו  רה"מ 
של  הרשמי  ההארחה  בית  האוס, 

נשיא ארה"ב.
פקידים  שונים,  דיווחים  לפי 
מסמך  להכין  החלו  הלבן  בבית 
של  ההכרה  את  שיאשר  רשמי 
ארצות הברית בריבונות ישראל 
בכיר  גורם  פי  על  הגולן.  ברמת 
האמריקאי,  הנשיא  בממשל, 
על  לחתום  צפוי  טראמפ,  דונלד 
השבוע.  עוד  המדובר  המסמך 

שעבר  בשבוע  הודיע  טראמפ 
תכיר  שמדינתו  הזמן  הגיע  כי 
בריבונות הישראלית ברמה. הוא 

צפוי לחתום על המסמך במהלך 
הממשלה,  ראש  של  ביקורו 
הנ־ שני.  ביום  נתניהו,  בנימין 

"אחרי  כי  אמר  טראמפ  שיא 
שארצות  הזמן  הגיע  שנים,   52

מזכיר המדינה האמריקני: "טראמפ הוא 
שליח ההשגחה העליונה עבור ישראל"
"אני בטוח שה' נמצא מאחורי העבודה שהממשל שלנו עשה כדי להבטיח 

את קיום הדמוקרטיה היהודית במזרח התיכון", דברי פומפאו

מאת א. למל

האמריקני,  המדינה  מזכיר 
לר־ בראיון  טען  פומפאו,  מייק 
האמריקנית   CBN News שת 
שנשיא  יתכן  פורים,  ברוח  כי 
טראמפ,  דונלד  הברית,  ארצות 
אסתר  המלכה  למעשה  הוא 
יתכן  ואף   – הנוכחי  הדור  של 
שממשלו נמצא במשימה מטעם 
ה' עבור ישראל. במהלך כהונתו, 
כבירת  בירושלים  טראמפ  הכיר 

השג־ את  אליה  העביר  ישראל, 
רירות האמריקנית, פרש מהסכם 
הכיר  ועתה  איראן  עם  הגרעין 
בריבונות ישראל על רמת הגולן.

אם  שתהה  המראיין  לשאלת 
המלכה  כמו  הוא  טראמפ  "דונלד 
היהודים  את  שהצילה  אסתר 
ענה  להשמידם",  הפרסי  מהאיום 
מאמין  בהחלט  "אני  פומפאו: 
ההיס־ את  ראיתי  אפשרי.  שזה 

שקיימתי  בסיור  היהודית  טוריה 
שה'  בטוח  ואני  הכותל,  במנהרות 

נמצא מאחורי העבודה שהממשל 
שלנו עשה כדי להבטיח את קיום 
במזרח  היהודית  הדמוקרטיה 

התיכון".
במקביל אמר ראש הממשלה 
חולל  טראמפ  כי  נתניהו  בנימין 
בריבונות  בהכרתו  פורים"  "נס 
"הוא  הגולן.  רמת  על  הישראלית 
הוא  תחילה,  שוב.  זאת  עשה 
ישראל,  כבירת  בירושלים  הכיר 
אליה.  השגרירות  את  והעביר 

חקירת קשרי טראמפ-רוסיה

התובע המיוחד מולר הגיש את הדו"ח; 
מסתמן: אין המלצות לכתבי אישום 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לחקירת  המיוחד  התובע 
קמפיין  בין  חוקי  הבלתי  הקשר 
ובין  ארה"ב,  לנשיאות  טראמפ 
ממשלת רוסיה, הגיש ביום שישי 
האחרון את הדו"ח לתובע הכללי 
של ארה"ב, והלה הודיע כי יעביר 
את תמציתו לידי הקונגרס בהק־

דם, ככל הנראה בימים אלו. 
הדו"ח  של  תוכנו  עתה  לעת 
לת־ דלפו  טרם  ופרטיו  חסוי, 

שכל  אחד  פרט  למעט  קשורת, 
האמריקאים  התקשורת  כלי 
בפי־ כותב  מולר  ולפיו  מציינים 

לדעתו  כי  הדו"ח  בסיכום  רוש 
אישום  כתבי  להגשת  מקום  אין 

שמ־ מהאנשים  מי  כנגד  נוספים 
למעט  ידו,  על  נחקרו  עשיהם 
הוגשו  שכבר  האישום  כתבי 
נגד כמה ממקורביו של טראמפ, 
ומנהל  לשעבר  דינו  עורך  בהם 
הקמפיין שלו, שתוך כדי חקירת 
פר־ נחשפו  רוסיה  עם  הקשר 
היו  בהן  אחרות  פליליות  שיות 

מעורבים בעבר. 
האמריקאים  התקשורת 
ידיעה  מתוך  בדריכות,  עוקבת 
חלקים  או  שהדו"ח  שברגע 
הקונג־ חברי  לידי  יגיעו  ממנו 

שימהרו  כאלו  יהיו  בוודאי  רס, 
להדליף אותם, כחלק מהמשחק 
את  להשחיר  שנועד  הפוליטי 
טרא־ דונלד  הנשיא  של  פניו 

צפוי  לא  שכאמור  למרות  מפ. 
יתכן  טראמפ,  נגד  אישום  כתב 
התנה־ ואת  אותו  מציג  שהדו"ח 
שהדמו־ כך  שלילי,  באור  לותו 

הדו"ח  לפרסום  מחכים  קרטים 
בכיליון עיניים. 

בארה"ב  התפרסם  כך  בתוך 
העיתון  ידי  על  שנערך  סקר 
כי  עולה  וממנו  היום',  'ארה"ב 
משו־ מהאמריקאים  אחוזים   50

שהחקירה  מלא  בבטחון  כנעים 
חוקי  הבלתי  הקשר  בפרשת 
מכשפות'  'ציד  היתה  רוסיה  עם 
הנשיא  כנגד  הממסד  שניהל 
פוליטיים,  ממניעים  טראמפ, 
הוגנת  היתה  לא  החקירה  וכי 

ועניינית. 

החורף חוזר; חשש 
לשטפונות בדרום

מאת חיים מרגליות

החורף  קלה,  הפוגה  אחרי 
ירידה  תחול  היום  כאן.  עדיין 
בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי 
יחידות.  רעמים  סופות  וייתכנו 
יתחזק  הגשם  הערב  משעות 
ויל־ הארץ  אזורי  ברוב  בהדרגה 
בחר־ וברד.  רעמים  בסופות  ווה 
לשטפונות  חשש  שלג.  ירד  מון 

בנחלי המזרח והדרום.
מרשות הטבע והגנים נמסר 
לשטפונות  החשש  בעקבות  כי 
הגלישה  מסלולי  וכל  אוג  נחל 
סגו־ יהיו  יהודה  מדבר  בנחלי 
חל   .14:00 מהשעה  החל  רים 
ברגל  להיכנס  מוחלט  איסור 
בזרימה  נחלים  לאפיקי  וברכב 
עד לירידה מוחלטת של מפלס 

המים.
לרוב  יהיה  שני  יום  מחר 

עוד  ירדו  הטמפרטורות  מעונן. 
יוסיפו  מהרגיל.  נמוכות  ויהיו 
מלווים  לפרקים  גשמים  לרדת 
מצפון  וברד  רעמים  בסופות 
ירד  ובחרמון  הנגב  עד  הארץ 
משטפונות  חשש  קיים  שלג. 
בנחלי המזרח. אחה"צ הגשמים 

ייחלשו בהדרגה.
הפוגה,  תהיה  שלישי  ביום 
קלה  עליה  חלקית.  מעונן  יהיה 
הטמפרטורות  בטמפרטורות. 
לעונה.  מהרגיל  נמוכות  יהיו 
עדיין  ובמרכזה  הארץ  בצפון 

יתכן גשם מקומי קל.
עליה  תחול  רביעי  ביום 
בטמפרטורות.  נוספת  קלה 
עדיין  הטמפרטורות  זאת  עם 
לעונה.  מהרגיל  נמוכות  יהיו 
צפוי גשם מקומי ויתכנו סופות 
בצפון  בעיקר  יחידות  רעמים 

הארץ. בחרמון ירד שלג.
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כתב אישום הוגש נגד תושב 
אום אל פחם שסייע לחיזבללה

הפרקליטות האשימה את מחמוד ג'בארין בקיום קשרים עם פעילים של ארגון הטרור 
השיעי, סיוע להם בקרב המוחות נגד המדינה וצילום אתרים אסטרטגיים בארץ

מאת סופרנו הצבאי

ביום  הגישה  הפרקליטות 
מחמוד  נגד  אישום  כתב  שישי 
פחם,  אל  מאום   36 בן  ג'בארין, 
פעילי  עם  קשרים  בקיום  שנאשם 
לארגון  לסייע  במטרה  חיזבללה, 
על  ישראל.  מדינת  נגד  במלחמתו 
ג'בארין  היה  האישום,  כתב  פי 
הט־ ארגון  פעילי  שני  עם  בקשר 
אלסאטר,  ובלאל  שעיב  עלי  רור, 
חי־ של  רשתות  מפעילי  שניהם 
גם  משמש  שעיב  כאשר  זבללה, 

אלמנאר  רשת  של  הצבאי  ככתב 
ושל תחנת הרדיו אל נור, השייכות 

לחיזבללה. 
כתב  פי  על  השאר,  בין 
את  אלסטאר  צירף  האישום, 
בשם  ברשת  לקבוצה  ג'בארין 
אלמוקאום'  ערבי  אל  'אלעלאם 
המתנגדת'),  הערבית  ('התקשורת 
הקבוצה,  כמנהל  בלאל  שימש  בה 
בנו־ תכנים.  פרסם  הנאשם  שם 

לבקשת  הנאשם  צילם  לכך,  סף 
הארץ  מרחבי  תמונות  מפעיליו 
הפ־ המלחמה  במסגרת  ששימשו 

סיכולוגית שמנהל ארגון חיזבללה 
נגד ישראל. 

בין הצילומים שצילם הנאשם 

לבקשת מפעיליו היו תמונת דגל 
מישראל,  בלבנון  שהונף  שחור 
בכיר  של  לאמו  החלמה  איחולי 
מוריניה  עמאד  שחוסל  חיזבללה 
אתרים  של  צילומים  כן  וכמו 
ישראל.  ברחבי  אסטרטגיים 
שהס־ כמו  הסרטונים,  מטרת 

היתה  לנאשם  המפעילים  בירו 
ובלבנון  בישראל  תחושה  ליצור 
להח־ הצליח  הטרור  ארגון  כי 

הארץ.  ברחבי  פעיליו  את  דיר 
הואשם  אלה,  לעבירות  בנוסף 
נהיגה  של  בעבירות  גם  ג'בארין 
ביק־ והפרקליטות  רשיון  ללא 

תום  עד  במעצר  להשאירו  שה 
ההליכים.

בנימין ליּפקין
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הצו בתקפו: מרבין בשמחה
צו חכמינו זכרונם לברכה להרבות בשמחה בחודש אדר, 
אגודים   – שאחריהם  והשבת  הפורים  ימי  עמו.  כוחו  עדיין 
וקשורים היו בשמחת הפורים. השבת שעברנו, שבת הפסקה 
שניה שבין ארבע הפרשיות, ניכרו בה אותות פורים, וכנאמר 
בחצרות חסידים: שבת נאך פורים, שמשמעו הראשוני הוא 
שבת  והמליצית:  השניה  ומשמעותו  פורים,  שאחר  שבת 
כפי  קרובה  בסמיכות  באה  כשהיא  ובוודאי  פורים,  שעודנה 
שחל השנה. בפלטרין של מלך פשיטא שרישומו של פורים 
ניכר על השבת, אלא גם בערי הפרזות, אשר רבים מהם עלו 
ירושלימה להתבשם מפורים של ירושלים, וגם אלה שלא זכו 
לעלות לציון ברינה נאחזו בעבותות הפורים, שנשזרו בחוטי 

משזר של אהבה ושמחה, יראה ורוממות.

מעשה,  ואנשי  חסידים  שלומם,  מאנשי  צדיקים  דרשו 
ועל  לבם  על  ויעלו  יזכרו  זכור  החולין  ימי  אל  בהגיעם  כי 
ביראה  לבסומי  זכו  כאשר  ההם,  הטובים  הימים  את  נפשם 
לרגעי  דשמיא  בסיעתא  זכו  וכאשר  כדת,  מעורבת  ובאהבה 
מזון  יקחו  מהם  כי  נפשית,  והתרוממות  רוחנית  התעלות 
רוחני לנשמתם ומטען נפש עד לרגלים ולמועדים האחרים 
הבאים לקראתנו לשלום. וכך, מחיל אל חיל פוסעים יהודים 
מימי הפורים המרוממים אל עבר ימי הפסח המענגים. בכל 
בית ובית אשר דבר הפסח מגיע, מתחילים בהכנות הגדולות 
לפני  התחילו  לא  שעדיין  אלה   – החיל  נשות  החג.  לקראת 
כחודש – פותחות את המאבק השנתי הגדול והנרחב בחמץ 

ובכל חיליה דיליה לניקוי ולצחצוח, להברקה ולמירוק.

לבין  הגוף  גאולת  בין  לגאולה,  גאולה  שבין  אלו  בימים 
גאולת הרוח, שפתינו ממללות תפילה למי שענה את אבותינו 
גאולה  שיגאלנו  ואסתר,  מרדכי  ובימי  ואהרן  משה  בימי 
מוצאת  זו  תקופה  המציקים.  ומכל  המשעבדים  מכל  שלמה 
נמשך   – הדת  בענייני  השלטון  מערכות  כשמאבק  אותנו 
העשויה  בממשלה  הקואליציונית  הקונסטלציה  ליום.  מיום 
מדי יום להיות שברירית, מעיבה גם היא בכל הנוגע לשמירה 
על זכויותיהם של לומדי התורה לשבת על תלמודם ללא כל 
מניעה או איבוד זכויות מטעם השלטונות, כמו גם על זכויות 
בית יהודי להתנהל בטהרה כראוי. המכשולים הטכנולוגיים 
בשמחה  כי  בטוחים  אנו  הכל  ועל  לרועץ,  עומדים  הם  גם 

תצאון מכל חבילין דמעיקין לחיים של טובה וברכה.

חקירה נגדית
נותרו  ויומיים  שבועיים 
לבחירות וקרב המאסף החל. 
כל מועמד שולף את כלי הנ־
כדי  שלו  האסטרטגיים  שק 

להציל כל מה שניתן. 
של  תורו  זה  היה  אמש 
את  לטרוף  הממשלה  ראש 
בעצמו  ולהתייצב  הקלפים 
בחברת  חי  בשידור  לראיון 
החדשות. למעט מכסת הזמן 
נת־ לו,  שהוקדשה  הנדיבה 

ניהו לא זכה לשום הנחה מצד 
והקניטו  בו  שנזפו  מראייניו, 
אותו, עימתו אותו עם טענות 
בהן  לפגוש  שש  לא  שהוא 
והציקו לו בדברים שונים גם 
גרסתו  את  שהשמיע  לאחר 

המלאה להם.
של־ המרכזית  המטרה 

נתניהו  עצמו  הבהיל  שמה 
תקדים  חסר  באורח  לאולפן 
כמה  עד  להבהיר  כדי  היתה 
ההאשמה  בעיניו  מופרכת 
המניות  בין  קשר  יש  שלפיה 
על  ההחלטה  לבין  סחר  בהן 
המטרה  הצוללות.  רכישת 
חרף  במלואה  הושגה  הזו 
הצ־ לומר  שלא  ההפרעות, 

פניו.  את  שקידמו  עקות, 
בשלל  זאת  עשה  נתניהו 
השוואה  לרבות  המחשות 
בין רכישת פחית קולה לבין 
הכלכלי  מצבה  על  השפעה 

של חברה עולמית לסוכר.
על הדרך ניסו המראיינים 
ישבו  ולפיד  גנץ  אם  להבין 
אם  נתניהו  של  בקואליציה 
הממשלה  ראש  אותה.  יקים 
חד  באופן  כך  על  השיב  לא 
משמעי אם כי העריך שהסי־

נתניהו  קלושים.  לכך  כויים 
הסף  על  לשלול  הסכים  לא 
אפשרות של קידום חוק שי־

מנע את העמדתו לדין ואולם 
הביע את בטחונו כי כלל לא 
יזדקק להגיע לכך וכי "לאחר 

השימוע הכל יתפרק".
ובעקבו־ הראיון  בשולי 

העיתונאים  בין  השיח  תיו 
בציונים  עסק  עצמם  לבין 
מראיון  שהופתעו  למגישיו 
הממשלה  (ראש  באולפן 
קצר  זמן  ההחלטה  את  קיבל 
נהגו  מקום  ומכל  לכן)  קודם 
אסרטיבית.  בנשכנות  כלפיו 
תומכי  דברים,  של  לגופם 
לו  קשרו  בתקשורת  נתניהו 
רהוטה  הופעה  על  כתרים 
ובזו  לעגו  אויביו  ובוטחת. 
וכלחץ  כמתח  שזיהו  למה 
האמת,  שלו.  הגוף  בשפת 
כמו תמיד, היתה במקום טוב 
באמצע: נתניהו לא הזיע ולא 
בטוח  היה  אלא  לחוץ  היה 
זחוח.  לומר  שלא  בעצמו, 
התשובות  בכל  לא  זאת,  עם 

הצליח לשכנע את שומעיו.
היה  המוקשים  אחד 
מפיו  להציל  ניסו  כאשר 
מהכ־ איש  שיתף  לא  כיצד 

בהחלטה  הבטחונית  וורת 
הצוללות  מכירת  את  לאשר 
נתניהו  למצרים.  הגרמניות 
בצורה  להבהיר  הצליח  לא 
שא־ דברים  יש  כי  משכנעת 

בתודעתו  להישאר  מורים 
ממשלה  ראש  של  ובידיעתו 
מעיני  גם  נסתרים  ולהיות 
הבטחון  ושר  הקבינט  חברי 
ירדוף  הזה  הכשל  בכללם. 
אחריו בתעמולה הנגדית של 

הימים הבאים.
בשלהי הראיון סירב נת־

להצעת  בחיוב  להשיב  ניהו 
לעצם  לעג  גנץ,  עם  עימות 
יהיה  כי  כשאמר  ההצעה 
מועמד"  חצי  "עם  עימות  זה 
כך.  על  שיחשוב  והבטיח 
לאחר הראיון הנוכחי לעומת 
שהעניק  האנמיים  הראיונות 
מתחרהו,  שעבר  בשבוע 
הממשלה  לראש  מומלץ 

להיענות להצעה.

משפט דיבה
כלל ידוע קובע כי האמת 

נמצאת בפרטים הקטנים.
הקשות  התוויות  אחת 
לנתניהו  שהודבקו  ביותר 
היה  הקודמות  בבחירות 
כי  היום  בערוב  אמירתו 
"הערבים נוהרים לקלפיות". 
האמת היא שהמשפט המלא 
היה אחר וזה היה הנוסח שלו: 
לקלפיות  נוהרים  "הערבים 
מאורגנים".  באוטובוסים 
האחרונות  התיבות  שתי 
משום  מהתודעה  נשמטו 
כציטוט  שהוקלד  שהמשפט 
ששידרו  המסכים  גבי  על 
את אותו ראיון טלפוני בהול, 

התעלם מהן.
נעשה  מידה  באותה 
לא  תדמיתי  עוול  אתמול 
קטן לנתניהו כשבמשך שבע 
העם  המון  תמימות  דקות 
נא־ שבו  תלוש  בציטוט  צפה 

והוא  גאון  הוא  דודי  "בן  מר: 
הזדמנות  שזיהה  משום  מכר 
כזה  כשמשפט  עסקית". 
מנותק מההקשר המלא שלו, 
במ־ הודאה  כמו  נשמע  הוא 

מלאה  הודאה  לא  אם  קצת, 
בהאשמה המוטחת כלפיו.

עדים זוממים
אבי  החליט  נואש  בצעד 
קמפיין  נס  על  להעלות  גבאי 

עדתי.
העבודה  מפלגת  זקני 
קריירה  שעשו  לדורותיה, 
מגניבת דתם ודעתם של עו־
מתהפכים  המזרח,  עדות  לי 

בקברם.
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מנהלי מוסדות, גני ילדים, תלמודי תורה, ישיבות קטנות וגדולות,

ראשי כוללים ומוסדות החינוך המיוחד

שיסקר את מה שהתחולל במשרד החינוך בארבע השנים האחרונות, 
וכן ידון על האתגרים והמשימות לקראת השנים הבאות

והיום באשדוד

בארגון הצלה מסכמים 
בסיפוק את פעילות פורים

מאת י. ברזל

שנמשך  היקף  רחב  במבצע 
החל  אשר  שעות,  מ־48  למעלה 
לכניסת  ועד  בערב  רביעי  מיום 
ממתנדבי  מאות  העניקו  השבת, 
למאות  מענה  הצלה  ארגון 
כרמל,  דן,  בגוש  החירום  קריאות 
נוספים  ומרחבים  גלבוע  גליל, 

בארץ.
טיפול  העניקו  המתנדבים 
האופנועים  יחידת  בסיוע  מהיר 
נתנו  אף  החובשים  הארגון.  של 
באירועי  ראשוני  וטיפול  מענה 
למ־ הסמוכות  בערים  השגרה 

האירועים  אף  על  מגוריהם  קום 
החרדיים  בריכוזים  הרבים 

עצמם.
בעיר בני ברק העניקו מתנדבי 
ארגון הצלה טיפול רפואי ראשוני 
לטיפול  שנזקקו  אזרחים  למאות 
פצועים  מספר  ביניהם  רפואי. 
וחבלות.  תאונות  לאחר  בינוני 
בעקבות  טופלו  אזרחים  עשרות 

שאיבד  כבן 10  ילד  בהם  שיכרות 
צריכת  לאחר  בביתו  הכרתו  את 
אלכוהול מופרזת. כמו כן המתנד־
בים הוזנקו לאירועי שיגרה כביום 
יום, בהם מצבי חירום נשימתיים, 
כוויות  קלות,  פציעות  לבביים, 

וחבלות.
עשרות  עלו  פורים  בשושן 
ממתנדבי ארגון הצלה לעיר הבי־

המענה  את  לתגבר  ירושלים  רה 
'צוות  מתנדבי  עם  יחד  הרפואי 
רפואיים.  מקרים  למאות  הצלה' 
דרכים  תאונות  היו  המקרים  בין 
עם נפגעים בדרגות שונות, נפילה 

מגובה, וקטטות. 
אשר  הרב  הצלה,  ארגון  יו"ר 
הפו־ יום  בתום  אמר  שלומוביץ, 

רים כי "אני רוצה להודות למאות 
וטיפול  מענה  שנתנו  המתנדבים 
לשעון  מסביב  לאזרחים  ראשוני 
המאוחרות.  הלילה  בשעות  כולל 
מתנדבים  ישנם  אלו  בדקות  גם 
המסור  בטיפול  ממשיכים  אשר 

לכל מי שנזקק".

ארה"ב שוקלת להקפיא את מכירת 
המטוסים החמקניים לחיל האוויר הטורקי 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

את  להקפיא  שוקלת  ארה"ב 
מד־ החמקניים  המטוסים  מכירת 
גם 35־F לחיל האוויר הטורקי, כך 
וביצ־ בוושינגטון  בכירים  מוסרים 

רנית המטוסים 'לוקהיד מרטין'. 
לע־ מתנגדים  האמריקאים 

טורקיה  שמקדמת  מקבילה  סקה 
מבקשת  במסגרתה  רוסיה,  מול 
סוללות  ממוסקבה  לקנות  אנקרה 
מדגם  אווירית  הגנה  טילי  של 
אמרה  אמריקאית  בכירה   .S400־
ומער־ מחשב,  זה   Fמטוס 35־" כי 

כת 400־S זה גם מחשב – אתה לא 
למחשב  שלך  המחשב  את  מחבר 

של היריב". 
לע־ מתנגדים  האמריקאים 

תקבל  שטורקיה  מחשש  גם  סקה 
כח רב מדי כשבידיה יהיו יכולות 
מטוסים  בדמות  גם  מקסימליות 
מערכת  בדמות  וגם  חמקניים 
ואפקטי־ מתקדמת  אווירית  הגנה 

נובעת  זו  התנגדות  במיוחד.  בית 
היריבות  מעצם  גם  היתר  בין 
הנשק  ייצור  מערך  בין  השוררת 
והרצון  הרוסי,  לזה  האמריקאי 
לר־ ממדינות  למנוע  ארה"ב  של 

מתקדמת,  רוסית  תוצרת  כוש 

להוסיף  לרוסיה  שיאפשר  מה 
הנשק  ייצור  מערך  את  ולחזק 

שלה. 
הדגישו  אמריקאים  בכירים 
כי לנוכח העובדה שטורקיה אינה 
של  הפנמה  של  סימנים  מראה 

את  וממשיכה  האמריקאי,  האיום 
העסקה עם רוסיה תוך התעלמות 
נערכת  האמריקאיות,  מהאזהרות 
שיוכיחו  בצעדים  לנקוט  ארה"ב 
בענין  כוונותיה  כי  לטורקיה 
שוקלת  היתר  ובין  רציניות,  זה 

לתי־ המוסך  את  להעתיק  ארה"ב 
קון מטוסי 35־F השוכן בטורקיה, 
ממדינות  לאחת  אותו  ולהעביר 

אירופה. 

ועד הישיבות יקיים בבני ברק קבלת 
קהל לבני הישיבות ואברכי הכוללים

בקבלת הקהל שתיערך ביום שלישי י"ט אדר ב' בבני ברק יעניקו נציגי ועד 
הישיבות בארץ ישראל מענה במגוון נושאים הנוגעים למעמדם של תלמידי 

הישיבות ואברכי הכוללים

ההיקף  רבת  מפעילות  כחלק 
ישראל  בארץ  הישיבות  ועד  של 
הישיבות  תלמידי  של  למענם 
בבני  תתקיים  הכוללים,  ואברכי 
המ־ נציגי  ידי  על  קהל  קבלת  ברק 
הישיבות,  ועד  של  לפניות  חלקה 
הניתן  ככל  להקל  כוונה  מתוך  זאת 
הנושאים  במגוון  מענה  ולהעניק 
התלמידים  של  למעמדם  הנוגעים 

והאברכים.
בין היתר יינתן סיוע בשמירת 
מעמד בן ישיבה, וכן ימסרו טופסי 

עד  מוקדם  תיאום  לאחר  דיחוי – 
בירושלים,  המרכז  עם  שני  ליום 
והכוונה  הדרכה  תינתן  כן,  כמו 
בענין הכרה בישיבות וכן כוללים 
חדשים האמורים להיפתח בעז"ה 
בזמן קיץ הבעל"ט, קביעת מועדי 
רא־ לצו  מרוכז  באופן  התייצבות 
שון ולהגשת דחיות, יציאות חו"ל 
תורה  מוסדות  בתלמידי  וטיפול 

תיכוניים ובעלי תשובה.
לחלוקת  שנרשמו  ישיבות 
לקראת  כבוד'  'מלבושי  שוברי 

לקבל  יוכלו  הבעל"ט  הפסח  חג 
עם  בתאום  במקום  הערכות  את 
הוועד  במשרדי  הרווחה  מחלקת 

עד ליום שני י"ח אדר ב'.
ראשי  עודכנו  אלו  בימים 
והנהלותיהם  והכוללים  הישיבות 
בבני  הקהל  קבלת  קיום  בדבר 
רוח  לקורת  זוכה  כשהדבר  ברק, 
כאמור  הקהל  קבלת  מרובה. 
אדר  י"ט  שלישי  ביום  תתקיים 
בין  ברק  בני   5 צפניה  ברחוב  ב' 
השעות 13.00 ל־15.00 בצהריים.

נעצר חשוד בדריסת 
שוטר במהלך בריחה

עיראק: 94 נהרגו בהתהפכות 
מעבורת בנהר החידקל

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בה־ נספו  אדם  בני   94 לפחות 
החידקל  בנהר  מעברות  תהפכות 
מס־ החשד  שלפי  לאחר  בעיראק, 
על  עלו  אנשים  של  מדי  גדול  פר 
שהיא  לכך  שגרם  מה  המעבורת, 

שקעה תוך כדי שיט, הוצפה במים 
ולבסוף התהפכה. 

הרשויות מסרו כי על המעבו־
רבים  אדם.  בני  כמאתיים  היו  רת 
מהנהר  להילחץ  הצליחו  מהם 
בעיקר  הם  וההרוגים  בשחיה, 

נשים וילדים שלא ידעו לשחות. 

בני  היו  ההרוגים  כי  דווח,  עוד 
העדה הכורדית, שיצאו לשיט לרגל 
הכורדית.  השנה  תחילת  חגיגות 
תשעה  עצרו  בעיראק  הרשויות 
שהפעילה  החברה  ומנהלי  מעובדי 
את המעבורת, ונפתחה כנגדם חקי־
רה בחשד לגרימת מוות ברשלנות.

המתיחות בקוריאה מתגברת: הצפון הוציא 
את נציגיו ממשרד התיאום בין שתי המדינות 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

המשטר הצפון קוריאני הוציא 
קש־ לתיאום  מהמשרד  נציגיו  את 
כה־ זאת,  הקוריאות,  שתי  בין  רים 
בחצי  המתיחות  להתגברות  משך 
האי קוריאה, לאחר כשלון הפסגה 
השניה בין הרודן קים ג'ונג און ובין 
לפני  טראמפ,  דונלד  ארה"ב  נשיא 
בירת  בהאנוי  שבועות  כשלושה 

וייטנאם. 
של  פרישתם  על  ההודעה  את 
מה־ קוריאניים  הצפון  הנציגים 

קוריאה  ממשלת  מסרה  משרד, 
הדרומית שהוסיפה הבהרה לפיה 
היא מביעה צער עמוק על החלט־

תה של ממשלת הצפון, אך הדרום 
כרגיל  לעבוד  ימשיך  מבחינתו 
אליו  יצטרף  שהצפון  בתקוה 
ויסייע להמשיך בהפגת המתיחות 

באזור. 
ממשל  שומר  עתה  לעת 
לכ־ ביחס  עמימות  על  טראמפ 

שלון הפסגה בקוריאה הדרומית, 
עדיין  טראמפ  הנשיא  כי  ונראה 
החשאיים  במגעים  תקוות  תולה 

מתחת  המדינות  בין  המתקיימים 
בכירים  זאת,  עם  השטח.  לפני 
בשלושת  סיפקו  כבר  אמריקאים 
הפסגה  מאז  שחלפו  השבועות 
שנכשלה מספר הצהרות שנועדו 
כי  הצפונית  לקוריאה  להבהיר 
גרעינית  לפעילות  תחזור  אם 
בליסטיים,  טילים  ולפיתוח 
לה־ יהסס  לא  טראמפ  ממשל 

שכלל  הקודם  השיח  את  חזיר 
נו־ של  וקירוב  חריפים  איומים 

לחופי  אמריקאית  מטוסים  שאת 
קוריאה.

מאת חיים מרגליות

המשטרה עצרה תושב דלית 
שוטר  שדרס  בחשד  כרמל  אל 
ממחסום  בריחה  נסיון  במהלך 

משטרתי ונמלט מהמקום.
משטר־ חקירה  בתום 

איסוף  שכללה  מואצת,  תית 
דרכים  תאונת  מזירת  ממצאים 
טכנולוגים  אמצעים  והפעלת 
דלית  תושב  נעצר  מתקדמים, 
רכבו,  ואותר   31 בן  כרמל  אל 
על  רכוב  בשוטר  שפגע  בחשד 

גבי אופנוע ונמלט מהמקום. 
בוחני  שערכו  מחקירה 
נסיבות  ובחינת  חוף  מחוז 
פעי־ במהלך  כי  עולה,  האירוע 

כרמל  אל  בדליית  שיטור  לות 
הבחין שוטר רכוב על גבי קט־

באופן  לפניו  הנוסע  ברכב  נוע 
ברח  לעצרו,  וכשניסה  חשוד 
פרועה  בנסיעה  מהמקום  הנהג 
משטרתי  למחסום  שהגיע  עד 
שהוקם עבורו. למרות זאת לא 
עצר הנהג, ובחר לברוח בשנית 
על ידי נסיעה לאחור תוך דרי־
סת השוטר עם הקטנוע שעקב 

כל העת אחריו. 
בחינת שברי הרכב שנותרו 
השוואה  לצד  התאונה,  בזירת 
הרכב  של  חלקיים  לפרטים 
שונים,  אמצעים  והפעלת 
הר־ של  זהותו  לאיתור  הביאו 

בנקודת  שנעצר  והחשוד  כב 
המשטרה כעבור מספר שעות. 
השו־ נפצע  מהתאונה  כתוצאה 

הרפואי  המרכז  אל  ופונה  טר 
רמב"ם ואושפז להמשך טיפול. 

רמת גן: תיקן צנרת 
בגג, נפל ונהרג

מאת חיים מרגליות

כתוצאה  נהרג   50 כבן  אדם 
כוכבא  בר  ברחוב  מגג  מנפילה 
היחידה  חוס"ן  צוותי  גן.  ברמת 
של  נפשית  ראשונה  לעזרה 

לסייע  הגיעו  הצלה'  'איחוד 
אופי  עקב  משפחתו  לבני 

האירוע.
חובש  שטיינמץ  יצחק  לוי 
"לד־ סיפר:  הצלה'  ב'איחוד 

עם  עלה  הוא  השכנים  ברי 

נזילה  לתקן  בדי  לגג  סולם 
מגובה.  ונפל  הגשמים  עקב 
אלא  נותר  לא  הצער  למרבה 
עקב  במקום  מותו  את  לקבוע 
מהן  הקשות  הפציעות  אופי 

סבל".

נעצר חשוד בגניבות 
מרכבי יוקרה בתל אביב

מאת חיים מרגליות

המשטרה עצרה חשוד סדרתי 
יוקרה  מרכבי  וגניבות  בפריצות 

ברחבי תל אביב. 
שהתקבלו  תלונות  בעקבות 
לרכבי  פריצות  אודות  במשטרה 
הרכבים,  מתוך  וגניבות  יוקרה 
פתחו חוקרי משטרת יפו בחקירה 
יסודית במהלכה הצליחו להצליב 
ופורנ־ רבים  ממצאים  החוקרים 
גן)  (רמת  כבן 50  החשוד  נגד  זיים 

בזמן  בשיטתיות  לפרוץ  נהג  אשר 
ובוחר  בגדיו  במיטב  לבוש  שהוא 
רב  במספר  יוקרה  לרכבי  לפרוץ 

של מקרים בהם הוא חשוד.
החודש  בתחילת  למשל  כך 
גנב  מתוכה  'פורשה'  לרכב  פרץ 
רכוש ונמלט. החשוד נעצר לחקי־

תובע  הצהרת  ניתנה  ובהמשך  רה 
על ידי יחידת התביעות במשטרה 
של מחוז תל אביב ובקשה למעצר 
עד תום ההליכים המשפטיים נגד 

החשוד.

המנהיג הצעיר: בן 65
הושבע לנשיאות קזחסטן 

שתי פרות נגועות בשחפת 
אותרו בסמוך לבית שאן 

מאת מאיר קליין 

משרד הבריאות מוסר כי שתי 
ברפת  זוהו  בשחפת  נגועות  פרות 
בדיקת  באמצעות  חיים,  מעוז 
התקבלו  טרם  ראשונית.  מעבדה 

תוצאות אבחון הסופי.
מדובר  כי  מבהירים  במשרד 
במחלה זואונוטית, הפוגעת בבעלי 
חיים, כאשר הסיכון להדבקת בני 
העיק־ הדרך  מאוד.  נמוך  אדם, 

בשחפת  אדם  בני  להדבקת  רית 
לא  חלב  צריכת  היא  זואונוטית 
מועברת  המחלה  בנוסף  מפוסטר. 
הפרות  עם  וממושך  הדוק  במגע 
הדבקות  סכנת  אין  הרפת.  בתוך 

במחלה מאכילת בשר מבושל.
האירוע  על  הדיווח  בעקבות 
לשכת  צוות  הבריאות,  למשרד 
ביצע  יזרעאל  נפת  הבריאות 
חקירה אפידמיולוגית ברפת מעוז 
סכנה  נשקפת  לא  כי  וקבע  חיים 
זיהוי  אחרי  הציבור.  לבריאות 
הזהירות  עקרון  פי  על  האירוע, 
מהפרות  החלב  הושמד  המונעת, 
בהמלצת  הרפת,  של  החולבות 
כן  כמו  הארצי.  המזון  שרות 

ממשק  חלב  קליטת  הופסקה 
הטיפול  להשלמת  עד  חיים  מעוז 

באירוע.
הגעת  אפשרות  למנוע  כדי 
בשר מזוהם לתעשיית המזון והת־
פשטות המחלה לרפתות נוספות, 
בדיקת  במשק,  הסגר  מתבצע 
המתת  ברפת,  הבקר  בכל  שחפת 
הפ־ והעברת  לשחפת  חיובי  בקר 

אנשי  ושריפה.  כלוי  למכון  גרים 
הדוק  במגע  שבאו  הרפת  צוות 
ויומיומי עם הפרות הנגועות הופ־

נו לבירור למרכז לטיפול בשחפת 
(מלש"ח).

משרד הבריאות מבהיר כי אין 
צורך בבדיקות סינון לשחפת בק־

הדוק  במגע  באו  שלא  אנשים  רב 
ממושך עם הפרות הנגועות.

מאת י. לוסטיגמן 

קזחסטן  שנשיא  לאחר  יום 
כי  הודיע  עשורים  שלושה  מזה 
כדי  מתפקידו,  לפרוש  החליט 
לה־ מקום  דבריו,  לפי  לפנות, 
לתפקיד  הושבע  צעירה,  נהגה 
הפרל־ כיו"ר  כה  עד  שכיהן  מי 
בן  טוקייב  ז'ומרט  קאסים  מנט, 

ה־65. 
בתו  כי  אתמול,  דווח  עוד 
נזרבייב,  הפורש,  הנשיא  של 
יו"ר  לתפקיד  אתמול  מונתה 
ככל  שנועד  בצעד  הפרלמנט, 
כמו־ אותה  להציג  כדי  הנראה 

עמדת אולטימטיבית בבחירות 
בשנה  שיתקיימו  לנשיאות 

הבאה.

שני רוכבי אופניים 
נהרגו בתאונות

מאת חיים מרגליות

יום  של  הבוקר  בשעות 
דרכים  תאונת  התרחשה  שישי, 
יעקב  זכרון  בצומת  קטלנית 
ושני  אופניים  רוכב  במעורבות 
מהפגיעה,  כתוצאה  רכב.  כלי 
נקבע מותו של רוכב האופניים, 

נתין זר מסודן כבן 36.
תו־  – הרכבים  נהגי  שני 

ג'ת  ותושב   24 בן  נתניה  שב 
התאונה  בזירת  אותרו   54 בן 

שוטרי  ידי  על  במקום  ועוכבו 
הצו־ יעקב.  זכרון  תחנת 
לכיוון  לתנועה  נחסם  מת 

צפון. 
נוספת  קטלנית  תאונה 
סמוך   483 בכביש  התרחשה 
רכב  בין  העין,  ראש  למחלף 
חשמ־ אופניים  לרוכב  פרטי 

ליים. מותו של רוכב האופניים 
ניסה  הרכב  נהג  במקום.  נקבע 
על  ונעצר  מהמקום  להימלט 

ידי השוטרים. 
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סגן השר הרב פרוש בפורים לקבוצות צעירים: 

"כ"ק מרן אדמו"ר מרחמסטריווקא זצוק"ל 
קבע: אסור להצביע למפלגה של מחללי שבת"

ההוראה הזו שמתפרסמת לראשונה נחתמה על ידו בבחירות שהיו כשנה לפני פטירתו
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במהלך ימי הפורים, בעת שקבוצות מתרי־
הק',  המוסדות  לטובת  כספים  לגיוס  פעלו  מים 
הרב  השר  סגן  אצל  גם  השאר  בין  ביקרו  הם 

מאיר פרוש.
אודות  שיחות  התקיימו  הביקור  במהלך 
הציבור  כנגד  המתנהלת  הגורלית  המערכה 

החרדי במערכת הבחירות הנוכחית.
בשיחות  התייחס  פרוש  הרב  השר  סגן 
על  המעלים  אנשים  שישנם  לעובדה  האלה 
המתמודדות  לרשימות  ח"ו  להצביע  דעתם 
מח־ מועמדים  מוצבים  ושבהן  לבחירות  כעת 

ללי שבת וכדו'.
השר  סגן  אותם  הפתיע  שהתעורר  בויכוח 

מרן  כ"ק  ידי  על  ונחתם  פורסם  שלא  במכתב 
במערכת  מרחמסטריווקא  זצוק"ל  אדמו"ר 

הבחירות של שנת תשס"ג.
במכתב שנחתם כאמור כשנה לפני פטירתו 
נאמר בזו הלשון: "והדבר פשוט שאיסור גמור 
להצביע עבור מפלגה שיש בה מחללי שבתות 
וכו', ואחריות גדולה מוטלת על כל המסייעים 
שלא יכללו בכלל מסייעים לדבר עבירה וישאו 

חלילה בכל התוצאות".
מרן  כ"ק  הזהיר  שבהם  הברורים  הדברים 
אדמו"ר מרחמסטריווקא זצוק"ל את אלה המ־

עוברי  עבור  ולהצביע  לתמוך  דעתם  על  עלים 
עבירות כמו חילול שבת וכו', הדהימו את מש־

להביא  עצמם  על  קיבלו  אשר  השיחות  תתפי 
סקר: 65 מנדטים למחנה הלאומיאת הדברים הנוקבים בפני חבריהם ומכריהם.

מאת מאיר ברגר

סקר מנדטים שנערך במהלך 
'מע־ עבור  האחרון  השבוע  סוף 
כי  מעלה  פוסט',  וה'ג'רוזלם  ריב' 
מתקיימות  הבחירות  היו  אילו 
היתה  לבן  כחול  מפלגת  היום, 
מקבלת 30 מנדטים. מפלגת הלי־
מנדטים,   27 מקבלת  היתה  כוד 
בשמונה  זוכה  העבודה  מפלגת 
חד"ש־תע"ל  ורשימת  מנדטים, 
מקבלת אף היא שמונה מנדטים.

של  החדש  הימין  מפלגת 
בנט ושקד זוכה בששה מנדטים, 
מפלגות  'איחוד  רשימת  כך  גם 

הימין'.

ידי  על  שנערך  הסקר  לפי 
פאנל  גבי  על  סמית  רפי  מכון 
מקב־ התורה  יהדות  אינטרנטי, 

ששה,  ש"ס  מנדטים,  שבעה  לת 
מרצ נהנית מחמשה מנדטים וכך 
גם מפלגת כולנו של משה כחלון.
בי־ וישראל  זהות  מפלגות 

ארבעה  אחת  כל  מקבלות  תנו 
את  נועלת  רע"מ־בל"ד  מנדטים. 
מנדטים  ארבעה  עם  הרשימה 

גם היא.
לוי־ בראשות  גשר  מפלגת 

אחוז  גבול  על  נמצאת  אבקסיס 
הגו־ חלוקת  עם 2.8%.  החסימה 

מנדטים.  הימין־חרדים 65  שים: 
שמאל־ערבים: 55 מנדטים.

התגייסות רבה למטות הבחירות 
לחיזוק רשימת יהדות התורה 

שאפפה  האדישות  על  ולהצטער 
אותנו ברגעים הקריטיים. עדיין לא 
חיילים,  להגביר  הזמן  זה  מאוחר. 
ולתת  הגדולה  למערכה  להצטרף 
הג־ לטובת  הקודש  לפעילות  כתף 

דלת רשימת יהדות התורה", אמרו.   
מה־ החיובי  המשוב  רקע  על 
התו־ יהדות  פעילי  שיבחו  ציבור 

המתמקד  הקמפיין  אופי  את  רה 
הגלומה  בסכנה  השעה,  בגורליות 
באופציית השאננות היום יותר מאי 
הבוחר  בפני  מראה  ומציבה  פעם 
להתרחש  שעתיד  מה  על  החרדי 
ימצה  לא  החרדי  הכח  חלילה  אם 

קולותיו ביום הבחירות.
מציאות  יוצרים  לא  "אנחנו 
התורה.  ביהדות  הסבירו  מדומה", 
"איננו באים ליצור 'מסעות הפחדה 

ציבור  את  מפנים  אנחנו  מדומים'. 
אחר  לעקוב  התורה  יהדות  בוחרי 
לקרוא  האחרונות,  ההתפתחויות 
קרה  מה  להיזכר  קהל,  דעת  סקרי 
בממשלת  שנים  חמש  לפני  כאן 
לפיד, ולחבר בין הדברים. התוצאה 
נמקסם  לא  אם  עצמה:  בעד  תדבר 
למ־ עלולים  אנו  החרדי,  הכח  את 

לפיד  בממשלת  חזרה  עצמנו  צוא 
לא  אנחנו  עולם.  לדיראון  הזכורה 

רוצים להיות שם", אמרו.
שה־ כדי  הכל  לעשות  "עלינו 

יהודי  בית  בכל  יחלחל  הזה  מסר 
הבהירו  הקרוב",  החודש  במהלך 
במטה ההסברה. "לא נותיר אבן על 
אבן ונפקוד כל פינה כדי לעורר את 
הציבור משאננות ולמנוע אפשרות 
של חזרה חלילה ארבע וחצי שנים 

אחורה". 

לאחר מפגש 'שיח המנהלים' באזור המרכז:

היום: סגן השר הרב פרוש ייפגש באשדוד 
עם מנהלי מוסדות חינוך ממחוז הדרום 
במפגש ישתתפו מנהלי מוסדות גני ילדים, תלמודי תורה, ישיבות קטנות 

וגדולות, ראשי כוללים, סמינרים ומוסדות החינוך המיוחד ^ המפגשים הבאים 
יתקיימו בירושלים ובחיפה
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מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
עם  באשדוד  היום  ייפגש  פרוש 
ביהדות  חינוך  מוסדות  מנהלי 

החרדית ממחוז השפלה והדרום.
המוסדות  מנהלי  עם  המפגש 
בביהמ"ד  עז"נ  באולם  יתקיים 
40 הנס  בעל  רח'  אמונים,  שומרי 

אשדוד, בשעה 15:30 בדיוק. 
מסדרת  חלק  הינו  המפגש 
סגן  עם  מנהלים'  'שיח  כינוסי 
פרוש  מאיר  הרב  החינוך  שר 
גני  מוסדות  מנהלי  נפגשים  בהם 
ישיבות  תורה,  תלמודי  ילדים, 
כוללים,  ראשי  וגדולות,  קטנות 
החינוך  ומוסדות  סמינרים 

המיוחד.
מנהלי  עם  המפגשים  מטרת 
על  רבה  השפעה  להם  המוסדות, 
והוריהם,  התלמידים  משפחות 
היא הרצון לחשוף אותם להישגים 
התו־ 'יהדות  זכתה  אותם  הרבים 
בק־ שמים  בחסדי  להשיג  רה' 

חינוך,  בענייני  האחרונה  דנציה 
ולפעולה  לעשיה  אותם  ולרתום 
בכדי שיעשו את ההשתדלות ככל 
למקסום  להביא  מנת  על  שאפשר 
התורה'  'יהדות  לרשימת  הקולות 
להמ־ יוכלו  שנציגיה  בכדי  ג', 

החינוך  משמר  על  ולעמוד  שיך 
הטהור. 

סגן  יסקור  המפגש  במהלך 
של  העשיה  תנופת  את  השר 
במשרד  האחרונות  השנים  ארבע 
גזירות  מחיקת  על  בדגש  החינוך, 
הרוחנית,  ברמה  הן  ופירון,  לפיד 
ושמי־ החינוכית  עצמאות  חיזוק 

ברמה  והן  הטהור,  השמן  פך  רת 
לבינוי  התקציב  הכפלת  הגשמית, 
הישיבות  תקציב  החזרת  כיתות, 
שהיה  כפי  והכוללים  הגדולות 
נהלים  שינוי  פירון,  תקופת  לפני 
ומתן  החינוך  משרד  בחשבות 
כמו  שנים,  לחמש  למוסד  רישוי 
זאת  נוער,  לקידום  פרויקטים  גם 

בנוסף למיזמים המבורכים שיצאו 
לטובת המוסדות והציבור החרדי 

בשנים אלו.
המפגש,  של  השני  בשלב 
המשתתפים  עם  שיח  רב  יתנהל 
המנהלים  יתבקשו  במסגרתו 
לשטוח את המצוקות ולהביע את 
האתג־ לזהות  באשר  דעותיהם 
עומדים  שעדיין  והמשימות  רים 
והדרכים  החינוך  בשדה  לפתחנו 
הקדנ־ במהלך  להשיגם  הראויות 

ציה הבאה בעז"ה.
של  הראשון  במפגש  כזכור, 
המרכז  אזור  של  מנהלים'  'שיח 
בהש־ ברק,  בני  בעיר  שהתקיים 
מנהלי  של  רבות  עשרות  תתפות 
מוסדות בציבור החרדי, הציג סגן 
שר החינוך הרב מאיר פרוש שלל 
התורה  יהדות  שהשיגה  הישגים 
הקדנציה  במהלך  החינוך  בתחום 
לרתום  מבקש  כשהוא  האחרונה 
המ־ למען  המוסדות  מנהלי  את 

מקסום   – שבפתח  החשובה  טרה 
קולות הבוחרים החרדים ליהדות 

התורה.
המ־ בפני  הדגיש  השר  סגן 

המנין  מן  האברך  אולי  כי  נהלים 
ההישגים  במשמעות  מבין  אינו 
הללו,  נתפסים  והבלתי  הכבירים 
שכבת  שלכל  לכך  בנוסף  אולם 
להציג  יכולה  התורה  יהדות  גיל 
של  שתפקידה  ברור  הישגים, 
ובראשונה,  בראש  התורה  יהדות 
היא ליצור וגם לשמר את מסגרות 
אורח החיים של הציבור והקהילה 
של  המסגרות  כאשר  החרדית, 
הראשו־ הם  והכוללים  הישיבות 

נים במעלה. 
התו־ יהדות  הישגי  הם  "רבים 
רה בקדנציה זו, ובכדי שיהיה בא־

לפעול,  להמשיך  הנציגים  פשרות 
לעשות  כולם  על  ולתקן,  לעשות 
כמה  להשפיע  בכדי  השתדלות 
הקו־ המאגר  את  למקסם  שיותר 

'יהדות  שיצביע  הציבור  של  לות 
התורה' ג'", הבהיר סגן השר הרב 

פרוש.
המפגשים הבאים יתקיימו על 
ירושלים  באזור  הבא:  הסדר  פי 
ב'  אדר  י"ח  (שני)  מחר  והסביבה: 
רח'  מרדכי,  תכלת  באולמי   25.3
מהר"ם  מרח'  (בירידה   66 ירמיהו 
רוטנבורג) ירושלים, בשעה 14:00

בדיוק.
שלישי  יום  הצפון:  באזור 
האירו־ באולם  ב'  אדר  י"ט   ,26.3

סערט  מוסדות  ידי  שעל  עים 
ויז'ניץ רחוב מקור ברוך 11 חיפה, 

בשעה 14:30 בדיוק.

  המשך מעמ' ראשון

גבי אשכנזי: "הדלת 
לנתניהו סגורה – נקודה"

הרמטכ"ל לשעבר ומספר 4 ברשימת כחול לבן: "לא נשב עם נתניהו. הדלת 
לנתניהו סגורה ונעולה"

מאת מאיר ברגר

הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי 
בחריפות  אמש  תקף  לבן'  מ'כחול 
וטען  נתניהו  הממשלה  ראש  את 
בפרשת  החדשים  הגילויים  כי 
מקיפה  חקירה  מצריכים  הצוללות 

וחוזרת. 
שנ־ למרות  כי  הוסיף  גם  הוא 
תניהו אמר שיתבע אותם, "אנחנו 
מו־ אנחנו  אתו  להתמודד  מוכנים 

כנים שיתבע אותנו. גם לפיד אמר 
החסינות  את  מסיר  שהוא  אתמול 
אם  הזכיר.  לא  בכלל  הוא  ואותי 

הוא רוצה שיתבע".
"אנחנו לא מצפים ולא מוכנים 
עסקאות  יעשה  ממשלה  שראש 
מחייב  הזה  הענין  וכל  במניות 
"אנ־ אשכנזי.  המשיך  חקירה", 

הדבר  שכל  טוענים  בפירוש  חנו 
לקבוע  רוצה  אני  חמור.  הוא  הזה 

תקיפה  צוללות  מתן  של  שענין 
הפרה  זו   – למצרים  מתקדמות 
 – צה"ל  של  הימי  ביתרון  ופגיעה 
בים התיכון וגם בים סוף". אשכנזי 
לנת־ פרשות  הרבה  יש  כי  הדגיש 
הקו  זה   – הצוללות  עד  אבל  ניהו 
לסדר  זה  על  נעבור  ולא  האדום 

היום.
במש־ העיד  שכבר  אשכנזי, 

"אני  ציין:  הפרשה  במסגרת  טרה 
וקיבל־ הרמטכ"ל,  ב־2010  הייתי 
שישית,  צוללת  לרכוש  הנחיה  תי 
לכן,  קודם  שנה  שסוכם  למרות 
אבל  צורך.  בה  שאין  נתניהו,  עם 
אחר".  למקום  הלכו  העדיפויות 
היתה  "הדרישה  הסביר:  הוא 
תמוהה, דרשתי לקיים דיון קבינט 
בנושא כבר אז. אם אני כרמטכ"ל 
אני  צוללת,  לרכוש  הנחיה  מקבל 
יוצא מנקודת הנחה שהאינטרסים 
ממלכתיים ולצרכי בטחון בלבד".

כתב  הממשלה  לראש  "יש 
אבל  רבים,  בנושאים  חשדות 
שמ־ הפרטים   – הצוללות  בנושא 

המשיך  חקירה",  מחייבים  תגלים 
שלו  הגרסאות  "שינויי  אשכנזי. 
כשקרים.  מכן  לאחר  מתגלים 
מעורב  היה  לא  נתניהו  בהתחלה 
בכלל, אחר כך התגלה שהוא היה 
כך  אחר  פרטי,  כאזרח  מעורב 
האופוזי־ יו"ר  היה  שהוא  התגלה 

המניות  את  רכש  שהוא  בזמן  ציה 
הכסף  לענין  שנכנסים  לפני  וזה 
ראש  אם  ועוד.  שילם  הוא  כמה 
אותנו  לתבוע  רוצה  הממשלה 
המשפט  בבית  ולהתמודד  דיבה 
בבקשה שיבוא ויענה על שאלות".

עם  נשב  "לא  הצהיר:  עוד 
סגורה  לנתניהו  הדלת  נתניהו. 
הדברים  את  למד  גנץ  ונעולה. 
ואמר  הצוללות  בפרשת  החדשים 

בקולו שלא יישב איתו".

נתניהו על הגילויים החדשים: "גל שקרים ללא בושה נגדי, עלילת דם"
נתניהו התייחס לכתבי האישום נגדו: "רובם נפלו בדרך ורובן יפלו בהמשך. לא החזקתי במניות של חברת פלדה – שקר ראשון. לא 

החזקתי במניות של צוללות ולא של פלדה ולא אלקטרודות שמייצרות את הפלדה"

מאת מאיר ברגר

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
התראיין אמש לחדשות 2 ואמר כי 
לנפץ,  הגיע  התעופה  לשדה  בדרך 
"גל  נגדו,  השקרים  את  כלשונו, 

שקרים ללא בושה נגדי".
התעופה  לשדה  בדרך  "אני 
עם  לפגישה  לנסוע  כדי  גוריון  בן 
לעבור  חשבתי  טראמפ,  הנשיא 
דרך כאן כי אני חייב לנפץ את גל 
ובוגי  ולפיד  שגנץ  הזה  השקרים 
ללא  מפיצים  אשכנזי  וגבי  יעלון 

בושה".
לכתבי  התייחס  נתניהו 
בדרך  נפלו  "רובם  נגדו.  האישום 
החזקתי  לא  בהמשך.  יפלו  ורובן 
הנה   – פלדה  חברת  של  במניות 
במ־ החזקתי  לא  ראשון.  שקר 

פלדה  של  ולא  צוללות  של  ניות 
את  שמייצרות  אלקטרודות  ולא 
שאני  לומר  התכוונתי  הפלדה. 
חבר  כשהייתי  אותן  החזקתי  לא 
זה  כנסת  חבר  בתור  בממשלה, 
פרטי",  אדם  של  להחזקה  משול 

אמר.

של  במניות  החזקתי  "לא 
חבר  שהייתי  בזמן  פלדה  חברת 
מכספי  מניות  קניתי  בממשלה. 
דיווחתי  אותן,  מכרתי  הפרטי, 
הד־ מס",  זה  על  ושילמתי  עליהן 
שהרווחתי  "הטענה  נתניהו.  גיש 
שקר  היא  הצוללות  על  שקל 
על  שקל  הרווחתי  לא  מוחלט. 

הצוללות".
הש־ לי  היו  השנים  "במהלך 

גאה  אני  למדי.  מוצלחות  קעות 
שפשט  וגנץ  ללפיד  שבניגוד  בזה 
בכלכלה  מבין  אני  הרגל.  את 
את  שפשט  גנץ  לא  אני  ובעסקים, 
הרגל בחברה שלו, אני לא אשכנזי 
לפיד  לא  ואני  שמן,  עם  שהסתבך 
דבר  שום  מבין  לא  שהוא  שאמר 

בכלכלה".
למכירת  התנגדתי  לא  "למה 
בט־ סיבות  למצרים?  צוללות 

את  וציין  אמר  בלבד!",  חוניות 
להכריח  "מנסים  הסוד.  שותפי 
אותי לחשוף סוד מדינה אבל אני 
לא אגרר לזה". נתניהו הדגיש, "יש 
יודע  הממשלה  ראש  שרק  סודות 
במ־ ואחרים  סביבו  אנשים  וכמה 
ערך הבטחוני לא צריכים לדעת".

עורכי  למימון  הבקשה  על 
נות־ "לא  נתניהו.  אמר  שלו  הדין 

איש  לכל  שנותנים  מה  את  לי  נים 

ציבור בישראל".
שלו,  הבאה  הקואליציה  על 
שאנשי  והאפשרות  ינצח,  אם 
נתניהו:  אמר  בה,  יהיו  לבן  כחול 
הקיימים.  החברים  כל  שם  "יהיו 
יהיו  שהם  אפשרות  רואה  לא  אני 
כי  טען  הוא  מקום".  יהיה  לא  כי 
לא יקדם חוק שימנע את העמדתו 
לא  ואני  בזה  עסקתי  "לא  לדין: 

מתכוון לעסוק בזה".
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אגודה אחת בלבב שלם:

היום: כנס יסוד מועצת הקהילות המקומית 
של תנועת אגודת ישראל באשדוד

בימים הבאים ייערכו כינוסי יסוד מקומיים בערים נוספות בהן קיימים 
ריכוזים חרדיים 

מאת כתב 'המבשר'

הקודש  קהילות  ראשי   32
היום  יתכנסו  ישראל  באגודת 
הקהילות  מועצת  יסוד  לכנס 
ובתחושת  עם  ברוב  באשדוד 

אחדות מלכדת. 
באולמי  יתקיים  המעמד 
'שערי תפילה' ברח' בעל הנס 16

בעיר בשעה 19:00 בהשתתפות 
הקודש  קהילות  ראשי  רבנים, 
הצי־ נציגי  ישראל,  אגודת  של 
בור הנאמנים ואישי ציבור מכל 
שדרת התנועה כאיש אחד בלב 
משותפת  מטרה  מתוך  אחד, 
למען  פעלים  הרבות  של  ונעלה 
להגדיל  שמים,  כבוד  הרבות 
תורה ולהאדיר כבוד החסידות. 
המקו־ הקהילות  מועצות 
מיות הוקמו במטרה למקסם את 
לטובת  החרדים  קהילות  קולות 
שסימנה  התורה  יהדות  רשימת 

ג'.
באשדוד  האירוע  במהלך 
הארץ,  בערי  הכינוסים  ובשאר 
המקו־ הקהילות  מועצת  צירי 
הפעולה  לתכנית  יתוודעו  מית 
אשר  המקומיות  המועצות  של 

ראשי  עם  יחד  ותיקבע  תגובש 
שותפים  המהווים  הקהילות 

מלאים במועצה.
מזכיר  אמר  הכינוס  לקראת 
הרב  בעיר  ישראל  אגודת  סניף 
הקמת  יוזמת  כי  מאיר  ישראל 
את  מלכדת  הקהילות  מועצת 

השורות בעיר. 
מועצת  של  "המטרה 
את  לחזק  אחת,  היא  הקהילות 

לשטח,  להתחבר  הפעילים, 
וחסידות,  קהילה  לכל  להגיע 
מאחור,  אחד  אף  להשאיר  לא 
בא־ כאן  שהפעילות  זכינו  וב"ה 

הקמת  לאור  פרי  נושאת  שדוד 
לקראת  ישראל  אגודת  מטות 
בטוח  אני  הקריטיות.  הבחירות 
מכובדת  נציגות  לראות  שנזכה 
מאוד של כל הקהילות כשחלי־

לה אף אחת לא תיוותר מאחור". 
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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]

 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]

נתניהו המריא לוושינגטון; טראמפ צפוי להכריז
של  בסמכותה  תכיר  הברית 
החיונית  הגולן,  ברמת  ישראל 
וליציבות  ישראל  של  לבטחונה 

האזורית".
ינאם  נתניהו  הממשלה  ראש 
 AIPAC של  השנתית  בוועידה 
נאומו  לאחר  בבוקר.  שלישי  ביום 
נתניהו  רה"מ  יקיים   AIPACב־
בגבעת  מדיניות  פגישות  שורת 
הקפיטול, עם מנהיג הרוב בסנאט 
הסנאט  הנהגת  עם  מקונל,  מיץ' 
צ'אק  בסנאט  המיעוט  מנהיג  ועם 
פגישות  יתקיימו  כן,  כמו  שומר. 
בית  יו"ר  עם  הנבחרים  בבית 

הנה־ עם  פלוסי,  נ'  הנבחרים 
מנהיג  ועם  הנבחרים  בית  גת 
קווין  הנבחרים  בבית  המיעוט 

מקארתי.
כדי  לוושינגטון  יוצא  "אני 
אני  טראמפ.  הנשיא  עם  להיפגש 

האמריקנית  ההכרה  על  לו  אודה 
הגולן.  ברמת  ישראל  בריבונות 
אני אשוחח איתו על המשך המא־

של  בתוקפנות  שלנו  המשותף  בק 
יתגב־ רק  שלנו  הצעדים  איראן. 

רו", אמר נתניהו.

מזכיר המדינה האמריקני: "טראמפ הוא 
שליח ההשגחה העליונה עבור ישראל"

אחר כך, הוא פרש מהסכם הגרעין 
וחידש את הסנקציות. אבל הפעם – 
הוא עשה דבר היסטורי, הוא הכיר 

בריבונות ישראל ברמת הגולן".

לאור  נאמרו  נתניהו  דברי 
דונלד  האמריקני  הנשיא  הצהרת 
הזמן  "הגיע  כי  שאמר  טראמפ 
בריבונות  תכיר  הברית  שארצות 

הישראלית על רמת הגולן".

צה"ל תקף חוליית משגרי בלוני 
תבערה ברצועת עזה, שלושה נפצעו

נפצ־ פלסטינים  שלושה  ברצועה, 
עו בתקיפות.

אחד  הפלסטינים,  לטענת 
הוא  צה"ל  בתקיפות  הנפגעים 
לשיגור  קשור  שאינו  עיתונאי 
תקיפות  ישראל.  לעבר  הבלונים 
תקיפות  למספר  מצטרפות  אלו 
נוספות שביצע צה"ל כנגד משגרי 
לאחר  האחרונים,  בימים  בלונים 
מתונה  במדיניות  נקט  שבעבר 

יותר כלפי הפצצתם. 
עלתה  האחרונים  בימים 
כא־ הרצועה,  בגבול  המתיחות 

שני  נהרגו  השבוע  בסוף  רק  שר 
פלסטינים בני 18 ו־29 סמוך לאל 
במה־ עזה  לעיר  וממזרח  בוריג' 

בחמישה  שנערכו  הפגנות  לך 
המערכת.  לגדר  סמוך  מוקדים 
במהלך  פלסטינים,  דיווחים  לפי 
השתתפו  שבהם  העימותים, 
נפצעו  עזה,  תושבי  כ־9,500 
גז  ושאיפת  מירי  פלסטינים   62
ניסו  מפגינים  במקביל,  מדמיע. 
וזרקו  עליה,  ולטפס  בגדר  לחבל 
ובדרום  בצפון  מטענים  עשרות 

הרצועה. 
מדובר צה"ל נמסר אז כי "מאז 
התכנסו  הצהריים  אחר  שעות 
פלסטינים  מתפרעים  כ־9,500 
עם  הגדר  על  אזורים  במספר 
הציתו  אבנים,  יידו  עזה,  רצועת 
כוחות  מטענים.  ונטלו  צמיגים 
'צבא ההגנה' עסקו בפעולות אלה 

באמצעים לפיזור הפגנות וירי על 
פי ההוראות".

פורסם  ימים  מספר  לפני 
מתקיפות  אחת  של  נדיר  תיעוד 
צה"ל כנגד מפריחי בלוני תבערה, 
כאשר אחד מחברי החוליה ביקש 
למע־ את השיגור – ותיעד  לצלם 

שה את פגיעת צה"ל בחוליה.

ישראל ביטלה אירוע פלסטיני במרכז 
צרפתי במזרח י־ם, השגרירה בפריז ננזפה

"הרשות  כי  אמר  ארדן  השר 
בתקופה  מנסה  הפלסטינית 
את  לחזק  שאת  ביתר  האחרונה 
בדרכים  העיר  במזרח  נוכחותה 
מימון  העברת  כולל  מתוחכמות, 
לטובת  משמעותיים  בהיקפים 
המו־ וגורמי  מטעמה,  פעילויות 

פועלים  ישראל  ומשטרת  דיעין 
הנ־ אחר  להתחקות  כדי  הזמן  כל 

סיונות הללו ולעצור אותם".
הצ־ יותר  מוקדם  כך,  בתוך 
האיחוד  להודעת  צרפת  טרפה 
מכיר  אינו  הוא  לפיה  האירופי, 
ברמת  ישראל  של  בריבונותה 
האירופי  האיחוד  "עמדת  הגולן. 

לחוק  בהתאם  השתנתה.  לא 
בריבונותה  מכיר  אינו  הבינלאומי 
של ישראל על השטחים שנכבשו 
 ,1967 יוני  מאז  ישראל  ידי  על 
כולל רמת הגולן, ואינו רואה בהם 
נמסר  ישראל",  של  משטחה  חלק 
ומדינות  גרמניה  גם  מהאיחוד. 

המפרץ יצאו נגד ההחלטה. 

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ

מכרז 17/2019
קרצוף וריבוד חניה בגין - ברית ערים

רשאים להשתתף: מציעים בסיווג ג-1 ענף 200.  .1
ערבות הצעה על סך 15,000 ש"ח, בתוקף עד 31/7/2019.   .2

מע"מ)  (כולל  ש"ח   1,000 המכרז:  מסמכי  רכישת  עלות   .3
שלא יוחזרו בכל מקרה.

 ,15:00 שעה   11/4/2019 הצעות:  להגשת  אחרון  מועד   .4
במסירה ידנית בלבד במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר 

לב 6 שדרות (לתיבת המכרזים).
סיור מציעים (רשות) יתקיים ב- 28/3/2019 בשעה 10:30,   .5

במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר לב  6 שדרות.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט   .6

של עיריית שדרות, תחת הכותרת "מכרזים".
אמנון קוזניץ - מנכ"ל החברה

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

המהפכה עדיין כאן
מו־ את  לפסול  בג“ץ  החלטת 

מיכאל  ד“ר  של  לכנסת  עמדותו 
מועמדותם  את  ולאשר  בן־ארי 
של בל“ד ועופר כסיף עוררה זעם 
איפרגן,  משה  אך  בימין.  מוצדק 
לה־ נצטט  ממנו  ב'מידה'  במאמר 

דווקא  מאשימה  אצבע  מפנה  לן, 
לראשי הימין החדש. 

פתח  ההחלטה  טרם  "עוד 
מערכת  נגד  בקמפיין  בנט  נפתלי 
צה“ל  ידי  את  הכובלת  המשפט 
הצ־ ולאחריה  בטרור,  במלחמתו 

טרף לזעם הימין על החלטת בג“ץ 
הסלקטיבית בפסילת בן ארי. לא 
לק־ זאת  ניצל  אלא  הצטרף,  רק 

ש‘הימין  יצא  כך  פוליטי.  מפיין 
יום  באותו  פעמיים  הודה  החדש‘ 
שחוללה  השמרנית'  ש'המהפכה 
שקד,  המשפטים  שרת  לטענתו 
יש  לא היתה ולא נבראה. בפועל 
של  החוקתית'  'המהפכה  את  רק 
אהרן ברק. בכך הוכיח בנט גם את 
ששקד  המהפכה  לפיה  הטענה 
המשפט  בבית  שביצעה  טענה 
מזי־ עיניים  אחיזת  היתה  העליון 

קה ויצרה שאננות־שווא בימין.
שקד  כמה  עד  לזכור  "כדי 
מהפכה  שביצעה  לציבור  מכרה 
צי־ שני  הנה  בבג“ץ,  שמרנית 

שנה.  כחצי  מלפני  שלה  טוטים 
שקד  אמרה   2018 בספטמבר 
כי  אחרונות‘  ל‘ידיעות  בראיון 
של  סניף  לא  כבר  הוא  ”בג“ץ 
לכתב  אמרה  באוקטובר  מרצ“; 
חושבת  ”אני  ’האטלנטיק‘:  העת 
הציונות  ובוודאי  הימין,  שכל 
לא  השמרני,  המחנה  וכל  הדתית 
חוסר  על  יותר  להתבכיין  יכול 
העו־ המשפט“.  במערכת  ייצוג 

מנהלת  עצמה  שקד  שכעת  בדה 
קמפיין נגד האקטיביזם המשפטי 
מתבכיינת,  כלומר  המשתולל, 

מוכיחה את טענתי יותר מכל.
אחת  נקודה  ישנה  "אבל 
מהשיח.  קבוע  באופן  שחומקת 
דמויות  ששתי  לכך  לב  שימו 
של  הפסילה  בסיפור  מרכזיות 
לא  וכסיף,  בל“ד  ואישור  בן־ארי 
זכו משקד לבדל ביקורת, למרות 
המרכזי  התפקיד  את  שמילאו 
הדמויות  שתי  בג“ץ.  בהחלטת 
כהונת  תחת  שהפכו,  הן  הללו 
הדיפ־סטייט  פקידות  את  שקד, 
בכוחה.  תקדים  חסרת  למעצמה 
המשפטי  היועץ  הם  השניים 
ופ־ מנדלבליט  אביחי  לממשלה 

רקליט המדינה שי ניצן.
בסך  היתה  בג“ץ  "החלטת 
הרשמיות  העמדות  אימוץ  הכל 
כאשר  לכן  הללו.  השניים  של 
החלטת  על  זועמים  ובנט  שקד 
מעמדתם  מתעלמים  אבל  בג“ץ 
הדיפ־ ראשי  שני  של  הבעייתית 

סטייט המרכזיים שהובילו אותה, 
התופעה  את  היטב  מדגימים  הם 
החמורה שמאפיינת את כהונתם: 
המש־ הפקידים  שלטון  על  הגנה 

מאי  לחזק  תחתם  שהפך  פטיים, 
פעם. דוגמה נוספת לכך התקבלה 
עם הידיעה על כך שגורמים מש־

פטיים מתכוונים לזמן את בן־ארי 
לחקירה – עוד מסע ציד נגד איש 

ימין בהסכמה בשתיקה של שקד.
נפוצה,  טעות  למנוע  "כדי 
כמובן  איננה  המרכזית  טענתי 
בעמדות  מחזיקים  ושקד  שבנט 
שמאל. זה בוודאי לא נכון, וברור 
שמ־ ימין  אנשי  הם  ושקד  שבנט 

טענתי  ימניות.  בעמדות  חזיקים 
הם  ושקד  שבנט  שלמרות  היא, 
בפ־ למעשה,  הלכה  ימין,  אנשי 

הם  ציבור  כנבחרי  עולותיהם 
שוב ושוב משרתים את הגמוניית 

השמאל.
השאר  בין  זאת  לראות  "ניתן 
של  ביחסו  לתקשורת,  ביחסם 
מופ־ הוא  עליה  לאקדמיה  בנט 

לפקידות  שקד  של  וביחסה  קד, 
מופקדת,  היא  עליה  המשפטית 
מה  של  המרכזי  היסוד  שהיא 
שאנו מכנים 'דיפ־סטייט'. בשורה 
התחתונה, אנו כאנשי ימין בוחנים 
את נציגינו לא רק על עמדותיהם 
אלא בעיקר, על פועלם הפוליטי.
שופטים  מינוי  שבענין  "בעוד 
מהפכה  שום  היתה  שלא  אף   –
שו־ למנות  פעלה  שקד  השרה   –

מינתה  ולעליון  שמרניים  פטים 
שבענין  הרי  כזה,  מובהק  אחד 
הפקידות המשפטית שקד עשתה 
ועושה את ההיפך הגמור ופועלת 
הפ־ לזכור:  יש  אותה.  להעצים 
הזרוע  היא  המשפטית  קידות 
המשפ־ האקטיביזם  של  הארוכה 

טי, ולכן העצמתה היא מניה וביה 
העצמה של האקטיביזם הזה.

רל־ ומאוד  מרכזית  "דוגמא 
וונטית בימים אלה היא סעיף 18 
הסעיף  הממשלה‘.  יסוד:  ל‘חוק 
של  כהונה  להפסקת  מתייחס 
עבירה  מחמת  הממשלה  ראש 
תו־ שכהונתו  מפורשות  וקובע 
אם  ורק  הכנסת  על־ידי  רק  פסק 
המשפט  שבית  בעבירה  הורשע 
קבע שיש עמה קלון. אם הכנסת 
לא תפסיק את כהונתו, הרי שזאת 
הדין  שפסק  לאחר  רק  תופסק 
ערעור  לאחר  קרי  סופי,  נעשה 

עליו.
וחשוב  מרכזי  סעיף  "זהו 
של  כוחה  בהגבלת  ביותר 
למנוע  נועד  הוא  הדיפ־סטייט. 
ממשלה  ראש  להפיל  מהפקידות 
משפטיים  באמצעים  וממשלה 
הדרמטי  באופן  להתערב  וכך 
ביותר האפשרי בבחירת הציבור.

השלמה עם הפקידים

הודיעו  הימין  מפלגות  "רוב 
יש  שאלה:  אין  שמבחינתן  כבר 
כלשונו,  היסוד  חוק  את  לקיים 
נח־ שלשמה  מהסיבה  בדיוק 

החליט  החדש‘  ’הימין  אך  קק. 
הצהירה  שקד  השרה  אחרת. 
להגיש  יחליט  היועמ“ש  שאם 
לאחר  נתניהו  נגד  אישום  כתב 
ויחליטו  ”יתכנסו  הם  שימוע, 
אחרות,  במילים  לעשות“.  מה 
את  להגביל  שנועד  היסוד  חוק 
ולהגן  המשפטי  האימפריאליזם 
לא  הישראלית,  הדמוקרטיה  על 
גדולה  כניעה  היש  אותם.  מחייב 

מזאת לממשלת הדיפ־סטייט?

"את אותה פסיביות והשלמה 
גילתה  המשפטית  הפקידות  עם 
נקט  מנדלבליט  כאשר  גם  שקד 
והתק־ השערורייתית  בפעולה 

החשדות'  'כתב  בפרסום  דימית 
של  בשיאה  הממשלה  ראש  נגד 
שהימין  בזמן  הבחירות.  מערכת 
מנדלבליט  את  ובצדק,  ביקר, 
מקיר לקיר, הופיעה שקד בערוץ 
גיבוי  ניצן  ולשי  לו  והעניקה   12
מלא, שהצטרף לטענותיה הקוד־

מות על כך שהשניים עניניים ואין 
שום 'תפירת תיקים'.

את  שהסעיר  נוסף  "אירוע 
כעשרה  לפני  התרחש  הימין 
הזד־ נקרתה  שקד  לשרה  ימים. 

מנות נדירה להקים ועדת בדיקה 
לפרשת הגב' דוד, פרשה חמורה 
בכי־ משפטית  פקידה  של  ביותר 
רה שסרחה. חקירת הפרשה בא־

מצעות ועדה היתה יכולה להציב 
ושוויוניות  ראויות  מידה  אמות 
להתחיל  ואולי  בדיפ־סטייט, 

תהליך נחוץ של ניקוי אורוות.
"גם כאן, שקד החליטה לגבות 
אותה.  לבדוק  ולא  המערכת  את 
שכבי־ שקד,  השרה  של  ההסבר 

כול לא עשתה זאת מאחר והענין 
בדיחה  הוא  משפטי  בהליך  מצוי 
חלק  שרק  מכיוון  חשבוננו,  על 
משפטי,  בהליך  מצוי  ממנו  קטן 
מדו־ הנקודה.  זאת  לא  וממילא 

יותר  הרבה  רחבה  בפרשה  בר 
וחובה  דוד,  הגב'  נגד  מההליכים 
לחקור היבטים רבים שלה. הלכה 
למעשה, ההסבר שפרסמה השרה 
לדיפ־ מחמאה  עוד  הוא  שקד 

סטייט על חשבון הימין.
היועמ“שים  חוק  פרשת  "גם 
כאן  וגם  כמותה,  מאין  חמורה 
שקד  על־ידי  הציבור  מוטעה 
הפ־ הכרת  אי  בשל  ומעריציה 

הגיש  אוחנה  אמיר  ח“כ  רטים. 
כל  לפיה  מהפכנית  חוק  הצעת 
למנות  יוכל  לתפקידו  הנכנס  שר 
בתגובה  לבחירתו.  משפטי  יועץ 
רק  שלא  אחר,  חוק  שקד  קידמה 
של  החוק  הצעת  את  מתוכן  רוקן 
מעשי  באופן  חיזק  אלא  אוחנה, 
של  הבעייתי  מעמדם  את  וממשי 
נבחרי  חשבון  על  היועמ“שים 

הציבור.
המלמדות  ההכרעות  "אחת 
לגוף  נוגעת  שקד  של  ביותר 
המש־ במשרד  שהוקם  הביקורת 

פטים על הפרקליטות. עד שסוף 
להבהיר  שתכליתו  גוף  קם  סוף 
לדיפ־סטייט שלא הכל מותר וגם 
שקד  מפוקח,  הפקידים  שלטון 
קשות,  בו  פגעה  משפטים  כשרת 
וח־ מדולדל  גוף  במקומו  הקימה 
הפרק־ את  והותירה  שיניים,  סר 
ליטות ללא ביקורת משמעותית.

גם  נדם  שקד  של  "דברה 
פעילות  של  נוספים  במקרים 
דיפ־סטייט מובהקת כמו פרשות 
גל הירש, גיא ניר או רוני ריטמן, 
והאכי־ פוסקות  בלתי  הדלפות 

ראש  בחקירות  הבררנית  פה 
סער  הימין  אלו  בכל  הממשלה. 
ושקד,  בנט  השרים  מלבד  וגעש 
את  גיבתה  או  שתקה  שבעצמה 

הדיפ־סטייט.
הדילים  את  נזכיר  "לסיום 
עור־ לשכת  עם  שקד  של  הרעים 
כי הדין והעומד בראשה אפי נוה, 
אנטי־ אג‘נדה  ששירתו  דילים 
הפכה  שקד  מובהקת.  ליברלית 
שקידמה  משמעותית  רפורמה 
כוחה  את  להגביל  ובמקום  לבני 
קו,  איתה  יישרה  הגילדה  של 
עבורה  והכריזה  אותה,  העצימה 
למש־ הסטודנטים  נגד  מלחמה 
'הצפת  במושג  שימוש  תוך  פטים 
המקצוע' הלקוח היישר מהז‘רגון 

הקומוניסטי.

המערכת נשארה חזקה

המר־ הכוח  מוקדי  "שלושת 
הם  בישראל  השמאל  של  כזיים 
האקד־ התקשורתית,  ההגמוניה 
המשפ־ (בעיקר  והפקידות  מיה, 

’דיפ־סטייט‘.  בפינו  המכונה  טי) 
לכולם בימין ברור הקשר בין הקו 
המיינסטרים  תקשורת  שמובילה 
הפ־ וההחלטות  האקדמיה  לבין 
את  מחברים  וכאשר  קידותיות, 
בתחום  ושקד  בנט  של  הפעולות 
עגומה  היא  שעולה  התמונה  הזה 

וקשה.
הפוליטית  דרכם  "מראשית 
ב־2013 פעלו שקד ובנט פעמיים 
בת־ השמאל  הגמוניית  לטובת 

חוק  בהצעת  אחת  פעם  קשורת. 
עוב־ היתה  שאם  היום‘,  ’ישראל 

אנושה  בצורה  פוגעת  היתה  רת 
בימין, ופעם שניה בהקמת תאגיד 
כאשר  דווקא  הציבורי  השידור 
אותו  לסגור  הזדמנות־פז  נקרתה 
מאות  הציבור  מקופת  ולחסוך 
מיליונים שמבוזבזים על עוד כלי 

תקשורת שמאלני.
"מנקודת מבט ליברלית חובה 
לשאול: כיצד נבחרי ציבור שפו־

מעצימים  העיסוק,  בחופש  געים 
בגילדות  תומכים  האקדמיה,  את 
הפוגע  חוק  מקדמים  מקצועיות, 
בעיתון פרטי ומגנים בחירוף נפש 
על שידור ציבורי, תופסים ומש־

חירות  כמקדמי  עצמם  את  ווקים 
נקודת  חופשי?  ושוק  הפרט 
המבט הליברלית היא מרכזית גם 
שברוב  מכיוון  פוליטית,  מבחינה 
הפעולות  המקרים  של  מכריע 
בימין  פוגעות  האנטי־ליברליות 

ומבצרות את הגמוניית השמאל.
פולי־ היא  ששקד  ספק  "אין 

טיקאית מוכשרת עם מכונת יחסי 
ציבור מצוינת. היא הצליחה למ־
תג את עצמה כמי שנלחמת באק־
טיביזם המשפטי ותומכת בריבו־

נות העם. אבל האמת היא שלצד 
הדיבורים הללו מתברר שבפועל, 
ומרכ־ מכריעות  החלטות  באוסף 

זיות במהלך כהונתה, היא לא רק 
המשפ־ הדיפ־סטייט  את  גיבתה 

טי, אלא חיזקה אותו.
שום  אין  שנים  ארבע  "אחרי 
אחריה  משאירה  ששקד  ספק 
פחות  לא  משפטית  מערכת 
חזקה.  יותר  הרבה  אלא  חזקה, 
זקוק  שהימין  האחרון  הדבר  לכן 
שקד  של  נוספת  קדנציה  הוא  לו 
במהלכה  המשפטים,  במשרד 
במי־ הימין  את  תרדים  שוב  היא 
לים יפות וקמפיינים, בזמן שהיא 
הפקידים.  שלטון  את  מעצימה 
שיש  חלילה  איננה  לך  הסיבה 
לא,  ממש  שקד,  נגד  משהו  לנו 
נגד  משהו  לנו  יש  בהחלט  אבל 
האחרונות  השנים  הדיפ־סטייט. 
לא־ כאשר נותנים  כי  לנו  הוכיחו 
נשים שמחזיקים בעמדות ימניות 
לקדם את הדיפ־סטייט, עובדה זו 
למשרתים  אותם  הופכת  בדיוק 
הגמוניית  של  במיוחד  משובחים 

השמאל".

NGN

רפי איתן, יו"ר מפלגת הגמלאים 
לשעבר, הלך לעולמו

מאת מאיר ברגר

קהילת  ממקימי  איתן,  רפי 
מפלגת  ויו"ר  הישראלי  המודיעין 
לעולמו  הלך  לשעבר,  הגמלאים 

בגיל 92.
בת־ לק"ם  כראש  כיהן  איתן 

קופה שבה הופעל בארה"ב, ג'ונתן 
לענייני  כשר  כיהן  הוא  פולארד. 
אהוד  של  בממשלתו  גמלאים 

אולמרט (2006 – 2009).
המ־ אגף  כראש  כיהן  כאשר 

על  איתן  פיקד  במוסד  בצעים 
אדולף  הנאצי  הצורר  של  לכידתו 
אייכמן בארגנטינה, שנשפט ביש־

ראל והוצא להורג.
הודיע  איכילוב  החולים  בית 

של  טובה  בשיבה  "פטירתו  על 
המודיעין  קהילת  ובכיר  השר 
המ־  .92 בגיל  איתן  רפי  רפאל 

על  החולים  לבית  מודה  שפחה 
נוספים  פרטים  המסור.  הטיפול 
בהמ־ המשפחה  ידי  על  יימסרו 

שך".
הבחירות  לאחר   ,2006 במאי 
הצטר־ את  הוביל  ה־17,  לכנסת 

פות מפלגתו לקואליציה בראשות 
ההסכם  במסגרת  קדימה.  מפלגת 
לשר  מונה  המפלגות  בין  שנחתם 
הח־ בממשלה  גמלאים  לענייני 

אולמרט.  אהוד  בראשות  דשה 
ב־2009  ה־18  לכנסת  בבחירות 
אחוז  את  גיל  מפלגת  עברה  לא 

החסימה.

שוטרים נפגעו כשפרצו 
לדירה בוערת והצילו לכוד

מאת חיים מרגליות

הבחינו  עבודתם  במהלך 
מיתמר  סמיך  בעשן  שוטרים 
בשכונת  שפרצה  משריפה 
השו־ שמונה.  בקרית  מגורים 
ואחת  מידית  לשם  פנו  טרים 
אדם  ישנו  כי  דיווחה  השכנות 
בקו־ הדירות  באחת  שנלכד 
מנסה  נוסף  ואדם  השניה  מה 

לסייע לו.
את  ניפצו  השוטרים 
אליה  בדירה  החלון  שמשת 
סמו־ דירה  של  מחלון  טיפסו 

שחור  עשן  כדי  תוך  ושם,  כה 
וסמיך, הצליחו להבחין באדם 

שמנסה  נוסף  ואדם  נסער 
ולהוציאו  להירגע  לו  לסייע 

החוצה. 
כיצד  שראו  השוטרים 
במהירות  מתפשטת  האש 
לכוונם, הרימו בכוח את אותו 
אזרח אל חלון אחורי שמצאו 
פרי,  נשאו  המאמצים  בדירה. 
להצילו  הצליחו  אכן  והם 
הגיעו  בהמשך  מהלהבות. 
שכיבו  האש  כבאי  למקום 
סריקות  וערכו  הלהבות  את 

לוודא שאין עוד לכודים. 
לחדר  פונו  השוטרים  שני 
רפואי  טיפול  לקבלת  מיון 

בעקבות שאיפת עשן. 
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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]

מרפסת   + מ'   80 חד'   3 בהזית 
א'  קומה  סגורה.  גדולה 
ייעוץ  המאה  עסקת   .2,400,000
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20052039]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20052038]

מ'   75 יפיפייה  חד'   4 ברייכמן 
 .1,930,000 ב'.  קומה  משופצת 
נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 
100% אמינות,   100%  -

מקצוענות.058-32-250-90.
[20052037]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20052036]

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

.058-32-250-90
[20052035]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20052034]

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

.32-250-90
[20052033]

הדר  בעץ  בירושלים!  לגור  אפשר 
בנין חסידי 5 חדרים גדולה קומה 
1,950,000 חלקי.  משופצת  ב' 
נדלן'  ייעוץ  המאה  'עסקת  בלבד. 
- 100% אמינות 100% מקצוענות. 

.058-32-250-90
[20052032]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20052031]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20052030]

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

.32-250-90
[20052029]

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

[20052028]

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

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]

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]

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]

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]

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

סיוע והכוונה ללא תשלום
[20050839]

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

3179474
[20050498]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050494]

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

7628-176 "היימשע תיווך - משה
[20051958]

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

176 משה, היימשע תיווך
[20051957]

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

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

768-0724
[20051945]

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

שוורץ נדל"ן 052-768-0724
[20051944]

 *   *  $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]

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
חזית  קד'  חד'   4 מלאכה  בבעלי 
מעלית חדשה מיידית 1,970,000ש''ח 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20052087]

יפהפיה  ענקית   5 מינץ  באזור 
גדולים  ומטבח  סלון  כ-170מ"ר 
מעלית   + ק"ג  ענקית  מרפסת   +
03- "אפיק-נכסים"  2,700,000ש"ח 

5791514
[20052086]

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

5791514
[20052085]

יפהפיה  90מ"ר  4ח'  ס.אזר  באזור 
"אפיק  1,870,000ש"ח  ק"ג  כחדשה 

053-3128884 נכסים" 03-5791514
[20052084]

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

5791514
[20052083]

בני ברק | השכרה
חצר   + 250מ"ר  פרטי  בית  להשכרה 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052091]

יפהפיות  יחידות  גבירול  באבן 
ק"ק  מאווררות  סוכות   + 45,35מ"ר 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052090]

ענקית   4 פנטהאוז  רמב"ם  באזור 
כל  מעלית   + ק"ד  ענק!  מרפסת   +
הקומה 6,000ש"ח "אפיק-נכסים" -03

5791514
[20052089]

בשכון-ג' 3 יפהפיה חדשה 4,400ש"ח 
מיידי "אפיק-נכסים" 03-5791514

[20052088]

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]

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. 
מודיעין עלית 

רוצים   ? דירה  למכור  רוצים 
להשכיר דירה ? רק תיווך אימקס 
053-3146470 בטלפון  נכסים 

אמינות-מקום-ראשון
[20052081]

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]

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]

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]

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]

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

חצר ממולץ!. 077-7990764
[20049879]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

אלבוים 052-715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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

משרד התחבורה. 053-4112154
[20050148]

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

053-310-20-26
[20043211]

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

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

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

0527-10-10-20
[20040492]

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]

לעסקים  שירות  הנותן  למשרד 
פרוייקטים  למגוון  מזכיר/ה 
ניהול  יומנים,  ניהול  מעניינים, 
ביום,  שעות   3 לקוחות,  קשרי 
2,800 ש''ח * לחברה בי-ם פקיד/ה 
לעבודה מול לקוחות, ועוד. 8,000
פקיד/ה  בב"ב  לחברה   * ש''ח 
משרת  שקטה,  משרדית  לעבודה 
072- קריירה  ש''ח.   6,000 בוקר, 

22-222-62
[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]

ָ - היום  אחרי  הולך  הלילה  בקדשים 
חמישי  ביום  מחתן  בתורה  יגיע  ת"ח 
קדישא  דהילולא  יומא  ב'  אדר  כ"א 
מליזענסק  אלימלך  ר'  הרה"ק  של 

זיע"א. לתרומות: 054-8599138
[20052082]

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]

חובות  יח     תרומות  ירושלמי:  היומי  דף  קיז     חולין  בבלי:  היומי  דף 
משנה יומית: ב"ב י, ז-ח    הלכה  הלבבות: חשבון הנפש הי"ז (ההתבודדות) 
יומית: או"ח תעז, ב - תעח, ב    רמב"ם יומי: פרה אדומה ח-י    שו"ע הרב 
- רב יומי: כה, לב-לג    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' מה-נג    חפץ חיים:

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' עו: לה"ר ח, ג-ד  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

7:577:587:578:007:597:55סו"ז ק"ש מג"א
8:428:448:438:458:448:41סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:139:159:149:169:169:12סוף זמן תפלה מג"א
9:439:459:449:469:469:42סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:4611:4711:4711:4811:4811:45חצות היום
12:1612:1812:1712:1912:1912:15מנחה גדולה

17:5719:5417:5617:5617:5617:51שקיעת החמה
זמנים למחר

4:084:104:084:114:114:06עלות השחר
4:484:494:484:514:504:46זמן ציצית ותפילין

5:375:445:365:415:415:36הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
סופר  6762954 הר- סיני 15, ב"ב    תל אביב הר סיני 050-8900419 יפו 29    בני ברק סופר פארם יפו ירושלים
077-8881140 רח' אלנבי 115 מהשעה 19:00 עד 01:00  סופר פארם שנקין 077-8880830 רח' שנקין  פארם אלנבי
077-8881090 רח' אבן גבירול 124 מהשעה 19:00 עד 01:00 62 מהשעה 19:00 עד 01:00  סופר פארם אבן גבירול
8331107 רח'  רפא-אל 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה סופרפארם מינסטור
סופרפארם 077-8880100 סופר פארם גרנד קניון 077-8880770/771 שמחה גולן 54    רמת גן שטמפר 14    חיפה

סופר  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 

03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 212.27-
אתמול: 212.27-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
15-7

תל אביב
19-11

חיפה
18-10

גולן
17-7

טבריה
22-11

גליל
13-6

באר שבע
21-9

אילת
26-14

מזג האויר
ירידה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית ותחול ירידה 
בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי. משעות 
הערב הגשם יתחזק בהדרגה ברוב אזורי 

הארץ וילווה בסופות רעמים וברד. בחרמון 
יירד שלג. חשש לשטפונות בנחלי המזרח 

והדרום.

שני - לרוב מעונן. הטמפרטורות יירדו עוד 
ויהיו נמוכות מהרגיל. יוסיפו לרדת גשמים 

לפרקים מלווים בסופות רעמים וברד 
מצפון הארץ עד הנגב ובחרמון יירד שלג. 

קיים חשש משטפונות בנחלי המזרח. 
אחה"צ הגשמים ייחלשו בהדרגה.  

שלישי - מעונן חלקית. עליה קלה 
בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה 
נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ 

ובמרכזה עדיין יתכן גשם מקומי קל.  

רביעי - מעונן חלקית. תחול עליה קלה 
נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות עדיין 
תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם 

מקומי ויתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר 
בצפון הארץ. בחרמון יירד שלג. 

רביעישלישישני

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



נורבגיה: 1,300 איש חולצו במסוקים 
מספינת טיולים שנסחפה אל תוך הים 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

'ויקינג  בספינת  הבילוי  מסע 
סקיי' הפך לסיוט ממושך ל־1,300
על  שהיו  הצוות  ואנשי  הנוסעים 

הספינה הענקית. 
הס־ מנועי  הדיווחים,  פי  על 
כשהיתה  לפעול  הפסיקו  פינה 
נשבו  באזור  נורבגיה.  חופי  מול 

הספינה  את  שסחפו  עזות  רוחות 
הצליחו  ולבסוף  הים,  עומק  אל 
את  לפעולה  להחזיר  הצוות  אנשי 
להם  שאפשר  מה  המנועים,  אחד 
ולעגון  ליבשה  מעט  להתקרב 
קילומטרים  כשני  של  במרחק 

מהחוף. 
במדינה  כוחות  החלו  במקביל 
הנוסעים  של  לחילוצם  להיערך 
מסוקים  מספר  ובעזרת  הרבים, 
פינו אותם לכפר סמוך, בו הוקמו 
מתחמים מאולתרים שבהם שוכנו 
או  התקלה  לתיקון  עד  המפונים, 

עד שיימצא להם פתרון חלופי. 
בקצב  נערך  עצמו  החילוץ 
איטי, בשל תנאי מזג האוויר ומס־

פר המסוקים המצומצם שהורשה 
בשל  באזור,  במקביל  לפעול 
המסוקים  של  להתנגשות  החשש 

באוויר. 

התפתחות מסעירה בפרשה שטלטלה את הקהילה היהודית צרפת:

צרפת: רוצח מרת חלימי 
הי"ד לא יעמוד לדין

חוות דעת פסיכיאטרית בצרפת נוספת קבעה סופית כי רוצח מרת שרה חלימי 
הי"ד לא היה כשיר בשעת האירוע למרות שכעת הוא שפוי 
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המזעזע  הרצח  לאחר  שנתיים 
חוות  כי  הודיע  בפריז  משפט  בית 
קבעה  נוספת  פסיכיאטרית  דעת 
חלימי  שרה  מרת  רוצח  כי  סופית 
הי"ד לא היה כשיר בשעת האירוע, 

למרות שעתה הוא כשיר לגמרי.
חוות  המשפט,  בית  לדברי 
כי  קבעה  פסיכיאטרית  דעת 
בליל  אך  בדעתו  שפוי  ''הנאשם 
למעשיו  אחראי  היה  לא  הרצח 

בשל התקף פסיכוטי".
המאבק  בעקבות  כזכור, 
היהודית  הקהילה  של  הנחוש 
פסי־ דעת  חוות  הוגשה  בצרפת, 
המ־ הרצח  כי  הקובעת  כיאטרית 
הי"ד  חלימי  שרה  הגב'  של  חריד 
ממאלי  מוסלמי  צעיר  בידי  בפריז 
זאת  אנטישמיים.  ממניעים  בוצע 
נמנעה  בצרפת  שהתביעה  לאחר 
רקע  על  היה  האירוע  כי  מלקבוע 
אנטישמי אלא הגדירה את הרוצח 

כבלתי אחראי למעשיו.
נרצחה  הי"ד  חלימי  הגב' 
בתחילת חודש ניסן לפני שנתיים 
על ידי אחד משכניה, צעיר ערבי. 
האירוע  לזירת  שהוזעקו  שוטרים 
לא פעלו למנוע את הרצח, למרות 
שהיו עדים למעשיו האלימים של 

הרוצח, קובילי טראורה שמו.
הוא נעצר זמן מה לאחר הרצח 
למע־ ולהישלח  להיחקר  ובמקום 
סובל  שהוא  מומחים  קבעו  צר 
מבעיות נפשיות ושלחו אותו לא־

קרוב  שנמשך  פסיכיאטרי  שפוז 
לשלושה חודשים. רק לאחר לחץ 
התביעה  החליטה  רבות  ומחאות 
בן  טראורה  את  להעביר  שניתן 
ה־27, לבית כלא ולפתוח בחקירה 

נגדו. 
אינ־ ומשפטי  ציבורי  מאבק 

היהודית  הקהילה  של  טנסיבי 
במדינה עורר את התביעה לבדוק 
במקביל  המקרה  את  ביסודיות 
המשטרה  נגד  שהוגשה  לתביעה 
שלא פעלה למנוע את הרצח למ־

רות שהוזעקה למקום עם תחילת 
האירוע.

למרות הקביעה שרצח חלימי 
כוללת  אנטישמי,  רקע  על  בוצע 
מומחה  ע"י  שהוגשה  הדעת  חוות 
ביותר  בעייתיות  פסקאות  יהודי, 
שמבהירות כי טראורה פעל תחת 
ולא  מסוכנים  חומרים  השפעת 
היה אחראי למעשיו. חוות הדעת 
הרוצח,  של  גרסתו  את  מוסרת 
החליט  מדוע  הסבר  לו  אין  לפיה 

ממרפסת  בוקר  לפנות  לחדור 
ללא  נכנס  אליה  שכנים,  דירת 
של  דירתה  למרפסת  אלימות, 
שט־ מוסיפה  הדעת  חוות  חלימי. 

שמדובר  ידע  שלא  אמר  ראורה 
בדירתה של שרה חלימי, אך הבין 
וראה  לדירה  שחדר  לאחר  זאת 
חנוכיה. "הוא ביקש ממנה לקרוא 
עליה  שהתנפל  לפני  למשטרה 
בקנה  העולה  דבר  בפתאומיות, 
אחד עם המצב הרגשי הקיצוני בו 
שימוש בחומרים  בגלל  נתון"  היה 

מסוכנים בשעות שקדמו לרצח. 
בית  ביקש  זו  עמדה  למרות 
בדיקה  לערוך  בצרפת  המשפט 
כי  שמצאה  נוספת  פסיכיאטרית 

הוא לא היה אחראי למעשיו.

בלגיה: קריאה לאונסק"ו לבטל 
תמיכה באירוע תרבות אנטישמי
מזכ"ל אונסק"ו מסרה בתגובה כי הנושא יעלה לדיון וכי "חובתה של אונסק"ו 

היא להיות עירנית ובלתי מתפשרת לגבי אירועים כאלו כמו בעיר אלסט"
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אונסק"ו  של  דיון  במהלך 
נציגי  גינו  שישי  ביום  שהתקיים 
את  בחריפות  ופולין  אוסטריה 
בחודש  שהוצג  האנטישמי  המיצג 
לאונסק"ו  וקראו  בבלגיה  האחרון 
והתמיכה  ההכרה  את  לבטל 
זכתה  בנושא  עצומה  זה.  באירוע 
אדם  בני  אלף   15 של  לחתימתם 
שקראו להנהגת אונסק"ו להתנער 

מהאירוע האנטישמי.
שה־ תרבות  באירוע  כזכור, 

שבבלגיה,  אלסט  בעיר  תקיים 
אנ־ מוטיבים  עם  בובות  הוצגו 

באירוע  זעם.  וגררו  טישמיים 
שהתקיים בחוצות העיר ומומן גם 
על ידי ארגון 'אונסקו' של האו"ם, 
ענק  בובות  המבקרים  בפני  הוצגו 
ארוך,  אף  בעלי  יהודים  בדמות 
ארוכות  פאות  מרושעות,  פנים 

ושטריימלים.

הת־ את  שהזכירו  הבובות, 
טרום־השואה,  הנאצית  עמולה 
כשאחד  אלסט,  ברחובות  סיירו 
פו־ בזמן  ובו  סיגר  מעשן  מהם 
למרגלותיהם  לנדבה.  ידו  שט 
כסף  ומטבעות  שטרות  גם  נראו 

רבים.
הוכנס  אלסט  בעיר  האירוע 
האירועים  לרשימת  תש"ע  בשנת 
לת־ וזוכה  אונסק"ו  של  הרשמית 
האר־ של  רשמית  והכרה  מיכה 

של  החריף  הגינוי  בעקבות  גון. 
מזכ"ל  אמרה  וגרמניה,  אוסטריה 
"חובתה  כי  אזולאי,  גב'  אונסק"ו, 
עירנית  להיות  היא  אונסק"ו  של 
אירועים  לגבי  מתפשרת  ובלתי 

כאלו כמו בעיר אלסט".
בנושא  הדיון  כי  הודיעה  היא 
של  הבא  הכנס  במהלך  יתקיים 
אכן  אם  בקולומביה.  אונסק"ו 
יוחלט להסיר את ההכרה והתמי־
כה של אונסק"ו בפסטיבל שהציג 

את הבובות האנטישמיות באלסט, 
שמתק־ הראשונה  הפעם  תהיה  זו 

בלת החלטה כזו.
יצוין כי זו לא הפעם הראשונה 
שמארגני הפסטיבל בבלגיה מעו־

הם  תשע"ג  בשנת  סערה.  ררים 
הציגו דגם מתנפח של קרון רכבת 
למחנות  יהודים  שהובילה  נאצית 

ההשמדה.
אברהם  הרב  בריסל  של  רבה 
המידע  את  קיבל  כי  אמר  גיגי 
מהקהילה  המזעזעות  והתמונות 
הק־ "התמונות  באלסט.  היהודית 

אפלים  ימים  מזכירות  הללו  שות 
ביותר  החמור  אירופה.  בתולדות 
שהקרנבל  העובדה  היא  בענין 
המביש הזה מתקיים בחסות 'אונ־

בינלאומי  שארגון  במקום  סקו'. 
סובלנות  של  ערכים  ישווק  שכזה 
של  רעיונות  משווקים  הם  וכבוד 
וגזע־ הסתה  אנטישמיות  שנאה 

נות".

איטליה: פוליטיקאי איטלקי שנאבק בחובת 
החיסונים אושפז עם אבעבועות רוח 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מפסיקים  לא  האיטלקים 
פרדיגה,  מסימיליאנו  על  לצחוק 
הפופוליס־ הימין  מפלגת  מנהיג 

באחרונה  שאושפז  'הליגה',  טית 
החו־ בבית  ימים  ארבעה  למשך 
באבעבועות  שלקה  לאחר  לים, 

רוח. 
קולני  מתנגד  הינו  פרדיגה 

לתוקף  באחרונה  שנכנס  לחוק 
שלא  ילדים  ולפיו  באיטליה, 
הנפוצים,  הנגיפים  נגד  חוסנו 
ללימודים,  להגיע  יורשו  לא 
כספיים  קנסות  יוטלו  כן  וכמו 

את  לחסן  שמתנגדים  הורים  על 
לפני  כבר  אושר  החוק  ילדיהם. 
רק  לתוקף  נכנס  אך  כשנתיים, 
באחרונה, בגלל לחץ פוליטי כבד 

שהופעל נגדו. 
מחלה  היא  רוח  אבעבועות 
בכל  כמעט  פוגעת  היתה  שבעבר 
החיסונים  נפוצו  מאז  אך  ילד, 
אלא  יחסית.  נדירה  היא  כנגדה 
רבים  הורים  הפסיקו  שבאיטליה 
תעמולה  בשל  ילדיהם  את  לחסן 
והציגה  בנושא  שנעשתה  שקרית 
לילדים,  כמסוכנים  החיסונים  את 
להתפשט  החלו  כך  ובעקבות 
כדוגמת  נגיפיות  מחלות  מחדש 
ומחלות  חצבת  רוח,  אבעבועות 

ילדים נוספות. 

פיצוץ אדיר בסין: 62 הרוגים ומאות פצועים 
במפעל לייצור חומרי הדברה מצפון לשנגחאי 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נהרגו  אדם  בני   62 לפחות 
בפיצוץ  נפצעו  נוספים  ומאות 
לייצור  במפעל  שהתחולל  אדיר 
לשנגחאי  מצפון  הדברה  חומרי 
המלווים  הדיווחים  פי  על  שבסין. 
בו  במקום  מהאזור,  בתצלומים 
גדול,  מכתש  נוצר  המפעל  שכן 

כתוצאה מעוצמת הפיצוץ. 
אדם  בני  אלפי  כי  דווח,  עוד 
לה־ מחשש  באזור,  מבתיהם  פונו 

תפשטות חומרים רעילים באוויר. 
מאמצי החילוץ מבין הריסות המ־

פעל נמשכים, וקיים חשש לעליה 
לפי  ההרוגים.  במספר  נוספת 
עדיין  אדם  בני  כ־28  הדיווחים, 
מאות  ומבין  נעדרים,  מוגדרים 
במצב  עשרות  ישנם  הפצועים 

אנוש או במצב קשה מאוד. 

אינם  אמנם  זה  מעין  אירועים 
שכיחים בסין, אך כבר אירעו בש־
נים האחרונות מספר פעמים. הר־

את  לטשטש  נוהגות  בסין  שויות 
מלהציג  ונמנעות  הללו,  האסונות 
את מספרם האמיתי של ההרוגים, 

כך לטענת ארגוני סביבה וגורמים 
אחרים המותחים ביקורת על הת־

נהלותו של המשטר הסיני. 

מספר ההרוגים בציקלון שהכה באפריקה 
הגיע ליותר מ־700 וממשיך לטפס 

כבוד למערך הרפואה הישראלי: 

בית החולים 'שיבא' דורג במקום 
העשירי בעולם על ידי המגזין 'ניוזוויק'

מאת מאיר קליין 

בתל  'שיבא'  החולים  בית 
העשירי  במקום  מדורג  השומר 
בעולם  החולים  בתי  כלל  מבין 
כולו, בדירוג בתי החולים הטובים 
האמריקאי  המגזין  של  ביותר 
מגיעים  לפניו  'ניוזוויק'.  היוקרתי 
אמריקאים,  חולים  בתי  בעיקר 

גם  אך  ועוד,  שיקגו  ממינסוטה, 
חולים  בית  בברלין,  חולים  בית 

בסינגפור ואחרים. 
החו־ בית  כי  הניוזוויק מדגיש 
לכמי־ טיפול  המעניק  שיבא,  לים 

הוא בית  שנה,  מדי  ליון מטופלים 
ביותר  והטוב  המתקדם  החולים 
במ־ ומדורג  כולו,  התיכון  במזרח 

קום העשירי בעולם. בעיתון מוצג 

היושב  ככזה  שיבא  החולים  בית 
הפ־ שיתוף  ומודגש  אביב,  בתל 

הפקולטה  עם  שלו  הרפואי  עולה 
לרפואה באוניברסיטת תל אביב. 

3578%

1599-515-000
11:00-12:00 17:00-21:00

9151639

הקודם זוכה!

מבחר דגמים
חדשים תשע״ט

נחת מאמריקה 
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אסון  של  המחרידים  ממדיו 
ממשיכים  באפריקה  הציקלון 
להתברר, וחושפים כי החששות 

המוקדמים לא היו מוגזמים. 
עד כה דווח על מציאת יותר 
בשלוש  האסון  הרוגי  מ־700 
כשבראש  שנפגעו,  המדינות 
מו־ מופיעה  הקודרת  הרשימה 

זמביק עם 417 הרוגים שאותרו 
עם  זימבבואה  אחריה  כה,  עד 
259 הרוגים, ואת הרשימה סוג־

רת מלאווי עם 56 הרוגים. 

במקביל מדווחים כלי התק־
המתחולל  את  המסקרים  שורת 
מפלס  ירידת  המשך  על  באזור 
הרוגים  של  וגילויים  המים, 
ההע־ את  שמחזק  מה  נוספים 

מספר  לפיהן  המוקדמות  רכות 
יותר  ואף  לאלף  יגיע  ההרוגים 

מכך. 
הפדרציה  מדווחת  במקביל 
הצל"א,  ארגון  של  הבינלאומית 
מלריה  של  מקרים  מספר  על 
באזורים  התגלו  שכבר  וכולרה 
מפני  חשש  וקיים  שנפגעו, 
התפשטות מואצת של המחלות 

הללו, כפי שאירע לא פעם בא־
זורים מוכי אסון. 

הרשויות מדווחות על כחצי 
מיליון בני אדם שהושפעו באופן 
הקטלנית,  מהסופה  משמעותי 
שייפגעו  חשש  קיים  ושלגביהם 
גם מהמחלות שמגיעות בעקבו־

תיו. ארגוני הסיוע הבינלאומיים 
לע־ להתגייס  למדינות  קוראים 

זרת האזרחים שנותרו חסרי כל, 
הסיוע  כי  נראה  עתה  לעת  אך 
הנדרשים  בממדים  מגיע  אינו 
כדי להתמודד עם המצב הקשה 

באזור שנפגע. 

לא יעמוד לדין. ביתה של גב' חלימי הי"ד
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