
מאת מאיר ברגר

רי־ ראובן  המדינה,  נשיא 
שלב  את  אתמול  פתח  בלין, 
המפלגות  נציגי  עם  ההתייעצויות 
המ־ הענקת  על  ההודעה  לקראת 
הבאה  הממשלה  להרכבת  נדט 

לאחד מחברי הכנסת.
שהגיעה  הראשונה  המשלחת 
משלחת  היתה  הנשיא  בית  אל 
לוין  יריב  השר  הליכוד.  סיעת 
כי  אמר  המשלחת  את  שהוביל 
בשם  כאן  להיות  שמחים  "אנחנו 
הג־ הסיעה  שהיא  הליכוד  סיעת 
שה־ הסיעה  בכנסת,  ביותר  דולה 

המצביעים  מספר  עבורה  צביעו 
הגדול ביותר, ואנחנו כמובן רוצים 
נתניהו  בנימין  על  בפניך  להמליץ 
ביותר  הרב  באמון  שזכה  כמי 

ביותר  הרבה  הציבורית  ובתמיכה 
הממשלה  את  להרכיב  מנת  על 

הבאה".
השר  את  שאל  ריבלין  הנשיא 
ימליצו 61  לא  אם  יהיה  לוין, "מה 
הממשלה  ראשות  על  כנסת  חברי 
בצורה  שואל  אני  נתניהו,  על 

תיאורטית".
לוין:  השר  אמר  בתשובה 
של  ממליצים  יהיו  שלא  "בהנחה 
הגדו־ הסיעה  עדיין  אנחנו   61

הממליצים,  רוב  ועם  ביותר  לה 
הגדול  הסיכוי  את  יש  ולנתניהו 
שגם  כך  ממשלה,  להרכיב  ביותר 
במקרה כזה יש להטיל את הרכבת 

הממשלה על בנימין נתניהו".
ריבלין,  אמר  הפגישה  בסיום 
ביש־ המלצתכם.  את  "שמעתי 

מקבוצות  שמורכב  עם  יש  ראל 

העם  לאחדות.  אליכם  וקריאתי 
לא  והאתגרים  לאחדות  מצפה 
פשוטים. צריך לחפש את המגשר 

שבינינו למרות חילוקי הדעות".
שהגיעו  לבן'  'כחול  נציגי 
המפ־ יו"ר  על  המליצו  אחריהם 

הממשלה.  להרכבת  גנץ  בני  לגה 

אשכנזי  גבי  לשעבר  הרמטכ"ל 
סו־ היו  "הבחירות  בפגישה,  אמר 

ערות ואנחנו מכבדים את החלטת 
העם. באופן לא מפתיע נמליץ על 
שהשגנו  בהישג  גאים  אנחנו  גנץ. 
בפרק זמן קצר. נמשיך לשרת את 
  המשך בעמ' י

משה דורפמן 
בהר"ר יהודה הי"ו 

ישיבת טכשנוב י-ם
צפת 

בתיה רוזנפלד 
בהר"ר נתן הי"ו 
סמינר בית חינוך 
מודיעין עלית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום ראשון, אור לי' בניסן תשע"ט

פנחס אליהו לבינסון
בהר"ר גדעון הי"ו
ישיבת חזון נחום

ירושלים

דבורה נעמי כפיף
בהר"ר רחמים אליהו הי"ו
סמינר בית ברכה י-ם
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי, י"א בניסן תשע"ט
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נשיא המדינה החל בסבב ההתייעצויות:

נציגי יהדות התורה המליצו להטיל את 
הרכבת הממשלה על ראש הממשלה נתניהו
במהלך הפגישה עם נשיא המדינה הבהיר סגן השר הרב פרוש כי "יש משילות במדינת ישראל ומפלגה 
שקיבלה 5 מנדטים אינה יכולה לדרוש מה שמפלגה שקיבלה 35 מנדטים או 8 מנדטים יכולה לדרוש"  

המחבלים בבתי הכלא הודיעו: 

"הסתיימה שביתת 
הרעב בבתי הכלא"
יו"ר הוועדה לענייני האסירים הפלסטינים, קדרי אבו 

באכר, הודיע כי הושגו הבנות עם שב"ס שיביאו להפסקת 
העיצומים תמורת התקנת טלפונים ציבוריים בבתי הכלא

מאת סופרנו הצבאי

יו"ר הוועדה לענייני האסירים 
באכר,  אבו  קדרי  הפלסטינים, 
האסירים  נציגי  כי  אמש  הודיע 

עם  להסכם  הגיעו  הפלסטינים 
לפיו  (שב"ס),  הסוהר  בתי  שירות 
שבי־ כולל  הפעילויות,  כל  יופסקו 

תת הרעב בבתי הכלא. 

משרד החוץ מזהיר את היוצאים לסיני
במשרד הציבו במעבר הגבול למצרים שלטי פרסום המזהירים את אזרחי 

ישראל מפני הסתבכויות אפשריות בשטח סיני
מאת מרדכי גולדמן

החשש  גובר  החוץ  במשרד 
שיצאו  ישראלים  של  לשלומם 
אזה־ חרף  לסיני,  הפסח  בחופשת 
המטה  של  החמורה  המסע  רת 
הזהירו  במטה  בטרור.  ללוחמה 
למימוש  החמור  האיום  שנמשך 
בסיני,  תיירים  נגד  טרור  פיגועי 
הזמן  בטווח  ישראלים,  לרבות 

המיידי.
הישרא־ לכל  קראו  אף  במטה 

לאלתר  לצאת  שם  השוהים  לים 
מנהלת  ארצה.  ולשוב  מהאזור 
בחו"ל  לישראלים  המחלקה 
בתחילת  סיירה  החוץ  במשרד 
למצרים  הגבול  במעבר  השבוע 
ונפגשה עם מנהל המעבר במקום.
במע־ הוצבו  המשרד  ביוזמת 

ובערבית,  בעברית  פרסומים  בר 

הישראלים  האזרחים  המזהירים 
מלשאת בכליהם חפצים העלולים 
החוק  רשויות  עם  אותם  לסבך 
מצלמות  קליעים,  כגון:  במצרים 

רכב, רחפנים, ועוד.
האזרחים הישראלים נקראים 
במ־ הרשויות  להנחיות  להישמע 

על  זהירות  במשנה  ולנקוט  קום 
מהס־ האפשר  ככל  להימנע  מנת 

תבכויות מיותרות במדינה זרה.

לומדי דף היומי בתלמוד בבלי 
יסיימו מחר מסכת חולין

ביום חמישי יחלו המוני בית ישראל בלימוד מסכת בכורות
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רחבי  בכל  ישראל  בית  המוני 
הדף  לימוד  את  הלומדים  תבל 
הקדושה  התקנה  במסגרת  היומי 
שפירא  מהר"ם  מרן  של  מיסודו 
הגדולה  בכנסיה  זי"ע,  מלובלין 

בשנת  בווינה  ישראל  אגודת  של 
רביעי  יום  מחר  יסיימו  תרפ"ג, 
חמישי  ביום  ויחלו  חולין,  מסכת 

בלימוד מסכת בכורות.
אתר  בכל  רבים  כנסת  בבתי 
ואתר ינצלו הזדמנות זו לערוך את 
לאחר  פסח  בערב  המסכת  סיום 

תענית  בעבור  שחרית  תפילת 
בכורים.

לקראת התחלת לימוד מסכת 
הראשונים  כשהדפים  בכורות 
המועד,  וחול  יו"ט  בימי  נלמדים 
מעוררים הרבנים ומגידי השיעור 

מדד המחירים לצרכן עלה 
במחצית האחוז במארס

מחירי הדירות עלו ב־0.6 אחוז

מאת שלמה גרין

עלה  לצרכן  המחירים  מדד 
נמסר  כך  במארס,  אחוז  ב־0.5 
נר־ מחירים  עליות  מהלמ"ס. 
הלבשה  בסעיפי  במיוחד  שמו 
והנעלה 3.4 אחוז, תחבורה 1.1 

אחוז ודיור 0.8 אחוז.

מה־ הדיור,  שוק  לגבי 
העסקאות  מחירי  שוואת 
פב־  –  2019 בינואר  שבוצעו 

מחירי  לעומת   ,2019 רואר 
בדצמבר  שבוצעו  העסקאות 
נמצא   ,2019 ינואר   –  2018
ב־0.6  עלו  הדירות  מחירי  כי 

אחוז .

  המשך בעמ' י

  המשך בעמ' י

פתרונות 
תעסוקה בדרך 
התורה במרכז 

דיון מיוחד 
של מועצת 

הקהילות 
הארצית 

של אגו"י 
שיתקיים 
בוועידת 

'למעשה' 
/ עמ' י    
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אלפי תלמידי ישיבות ואברכי הכוללים מממשים בימים 
אלו את שוברי 'מלבושי כבוד' שע"י 'ועד הישיבות' 

בוועד הישיבות ממשיכים במסורת על מנת להקל על משפחות לומדי התורה לקראת 
חג הפסח ומעניקים שוברי הנחה לעמלי התורה ומשפחותיהם במגוון רשתות הלבשה ^

בימים אלו פוקדים אלפי עמלי תורה את החנויות שבהסדר ומממשים את השוברים

אלפי  פוקדים  אלו  בימים 
את  הכוללים  ואברכי  הבחורים 
הרשתות שבהסדר 'מלבושי כבוד' 
ורוכשים  הישיבות  ועד  שע"י 
איכותיים  הלבשה  ומוצרי  ביגוד 
של  בדרך  משמעותיות  בהנחות 
מלאי  עם  נערכו  הרשתות  כבוד. 
הע־ כמויות  את  לספק  ע"מ  נרחב 
כן,  כמו  הציבור.  דרישת  ע"פ  נק 
הגדילו הרשתות את צוותות נותני 
ערב  בעומסי  לעמוד  ע"מ  השירות 
התורה  עמלי  את  ולשרת  החג 

באופן המקסימלי.
הגדולה  השוברים  חלוקת 
התקיימה  והאברכים  לתלמידים 
במשך חודש אדר בהיכלי התורה, 
וכו־ ישיבות  של  נציגים  כשמאות 
המייצגים  הארץ  רחבי  מכל  ללים 
ישיבות  תלמידי  רבבות  יחדיו 
ואברכי כוללים הגיעו לבית 'וועד 
ברחוב  ישראל'  בארץ  הישיבות 
מנת  על  בירושלים  אהליאב 
השו־ ערכות  את  לידיהם  לקבל 

הגדולה  לחלוקה  כאשר  ברים, 

ענפה  לוגיסטית  היערכות  קדמה 
טפסי  העבירו  הנציגים  כשמאות 
הרשמה ופרטים נדרשים על מנת 
מוסדר  באופן  תתבצע  שהחלוקה 

ויעיל.
להנגיש  מנת  על  לכך,  נוסף 
תלמידי  על  הניתן  ככל  ולהקל 
מר"ח  החל  והאברכים  הישיבות 
לקב־ חלוקה  מוקדי  פרוסים  ניסן 
לת השוברים ברחבי הארץ בערים 
הבאות: בני ברק, ירושלים, מודי־

ביתר,  אשדוד,  אלעד,  עילית,  עין 
בכל  כאשר  גת  וקרית  שמש  בית 
מוקדים  מספר  קיימים  ועיר  עיר 

הפזורים בשכונות.
כבוד'  'מלבושי  הנחה  שוברי 
מכובדים במגוון רשתות ההלבשה 
ברודווי,  חסידית  הלבשה  ובהם 
שט־ בזאר  קרל,  חליפות  רשת 

בקניה  כאשר  פוקס,  כובעי  ראוס, 
מש־ הנחה  תינתן  אלו  בחנויות 

עשרות  של  ומסובסדת  מעותית 
דבר  השוברים,  למחזיקי  אחוזים 
בהוצאות  גדולה  להקלה  שיביא 

החג לעמלי התורה.
שהגי־ פניות  לאחר  כן,  כמו 

צורפו  הקטנות  הישיבות  גם  עו, 
בישיבות  הבחורים  ואף  לחלוקה 
לימודם  על  השוקדים  הקטנות 
בח־ המיוחדות  מההטבות  נהנים 

נויות שבהסדר לרווחת הוריהם.
הישיבות  ועד  של  זו  מסורת 
לאור  מתאפשרת  ישראל  בארץ 
שהק־ לב,  נדיבי  של  היחלצותם 

מטרת  למען  ומרצם  מהונם  דישו 
בעידודם  מלווים  כשהם  זו  קודש 
הישיבות,  ראשי  ורבנן  מרנן  של 
לרווחתם  להביא  עז  כשרצונם 
ומשפ־ התורה  עמלי  רבבות  של 

חותיהם.
בתו־ חלקם  ההנחות  מבצעי 

כמפורט  אייר,  ר"ח  עד  רק  קף 
להקדים  ומומלץ  השוברים,  בדפי 

לממשם ככל האפשר.
אודות  מדוייקים  לפרטים 
ניתן  בשכונות,  החלוקה  מוקדי 
הישיבות,  וועד  למשרדי  לפנות 
בטל:  -02 הרווחה  אגף  לשלוחת 
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צרכי עמך מרובים
בצאן  מבורכות  משפחות  מרובים.  הוצאותיו  הפסח  חג 
ימי  שבעה  ימים,  שבעת  המצות  חג  את  לחוג  יחד  מתאספות 
חג, ימי סעודות ומפגשי חג כנאה לימים אשר בהם נעשו נסים 
לישראל. ישראל קדושים נזהרים לקיים מצוות התורה לאכול 
כתות  נראים  אלו  בימים  ומיוחדים.  גדולים  בהידורים  מצה – 
כתות של חסידים ואנשי מעשה, מהדרי הלכה ודורשי מסורה, 
המגיעים לעת ערב לעת צאת השואבין מים לשם מצות מצוה. 
נזהרים בשבע זהירויות על נקיון הכלים, העוברים מדור לדור 
עליהם  המתוח  הבד  טהרת  ועל  נקנו,  שמקרוב  החדשים  או 
הם  רואים  כאשר  מגרונם  בוקעת  חרישית  שירה  ובחן.  בנועם 
המצות  אשר  טהורים  במים  גדותיהם  על  מלאים  הכלים  את 

השמורות והיקרות יילושו מהם ביום המחרת.

ב"ה  נפקד  לא  אך  המרכזית,  ההוצאה  הן  המצות  הוצאות 
מקומם של הבשר והיין, הפירות והירקות, מלבושי הכבוד לבני 
על  הנופלות  הגדולות  הכספיות  ההוצאות  כולם.  המשפחה 
שהמשפחה  ממה  זה  בכהוא  גורעות  אינן  המשפחתית  הקופה 
וכבני  חורין  כבני  החירות.  חג  את  לכבד  בבואה  אליו  רגילה 
לא  גם  מוותרים  ואין  הזה,  הקדוש  החג  את  חוגגים  מלכים 
כמנהג  הסדר,  עריכת  בעת  שיעמדו  ומכובדים  נאים  כלים  על 
ליל  אל  מגיעים  בהם  בבתים  גואה  ההוצאות  סך  הקדמונים. 
על  אבות  לבית  סדר  איש  המשפחה,  בני  כל  הקדוש  הסדר 
הנכדים והצאצאים המבורכים, שיחיו בעדי עדיים. ההוצאות 
רבות ואין מי שאומר דיינו בכזיתים ובארבע כוסות. חפץ לב 

כולם לענג החג כמשפט יראי ה' וחושבי שמו.

וארגוני  הצדקה  גבאי  של  המסורתי  תפקידם  בא  וכאן 
מביאים  הם  אותה  האורה  את  לתאר  ואין  לשער  אין  החסד. 
לבתי הנזקקים. ה' סומך ועוזר בכל מקום ובכל שעה, ובערבי 
פסחים הרי ארגונים אלו הם שליחי המקום המביאים את החג 
דפסחא.  קמחא  למתנת  נשואות  עיניהם  אשר  הבתים  תוך  אל 
מן  להנות  לא  עצמן  על  שקבלו  המשפחות  גם  עומדים  בתווך 
לעשות  שאפשר  מה  כל  את  יעשו  הם  התמחוי.  ומן  הצדקה 
אך  מאומה,  חסר  אינו  שולחנם  לבריות.  יצטרכו  שלא  כדי 
לקבל.  ולא  לבקש  לא  ידיהם  פושטים  אינם  הם  ממתנות.  לא 
אשריכם ישראל, הנותנים, המקבלים והמונעים עצמם מלקבל. 
ומייחלים  ה'  רצון  לעשות  מבקשים  שהם  שבהם  השוה  הצד 

בכל לב לצאת השתא הכא מגלות לגאולה.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

לבן בעיניים
החליט  לפיד  יאיר 
אל  פומבי  במכתב  לפנות 
לא  עתיד.  יש  מפלגת  חברי 
פונה  לא  הוא  התבלבלתי. 
לכלל מצביעי כחול לבן אלא 
לפני  האם,  מפלגת  לחברי 
המרכיבים  שני  עם  ההכלאה 
לא  רק  מפלגת  של  הנוספים 

נתניהו.
פותח  הוא  מכתבו  את 
ואפילו  מאתגרת  בשאלה 
עם  עושים  מה  מסקרנת: 
העובדה שזו אחת ההצלחות 
בתולדות  הגדולות 
הפוליטיקה הישראלית ובכל 
אפשר  איך  הפסדנו?  זאת 
וגאווה  אכזבה  להרגיש 
באותה נשימה? מקשה לפיד.

יכול  שלפיד  היא  האמת 
את  הזו  לתהייה  לספק  היה 
ביותר:  הפשוטה  התשובה 
תלמדו ממני. גם לי היה קשה 
שקיבלנו  העובדה  את  לעכל 
פחות  לא  הרבה,  כך  כל 
מנדטים,  וחמישה  משלושים 
והשגנו כל כך קצת, כי ברור 
ישיבה  עלינו  שנגזרה  לגמרי 
השממה  במדבר  ארוכה 
שלא  כאילו  האופוזיציוני 
השנים  ארבע  כל  בו  היינו 

האחרונות.
אתם  עשיתי,  מה 
מטוס  על  עליתי  שואלים. 
יומיים לאחר הבחירות. נכון, 
אחדות  שעות  צודקים,  אתם 
שאנחנו  הבטחתי  לכן  קודם 
הממשלה  חיי  את  נמרר 
יום  לה  ניתן  ולא  החדשה 
אני  גם  אבל  שקט.  של  אחד 
לעלות  כמו  ואין  אדם  בן 
מהשגרה  ולשכוח  מטוס  על 
רק  והמעיקה.  האפורה 
רגל  אלף  שלושים  בגובה 
הביזיון  את  לשכוח  אפשר 
של עמיתי לראשות המפלגה 
לאחר  בלבד  וחצי  ששעה 
המדגמים,  תוצאות  פרסום 
לנו  החמיאו  לא  הם  שגם 
ונשא  לבמה  עלה  במיוחד, 
ואני  מביך  נצחון  נאום 
בארובה,  כסומים  וחבריי, 

מחאנו לו כף.
אבל לפיד לא מוצא לנכון 
לדבר גלויות אל בוחריו אלא 
שולל.  להוליכם  להמשיך 
הולך  הוא  לכך  בהתאם 
מנסה  כשהוא  סחור  סחור 
הפיל  את  לסלק  הדרך  על 
בדמות  החדר  במרכז  הרובץ 
את  שמסקרנת  השאלה 
מעמד  יחזיק  מתי  עד  כולם: 
בן  שנוצר  המלאכותי  הדבק 
בינו  בסביון,  בדירה  לילה, 
עוינים  גנרלים,  שלושה  לבין 
ונטולי  אתמול  ביום  לזה  זה 

מכנה משותף.
החיבור  בגלל  "דווקא 
מרמה  חדשה",  למפלגה 
קוראיו,  ואת  עצמו  את  לפיד 
"הרגשנו פתאום את העוצמה 
שלנו. את הכוח של החברות. 
את  המצטבר.  הנסיון  את 
את  הארגונית.  התרבות 
בהירים  רעיונות  של  כוחם 
שבע  פני  על  שהתגבשו 
צריכים  לא  אנחנו  שנים. 
אנחנו  מה  ולחשוב  לעצור 
חוק  על  הגיוס,  על  חושבים 
הביניים,  מעמד  על  הקלון, 
על לימודי הליב"ה. אנחנו גם 
לא צריכים לשאול את עצמנו 
מערכות  בינינו.  מחבר  מה 

יחסים נבנות לאורך זמן".
הקלה  הדרך  אכן  זו 
ולא  לחשוב  לא  ביותר. 
שאלות  עצמך  את  לשאול 
להן  שהתשובה  מדי  קשות 
מובנת  ובלתי  נהירה  אינה 
עדיף  זאת,  במקום  מאליה. 
להמשיך להיות שיכור נצחון, 
אל  הדרך  כל  כמו  בדיוק 
הטעויות  באינספור  הקלפי, 
החדשים  וחבריו,  שהוא 
והישנים, עשו כבדרך שגרה.

מספר  שהוא  מה  זה 
לקרוא  עתה.  גם  למצביעיו 
מפלגת  "יצרנו  להאמין:  ולא 
עוד  היא  אם  אפילו  שלטון. 
שהיא.  מה  זה  בשלטון,  לא 
ממה  יותר  מהר  תגיע.  היא 
כמו  אין  שחושבים".  שכולם 
אשליית השווא. רק בחסותה 
ניתן לחמוק מהתמודדות עם 

המציאות המרה.

שנאה בעיניים
הזדעקה  השנה,  גם 
בכלי  כותרת  אתמול 
להכניס  אסור  התקשורת, 

חמץ לבתי החולים.
עתירה  למרות  קורה  זה 
לבג"ץ  שהוגשה  קנטרנית 

בענין.
הדמגוגיה  עמותות 
נוהגות לצעוק השכם והערב 
של  לרווחתו  חרדות  הן  כי 
תסבולנה  לא  וכי  הפרט 
כמו  בעתירה,  בו.  פגיעה 
הנושא  העלאת  בעצם 
מוכיחות  הן  היום,  לסדר 
אכפת  לא  הגמור:  ההפך  את 
שומר  את  לרמוס  לנאורים 
המצוות ואת צו מצפונו בשם 

הליברליות.

עיניים עצומות
עד  מבנט  ללמוד  אפשר 

כמה אסור להתייאש.
למפלגתו  כשחסרים  גם 
מאות  וארבע  כאלף 
לשדר  חדל  לא  הוא  קולות, 

אופטימיות.
הדבר  זה  שני,  מצד 

האחרון שנותר לו לעשות.
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הקרב על תיק המשפטים: 

ארדן: "לא פוסל את 
תיק המשפטים"

מאת מאיר ברגר

גלעד  הפנים,  לבטחון  השר 
השונים  לדיווחים  התייחס  ארדן, 
לתיק  אפשריים  מועמדים  אודות 
הישארותה  בעקבות  המשפטים 

של השרה שקד מחוץ לכנסת.
באחד  להשתלב  שואף  "אני 
שת־ בממשלה  הבכירים  התיקים 

קום. לא פוסל את תיק המשפטים, 
בוועדה  שנים  שמונה  כיהנתי 
ארדן  הבהיר  שופטים",  לבחירת 

בראיון לגלי צה"ל.
יש לציין כי בימים האחרונים 
צוטט ראש הממשלה נתניהו שא־

מר בשיחות סגורות כי אם יישאר 
תיק המשפטים בידי הליכוד, הוא 

לעמוד  לוין  יריב  את  למנות  נוטה 
בראש המשרד.

לפרסו־ אף  התייחס  בדבריו 
של  המאה'  'תכנית  אודות  מים 
התכנית  לפיהם  טראמפ,  הנשיא 
פל־ מדינה  הקמת  כוללת  איננה 

סטינית.
הבין  האמריקני  הממשל  "אם 
הפלסטינית  המדינה  שלרעיון 
סי־ או  היתכנות  הצדקה,  אין 
משמעותית",  בשורה  זו   – כוי 

אמר.
אמר  נתניהו  לחקירות  בנוגע 
השר ארדן כי "אם בסוף לא יוגשו 
הממשלה,  ראש  נגד  אישום  כתבי 
יצטרכו לבדוק את פתיחת החקי־

רות נגדו".

מרת שושנה 
אשכנזי ע"ה

ליווה  עמוק  ובצער  בכאב 
את  הגדול,  שבת  במוצאי  רב  קהל 
והצ־ החשובה  האשה  של  מיטתה 
דקנית, מרת שושנה רייזל אשכנזי 

ע"ה, בדרכה למנוחות. 
עם פטירתה נעקרה מבני ברק 
כי  חשו  והכל  מיוחדת  אישיות 
חלל עצום נפער בהסתלקותה של 
אשה כה גדולה מעמנו, ואין מנחם.

בסיביו  נולדה  ע"ה  המנוחה 
לאביה  תרצ"ד,  בשנת  שברומניה 
הרה"ח רבי שלום עוזר ברוין זצ"ל 
הרה"צ  של  נכדו  שהיה  מסאטמר 
המפורסם ר' ישראל חיים העברי 
זצ"ל, ולאמה ע"ה לבית גרוס שה־

תייחסו לשל"ה הק'.
מש־ עם  עלתה  תש"י  בשנת 

ובהמשך  הקודש  לארץ  פחתה 
הח־ בעלה  עם  ביתה  את  הקימה 

שוב יבלח"ט הרב שמואל אשכנזי 
הגה"צ  המקובל  של  נכדו  הי"ו, 
זצ"ל  אשכנזי  יואל  רבי  המפורסם 
והמקובלים  הדעת  מנקיי  שהיה 
בעיר טבריה והשתייך לבית סלו־

נים וסאטמר.
אדני  על  מושתת  היה  ביתה 
מו־ שמים  ביראת  והתורה  החסד 

לבית  הק'  ברבותיה  דבקה  פלאה. 
סערט ויזניץ, וכל חייה היו בקרבה 
בעל  אדמו"ר  מרן  לכ"ק  מיוחדת 
ולבנו  זצוק"ל  אליעזר  החכמת 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  דרכו  ממשיך 

שליט"א.
של  אחת  מקשה  היו  ימיה  כל 
אמונה זכה, נתינה טהורה וגמילות 
מת־ היתה  ובגלוי.  בסתר  חסדים 
בחו־ ותומכת  חולים  בבתי  נדבת 
בשעותיהם  משפחתם  ובבני  לים 
בכבוד  בחכמה,  זאת  כל  הקשות. 
קלה  על  הקפידה  לבב.  ובטוב 
יראת  מתוך  ענין  בכל  כבחמורה 
מהונה  הוזילה  מופלגת.  שמים 
והעמידה יחד עם בעלה ארון קו־

דש מהמפוארים בעולם בביהמ"ד 
סלונים בעיר ב"ב. 

לשם  היו  התרומיות  מידותיה 
דבר. כל הליכותיה אמרו אצילות 

הענווה  סמל  היתה  היא  ומלכות. 
בנחת  דיבוריה  כל  והצניעות. 
ובכבוד לכל אדם ובכל עת. היתה 
מיוחד  פנים  במאור  מתייחסת 
החזיקה  לא  מעולם  כגדול.  לקטן 
ראתה  לא  מעולם  לעצמה.  טובה 
וכל  מקורביה  בזולתה.  חסרון  כל 
לא  מעולם  כי  מעידים  מכריה 

כעסה או הרימה קולה כהוא זה. 
האירה  המיוחדת  באישיותה 
שלה,  הטובה  העין  מיוחד  באופן 
בש־ המושלמת  והשמחה  הפרגון 

המופלגת  זהירותה  הזולת.  מחת 
מפורסמת  היתה  הלשון  בשמירת 
כל  הקפידה  השתאות.  ומעוררת 
לשו־ ושמרה  פיה  נקיון  על  חייה 
לא  מימיה  עת.  בכל  רע  מדבר  נה 
שמעו ממנה דבורי לשוה"ר ורכי־

לות. ראתה בכולם רק טוב, אהבה 
שלום ורדפה שלום כל חייה.

דבר.  לשם  היו  תפילותיה 
מעמודי  היתה  סלונים  בביהכ"נ 
שפכה  הנשים.  עזרת  של  התווך 
צא־ על  חמות  בתפילות  ליבה 

צאיה ואלפי ספרי התהלים אותם 
בקל  דבקותה  על  יעידו  סיימה 

מתרצה בדמעות.
שמים  דין  עליה  הצדיקה 
בהילקח ממנה בתה החשובה מרת 
כשנתיים.  לפני  ע"ה  ברזילי  מירה 
וצהלתו  בלבו  אבלו  אשר  כחסיד 

בפניו.
שבת קודש היתה אצלה מעין 
גם  וכך  בחייה  כך  הבא.  עולם 
שבת  בליל  העולם  מן  בפרידתה 

קודש.
בעלה  את  הותירה  בפטירתה 
הי"ו,  אשכנזי  שמואל  הר'  החשוב 
ביגון  מכריה  וכל  משפחתה  בני 
להעמיד  זכתה  עמוק.  ובאבל 
בדרך  ההולכים  ישרים  דורות 
ישראל  הר"ר  בנה  סבא.  ישראל 
אליע־ הר"ר  וחתניה  הי"ו  אשכנזי 

ברזילי  מרדכי  והר"ר  הי"ו  לזר  זר 
הי"ו, נכדים ונינים כ"י הממשיכים 

את דרכה המפוארת. 
יהי זכרה ברוך. 

הרמטכ"ל הבריטי מבקר בישראל
קרטר התקבל במשמר כבוד בקריה ^ בצה"ל מציינים כי ביקור רמטכ"ל 
בריטניה בארץ מדגיש את השותפות המתפתחת בין צה"ל לצבא הבריטי

מאת סופרנו הצבאי

גנרל  בריטניה,  צבא  רמטכ"ל 
ראשון  ביום  הגיע  קרטר,  ניק 
נפתח  הביקור  בישראל.  לביקור 
האורח  לכבוד  כבוד  משמר  בטקס 
אביב  רא"ל  הרמטכ"ל  בראשות 
כוכבי, בבסיס 'רבין' (הקריה) בתל 
מס־ קרטר  קיים  מכן  לאחר  אביב. 
פר פגישות, וסייר בגבולה הצפוני 
מפקד  עם  יחד  ישראל  מדינת  של 
רפי  תת־אלוף  הגליל',  'עוצבת 

מילוא.
בטקס  חלק  קרטר  לקח  בנוסף, 
הנחת אבן פינה כחלק מפרויקט 'חץ 
הק־ את  להמחיש  הנועד  הדורות', 

לצבאות  צה"ל  בין  ההדוקים  שרים 
ציון  פינות  הקמת  ידי  על  העולם 
אבן  הוקמה  בטקס  הארץ.  בבסיסי 
פינה שמסמלת את שיתוף הפעולה 
הוקמה  האבן  הבריטי.  הצבא  עם 
האוויר,  חיל  של  דוד'  'רמת  בבסיס 
הבריטי  היישוב  צנחני  התאמנו  בו 

בתקופת מלחמת העולם השניה.
ראש  עם  אתמול  נפגש  קרטר 
הימן  תמיר  אלוף  המודיעין,  אגף 
והניח זר בטקס שהתקיים במוסד 

ההנצחה 'יד ושם', כחלק מביקורו 
כי  מציינים  בצה"ל  בירושלים. 
בארץ  בריטניה  רמטכ"ל  ביקור 
המתפתחת  השותפות  את  מדגיש 

בין צה"ל לצבא הבריטי.
הדורות'  'חץ  פרויקט  כי  נציין 
החוץ  קשרי  מערך  של  מהלך  הנו 

ולציין  לחקור  שמטרתו  בצה"ל 
והפעולות  הקשרים  מורשת  את 
המשותפות ברחבי הארץ. במהלך 
בנקו־ אבנים   25 יוצבו  הפרויקט 

אשר  דרום  ועד  מצפון  ציון  דות 
יציינו נקודות היסטוריות בשילוב 

שותפים רבים מרחבי העולם.

צילום: דובר צה"ל

חיפה: פצועים רבים 
בשריפת ענק שפרצה בדירה

מאת חיים מרגליות

ברחוב  בלהבות  עלתה  דירה 
מעשרה  יותר  בחיפה.  גבירול  אבן 
דיירים נפגעו בדרגות שונות ופונו 

לבתי החולים.
כי  זיהו  למקום  שהגיעו  הכבאים 
בקומה  הממוקמת  הדירה  מחלונות 
בקעו  במבנה  ארבע  מתוך  השניה 
בעירה  על  המעידות  עזות,  להבות 
מפותחת במקום. בקומה שמעל הש־

ביניהם  אדם  בני  מספר  נלכדו  ריפה 
על  חולצו  אשר  הקטנים  וילדיה  אם 

ידי הכבאים בדרמה של ממש. 
את  לכבות  הצליחו  הכבאים 
התפשטותה  את  ומנעו  הבעירה 
מפקד  הבנין.  חלקי  יתר  עבר  אל 
המשמרת רב רשף רמי מרום מסר 

כי ראשית התמקדו הכבאים בחי־
במספר,  כשמונה  הלכודים,  לוץ 

ביניהם אם וילדיה הקטנים. 
הצלה'  ב'איחוד  חובשים 
רפואי  סיוע  העניקו  כרמל  מרחב 
כלל  שחולצו.  לדיירים  ראשוני 
הנפגעים היו בהכרה מלאה וסבלו 

מבעיות נשימה וכוויות.
מחקירה  כי  נמסר  מהמשטרה 
ראשונית מסתמן שהדליקה פרצה 
על פי החשד ככל הנראה כתוצאה 
מהעשן  כתוצאה  חשמלי.  מקצר 
טי־ לקבלת  מהמקום  פונו  הסמיך 
רמב"ם  הרפואיים  במרכזים  פול 
אר־ המקום,  דיירי   15 ציון  ובני 

קל.  במצב  ו־11  קשה  במצב  בעה 
בשיתוף  נמשכת  האירוע  חקירת 

פעולה עם חוקרי כבאות והצלה.

הדירה שעלתה בלהבות | כב"ה מחוז חוף

על רקע הספקולציות על השתלבותה המסתמנת של שקד בליכוד

רגב: "קודם ששקד תתפקד לליכוד"
שרת התרבות רגב שוללת את האפשרות שהעלה ח"כ ביטן למנות את שקד 

לשרת משפטים מטעם הליכוד ומתנגדת להקמת ממשלת אחדות

מאת מאיר ברגר

רגב  ח"כ  התרבות  שרת 
לרשת  בראיון  אתמול  שללה 
בי־ דוד  ח"כ  של  הצעתו  את  ב' 
לשרת  שקד  א'  את  למנות  טן 
בעק־ הליכוד  מטעם  משפטים 
מחוץ  מפלגתה  הישארות  בות 

לכנסת.
הח־ קיבל  שביטן  שמחה  "אני 

הממשלה  ראש  את  להחליף  לטה 
בוודאי  אני  אבל  השרים  בקביעת 
הש־ במינוי  להתעסק  מתכוונת  לא 

רים, יש את ראש הממשלה והוא זה 

שיקבע מי השרים", ציינה רגב.
רגב הבהירה כי מבחינתה אין 
בליכוד.  דרך  קיצורי  לשקד  לתת 
תחליט  היא  שאם  חושבת  "אני 
להתפקד לליכוד היא תעבור דרך 
שתתפקד  בוודאי.  זה  בליכוד, 
שא־ כפי  תהליך  ותעבור  בליכוד 

נחנו עברנו".
בנט  את  רגב  תקפה  בהמשך 
הימין  מפלגת  הקמת  על  ושקד 
ההר־ על  מאוד  לי  "כואב  החדש. 

מיותר  היה  זה  עשו.  שהם  פתקה 
אי  היהודי.  הבית  את  נטשו  שהם 
מי  אותנו.  בזה  להאשים  אפשר 

זה  בימין  מפלגות  לרסיסי  שגרם 
בנט ושקד".

בתשובה לשאלה על האפשרות 
עם  אחדות  ממשלת  הקמת  של 
כי  רגב  השיבה  לבן  כחול  מפלגת 
ממשלת  תהיה  שלא  מאמינה  "אני 
גורמים  של  ספינים  זה  אחדות. 
מאמינה  לא  אני  אינטרסים.  עם 
הוא  כך,  על  איתנו  ידבר  שהנשיא 
אנחנו ממליצים.  מי  על  לשמוע  בא 
לא  לזה.  עקרונית  התנגדות  לי  יש 
חושבת להקים ממשלת אחדות אני 
חושבת שצריך להקים ממשלה של 

גוש הימין".
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בשמ ה' נעשה  ונצליח!

הציבור בוחר במחירי יש ח�ד!המ�פרימ מוכיחימ
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הוצאות החגים מכניסות אתכם ללחץ?

הלוואות חג במרכנתיל – בתנאים 
אטרקטיביים ובהחזר של 299 ש"ח בחודש

גם בחג, יש רגעים שרק מי שמכיר 
מרכנתיל  בנק  לחג  אותך.  מבין  אותך, 
עמוס  שכה  הפסח  חג  לקראת  מציע 

הלוואה  בהוצאות 
את  הכירו  מיוחדת. 
מרכנתיל  הלוואת 
לכל  הלוואה   –  Fix
חודשי  בהחזר  מטרה, 
שקלים   299 של  קבוע 
למס־ בהתאם   – בלבד! 

המותאם  שתבחרו,  לול 
הפיננסית  למסגרת 
המשפחתי  ולתקציב 

שלכם.
הלוואות  במסגרת 
של  חודשי  בהחזר  החג 
לכם  מציעים  ש"ח,   299
הלוואות  במרכנתיל 
 – משתנים  בסכומים 
ב־18  להחזר  ש"ח   5,000
חודשיים,  תשלומים 
ב־28  להחזר  ש"ח   7,500

תשלומים חודשיים, 10,000 ש"ח להחזר 
 15,000 או  חודשיים  תשלומים  ב־39 

חודשיים  תשלומים  ב־64  להחזר  ש"ח 
מגוון  במרכנתיל  מציעים  בנוסף,  שווים. 
מו־ ובהחזרים  נוחים  בתנאים  הלוואות 

תאמים אישית.
ומנהל  למנכ"ל  בכיר  ע.  פרג,  תומר 

האגף לשיווק וקידום עסקים במרכנתיל 
"מהיכרותנו  החגים:  להלוואת  מתייחס 
מודעים  אנו  החרדית,  האוכלוסיה  עם 
הכ־ והצרכים  להוצאות 

ספיים הגוברים בתקופה 
הפסח.  חג  שלקראת  זו 
מציעים  אנו  בהתאם, 
הלוואה עם החזר חודשי 
בסכום סביר זאת מתוך 
על  להכביד  שלא  רצון 
עם  המשפחתי  התקציב 
פירעון ההלוואה בהמשך 

הדרך". 
נוספים  פרטים 
סניפי  בכל  ניתנים 
הינה  ההלוואה  הבנק. 
הבנק  לנוהלי  בכפוף 
חלה  לחוק,  ובהתאם 
להודיע  חובה  הבנק  על 
בפירעון  עמידה  אי  כי 
לגרור  עלול  ההלוואה 
פיגורים  בריבית  חיוב 
לפרטים  לפועל.  הוצאה  והליכי 

נוספים 5600*.

'מבצע פסח' בעיריית בית שמש
'מבצע פסח' כך הוגדר המבצע 
שלשה  כבר  בעיריה  שוקדים  עליו 
חודשים כדי להגיע לחג לעיר נקיה 
פסח'  'מבצע  וכשרה.  מצוחצחת 
אחת:  במטרה  ממוקד  השנתי, 
החג  בימי  העיר  לתושבי  להעניק 
רחובות חגיגיים ונקיים מכל פירור 
של חמץ בלתי רצוי. למנוע מאתנו 
טיול  של  תחושת אי־הנעימות  את 
קרן  בכל  כאשר  ברחובות  פסחי 
מעלת  מדורה  עומדת  עדיין  זווית 
ובעצם,  חמץ.  פיסות  עם  עשן 
לקיים גם ברחובות בית שמש 'בל 

יראה ובל ימצא'.
האגף  ומנהל  שפע  אגף  צוות 
ישיבות  האחרונים  בימים  קיימו 
הגב'  העיר  ראש  עם  מרתוניות 
בלוך והמשנה לראש העיר ממונה 
גרינברג,  שמואל  הרב  שפ"ע, 
גורמי  עם  יחד  העיריה  ומנכ"לית 
הפי־ עובדי  והמשטרה,  הבטחון 

קוח העירוני וקבלני הנקיון.

הגדו־ האשפה  כמויות  עקב 
הפסח  בערב  שמצטברות  לות 
משאיות  את  שפ"ע  אגף  יתגבר 
על  הניקיון  ועובדי  האשפה  ניקוי 
עד  העיר  נקיון  על  להשתלט  מנת 

לכניסת החג.
לשריפת  מכולות   200 בנוסף, 
במוק־ וייפרסו  בעיר  יוצבו  חמץ 

מיד  בעיתונות.  המפורסמים  דים 
אגף  ייכנס  חמץ  שריפת  לאחר 
של 3  בטווח  הפינוי  למבצע  שפע 
פינוי  אתר  נפתח  כך  לשם  שעות 
הצי־ המכולות.  כל  יופנו  אליו 

ורק  אך  חמץ  לשרוף  נקרא  בור 
העיר.  ברחבי  שהוצבו  במכולות 

והוגדלו  המקומות  תוגברו  השנה 
לכולם  לאפשר  מנת  על  המכולות 
לשרוף את החמץ בתוך המכולות 
ולא בשריפות עצמאיות שיכולות 

לצאת מכלל שליטה.
לדווח  מתבקשים  התושבים 
למוקד העירוני 106 על כל מפגע 
לא הגיעו משאיות  אליו  מקום  או 
פועלי  את  לכוון  מנת  על  האשפה 
ביעי־ עבודתם  את  לבצע  הניקיון 

לות.
והמ־ בלוך  הגב'  העיר  ראש 

שפ"ע,  ממונה  העיר  לראש  שנה 
עומדים  גרינברג  שמואל  הרב 
מקרוב על ביצוע העבודות כשכל 

שאיפתם היא להיכנס לחג עם עיר 
נקיה וכשרה.

"חג  בלוך:  הגב'  העיר,  ראש 
מדהימה  הזדמנות  הוא  החרות 
ובוודאי  להתנקות  כולנו  עבור 
הסוערת  הבחירות  מערכת  לאחר 
והקשה שעברה על כולנו. אני רו־

ולהודות  ההזדמנות  את  לנצל  צה 
לכלל עובדי העיריה החרוצים על 
עבודתם החשובה ולאחל חג כשר 

ושמח לכלל תושבי העיר".
"אנחנו  גרינברג:  שמואל  הרב 
המאמצים  כל  שלאחר  מאמינים 
עם  לחג  נכנס  שהושקעו  הכבירים 
עיר יפה ונקיה וגם מכולות שריפת 

החמץ יפונו כולם עד כניסת החג.
ההיערכות המיוחדת לחג דר־

רבים  ומשאבים  רבות  שעות  שה 
ישאו  שהמאמצים  תקוה  כולי 
שחג  העובדה  לאור  ובמיוחד  פרי 
כממונה  שלי  ראשון  חג  הוא  זה 
רצון  לשביעות  הכל  ונעשה  האגף 
לה־ גם  נדאג  כן  כמו  התושבים. 

מנת  על  החג  לאחר  לקחים  פיק 
שאיכות החיים בעיר תשתדרג כל 

הזמן בבחינת מוסיף והולך".

סאם בורגר – 
ההמבורגר הכשר הכי 

טוב בירושלים
חוצבים  בהר  בירושלים  חדש 
שתמיד  ההמבורגר  את  תמצאו 
איכותי,  עסיסי,  הכי  לטעום,  רציתם 

מעולה  בשר 
בכשרות  וטרי, 
של  מהודרת 

הרב רובין.  
 Sam  
b u r g e r

אתכם  מזמינה 
מקצי־ להנות 

המבורגר  צות 
 . ת ו י ת ו כ י א
של  לדבריו 
המסעדה:  שף 
ר  ג ר ו ב מ ה ה "
עשוי  שלנו 

מ־100% בשר בקר מעולה שנטחן על 
בסיס יום־יומי".

התפשרו  לא  בורגר  בסאם 

והאיכותי  האמריקאי  התפריט  ולצד 
תמצאו את הכשרות המהודרת בד"צ 

מהדרין – הרב אברהם רובין".
בורגר  בסם 
מנות  מגישים 
מגוונות ואיכותיות. 
תוכלו  במקום 
המבורגר  לטעום 
קלאסי מבשר בקר 
ביף  שורט  מעולה, 
בבישול  אסאדו 
מלווה  ארוך 
של  הסודי  ברוטב 
סטייק  ריב  סאם, 
ועוד  אנטריקוט 
מהמטבח  מנות 

האמריקאי.
בי־ כאן  האמריקאי  החלום 

חוצבים  הר   3 מדע  קרית  רושלים. 
ירושלים.
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'מכבי  קבוצת  נערכת  שנה,  כמדי 
שירותי בריאות' לקראת פתיחתו של 'קו 
רפואה  בענייני  הציבור,  לשאלות  פתוח' 
בחג  למעשה  הנוגעות  ובסוגיות  והלכה 
בין  היום  יפעל  הפתוח'  'הקו  הפסח. 
אסותא  ביה"ח  עם   ,15:00-18:00 השעות 
וב־ מכבי,  לקבוצת  המשתייך  אשדוד, 

הצלה'.  'איחוד  ארגון  עם  פעולה  שיתוף 
רבנים  יתכנסו  אחד  שולחן  אל  כאשר 
ורופאי  מומחי  עם  יחד  הוראה  ומורי 
הצלה  ואיחוד  אשדוד,  אסותא  מכבי, 
ויענו לשאלות הפונים. הטלפון לשאלות: 
03-5141010. כמו כן ניתן לשלוח שאלות 
לפקס: 073-2132476 ולהשאיר שם ומס־

פר טלפון על מנת לקבל תשובה חוזרת 
ומפורטת.

מתעוררות  הפסח,  חג  לקראת 
שאלות רבות הקשורות לרפואה והלכה, 
לפסח.  כשרות  לתרופות  בנוגע  ובייחוד 
לפני  זיהתה  בריאות',  שירותי  'מכבי  
את  ויזמה  החשוב,  הצורך  את  שנים 
חברים  אלפי  מקבלים  בו  הפתוח',  'הקו 
הקשורים  והלכה  רפואה  בנושאי  מענה 
הכשרות  תרופות  בנושא  ובייחוד  לפסח 
הכלל  לנחלת  הפך  זה  רעיון  לפסח. 
וקו־ שמובילה  זאת  היא  'מכבי'  כאשר 
היא  החרדי,  במגזר  היום  סדר  את  בעת 
לשלב  החשיבות  את  שזיהתה  זאת  גם 
צוותי רפואה והלכה יחד עם גדולי מורי 
והמומחים,  הרופאים  וטובי  ההוראה 
תוך  משותף  מקצועי  מענה  לתת  כדי 

התייעצות לכל הפונים.
בקו הפתוח ישתתפו רבנים, מו"צים 
בענייני  הציבור  לשאלות  ויענו  ורופאים, 
הרבנים  בפסח.  ונטילת תרופות  בריאות 
ולצידם  לפונים,  ועצות  תשובות  יעניקו 

יענו גם מומחי מכבי. 
במתן  חלק  שיטלו  הרבנים  בין 
הרבנים  נמנים  הלכתיות  תשובות 
גרוס  הכהן  דוד  שמואל  הרה"ג  הבאים: 

אב"ד  ורב  גור  דחסידי  רב  שליט"א 
סיני  הרה״ג  אשדוד,  הקריות  רבני  בד"ץ 
שיכון  אב"ד  רב  שליט"א  הלברשטאם 
בני  סניף  הצלה  איחוד  ורב  ברק  בני  ג' 
שליט"א  זנדר  פנחס  משה  הרה״ג  ברק, 
מרן  של  בבד"ץ  ודומ"ץ  ת"א  מרכז  רב 
הגר"ש וואזנר זצ"ל, הרה"ג שמואל יוסף 
שטיצברג שליט"א רב ומו''ץ בבית שמש 
ובעל מח''ס "שערי ברכה", הרה״ג יהודה 
לייב שבדרון שליט''א רב קהילת ״מרומי 
שדה״ ומו"ץ קרית ספר, הרה״ג משה של־

זינגר שליט''א יו"ר פרי חיים, הרה״ג הרב 
חיים בונים שץ שליט"א רב ומו״ץ חסידי 
דוד  הרה"ג  גת,  קרית   - ירושלים  גור 
צרפת  יוצאי  קהילת  רב  שליט"א  טויטו 
שליט"א  וקשטוק  חנוך  הרה"ג  אשדוד, 
יחזקאל  הרה"ג  בערד,  הקהילה  מרבני 
"שערי  בבד"ץ  דומ"ץ  שליט"א  סלמון 
הוראה" וחבר ביה"ד ירושלים ומו"ץ בא־
חבר  שליט''א  מלכה  דוד  הרה"ג  שדוד, 
בית הדין הרבני לממונות משפט שלום 
ורו"כ "משכיל לדוד", הרה"ג אהרון זאב 
הוראה  בית  ומו"ץ  רב  שליט"א  חשין 
"הליכות יוחנן" טאלנא באשדוד, הרה"ג 
אלעזר חיימוב שליט''א רב קהילת חזון 
והטוב",  "הישר  בבד"צ  ודומ"ץ  אבנר 
הרה"ג שמואל מרדכי זלפריינד שליט"א 
ומו"ץ  בעלזא  חסידי  אברכים  אגודת 

שליט''א  ברונר  שמעון  הרה״ג  באשדוד, 
יועץ בכיר ארגון "בוני עולם", הרה"ג צבי 
תפילת  הכנסת  בית  רב  שליט"א  לנדמן 
דין  בבית  דיין  וגן  בית  מורדות  אברהם, 
הצלה  איחוד  ורב  ירושלים  תורה  דרכי 
סניף נוף ירושלים, הרה״ג רבי יורם כהן 
נתיבות  דקהילת  ואב"ד  מו"צ  שליט"א 
יוסף  והרה"ג  נתיבות  הצלה  איחוד  ורב 
מלכיאל שליט"א רב מזרח העיר רחובות 
ורב איחוד הצלה רחובות, הרה"ג ר' יעקב 
שאול לייזער שליט"א, רב קהילת צאנז 

אלעד.
וביה"ח  'מכבי'  ומומחי  רופאי  בין 
המש־ רפואת  בתחום  אשדוד':  'אסותא 
פחה: ד"ר ג'וני ארבל, ד"ר ג'ק דהן, ד"ר 
לוי.  שלמה  חיים  וד"ר  לוינסמן  יצחק 
בתחום רפואת נשים: ד"ר יוסף גוהר, ד"ר 
נתן סטולוביץ וד"ר ערן הורוביץ. בתחום 
רפואת ילדים: ד"ר מיכאל חנני וד"ר צחי 
פרידברג.  דורון  הרוקחות:  בתחום  דגן. 
בראל,  אושרי  ד"ר   – אסותא  ומומחי 
ישעיהו,  יונתן  וד"ר  נשים  יחידת  מנהל 

מנהל מערך ילדים.
העבר  מניסיון  כי  מציינים,  במכבי 
לקו  מגיעות  מכבי  מחברי  פניות  אלפי 
ההערכות  מתקיימת  כך  ובשל  הפתוח, 
שביעות  לאור  זאת  זה,  ליום  המוגברת 
הקוד־ בשנים  שנרשמה  הגבוהה  הרצון 

את  לשבח  שציינו  הפונים,  בקרב  מות 
המענה המקצועי, המהיר והאדיב. 

מכבי  מוסרים:"  מכבי  בהנהלת 
שיזמה,  בעת  ייחודית  בשורה  הביאה 
הפתוח',  ה'קו  שירות  את  שנים,  לפני 
אנו  והלכה.  מקצועית  רפואה  המאגד 
הפעילות  את  ולקיים  להמשיך  שמחים 
מענה מקצועי וחיוני  החשובה, ולהעניק 
לחברי מכבי, ויתר הקופות. חיבורה הע־

ממשיך  החרדי,  למגזר  'מכבי'  של  מוק 
קיומו  עם  שנה,  מידי  עצמו  את  להוכיח 
של 'הקו הפתוח' ואלפי הפניות לו הוא 

זוכה, בכל שנה מחדש".
מקיימת  שנה,  וכמדי  לכך,  נוסף 
מכירת  בריאות'  שירותי  'מכבי  הנהלת 
המערך  מוקדי  בכל  כהלכתה,  חמץ 
החמץ  מכירת  הארץ.  ברחבי  הרפואי 
השיווק  מנהל  ידי  על  השנה  תתבצע 
למגזר החרדי, הרב משה שלזינגר, וראש 

מחוז ירושלים והשפלה, מר גידי לשץ.
רשימת התרופות שאושרו ע"י בד"צ 
העדה החרדית, מופצת לראשונה ובאופן 
מערכת  באמצעות  'מכבי',  ע"י  בלעדי 
הכ־ בבתי  הזמינה  'קהילות',  המחשוב 

החרדיים.  בריכוזים  והמדרשות  נסיות 
התרופות   חוברת  להפצת  במקביל  זאת 
במרכזים  במרפאות,  עותקים  באלפי 

הרפואיים ובבתי המרקחת.
למגזר  מכבי  של  השיווק  מנהל 
"במשך  שלזינגר:  משה  הרב  החרדי, 
בריאות  שירותי  במכבי  עמלים  חודשים 
ומתקדמים  יעילים  פתרונות  למציאת 
הכש־ התרופות  רשימת  והפצת  לריכוז 

באמצעות  הרשימה  פרסום  לפסח.  רות 
ראשוני,  צעד  הינה  'קהילות'  מערכת 
ללא  השוקדת  ל'מכבי',  ובלעדי  חדשני 
הרף על התאמת פתרונות להלימת המ־

לכך,  מעבר  החרדי.  למגזר  הרפואי  ערך 
אנו ערוכים במסגרת הקו הפתוח לספק 
מדובר  פונה,  לכל  והלכתי  רפואי  מענה 
לפונים  ישנה  בה  מיוחדת,  בהזדמנות 
אפשרות להתייעץ עם מורה הוראה ועם 
מומחה רפואי בו זמנית, אשר גם אותה 
ובאמצעותה  לראשונה,  'מכבי'  יזמה 
ורפואי  הלכתי  מענה  היום  עד  מעניקה 
פסחים  בערבי  בייחוד  החגים,  בערבי 

ובערבי יום הכיפורים".
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בהשתתפות רבנים, מורי הוראה ורופאים:

קבוצת מכבי שירותי בריאות, אסותא אשדוד ואיחוד 
הצלה יקיימו היום קו פתוח בנושאי רפואה והלכה בפסח

היערכות נרחבת בקבוצת מכבי לקראת חג הפסח • גם השנה, מפעילה מכבי 'קו פתוח' נרחב, שיפעל היום בין השעות 15:00-18:00, 
בשיתוף ביה"ח אסותא אשדוד מקבוצת מכבי, וארגון 'איחוד הצלה' • לראשונה ובלעדי ב'מכבי', מופצת רשימת התרופות הכשרות, 
שאושרו ע"י בד"ץ העדה החרדית לפסח, באמצעות מערכת המחשוב 'קהילות', המוצעות בקרב בתי כנסיות ומדרשות בריכוזים החרדיים, 
זאת בנוסף, להפצת חוברת התרופות בריכוזים הרפואיים ובתי הרופאים השונים בארץ • כמו כן, יופץ בדואר האלקטרוני עלון הלכתי, 
בחמש שפות, של 'מכבי שירותי בריאות' בשיתוף 'איחוד הצלה' • סניפי 'מכבי' ברחבי הארץ הוכשרו לקראת חג הפסח הקרב, וכמדי 

שנה, תקיים הנהלת 'מכבי שירותי בריאות' מכירת חמץ בכל מוקדי הרפואה ברחבי הארץ

בתמונה: הקו הפתוח שנערך בערב  יום הכיפורים תשע"ט

מתחדשים לחג עם 
קולקציה חדשה

ZARA הספרדית  האופנה  רשת 
קולקציה  עם  להתחדש  אתכם  מזמינה 
אופנ־ דגמים  במגוון  ואלגנטית  חגיגית 

תיים ואיכותיים לכל המשפחה.
ZARA העולמית  האופנה  רשת 

חדשות  קולקציות  אלו  בימים  מציגה 
במחלקת נשים, גברים וילדים.

ממבחר  ליהנות  תוכלו  בקולקציה 
אופנתי, איכותי ועדכני, לחג ולמועד.

בה־ רבה  חשיבות  רואים  בזארה 
תאמה של הקולקציות לכלל הלקוחות, 
כשמצד   – והחרדי  הדתי  לקהל  ובפרט 
אופנתיות  קולקציות  למצוא  ניתן  אחד 
קולקציות  גם  שני,  ומצד  וטרנדיות 
וצבעים  שמרני  סגנון  בעלות  קלאסיות 

רגועים. 
קלילים  מבדים  נתפרו  הקולקציות 
כותנה,  כמו  להתקמט  נוטים  שאינם 
בגוונים  ומגיעים  וויסקוזה  פוליאסטר 

קלאסיים שונים ובהדפסים מגוונים.
בכל  להשיג  ניתן  הקולקציות  את 

חנויות רשת ZARA  ברחבי הארץ.

מותג העל 'בריטניה' נחת בישראל
נחת בישראל.  'בריטניה'  העל  מותג 
השקת סידרת תכשיטים מלכותית לק־
בנרדין,  אקסקלוסיבית  הפסח,  חג  ראת 
אירופי  בניחוח  עדינים  יוקרה  תכשיטי 
לכל  אחריות  עם  המעצבים,  ממיטב 
החיים, בקולקציית העונה מבחר עגילים, 
ותליונים  שרשראות  צמידים,  טבעות, 

לכל אירוע וחג.

לנע־ לבוגרות,  לצעירות,  קטגוריות 
רות ואף לילדות, הסדרה בתצוגה ב־400

חנויות סביב העולם וכעת גם אצלנו.
עם  עצמכם  את  להפתיע  בואו 
בציפוי  סטרלינג 925  תכשיטי  'בריטניה' 
זיר־ באבני  משובצים  צהוב  לבן,  זהב 
לכל  היצרן  באחריות  איכותיים,  קוניה 

החיים.

איקאה מכשירה את מטבחי המסעדות 
בסניפיה לפסח כשר למהדרין

איקאה נערכת להכשרת המסעדות 
הרשת –  בכל חנויות  לפסח  והמטבחים 
ובאר  אתא  קרית  לציון,  ראשון  בנתניה, 
שבע. במהלך מורכב ומוקפד שהחל כבר 
לפני מספר שבועות ומגיע לשיאו בימים 
אלו, מוכשרים כל המטבחים והמסעדות, 
על מנת להפעילם גם בפסח ולשרת את 
מאות אלפי הלקוחות שיפקדו את ארבע 

החנויות בימי חול המועד. 
מכ־ האוכל  וחדרי  המטבחים  את 
שירים משגיחי כשרות מקצועיים ועמם 
צוות משגיחים מורחב הפועלים במקום 
המוצרים  כל  השנה.  ימות  כל  במשך 
שייעשה בהם שימוש במהלך חג הפסח 
במטבחי המסעדות הינם כשרים למהד־

רין ללא חשש קטניות.
המשגיח  וישצקי,  מיכאל  הרב 
ההכ־ "תהליך  כי  ציין  באיקאה,  הראשי 
נועד  אלו  בימים  שהחל  באיקאה  שרה 
לוודא כי בפסח יוכלו המבקרים ליהנות 
חשש  ללא  לפסח  מהודרת  מכשרות 
מסעדות  של  המשגיחים  צוות  קטניות. 
איקאה נמצא במקום בכל שעות פעילות 
המסעדה, מפתיחתה ועד לשעת סגירת 

הקופות".
חנות  בכל  פועלות  מסעדות  ארבע 
אספ־  – הלקוחות  עבור  שלוש  איקאה: 

בשרית,  ומסעדה  חלבי  ביסטרו  בר,  רסו 

ומסעדה נוספת לעובדים. כל המסעדות 
ומדוקדק  קפדני  הכשרה  תהליך  יעברו 
על מנת להבטיח את כשרותו המהודרת 
של המזון המוגש, עד ערב פסח, י"ג בני־

כשרות  תהיינה  המסעדות  כל   ,18.4 סן, 
לפסח. במהלך החג יוגש תפריט מיוחד 
וגם  דרישות,  לצד  מענה  שנותן  לפסח 
מנות הילדים יותאמו לדרישות הכשרות 

המחמירות.
איקאה מקפידה לשרת את לקוחותיה 
ומחיר.  טעם  כשרות,  שירות,  רמת  באותה 
לחג  שונים  גלם  בחומרי  השימוש  למרות 
הפסח – איקאה שומרת על מחיר התפריט 
הקבוע המאפשר ארוחה טעימה לכל כיס. 
לשרת  איקאה  בחנויות  נערכים  במקביל, 
את מאות אלפי הלקוחות שצפויים לבקר 
בימי חול המועד בארבע החנויות ובחנות 
שנפתחה  החדשה  המטבחים  קונספט 

בנמל תל אביב.

בשורה בעולם האורטופדיה

 נעלי 'טוניקה ספורט' אורטופדיות לילדים ונוער
היתרון האורטופדי: בניה אורטופדית נכונה של הנעל מעניקה נוחות ובריאות 

מיטבית לגב ולברכיים של הילדים
בשורה טובה ונוחה, הושק ליין חדש 
אורטופדיות  ספורט'  'טוניקה  נעלי  של 
בחנויות  להשיגן  ניתן  ולנוער,  לילדים 
הנעליים המובילות במגזר החרדי, בארץ 
שהנעליים  'טוניקה'  של  הסוד  ובחו"ל. 
אורטופדיות, קלות כנוצה וחזקות כפל־
דה. נעליים אלה יועילו לעתיד אורטופדי 

בריא של הגב והברכיים של ילדיהם.
חידושי  משולבים  'טוניקה'  בנעלי 
להעצמה  עילית),  (טכנולוגיה  ה'היי־טק' 

נוספת של הנוחות והיציבות.
המרבים  בילדים,  מדובר  כאשר 
לרוץ ולהתרוצץ, חשוב עד מאוד לציין כי 
הנעליים סופגות זיעה, ויש להן גם חוזק 

וגם אחריות לכל העונה. 
'טוניקה'  נעלי  חרתו  ומתמיד,  מאז 
על דגלם להיות הראשונים בטכנולוגיות 
ובסטנדרטים אירופיים. והם לא שוקטים 
משתבחים  הייצור  קווי  השמרים:  על 

את  להיטיב  כדי  עילית,  טכנולוגיות  עם 
הנעליים ואת היציבות והנוחות, וגם את 
אוויר,  מזג  תנאי  בכל  שלהן  השרידות 

בלחות וביובש.
וסופח  זעזועים  בולם  יש  בנעליים 
זיעה, העשוי מתרכובת של כריות ספוג 

לטקס אורטופדי.
גפת העור העליונה של הנעל, מחו־

ברת לסוליה, בשיטת הזרקה ישירה של 
"תפתח  לא  היא  כך  הגפה.  אל  הסוליה 
הסנדלר  של  לחסדיו  תצטרך  ולא  פה", 

השכונתי. 
תמיכה  מערכת  'טוניקה'  בנעל  יש 
יציבות  הנותנת  ראומבוס,  בשיטת 
דבר  מביני  הרגל.  כף  לקשת  עליונה 
עתידיים,  מדרסים  חוסך  שזה  אומרים 
או  לפלטפוס  נטיה  לו  שיש  למי  גם 

הולפוס. 
ספורט'  'טוניקה  של  הנוער  דגמי 
הסילי־ בריכת  עם   ,466 ודגם   456 דגם 
נוחות  המקנים  הזעזועים  בולמת  קון 

מירבית. 

יבנה: נהג משאית נהרג בתאונת עבודה
מאת חיים מרגליות

באתר  התחשמל  משאית  נהג 
ביבנה.  ז'בוטינסקי  ברחוב  בניה 
פונה  הוא  ראשוני  טיפול  לאחר 
לבית החולים קפלן כשהוא במצב 

אנוש ובבית החולים נקבע מותו.
מחקירה  כי  נמסר  מהמשטרה 
מדובר  לפיו  חשד  עולה  ראשונית 
למ־ דיווח  והועבר  עבודה  בתאונת 

הגיע  משטרה  כוח  העבודה.  שרד 
למקום התאונה והנסיבות נבדקות.
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פסח היסטורי 

אלפים גודשים את סניפי 'רויאל' ומתחדשים 
ממיטב הדגמים שטרם נראו בישראל

שיא של כל הזמנים בממלכת ההלבשה החסידית 'רויאל' המפארת בימים אלו את טרקליני הענק עם מגוון 
גדול במיוחד של דוגמאות חדשות וייחודיות של בעקיטש'עס חלק ופרחוניים שטרם נראו בארץ ישראל

פסח היסטורי ברויאל: פעילות שיא 
'רויאל'  החסידית  ההלבשה  בממלכת 
לקראת חג הפסח הקרב ובא. אלפי לקו־
אברכים  תשחורת,  בני  לצד  הורים  חות, 
לצד בעלי משפחות, פוקדים בימים אלו 
את סניפי הרשת ברחבי הארץ ומתחד־

שים בבגדי יקר ותפארת, מלבושי שבת 
של  והייחודי  הענק  מהמגוון  טוב,  ויום 
ופרחוניים,  חלק  ובעקיטש'עס  חליפות 
והמלכותית  החדשה  הקולקציה  ממיטב 

מבית 'רויאל'.
הח־ הסחורה  הגעת  לאחר  והשנה, 
דישה על עשרות דוגמאותיה, מסתערים 
ומתחדשים  הרשת  סניפי  על  המונים 
מצי־ 'רויאל'  ברשת  המלכותי.  מהמגוון 

כבכל  פסח  בתקופת  ללקוחות  עים 
ובשורת  השירות  מיטב  את  השנה  ימות 
לכם  ממתינים  המדפים  על  האיכות. 
החלי־ של  ביותר  החדישים  הדגמים 

שטרם  פרחוניים  בעקיטש'עס  וכן  פות, 
ההלבשה  פריטי  ושאר  בישראל,  נראו 
וההנעלה, מעילית האיכות של היצרנים, 
בפירמה האמריקנית, בגזרות מושלמות 

ומהוקצעות. 
לפסח:  ראויה  מנה  בלי  אפשר  ואי 
או  חלקים,   2 חליפה  של  קניה  כל  על 
תקבלו  פרחוני,  או  חלק  בעקיטש'ע 
נעליים איכותיות ויוקרתיות מאחת מה־

טוניקה,  אומן,  כמו  המובילים,  מותגים 
סקורו. המבצע הזה תקף גם על כל קניה 
של 1,200 שקל ממוצרי רויאל, אז תקבלו 
מהמותגים  מאחת  נעליים  זוג  במתנה 

המובילים כמו אקו או רוקפורט.
אלו  בימים  שביקרו  רבים  לקוחות 
באחד מסניפי הרשת ציינו את השירות 
שקיבלו  והמקצועי  האישי  המיוחד, 
מאנשי הצוות המקצוענים למרות הלחץ 
"נכנסתי  פסח.  ערב  של  האדיר  והעומס 

לחנות באשדוד, וכעבוד 10 דקות בלבד 
מלכים,  כבן  לחג  מוכן  מהמקום  יצאתי 
הקולקציה  ממיטב  שהתחדשתי  לאחר 
היה  האדיב.  השירות  עם  המלכותית 
לקוח  משה,  בסיפוק  מסכם  שווה", 

אשדודי מרוצה. 
כי  אומרים  'רויאל'  רשת  בהנהלת 
"התרגלנו להוביל את שוק ההלבשה הח־

מבעוד  ההיערכות  וביקר.  בכבוד  סידית 
מלאי  וחידוש  הפסח,  חג  לקראת  מועד 
הרשת, באופן שלא יחסר דבר מהמבחר 
המגוונים  הלבוש  פריטי  מכל  העשיר, 
קהל  עצמה.  את  הוכיחה  המידות,  ובכל 
דגמים  מ־38  נהנה  הנאמנים  לקוחותינו 
חדישים! של חליפות ובעקיטש'עס כפי 
המגיע להם וכמיטב המסורת האיכותית 
מבית 'רויאל' המובילה את שוק ההלב־

שה החסידית בישראל".
טרקליני 'רויאל' לשירותכם:

ירושלים: רח' רבינו גרשום 1.
 4 לנדא  יעקב  הרב  רח'  ברק:  בני 

(פינת חזו"א).
אשדוד: רח' אביי 3 פינת רבינא. 

בית שמש: רח' רשב"י 17.

'שמחונים' מעניקה מתנת אפיקומן ייחודית 
לרוכשים בחנות הדגל שמחונים גיפט

הרשת נערכה עם צוות מתוגבר לקראת החג • מאות רכשו את הערכה היוקרתית 'כולנו 
מסובים' המיועדת לשולחן הסדר וכוללת כיסוי לכרית, כיסוי למצות, נרתיק לאפיקומן וחבק 

למגבת ^ מגוון הגדות רחב ויוקרתי שיפאר לכם את שולחן החג • 'שמחונים' במתנת אפיקומן 
חגיגית לקונים ומציעה הטבעה חינם לרוכשים בחנות הדגל שמחונים גיפט

הפסח  חג  לקראת  ההכנות 
'שמחונים'  רשת  בחנויות  ניכרות 
מגיעים  ישראל  מעם  כשהמונים 
החדשות  בקולקציות  להתחדש 
שמ־ רשת  שמציעה  והמגוונות 
צוות  עם  נערכה  הרשת  חונים. 
מתוגבר ע"מ להעניק חווית קניה 

ושירות אדיב לבאי החנות.
לערכת  ניכר  מיוחד  ביקוש 
המו־ היוקרתית  מסובים'  'כולנו 

ש"ח  ב־990  במבצע  כעת  צעת 
בלבד במקום 1200 ש"ח. 

'כולנו  היוקרתית  הערכה 
הסדר  לשולחן  מיועדת  מסובים' 
כיסוי  לכרית,  כיסוי  כוללת  והיא 
הכו־ קומות  מ־3  העשוי  למצות 
וישראל,  לוי  כהן,  תוויות,  ללת 
למגבת  וחבק  לאפיקומן  נרתיק 
בחיתוכי  מעוטר  חדשני  מחומר 

לייזר. 
לשמוע  התרגלו  כבר  בחנות 
הקונים  מצד  המחמאות  את 
טרם  כי  מציינים  מהם  כשרבים 

יוק־ וגימור  ייצור  ברמת  בערכה  נתקלו 
החג  שולחן  את  המפארת  שכזה,  רתי 

ומוסיפה נוי מצוה לסדר.
הסט קיים ב־3 דגמים: דגם אלגנט, 
מגיע  סט  כל  יהלום.  ודגם  רויאל  דגם 
עם  שנהב  לבן  צבעים  שני  של  בשילוב 
ארוז  הסט  זהב.  עם  שנהב  ולבן  כסף, 

ולאכסון  לשמירה  מהודרת  בקופסה 
לשנים עם ידית נשיאה.

מארזי  רבים  רוכשים  לכך  בנוסף 
מתנה יוקרתיים בשילוב פרלינים ויינות, 
ברכת  סדר  לפסח,  הגדות  מגוון  לצד 
ומגוון  העומר,  ספירת  לוח  האילנות, 

מוצרים נוספים.

רחב  מגוון  מציעה  'שמחונים' 
מאיר  בכתב  יוקרתיות  הגדות  של 
עיניים שיפארו לכם וליקיריכם את 
ויוקרה  הדר  ויעניקו  החג,  שולחן 

לסדר.
אפי־ מציעה  שמחונים  רשת 
'שמ־ הדגל  בחנות  לרוכשים  קומן 
ירושלים   23 בשמגר  גיפט',  חונים 
מעל  מוצר  רכישת  בכל  ומעניקה 
40 ש"ח, הטבעת שם חינם, בכפוף 

לתקנון.
מע־ מפיקה,  'שמחונים'  רשת 
מזכרות  קולקציות  ומייצרת  צבת 
שונים  אוירה  עיצובי  תחת  חדשות 
אירוע  לכל  עצמם  את  המתאימים 
לחתונה,  מזכרות  וצבע:  סגנון  לפי 
שבת חתן, שבע ברכות, מתנות לח־

תן ולכלה, לבר ובת מצוה, מזכרות 
מזכ־ וכן  וכנסים  לדינרים  לברית, 

בסמיכות  הנערכים  לאירועים  רות 
לחגים וימים טובים אחרים.

'שמחונים'  רשת  חנויות  לצד 
פארק  ובורו  ירושלים  ברק,  בבני 
קונספט  חנות  'שמחונים'  מפעילה 
'שמחונים גיפט' בפנינת חמד בירושלים 
בה תוכלו למצוא מגוון הצעות ורעיונות 
הקולקציות  מיטב  לצד  שונות  למתנות 
'שמחונים'.  של  והיוקרתיות  הייחודיות 
בחנות ניתן השירות גם בשפת האנגלית 

המדוברת בקרב תושבי השכונה.

ארגון 'אור לאחים' מגביר פעילות 
הסברה בערים מוכות מיסיון

המשי־ הכתות  נסיונות  התגברות 
חיות ופעילי המיסיון ברחבי הארץ לצד 
אמיתי,  יהודי  למידע  והצמא  הביקוש 
לאחים'  'אור  ארגון  ראשי  את  הובילו 
לצאת בסדרת פעילויות הסברה יזומות 
בכל רחבי הארץ, תוך התמקדות בערים 

שסובלות ממכת המיסיון.
פורסמו  האחרונים  בחודשים  רק 
ארגון  זה  היה  בהם  מקרים  וכמה  כמה 
בפ־ המאבק  את  שהוביל  לאחים'  'אור 
עילי המיסיון ובנסיונות חמורים להטפה 
אביב,  בתל  בחיפה,  ה"י.  דת  להמרת 
הארץ  רחבי  ובכל  באשדוד  בבת־ים, 
'אור  ומתנדבי  פעילי  השנה,  כל  ולאורך 
לאחים' מגלים עירנות ודריכות במטרה 
לסכל את שאיפות המיסיונרים, לפתות 

יהודים תמימים לרשתות המיסיון.
כעת, נערכים בארגון למבצע מיוחד 
המיסיון  לסכנות  המודעות  להגברת 
הפ־ מפת  על  שנמצאות  בערים  בעיקר 

במסגרת  הארצית.  המיסיונרית  עילות 
של  עותקים  מאות  יחולקו  הפעילות, 
התיאולוגיה  ספר  רומי',  של  פתחה  'על 
שכתב הרב דניאל עשור וזכה להמלצות 
מרבנים ומומחי מאבק במיסיון, ובהמשך 

הרב  עם  ארצי  הרצאות  סבב  גם  ייערך 
עשור. הספרים יחולקו על ידי פעילי אור 
לאחים בכניסה לקהילות מיסיונריות וכן 

באירועים משיחיים־מיסיונריים.
שמתמודד  עשור,  הרב  של  ספרו 
הנצרות  של  השקר  טענות  מול  באומץ 
והמיסיון, כבר הציל רבים מציפורני המיסיון 
היהדות  של  לחיקה  רבים  יהודים  והשיב 
השנים,  לאורך  והמצוות.  התורה  ושמירת 
הספר אף תורגם והופץ גם ברחבי העולם 
והפך את הרב עשור לאחר 'האוייבים' של 

פעילי המיסיון בארץ ובעולם.

עיריית בני ברק קדמה ושדרגה את 
שירותי החירום והבטחון בעיר 

מאת מאיר קליין 

של  חירום  לשירותי  האגף 
עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת 
ישראל, הקימו ברחבי העיר מערך 
משמר  בסיסי  ארבעה  של  נרחב 
והקמתם  קהילתי,  ושיטור  אזרחי 
מקצו־ שיקולים  עפ"י  נעשתה 
והפוטנציאל  השכונה  כאופי  עיים 
פועלים  עמם  ויחד  ההתנדבותי, 
את  המשרתים  מתנדבים  כ־700 
בדו"ח  נמסר  כך   – העיר  תושבי 
האגף  עבודת  סיכום  על  מפורט 

לשנה  והתכניות  האחרונה  בשנה 
החדשה, כפי שהוגש ע"י מר חיים 
ארגון  ויו"ר  האגף  מנהל  נוגלבלט, 
הארצי  בטחון)  (קציני  הקב"טים 
רובינ־ אברהם  הרב  העיר  לראש 
החירום  שירותי  שמערכת  שטיין, 
עוקב  והוא  אליו  ישירות  כפופה 

בקביעות אחר פעילותה. 
מוקד  על  נמסר  גם  בדו"ח 
עירוני הפועל בעיר המספק מיגון 
העירוניים  למוסדות  ואבטחה 
תיאום  לשליטה,  מרכז  ומהווה 
בעיה  בכל  רגיעה  בשעת  ובקרה 

כיחידה  הן  פועל  והאגף  עירונית, 
עוסק  מטה,  כיחידת  והן  מבצעית 
בארגון, בתיאום, בבקרה ובפיקוח 
הבטחון  גורמי  פעילות  כלל  על 
בתחומי העיר והוא גם אחראי על 
העורף  פיקוד  צה"ל,  בין  תיאום 

והמשטרה בבני ברק.
חי־ לשעת  ההכנות  במסגרת 
לעיר',  'חוסן  תכנית  קודמה  רום, 
האזרחי  החוסן  הגברת  הכוללת 
למנהלי  והדרכות  הקהילה  בקרב 
הכש־ העברת  ולעובדים,  מטות 

רות מקצועיות ליועצים חינוכיים, 

הקמת מטה בריאות הכולל את כל 
גורמי הבריאות בעיר וגיבוש קש־

גורמים  בין  מתאימים  עבודה  רי 
והסברה  מידע  מטה  הכנת  אלו, 
וקיום  פתוח'  'קו  ומערכת  לציבור 
הדרכות לתושבים למצבי חירום.

כינוס  התקיים  באחרונה 
ה'תשע"ט,  לשנת  מאבטחים 
רו־ אברהם  הרב  בהשתתפות 
הש־ בו  העיר,  ראש  בינשטיין, 

מאבטחים,  מ־120  למעלה  תתפו 
האבטחה,  מחב'  שמירה  מפקחי 
היחידה  ישראל,  משטרת  נציגי 

בחברה  עובדים  זכויות  לאכיפת 
מוסדות  וקב"טי  וכלכלה  למשק 

החינוך. 
האגף לשירותי חירום גם הכין 
חירום,  לשעת  מתקנים  של  שורה 
לקליטת  קליטה  מרכזי  ובהם 
ושירותי  כלכלה  וסידורי  מפונים 
למ־ תמיכה  מרכז  בסיסיים,  עזר 
ומ־ צופרים  פריסת  חרדה,  פגעי 
ותחנת  אוכלוסיה  לחיסוני  רכזים 
עם  בשיתוף  היל"ת,  חללים  ריכוז 
ותרגול  השכנה,  גן  רמת  עיריית 
שנתי של הפעלת התחנה, כשבת־

דרוכים חוזר מר יונה יצחק, מנהל 
לשי־ באגף  ומוסדות  בטחון  מח' 

לאיש  כוונה  שאין  חירום,  רותי 
אך  בציבור,  ופניקה  פחד  להטיל 
ובכך  כראוי,  להיערך  עדיף  תמיד 
בקרב  ולרגיעה  לשקט  להביא 

הציבור.
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טבריה: חולה בחצבת שהתה 
במיון של בית החולים פוריה 

מאת מאיר קליין 

של  במיון  ששהתה  אשה 
בטבריה  'פוריה'  החולים  בית 
אובחנה  האחרון,  רביעי  ביום 
כחולה בחצבת, ומשרד הבריאות 
באותה  ששהה  מי  לכל  ממליץ 
ללשכת  לפנות  המיון  בחדר  העת 
מגו־ למקום  הקרובה  הבריאות 
להתחסן  הצורך  את  לבדוק  ריו, 

נגד המחלה. 
כי  נמסר  הבריאות  ממשרד 
"אשה בשנות ה־40 לחייה הגיעה 
החו־ בית  של  למיון  רביעי  ביום 

כאבי  על  התלוננה  פוריה,  לים 
בדי־ לאחר  ושוחררה  וגרון  בטן 

יותר  מאוחר  ימים  שלושה  קה. 
עלה חשד למחלת החצבת, חשד 
שאומת יום למחרת עם תוצאות 

בדיקת מעבדה חיובית.
קשר  יצר  הבריאות  "משרד 
הפוטנציאליים  המגעים  עם 
בבית  הקיימות  הרשימות  לפי 
עם  לא  לצערנו  אך  החולים, 
כולם. לכן אנחנו קוראים לכל מי 
שהיה במיון בפוריה בתאריך 10
1957-1977 יליד  והוא  לאפריל 
04- בטלפון:  ללשכה  לפנות 

."6710300
כמו כן מדווח משרד הבריאות 
החולה  אדם  של  נוסף  מקרה  על 
במצב  כעת  שמאושפז  בחצבת 

יציב בבית החולים תל השומר.
התקבל  המקרה  על  "הדיווח 
נמסר  חמישי",  ביום  בתאריך 
בהודעה, "ומיד עם קבלת הדיווח 
אפידמיולוגית,  חקירה  בוצעה 
הודעות  ונשלחו  מגעים  אותרו 
הפוטנציאליים  המגעים  לכל 
וזאת  במגע,  היה  החולה  שעמם 
מכיוון שהוא היה פעיל במערכת 

הבחירות האחרונה".

החשב הכללי: שיעור החוב 
הציבורי מהתוצר עומד על 61 אחוז

מאת שלמה גרין

במשרד  הכללי  החשב 
את  פרסם  חזקיהו,  רוני  האוצר, 
ממנו  ל־2018  החוב  ניהול  דו"ח 
ביחס  קלה  עליה  חלה  כי  עולה 
לאור  היתר  בין  זאת  לתוצר,  חוב 
ובראשם  שוק,  בגורמי  שינויים 
השקל  של  משמעותי  פיחות 
ושיעור  והאירו  הדולר  מול  אל 
לשנים  ביחס  גבוה  אינפלציה 
הציבורי  החוב  שיעור  קודמות. 
על  עמדו  מהתוצר  והממשלתי 
לעומת  אחוז  ו־59.4  אחוז   61
ב־2017,  אחוז  ו־58.8  אחוז   60.5

בהתאמה.
בו־ ישראל  העליה,  אף  על 

עולמית  בהשוואה  לחיוב  לטת 
לתוצר  החוב  יחס  בהקטנת 
הגלובלי  הפיננסי  המשבר  מאז 
13.6 של  מצטברת  ירידה  עם 

החוב  היקף   .2009 מאז  אחוז 
ב־788.3 הסתכם  הממשלתי 

 ,2018 בסוף  שקל  מיליארד 
שקל  מיליארד   747.1 לעומת 

אשתקד. 
חזקיהו  רוני  הכללי,  החשב 
על  השנתי  "הדו"ח  כי  אמר 
משקף  הממשלתי  החוב  ניהול 
החוב,  של  היעיל  הניהול  את 
הח־ הכלכלה  בביצועי  הנתמך 

לידי  באו  אלה  ב־2018.  זקים 
האש־ דירוג  בהעלאת  גם  ביטוי 
חברת  ידי  על  המדינה  של  ראי 
 -AA של  שיא  לדירוג   S&P
ובתוצאות  האחרון,  באוגוסט 
ההון  בשוקי  המדינה  הנפקות 

הגלובליים".
סגן בכיר לחשב הכללי וראש 
כי  אמר  כהן  גיל  המימון,  חטיבת 
והשימוש  המימונית  "הגמישות 
לניהול  מתקדמים  חוב  במכשירי 
מדיניות  לצד  והנזילות  הגיוסים 
גורמי  הינם  החוב  סיכוני  הקטנת 
החוב  של  יעיל  לניהול  מפתח 
מהירים  לשינויים  והיערכות 

בשוקי ההון".

עובדים יוכלו לנייד את המספר 
הסלולרי שקיבלו ממעסיקיהם

מאת חיים מרגליות

משרד התקשורת מסיר חסם 
חברות  בין  ניוד  בתהליך  נוסף 
עסקיים  מנויים  התקשורת: 
להם  מסבסד  העבודה  שמקום 
את טלפון הנייד יוכלו לעבור עם 
המספר שלהם באופן חופשי בין 

החברות.
מספרים  ניידות  תכנית 
ידי  על  התחרות  להגביר  נועדה 
חברות  בין  מעבר  חסם  הסרת 
התקשורת  משרד  התקשורת. 
עד־ על  החלטה  מסמך  פרסם 

רקע  על  וזאת  נוספים  כונים 
תלונות שהגיעו למשרד.

יוכלו  לא  התקשורת  חברות 
ביצוע  בעת  או  מראש  לחסום 
מנוי  של  טלפון  מספר  ניידות 
מנוי  מפוצל'.  עסקי  ו'מנוי  פרטי 
כלל  בדרך  מזוהה  מפוצל  עסקי 
הטלפון,  מספר  עם  שמי  באופן 
כרטיס  ופרטי  המנוי  של  פרטיו 
פרטים  כאשר   – שלו  האשראי 
התק־ חברת  בידי  נמצאים  אלה 

ובמקרים  מנוי  הוא  עליה  שורת 
רבים מנוי זה אף מקבל חשבונית 
ומשתתף בחלק או בכל התשלום 

החודשי לחברת התקשורת. 
חו־ התקשורת  חברות  כיום 
של  טלפון  מספרי  מראש  סמות 
ללא  אף  לניוד  עסקיים  מנויים 
בקשה מפורשת. התיקון קובע כי 
הבקשה לחסימה תהיה בכתב בל־

באופן  תוסר  החסימה  הסרת  בד. 
מיידי עם פניה של המנוי העסקי.

טווח  של  ניוד  זמן  כן,  כמו 
של  רגיל  לניוד  (בניגוד  מספרים 
במפו־ מוגדר  אינו  בודד)  מספר 
לק־ ויכול  הניידות  בתכנית  רש 
התכנית,  תיקון  שעות.  כמה  חת 
יהיה  המקסימלי  הזמן  כי  מגדיר 
מספרים  טווח  עבור  שעה  חצי 
עבור  ושעה  סלולריים  למנויים 
לשירות  למנויים  מספרים  טווח 

טלפון נייח.
שהתקבלה  נוספת  החלטה 
הפיקטיביים  בניודים  עוסקת 
במשרד  שהתקבלו  מתלונות   –
של  פרקטיקה  קיימת  כי  עולה 
משווקים פרטיים לבצע ניוד של 
לא  מעולם  אשר  טלפון  מספרי 
אמיתיים,  מנויים  בשימוש  היו 
התופעה  לאחרת.  אחת  מחברה 
המשויכים  במספרים  נפוצה 
 – מראש  משולמות  לחבילות 

ידי  על  המשווקות   ,PrePaid
ושמעולם  פרטיים,  משווקים 
לא הוטענו. ניוד פיקטיבי מהווה 
ניצול לרעה של תהליך הניידות 
הנזכר  התיקון  המשרד.  שקבע 
לביצוע  חסימה  יתיר  לעיל 
אשר  טלפון  מספר  של  ניידות 
הפחות  לכל  עבורו  בוצעה  לא 
מצט־ טעינות  או  אחת  טעינה 

מראש  תשלום  בחבילת  ברות 
מסתכמות  אשר   (Pre-Paid)
שקלים   30 לפחות  של  בסכום 
כולל מע"מ או לחילופין תשלום 
בדיעבד  תשלום  חבילות  עבור 
מצטבר  בסכום   (Post-Paid)
כולל  שקלים   30 לפחות  של 

מע"מ.
הננטשת  החברה  על  בנוסף, 
כשלון  לכל  הסיבה  את  לציין 
אחת  ניוד. הסיבה צריכה להיות 
בתכנית  המנויות  מהסיבות 
שמאפשרות  ככאלו  הניידות 
לא־ כדי  וזאת  ניידות,  חסימת 

למנוי  או  הקולטת  לחברה  פשר 
את  להסיר  להתנייד  שרוצה 
החסם ולאפשר את הניוד באופן 
ייכנסו  השינויים  יותר.  פשוט 

לתוקף בעוד 5 חודשים.

יוגבר הפיקוח נגד דיג באזור הכנרת
מאת חיים מרגליות

רשות  של  הימית  היחידה 
מטעם  האמונה  והגנים,  הטבע 
על  הפיקוח  על  החקלאות  משרד 
מאמצי  את  תגביר  בישראל,  הדיג 
ההסברה והפיקוח בכנרת, לקראת 
הדיג  על  האיסור  תקופת  ובמהלך 

בעונת הקינון של הדגים. 
במשרד  הדיג  אגף  שנה  מדי 
תקופת  על  מכריז  החקלאות 
השונות  שיטותיו  על  הדיג  איסור 
בכנרת ובים התיכון בהתאם לתז־
מון עונת הקינון, למען שמירה על 

משאב הדגה.
בכנרת,  הדיג  על  האיסור 
על  יחול  אלה,  בימים  שמתחיל 
הנחלים  שפכי  בתחום  האזורים 
לצפון  הגולן  רמת  של  הגדולים 
הימי  ובתחום  (ה'בטיחה')  הכנרת 
שבין המושבה מגדל ועד חוף כרי 
אזורי  מהווים  אלו  אזורים  דשא. 
למינים  עיקריים  והטלה  קינון 
ובראשם  אמנון  דגי  של  שונים 
שנחשב  ('מושט')  הגליל  אמנון 

בי־ הסועדים  על  המועדף  לדג 
על  הזמני  האיסור  אזורי  שראל. 
ופקחי  במצופים  יסומנו  הדיג 
הטבע  רשות  של  הימית  היחידה 
פקודת  את  שאוכפים  והגנים, 
התיכון  הים  בחופי  בכנרת,  הדיג 
ובמפרץ אילת, יאכפו את האיסור 
ובצוותים  היממה  שעות  בכל 

מתוגברים.
מנהל  ארי,  בן  יגאל  לדברי 
הטבע  ברשות  הימית  היחידה 

המקצו־ ולדייגים  "לנו  והגנים: 
מובהק  אינטרס  והחובבים  עיים 
בעונת  הדגים  על  להגן  ומשותף 
שלל  על  שמירה  למען  ההטלות 
הולך  שנה  שמדי  בכנרת  הדגים 
ופוחת. איסור הדיג בשטחים אלו 
האגם)  משטח  אחוזים  (כחמישה 
הדגים  לאוכלוסיית  לאפשר  נועד 
הימים  במהלך  בכנרת.  לגדול 
קהילת  מול  נפעל  הקרובים 
ובח־ במעגנות  בכנרת,  הדייגים 

כך  ערוצים  במספר  הדיג  נויות 
שיהיו מעודכנים על מועדי ומשך 
במקביל  הדיג.  איסור  תקופת 
מול  הפיקוח  פעולות  את  נגביר 
בשיתוף  הרלוונטיים  הגורמים 
לאכוף  כדי  נוספים  אכיפה  גורמי 
ובכך  הדיג  איסור  את  בהצלחה 
לשמור בהצלחה על שגשוג הדגה 

באגם".
הערך  בעל  הדג  הגליל,  אמנון 
מבין  ביותר  המשמעותי  המסחרי 
דגי הכנרת והדג האהוב ביותר על 
תפקיד  גם  ממלא  ישראל,  סועדי 
האקולוגי  המאזן  בשמירת  חיוני 
בין  ניזון  האמנון  הכנרת:  מי  של 
שצמיחת־יתר  מאצות  גם  היתר 
שלהן עלולה לפגוע באיכות המים 

בכנרת. 
הקינון  באזורי  הדיג  איסור 
וההטלה נועד לסייע לאוכלוסיית 
ולהתחזק  לגדול  הגליל  אמנוני 
כחלק מהמאמץ הלאומי לשמירה 
על משאב הדגה ועל איכות המים 

באגם.

עורכת דין הונתה לקוחות 
בסכום של 1.5 מיליון ש"ח

מאת חיים מרגליות

בהונאת  חשודה  דין  עורכת 
ישראל  במשטרת  לקוחות. 
תלו־ מספר  לאחרונה  התקבלו 
על  אשר  דין,  עורכת  נגד  נות 
לכיסה  שלשלה  החשד,  פי 
מיועדים  שהיו  רבים  כספים 

ללקוחותיה. 
מיד עם קבלת התלונות פתחה 
ממנה  בחקירה  ישראל  משטרת 
עלה כי על פי החשד, עורכת הדין 
תאונות  נפגעי   – לקוחות  ייצגה 
תביעות  בשמם  והגישה  דרכים – 
כספי  ההליכים,  בתום  פיצויים. 
הלקוחות,  זכו  בהם  הפיצויים 
הועברו למשמורתה של החשודה 
ללקוחותיה,  להעבירם  ובמקום 
הפיצוי  כספי  את  שלשלה 

לכיסה.
לק־ דרשו  אשר  ללקוחותיה, 

שווא  מצג  הציגה  כספם,  את  בל 
העברת  אי  לגבי  שונים  ותירוצים 
הכספים. מדובר, כך אומרים במ־

למעלה  של  בסך  בהונאה  שטרה, 
מ־1.5מיליון שקלים.

מסרה  לחקירה,  נעצרה  היא 
את גרסתה ובמשטרה אומרים כי 

החקירה נמשכת.

ביקורות בענף הנדל"ן חשפו 
העלמות מס של 127 מיליון ש"ח

מאת חיים מרגליות

בכל  התפרסו  מע"מ  עובדי 
הארץ במבצע ביקורות ארצי שה־
תמקד הפעם בענף עסקאות נדל"ן, 
לת־ המשיקים  בענפים  ועוסקים 
חום הנדל"ן (כגון עורכי דין, אדרי־
במסגרת  וכד').  פנים  מעצבי  כלים 
המבצע נערכו ביקורות בקרב 238
והתגלו  הנדל"ן,  מתחום  עוסקים 
תיקים  ב־65  ראשוניים  ממצאים 
ש"ח   21,658,322 של  מס  בהיקף 
בסכום  הכנסות  העלמת  המהווים 

של 127,401,894 ש"ח.
כי  מסבירים  המיסים  ברשות 
עס־ מבוצעות  המקרקעין  בענף 
כשבח־ גבוהים,  בהיקפים  קאות 

לקן יתכן אופי עסקי החייב במס. 
מכר  עסקאות  מתבצעות  לעיתים 
מקרקעין בעלות אופי עסקי, אשר 
אינן מדווחות כעסקאות החייבות 
עסקיים  מאפיינים  למרות  במס, 
עס־ של  רב  מספר  כגון:  בולטים 
קאות בתקופה קצרה, היקף גבוה, 
הטענה  ומנגנון.  בקיאות  ידע, 
העסקאות  שמבצע  היא,  הנפוצה 
אינה  המכירה  כן  ועל  'עוסק'  אינו 
'במהלך עסקו' אלא בכובע פרטי. 
ערכה  זו  טענה  לסתור  מנת  על 
מב־ בקרב  בדיקה  המסים  רשות 
בדגש  המקרקעין,  עסקאות  צעי 
בפסיקה,  שנקבעו  המבחנים  על 
אופי  או  טיב  היתר:  בין  הכוללים 
הנכס, תדירות העסקאות, ההיקף 
תקופת  המימון,  אופי  הכספי, 
בתמורה,  ייעוד  בנכס,  האחזקה 
מנ־ קיום  בתחום,  ובקיאות  ידע 

ונמשכת,  קבועה  פעילות  או  גנון 
יזמות  והשבחה,  לפיתוח  פעילות 
הנסיבות   – ה'על'  ומבחן  ושיווק 

האופפות את העסקה.
שעורך־דין  נמצא  השאר  בין 
מירושלים, הרשום במע"מ כעוסק 
רב  מספר  בעל  הינו  דין,  בעריכת 

של נכסים מושכרים, מכר שלושה 
ירושלים.  העיר  במרכז  משרדים 
עורך  כי  העלו  הביקורת  ממצאי 
הדין לא דיווח למע"מ על מכירת 
של  בהיקף  כשמדובר  המשרדים, 
דווחו  שלא  ש"ח  מיליון  כחמישה 

למע"מ.
כמו כן אותר תושב חוץ שפתח 
חברה ורכש דירות שבגינן ניכה מס 
מכי־ על  לדווח  'שכח'  אך  תשומות 

רתן. בנוסף, ניכה מס תשומות בגין 
של  בסכום  הפרטית,  דירתו  שיפוץ 
כ־1.2 מיליון ש"ח. בדיקה מעמיקה 
של התיק העלתה בין השאר, חשד 
באיגוד  מניות  מכירת  דיווח  לאי 
שרותי  דיווח  אי  וכן  מקרקעין, 
חיזוק לדיירים בפרויקט תמ"א 38. 
עוד נחשף, חיוב בגין שימוש פרטי 
ברכבי החברה, 923 אלף ש"ח, וכס־

פים שהופקדו אצל הנאמן בעסקת 
מקרקעין ולא דווחו, למרות שהחז־

קה בנכס נמסרה.
ביקו־ נערכה  המבצע  במסגרת 

נכסים,  ולניהול  לבניה  לחברה  רת 
הדי־ טבריה.  בעיר  דירות  שבנתה 

הבדיקה   ,2000 סוף  עד  נבנו  רות 
העלתה שהחברה לא מכרה את כל 
דירות  רבות  שנים  במשך  הדירות. 
לפ־ מעבר  למגורים,  הושכרו  אלו 

פעילה  היתה  לא  החברה  זו  עילות 
כלל. עוד עלה שמ־2012 שונה סיווג 
לחברה  לאפשר  מנת  על  החברה 
מהמלאי  דירות  מכירת  על  לדווח 
2016 במהלך  אקראי.  כעסקאות 

דירות   10 מתווך  באמצעות  נמכרו 
בנו־ דווח,  לא  העסקאות  על  והמס 

כל  את  החברה  מכרה  ב־2018  סף 
דירות),   32) שנותרו  הדירות  מלאי 
אקראי  עסקת  חשבונית  והוציאה 
נחקר  החברה  מנהל  שולמה.  שלא 
חויבה  החברה  הביקורת  ובסיום 
על  שערכן  הדירות  מלאי  במכירת 
מיליון  כ־21  על  עומד  המאזן  פי 

ש"ח.

כשר 
לפסח
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להזמנות חייגו עכשיו:

לשולחן שבת מושלם052-7112179

קזחסטן: דובה נכלאה למאסר 
עולם בכלא ממשלתי 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הדובה קטיה היתה בעבר חלק 
לפני  שננטשה  עד  נודד,  מקרקס 
קטנה.  גורה  כשהיתה  שנה,  כ־15 
שני  תקפה  היא  מעט,  כשגדלה 
לכלוא  ביקשו  והרשויות  אדם  בני 
נמצא  שלא  אלא  החיות,  גן  אותה 
אותה  לקבל  שהסכים  חיות  גן 

לשורותיו. 
הדובה  כלואה  היום  ועד  מאז 
בכלא לצד כ־700 אסירים שכמוה, 
עם  חלקם  אדם.  בני  תקפו  הם  גם 

דם על הידיים. 
ב'מירור'  שפורסמה  בסקירה 
הבריטי ושמספרת את סיפורה של 
כאסירה  מוצגת  היא  הדובה,  קטיה 
אחרים  שאסירים  בכלא,  המניין  מן 
להעניק  ואף  אותה  לבקר  נוהגים 
לה תפוחים ומיני מתיקה. האסירים 
בק־ הימצאותה  על  שמחים  דווקא 

גדול  פסל  הכינו  אפילו  והם  רבתם, 
במרכז  בגאווה  שמוצב  בדמותה 

חצר הטיולים של הכלא. 
הכלא  כי  בסקירה  נכתב  עוד 
לא־ מיועד  הדובה  מוחזקת  בו 
שהושת  המאסר  שעונש  סירים 
שנה,   25 על  עולה  אינו  עליהם 
והיא האסירה היחידה שכלואה בו 

למרות שהיא מרצה מאסר עולם, 
פעם  אי  להשתחרר  צפויה  ואינה 
לפני  הוכנס  אליו  המסורג  מהתא 

שנים רבות. 
התפרסמה  הדיווח  בשולי 
לקצר  שקרא  אדם  של  תגובה  גם 
בשל  מעונשה,  שליש  לקטיה 

"התנהגות דובה". 



עמוד י | יום ג', י"א בניסן תשע"ט | המבשר

מתוך אחריות ותחושת שליחות וברוח התחדשות התנועה 

פתרונות תעסוקה בדרך התורה במרכז דיון מיוחד של 
מועצת הקהילות הארצית שיתקיים בוועידת 'למעשה' 

הוועידה תתקיים מיד לאחר חג הפסח ע"י ארגון 'למעשה' ובשיתוף מועצת הקהילות הארצית של תנועת אגודת ישראל 

ומיד  הבחירות  סערת  שוך  עם 
ארגון  יארח  הפסח,  חג  לאחר 
הקהילות'  'מועצת  את  'למעשה' 
של אגודת ישראל, לדיון  הארצית 
בשילוב  שיתקיים  ומעמיק  נרחב 
'צי־ במלון  בכירים  מקצוע  אנשי 
חיים,  חפץ  שבקיבוץ  בכפר'  פורי 
שונים  בנושאים  ידונו  ובמהלכו 
פתרו־ ולקדם  לאתר  מטרה  מתוך 
נות לסוגיית הכשרות של מקורות 
שצריכים  והדגשים  הפרנסה, 
הח־ והקהילות  חסידיים  אברכים 

סידיות כמו גם הציבור החרדי כולו 
בנושא זה. 

ויותר  יותר  בה  "בתקופה 
להיות  הופכים  עבודה  מקומות 
חסידיים  לאברכים  נגישים  בלתי 
קדושתם  על  לשמור  המבקשים 
מהשימוש  ולהתנזר  וטהרתם, 
רוח  שאין  הטכנולוגיים  בכלים 
תו־ זו  סוגיה  מהם,  נוחה  חכמים 

היום  בסדר  חשיבות  משנה  פסת 
מוטל  כן  ועל  החרדי,  הציבורי 
לתת  ציבור  בצרכי  העוסקים  על 
מענה בנושאים אלו, ולחפש אחר 
באר־ אומרים  הולמים",  פתרונות 

גון 'למעשה'. 
לדיון  הוזמנו  כך  "לשם 

ניסן,  כ"ו  רביעי  ביום  מיוחד 
הארצית  הקהילות  מועצת  חברי 
אתם  ויחד  ישראל',  'אגודת  של 
השונים,  הנושאים  את  נלבן 
לקדם  בעז"ה  נחל  בבד  ובד 
לביצוע  אופרטיביות  החלטות 

בפועל". 
יתקיים  הדיון  כי  נמסר  עד 
חינוך,  ואישי  רבנים  בליווי 
רק בסוגיית  לא  בין היתר  ויעסוק 
העבודה,  מקומות  של  הכשרות 
לאברכים  לספק  בצורך  גם  אלא 
גם  להישאר  האפשרות  את 
כשהם  שלהם,  העבודה  במקום 
בתוך המעטפת התורנית המגוננת 
הזמן:  ורוח  הרחוב  מפרצות 
לעבוד,  יוצא  שאדם  "העובדה 
איננה אומרת חלילה שהוא רוצה 
אלא  המדרש,  בית  את  לעזוב 
לעשות  נאלץ  הוא  שלפעמים 
ולכן  הפרנסה  אילוצי  מפאת  זאת 
אנחנו חייבים לאפשר לו להישאר 
אברך עדין ותורני כאשר היה עד 
בירידתו  חלילה  לחזות  ולא  כה, 
לפעמים  שנובעת  הרוחנית 
שהות  או  מתאים  הכנה  מחוסר 
אומרים  מתאימה",  לא  בחברה 

ראשי 'למעשה'. 

מברכים  הקהילות  במועצת 
ארגון  עם  הפעולה  שיתוף  על 
בשלב  כבר  כי  ומציינים  'למעשה' 
התקבלה  העיון  לימי  ההכנה 
פעולה  צוות  להקים  ההחלטה 
מתוך  מנציגים  שיורכב  נמרץ 
במטרה  הארגון,  וראשי  המועצה 
לאיתור וקידום פתרונות לכשרות 

מקומות העבודה. 
כי  במועצה,  מדגישים  עוד 
המועצה  חברי  יעסקו  בנוסף, 
בשלל סוגיות נוספות, ובהן מצוקת 
בכינוס  כבר  שנקבעה  הדיור 
הארצית  המועצה  של  הייסוד 
יינתן  שעליהם  הנושאים  כאחד 
המועצה,  בדיוני  מרכזי  משקל 
חסר  והקושי  הרב  הסבל  לנוכח 

המשפחות  את  שמלווה  התקדים 
אחר  בחיפוש  הצעירות  החרדיות 
יהיה  שניתן  ריאלי  במחיר  דירה 

לעמוד בו. 
היא  הקהילות  "מועצת 
לקידום  מצוינת  פלטפורמה 
הקשות  לבעיות  פתרונות 
ב'אגודת  אומרים  במיוחד", 
ככלי  תשמש  "והיא  ישראל', 
ונציגי  הכנסת  לחברי  מרכזי  עזר 
התנועה במישור הארצי והמקומי, 
מהנושאים  מתחילים  אנחנו 
המונחים  במיוחד  הבוערים 
בצרכי  העוסקים  של  לפתחם 
נוכל  ובהמשך  באמונה,  ציבור 
נושאים  בבד  בד  לקדם  ה'  בעזרת 

רבים נוספים". 

הקהילות  מועצת  הנהלת 
את  להזמין  מתכבדת  הארצית 
להשתתף  הנכבדים  חבריה 
ציבור  את  ולייצג  החשוב  בדיון 
ד'  חפץ  כי  בתקוה  משלחיהם, 
תהווה  זו  ופעולה  יצליח  בידם 
סנונית ראשונה של מארג פעולות 
הציבור.  לתועלת  אופרטיביות 
החברים  יקבלו  הקרובים  בימים 
לדיון  אישית  כבוד  הזמנת  אי"ה 
כאמור  לשריין  מתבקשים  והנם 
בניסן  כ"ו  רביעי  יום  צהרי  את 

לאירוע חשוב זה. 

נציגי יהדות התורה המליצו להטיל את הרכבת הממשלה על ראש הממשלה נתניהו
אותם מצביעים ואת הציבור".

ש"ס  משלחת  הגיעה  אחריהם 
לבית הנשיא שהמליצה לנשיא המ־
הר־ את  להטיל  ריבלין  ראובן  דינה 

הממשלה  ראש  על  הממשלה  כבת 
ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו.

וק־ יצחק  דת,  לשירותי  השר 
נין, אמר כי "אני חושב שהממשלה 
תפקדה  נתניהו  של  בראשותו 
ולנהל  להמשיך  ראוי  הוא  כראוי. 
דבריו  את  ישראל".  מדינת  את 
יצחק  הרב  האוצר  שר  סגן  חיזקו 
וח"כ  נהרי,  משולם  הרב  ח"כ  כהן, 

הרב יעקב מרגי.
נציגי  את  שאל  ריבלין  הנשיא 
ההמלצה  את  מתנים  "אתם  ש"ס: 
שלכם בכך שהממשלה תפעל על 

פי אותם קווי יסוד?".
השר הרב וקנין השיב לריבלין: 
"הממשלה האחרונה דגלה בסטטוס 
לא  במחלוקת.  שהם  בנושאים  קוו 
נוכל לתת יד לממשלה אחרת שת־
השבת,  כמו  ישראל  בקודשי  פגע 

דבר שחשוב לאחדות ישראל".
סיעת  חברי  הגיעו  אחריהם 
ואף  הנשיא  לבית  התורה  יהדות 
ריב־ המדינה  לנשיא  המליצו  הם 

הממשלה  הרכבת  את  להטיל  לין 
על ראש הממשלה בנימין נתניהו.

יעקב  הרב  הבריאות  שר  סגן 
ליצמן אמר לנשיא כי "התבשרנו, 
עלינו  שאנחנו  רשמי,  באופן  לא 
ירד  הליכוד  מנדטים.  לשמונה 

ל־35. הספירה נמשכת".
לאחר איחולי החלמה לרעיית 
הנשיא, אמר הרב ליצמן כי "אנחנו 
מוע־ נתניהו,  בנימין  על  ממליצים 

הממשלה.  לראשות  מטעמנו  מד 
הקודמת,  בקדנציה  אתו  עבדנו 
עשינו אתו למען כלל ישראל, ול־

כן אנחנו חושבים שזה נכון שהוא 
יהיה ראש הממשלה".

לנ־ אמר  גפני  משה  הרב  ח"כ 
הבוחרים  לציבור  "אמרנו  שיא: 
תמיכה  מבקשים  שאנחנו  שלנו 
לנשיא  וכשנבוא  התורה  ביהדות 

נמליץ לנשיא על בנימין נתניהו, ומי 
בנתניהו  היתר  בין  בחר  בנו  שבחר 
יודעים  אנחנו  הממשלה.  לראשות 
לראות במקומות שבהם לא אנשים 
הצביעו  דתיים  אנשים  ולא  חרדים 
עבורנו בגלל הפעילות של הסיעה. 
זה מה שאמרנו לציבור וזה מה שא־

נחנו אומרים לך כבוד הנשיא".
פרוש  מאיר  הרב  השר  סגן 
הת־ על  לנשיא  בדבריו  התייחס 

ישראל  יו"ר  של  הצפויה  בצרותו 
ביתנו בסוגיית חוק הגיוס. 

מל־ התורה'  'יהדות  "השם 
ואנו  השניה  מהכנסת  אותנו  ווה 
ממשיכים באותה הדרך. ישנן הר־

הישראלית  בציבוריות  דעות  בה 
ויהיה נכון שהמפלגות השונות לא 
בהסכמים  קיצונים  דברים  ידרשו 
במ־ משילות  יש  הקואליציוניים. 

 5 שקיבלה  ומפלגה  ישראל  דינת 
מה  לדרוש  יכולה  אינה  מנדטים 
או  שמפלגה שקיבלה 35 מנדטים 

8 מנדטים יכולה לדרוש", אמר.
מתשנ"ב  דבריו:  חידד  בהמשך 
היתה  לא  היוצאת  הממשלה  ועד 
אנחנו  שנים.   4 שכיהנה  ממשלה 
כולנו זוכרים מי תמיד היה צועק על 
כדי  חדשה  חוקה  לעשות  שצריך  כך 
שתהיה משילות בישראל, שלא יוכלו 
קדנציה,  באמצע  קואליציות  לפרק 
שומעים  אנחנו  השני  מהצד  דווקא 
עם  מסתדרים  לא  שלכאורה  דברים 

מה שהדמוקרטיה עושה. 
שמחזיק  שמי  חושבים  "אנחנו 
ב־35 מנדטים יש לו זכות לדבר אחרת 
מאשר אחד שיש לו חמישה מנדטים. 
כך גם למי שיש 8 מנדטים יש לו זכות 
לדבר אחרת מזה שיש לו 5 מנדטים. 
ורו־ בישראל  משילות  רוצים  אם  כי 

צים 4 שנות קדנציה, אז צריך להתנהג 
קצת יותר באיפוק", הוסיף, סגן השר. 
הסביר  מקלב  אורי  הרב  ח"כ 
נתניהו.  על  ההמלצה  את  לנשיא 
לצביון  לדאוג  זה  שלנו  "המסורת 
של  והזהות  ישראל  מדינת  של 
העם היהודי, זה מה שמייחד אות־

מזדהים  גדול,  מאוד  רצון  יש  נו. 

אנחנו  מייצגים,  שאנחנו  מה  עם 
בארץ.  מקום  בכל  זה  את  רואים 
חושבים  אנחנו  הזה  בענין  ואנחנו 
נשמור  אנחנו  הזאת  שבמתכונת 
יותר על הזהות של העם היהודי".

ריבלין סיכם, "יש 51 תומכים 
לחבר הכנסת בנימין נתניהו שהוא 
גם ראש הממשלה. נשמע את שאר 
סיעות הבית וכמובן נחליט. אנחנו 
בטרם  ההתייעצויות  את  עורכים 
כדי  הסופיות  התוצאות  התקבלו 
של  יומיים  ישראל  מעם  לחסוך 
התקבלה,  המלצתכם  ומתן.  משא 

שמעתי אותה. אני מודה לכם".
אחרונים הגיעו חברי משלחת 
סיעת חד"ש־תע"ל לנשיא המדינה 
תמליץ  לא  סיעתם  כי  לו  והודיעו 
כמועמד  הכנסת  מחברי  איש  על 

להרכבת הממשלה.
יו"ר המפלגה, ח"כ איימן עודה, 
אמר לנשיא, "הציבור שלנו נתן לנו 
הציבור  בקרב  המרכזי  הכוח  את 
על  טרור  תקופת  עברנו  הערבי, 
היה  לא  זה  הממשלה.  ראש  ידי 
ידי  על  פרועה  הסתה   .'48 מאז 
בתוך  המצלמות  הממשלה.  ראש 
את  להפחיד  אמורות  היו  הקלפיות 

האנשים מלבוא ולהצביע. דבר כזה 
מצפים  ואנחנו  ורע  אח  לו  היה  לא 

שתהיה אמירה ברורה בנושא".
הסיעה,  לחברי  אמר  ריבלין 
מכל  ישראל  אזרחי  שכל  "חשוב 
הדמו־ במסע  פעולה  נשתף  הדתות 
קרטי של מדינת ישראל. בתוך מע־

רכת בחירות אומרים דברים מתוך 
התלהמות וגם במפלגות הערביות. 
הדמוקרטיה  לחשוש  מה  לכם  אין 

הישראלית חזקה מהכל".
בתום יום ההתייעצויות המליצו 
כנסת  חברי  המדינה 51  נשיא  בפני 
הממשלה  ראש  על  הבית  מסיעות 
המכהן, ח"כ בנימין נתניהו, לעומתן 
35 חברי כנסת המליצו על יו"ר סי־

עת כחול לבן בני גנץ, ואילו 6 חברי 
חד"ש־תע"ל)  סיעת  (חברי  כנסת 

ביקשו שלא להמליץ על איש.
לאחר סיום יום ההתייעצויות 
ובמהלך  לכתבים  ריבלין  יצא 
על  שההחלטה  הודה  השיחה 
עם  ההתייעצויות  של  חי  שידור 
בעקבות  התקבלה  הסיעות  נציגי 
לנסות  צפוי  הוא  לפיהן  הטענות 
לעשות הכל על מנת שלא להטיל 

את הרכבת הממשלה על נתניהו.

ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
ימשיך את סבב ההתייעצויות עם 
כלל הסיעות שנבחרו לכנסת היום 
הבחירות  ועדת  יו"ר  עם  בתיאום 
שי־ הסיעות  מלצר.  חנן  השופט 

מחר לריבלין יהיו: העבודה,  גיעו 
מפלגות  איחוד  ביתנו,  ישראל 

הימין, מרצ, כולנו ורע"מ־בל"ד.
הב־ תוצאות  קבלת  לאחר 

השופט  מידי  הרשמיות  חירות 
הנ־ ישקול  רביעי,  ביום  מלצר 

סבב  בהשלמת  הצורך  את  שיא 
ההתייעצויות באם יידרש לכך.

עם  הנשיא  ייפגש  הנוהג,  פי  על 
המלצתן  את  ישמע  הסיעות,  נציגי 
עם  ההתייעצויות  סבב  גמר  ולאחר 
הכנסת  חבר  על  יכריז  הסיעות  כלל 
עליו תוטל מלאכת הרכבת הממשלה.

את  הנשיא  שיטיל  מרגע 
מלאכת הרכבת הממשלה על חבר 
הכנסת הנבחר יעמדו לרשותו, על 
ימים   28 הממשלה,  יסוד  חוק  פי 
להרכיב ממשלה חדשה בישראל. 
לתהליך,  ארכה  תידרש  בו  במצב 
להעניק  המדינה  נשיא  בסמכות 
נוס־ יום  עד 14  של  נוספת  ארכה 

פים על פי החוק.

הסתיימה שביתת הרעב בבתי הכלא
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המתאים  הזמן  זהו  כי  שליט"א 
לומדי  ללגיון  להצטרף  ביותר 
הדף, גם לאלו שלא היה סיפק בי־

דם מחמת הטרדות של כל השנה, 

אלא  לישראל  מועדים  ניתנו  ולא 
כדי שיעסקו בתורה.

להפצת  המרכזית  מהוועדה 
לימוד הדף היומי נמסר כי כל העת 
בדף  שיעורים  ועוד  עוד  מתווספים 

היומי בקהילות ישראל ובבתי הכנ־
סת די בכל אתר ואתר, כאשר בעת 
סיומי המסכתות והתחלת מסכתות 
חדשות, ניכרת התעוררות מיוחדת 
להגביר חיילים בלימוד הדף היומי.

לומדי דף היומי בתלמוד בבלי יסיימו מחר מסכת חולין
  המשך מעמ' ראשון

ימי  מספר  בתום  לדבריו, 
דיונים שנערכו בכלא רימון בנגב, 
ציבוריים  טלפונים  להתקין  סוכם 
האסירים  כאשר  הכלא,  בתי  בכל 
שלושה  אלה  בטלפונים  ישתמשו 

ימים בשבוע.
בכ־ תחילה  יותקנו  הטלפונים 

לא דמון, וכן באגפים של אסירים 
מתחת לגיל 18 בכלא עופר, מגידו 
בכלא  החולים  בית  של  ובאגפים 
טלפונים  יותקנו  בהמשך  רמלה. 

ציבוריים בשאר בתי הכלא.
עוד נטען כי על פי ההסכם כל 
'קצי־ מכלא  שהועברו  האסירים 

האסירים  העברת  במסגרת  עות', 
לכ־ יוחזרו  יום,  מ־20  יותר  לפני 

יופחת  האסירים  על  הקנס  לא. 
הבידוד  ויסתיים  שקל,  אלף  ל־30 
בכלא  הפלסטינים  האסירים  של 

קציעות.
'משרד  הודיע  יותר  מוקדם 
הפל־ האסירים  של  ההסברה 

שהושגה  ההסכמה  על  סטינים' 
לבין  החמאס  אסירי  הנהגת  בין 
שבי־ תופסק  במסגרתה  השב"ס, 

ובתמורה  הכלא  בבתי  הרעב  תת 
האסירים  של  דרישותיהם  ייענו 

הבטחוניים.
האחרונים  בחודשים  כזכור, 
הורגשה תסיסה בבתי הכלא בהם 
הבטחוניים  האסירים  מוחזקים 
שנקט  צעדים  סדרת  בעקבות 
ארדן,  גלעד  פנים  לבטחון  השר 
הכ־ תנאי  את  להקשיח  שנועדו 

ליאה שלהם.
נושא המחלוקת העיקרית בין 
הסוהר  בתי  להנהלת  האסירים 
סלו־ מיסוך  מכשירי  הצבת  הוא 

שימוש  למנוע  שנועדו  לריים, 
בבתי  מוברחים  טלפון  במכשירי 
ול־ רב  לזעם  שהוביל  דבר  הכלא, 

שביתת רעב בקרב האסירים, ואף 
שאירעו  דקירה  פיגועי  למספר 
הכלא  בבית  האחרונים  בשבועות 
אסי־ מספר  נפצעו  בהם  קציעות, 

רים ושני סוהרים.
אח־ רק  כי  החליטו  בשב"ס 
בבתי  המיסוך  מלוא  שיותקן  רי 
אנשי  יתקינו  הבטחוניים,  הסוהר 
ציבוריים  טלפונים  השירות 
בבתי הכלא. כמו כן, בשירות בית 

הסוהר החליטו כי האסירים יוכלו 
מקרבה  משפחה  לבני  רק  לחייג 
על  סנקציות  יוטלו  וכי  ראשונה, 

הפרות משמעת.
עם זאת, בשב"ס ציינו כי מדו־

ויימשך  זמן,  שייקח  בתהליך  בר 
בחודשים הקרובים, וכי הוא תלוי 
של  הניידים  הטלפונים  בהפקדת 
האסירים בידי שב"ס. יש לציין כי 
דיונים  לאחר  התקבלה  ההחלטה 
חלק  לקחו  שבהם  מודיעיניים, 

אנשי שב"כ.
גורם  הדגיש  יותר  מוקדם 
בכיר בשירות בתי הסוהר, כי "כל 
הח־ הסרת   – המחבלים  דרישות 
המ־ ביקורי  המחיה,  תנאי  סמים, 

מעל  הסנקציות  והסרת  שפחות 
לא   – מזרנים  שהציתו  אסירים 
מדיניות,  "נקבעה  לדבריו,  נענו". 
טל־ שהתקנת  השב"כ  עם  יחד 

לאחר  רק  תהיה  ציבוריים  פונים 
הניידים,  הטלפונים  כל  מסירת 
יהיו  הציבוריים  הטלפונים  כאשר 
הכללי,  הבטחון  שירות  בפיקוח 
טרור  פיגועי  הכוונת  למנוע  כדי 

מתוך בתי הכלא".

  המשך מעמ' ראשון
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נתניהו: "נמנע השבתת שירותים חיוניים"
"הרכבת צריכה לנסוע, אנחנו הנחנו פסי רכבת ואין שום הצדקה לכך שקומץ אנשים ישביתו את הרכבות", 

אמר נתניהו בטקס במשרד רה"מ

מאת ד. שמואלי וש. ברגר

בנימין  הממשלה  ראש 
בטקס  אתמול  השתתף  נתניהו 
לכבוד חג הפסח עם עובדי מש־
בירושלים  הממשלה  ראש  רד 
להשבתות  התייחס  במהלכו 
החוזרות של רכבת ישראל עקב 
יחסי העבודה הגרועים בחברה, 

וציין כי יפעל לפתרון הנושא.
לנסוע,  צריכה  "הרכבת 
ואין  רכבת  פסי  הנחנו  אנחנו 
שקומץ  לכך  הצדקה  שום 
הרכבות  את  ישביתו  אנשים 

ול־ ישראל  אזרחי  למיליוני 
אמר  יהיה",  לא  זה  חיילים, 

נתניהו.
עומד  אני  השבוע  "לכן, 
השבתת  שימנע  צוות  להקים 
במדינה  חיוניים  שירותים 
התנועה  חופש  את  ויאפשר 
הוסיף  ישראל",  אזרחי  לכל 

ראש הממשלה.
האחרון  שישי  ביום  כזכור, 
הושבתה  בבוקר   8:00 בשעה 
רח־ בכל  הרכבות  תנועת 

שכמחצית  לאחר  הארץ  בי 
בפיקוד  התנועה  ממנהלי 

על  הודיעו  הרכבת  של  הארצי 
מחלה.

בעקבות ההשבתה התנהלו 
הנה־ בין  האשמות  חילופי 
העובדים  לוועד  הרכבת  לת 
בה־ היה  מדובר  האם  בשאלה 

העובדים  מצד  פראית  שבתה 
הנהלת  של  ניהולי  בכשל  או 

הרכבת.
ראש  לדברי  בתגובה 
ההס־ מיו"ר  נמסר  הממשלה, 

דוד,  בר  ארנון  הנכנס,  תדרות 
בזכות  לכרסם  "הכוונה  כי 
ציבור  את  ולהחליש  השביתה 

העובדים, מערערת את יסודות 
הדמוקרטיה ותפגע בכל אזרחי 
שהוכיחה  ההסתדרות  ישראל. 
את מחויבותה לדרך של הידב־

רות, לא חוששת ומכירה היטב 
מי  כל  השניה.  הדרך  את  גם 
שינסה להעמיד במבחן את עו־

צמתה של העבודה המאורגנת, 
הט־ גודל  את  מאוד  מהר  יגלה 

עות שלו".
בר דוד הוסיף כי "מי שינסה 
לנצל את זה לטובת מסע הסתה 
ייענה  העובדים,  כלפי  ושיסוי 

ביד קשה".

הודו: ילד בן חמש נפל לבאר בעומק 30 
מטרים וחולץ בשלום אחרי תשע שעות 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

כבן  ילד  בהודו:  דרמה 
של  בעומק  לבאר  נפל  חמש 
מת־ הוא  בו  בכפר  מטרים   30
פירות  לקטוף  יצא  הילד  גורר. 
ביתו,  מאחורי  הפתוח  בשטח 
ונפל לבאר שלא היתה מגודרת 
דיווחו  עמו  שהיו  חבריו  כראוי. 
שמיהרו  משפחתו  לבני  כך  על 

להזעיק את כוחות ההצלה. 
אנשי  הצליחו  לא  בתחילה 
אך  הילד,  עם  לתקשר  ההצלה 
לאחר שהובאה למקום מצלמה 
אל  שלשלו  שאותה  מיוחדת 
שהוא  לראות  הצליחו  הבאר, 
בחיים, ושמצבו טוב. הם הרגי־

עו אותו והודיעו לו כי הם פוע־
לים לחלץ אותו, ודאגו להזרים 

חמצן אל תוך הבאר. 
בהמשך שולשל לתוך הבאר 
סביב  אותו  כרך  והילד  חבל, 
גופו, בהתאם להוראות שקיבל, 
דרך  בודקים  ההצלה  כשאנשי 
את  קושר  אכן  שהוא  המצלמה 
שנשלמו  ולאחר  כראוי,  עצמו 
ההכנות הם משכו אותו החוצה 

כשמצבו טוב.
הילד  פונה  החילוץ  לאחר 
אך  החולים,  לבית  באמבולנס 
מדובר  כי  מסר  הרפואי  הצוות 
בלבד  בדיקות  לצורך  באשפוז 
וכי הוא צפוי להשתחרר בהק־

דם אל ביתו. 
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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
חד   3 לבעלזא!  צמוד  חמד!  בפנינת 
מושקעת ביותר + מרפסת סוכה כ 12
רק 2130.000ש"ח  מדהים!  נוף  מטר, 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052263]

פסח!  עד  מיוחד  במחיר  מציאה!! 
חדשה  מטר   118 חד   5 בכדורי 
נוף  מטר  מרפסת 16   + מהנילונים 
וחניה  מחסן   + ק"ד  ביותר!  מדהים 
052-7658-638 3290.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052252]

היום!  מחול!!  שבא  רציני  ללקוח 
שמונים  גוש  אזור  בכל  דירה  דרושה 
חנה/פנינה  משה  הכהן/גבעת  אלי 
לא  קומה  ויותר  חד   4 /גרוסברגר 
"היימשע   052-7658-638 גבוהה 

תיווך-הנדלס"
[20052225]

עצמי  הון  עם  מאד!!  רציני  ללקוח 
צפניה  אזור  בכל  דירה  דרוש  ענק!! 
עמוס נחמיה או אזור נווה צבי לקניה 
"היימשע   052-7658-638 מידית 

תיווך-הנדלס"
[20052224]

מפוארת  יחידות   2 למשקיעים! 
תשואה  סה"כ  מטר  צפניה 80  באזור 
  * רק 2130.000  שח  כ8000  חודשית 
2 יחידות מפוארת ברחוב שדה חמד, 
לעוד  התר   +  7850 חודשית  תשואה 
052-7658-638 2160.000 רק  חדר 

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

חד   5 מטר   104 מפוארת  ברפפורט 
חדשה לגמרי רק 2420.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052221]

חנות  השבת  בכיכר  זוכה!!  הקודם 
הכי  מיקום  4200.000שח  מטר   135
חזק 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס"
[20052220]

4.5 אילן  בר  הנביא  בשמואל  מציאה 
לבניה  אפשרויות   + ק"ג  מטר   85 חד 
1760.000שח  רק   38 תמא  או  בגג 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052219]

בגוש 80 לבעלי מזומן! 3 חד 70 מטר 
בטאבו  (רישום  מטר   28 מרפסת   +
052- 1400.000שח  רק  כמרתף) 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052218]

80 חד   3 שטראוס  השבת  בכיכר 
מטר + 2 מרפסות + התר למרפסת 
1860.000שח  רק  כ"א   3 שלישית 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052116]

רק  מחסן   + מטר   115 חד   4 בבלוי 
2590.000 שח  * 3 חד מפוארת כ 80
052-7658- 2050.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20052105]

מטר   104 חד   4 משה  לגבעת  צמוד 
ק"ה  חודשים   4 כניסה  לגמרי  חדשה 
מעלית רק 2550.000 שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052104]

למשקיעים!  נדיר  במחיר!!  ירדו 
מטר   60 חד   3 משה  זכרון  אזור 
דמי  על  בעלות   + לחנות  מתאים 
120 לבניה  גג   + מטר   60 מפתח 
 + מטר   10 מחסן   + לפחות  מטק 
2300.000שח  רק  גדול  מים  בור 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052103]

יחידה   + מטר   67 חד   3 בקארו 
38 תמא   + מושכרת  מטר   6
לגמרי,  חדש  לבית  התחיבות 
רק  5050שח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 1480.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

חנות  השבת  בכיכר  זוכה!!  הקודם 
052-7658- 4200.000שח  מטר   135

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052100]

יחידות   2  + מטר   90 חד   4 באריאל 
תשואה  אחד,  כל  מטר   45 של 
מאד  משוקעת  שח   9000 מהיחידות 
052-7658-638 4090.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052099]

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]

78 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]

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]

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]

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

הנדלס"
[20051959]

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]

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]

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]

דיור  יחידות   3 שערים  מאה 
מטר   75 סה"כ  מושכרות 
רק  שח   7000 חודשית  תשואה 
052-7658-638 1650.000ש"ח 

"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]

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

הנדלס"
[20051754]

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]

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]

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]

ירושלים | השכרה
לחודש ניסן או חלקו דירה חדשה 
+ חצר. 2 חדרי שינה סלון ומטבח 
הבוכרים  שכונת  מלא.  ריהוט   -
055-  . אשכנזי  בצלאל  רחוב   -

6734470
[20052243]

דירת  זאב,  גבעת  ברמת  להשכרה 
מ"ר   60  + מ"ר   135 חדשה,  חדרים   5
 - חניה   + הורים  יחידת   + מרפסת 
0506678031 גמיש  ש''ח   5,000

אלחנן
[20052227]

בפולנסקי בובונירה חדשה ומפוארת 
4 חד מרוהטת ברמה גבוהה מאד רק 
פסח  אחרי  מיד  כניסה  לחודש   8000
תיווך- "היימשע   052-7628-176

משה"
[20052150]

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]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
2.5חדרים  דירת  יהושע  ברחוב 
של  ממגרש   1/6 ואחרונה  ק"ב 
משופצת  דירה  ישן  בניין  360מ"ר 
054- אלבה-נדל"ן  1550000ש"ח 

844-6671
[20052260]

סוכה,  מרפסת  חד',   2 במלאכי 
052- ש''ח   1,365,000 מזגנים,  ק"ג, 

7610552
[20052167]

בני ברק | השכרה
בויז'ניץ 3חד' גדולים + מזגן + ארונות 

ק"ב מיידי תיווך-050-4149124
[20052257]

ביתר עילית | מכירה
מזומן  עם 700  הימשער  רציני  לקוח 
הדקל  באזור  משותף  טאבו  מחפש 
"היימשע   052-7658-638 מטר   80 כ 

תיווך-הנדלס"
[20052189]

אפשרות  מטר   250 חלל  בברים 
הכיוונים  מכל  נורמלים  לחלונות 
052-7658-638 שח   620.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052097]

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]

בהחוזה מלובלין 65 מטר 3 חד' טאבו 
200.000 משכנתא  אפשרות  משותף 
052-7658- ש''ח   750.000 רק.  ק"ב 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051760]

לשותפים  במחיר!!  ירדו  מציאה!! 
2 ישראל  ישמח  ומשקיעים! 
ב'  דירה  מטר,   88 א'  דירה  דירות 
70 לעוד  התר  תהליך   + מטר   70
1970.000שח  רק  דירה  לכל  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

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]

במחיר  ירדו  ממש  של  מציאה 
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 2000.000שח -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]

אשדוד | מכירה
בראש  בטוחה  קנייה  בשוק,  חדש 
לפרויקט  מלא  בנקאי  ליווי  שקט, 
 % של  נמוך  עצמי  הון   ,38 תמ''א 
ש''ח  אלף   300 עד   204 מ-   ,15
פי  על  התשלום  שאר  בלבד, 
לתקופת  מוגבל  הלקוח,  רצון 
וגג.  גן  חדרים   4-5 המבצע,דירות: 
מחירי  יושר,  דרכי  בלעדי  שיווק 

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

בית שמש | מכירה
בלב בית שמש! ר' סיני 3 חד 70 מטר 
עם חלונות נרמלים  + 180 מטר חלל 
כניסה  בקומת  חלל  מטר   250  +
052-7658-638 1240.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

קרית גת 
3ח'  חדשה  קריה   * הבית"  "תיווך 
910000 * קריה ישנה 3ח' 830000
משופצת  2ח'  השקעה   * ש"ח 
4ח'  במתחרד   * ש"ח   500000
מבחר  ועוד   * ש"ח  קומה850000 
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

צפת | מכירה
נוף  מ"ר   140 קומות   2 גדולה  דירה 

להרי מירון. יואל 04-6974654
[20052262]

ל4 יחידות  מחולק  מדו  למכירה 1 
מרוהטות קומפלט בצפת . מושכר 
ב9000 שח לחודש תיווך דויד סבן 

046921122
[20052108]

עתיק  נופש  בית  העתיקה  בלב 
גבוהה  תשואה  נוף.  ומושקע.  יפיפה 

600,000 ש"ח 03-5230030
[20051689]

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

הפרסום חינם
[20041264]

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

ארוח ֹהלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי.  דירת  מתיתיהו  במושב 
שבתות  פסח,  קצרות  לתקופות 

וימים. 054-8471333
[20052254]

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]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

בני ברק 
להשכרה  צפניה  איש  חזון  באזור 
ש''ח  עריסה 3,000   + מיטות  לפסח 5 

גמיש. 052-7607992
[20052250]

צפת 
ממוזג  מקסים  צימר  בעתיקה, 
אנשים. -03 שישה  עד  נוף  ומאובזר. 

5230030
[20052251]

חד'   3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
סלון-  שינה,  חדרי   2 מ"ר,  חדשה, 60 
מטבח, 7 מיטות (2/5), ספה נפתחת, 
מרפסת, נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח 
1000 מוצ"ש  חמישי-  באדר  לזוג, 
ש''ח,  ניסן 1200  ר"ח  למשפחה,  ש''ח 
052- לתמונות   .  1,400 הגדול  שבת 

7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

טבריה 
ומושקעת  מפוארת  פנטהוז  דירת 
מדהים  נוף  מאוד!!  גבוהה  ברמה 
ומיוחד, 7 חד' זוגיים אפשרות עד 
מותאם  חרדית,  שכונה  איש,   30
גדולה  מרפסת  אנ"ש,  לציבור 
לילדים,  ומשחקים  גריל  מנגל 
אפשרות גם לפסח. 050-4190057
y0504190057@ :לקבלת תמונות

gmail. Com
[20052135]

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 
לשבת- יפיפה  קמפוס  התפנה 
מרווחים  חדרים  ולפסח.  הגדול 
וממוזגים, מרחבים. 052-7136615

[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]

אור הגנוז 
צימר לזוג / משפחה ג'קוזי, חצר עם 
אפשרות  טרמפולינה,   + מדהים  נוף 

לכל הפסח. 052-7655189
[20052117]

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]

למכירה רכב יונדאי i30 cw מודל ִ
18,000 פרטית  שלישית  יד   2010

ש''ח 052-7128736
[20052148]

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]

בב"ב ַ באידיש  חסידי  למעון 
חלקית/ למשרה  מטפלת  דרושה 
053- בטל'  טובים  תנאים  מלאה 

3101276
[20052264]

לנערות  טיפולית  למסגרת 
עו"ס  דרושה  חיפה  במרכז  בסיכון 

ol77777@walla.com
[20052261]

למסעדה בבני ברק דרוש עובד יר"ש 
036959329

[20052258]

שפע“  רב  ”קניון  מוישיס  למאפיית 
במשרה  ניסיון,  עם  קונדיטור  דרוש 
02- להתקשר:  נא  לפרטים  מלאה. 
053-  ,02-5377822 פקס:   ,5377611
moishy@gmail. מייל:   ,3116671

com123
[20052244]

סופר  מחפשת  הו"ל  חברת 
בהיסטוריה  ובקיא  מנוסה  אנגלי 
ל קו"ח  העולם.  ובטבע 
mechonshevach@gmail.com

[20052151]

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

com
[20051835]

לעבודה  רכז/ת  בי-ם  לארגון 
משרדית  משרה  מהבית, 
יומן,  ניהול  פגישות,  להתכתבויות, 
4,000 בשבוע,  שלש  יומיים  ועוד. 
ש"ח. * לחברה ברוממה בירושלים 
יומנים,  לניהול  מנכ"ל.  מזכיר/ת 
א-ה 8:00-15:00. * לסוכנות ביטוח 
מסמכים,  להפקת  פקיד/ה  בב"ב 

6,500 ש''ח . קריירה 072-22-222
[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]

לכובעי ָ הנחה  שוברי  להשיג  ניתן 
054- במס'  ברון  וכובעי  קרויס 

8412603 ניתן להשיג כל השנה
[20052265]

TUPPERWARE מכירה קבועה 
בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 
בזמן הכי נח לכם ב.יוזביץ שומרי 
ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

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 
מיחזור,  משכנתאות,  ייעוץ 
אישית  בהתאמה  הלוואות 
058- מהיר.  שירות  ומקצועית, 

7191735
[20052229]

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]

חובות  מא     תרומות  ירושלמי:  היומי  דף  קמ     חולין  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הי"א (החשבון)    משנה יומית: סנהדרין ז, י-יא  

הלכה יומית: או"ח תצז, טו-יז    רמב"ם יומי: טומאת אכלין יג-טו    שו"ע 
הרב - רב יומי: לב, כד-כה    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' שלה-שמז    חפץ 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' פח. חיים: רכילות א, ד-ה  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:388:398:378:408:408:35סו"ז ק"ש מג"א
9:259:269:259:279:279:23סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:589:599:5810:0110:009:56סוף זמן תפלה מג"א
10:3010:3110:3010:3210:3210:28סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3912:4112:4012:4212:4112:38חצות היום
13:1213:1313:1313:1413:1413:11מנחה גדולה

19:1319:1019:1219:1119:1119:08שקיעת החמה
זמנים למחר

4:364:374:344:394:384:32עלות השחר
5:185:195:175:215:205:15זמן ציצית ותפילין

6:096:166:076:136:126:09הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
077-8880100 ר' עקיבא 80    תל אביב שפירא 052-5537004 אגריפס 42    בני ברק מרפאת אגריפס ירושלים
077-8881950 אבן  סופר פארם קסטל 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור
077-8882170 רח' פינסקר 69 מהשעה 19:00 גבירול 153 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם כיכר דיזנגוף
פולג 077-8880650 דרך פנחס רוזן72 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה    נתניה עד 01:00 בלילה סופר פארם שיכון דן
508900432 העלייה השנייה 10    רמת גן סופר פארם מרכז רפואי רמב"ם 8656670 מרכז מסחרי ק' נורדאו    חיפה
6519153 הופיין 52 אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 חולון    אשדוד

עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.525-
אתמול: 211.54-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
17-9

תל אביב
20-12

חיפה
17-12

גולן
18-8

טבריה
22-13

גליל
14-7

באר שבע
22-11

אילת
29-18

מזג האויר
ירידה קלה בטמפרטורות

היום - גשם מקומי בצפון הארץ 
ובמרכזה, עם סופות רעמים יחידות 

בעיקר בצפון הארץ. הרוחות יתחזקו, 
ובדרום ייתכן אובך. קיים חשש קל 

משטפונות בבקעת הירדן מדבר 
יהודה וים המלח. תחול ירידה נוספת 

בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות 
מהרגיל בעונה.

רביעי - מעונן חלקית. עד שעות 
אחה"צ צפוי גשם מקומי, בעיקר 

בצפון הארץ. הטמפרטורות יוסיפו 
להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

חמישי - מעונן חלקית. עדיין ייתכן 
גשם קל, בעיקר בצפון הארץ. 

הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות 
מהרגיל לעונה.

שישי - מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר 
בטמפרטורות. בצפון הארץ צפוי 

גשם מקומי.

שישיחמישירביעי

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

    

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

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
03- שבת:  לפני  משעתיים  שבת  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



מאת מאיר קליין 

פרופ'  של  במעבדתו  חוקרים 
אביב  תל  באוניברסיטת  דביר  טל 
לפצח  בעולם,  לראשונה  הצליחו, 
ברפואה  ביותר  משמעותי  אתגר 

המודרנית: שימוש במדפסת תלת־
מחולה,  שנלקחו  וברקמות  מימד 

כדי להדפיס לב חי.
המחקר שסיכומו פורסם את־

מול בכתב העת הרפואי היוקרתי 
פותח   ,Advanced Science
לא  שבה  עתידית  לרפואה  פתח 
להשת־ בהמתנה  צורך  עוד  יהיה 

דחייה  המונעות  ובתרופות  לות 
יודפסו  זאת  במקום  איברים.  של 
בהתאמה  הדרושים  האיברים 

אישית מלאה לכל חולה.
הטכנולוגיה  הומצאה  "מאז 
מנסים  בתלת־מימד  הדפסה  של 
להדפיס  העולם  בכל  חוקרים 
רקמות  היתר,  בין  באמצעותה, 
פרופ'  אומר  להשתלה",  ואיברים 
טכנולוגיה  פיתחנו  "אנחנו  דביר. 
חדשה, שנותנת מענה לחלק ניכר 

מהקשיים שהתעוררו בדרך".
השתמשו  המחקר  לצורך 
שנלקחה  שומן  ברקמת  החוקרים 
השומן  תאי  בין  והפרידו  מחולה, 

החוץ־תאי  הקולגני  החומר  לבין 
מתקדם  בתהליך  בתאים.  שתומך 
את  הפכו  הם  גנטית  הנדסה  של 
ומתאי  גזע,  לתאי  השומן  תאי 
לב  שריר  של  תאים  יצרו  הגזע 
ותאים שיוצרים כלי דם. במקביל 
מעין  הקולגני  מהחומר  יצרו  הם 
'דיו' להדפסה. כעת הם ערבבו את 
כל החומרים והזינו את התערובת 
למדפסת, שהדפיסה לפי הוראות 

 CTו־ MRI מחשב, על פי הדמיות

של לב אנושי. 
הלב שהודפס בדרך זו מורכב 
שכבר  מאוד,  צעירים  מתאים 
של  תכונות  ומראים  מתכווצים 
החוקרים  עובדים  כיום  לב.  תאי 
מיוחדת  בסביבה  הלב  גידול  על 
שהתאים  עד  (ביו־ריאקטור), 
המתק־ בוגרים  לב  לתאי  יהפכו 
ביעילות  ופועלים  ביניהם  שרים 
שכבר  מקווים  החוקרים  מירבית. 
לבבות  יושתלו  הקרובה  בשנה 
חיים,  בבעלי  זה  מסוג  מודפסים 

על מנת לבחון את תפקודם.
מאפשרת  שפיתחנו  “השיטה 

ומ־ רצוי,  גודל  בכל  לב  להדפיס 
מר־ מיוצר  המודפס  שהלב  כיוון 

לא  הגוף  עצמו,  החולה  של  קמות 
דביר.  פרופ'  מסכם  אותו",  ידחה 
מאפשרת  השיטה  מכך,  "יותר 
הנד־ איבר  כל  להדפיס  למעשה 

מאמינים  ואנחנו  להשתלה,  רש 
לטכנולוגיות  פתח  פותחת  שהיא 
את  לחלוטין  שייתרו  עתידיות, 
כשחו־ איברים.  בתרומות  הצורך 

לה יזדקק להשתלה, תילקח מגופו 
רקמה, וממנה יודפס איבר מתאים 
בגודלו ובתכונותיו, שיושתל בגו־

פו".

פריצת דרך עולמית: 

חוקרים באוניברסיטת תל אביב הדפיסו לב חי במדפסת תלת ממד מתאים וחומרים אנושיים
המחקר המהפכני מהווה בסיס לטכנולוגיה של הדפסת רקמות ואיברים שעשויה להחליף בעתיד את הצורך בהשתלות ^ "אנו מקווים שבתוך עשר שנים הטכנולוגיה תאפשר להדפיס לכל חולה את 

האיבר או הרקמה שהוא זקוק להם מרקמות שיילקחו מגופו"
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