
הפסקת אש בין ישראל לחמאס: 
"נסיבות חשאיות ומיוחדות"

גורמים בקבינט סיפרו על נסיבות שלא ניתן לפרט אותן כהצדקה להביא להפסקת אש דווקא בעת הזו ^ בצה"ל מסכמים את המערכה 
וטוענים: "בשבועות הקרובים יבינו בארגון את היקף הפגיעה" ^ אמש נחשפו תנאי הפסקת האש בין ישראל לחמאס

מאת סופרנו הצבאי

והאו"ם  מצרים  מאמצי  אחרי 
שבין  הלילה  במהלך  רקטות  וירי 
אש  הפסקת  הושגה  לשני,  ראשון 
הפל־ הפלגים  לבין  ישראל  בין 
דווח  כך   – עזה  רצועת  סטיניים 
תקשורת  בכלי  בבוקר  שני  ביום 

פלסטיניים. 
שפורסמו  הדיווחים,  פי  על 
ובסוכנות  'אל־ג'זירה'  ברשת  גם 
האש  הפסקת  רויטרס,  הידיעות 
לפ־  4:30 בשעה  לתוקף  נכנסה 

שבמהלך  לאחר  זאת,  בוקר,  נות 
וג־ מהרצועה  רקטות  נורו  הלילה 

רמו להפעלת התרעות צבע אדום 
בעוטף עזה ובאשקלון. המאמצים 
ושליח  מצרים  בהובלת  התקיימו 
ניקולאי  התיכון,  למזרח  האו"ם 
הודיע  בבוקר  אתמול  מלאדנוב. 
מהשעה  החל  כי  העורף  פיקוד 
ההתגו־ מגבלות  כלל  יוסרו   7:00

ננות בדרום. 
הפסקת  תנאי  נחשפו  אמש 
לפי  לחמאס.  ישראל  בין  האש 
להעביר  תאפשר  ישראל  הדיווח, 
לחמאס.  מקטאר  דולר  מיליון   30
בקרוב  לעבור  צפוי  הזה  הסכום 
כה.  עד  שהיה  מכפי  גבוה  והוא   –
את  לרסן  מתחייב  חמאס  בנוסף, 

עמדת  לפי  האסלאמי.  הג'יהאד 
כל גופי הבטחון, הסיבה להסלמה 
הג'יהאד  פעילות  היא  הנוכחית 
הגדר  הפגנות  ההסדרה.  לסיכול 
עוד  יורחקו  והמפגינים  יצומצמו 
יותר מהגבול, כדי למנוע אלימות. 
וישראל  הבלונים  שיגורי  יופסקו 
את  ותרחיב  המעברים  את  תפתח 

שטח הדיג.
ראשון  ביום  הקבינט  בישיבת 
רא"ל  הרמטכ"ל  המליצו  בלילה 
נדב  השב"כ  וראש  כוכבי,  אביב 

המדי־ הקבינט  לשרי  ארגמן 
ההסלמה  את  לעצור  ני־בטחוני 

להפסקת  ולחתור  עזה  ברצועת 
כחמש  שנמשכה  בישיבה,  אש. 

מערכת  ראשי  הציגו  שעות, 
שהותקפו  המטרות  את  הבטחון 
המטרות  בנק  ואת  השבוע  בסוף 
הבאות. לדברי הגורמים גם כוכבי 
הל־ להרחבת  התנגדו  ארגמן  וגם 
של  חימה ותמכו במאמצי התיווך 
הפסקת  להשגת  והאו"ם  מצרים 
אש. גורמים צבאיים אמרו עוד כי 
אם ישראל לא תגבה את הפסקת 
לא  היא  מדיניים,  במהלכים  האש 

תחזיק מעמד. 
בתגובה לדברים אחד השרים 
שה־ התדרוכים  נגד  יצא  בקבינט 
דבר  פרסום  לאחר  בצה"ל  עבירו 
הפסקת האש. "נדהמנו מהדברים, 
ההערכה  את  תואמים  לא  הם 
בקבינט",  הציג  עצמו  שהרמטכ"ל 
בצבא  לטענתו,  שר.  אותו  מסר 
ולהטיל  הכדור  את  לגלגל  מנסים 

ביקורת מימין ומשמאל על הפסקת האש, עיתויה ותנאיה: 

יו"ר האיחוד הלאומי: "נתניהו לא רוצה למוטט את חמאס" 
̂ סער: "הפסקת האש, בנסיבות בה הושגה, נעדרת הישגים  גם בתוך הליכוד הושמעו דברי ביקורת 
̂ ראשי האופוזיציה: "נתניהו  ̂ בליכוד תקפו חזרה: "סער רק רוצה להפיל את נתניהו"  לישראל" 

̂ שרי הליכוד גיבו את ראש הממשלה  נכנע לחמאס ולג'יהאד האיסלאמי" 

מאת מאיר ברגר

שהתקבלה  האש  הפסקת 
בי־ גררה  בהפתעה  בוקר  לפנות 
קורת חריפה נגד ראש הממשלה 
האיחוד  יו"ר  ומשמאל:  מימין 
סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  הלאומי, 
אמר בבוקר יום האתמול כי הוא 
מזהה אצל ראש הממשלה ובמ־
ערכת הבטחון חוסר רצון לטפל 

בשורש בעיית חמאס בעזה.
מס־ הלא  לתגובות  "המקור 

ישראל  מדינת  של  נחושות  פיק 
חמאס,  מול  האחרונים  בסבבים 
נת־ אסטרטגי.  ממילכוד  נובע 

ניהו לא רוצה למוטט את שלטון 
אל־ אין  שבאמת  מכיוון  חמאס 
את  חמאס,  לשלטון  טרנטיבה 
אבו מאזן הוא לא רוצה להמליך 
איתו  מסכים  אני  ובזה  עזה  על 
סמוטריץ'  אמר  אחוז",  במאה 

בראיון לערוץ 7.
היום  "אין  כי  האשים  הוא 
הישראלית  ולחברה  לנתניהו 

האמי־ שהפתרון  להבין  נכונות 
חזרה  לקחת  אומץ  דורש  תי 
אחריות על מה שקורה ברצועת 
לחזור  חמאס,  את  להפיל  עזה, 
לשם ואנחנו נטפל טיפול שורש 
משם  להוציא  קרי   – ברצועה 
מהאוכלוסיה  רבעי  שלושת  את 
על  שם  ומתוחזקת  שהובאה 
כסוד  בכוונה  ערב  מדינות  ידי 
מדינת  נגד  מצרר  פצצת  של 

ישראל".

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ב
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רוחות מלחמה במפרץ הפרסי

דיווח: ארה"ב מזהה כוננות איראנית 
לפעולה נגד כוחותיה במזרח התיכון

יועצו של טראמפ מצהיר: "נציב נושאת מטוסים באזור, כדי להעביר לאיראן מסר שכל מתקפה תיענה 
במפגן כח חסר מעצורים"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נושאת  בקרוב  תציב  ארה"ב 
כדי  התיכון,  במזרח  מטוסים 
כך  חריף,  מסר  לאיראן  להעביר 
יועצו  בולטון,  ג'ון  אתמול  אמר 
לבטחון  טראמפ  הנשיא  של 

לאומי. 
המסר  כי  הוסיף,  בולטון 
להעביר  מבקשת  שארה"ב 
תקיפה  שכל  הוא  לאיראנים 
מצד איראן על ארה"ב או על מי 
במתקפה  תיענה  בריתה,  מבנות 
חזקה במיוחד וכלשונו "מפגן כח 

חסר מעצורים". 
אינה  "ארה"ב  לדבריו, 
המשטר  מול  למלחמה  שואפת 
תסכים  לא  היא  אך  האיראני, 
כל  שהוא.  סוג  מכל  לתוקנות 
בתגובה  ייענה  איראני  איום 

מוחצת". 
ההצה־ פרסום  לאחר  שעות 

סוכנות  דיווחה  בולטון  של  רה 
במערכת  בכיר  כי   AP הידיעות 
אמר  האמריקאית  הבטחון 
לאחר  התקבלה  ההחלטה  כי 
התכוננות  זיהתה  שארה"ב 
לפועל  הוצאה  לקראת  איראנית 
במזרח  כוחותיה  נגד  פעולה  של 

התיכון. 
משד־ האחרונה  בתקופה 

היא  לפיהם  מסרים  איראן  רת 
ארה"ב.  נגד  למלחמה  נערכת 
אמרי־ בכירים  טענו  בתחילה 

להחלטתו  יגיבו  הם  כי  קאים 
במ־ להכיר  טראמפ  הנשיא  של 
טרור,  כארגון  המהפכה  שמרות 
איראן  מצד  צבאית  במתקפה 
המוצבים  אמריקאים  כוחות  על 
המסרים  רוככו  בהמשך  באזור. 
כל  אין  לאיראן  כי  ונמסר  הללו 
הצבאי  במישור  לפעול  כוונה 
כדי להגיב על הצעד האמריקאי, 
אומרים  האחרונים  בימים  אך 
בכירים איראניים כי הם סבורים 
במלח־ לפתוח  עשויה  שארה"ב 
מה נגד איראן, ובהתאם לכך נע־

איראן  של  הבטחון  כוחות  רכים 
התוקפנות  מפני  עליה  להגן 

האמריקאית. 
בנושא  התבטא  היתר  בין 
שאמר  זריף,  האיראני  החוץ  שר 
אמ־ ידיעות  לסוכנות  בראיון 

לא  טראמפ  הנשיא  כי  ריקאית, 
מלחמה  מעצמו  להכריז  יחפוץ 
ית־ שהוא  יתכן  אבל  איראן,  על 
שמ־ לאחר  זאת,  לעשות  פתה 

דינות אחרות ינסו לשכנע אותו, 
ראש  את  גם  זריף  הזכיר  ובכללן 
הממשלה בנימין נתניהו כמי שי־
לנקוט  טראמפ  על  להשפיע  כול 

בצעד שכזה.
במס־ מחזיקים  האמריקאים 
פר ספינות מלחמה במזרח התי־

כון ובכלל זה גם בשטחי המפרץ 
נושאת  של  שליחתה  אך  הפרסי, 

כשהיא  תמיד  שמגיעה  מטוסים, 
מלחמה  ספינות  במספר  מלווה 

למ־ נחשבת  נוספות,  ומשחתות 
סר לוחמני חריג, ומשמשת מעין 

והחלטית  ברורה  כוונות  הצהרת 
מאוד.

נחשפה הסיבה לתגבור הכוחות האמריקאים במפרץ

דיווח: "המוסד התריע על פיגוע איראני 
אפשרי בארה"ב או בבעלות בריתה במפרץ"

פקידים בכירים ישראלים טענו כי גופי מודיעין מישראל, ובראשם 
המוסד, העבירו למעצמה האמריקאית מידע שגרם לה לתגבר את 

הכוחות במפרץ ולשלוח נושאת מטוסים נוספת

מאת כתב 'המבשר'

הב־ ארצות  בין  המתיחות 
בכירים  פקידים  לאיראן:  רית 
ישראלים טענו כי גופי מודיעין 
המוסד  ובראשם  ישראלים 
הת־ הברית  לארצות  העבירו 
אפשרי  איראני  פיגוע  על  רעה 
בריתה  בבעלות  או  בארה"ב 
אמש  דווח  כך  בפרסי,  במפרץ 

בחדשות 13.
הבכירים  הפקידים 
המידע  כי  טענו  הישראלים 
גופי  ושאר  מהמוסד  שהועבר 
מהבסיס  חלק  היווה  המודיעין 
לתגבר  לאמריקאים  שגרם 
במפרץ  שלהם  הכוחות  את 
מטוסים  נושאת  לשם  ולשלוח 
הסוגיה  כי  דווח,  עוד  נוספת. 
בשיחות  שבועיים  לפני  עלתה 
ראש  בין  בארה"ב  שהתקיימו 
מאיר  לאומי  לבטחון  המטה 
לבטחון  היועץ  לבין  שבת  בן 
בו־ ג'ון  ארה"ב,  לנשיא  לאומי 

כאמור  המידע  בעקבות  לטון. 
לא  כי  ישראלי  בכיר  הסביר 
ברור מה האיראנים ינסו לבצע 
ש"הטמפרטורה  ברור  אבל 

אצלם עולה". 
המדינה  מזכיר  כך,  בתוך 
פומפאו,  מייק  האמריקני, 
אמר לכתבים כי ארה"ב זיהתה 
שעשויה  איראנית  "פעילות" 
אפשרית.  הסלמה  על  להצביע 
"אנו ממשיכים לראות פעילות 
כי  להאמין  אותנו  שמובילה 
להתר־ עשויה  במצב  הסלמה 

בחשבון  לוקחים  אנו  לכן,  חש. 
ונערכים  האפשרויות  כל  את 
בטחונית  מבחינה  הן  בהתאם, 
שלנו  היכולת  מבחינת  והן 
יש  טראמפ  שלנשיא  לוודא 
טווח של רחב של תגובות אפ־

לצאת  שצריך  למקרה  שריות 
לפעולה". 

הודיע  השבוע  בתחילת 
נו־ תשלח  ארה"ב  כי  בולטון 

התיכון  למזרח  מטוסים  שאת 
ברור  מסר  לשלוח  מנת  "על 
ארצות  נגד  תקיפה  כי  לאיראן 
הברית או בעלות בריתה תיע־

נה במפגן כוח חסר מעצורים". 
בולטון ציין כי ההחלטה מגיעה 
במ־ ולעליה  להסלמה  בתגובה 

תח בין המדינות: "ארה"ב אינה 
המשטר  עם  מלחמה  מחפשת 

האיראני, אך מוכנה להגיב לכל 
תוקפנות".

הודיע  כשבועיים  לפני 
להחמיר  כוונתו  על  טראמפ 
את הסנקציות על הרפובליקה 
ממנה  ולמנוע  האסלאמית, 
שונות  למדינות  נפט  לייצא 
האמריקאי  המהלך  בעולם. 
אחד  מהלך  רק  הוא  האחרון 
שביצע  צעדים  של  בשורה 
לה־ במטרה  טראמפ  ממשל 

האיראני.  המשטר  את  חליש 
במשמרות  איימו  בתגובה 
את  לשיט  לחסום  המהפכה 
ימים  מספר  הורמוז.  מצרי 
לאחר מכן, צילם מל"ט איראני 
אמריקאית  מטוסים  נושאת 
במפרץ הפרסי. על פי הדיווח, 
לנושאת  בסמוך  טס  המל"ט 
נוספות  ולספינות  המטוסים 
אותן.  וצילם  האמריקאי  בצי 
סוכנות  פרסמה  לכך,  בנוסף 
סרטון  האיראנית  הידיעות 
הצי־ מגיחת  לטענתם  שנלקח 

הצי,  ספינות  נראות  בו  לום, 
כשע־ המטוסים,  נושאת  בהן 
F-18 ליה מטוסי תקיפה מדגם

ומטוסי ריגול.

ערבי ישראלי מואשם בריגול לטובת חמאס
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושב בית חנינא בגין סיוע לפעילי חמאס 

להשיג מידע על אתרים בטחוניים רגישים בישראל
מאת כתב 'המבשר'

בי־ המחוזי  המשפט  לבית 
נגד  אישום  כתב  הוגש  רושלים 

עובאדה עלמי, בן 39 מבית חנינא 
עבירות  בגין  ירושלים  שבמזרח 
עם  מגע  עבירות  ביצוע  ריגול,  של 
טרור.  ברכוש  ופעולה  חוץ  סוכן 

האחרו־ שבחודשים  מואשם  הוא 
ניהל  באחרונה,  שנעצר  ועד  נים 
חמאס  של  מחבלים  שני  עם  קשר 

ששהו בטורקיה.
השניים פנו אליו וביקשו ממנו 
הקשור  ומידע  צילומים  שיאסוף 
אסטרטגיים  אתרים  למספר 
הוא  בנוסף  בישראל.  בטחוניים 
חשו־ של  שמות  להעביר  התבקש 

ליהודים  קרקעות  במכירת  דים 
פעולה  בשיתוף  חשודים  ולסמן 

עם ישראל.
בכתב האישום נכתב כי עלמי 
הבטחוניים  לאתרים  להגיע  נהג 
ולאסוף  הארץ  ברחבי  הרגישים 

בג"ץ התערב: 100 פלסטינים 
יורשו להיכנס לישראל

בית המשפט העליון קיבל את העתירה נגד החלטת רה"מ נתניהו שלא לאפשר 
השתתפות של פלסטינים ב'טקס זכרון משותף' לישראלים ולפלסטינים

מאת כתב 'המבשר'

הע־ את  אתמול  קיבל  בג"ץ 
'לוחמים  השמאל  ארגון  של  תירה 
לשלום', שביקש לאפשר את הש־
פלסטינים  משפחות  בני  תתפות 
במה שהוגדר 'טקס זכרון ישראלי־
הז־ יום  בערב  שיתקיים  פלסטיני' 
כרון לחללי מערכות ישראל. בג"ץ 
הב־ ושר  הממשלה  לראש  הורה 
של  כניסתם  לאפשר  נתניהו  טחון 
אלא   – לטקס  פלסטינים  כמאה 
פרטנית.  בטחונית  מניעה  יש  אם 
הבטחון  ומשרד  נתניהו  כי  נזכיר 
נגד  הנחרצת  דעתם  את  הביעו 
והשתתפותם  הפלסטינים  כניסת 

באירוע.
אמרה  זנדברג,  ח"כ  מרצ,  יו"ר 
שנה  "כל  בג"ץ,  להחלטת  בתגובה 
מכנה  כבר  שבג"ץ  ריטואל,  אותו 
ולהלך  להתעלל  כדי  הכל  'מביך', 
של  צנוע  זכרון  טקס  על  אימים 

משפחות שכולות.
לגבי  וכבוד  לממשלה  "בוז 
ולפורום  לשלום  ללוחמים  לסקי, 
המשפחות השכולות שמתעקשות 
על קיום מכובד של הטקס, למרות 
מכשולים חסרי תקדים. נהיה שם 
זנד־ הבטיחה  לתמוך",  כדי  מחר 

ברג.
תקף  לוין  יריב  התיירות  שר 
למישהו  "אם  בג"ץ.  החלטת  את 
היתה נדרשת הוכחה נוספת לגבי 
בתיקון  והמיידי  החיוני  הצורך 

ובפ־ המשפט,  מערכת  של  יסודי 
המשפט  בית  של  פניו  בשינוי  רט 
אותה  קיבל  שהוא  הרי  העליון, 

בענין  המקוממת  הפסיקה  בדמות 
לישראל",  הפלסטינים  כניסת 

אמר לוין.

 
      

 
 

  

 

  

  

   

  המשך בעמ' ב

בנין רב קומות של חמאס בעזה לאחר הפצצתו בידי חיל האוויר

שר החוץ האיראני טוען כי נתניהו ישפיע על טראמפ. נושאת מטוסים אמריקנית

המו"מ שתוכנן לאתמול בין הליכוד ליהדות התורה בוטל
סגן השר הרב מאיר פרוש: "מי שחזה בזלזול שאפיין את הפגישה הקודמת בין נציגי הליכוד לנציגי יהדות 
התורה, כאשר יהדות התורה העלתה את ההצעות למגר את תופעת התרחבות חילולי השבת, יכול להבין 

שזה הזמן להתחיל במעשים אופרטיביים ולחזק את שמירת השבת במרחב הציבורי" 

מאת כתב 'המבשר'

המגעים  במסגרת 
לשו־ הליכוד  בין  הקואליציוניים 
הפ־ בוטלה  הפוטנציאליות,  תפות 
נציגי  בין  לאתמול  שתוכננה  גישה 
ומתן  המשא  לצוות  התורה  יהדות 

של הליכוד. 
לה־ היתה  אמורה  הפגישה 

יום  של  הצהריים  בשעות  תקיים 
האתמול, אולם היא בוטלה שעות 

אחדות לפני קיומה. 
צוות  וחבר  החינוך  שר  סגן 
המשא ומתן מטעם יהדות התורה 
שמירת  כי  אמר  פרוש  מאיר  הרב 
במרחב  להישמר  חייבת  השבת 

הציבורי על כל המשתמע מכך. 
שאפיין  בזלזול  שחזה  "מי 
נציגי  בין  הקודמת  הפגישה  את 
התורה  יהדות  לנציגי  הליכוד 
את  העלתה  התורה  יהדות  כאשר 
התר־ תופעת  את  למגר  ההצעות 

להבין  יכול  השבת  חילולי  חבות 
במעשים  להתחיל  הזמן  שזה 
שמירת  את  ולחזק  אופרטיביים 
אמר  הציבורי",  במרחב  השבת 

הרב פרוש.
בדבריו הסביר כי הדבר נחוץ 
ולאור  הנוכחית  בעת  שבעתיים 
האחרונות  שבשנים  העובדה 
השבת  בחילולי  התרחבות  חלה 
מדי  וכמעט  הציבורי  במרחב  ר"ל 
לב  לדאבון  מתבשרים  אנו  שבוע 

על עוד פרצה בחומת השבת. 
חלה  האחרונה  "בקדנציה 
הק־ בכל  משמעותית  הידרדרות 
הצי־ במרחב  שבת  לשמירת  שור 

ממשלתיים.  גופים  ידי  ועל  בורי 
לנסיונות  עדים  היינו  פעם  בכל 
הסטטוס־קוו  פריצת  של  חדשים 
לפע־ אחרת.  בתואנה  פעם  ובכל 
פי־ כביכול  של  נימוקים  עם  מים 

קוח נפש, כשלא ברור מי הסמכות 
  המשך בעמ' ד
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רבבות חניכי 'פרחי הדגל' ייבחנו 
היום על ספר 'פסקי הלכה'

מבחן שלב א' עוסק בהלכות פסח וספירת העומר

הנוער  ארגון  חניכי  רבבות 
בתחו־ היום  יצעדו  הדגל'  'פרחי 
למאות  מתוק  ומתח  סיפוק  שת 
למבחן  מקומיים,  בחינה  מוקדי 
'פסקי  החדש  בספר  א'  שלב 
פסח  בהלכות  המתמקד  הלכות', 

וספירת העומר.
נקודת  מהווה  היום  המבחן 
שקידה  לשרשרת  וסיום  ציון 
על  הארגון  חניכי  של  ושינון 
הלכות פסח, חול המועד וספירת 
החדש,  הספר  שבתוך  העומר 
אותו החלו ללמוד כשלושים יום 

קודם חג הפסח.
ע"י  י"ל  הלכות,  פסקי  הספר 
'פרחי הדגל' במיוחד עבור בחורי 
הת"תים,  ותלמידי  הק'  הישיבות 
מעשי  מכלול  בתוכו  מקבץ  והוא 
של  ומתומצת  מרוכז  ושימושי, 
ופוס־ חיים  אורח  משו"ע  הלכות 

קי הדורות, ובמיוחד כפי שנפסקו 
ברורה,  משנה  בספר  למעשה 

המרכזית  השדרה  נבנתה  עליו 
של הספר. 

הלכה  לימודי  של  התכנית 
גובשה  הנעורים,  לבני  למעשה 
ישיבות  מספר  לאחר  בפרוטרוט 
והתייעצויות של חברי הנשיאות 
הגאונים  הארגון,  של  הרוחנית 
חוגי  כלל  על  הנמנים  שליט"א, 
והמשמשים  החרדית,  היהדות 
מרנן  של  כוחם  ובאי  כשלוחיהם 
לה־ שליט"א,  הדור  גדולי  ורבנן 
'פרחי  ארגון  בפני  הדרך  תוות 
הלימודית,  התכנית  את  הדגל'. 
הציג הרה"ג רבי נפתלי צבי פרוש 
בשלו־ הנשיאות,  חבר  שליט"א, 
שה־ האדירים  ההוד  מעמדי  שת 

באולם  השנה  בתחילת  תקיימו 
מרנן  בראשות  בירושלים,  ארנה 

ורבנן שליט"א.
בשורה  יתקיים  היום  המבחן 
וישיבות  ישיבות  של  ארוכה 
לישיבות,  מכינות  לצעירים, 

מקומות  בכל  ספר  ובתי  ת"תים 
חני־ של  בארה"ק  מושבותיהם 

מחזות  ואותם  הדגל',  'פרחי  כי 
בין  בימי  שנחזו  משמחי־נפש 
בבתי  המועד  חול  ובימי  הזמנים 
כאשר  התורה,  ובהיכלי  המדרש 
את  הפכו  רבים  צעירים  צורבים 
ללחם־חו־ הלכות'  'פסקי  ספר 

ובחזרה,  בשינון  בלימוד,  קם, 
הבחי־ במוקדי  עצמם  על  ישובו 
30 על  וישיבו  שישבו  שעה  נה, 

ההנהלה  בידי  שהוכנו  השאלות 
הרוחנית.

ב'  שלישי,  יום  היום,  המבחן 
באייר, הוא שלב א' בסדרה, והוא 
שמעמוד  התוכן  כל  על  יתקיים 
את  הכולל  הספר,  סוף  עד  קנ"ט 
וס־ המועד  חול  פסח,  חג  הלכות 

פירת העומר.
הנה־ הודיעה  כבר  כך,  ובתוך 

לת הארגון על היערכות לימודית 
מבחן  לקראת  וחדשה  מקיפה 
שלב ב' בספר 'פסקי הלכות' שי־

תקיים בס"ד בחודש תמוז. מבחן 
שלב ב' ייערך על התוכן שמעמוד 
'פסקי  בספר  קנ"ז  עמ'  עד  כ"ג 
נכבדים  סימנים  הכולל  הלכות', 
א'  חלק  ברורה  במשנה  ומעשיים 

וחלק ג'.

ערבי ישראלי מואשם 
בריגול לטובת חמאס
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יוזמה התקפית 
להפתיע.  צריכה  ולא  איש  הפתיעה  לא  האש  הפסקת 
לעצמם  להרשות  יכולים  אינם  האחרים  והארגונים  חמאס 
חודש רמדאן תוך כדי מלחמה. גם כך לנוכח המכות הקשות 
לקיים  עליהם  יקשה  הועברו  שטרם  והכספים  ספגו  שהם 
זאת  היתה  מלכתחילה  לו.  ציפו  שהם  באורח  הרמדאן  את 
בתקופה  קרבי  סבב  ליזום  מנהיגיהם  מצד  חמורה  טעות 
כביכול  בהישגיהם  מתפארים  אמנם  הם  השנה.  של  זאת 
דוחים  היו  ישראל  תגובת  תהיה  מה  מראש  ידעו  אילו  אבל 
את התוקפנות לחודש הבא לפי הלוח המוסלמי. הנחתם כי 
היתה  העצמאות  יום  בשל  בחריפות  להגיב  יחשוש  נתניהו 

מוטעית. 

הממשלה  הסכמת  על  ובתקשורת  באופוזיציה  התגובות 
להפסקת האש מוכיחות שוב את הציניות של המבקרים. הרי 
אש  להפסקת  המצרית  ההצעה  את  דוחה  נתניהו  היה  אילו 
והסבב היה גולש אל יום הזכרון ויום העצמאות היו מבקריו 
החגיגות  את  שהרס  על  שאת  ביתר  אותו  תוקפים  דהיום 
ומאשימים אותו בחוסר אחריות ובטיפשות. למעשה היתה 

הפסקת האש מחויבת המציאות.

יוזמת  היא  שאין  על  אותה  מאשימים  הממשלה  מבקרי 
מהלך מדיני ומחפשת פתרון להרגעת המצב. לטענתם עצם 
ניהול השיחות על הפסקת האש באמצעות מתווכים מראים 
מגוחכת.  טענה  שזאת  אלא  חמאס.  עם  להידבר  אפשר  כי 
אין  להסדרה  ללכת  נכונותו  ישראל.  בהשמדת  רוצה  חמאס 
בה כדי להעיד שהוא בר שיח. ההסדרה אמורה להבטיח את 
המשך שלטון חמאס ואת המשך התארגנותו להגשמת מטרת 
לעזה  הרש"פ  את  להביא  המבקשים  אלה  ישראל.  השמדת 
באשליות.  שוגים  הישויות  שתי  על  שלטונה  את  ולהסדיר 
התוצאה הסופית תהיה שליטת חמאס גם על יהודה ושומרון. 

אלא  אינה  השבוע  שהושגה  האש  הפסקת  הדעות  לכל 
להפסיק  סירובו  להסדרה,  חמאס  של  התנאים  זמן.  פסק 
טרור  את  למנוע  רצונו  או  יכולתו  חוסר  הגדר,  הפגנות  את 
הבלונים מביאים בהכרח לחיכוך עם צה"ל וממילא לחידוש 
להקמת  עליונה  דחיפות  מעניק  זה  חשש  הרקטות.  שיגור 
תסדיר  או  מלחמה  תנהל  מעבר  שממשלת  אסור  ממשלה. 
הסדר מדיני. תוצאות הסבב האחרון, יכולת הארגונים לשגר 
מטחים גדולים המקטינים את יכולת היירוט של כיפת ברזל. 
ירי הטיל חודר השריון במכונית אזרחית, וסבלם של תושבי 
עוטף עזה מחייב את צה"ל לפתח שיטת לחימה אפקטיבית 
כזו  להיות  תוכל  דשמיא  שבסיעתא  מעזה,  הטרור  נגד  יותר 
ולהעניק  להמשיך  אפשר  אי  הבטחונית.  המפה  את  שתשנה 
שהגיע  יתכן  טילים.  נורים  מהם  אזרחיים  למקומות  חסות 
יזום.  ישראלי  כמהלך  בחמאס  אנושה  פגיעה  לשקול  הזמן 
בכיריו  את  להטמין  מצליח  הוא  סבב  יוזם  חמאס  כאשר 
על  ישראל  את  יברכו  ערב  מדינות  וגם  ארה"ב  במחסות. 
יעלה  לא  וחריף  החלטי  מהיר,  יהיה  הוא  ואם  שכזה.  מהלך 

בידי מועצת הבטחון לבולמה. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

מתחיל בס'
הלעוסות  הטכניקות  אחת 
ביותר שפוליטיקאים שהאמת 
נר לרגלם נוהגים לדבוק  אינה 
שבו  הסודיות  מעטה  היא  בה 
למח־ תירוצים  מלפפים  הם 
אחראים  שהם  מביכים  דלים 

להם.
את  שהעלה  הראשון 
אומנות  לדרגת  הזו  הטכניקה 
מחוות  המשפחה  ראש  היה 
ימיו  שבערוב  השערוריות 
הצליח להדהים את כל שונאיו 
וחורשי רעתו ולהתנחל בלש־

כששרון  הממשלה.  ראש  כת 
נבחר לראשות הממשלה הש־

תררו שתי תנועות קוטביות זו 
כנגד זו בעם.

צי־ היתה  הימין  בשורות 
הגנרל  שבו  לרגע  דרוכה  פיה 
להם  "יראה  הקרבות  שבע 
לערבים  היינו  להם,  זה".  מה 
משנה  ולא  ישראל  ולאויבי 
מי.  לפני  ומי  שלהם  הסדר 
אומרות  הבריות  וכשהיו 
חלפו  רוחם  בעיני  זה",  "מה 
המ־ הרטיה  של  אסוציאציות 

ראשו  את  שעטפה  פורסמת 
את  ספר  שלא  כמצביא  בימיו 

מפקדיו.
היה  השמאל  מחנה  מנגד, 
שעלול  מה  מפני  אימה  אחוז 
דורסן כמו שרון לעולל בזירה 

המדינית והצבאית כאחת.
הקרועות  עיניהם  לנגד 
המחנות  שני  של  מתדהמה 
גם יחד במשך תקופה ארוכה, 
שהשתולל  הטרור  למרות 
מנשוא,  כבדים  מחירים  וגבה 
עמומה  מנטרה  שרון  דקלם 
מפה  שרואים  דברים  בנוסח: 
למעשה  זהו  משם.  רואים  לא 
שכלול של הטקטיקה ההורית 
שלואטת לאוזנו של הילד הרך 
ניסע  לא  למה  להבין  שרוצה 
"כשתג־ המועד:  בחול  לטיול 

דל תבין".
להיפרד  נאלץ  שרון 
כשפיגו־ הזו  החול  מזריית 

להמוניים  הפכו  הטרור  עי 
פחות  לא  התבצע  ובמהלכם 
לשיאו  שהגיע  דמים  ממרחץ 
פארק  במלון  בטבח  המצמרר 
ליל  של  בעיצומו  בנתניה 
הסדר. אז נפרד שרון לחלוטין 
מחיבוק הידיים לטובת מבצע 
צבאי שיכול היה להיות הפרק 
ההפכפכים  בחייו  המפואר 
נגד  חקירה  נפתחה  אלמלא 
שלו  הממוניות  השחיתויות 
הביאה  אשר  משפחתו,  ושל 
לרקיחת  דומינו  באפקט  כמו 
נסל־ הבלתי  הגירוש  תכנית 

למשכב  לנופלו  ולאחריה  חת 
שממנו לא קם.

אימץ  האחרונה  ביממה 
וכמו  השיטה  את  נתניהו 
עם  נתניהו,  בממשל  תמיד, 
וגרנדיוזיות.  פומפוזיות  עודף 
אתמול  שקיבלו  בתדרוכים 
על  חזר  המדיניים  הכתבים 
אותם  לפי  חדש.  מינוח  עצמו 
מיוחדות  נסיבות  תדרוכים, 
מאחורי  עומדות  וסודיות 
הפסקת האש דווקא בעת הזו. 

איזה מתח.
כמו על מנת לנסות לאחוז 
ראש  קצותיו  משני  בחבל 
הממשלה סירב לאורך כל יום 
שלמע־ בכך  להודות  אתמול 
תכ־ ולכל  לחמאס  נכנע  שה 

העיקש  סירובו  לרבות  תיביו, 
הפסקת  את  בהסכם  לכלול 
האלימות  השבועיות  הפגנות 
לא  אף  נתניהו  הגדר.  ליד 
קיומה  בעצם  להודות  הסכים 
של הפסקת אש. הוא רק אמר 
הסתיימה"  לא  "המערכה  כי 
רוח  אורך  דורשת  "היא  וכי 

ושיקול דעת".
שהיה  נפוץ  תקשורת  כלי 
לפופולרי  הפך  חינם  מחולק 
למכי־ לעבור  החליטו  ובעליו 

רה. בהודעה לציבור הקוראים 
הדברים לא נכתבו בצורה כה 
כותרת  זאת  במקום  פשטנית. 
ההודעה היתה מקורית: שינוי 

שיטת התפוצה.

גדעון א'
עיתונאי  הוא  לוי  גדעון 
ניתן  שורותיו  שלמקרא 
מדי  מתעורר  הוא  כי  לחשוב 
על  החמצה  בתחושת  בוקר 
בבית  נולד  לא  שלהוותו  כך 

פלסטיני.
לוי עמל בכל פעם לא רק 
ההזדהות  את  מחדש  להמציא 
אלא  שבאויבים  הגרועים  עם 
המ־ היוצר  מבית  לנפק  גם 

הזדמנות  בכל  שלו  פוקפק 
כל  את  שתותיר  פרובוקציה 

קודמותיה בצל.
לא־ יממה  בבוקר,  אתמול 

המטירו  חמאס  שמרצחי  חר 
יותר  יושביה  ועל  הארץ  על 
ששוגרו  טילים  מאות  משש 
למקומות  תחילה  בכוונה 
לנגד  כי  לוי  קבע  אזרחיים, 
כל  על  עזה"  גטו  "מרד  עינינו 
הקונוטציות שיש בביטוי המ־

חליא הזה.
צהלתו היתה בלתי מוסת־

רת לנוכח המתקפות שקידמו 
את פניו. לכך בדיוק ייחל.

גדעון ב'
אם גדעון סער יודע שהוא 
אין  זוטר,  תיק  לקבל  עומד 
פלא שהוא הרשה לעצמו לה־
התוחלת  חוסר  על  בקול  רהר 

בהפסקת האש.
לא  הדבר  נתניהו  כלפי 
הוא  ובציבור  יוריד  ולא  יעלה 

צובר נקודות.
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הלילה נפתחים צינורות השפע:

שעות אחרונות להצטרפות לספר הפרנסה 
של הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א

מקרע־ הצדיק  של  הפרנסה  ספר 
ועדיין  פרקים,  אלפי  כבר  מכיל  סטיר 
מבקשים רבים להוסיף ולהיכתב גם הם 
בין עמודי הספר. יום ההילולא של הצ־
דיק יחול היום בערב, יום רביעי ג' באייר, 
ששערי  שחלפו  מהשנים  ידועה  וחזקה 

פרנסה נפתחים לרווחה בזה היום. 
פו־ הסתלקותו,  לפני  שהבטיח  כפי 

על הצדיק משמים למען הנוטלים חלק 
שהקים  העצום  החסד  מפעל  בהמשך 
ישעיה'  ל'ברכת  התורמים  בקרעסטיר. 
זוכים ורואים ישועות מעבר לדרך הטבע 
זוכים  ההילולא  ביום  אולם  השנה,  בכל 
צינור  ממש.  גלויים  לניסים  התורמים 
לקבל  שיבואו  וממתין  פתוח  השפע 
ישעיה  רבי  של  הפתוחה  מידו  ממנו, 

המחזיק במפתח הפרנסה. 
ישעיה'  'ברכת  של  הישועות  מוקד 
מתגבר את המענה לעומס הפניות המציף 
התורמים  שמות  אלו.  בימים  הקווים  את 
בקרעסטיר  הציון  על  לתפילה  מועברים 
ביום  ולישועה  לברכה  ההילולא,  ביום 
הגדול. חייגו 1800-860-866 והיכנסו לספר 

הישועות בעמוד נסי משלכם.

ח"כ הרב ישראל אייכלר במליאת הכנסת:

"להעביר החוק לאיסור פרסום 
שמות הרוגים לפני הודעה רשמית"

מאת דוד שמואלי

הנוכחי  הסבב  סיום  רקע  על 
ישראל  הרב  ח"כ  התייחס  בדרום 
לתופעת  הכנסת  במליאת  אייכלר 
הפצת שמות הנפגעים בטרם נודע 

על כך לבני המשפחה. 
בשלב  עכשיו  נמצאים  "אנחנו 
מעזה  הרקטות  הרוגי  על  האבל 
הפ־ את  עדיין  חבשנו  לא  הי"ד. 

של  והנפשיים  הגופניים  צעים 
הזמן  זה  האחרון.  הסבב  נפגעי 
להסיק את המסקנות וללמוד לפ־
עם הבאה, שלצערנו עלולה לבוא.

האסטרטגיות  המסקנות  "את 
יסיקו האסטרטגים. כאן תפקידנו 

האזרחיות.  המסקנות  את  ללמוד 
אחת מהן היא תופעה מכוערת של 
שמועות  ותמונות  שמות  הפצת 
הנפגעים  חשבון  על  ורכילויות 
נתקלים  אנחנו  המשפחה.  ובני 
בה שוב ושוב באירועים טראגיים 
בארבעים  עלינו  שעברו  אלו  כמו 

ושמונה השעות האחרונות.
כי  הזכיר  אייכלר  הרב  ח"כ 
הצעת  הגשתי  הקודמת  "בכנסת 
חוק לאסור פרסום שמו של הרוג 
לזיהויו,  להביא  העלול  תיאור  או 
המשפחה  לידיעת  שהובא  קודם 
המשפטים  משרד  רשמי.  באופן 
בלם את הצעת החוק בנימוק מוזר 
שאין זכויות משפטיות למת. ומה 

עם בני משפחתו? עם ילדיו? האם 
הזכויות שלהם הפקר?

'הז־ כזה  יום  על  לומר  "קשה 
הקשה  המציאות  אבל  דמנות'. 
תקופה,  מדי  בפנינו  שמוטחת 
סימני  הם  הדם,  שותת  הכאב 
האימים  למופע  סוף  לעשות  דרך 
המתרחש ברשתות על ידי אנשים 
פוחזים שלרוב אינם מודעים למ־

שמעות של מעשיהם".
הבוקר  "הגשתי  אמר:  לסיום 
אבקש  שנית.  החוק  הצעת  את 
סיעות  מכל  הכנסת  חברי  מכל 
ואופוזיציה,  קואליציה  הבית, 
בעדה  ולהצביע  להצעה  להצטרף 

כשתעלה על שולחן הכנסת".

הערב בביהמ"ד סטריקוב בב"ב 

עצרת התעוררות ומספד לזכרו של 
הרה"ח ר' יחזקאל שמחה ויכלדר ז"ל

לפ־ השלושים  תום  לקראת 
שנותיו  במיטב  הפתאומית  טירתו 
נעים  ויקירא,  רבא  גברא  האי  של 
הליכות, הרה"ח ר' יחזקאל שמחה 
עצרת  הערב  תערך  ז"ל,  ויכלדר 
הזמ־ בביהמ"ד  ומספד  התעוררות 
ני של כ"ק מרן אדמו"ר מסטריקוב 
30 מלצר  הרב  ברחוב  שליט"א 

בבני ברק. 
המנוח ז"ל נולד לאביו מחשו־
בי ונכבדי חסידי סטריקוב הרה"ח 
כנעים  נודע  ז"ל,  ויכלדר  זאב  ר' 
עש־ שעסק  ומטיב,  טוב  הליכות, 

רות בשנים בקירוב בחורי ישראל 
מסירות  מתוך  שבשמים  לאביהם 
במ־ עבודתו  במסגרת  ונאמנות. 

בני  עיריית  של  החינוך  חלקת 
המיוחדת  בגישתו  התפרסם  ברק 
זקוקים  שהיו  נוער  ובני  לבחורים 
מע־ השיב  ורבים  ועידוד  לחיזוק 

וון.
לכל  לרווחה  פתוח  היה  ביתו 
מר נפש ובחורי ישראל, כל בחור 

ואברך שפגש או שנכנס לביהמ"ד 
איתו  ומשוחח  יושב  היה  מיד 
היה  יתברך.  לעבודתו  ומחזקו 
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה 
וסיוע  בעזרה  פעלים  רב  בהיותו 
לכל דורש והכל בהצנע לכת מתוך 
פשטות וענווה והליכה בצידי הד־

רכים.
והמספד  ההתעוררות  בעצרת 
שתתקיים בשעה 8:15 בערב ונע־

המנוח  של  משפחתו  בני  ע"י  רכת 
והתעוררות  מספד  דברי  ישאו 
פוברסקי  דב  ברוך  רבי  הגאון 
פוניבז',  ישיבת  ראש  שליט"א 
ברלין  צבי  מנחם  רבי  הגאון 
חיים  רבינו  ישיבת  ראש  שליט"א 
מתלמידיו,  היה  שהנפטר  עוזר 
אלטמן  מאיר  יוסף  רבי  הגה"צ 
חוג  ואדמו"ר  גאב"ד  שליט"א 
מטעמ־ אדמו"ר  כ"ק  סופר,  חת"ם 

רבי חיים  שוואר שליט"א, והגאון 
פרץ ברמן שליט"א מראשי ישיבת 

פוניבז' וידידו של הנפטר.

ברורה  הבנה  מתוך  המידע,  את 
של  פיגועים  לצורך  ישמש  שהוא 
מיוזמתו  הגיע  גם  "הוא  חמאס. 
ירושלים  באזור  בטחוני  לאתר 
גבי  על  האתר  מיקום  את  וסימן 

מפה", לשון כתב האישום.
ששימש  גם  מואשם  עלמי 
פעילות  עבור  כספים  כמגייס 
הוראות  פי  על  חמאס,  של  טרור 
נפגש  עמם  מהמחבלים  שקיבל 

בטורקיה.

  המשך מעמ' ראשון

מוכנים  לא  אנחנו  עוד  "כל 
האמיתי  השורש  מהלך  אל  ללכת 
"אנחנו  סמוטריץ',  מזהיר  הזה", 
טק־ בתגובות  מסתבכים  בעצם 

טיות".
לפיד  יאיר  הכנסת  חברי  גם 
מתחו  כחול־לבן  מסיעת  גנץ  ובני 
ותנאי  עיתוי  על  חריפה  ביקורת 

הפסקת האש עם חמאס. 

ממשלת  שעשתה  מה  "את 
אפשר  האחרונים  ביומיים  נתניהו 
לסכם בשלוש מילים: כניעה, פח־

דנות, בושה", הצהיר לפיד בפתח 
נכנע  "נתניהו  הסיעה.  ישיבת 
לג'יהאד  נכנע  נתניהו  לחמאס. 
אר־ שיגורים.   690 האיסלאמי. 

מגיב?  נתניהו  איך  הרוגים.  בעה 
כסף.  מזוודות  עוד  להם  שולח 
אפילו לא התייצב מול המצלמות 

להסביר לתושבי ישראל מה קרה. 
מאחורי  מסתתר  השיקולים.  מה 
זו  העורף.  פיקוד  של  הודעות 

פחדנות".
"נתניהו לא יעשה כלום בעזה. 
עשר שנים הוא ראש ממשלה. הוא 
לא יפתור את זה. אז הוא מתחבא. 
להיות  אמורים  לא  הדרום  תושבי 
השכפ"צ של הממשלה. הממשלה 
אמורה להיות השכפ"צ של תושבי 

הדרום", סיכם לפיד.
הרמטכ"ל  לבן,  כחול  יו"ר 
בהתייחסו  הוסיף  גנץ  בני  לשעבר 
כי  חמאס  עם  האש  להפסקת 
מדי־ עצלנות  לזה  קורא  "הייתי 

נית". לדבריו, "זה הזמן שלו ליזום 
מעצ־ לרתום  מדיניים,  מהלכים 

בינלאומיים  וגופים  אזוריות  מות 
או  מדינית  בעצלנות  לפעול  ולא 
הבא  שהסבב  בכדי  מדינית  חבלה 
ואם   – האפשר  ככל  רחוק  יהיה 
מה  זה  בכלל.  שיימנע  אפשר 
שאנחנו נדרוש מממשלת ישראל. 
נמשיך  בשטח,  להיות  נמשיך 
נמשיך  אתכם,  קורה  מה  לראות 
עושה  מה  מושבנו  ממקום  לראות 

ממשלת ישראל בענין הזה".
גם בליכוד נשמעו ניצני ביקו־
גד־ ח"כ  פנימי.  פולמוס  ויצרו  רת 
עון סער מתח ביקורת על הפסקת 
הטרור  לארגוני  ישראל  בין  האש 
בנסיבות  האש,  "הפסקת  כי  וטען 
ליש־ הישגים  נעדרת  הושגה,  בה 

ראל", כלשונו.
בין  הזמן  "טווחי  הוסיף:  הוא 
סבבי ההתקפות האלימות על יש־

ראל ואזרחיה הולכים ומתקצרים 
מתעצמים  בעזה  הטרור  וארגוני 
אלא  לא נמנעה  ביניהם. המערכה 

נדחתה".
בלי־ גורמים  צוטטו  בתגובה 

השר  של  לדבריו  כמגיבים  כוד 
הפסקת  נגד  סער  גדעון  לשעבר 
רוצה  "רק  סער  כי  וטענו  האש 

להפיל את נתניהו".
"מאז 2015, כשתקף ללא הפ־

סקה את הליכוד וראש הממשלה, 
אחת:  מטרה  רק  יש  סער  לגדעון 
ויו"ר  הממשלה  ראש  את  להפיל 
התירוצים  נתניהו.  בנימין  הליכוד 
טענו  לא",  המטרה  מתחלפים, 

הגורמים.
שרבים  "בעוד  לדבריהם, 
מתושבי הדרום הביעו את אמונם 
גדעון  נתניהו,  הממשלה  בראש 
אחד  רגע  אפילו  נותן  לא  סער 
הממשלה  לראש  אשראי  של 
משמאל  להתקפות  מיד  ומצטרף 
האוזר,  צביקה  ושל  גנץ  בני  של 
שערק  סער  של  דברו  עושה 
מתואם  הוא  ושאיתו  לשמאל 

לחלוטין".
סער הגיב למתקפה עליו מצד 
הבי־ על  שזעמו  בליכוד  גורמים 

מגוחך  "זה  כי  ואמר  שמתח  קורת 
המאה'.  'מזימת  עלילת  של  ברמה 
אמשיך לומר את דעותי בנושאים 
הלאומיים המרכזיים ואף להיאבק 
עליהן ללא מורא. זאת מהות הש־

חברי  ע"י  עלי  שהוטלה  ליחות 
הליכוד".

ראש  של  מקורבו  מנגד, 
שטייניץ,  יובל  השר  הממשלה, 
הממשלה.  ראש  מהלכי  את  גיבה 
אנחנו  החמאס  את  לסלק  "כדי 
צעד  זה  עזה.  את  לכבוש  צריכים 
כבד  מחיר  יגבה  זה  אבל  אפשרי, 
שטייניץ  השר  דברי  מאוד", 
הוסיף  הוא  צה"ל.  לגלי  בראיון 
אמש  הישראליות  "התקיפות  כי 
ב'צוק  ביותר  הגבוה  במדרג  היו 
אחרי  בניינים  הפלנו  אז  איתן'. 
תוך  זה  את  עשינו  כאן  ימים,   50
שלא  הופתע  השני  הצד  יממה. 
יום  לקראת  התגובה  את  מיתנו 

הזכרון".
יו"ר ועדת החוץ והבטחון, ח"כ 
לפיהן  לטענות  הגיב  דיכטר  אבי 
אזרחי  בפני  דיבר  לא  נתניהו 
המדינה ועידכן אותם על הפסקת 

האש.
דבר  כל  שעל  חושב  לא  "אני 
להתייצב  צריך  הממשלה  ראש 
במ־ גורמים  יש  המצלמה.  מול 

ראש  זה  אם  משנה  לא  וזה  ערכת 
היום  הבטחון,  שר  או  הממשלה 
שב־ חושב  באמת  אני  הם.  אחד 
פונקציונרים  יש  האלה  דברים 
ולהסביר  לצאת  שיכולים  נוספים 
בראיון  דיכטר  אמר  לציבור", 

לכאן ב'.
"החמאס  כי  הוסיף  הוא 
מבינים  האסלאמי  והג'יהאד 
משל־ שהם  המחיר  את  היטב 

מה  היטב  ראה  החמאס  מים. 
בימים  או  האחרונה  ביממה  קורה 
האח־ ביממה  בעיקר  האחרונים, 

רונה כשצה"ל עלה מדרגה בהיקף 
היעדים  בבחירת  התקיפות, 

ובעוצמה".
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במחיר מיוחד!חדרים אחרונים
שבת פרשת אמור

במלון אריסטוקרט, רק- ₪1,090 לשניים
אירוח עשיר, סעודות שבת באווירה מיוחדת ומרוממת
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ל"ג בעומר במלון כינורות

23.5-25.5 פרשת בחוקותי > י"ח-כ' אייר >
שולם למר

סופ"ש שלם
שיגשים לכם הרבה חלומות

ל ל
מארצות הברית לכינורות

בליווי אמן הקלרינט אברימי בלטי

יענקי רובין 

ארוחת ערב מלכותית במלון ולאחמ"כ
הופעה מרכזית של החזן והזמר שולם למר.
עם מקהלת ידידים בליווי יענקי רובין 

ואמן הקלרינט אברימי בלטי.

מחכה לכם שבת נדירה עם אירוח מפנק וסעודות גורמה 
התפילות ילוו ע"י החזן והזמר שולם למר בליווי מקהלת 

ידידים ובעל המנגן יענקי רובין.
עונג שבת מלכותי לאורחי המלון

ששששישי ששש
רחחחרחרחרחרחרחרחרחרחחרחרחצהצצהצהצצצצהצההצהצהצצהצהצהצה
חחחחחבבבבבחבבחבחבחבחבחבחחבחחחבחחחממממממממימימימימממממממימימיממימימיממימיי
הריהריהריהריהריהריהריהריהררריהריהה הההההההררררררר טטבטבטטטבטבטבטבטבטבבטטבטבטבטבטבטבבטבטטבטבטבבטבטב

שבת חמישי

מקהלת 'ידידים' 

סופ"ש נדיר כזה, יכול להיות רק לצלילי כינורות

המופע לאורחי 
המלון בלבד!

החזן והזמר 
העולמי

בס"ד

יו"ר האיחוד הלאומי: "נתניהו לא רוצה למוטט את חמאס" 
  המשך מעמ' ראשון
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זה הזמן 
לנוח!

112

כניסה חינם לחמי טבריה

מלון כינורות מזמין אתכם לשבת מרוממת
באווירה מיוחדת, סעודות שבת עשירות, 

פנסיון מלא ואירוח עשיר

ה' - ו' אייר

מקומות אחרונים 

שבת פרשת 
אמור 

מאת חיים מרגליות

(בדי־ השופט  המדינה  מבקר 
פרסם  שפירא,  חיים  יוסף  מוס) 
השנתי  הדו"ח  של  השני  חלקו  את 

– 69ב'. 
הדו"ח כולל 40 פרקי ביקורת 
צי־ וגופים  הממשלה  משרדי  על 
בוריים. ממשרד המבקר נמסר כי 

הט־ את  משקף  הוא  קודמיו  כמו 
הבי־ ביצוע  של  המדיניות  מעת 
חתירה  של  עקרונות  פי  על  קורת 
למשל,  (כך  ולחדשנות  למצוינות 
שי־ של  בכלים  השימוש  הורחב 
הרב  במידע  ושימוש  הציבור  תוף 
המתקבל באמצעותו), הקפדה על 
כללי אתיקה ומינהל תקין ועמידה 

בנורמות מקצועיות עדכניות. 

במהלך הכנת הדו"ח התקיימו 
רוחביות  ביקורת  מטלות  מספר 
ובין משרדיות. היבטים בהגנה על 
נמצאו  מידע.  במאגרי  הפרטיות 
להגנת  הרשות  בפעולות  ליקויים 
המשפטים.  במשרד  הפרטיות 
מצומצמת  מעורבות  זה  בכלל 
הפרטיות  הגנת  בסוגיות  שלה 
במגזר  העולות  מידע  במאגרי 

מדיניות  של  והיעדרה  הציבורי 
אכיפה ברורה.

והחינוך  הבריאות  במשרדי 
הדו"ח  מחברי  לדעת  התמונה 
פרויקטים  מבצעים  הם  מדאיגה. 
מקיפים או פועלים לאיסוף מידע 
כראוי  שהוסדרה  מבלי  רב  אישי 
נוסף  לכך.  הנורמטיבית  המסגרת 
במדיניות  ליקויים  נמצאו  כך  על 

אבטחת המידע וביישומה.
עוד נבדקה הבטחת זכויות של 
בהליכים  מוגבלויות  עם  אנשים 
המדינה  האם  נבדק  משפטיים. 
עומדת בחובתה לממש את זכותו 
של אדם עם מוגבלות להשתתפות 
מלאה ופעילה בחברה ולתת מענה 
הולם לצרכיו המיוחדים במסגרת 
הליכים משפטים. יש בכך לקבוע 

כיצד יתנהלו חייו ואף להגביל את 
חירותו. 

הדו"ח בדק את טיפול רשויות 
המקומיות  והרשויות  המדינה 
בשימוש  שאינם  מגורים  במבני 
מוגדל  בשיעור  ארנונה  הטלת   –
הוועדה  פנתה   2017 בנובמבר   –
חוות  להכין  המדינה  לביקורת 

דעת בנושא 'דירות הרפאים'.

מדובר בהוראת שעה מ־2014
מקומיות  לרשויות  שאפשרה 
לגבות כפל ארנונה מדירות שאינן 
מט־ ו־2016.  ב־2015  מאוכלסות 

אותן  אכלוס  לעודד  היתה  רתה 
היצע  את  להרחיב  ובכך  דירות 

הדיור. 
העיריות  שלוש  רק  כי  עלה 
אביב  תל  ירושלים,   – הגדולות 

וחיפה – החילו את המחויבות וכי 
משרדי הפנים והאוצר, שהופקדו 
נמרצות  פעלו  לא  התקנתה,  על 

לאישור החלתה.
כמו כן נבדקה היערכות גופים 
בשנים   – הסייבר  להגנת  חיוניים 
בחדירת  ניכר  גידול  צפוי  הבאות 
היום־ לשגרת  הסייבר  מרחב 

ועוד.  אוטונומיות  מכוניות   – יום 
בש־ ניכרת  עליה  צפויה  בהתאם 

כיחותם של איומי סייבר ובמידת 
חומרתם. בישראל גאים להיחשב 
עדיין  אולם  סייבר.  כמעצמת 
קיימים פערים בהגנת הסייבר של 
גופים מסוימים של הממשלה ואף 
משרדי  דווקא  כאשר  המשק.  של 
אינם  הסמך,  ויחידות  הממשלה 
החלטות  את  כראוי  מיישמים 
בתחום  ההנחיות  ואת  הממשלה 
מתפרסם  הדו"ח  הסייבר.  הגנת 
בחלקו בשל חסיון שהטילה ועדת 
לביקורת  הוועדה  של  המשנה 

המדינה בתוקף סמכותה.
טיפול  נבדק  הנוכחי  בדו"ח 
המשטרה בעבירות רכוש. כשליש 
מתיקי החקירות של עבירות הר־

נסגרים  המשטרה  שמנהלת  כוש 
בתוך יום או יומיים ממועד הגשת 
נודע,  לא  עבריין  בעילת  התלונה 
ייתפס  רכוש  שעבריין  והסיכוי 
ויוגש נגדו כתב אישום הוא נמוך. 
עבירות  נפגעי  מהאזרחים  רבים 
למש־ מדווחים  אינם  כלל  הרכוש 

טרה, בין היתר בשל חוסר האמון 
שלהם ביכולתה לטפל בתלונתם.

המשטרה בתיאום עם המשרד 
מע־ בחינה  לבצע  נדרשת  לבט"פ 

רכתית של דרך הטיפול בעבירות 
סדור  פעולה  מתווה  לגבש  רכוש, 
לידי  שיביא  כדי  אותו,  וליישם 
ולהג־ והאכיפה  ההרתעה  שיפור 

ברת אמון הציבור ביכולתה לטפל 

בעבירות אלה.
במשרד  הוקמה  שנתיים  לפני 
לביקורת  היחידה  המדינה  מבקר 
בערכאות,  המדינה  מייצגי  על 
תלונות  נציבות  לחוק  בהתאם 
בע־ המדינה  מייצגי  על  הציבור 

רכאות. 
הנו־ פרקים  שני  כולל  הדו"ח 

געים למייצגי המדינה בערכאות: 
מערכת  של  והטמעה  פיתוח 
ובקרה  ניהול  לתכנון,  מחשוב 
(תנופ"ה);  המדינה  בפרקליטות 
 – המשטרתית  התביעה  מערך 
שיוכו הארגוני ועצמאותו. בנושא 
להקים  המדינה  מבקר  המליץ  זה 
בלתי  מקצועית  ציבורית  ועדה 
לשאלות  ותידרש  שתשוב  תלויה 
לאיחוד  הנוגעות  המבניות  היסוד 
עם  המשטרתית  התביעה  מערך 

הפרקליטות.
בפרק הביקורת על משרד הע־
החבר־ והשירותים  הרווחה  בודה, 

תיים נמצאו ליקויים בתהליכי מינוי 
של בעלי תפקידים בכירים – מעלה 
ליקויים חמורים הנוגעים לתהליכי 
בכירים  תפקידים  בעלי  של  מינוי 
ובמועצת  בבט"ל  הרווחה,  במשרד 
ובבט"ל  הרווחה  במשרד  הבט"ל. 
הר־ משרד  ומנכ"ל  כץ  השר  הפרו 
שוויון  עקרון  את  קפלן  מר  ווחה 
ומינוי.  בחירה  בהליכי  ההזדמנויות 
בקרב חברי המועצה וועדותיה מונו 
כץ,  לשר  המקורבים  רבים  אנשים 
בעלי זיקה למרכז הליכוד ולתע"א. 

הגנת  בתחומי  אכיפה  בנושא 
הכשלים  אחד  כי  נמצא  הסביבה, 
של  האכיפה  בפעילות  הבולטים 
האכיפה  מיעוט  הוא  המשרד 
בהסדרת  והסתפקות  הפלילית 
מוגב־ מינהלית  ובאכיפה  המפגע 

מזהם  שגורם  הסיכוי  ולפיכך  לת, 
ייענש בחומרה הוא נמוך.

המבקר: כשליש מחקירות עבירות הרכוש נסגרות תוך יום־יומיים
מבקר המדינה פרסם את חלקו השני של הדו"ח השנתי

עוד מצביע המבקר על פערים בהגנת הסייבר של גופים ממשלתיים הממשלה ושל המשק

ניהול כספי המדינה: פעילות לא מוסדרת כחוק
מאת שלמה גרין

הנכללים  המדינה  נכסי 
בדו"חות הכספיים של הממשלה 
ושווי  מזומנים  יתרת  כוללים 
מי־ כ־39  של  בהיקף  מזומנים 
ליארד ש"ח, ויתרת אשראי לזמן 
ש"ח.  מיליארד  כ־2.7  של  קצר 
היבטים  בחן  המדינה  מבקר 
הנוגעים לניהול המזומנים ושווי 

המזומנים של הממשלה. 
כארבע  שחלפו  אף  כי  נמצא 
ישראל  בנק  העביר  מאז  שנים 
הסכם  טיוטת  הכללי  לחשב 
הערתו  אף  ועל  ניהול  שירותי 
של מבקר המדינה בדו"ח קודם, 
הס־ את  בהקדם  להסדיר  יש  כי 
של  החשבון  ניהול  שירותי  כם 
הממשלה בבנק ישראל הוא טרם 
של  הבנקאית  הפעילות  הוסדר. 
הממשלה במטבע ישראלי בבנק 
במלואה  מוסדרת  אינה  הדואר 
הממשלה  בין  ההסכמות  במסמך 
הפעילות  בענין  ישראל  ובנק 
באמצ־ הממשלה  של  הבנקאית 

עות תאגידים פיננסיים.
ישראל  בנק  הנחיית  אף  על 
הבנ־ לתאגידים   2010 מיולי 

של  בהיקף  העברות  כי  קאיים 
לבצע  יש  ומעלה  ש"ח  מיליון 
אגף  זה"ב,  מערכת  באמצעות 
תש־ לבצע  ממשיך  החשכ"ל 
מיליון  של  בסכומים  לומים 
ישראל  בנק  דרך  ומעלה  ש"ח 
סליקה  מרכז  מערכת  באמצעות 
מס"ב),  מערכת   – (להלן  בנקאי 
הנ־ בניהול  לפגיעה  הגורם  דבר 

הבנקאיים  התאגידים  של  זילות 
תזרים  בניהול  ודאות  ולחוסר 

המזומנים שלהם.
אף שחוק מבקר המדינה קו־

להמציא  חייב  האוצר  שר  כי  בע 
ההכנסות  על  כולל  וחשבון  דין 
באותה  המדינה  של  וההוצאות 
חוד־ משישה  יאוחר  לא  שנה 

הכספים,  שנת  תום  לאחר  שים 
הדו"חות הכספיים של הממשלה 
ל־2017 פורסמו רק ב־03.10.18, 
כשלושה חודשים לאחר המועד 
הקבוע בחוק. זו השנה הרביעית 

הכספיים  שהדו"חות  ברציפות 
והומצאו  פורסמו  הממשלה  של 
המועד  לאחר  המדינה  למבקר 
נדחה  שנה  ובכל  בחוק,  שנקבע 

מועד פרסומם יותר ויותר.
בנק  על  כי  קובע  המבקר 
להסדיר  האוצר  ומשרד  ישראל 
בהקדם את הסכם שירותי ניהול 
בבנק  הממשלה  של  החשבון 
ניהול  שירותי  בדבר  ישראל 
החשבון, וזאת לצורך שמירה על 
סדרי מינהל תקין. על שר האוצר 
מדוע  לבחון  הכללי  החשב  ועל 
בפרסום  מתמשך  איחור  חל 
הדו"חות הכספיים של הממשלה 
בשנים האחרונות. ככל שיימצא 
כדרך  לעמוד,  יכולת  אין  כי 
לפ־ בחוק  הקבוע  במועד  קבע, 

לשקול  עליהם  הדו"חות,  רסום 
לתיקון  חקיקה  ליזום  בהקדם 
הוראות החוק בענין זה, בתיאום 
תוך  המתאימים  הגורמים  עם 
צי־ בקרה  לקיום  אפשרות  מתן 

פעילות  על  אפקטיבית  בורית 
הממשלה.

הטיפול בדירות הרפאים: היענות דלה ברשויות המקומיות
מאת שלמה גרין

הדי־ מחירי  עליית  רקע  על 
את  המדינה  מבקר  בחן  רות 
עם  המדינה  רשויות  התמודדות 
למגורים  דירות  של  התופעה 
משמשות  ואינן  מושכרות  שאינן 
(דירות  זמן  פרקי  במשך  לייעודן 
טרכטנברג  דו"ח  פי  על  רפאים). 
הדו"ח  פרסום  בזמן  בישראל  היו 

46,855 דירות ריקות. 
המשלימים  הצעדים  אחד 
להרחבת היצע הדיור המיידי וב־
כך להורדת מחירי הדיור, שאותו 
שהממשלה  הוא  הוועדה,  הציעה 
את  לתקן  הפנים  שר  את  תנחה 
שייקבע  באופן  הארנונה,  תקנות 
סיווג חדש לדירת מגורים שאינה 
להטיל  יאפשר  והדבר  בשימוש, 
דירות  על  כפול  ארנונה  תשלום 
מסוג זה. צעד זה אמור היה לעו־
דד את בעלי הדירות להביאן לי־
די אכלוס, להשכירן או למוכרן.

בדק  יוני 2018  עד  בפברואר 
אופן  את  המדינה  מבקר  משרד 
המדינה  רשויות  של  טיפולן 
בהחלת  המקומיות  והרשויות 

דירות  בנושא  השעה  הוראת 
רפאים. הבדיקה נעשתה במשרד 
הפנים, במשרד האוצר, ובעיריות 
 – (להלן  אביב־יפו  תל  ירושלים, 
בירורים  ויבנה.  חיפה  אביב),  תל 
אשקלון,  אשדוד,  בעיריות  נעשו 
באר שבע, בת ים, הרצליה, חולון, 
לציון,  ראשון  תקוה,  פתח  נתניה, 

רחובות ורמת גן.
הרשויות  היענות  כי  עלה 
המקומיות להחלת הוראת השעה 
וכי  ביותר,  דלה  היתה  בתחומן 
שלוש מהן בלבד גבו כפל ארנונה 
הלכה למעשה – תל אביב, ירוש־

לים וחיפה. בסופו של דבר מספר 
חויבו  בהן  שהמחזיקים  הדירות 
בעיריות  ב־2016  ארנונה  בכפל 

 – דירות  ב־2,366  הסתכם  אלה 
בירושלים   827 אביב,  בתל   364

ו־1,175 בחיפה. 
מבקר  למשרד  מתשובותיהן 
המדינה של 11 רשויות מקומיות 
את  אימצו  לא  שכלל  גדולות 
מרביתן  כי  עלה  השעה  הוראת 
לא עשו זאת, מאחר שהעריכו כי 
מספר 'דירות הרפאים' שבתחום 
יידרשו  וכי  רב,  אינו  שיפוטן 
לאתרן  כדי  ניכרים  משאבים 
לא  שהן  הזמן  פרקי  את  ולקבוע 
הער־ את  זאת,  עם  בשימוש.  היו 

כותיהן בדבר מיעוט הדירות לא 
ביססו הרשויות הללו על נתונים 

פרטניים.
הפנים  ומשרד  האוצר  משרד 

הוראת  יושמה  כיצד  בדקו  לא 
החלתה,  השפיעה  וכיצד  השעה 
לא  הם  שיעשו.  שהצהירו  כפי 
הר־ פעולות  על  נתונים  אספו 

על  החיובים,  היקף  על  שויות, 
מספר החייבים בפועל ועל היקף 
הגביה. הם אף לא בדקו עם אילו 
העי־ התמודדו  וחסמים  קשיים 

בחנו  לא  הגביה,  במסגרת  ריות 
שבגינם  והחסמים  הסיבות  את 
בח־ המקומיות  הרשויות  מרבית 

רו שלא להחיל את הוראת השעה 
מנת  על  אליהן  פנו  ולא  בתחומן 
לברר זאת עמן. יתרה מזו, משר־

דים אלה לא בדקו את השפעתה 
של החלת הוראת השעה על שוק 
השפ־ לה  היתה  אכן  אם  הדיור, 

עה, לכל הפחות בתל אביב שבה 
שנתיים  במשך  ההוראה  הוחלה 

ברציפות.
משרדי  על  כי  קובע  המבקר 
תהליך  לקיים  והפנים  האוצר 
לק־ והפקת  מסקנות  הסקת  של 

הוראת  להחלת  הנוגע  בכל  חים 
השעה ובכלל זה עליו לבדוק את 
בהפעלתה  והחסמים  הקשיים 

ואת תוצאותיה.

התחרות בשוק הפירות והירקות: אוזלת 
יד ממשלתית תרמה ליוקר המחיה

מאת שלמה גרין

בישראל,  המחיה  יוקר  סוגיית 
לרבות  המזון,  מחירי  זה  ובכלל 
נוגעת  והירקות,  הפירות  מחירי 
לכל משק בית במדינה ועומדת על 

סדר היום הציבורי זה זמן רב.
היבטים  בחן  המדינה  מבקר 
הממשלה  בפעולות  הקשורים 
לעידוד התחרות והיעילות לאורך 
המסחר  של  השיווק  שרשרת 
בישראל.  טריים  וירקות  בפירות 
הממשלה  פעולות  בעיקר:  נבדקו 
לבחינת פערי התיווך במחירי פי־
הח־ משרד  פעולות  וירקות;  רות 
המס־ קשרי  של  לאסדרה  קלאות 

חר בין החקלאים לבין הסיטונאים 
הפירות  בתחום  והקמעונאים 
והירקות הטריים; פעולות משרד 
איכרים  שוקי  לעידוד  החקלאות 
ופרויקט  המקומיות;  ברשויות 
החדש  הסיטוני  השוק  הקמת 
הביקורת  דן.  גוש  למטרופולין 
ובח־ החקלאות  במשרד  נעשתה 

בע"מ.  לישראל  סיטוני  שוק  ברת 
באגף  נעשו  השלמה  בדיקות 
הכללי  החשב  ובאגף  התקציבים 
במשרד האוצר, במשרד הכלכלה 
יהודה  אור  בעיריית  והתעשיה, 

ובמשרד ראש הממשלה.
אף  כי  העלתה  הביקורת 
התיווך  פערי  בבחינת  שהצורך 
ולמרות  שנים,  לפני  כבר  עלה 
סיום  למועד  הנושא,  חשיבות 
גיבוש  הושלם  טרם  הביקורת 
המסקנות המקצועיות בתחום זה: 
רק ב־2015 – כשלוש שנים לאחר 
פע־ את  לבחון  הממשלה  החלטת 

המחירים  ועדת  נקטה  התיווך,  רי 
והח־ האוצר  למשרדי  המשותפת 

ועשתה  זה  בענין  צעדים  קלאות 
רווחיות  לבחינת  מדגמית  בדיקה 

בחלק  והירקות  הפירות  מחלקת 
מרשתות השיווק.

החקלאות  משרד  פעולות 
ברשויות  איכרים  שוקי  לעידוד 
המקומיות קודמו באופן איטי ומ־
מקומיות  רשויות  מבין 255  זערי. 
בישראל, רק 27 החליטו להפעיל 
שנועדו  איכרים,  שוק  אירועי 
הח־ התוצרת  מחירי  את  להפחית 
קלאית ולצמצם את פערי התיווך, 
משרד  שפרסם  הנוהל  במסגרת 

החקלאות.
מזה כ־17 שנים לא עולה בידי 
הממשלות ליישם את החלטותיהן 
על הקמת שוק סיטוני חדש. כבר 
על  הממשלה  החליטה  ב־2001 
ואיכו־ מודרני  שוק סיטוני  הקמת 
תי לתוצרת חקלאית למטרופולין 
(להלן  מסובים  בצומת  אביב  תל 
– השוק הסיטוני או השוק) – זאת 
מע־ של  התחרות  את  לקדם  כדי 

החקלאית  התוצרת  שיווק  רכות 
ולהגביר את יעילותן, ולהקטין את 
החקלאות  משרד  התיווך.  פערי 
הכלכלית  התועלת  את  העריך 
החדש  השוק  בהקמת  הציבורית 
שקלים  מיליוני   350 עד  בכ־250 

בשנה. 
אף  הושגה  לא  יום  של  בסופו 

השוק  ממטרות  אחת  מטרה  לא 
הממשלה:  שהגדירה  הסיטוני 
הוגברה  ולא  התחרות  קודמה  לא 
התוצרת  שיווק  מערכות  יעילות 
שינוי  חל  לא  בארץ;  החקלאית 
בפערי התיווך; לא הוגבר הפיקוח 
חקלאית;  בתוצרת  המסחר  על 
סיטוני  מסחר  מערכת  הוקמה  לא 
צמחיים  במוצרים  ויעילה  הוגנת 
הסוחרים  המגדלים,  לתועלת 
שמקוימים  הוכח  לא  והצרכנים; 
של  ולהחזקה  לשיווק  התקנים 
עליה  למען  חקלאית,  תוצרת 
על  ושמירה  התוצרת  באיכות 
הקמת  אי  בשל  הציבור.  בריאות 
השימוש  עודד  לא  החדש,  השוק 

בו ולא עודדה הפיכתו לנגיש.
נוכח חשיבותו הרבה של הנו־

המחיה,  יוקר  על  והשפעתו  שא 
החקלאות  משרד  נתוני  ונוכח 
בריכוזיות  גידול  על  המעידים 
טריים,  וירקות  פירות  בשיווק 
והאוצר  החקלאות  משרדי  על 
התמונה  לבירור  בדחיפות  לפעול 
המלאה של פערי התיווך בפירות 
העו־ הכלים  כל  וליישום  וירקות, 

להוביל  שיכולים  לרשותם  מדים 
לעידוד התחרות והיעילות לאורך 
שרשרת השיווק של מוצרים אלו.
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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
4 באהליהב,  מיוחדת!  מציאה 
כ"א,   3 ק"ג,  מפוארת,  חדרים 
מרפסת 10 מ"ר, מחסן גדול וחניה, 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20052380]

4 חד' קומה נוחה + מרפסת  בגוש 80
100 כ-  מעלית,   + גדולה  סוכה 
052- רוזן  צביקה  תיווך  חזית.  מ"ר, 

7634444
[20052375]

לגמרי  חדשה  באוליהב  בבלעדיות!! 
גדולים  וחניה  מחסן   + מטר  חד 98   4
ק"ג רק 2420.000שח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052374]

מטר   96 חד'   4 בסורצקין  מציאה! 
20 בניה  התר   + מטר   12 מחסן   +
מדהים!!  נוף  מוכנה,  רצפה  עם  מטר 
רק  מעלית  ק"ה,  מעולים,  שכנים 
052-7658-638 2790.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20052373]

3 ברוך  במקור  להימכר!  חייבת 
קומה  מפוארת  חדשה  חדרים 
תיווך  ש''ח   1.770.000 רק  נוחה 

0533129829
[20052362]

3 ברוך  במקור  להימכר!  חייבת 
קומה  מפוארת  חדשה  חדרים 
תיווך  ש''ח   1.770.000 רק  נוחה 

0533129829
[20052361]

חדרים   3 (כדורי),  ירושלים  בפסגות 
נוף  ומושקעת,  מרווחת  מ"ר,   85
במחיר  וחנייה,  מחסן  מדהים! 
05485-10009  - נדל"ן  יעד  מציאה! 
ביותר  הגדול  הדירות  מבחר  אצלנו 
בכדורי (פסגות ירושלים), 3-4-5 חד', 

יעד נדל"ן - 05485-10009
[20052360]

במקור  חדרים   3 בהזדמנות: 
 .3000 - ב  מושכרת  יחידה   + ברוך 
בנווה   * בלבד.  ש"ח   2,500,000
לחלוקה  אפשרות  מ'   105 כ  צבי 
עסקת  למ'.   22,000 כ  יחידות   4 ל 
058-32-250- נדל"ן  ייעוץ  המאה 

.90
[20052354]

מ"ר   80 הבירה  בארזי  חדרים   3,5
 *  2,250,000 מזגנים   + שמורה 
ברוך  במקור  למבינים:  מציאה 
2  + א'  קומה  מרווחת  חדרים   2
דיור  יחידת   + סוכה  מרפסות 
בניה   .3300 ב  מושכרת  חדשה 
המאה  עסקת   2,100,000 בהיתר. 

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-90.
[20052353]

מרפסת   + א'  קומה  ביונה  מ'   80
גבוהה.  ברמה  משופצת  סוכה. 
מושכרת  יחידות   2 ל  מחולקת 
בבלוי   *  2,200,000 ש"ח.   8000 ב- 
מרפסות   2  + מ'   120 קרקע  ק. 
3,150,000 כחדשה  משופצת 
058- נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 

.32-250-90
[20052352]

מרפסת   + מ'   80 חד'   3 בהזית 
א' 2,400,000 קומה  סגורה.  גדולה 
 + קומות   2.5 בניין  ישראל  בבית   *
שינוי  בהליך  נוספות  וחצי  קומה 
עסקת  ש''ח   5,500,000 תב"ע 
058-32-250- נדל"ן  ייעוץ  המאה 

.90
[20052351]

4 ומיוחדת  מדהימה   80 בגוש 
ב'  ק.  מעלית   + מרפסת   + חדרים 
גבוהה  ברמה  מושקעת  מ.   130 כ 
חלומות  דירת   80 בגוש   * מאוד. 
ח'  מ' 4  כ 115  כוכבים.  מפוארת 5 
ק. ג'. + מעלית + מרפסת * ברייכמן 
משופצת  מ'   75 יפיפייה  חד'   4
קומה ב'. 1,930,000. עסקת המאה 

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-9
[20052350]

בעץ  בירושלים!  לגור  אפשר 
חדרים   5 חסידי  בנין  הדר 
חלקי.  משופצת  ב'  קומה  גדולה 
1,950,000 בלבד * בדוד בנין חדש 
150 בטאבו  גג   + מ'   65 חדרים   3
4 הבירה  בארזי   *  3,000,0000 מ' 
חדרים קומה א' מושקעת במיוחד. 
עסקת   2,800,000 ארמון.  כמו 
058-32-250- נדל"ן  ייעוץ  המאה 

90
[20052349]

100 נמוכה  קומה  בחשמונאים 
 .50 לעוד  בניה  היתר  עם  נטו.  מ' 
למשקיעים.  מאוד  מתאימה 
לצומת  קרוב  בבלוי   *  3,500,000
מרפסות   2  + מ'  כ-90  אילן  בר 
ניתנות לסגירה בקלות + סוכה על 
רלסים. ק' ב'. מחיר מציאה עסקת 
058-32-250- נדל"ן  ייעוץ  המאה 

.90
[20052348]

יודע לזהות הזדמנויות? זו הדירה 
שלך! באברמסקי 75 מ' + אפשרות 
קומת  קומות.  ל-2  לחלוקה 
ל-2 אפשרות  לרחוב.  פונה  קרקע 
4 באבינדב   *  .1,900,000 כניסות. 
סוכה.  מרפסת   + מ'  כ-90  חדרים 
המאה  עסקת   2,400,00 ב'  קומה 

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-90.
[20052347]

מחסן   + חד'   4 ישראל  בשרי  מציאה! 
בקומה + חני'ה קומה נוחה 2,800,000

ש''ח תיווך=0527657732
[20052343]

 #-1
[20052341]

 + ק"כ  חד  גרשום 4  רבינו  צבי-  בנווה 
כ120 סה"כ  דיור  יחידות  ל-2  שטח 
מטר רק 2400.000ש"ח הקודם זוכה! 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052298]

4 בסורוצקין  בשוק!  חדשה 
בנוי  סה"כ  בנוי,  שלד   + חדרים 
למעלית  אופציה   + מ"ר,  כ-135 
חזית,  מ"ר,   30 עוד  של  ולתוספת 
שוורץ  ק"ג,  סוכה,  מרפסת  נוף, 

נדל"ן 052-765-6888
[20052289]

2 חדרים,   3 ברוממה,  מציאה! 
גבוהה,  קומה  סוכה,  מרפסות 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית,  כניסה 

765-6888
[20052288]

דירה  ירושלים)  (פסגות  בכדורי 
מיוחדת 5 חדרים, 118 מ"ר, קומה 
מחסן   + מדהים!,  נוף  עם  גבוהה 
ביותר.  מיוחד  במחיר  וחניה, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052287]

 + ק"ק,  ענקית  דירה  ברוך  במקור 
חצר, מפרט טכני גבוה, כניסה תוך 
שנה וחצי, שוורץ נדל''ן -052-765

6888
[20052286]

כ"א,   3 חדרים,   4 ברוך,  במקור 
מפרט  מעלית,  נוחה,  קומה  סוכה, 
וחצי,  שנה  תוך  כניסה  גבוה,  טכני 
2,400,000 ש"ח שוורץ נדל''ן -052

765-6888
[20052285]

חדשה בשוק! באהליהב 4 חדרים 
סוכה  נוחה,  קומה  מיוחדת, 
וחניה,  מחסן  מדהים,  נוף  מרווחת, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052284]

 + מרווחת,  חדרים   3 ברוך,  במקור 
2,400,000 ק"א,  ענקית,  מרפסת 
052-765- נדל''ן  שוורץ  גמיש. 

6888
[20052283]

בבלעדיות! במקור ברוך, 4 חדרים 
נוחה,  קומה  מרפסות,   2 מרווחת, 
2,750,000 ש"ח. שוורץ נדל''ן -052

765-6888
[20052282]

104 חד',   4 דירת   ,80 לגוש  קרוב 
ספורים,  חודשים  תוך  כניסה  מ"ר, 
ק"ה,  הלקוח,  דרישת  לפי  תכנון 
052- נדל''ן  שוורץ  סוכה.  מעלית, 

765-6888
[20052281]

2.5 בגאולה  ונדירה!  מיוחדת 
חדרים, 63 מ"ר, + 2 מרפסות סוכה 
לסגירה),  מאוד (אפשרות  גדולות 
052- נדל''ן  שוורץ  אוויר.  כיווני   3

765-6888
[20052280]

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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052252]

דרושה  מחול!!  שבא  רציני  ללקוח 
אלי  שמונים  גוש  אזור  בכל  דירה 
/ חנה/פנינה  משה  הכהן/גבעת 
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]

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]

צמוד לגבעת משה 4 חד 104 מטר 
חודשים   4 כניסה  לגמרי  חדשה 
שח   2550.000 רק  מעלית  ק"ה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052104]

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]

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]

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]

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

הודעות חוק תכנון ובניה - 07/05/19

בצר חברה בע"מ
חברה מספר 52-000571-1

הזמנה לאסיפה כללית של בעלי המניות
בצר  בעלי המניות בחברת  כללית של  זימון אסיפה  בדבר  הודעה  בזה  ניתנת 
 11:30 בשעה   15.5.2019 ביום  שתתקיים  "החברה")  (להלן:  בע''מ  חברה 
ארלוזורוב  ברח'  בע''מ,  בא''י  הכללית  השיתופית  העובדים  חברת  במשרדי 

93 ת"א.
סדר יום האסיפה:

אישור פרוטוקול מיום 10.6.2018  .1
קבלת דוחות כספיים של החברה לשנת 2018  .2

חלוקת דיבידנד  .3
מינוי רואי חשבון מבקר לשנת 2019 וקביעת שכרו   .4

מניין חוקי ואסיפה נדחית:
אין לפתוח דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה 
מן המועד שנקבע לפתיחתה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם 
ממספר  רבע  להם  יש  אשר  מניות  בעלי  שלושה  לפחות  כח,  באי  ידי  על  או 
הקולות של החברה ("מנין חוקי"). אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע 
לאותה  יום,  לאותו  בשבוע,  האסיפה  תדחה  חוקי  מניין  יימצא  לא  לאסיפה 
ימצא  לא  הנדחית  ובאסיפה  היה  הנדחית").  ("האסיפה  מקום  ובאותו  שעה 
מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה הנדחית יחשבו בעלי 

המניות הנוכחים למניין חוקי. נא להצטייד בייפוי כח.
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הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
והבניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  פי  על  הודעה 
מרדכי,  גולדברג  משה,  אלתר   1965  – תשכ"ה 
לב  חיים,  רכניצר  יהודה,  כץ  מיכאל,  גראב 
מספר:  בתכנית  זו  לועדה  בקשה  הגישו  שרה 
תוספת  זמין  רישוי  בקשה:  מהות  201801242
שמש  ומרפסות  בניה  תוספת  חיצונית,  מעלית 
שלוש  בן  בבניין  ג'  ו-  ב'  א',  בקומות  לדירות 
קומות מעל קומת עמודים. בכתובת: ברחוב חזון 
ביעוד:   452 חלקה:   6190 גוש:  ברק  בני   57 איש 
בקו  1.הקלה  הבאות:  בהקלות  ב.  מגורים  אזור 
בניין  קו  השפ"פ,  לכיוון  מזרח(אחורי  בצד  בנין 
יהיה 70 סמ' במקום 1.80 מ' לצורך בניית מעלית 
לתכנית/יות  בהתאם  שלא  וזה  שמש.  ומרפסות 
הודעה  במקום.  החלות  מעליות   /105 105/ב, 
התכנון  לתקנות   (3) 2ב'  ו-   (2) 2ב'  סעיף  פי  על 
לזכאי  הודעה  מתן  ללא   1970 התש"ל-  והבניה 
מענו  העדר  נוכח  2ב',  סעיף  לפי  הודעה  לקבל 
בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין  כל  הזכאי.  של 
האמורה במשרדי הועדה המקומית בעירית בני 
ברק. בשעות קבלת קהל ורשאי להגיש התנגדות 
מיום  יום   14 תוך  המקומית  לועדה  מנומקת 
פרסום זה. קבלת קהל:  ימים א', ג' ה' בין השעות 
13:00 - 10:00. יום ג' בין השעות 17:00 - 15:30.

אברהם רובינשטיין יו"ר הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה בני ברק

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965
מרחב תכנון מקומי בני-ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
תכנית מס':  501-0537878

שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ברח' רוזנהיים 8 גרסת 
הוראות 11 גרסת תשריט 7

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הועדה  במשרדי  כי   1965  – תשכ"ה  והבניה, 
לתכנון ולבניה בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה תל-אביב, מופקדת  תכנית מפורטת מספר: -501
שינוי לתכניות הבאות: תמ"א 34/ב/4,  0537878. המהווה 
בב/מק/אגפים,  בב/105/ד/2,  בב/105/ב,  בב/105/א, 
מקומית:  רשות   700.000 התכנית: שטח  501-0308296
843 חלקה/ות: 6192 גוש: 8 רוזנהיים  כתובות:  ברק  בני 
מטרות התכנית: הרחבת יח"ד קיימות לרבות ע"י שינויים 
1. הרחבת יח"ד קיימות  בקווי בנין עיקרי הוראות התכנית:
סעיף  עפ"י  בניין  בקווי  שינויים   .2 62א(א)(12)  סעיף  עפ"י 
62א(א)(4) כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
הועדה  למשרד  בעיתונים,  הפרסומים  שבין  המאוחרת 
המקומית לתכנון ולבניה בני-ברק, רח' ירושלים 58, בני-
ברק, טל' 5776579 – 03. העתק התנגדות יומצא למשרדי 
בגין  דרך  הממשלה,  קריית  (כתובת:  המחוזית  הועדה 
התנגדות  לחוק,  103(א)  לסעיף  בהתאם  אביב).  תל   ,125
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר 
וסדרי עבודתו) תשמ"ט-1989, וכן יש לציין טלפון וכתובת 

מדויקת של המתנגד. 
הרב אברהם רובינשטיין יו"ר 

הועדה  המקומית לתכנון ולבניה בני-ברק.
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עיריית פתח-תקווה, הועדה המקומית
לתכנון ובניה פ"ת

הודעה על פי סעיף (149) לחוק התכנון והבניה 
הוגשה  כי  הודעה  בזה  ניתנת  תשכ"ה-1965. 
בקשה  ובניה-פ"ת  לתכנון  המקומית  לוועדה 
פתח  להקלה/שימוש חורג: בכתובת: נפש חיה 6

ן ק

 .20190320 תקווה. תיק בנין: 3081 בקשה מס':
לפי תכנית המתאר החלקה 

ק
ל.  חלקה: 9

ן ק
9 1גוש: 6191

באזור: בקשת בעלי החלקה היא להתיר 
ק ק

בנמצאת
 הקלה בקו בנין אחורי לקיר אטום (10%) 

ק קק
להם:

מ'. ניוד שטחים ממרתף לקומת 
ק ן

מ' ל-2.18
ק

מ-3.0
מ' ל-3.70

ק קף
קרקע. הקלה בקו בנין בחזית מ-5.0

מ' לפי קו בניין קיים שכן. הקלה בקו בנין קדמי 
ן ק ק ק ןק ק ק ק

למרפסת. ניתן לעיין בבקשה באתר מנהל 
ק ן ק ק ן ק ן קק ן ק ק ן ק ן ק

40%
HTTP://WWW.PETAH-TIKVA. :הנדסה בכתובת
M U N I . I L /ENGI N EER I NG/ N EW ENGI N E /
השירות  ובמרכז  PAGES/REQUEST2.ASPXQ
והמידע במנהל הנדסה. כל מי שיש לו התנגדות 

Q

יום  להקלה הנ"ל, יואיל להגישה לוועדה תוך 15
מפרסום הודעה זו. 

אוריאל בוסו מ“מ ראש העיר, יו"ר הועדה 
המקומית לתכנון ובניה פ"ת

עיריית פתח-תקווה, הועדה המקומית
לתכנון ובניה פ"ת

התכנון  לחוק   (149) סעיף  פי  על  הודעה 
הודעה  בזה  ניתנת  תשכ"ה-1965.  והבניה 
לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי 
אריה  בכתובת:  להקלה  בקשה  ובניה-פ"ת 
15316 בנין: תיק  תקווה.  פתח   2 בראון 
חלקה: 6360 גוש:  .20190327 מס': בקשה 
נמצאת  החלקה  המתאר  תכנית  לפי   .225
בעלי  בקשת  פת/מק/2000/ד/3.  באזור: 
יח"ד   2 תוספת  להם:  להתיר  היא  החלקה 
בניה  שטחי  ותוספת  ל-27,  מ-25   (8%)
לעיין  ניתן   .(3 ב'   151 (סעיף  כחלון  עפ"י 
בכתובת: הנדסה  מנהל  באתר  בבקשה 
h t t p : // w w w. p e t a h - t i k v a . m u n i . i l /
E n g i n e e r i n g / n e w e n g i n e / P a g e s /

והמידע  השירות  ובמרכז  request2.aspx
התנגדות  לו  שיש  מי  כל  הנדסה.  במנהל 
לוועדה  להגישה  יואיל  הנ"ל,  להקלה 
זו.  הודעה  מפרסום  יום   15 תוך 

אוריאל בוסו מ“מ ראש העיר,
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת

עיריית פתח-תקווה, הועדה המקומית 
לתכנון ובניה פ"ת

התכנון  לחוק   (149) סעיף  פי  על  הודעה 
ניתנת בזה הודעה  והבניה תשכ"ה-1965. 
לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי 
חורג  להקלה/שימוש  בקשה  ובניה-פ"ת 
תיק  תקווה.  פתח  דקל  מבצע  בכתובת: 
 .20190499 מס': בקשה 15589 בנין:
תכנית  לפי   .184 חלקה: 6366 גוש:
פת/ באזור:  נמצאת  החלקה  המתאר 

החלקה  בעלי  בקשת  מק/2004/א/4. 
היא להתיר להם: משרד מכירות זמני על 
חלקה 184 לתקופה של 3 שנים. ניתן לעיין 
בכתובת:  הנדסה  מנהל  באתר  בבקשה 
ht tp://w w w.petah-t ikva .muni .i l /
Eng i neer i ng /neweng i ne/Pages/
והמידע  השירות  ובמרכז  request2.aspx
התנגדות  לו  שיש  מי  כל  הנדסה.  במנהל 
להקלה הנ"ל, יואיל להגישה לוועדה תוך 

15 יום מפרסום הודעה זו.
אוריאל בוסו מ“מ ראש העיר, יו"ר 
הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת

עיריית פתח-תקווה, הועדה המקומית 
לתכנון ובניה פ"ת

התכנון  לחוק   (149) סעיף  פי  על  הודעה 
ניתנת בזה הודעה  והבניה תשכ"ה-1965. 
לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי 
חורג:  להקלה/שימוש  בקשה  ובניה-פ"ת 
תקווה.  פתח   53 טוב  שם  בעל  בכתובת: 
 .20190469 מס':  בקשה   4987 בנין:  תיק 
תכנית  לפי   .106 חלקה:   6389 גוש: 
בקשת  באזור:.  נמצאת  החלקה  המתאר 
 .1 להם:  להתיר  היא  החלקה  בעלי 
תוספת שתי קומות 5, 6. 2. תוספת קומה 
 .3 חלקית במפלס קומת חדרים על הגג. 
קו בנין צידי 3.6 מ' במקום 4.0 מ'. 4. קו 
בנין אחורי 5.4 במקום 6.0 מ'. 5. תוספת 
תוספת   .6 כחלון.  חוק  לפי   20% שטחים 
יח"ד.    13 סה"כ   ,30% שבס  בגין  יח"ד   3
הנדסה  מנהל  באתר  בבקשה  לעיין  ניתן 
http://www.petah-tikva. בכתובת: 
muni.i l/Engineer ing/newengine/
השירות  ובמרכז   Pages/request2.aspx
לו  שיש  מי  כל  הנדסה.  במנהל  והמידע 
להגישה  יואיל  הנ"ל,  להקלה  התנגדות 

לוועדה תוך 15 יום מפרסום הודעה זו. 
אוריאל בוסו מ“מ ראש העיר,

יו“ר הועדה המקומית לתכנון ובניה פ“ת

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965
לוועדה כי  הנ"ל,  והבניה  התכנון  149 לחוק  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
גת קריית  עיריית  בשם  יפתח  חברת  ע"י:  הוגשה  גת  קריית  ולבניה  לתכנון   המקומית 
בקשה מס':   20190584  המתייחסת לקרקע הנמצאת בכתובת: עדולם 15   קרית גת
כיתות גן שלב ב'.  מהות ההקלות: 2/ב מהות הבקשה: 2 4מגרש: 604 3 חלקה: 43 4גוש: 1534
. יודגש כי פרסום שאינו עפ"י זכויות בניה המהווים 159.72 מ"ר  הקלה לתוספת 6%
 הנחית הועדה ו/או בכל אופן אחר לא יתקבל! כל המעוניין יכול לעיין בבקשה להיתר
הנ"ל במשרדי הועדה המקומית קריית גת,  רח' קוממיות 97 קומה ב', בימים ובשעות
יוכל הנ"ל  להיתר  מהבקשה  נפגע  עצמו  הרואה  וכל  לקהל.   פתוח  האמור   שהמשרד 
להגיש התנגדות מנומקת בכתב למשרדי הועדה המקומית "קריית  גת", תוך 15  מיום
 קבלת ההודעה. נוסח הפרסום לבקשה להיתר, נסמך על המידע כפי שנמסר ע"י עורך
 הבקשה הראשי, והנו באחריותו. ייתכן ולאחר הבדיקה התכנונית של הועדה המקומית,
יום ג השעות  9:00 יידרש פרסום נוסף. שעות קבלת קהל:  יום ה השעות  9:00 - 11:0

0, יום א' בין השעות   16:00-18:00 13:00-
          בברכה,  עמי ביטון יו"ר ועדה מקומית לתכנון ובניה
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על  האש  להפסקת  האחריות  את 
הדרג המדיני בלבד.

על  סיפרו  בקבינט  גורמים 
וחשאיות"  מיוחדות  "נסיבות 
כהצדקה  אותן,  לפרט  ניתן  שלא 
בעת  דווקא  אש  להפסקת  להביא 
גם  נשמעו  דומות  אמירות  הזו. 
הסבב  לאחר  חודשים,  כמה  לפני 
מכן  לאחר  התגלה  שם  הקודם, 
עם  בצפון  נוספת  חזית  שהיתה 

גילוי המנהרות של החיזבללה. 
על  הדיווח  לאחר  בהצהרה 
ראש  אמר  בעזה  האש  הפסקת 
"המ־ כי  נתניהו  בנימין  הממשלה 

דורשת  והיא  הסתיימה  לא  ערכה 
לדבריו,  דעת".  ושיקול  רוח  אורך 
המטרה  להמשך.  נערכים  "אנחנו 
היתה ונשארה להבטיח את השקט 
והבטחון לתושבי הדרום". נתניהו 
ציין כי "ביומיים האחרונים פגענו 

ובג'יהאד  בחמאס  רבה  בעוצמה 
מ־350 למעלה  תקפנו  האסלאמי. 

ופעילי  במנהיגי  פגענו  מטרות, 
נת־ טרור".  מגדלי  והרסנו  טרור 

בתנחומים  הודעתו  את  חתם  ניהו 
ובאיחולי  ההרוגים  למשפחות 

החלמה לפצועים.
את  בזהירות  מסכמים  בצה"ל 
הטרור  ארגוני  נגד  הלחימה  סבב 
בעקבות  שהחל  עזה,  ברצועת 
יש־ יישובי  על  רקטות  מתקפת 
חיל  שנקט  הפעולה  קו  ראל. 
האפשר,  ככל  תקיף  היה  האוויר 
אבל נשמר מתחת לרף המלחמה. 
הע־ על  האחראי  המחבל  חיסול 

למחבלים  מאיראן  כספים  ברות 
בעזה העביר מסר לצד השני שמ־

וכעת  השתנתה,  התגובה  שוואת 
סיכולים  לבצע  היסוס  יהיה  לא 
ממוקדים. בנוסף לחלפן הכספים, 
חוסלו עוד שני מחבלים בכירים – 

ממערך הכטב"מים וממערך ייצור 
האמל"ח של הג'יהאד האסלאמי.

התקיפו  צה"ל  של  הטיס  כלי 
בתי  בהם  משמעותיות,  מטרות 
להחבאת  ששימשו  מחבלים 
בצה"ל,  גורם  לפי  לחימה.  אמצעי 
אפ־ היתה  המחבלים  בתי  תקיפת 

שהיא  הנזק  כי  במיוחד  קטיבית 
למחבלים,  מיד  ניכרת  גורמת 
עזה.  תושבי  ולשאר  למפקדיהם 
מגדלים,  גם  הותקפו  היתר,  בין 
שמ־ ומקומות  מרכזיים  משרדים 

באיו"ש.  לפלסטינים  גם  שויכים 
האסלאמי  בג'יהאד  הגורם,  לפי 
ללכת  תרצה  לא  שישראל  חשבו 
שבישראל  גילו  אולם  להסלמה, 
בהפעלת  סיכונים  ליטול  מוכנים 

הכוח.
ימי  במהלך  הגורם,  לפי  עוד 
ניסו  בעזה  המחבלים  ההסלמה, 
ברזל.  כיפת  מערכת  את  לאתגר 
הם ביצעו ירי מאסיבי של רקטות 
מש־ עתירות  ברקטות  והשתמשו 

קל, רובן יורטו. בנוסף, המחבלים 
ניסו להשתמש ברחפנים כדי לת־

כוחות  את  או  בעוטף  יעדים  קוף 
אך  הופתעו  לא  בישראל  צה"ל. 
מודים שמדובר באתגר משמעותי 

שיש להתמודד עמו.
שהג'יהאד  סבורים  בצה"ל 
משמ־ מכה  קיבל  האיסלאמי 
הארגון  של  מחבלים   11 עותית, 
מטרות  תקיפת  חווה  והוא  חוסלו 
הגורם,  לפי  שעות.  ב־36  נרחבת 
בארגון  יבינו  הקרובים  בשבועות 

הטרור את עוצמת הפגיעה.
נהרגו  ישראלים  ארבעה 
רקטות  מפגיעת  האחרון  בסבב 
הקטלני  ביום   – הארץ  ברחבי 
ביותר מאז מבצע 'צוק איתן' לפני 
בן  הי"ד,  אגדי  משה  שנים.  ארבע 
מפ־ במוצ"ש  נהרג  מאשקלון,   58
ונקבר  ביתו,  בחצר  רקטה  גיעת 
משה  באשדוד.  העלמין  בבית 
פדר הי"ד, בן 60 מכפר סבא, נהרג 
בראשון בצהריים כשטיל 'קורנט' 
בכביש  נסע  שבה  במכונית  פגע 
חוף  האזורית  שבמועצה   34
בן  אל־חמאמדה,  זיאיד  אשקלון. 
במפעל  רקטה  מפגיעת  נהרג   ,49
והק'  אשקלון.  התעשיה  באזור 
הי"ד,  פשווזמן  מנחם  פנחס  הר"ר 
בשעות  נהרג  לחייו,  ה־20  בשנות 
בחצר  רקטה  מפגיעת  הערב 
למנוחות  והובא  באשדוד  בנין 

בירושלים.

הפסקת אש בין ישראל לחמאס: 
"נסיבות חשאיות ומיוחדות"

  המשך מעמ' ראשון

משרד החקלאות זיהה 
נחיל ארבה שנכנס לישראל

מאת חיים מרגליות

על  הודיע  החקלאות  משרד 
ארבה  נחיל  של  לכניסתו  חשש 

לשטחי ישראל מכיוון ירדן, באזור 
הערבה התיכונה.

ארבה  של  בודדים  פרטים 
הבוקר  בשעות  אתמול  נצפו 
ביישובים בערבה התיכונה. צוותי 
השירותים להגנת הצומח במשרד 
וטיפלו  למקום  הגיעו  החקלאות 

באירוע.
משרד החקלאות נערך מבעוד 
הדברה  בחומרי  להשתמש  מועד 
את  מסכנים  שאינם  ידידותיים, 
ארבה  נחילי  כי  יצוין  האדם.  בני 
לא מסכנים בני אדם ובעלי חיים, 
ומהווים רק 'מטרד' באוויר ומזיק 
לוגי־ נערך  המשרד  לחקלאות. 

אירוע  לקראת  ומקצועית  סטית 
מתמשך מסוג זה.

היתה  האחרונה  הפעם  כזכור, 
לפני שש שנים, כאשר צפה משרד 
כני־ את  מועד  מבעוד  החקלאות 
ותנועתן  ארבה  להקות  של  סתם 
מי־ במהלך  הערבה.  ועד  מאילת 

פעלו  לסיומה,  ועד  התופעה  גור 
צוותים של משרד החקלאות לני־
מהקרקע  ולריסוס  השטחים  טור 
מסביב  יומי,  בסיס  על  ומהאוויר 
לשעון, הן מהאוויר והן מהקרקע, 
עד לסיומה, וזו לא הותירה נזקים 

ממשיים בחקלאות המקומית.
ככלל, ארבה המדבר הוא מזיק 
שכי־ צמחים.  של  בולט  חקלאי 

בין  תלוי,  המדינה  בשטחי  חותו 
היתר: במזג אויר, בלהקות ארבה, 
תפוצתו  נדידתן.  ומהירות  גודלן 
קמ"ר  מיליון  ל־30  קרוב  נרחבת, 
ב־60 מדינות. הארבה ניזון ממגוון 
וכן  צמחים,  מיני  של  ביותר  רחב 
זרעים  פירות,  פרחים,  מעלים, 

וקליפות עצים.

ALFA

מתכוננימ?

המו"מ שתוכנן לאתמול בין 
הליכוד ליהדות התורה בוטל

ופעמים  זאת,  הקובעת  הסמכות 
ואחרות  כאלו  טכניות  מסיבות 
הבטחות  למרות  וזאת  לגמרי. 
ובע"פ  בכתב  שניתנו  והסכמים 
על ידי הגורמים השונים בכל עת 
התחתונה,  בשורה  שכזו.  משבר 
כל  רבים  במקרים  אמת  בשעת 
החזיקו  לא  שניתנו  ההבטחות 

מים.
המו"מ  שבמסגרת  הסיבה  "זו 
מה־ דורשים  אנו  הקואליציוני 

ומחייבים  ברורים  מעשים  ליכוד 
החמורה  התופעה  את  למגר  כדי 
ולתמיד  אחת  פעם  ולהסדיר  הזו 
במרחב  קודש  שבת  שמירת  את 
בדברים  מדובר  לא  הציבורי. 
יהדות  מעולם.  היו  שלא  חדשים 
לעמוד  הכל  בסך  מבקשת  התורה 
על כך שהסטאטוס־קוו ישמר כפי 
שהיה מאז קום המדינה ואנו תקוה 
וה'  פרי  יעשה  מאמצינו  שאכן 
קדושת  על  לשמור  דרכנו  יצליח 

השבת", הסביר.

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום ג', ב' באייר תשע"ט | עמוד ה

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]

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]

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

[20051692]

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]

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

3179474
[20051568]

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

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

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]

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]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20050984]

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

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20050983]

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

3179474
[20050498]

ירושלים | השכרה
נוחה,  קומה  חדרים,   4 בכדורי 
שוורץ  מחסן,   + גדולה  מרפסת 

נדל"ן 052-768-0724
[20052381]

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]

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

4168418
[20051569]

ירושלים | חנויות ומחסנים
מטרה,  לכל  מ"ר  כ- 100  שמגר  ברח' 
חנות,  לקלינקיה,  מתאים  נגישות, 
מטרה,  ולכל  קופ"ח  שיניים,  מרפאת 
צביקה  תיווך  ארוך.  לתווך  אפשרי 

רוזן 052-7634444
[20052376]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
משותף,  טאבו  ברמב"ם41  למכירה 
 + 72מ"ר  מעלית,  ק"ה,  3חדרים, 
מרפסת 18מ"ר, כחדש, 1280000ש"ח 

אלבה-נדל"ן 054-844-6671
[20052377]

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

7610552
[20052167]

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

תיווך-הנדלס"
[20052189]

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]

מודיעין עילית | מכירה
למכירה ב"שדרות יחזקאל" 3 חדרים 
לבניה  אופציה   + מחסן   + נוף  ק"א 
055- ויזמות"  תיווך  שיווק  "אורטל 

6704800
[20052382]

בית שמש | מכירה
פרטית  כניסה  א'  קומה  חד'  בריבל 3 

מציאה אריאלי נכסים 0533150400
[20052371]

בריב"ל 5 חד' קומה א' + תוספת בנויה 
נכסים  אריאלי  בהזדמנות  לסלון 

0533150400
[20052370]

2 הפארק  על  חד'   4 הירדן  בנהר 
נכסים  אריאלי  ליחידות  אופ'  חצרות 

0533150400
[20052369]

מזומן  לבעלי  שמש!  בית  בלב 
 + מטר   70 חד   3 רחוב-סיני  מציאה! 
180 מטר חלל עם חלונות לנוף + 250
חלונות  עם  כניסה  בקומת  חלל  מטר 
רגילים רק 1240.000שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

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]

בית שמש | השכרה
קומה  שמח  באור  בקריה  חד'   3
058- לל"ת.  ש''ח   3250 מיידי,   ,3.5

3264228
[20052334]

צפת 
עד  לקבוצות  בצפת  אירוח  מתחם 
מקווה  דשה,  מרחבי  איש,   100
אפשרות  ממוזג,  מתחם  במקום, 
(למעונינים  למהדרין.  לקיטרינג 
מקומות)   130 של  נוסף  מתחם 

072-3926958
[20052372]

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]

קרית גת | מכירה
770,000 א'  קומה   3 במתחרדים 
ייעוץ  דונט  יחיאל  בלבד.  ש"ח 

נדל"ן. 052-7650001.
[20052358]

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

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20052357]

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

.052-7650001
[20052356]

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

.052-7650001
[20052355]

קרית גת | השכרה
לקריה  סמוך  גת  בקרית  להשכרה 
מידי  פנויה  חדרים   3.5 דירה  הישנה 
קומה ג' ממוזגת ללא דמי תיווך -052

7650701
[20052368]

בטרקלין  מחסנים  קומת  מ'   25
יחיאל  ש''ח.   2000 לעסק  מתאים 

דונט ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20052359]

פתח תקוה | השכרה
4 תקוה  בפתח  להשכרה  דירה 
ג',  קומה  אליעזר  בן  רח'  חדרים 
לפרטים -050 מידית  כניסה  חזית 

4147171
[20052323]

צפת | מכירה
מהעתיקה!  5דק'  כ"ב-ילדי-המעלות 
שירותים  5חד'כל-חדר  נופש!  קוטג' 
בריכה-מחוממת- ומקלחת! 
שווה!   1,540,000 חצרות  מקורה 
4חד'  בהרצל  בבלעדיות!   *   *   *
הנדל"ן  אקרמן-תיווך  800,000נחמן 

האישי שלך 0527143567
[20052379]

תוספות 690,000  + מאור-חיים 4חד' 
לוחמי-הגטאות- מציאה!!   *   *   *
מחולק-ל-3יחי'  150מ"ר  מדורגים 
3חד' + תוספות 1,010,000 *  *  * חדש 
מומלץ! אצ"ל 3חד' ק'א מרפסת-חצר 
הנדל"ן  אקרמן-תיווך  נחמן   580,000

האישי שלך 0527143567
[20052378]

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

600,000 ש"ח 03-5230030
[20052364]

4חד'  לוחמי-הגטאות-הדר  מציאה! 
בהשבעה  בלעדי!   *   *   *  590,000
 *   *   *  440,000 כ-60מ"ר  3חד' 
מאור-חיים- מיוחד-להשקעה!! 
מחולק-ל2יחי'  140מ"ר  החדש 
ב-4250ש"ח  מושכר  כל-אחת  3חד' 
נחמן   1,050,000 תשואהכ-5%
שלך  האישי  הנדל"ן  אקרמן-תיווך 

0527143567
[20049684]

אחיסמך 
חדרים   3 דירות  באחיסמך! 
בבניין   1,150,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,350,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,800,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20049841]

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

הפרסום חינם
[20041264]

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

ונוף גלילי מרהיב. 058-3255832
[20051822]

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

gmail.com
[20050219]

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

509
[20047926]

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

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]

צפת 
חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052365]

חדשה,  בעומר  לל"ג  במאו"ח  דירה 
לרשב"י,  נוף  מיטות,   7 ממוזגת, 

מרפסת וגנרטור. 052-7604560
[20052363]

גדולה,  מרפסת   + לנוף  צופה  לזוג 
054-8433088 ברסלב.  בקרית  נקיה, 

04-6922596 /
[20052339]

ונקיה  ממוזגת  משופצת,   - לסופ"ש 
למיטה.  ש''ח   60 בדרום  חרדי  באזור 

053-3172579
[20052333]

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]

בעומר  ל"ג  לשבתות  חדשה  דירה 
נוף   + מרפסות   2 חד',   5 לביה"ז 

למירון. 052-7115607
[20049077]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

בית חלקיה 
נופש ברמה גבוהה, וילה יפהפיה, 28
053-3130052- אטרקציות.   + מיטות 

1
[20049458]

מושב כלנית 
בריכה  ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
למגזר  מתאים  מוצנעת  פרטית 
החרדי, אוטובוסים מכל הארץ. -052

8741443
[20052314]

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

6781772
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

7162596
[20051897]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

השקה אטרקטיבים 04-6037370
[20051899]

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

[20051879]

בר יוחאי 
נקיה,  מקסימה,  בוילה  בעומר!  ל"ג 
חצר ענקית + מתקנים רביעי/ מוצ"ש 

055-6624822
[20048161]

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]

השכרת רכבים ִ
ברחבי  רכב,  השכרת   Sixt שלמה 
וליסינג,  מכירה  ובעולם,  הארץ 
מחירים  ואמינות,  שירות  עם 
052- אלבוים  נחמיה  אטרקטיביים. 

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]

חינוך ַ מוסדות  המנהלת  לעמותה 
מזכירה  דרושה  בי-ם  באידיש 
משרדית  לעבודה  גדול  ראש  עם 
העבודה:1.  דרישות  קבועה 
 .OFFICE, 2 בתוכנות  שליטה 
שפת  ברמת  אידיש  בהנ"ח, 3.  ידע 
אם, 4. נסיון, 5. מוטיבציה, מסירות 
למייל:  קו"ח  לשלוח  נא  ואחריות, 

MZKIRA19@GMAIL.COM
[20052346]

החדש  בסניף  אורי  לפיצה 
בירמיהו דרושים עובדים קבועים 

למשמרות. 053-3122193
[20052331]

גרף  כל  בדפוס  יצור  עובד  דרוש 
במחלקה הדיגטלי בבני ברק שליטה 
בסיסית  אנגלית  בססית,  במחשבים 
קו"ח  מעולים  אנוש  יחסי  חובה, 

148148y@gmail.com :למייל
[20052312]

ברק  בבני  חשבונות  מנהלת  דרוש 
חמש  לפחות  בשבוע  ימים  חמש 
שעות ביום. הנהלת חשבונות כפולה, 
יכולת  שנים,  חמש  חובה  ניסיון 
ראש  וארגון,  סדר  גבוהה,  תיקשורת 
גדול, יחסי אנוש מעולים קו"ח למייל: 

148148y@gmail.com
[20052311]

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

3101276
[20052264]

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

15326525332
[20052020]

לקופ"ח דרוש/ה פקיד/ה לעבודה 
לעבודה  ביום,  שעות   3-4 מהבית, 
מענה  ומתן  נוחה  משרדית 
ש''ח   37 הקופה,  לחברה  טלפוני 
חינוכי  תורני  לארגון   * לשעה. 
מחלקת  לתפעול  מזכיר/ה  בי-ם 
 ,9:00-14:00 א-ה  בארגון,  בחינות 
למשרד    * לשעה.  ש''ח   38 שכר 
משרדית,  לעבודה  מזכיר/ה,  בב"ב 

משרת בוקר
[20051813]

אשי  ברב  האיכותי  קטנטנים  למעון 
מנוסה  מטפלת  דרושה  ברק  בבני 
טובים.  תנאים  לאידיש)  (עדיפות 

050-4122517 רבקה
[20051629]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

מכירה שעוני שבת מכני 48 שעות ֲ
מאוד-  מבוקש  בלעדי  מוצר 
בסיטונאות  צמודים  ויו"ט  לשבת 

בלבד 053-3146470
[20052335]

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]

ניתן ָ ועמותות  מוסדות  למנהלי 
דרכנו לארגן מבצע הגרלה על דירה 
הכרטיסים,  מכירת  כולל  לתורמים 
לפרטים:  עו"ד.  בליווי  ושיווק  פרסום 

p605050@gmail.com
[20052336]

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

052-7632224
[20052259]

שידוכים 
הישיבות  ממצוייני  חסידי  בחור 
החשובות  החסידיות  הגדולות 
גנטית  בעי'  עם   (20 מגיל  (פחות 
שידוכים  להצעת  פתרון,  לה  שיש 
cbc180000@gmail. לשלוח  נא 

com
[20051648]

אולמות 
"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 
מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 
צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 
058- להזמנות:  השומר  עזרא 

3215030
[20051559]

תשמישי קדושה 
בשלבי  יר"ש  סופר  ע"י  שנכתב  ס"ת 
052-7633865 הכתיבה.  סיום 

vitman@neto.net.il
[20050514]

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]

הום סטיילינג 
הכוונה  יעוץ,  משפצים?  בונים? 
מוצרים  חומרים,  לבחירת:  וליווי 
052- לב  מ.  רב!!  נסיון  וריהוט 

7623143
[20052327]

השבת אבידה 
אבד שטריימל בקופסה בצפת באזור 
קדושים  פ.  בסופ"ש  העתיקה  העיר 

058-3279212
[20052367]

דף היומי בבלי: בכורות כ    דף היומי ירושלמי: מעשרות ג    חובות הלבבות:
חשבון הנפש השני (ההשלמה)    משנה יומית: מכות ב, ו-ז    הלכה יומית:

או"ח תקז, ג-ה    רמב"ם יומי: גניבה ז-ט    שו"ע הרב - רב יומי: לג, א-ג  
דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תקפט-תקצח    חפץ חיים: רכילות ז, ג-ד  

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' צח:
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:228:238:218:258:248:19סו"ז ק"ש מג"א
9:129:149:129:159:159:10סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:479:489:469:509:499:44סוף זמן תפלה מג"א
10:2010:2210:2010:2310:2210:18סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3612:3712:3712:3812:3812:35חצות היום
13:1013:1113:1113:1213:1213:09מנחה גדולה

19:2819:2519:2819:2519:2619:23שקיעת החמה
זמנים למחר

4:084:084:054:124:104:03עלות השחר
4:544:544:524:574:564:50זמן ציצית ותפילין

5:485:555:455:525:515:46הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
אביב תל      2 נחמיה   03-6189567 נחמיה ברק בני  פת     שכונת   3 לוקר  ברל   6787820 פארם פת  ירושלים
077- אביב רמת  קניון  סופרפארם  24:00 עד   19:00 מהשעה   23 הברזל  רח'   077-8881370 החייל רמת  סופרפארם 
מהשעה   4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם  עד 24:00 מהשעה 19:00  איינשטיין 40   8880080
077-8882630 איינשטיין פארם  סופר  חיפה     13 ויצמן  שד'   8822985 ויצמן טבע  נתניה     08:00 עד   19:00
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00  -077 סופרפארם איינשטיין 139    רמת גן

סופר  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון 8880640 מרום סנטר לנדאו 7 מהשעה 07:30 עד 19:00    חולון
פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 

03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.24-
אתמול: 211.25-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
21-11

תל אביב
23-16

חיפה
22-15

גולן
23-11

טבריה
27-16

גליל
19-12

באר שבע
25-13

אילת
31-16

מזג האויר
ירידה ניכרת בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית. 
תחול ירידה משמעותית 

בטמפרטורות והן ייעשו נמוכות 
מהרגיל בעונה. ייתכן טפטוף.

רביעי - מעונן חלקית עד 
בהיר. תחול ירידה קלה נוספת 
בטמפרטורות. הטמפרטורות 

יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

חמישי - מעונן חלקית עד 
בהיר. הטמפרטורות יהיו 

נמוכות מהרגיל לעונה. משעות 
הצהרים בהרי הצפון יתכן גשם 

מקומי ברובו קל.

שישי - בהיר עד מעונן חלקית. 
עליה קלה בטמפרטורות.

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

בכבוד רב,
יוניון מוטורס

הרינו להודיע לבעלי מכוניות מתוצרת TOYOTA דגמי קורולה וראב4 ובעלי מכוניות לקסוס דגמי ES-350 ו-UX אשר יוצרו 
הצורך  על  הודיע   ,TOYOTA MOTORS CORPORATION המכוניות,  יצרן  כי  לבין 12.04.2019,  התאריכים 23.10.2018  בין 
 (e-call) למכוניות אלה. במכוניות המשתתפות בקריאה זו מותקנת מערכת לשיחות חירום (Recall) "לבצע "קריאה חוזרת

המאפשרת ליזום שיחות חירום באופן ידני או אוטומטי בעת הצורך לכך. מערכת זו אינה פעילה לעת עתה בישראל. 
 e-call-החשש שבמכוניות המשתתפות בקריאה, לא הושלם תהליך אתחול המערכת ובמסגרת הקריאה תיבדק מערכת ה

ותאותחל לפי הצורך.
בעלי המכוניות הנכללים בקריאה זו, יוזמנו לביצועה במרכזי השירות המורשים ברשת טויוטה, באמצעות מכתב מטעם 

משרד התחבורה.
 LEXUS-ו TOYOTA הבדיקה והאתחול צפויים לארוך כעשר דקות  מרגע תחילתם והם יבוצעו במרכזי השירות המורשים של

ברחבי הארץ ללא כל עלות ללקוח. 
רשימת מרכזי השירות מפורסמת באתר האינטרנט של החברה.

לקוח המעוניין לבדוק אם מכוניתו נכללת בקריאה, יכול להתקשר למוקד הלקוחות בטלפון מספר 1-800-221514
או לבדוק זאת באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.toyota.co.il (טויוטה) www.lexus.co.il (לקסוס).

התיקון במסגרת הקריאה יתבצע ללא תשלום. מומלץ לתאם את מועד התיקון מראש עם מרכז השירות. 
לתשומת ליבכם, לפי תקנה 306 (א) לתקנות התעבורה, משרד התחבורה לא יחדש את רישיון המכונית של בעל המכונית 
ולא יאפשר העברת בעלות של המכונית, אם לא יבצע בפועל את "הקריאה החוזרת" תוך שישה חודשים מיום קבלת המכתב.

יוניון מוטורס, יגאל אלון 67, ת"א
הודעה ללקוחות בעלי רכבי TOYOTA מדגמי קורולה וראב4 

.UX-ו ES-350 ורכבי לקסוס מדגמי
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טראמפ מאיים על סין שמצדה מאיימת 
לבטל את שיחות הסחר עם ארה"ב 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ 
איים השבוע כי אם המו"מ מול 
סין בנושא הסכם הסחר בין שתי 
המדינות לא יעלה יפה, הוא לא 
של 25 מיוחד  מס  להטיל  יהסס 
המיובאת  סחורה  על  אחוזים 

מסין לארה"ב. 
בע־ הגיבו  בבייג'ינג 

של  מצדו  לאיומים  לבון 
באיום  והגיבו  טראמפ, 
שיחות  את  לבטל  משלהם 

שתי  בין  המתנהלות  הסחר 
המעצמות.

התק־ מדווחת  היתר  בין 
שי  הנשיא  כי  הסינית,  שורת 
ביקו־ את  לבטל  שוקל  ג'ינפינג 
רו של סגנו, ליו הי, בוושינגטון. 
ליו אמור להגיע לארה"ב בימים 
הנשיא  עם  ולהיפגש  הקרובים 
השיחות,  במסגרת  טראמפ 
שכעת נראה כי הן צפויות לה־

תעכב זמן מה עד שטראמפ ושי 
ההדורים  את  ליישר  יצליחו 

ביניהם. 

נחשב  הסחר  הסכמי  נושא 
המרכזיים  הנושאים  לאחד 
מבחינתו  ביותר  והחשובים 
באחת  ומדובר  טראמפ,  של 
הגדולות  הבחירות  מהבטחות 
שלו. במסגרת זו הוא ביטל את 
הסכמי הסחר מול סין, האיחוד 
אך  ומקסיקו,  קנדה  האירופי, 
הס־ על  לחתום  הספיק  מאז 

ועם  קנדה  עם  חדשים  כמים 
מתנהלות  ובמקביל  מקסיקו, 
האיחוד  מול  ממושכות  שיחות 

האירופי וסין. 

שבעה חשודים נעצרו לאחר 
שצדו צבי באופן פיראטי

מאת חיים מרגליות

שבעה חשודים נעצרו בגין ציד 
מכמש.  באזור  צבי  של  חוקי  בלתי 
צה"ל שעסקו  שוטרי סיור וכוחות 
שמעו  באזור  שגרתית  בפעילות 
קול ירי ובסריקות שערכו זיהו שני 

כלי רכב חשודים.
הרכ־ לעבר  התקדמו  הכוחות 
בים והורו לנהגים לעצור בבדיקה 
מת  צבי  נמצא  ברכבם  ובחיפוש 
בחיפוש  דקירה.  סימני  גופו  ועל 
סכין  אותרה  לרכב  ובסמוך  נוסף 

ורובה ציד.
בחקירה משותפת של המשט־

רה ורשות שמורות הטבע והגנים 
פלסטינים  חשודים  שבעה  נעצרו 
תושבי האזור בגין החזקת אמל"ח, 
ציד לא חוקי והפרת צו אלוף בגין 

איסור ציד באזור.
בתום  שוחררו  חשודים  שני 
וחמי־ מגבילים  בתנאים  חקירתם 

שה אחרים הובאו לדיון בהארכת 
מעצרם בבית משפט צבאי בעופר.

עם  יחד  ישראל  "משטרת 
והגנים  הטבע  שמורות  רשות 
של  חוקי  לא  ציד  בתופעת  ילחמו 
ויפ־ עליהם  להגן  בכדי  בר  חיות 

עלו לתפיסת העבריינים והבאתם 
לדין", נמסר מהמשטרה.

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נהרגו  אדם  בני   40 לפחות 
שלשום לעת ערב במוסקבה בירת 
עלה  נסעו  בו  כשמטוס  רוסיה, 
הלהבות רגע לאחר שביצע נחיתת 
חירום. 38 נוסעים אחרים הצליחו 
לאחר  הבוער,  מהמטוס  להיחלץ 
החירום.  במגלשות  ממנו  שגלשו 
רו־ מתוצרת  היה  שנשרף  המטוס 
סיה, ומדגם סוחוי סופרג'ט 100-. 

הרשמיים,  הדיווחים  פי  על 
לעבר  ממוסקבה  המריא  המטוס 
לאחר  מורמנסק.  הצפונית  העיר 
על  המטוס  שב  לדרכו  שיצא 
חירום  נחיתת  וביצע  עקבותיו 
שבמו־ שרמטייבו  התעופה  בנמל 

פרצה  הנחיתה  לאחר  מיד  סקבה. 
המטוס,  של  האחורי  בחלקו  אש 
נו־ נראים  האירוע  של  ובתיעוד 

ממנו  שגולשים  מבוהלים  סעים 
חלקם  בעוד  החירום,  במגלשות 

מחזיקים בידיהם מזוודות. 
עוד דווח, כי המטוס הקיף את 
כ-45 במשך  פעמיים,  מוסקבה 

שהיה  וייתכן  שנחת,  לפני  דקות 
להשתמש  הטייס  של  ניסיון  זה 
בחלק מהדלק לפני שיבצע נחיתת 
הסיכון  את  להקטין  כדי  חירום, 

לשריפה. 
בח־ פתחו  ברוסיה  הרשויות 

קירת האירוע, ובשלב זה לא ברור 
היה  לשריפה  הגורם  אם  עדיין 

אנושי או תקלה טכנית. 
הטייס  גם  הדיווחים,  פי  על 
אחת  וגם  המטוס  את  שהטיס 
האירוע  לאחר  העידו  הדיילות, 
וגרם  במטוס  פגע  ברק  המטוס  כי 
בעקבות  הרדיו.  מערכת  לאיבוד 
חירום,  לנחיתת  הטייס  פנה  כך 
לומר  יודע  אינו  הוא  כי  ונראה 
השרפה.  לפרוץ  הגורם  היה  מה 
הם  כי  דיווחו  החוקרים  זאת,  עם 
השחורות  הקופסאות  את  מצאו 

פגע  ללא  הנראה  ככל  שחולצו 
שמעלה  מה  המטוס,  משרידי 
תהיה  הקרובים  שבימים  תקוה 
לאסון  הגורם  לגבי  תשובה  להם 

הכבד. 
נחשבים  אינם  תעופה  אסונות 

מדינת  ברוסיה,  במיוחד  נדירים 
האווירית  התחבורה  שבה  ענק 
בפי־ מאוד  חשוב  כחלק  נחשבת 

כך  ובשל  שלה,  הכלכלה  תוח 
בטי־ נהלי  על  הרשויות  מוותרות 
להביא  במטרה  מחמירים,  חות 

להוזלת מחירי הטיסות. 
ראש  שיגר  האסון  בעקבות 
הממשלה בנימין נתניהו את תנחומיו 
לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, והביע 
המשפחות  של  בצערן  השתתפות 

כמו גם בצערה של רוסיה כולה. 

3578%

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

9151639

מבחר דגמים
חדשים תשע״ט

רוסיה: 40 נוסעים נספו במטוס שעלה בלהבות 
דיווחים: הטייס דיווח שהמטוס נפגע מברק ואיבד את מערכת הרדיו ^ אותרו הקופסאות השחורות 

נשיא ונצואלה מדורו מתכנן 
לבקר ברוסיה בחודש הבא 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הפיכה  נסיון  ששרד  לאחר 
ונצואלה  נשיא  מתכוון  כנגדו,  נוסף 
הבא  בחודש  לצאת  מדורו  ניקולס 
הוא  שם  ברוסיה,  ממלכתי  לביקור 
צפוי להיפגש עם הנשיא פוטין. לפי 
ונצואלה,  של  החוץ  שר  של  הודעה 
כל־ בכנס  גם  להשתתף  צפוי  מדורו 

כלי שייערך בסנט פטרבורג. 
מובהק  באופן  תומכת  רוסיה 
בנשיאותו של מדורו, לעומת ארה"ב 
ואירו־ הדרומית  אמריקה  ומדינות 

פה, התומכות בנסיונותיו של מנהיג 
להדיח  גוואידו  חואן  האופוזיציה 

אותו מהתפקיד. 
בשבוע שעבר טען מזכיר המ־
דינה האמריקאי מייק פומפאו, כי 
מדורו התכוון להתפטר מתפקידו 
המ־ לדבריו,  מוונצואלה.  ולברוח 
טוס שבו תכנן מדורו לברוח כבר 
והיה  ההמראה  מסלול  על  עמד 
שאז  אלא  מיידית,  ליציאה  מוכן 
מנשיא  טלפון  שיחת  מדורו  קיבל 

שהורה  פוטין,  ולדימיר  רוסיה 
והתחייב  בוונצואלה  להישאר  לו 
של  הנסיונות  מול  אל  לו  לסייע 
להביא  המערב  ומדינות  ארה"ב 

להדחתו מהתפקיד. 
יצי־ חוסר  שורר  בוונצואלה 

ובחודשים  האחרונות,  בשנים  בות 
האחרונים מנהל מנהיג האופוזיציה 
להדיח  בנסיון  גלוי  קמפיין  גוואידו 
לציין  מעניין  מהתפקיד.  מדורו  את 
והנש־ החוזרות  ההכרזות  שלמרות 

נות של גוואידו על כך שהוא הנשיא 
הלגיטימי והחוקי של ונצואלה, ולא 
שכוחות  אף  ועל  מדורו,  ניקולס 
ומצייתים  למדורו  נאמנים  הבטחון 
לפקודתו, לעת עתה לא יצאה פקו־

דת מעצר כנגד גוואידו והוא עדיין 
ברחבי  מלא  תנועה  מחופש  נהנה 
לפני  יצא  הוא  היתר  בין  ונצואלה. 
כחודשיים לסבב ביקורים במדינות 
לשדה  ישירה  בטיסה  ושב  שכנות, 
התעופה של קראקס בירת ונצואלה, 
ניסו  מדורו  של  שכוחותיו  מבלי 

לעצור אותו. 

המטוס עולה באש
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