
דיווח: "הצבא הסורי תגבר את מערך 
הנ"מ שלו סמוך לגבול ישראל"

מאת סופרנו הצבאי

אסד  נאמני  בכוחות  מפקד 
הידיעות  בסוכנות  אתמול  צוטט 
הסורי  שהצבא  כאומר  רויטרס 
שלו  הנ"מ  מערכות  את  תגבר 
ברמת הגולן, סמוך לגבול ישראל. 
המפקד הוסיף שסוריה צפויה לה־
באזור  נוספות  הגנה  מערכות  ציב 

בימים הקרובים.
סורי,  שאינו  המפקד,  לדברי 
מתו־  '1 'פנציר  מערכות  הצבת 

לחזק  נועדה  באזור  רוסיה  צרת 

ישראל.  נגד  האווירית  ההגנה  את 
אסד  בשאר  אמר  שבועיים  לפני 
המערכות  את  תשפר  שסוריה 
מכיוון שזו "הדרך היחידה לעצור 

את התקיפות הישראליות".
מתרכזת  בסוריה  הלחימה 
מע־ בדרום  האחרונים  בשבועות 

רב המדינה, התפתחות שמדאיגה 
שיגרו  שעבר  בחודש  ישראל.  את 
טילים  המהפכה  משמרות  אנשי 

בתקיפות  ונענו  לגבול,  מעבר 
נגד  בסוריה  ישראל  של  אוויריות 

מטרות של איראן וחיזבללה.
ישראל פנתה לרוסיה במטרה 
ואיראן  חיזבללה  של  שלוחמים 
את  יעזבו  לגבול  סמוך  שנמצאים 
חיזבללה  מזכ"ל  בהקדם.  השטח 
שעבר  בשבוע  אמר  נסרללה  חסן 
שארגון הטרור יישאר בסוריה כל 

עוד אסד ירצה שהוא יישאר.

הנשיא האמריקני והרודן הצפון קוריאני עשו היסטוריה: 

הישג אדיר לטראמפ: קים ג'ונג און חתם על מסמך 
הבנות לפירוקה של קוריאה הצפונית מנשקה הגרעיני
טראמפ: "קים אמר לי בעל פה, שהוא יפרק את ארצו גם מהטילים הבליסטיים" ^ "מהר מאוד תתחיל קוריאה הצפונית להתפרק מנשקה הגרעיני" ^ 

הפסגה הסתיימה בלחיצת יד משותפת של שני המנהיגים ובחתימה על המסמך ההיסטורי
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
ושליט קוריאה הצפונית קים ג'ונג 
און, חתמו על מסמך הבנות, בו הם 
קו־ האי  חצי  את  לפרז  מתחייבים 
יחסים  ולכונן  גרעיני,  מנשק  ריאה 
בין  וכנים  מלאים  דיפלומטיים 
גם  נרמזה  במסמך  המדינות.  שתי 
הצפונית  קוריאה  של  המחויבות 
הממושך  הסכסוך  לסיום  לפעול 
לה־ וכן  הדרומית,  קוריאה  מול 
הלוחמים  של  שרידיהם  את  שיב 
במלחמת  שנהרגו  האמריקאים 
קוריאה, ועצמותיהם נותרו מצפון 

לגבול בין שתי המדינות. 
סיכמה  ההסכם  על  החתימה 
ההיסטורית  הפסגה  פגישת  את 
שב־ סנטוסה  באי  שהתקיימה 

שקיימו  פגישה  לאחר  סינגפור, 
טראמפ וקים לבדם, בנוכחות שני 
מור־ פגישה  ולאחר  מתורגמנים, 

בנוכחות  שהתקיימה  יותר  חבת 
האמריקאי  בממשל  בכירים  של 

ובמשטר הצפון קוריאני. 
צעדו  ביניהם,  הפגישה  לאחר 
של  במסדרונותיו  המנהיגים  שני 
וע־ המפגש,  נערך  בו  המלון  בית 

התנוססו  שבה  מרפסת  דרך  ברו 
הצפונית,  וקוריאה  ארה"ב  דגלי 
לעבר  ונופפו  יחד  התעכבו  שם 
שמיהרו  והצלמים  העיתונאים 
בה־ ההיסטורי.  הרגע  את  לתעד 
משך התיישבו השניים לחתום על 

המסמך אול מול המצלמות. 
קיבל  מהמנהיגים  אחד  כל 
המכורך  ההבנות  מסמך  את  לידיו 
כשהוא  מהודרת,  עור  בכריכת 

כבר חתום על ידי המנהיג האחר. 
בד־ טראמפ  פתח  החתימה  לפני 

על  חותמים  "אנחנו  ואמר:  ברים 
מסמך  זה  למעשה  חשוב.  מסמך 
מאוד מקיף. היתה לנו פגישה טו־

טובים.  יחסים  מתוך  ודיברנו  בה, 
עיתו־ מסיבת  בהמשך  אכנס  אני 
שעות,  מארבע  פחות  בעוד  נאים, 
אז  עד  בהרחבה.  בנושא  נדון  ובה 
בשמי  החתום,  המסמך  יתפרסם 
שמחים  שנינו  קים.  היו"ר  ובשם 
הזה.  המסמך  על  לחתום  מאוד 

תודה רבה". 
קים  נשא  מכן  לאחר  מיד 
בשפה  שנאמרו  דברים,  הוא  גם 
סימולטנית  ותורגמו  הקוריאנית 
פגי־ היום  לנו  "היתה  לאנגלית. 

ג'ונג  קים  אמר  היסטורית",  שה 

העבר  את  להשאיר  "החלטנו  און. 
לחתום  עומדים  ואנחנו  מאחור, 
עתיד  העולם  היסטורי.  מסמך  על 
אני  בקרוב.  גדול  שינוי  לראות 
לנשיא  תודתי  את  להביע  רוצה 
הזאת  לפגישה  שאפשר  טראמפ 

להתקיים. תודה רבה". 
בו  המסמך,  פורסם  בהמשך 
העי־ הנקודות  ארבע  מודגשות 
המ־ שני  הסכימו  עליהן  קריות 

נהיגים: 
הד־ והרפובליקה  ארה"ב   •

קוריאה  של  העממית  מוקרטית 
חדשים  יחסים  לכונן  מתחייבות 
העמים  של  כשאיפתם  ביניהן, 
וש־ שלום  מתוך  המדינות,  בשתי 

גשוג.
ישקיעו  המדינות  שתי   •
משטר  לכונן  משותפים  מאמצים 
האי  בחצי  ובר־קיימא  יציב  שלום 

הקוריאני.
הדמוקרטית  הרפובליקה   •

מאשררת  קוריאה  של  העממית 
(שנחתמה  פנמונג'ום  הצהרת  את 
בין קים ובין נשיא קוריאה הדרו־

מית מון ג'יאה אין) מ־27 באפריל 
לפירוק  לפעול  ומתחייבת   ,2018
מלא של חצי האי הקוריאני מנשק 

גרעיני.
מתחייבות  המדינות  שתי   •
של  שרידיהם  להשבת  לפעול 
מלח־ ונעדרי  מלחמה  אסירי 

מי  של  מיידית  ולהחזרה  מה, 
ששרידיהם כבר זוהו, לארצם.

שני  כי  במסמך,  נכתב  עוד 
ליישם  מתחייבים  המנהיגים 
במסמך  שנחתמו  ההבנות  את 
האפשרי  ובהקדם  במהירות 
יקיימו שתי המדינות סבבים נוס־

המדינה  מזכיר  בין  מו"מ  של  פים 
וגורם  פומפאו  מייק  האמריקאי 
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לבקשת שר האוצר כחלון:

ועדת הכספים אישרה: קיצוץ רוחבי של 
4.25 מיליארד שקל במשרדי הממשלה

מאת שלמה גרין

ועדת הכספים אישרה אתמול 
כח־ משה  האוצר,  שר  בקשת  את 
בתקציב  גדול  רוחבי  לקיצוץ  לון 
כ־4.25  בסך  הממשלה  משרדי 
לסכום  כאשר  שקל,  מיליארד 
הקיצוץ יתווספו כ־1.24 מיליארד 
והסכום  האוצר,  מקופת  שקל 
הכולל כ־5.5 מיליארד שקל יופנה 
חברתיות  שונות,  מטרות  למימון 

ברובן. 
ביקורת  נמתחה  הדיון  במהלך 
הקיצוץ  עצם  על  מפלגות  חוצת 
המדינה  הכנסות  עודפי  נוכח 
לתת  דרישה  עלתה  וכן  ממיסים 
למשרדים  דעת  שיקול  יותר 
סעיפים  מאלו  בהחלטה  השונים 
מתח  בנוסף  הסכומים.  יקוצצו 
ההעב־ על  ביקורת  הוועדה  יו"ר 
להפ־ וקרא  הקואליציוניות  רות 

התקציב  אושר  הדיון  בתום  סיקן. 
ח"כים,   7 נגד   9 של  קולות  ברוב 

ואושר  אופוזיציה  מול  קואליציה 
בשנית לאחר הצבעה חוזרת.

'פלאט',  קיצוץ  הינו  הקיצוץ 
הממשלה  משרדי  תקציבי  בכל 
להוציא  נועדה  הכספים  והעברת 
החלטות  של  סדרה  הפועל  אל 
ממשלה בנושאים הבאים: כ־2.27 
העלאת  עבור  שקל  מיליארד 
הפעימה  (תקצוב  הנכים  קצבאות 
מי־ כ־1.87  של  בסכום  הראשונה 

הלידה,  חופשת  הארכת  ליארד), 
העלאת שעות הסיעוד לקשישים 
מי־ כ־920  בזקנה.  ותק  ותוספת 

רכבות  פיתוח  לתכנית  שקל  ליון 
עבור  שקל  מיליון  כ־500  כבדות, 
 400 הבטחון,  מערכת  הוצאות 
המע־ הגדלת  עבור  שקל  מיליון 

מיליון   400 שואה,  לניצולי  נקים 
לימוד  כיתות  בניית  עבור  שקל 
שקל  מיליון  כ־34  ילדים,  וגני 
תקצי־ פוליטיים  הסכמים  עבור 

במסגרת  ח"כים  עם  שהושגו  בים 
חקיקת התקציב ועוד. 

נתניהו: "צעד חשוב במאמץ לפרק 
את חצי האי הקוריאני מנשק גרעיני"

מאת מרדכי גולדמן

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בעקבות  הודעה  אמש  פרסם 
בסינגפור  ההיסטורית  הפגישה 
דונלד  הברית  ארצות  נשיא  בין 
קים  קוריאה  צפון  לנשיא  טראמפ 
ג'ונג און. נתניהו ציין כי הוא מברך 
את טראמפ ואמר: "זה צעד חשוב 
הקו־ האי  חצי  את  לפרק  במאמץ 

ריאני מנשק גרעיני".
"הנשיא  כי  עוד  ציין  נתניהו 
גם  תקיפה  עמדה  נוקט  טראמפ 
להתחמש  איראן  של  נסיונה  נגד 
תוקפנו־ נגד  וגם  גרעיני  בנשק 

הזה  הדבר  התיכון.  במזרח  תה 
בכלכלה  אותותיו  את  נותן  כבר 
הנשיא  של  מדיניותו  האיראנית. 

טראמפ היא בשורה חשובה ליש־
ראל, לאזור ולעולם כולו".

אחרי  העיתונאים,  במסיבת 
טראמפ  התייחס  הפסגה,  מפגש 
"אני  לדבריו,  איראן.  לנושא  גם 
אחרת  מדינה  היא  שאיראן  חושב 
היום בהשוואה למה שהיתה לפני 
שבזמן  מקווה  אני  חודשים.  כמה 
הראוי, אחרי שהסנקציות הקשות 
משא  לקיים  ישובו  הם  יופעלו, 

ומתן על הסכם אמיתי".
גלעד  הפנים  לבטחון  השר 
למ־ הערב  הוא  אף  התייחס  ארדן 

לדברי  בסינגפור.  ההיסטורי  פגש 
המוצלח  הפסגה  "מפגש  ארדן, 
מנהיג  לבין  טראמפ  הנשיא  בין 
הוא  ג'ונג־און  קים  קוריאה  צפון 
של  הצלחתו  מבורכת.  התפתחות 
תולדה  היא  היום  טראמפ  הנשיא 
של החוזק והנחישות שהוא הפגין 
קו־ הצפון  הגרעין  איומי  בפני 

ואותה  החוזק  אותו  את  ריאניים. 
מול  אל  מפגין  הוא  הנחישות 
את  זנח  שלא  האיראני  הממשל 

מטרתו לפתח נשק גרעיני".

מערת המכפלה: נתפס מחבל עם סכין
בסמוך למערה גילו שלשום שוטרי מג"ב מטען חבלה

מאת סופרנו הצבאי

במע־ הפועלים  מג"ב  לוחמי 
שבחטמ"ר  בחברון  המכפלה  רת 
ערבי  אמש  עצרו  יהודה, 
אתמול  סכין.  הוסלקה  שבבגדיו 
אל־ לילת  את  המוסלמים  ציינו 
האחרונים  הלילות  אחד  קדר, 
במסגרתו  הרמדאן  בחודש 
במערת  מוסלמי'  'חריג  התקיים 
המערה   – שבחברון  המכפלה 

כולה פתוחה למוסלמים. 

הגיע  הערב  שעות  לקראת 
החשוד לאחת מעמדות הבידוק 
המכפלה.  למערת  המובילות 
במקום  המוצבים  מג"ב  לוחמי 
בחשוד  ספציפי  באופן  חשדו 
במה־ חיפוש  לבצע  החלו  עליו 
מעיל  להוריד  התבקש  לכו 
אותו לבש. כשהחל להוריד את 
המעיל נפלה לרצפה סכין, עליה 
הנראה  ככל  ושאותה  דיווח,  לא 

ניסה להסליק בבגדיו. 
משמר  לוחמי  זיהו  שלשום 

הגבול המאבטחים את אזור מערת 
הס־ מהעמדות  באחת  המכפלה, 
שה־ חשוד  חפץ  למערה,  מוכות 

חבלן  ידי  על  בדיקה  לאחר  תגלה 
כמטען. הלוחמים שהבחינו בחפץ 
חשוד שהיה מורכב בין היתר מ־2 
מיכלי גז קטנים, הרחיקו מיד את 
ששהתה  המוסלמית  האוכלוסיה 
באחד  אותר  המטען  שכן  במקום 
הסמוכים  המוסלמים  מהאזורים 
המקום  ואל  המכפלה  למערת 

הוזעק חבלן מג"ב.

צביקה קליגר
ב"ר זלמן חיים הי"ו

ישיבת חזון נחום
ביתר עילית

מירי כהן
ב"ר אליהו הי"ו
סמינר הישן
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, כ"ט בסיון תשע"ח

על פי החלטת בג"ץ:

שכונת נתיב האבות ביישוב אלעזר פונתה
יישום ההחלטה המקוממת עבר בשקט יחסי לאור הבנות מוקדמות עם המתיישבים ^ 
פעולות מחאה ננקטו ביישוב וביציאה מירושלים ^ בפינוי הבית האחרון בו התבצרו 

מאות צעירים נפצעו שישה שוטרים ונעצרו שלושה חשודים בפעילות אלימה

מאת חיים מרגליות

כוחות  שונות,  דחיות  אחרי 
הבטחון הגיעו אתמול לפנות את 
15 הבתים בשכונת נתיב האבות 
בהתאם  זאת  אלעזר.  שביישוב 

להחלטת בג"ץ בפרשה.
תחילת  עם  אמרו  במשטרה 
ההידברות  מתבצעת  כי  הפינוי 
וההנהגה  המתיישבים  מול 
חיכוך  למנוע  כדי  המקומית, 
כוחות  מול  מיותרים  ועימותים 
הבטחון ועל מנת לאפשר ביצוע 
תקין של המשימה שהוטלה על 

הכוחות.
בהודעה,  נכתב  "המשטרה", 
המתיישבים  ממשפחות  "מצפה 
להמשיך  חוק  שומר  ציבור  שהן 
לריסון  ולפעול  אחריות  לגלות 
לא־ ולא  מקומיים  לא  גורמים 

נגד  אלימות  אופן  בשום  פשר 
המשט־ מפשע.  וחפים  שוטרים 
רה קוראת לגורמי ההנהגה לה־

משיך לגלות אחריות ומעורבות 
בית  צו  שביצוע  מנת  על  גבוהה 

המשפט יתקיים כסדרו".
הכריע  שנה,  כחצי  לפני 

שופ־ שלושה  של  בהרכב  בג"ץ, 
הבקשה  את  מקבל  הוא  כי  טים 
ב'נתיב  הבתים  פינוי  לדחיית 
זאת  חודשים.  במספר  האבות' 
התארגנות  לאפשר  מנת  על 

חלופית לדיור עבור המפונים.
המחולקת  בבקשה  מדובר 
היא  אחת  שונות,  בקשות  לשתי 
של  הביצוע  מועד  את  להאריך 
מתוך  לתשעה  ההריסה  צווי 
חודשים  בכשלושה  המבנים   15

נוספים. 
לגבי  היא  השניה  הבקשה 

במובן  נוספים,  מבנים  ששה 
ייהרסו  לא  אלה  שמבנים  זה 
חלקיהם  רק  אלא  במלואם, 
הוכרזו  שלא  לאדמות  החורגים 
דחו  השופטים  מדינה.  אדמות 
להש־ עד  הביצוע  מועד  את 

דחו  המבנים  ששת  ולגבי  בוע, 
וכתבו  הבקשה  את  השופטים 
מחדש  הסוגיה  "פתיחת  כי 
חלוט  דין  פסק  שניתן  לאחר 
בנושא  קודמת  בקשה  ונדחתה 
כפי  ועוד,  זאת  מקום.  לה  אין 

וקים  טראמפ  דונלד  בין  אתמול  שנחתם  ההבנות  מסמך 
ג'ונג און, הכה את כולם בתדהמה של ממש. נכון, ידענו שה־

שניים עתידים להיפגש. תיארנו לעצמנו שיתכן שהם יחתמו 
על משהו, על הסכם מסוג כלשהו. אבל למרות כל ההערכות 
והציפיות, כולם התקשו להאמין שקים אכן יסכים לחתום על 
מסמך בו הוא מתחייב להתפרק מנשקו הגרעיני באופן מוח־
לט, ללא כל דרך חזרה, אחרי שנים של השקעה אדירה ושל 
מחיר יקר מאוד אותו שילם כדי להשיג את אותו נשק גרעיני. 
וכאן המקום לשאול, מה באמת קרה שקים ג'ונג און הפך 
לפתע את עורו, ובמקום נמר המשחר לטרף הוא מציג עצמו 

ככבשה תמימה המלחכת עשב בשטח הפקר? 

פרשנות // יעקב א. לוסטיגמן 

הפתעת המאה 
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שוטרי מג"ב פושטים אתמול על נתיב האבות

דונלד טראמפ וקים ג'ונג און בפגישתם אתמול 
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ח"כ הרב מוזס בכנסת:

"לא יעלה על הדעת להטיל סנקציות על לומדי 
תורה; נעשה הכל כדי למנוע אישור הדבר בחוק"

מאת מאיר ברגר 

יו"ר  שנשא  סוער  בנאום 
ח"כ  בכנסת  התורה  יהדות  סיעת 
פרסום  לאחר  קצר  זמן  מוזס,  הרב 
תזכיר לחוק הגיוס שפרסם משרד 
סיעת  כי  מוזס  הרב  אמר  הבטחון, 
הכללת  על  מוחה  התורה  יהדות 
סנקציות כלשהן כנגד לומדי תורה 
וכי הסיעה תביא את הנוסח לגדולי 

ישראל שיורו כיצד לפעול. 
מסקנות  עתה  זה  "פורסמו 
משרד  של  המקצועית  הוועדה 
הבטחון בנושא גיוס בני הישיבות. 
מקצועית  ועדה  שישבה  חשבתי 
ולא פוליטית. אך התאכזבתי כש־

גילינו טביעות אצבעות פוליטיות 
כבר  אם  אבל  האלה.  במסקנות 
יהדות  חברי  את  מדוע   – פוליטי 
התורה וש"ס, שאנחנו הנידונים או 
להשמיע  הוזמנו  לא  'הנאשמים', 

את חוות דעתנו? לעומת זאת, מי 
שכן הוזמן היה יאיר לפיד ואלעזר 
לוועדה  הוזמנו  הם  דווקא  שטרן. 
הזמי־ לא  אותנו  דעתם.  להשמיע 

הבטחון  משרד  של  ועדה  וזו   – נו 
מקצועית",  להיות  המתיימרת 

אמר הרב מוזס.
הרב מוזס תקף את סעיף הסנ־

קציות. "באשר לסעיף הסנקציות, 
ביעדי  יעמדו  לא  אם  כי  הקובע 
קי־ ויושת  סנקציות  יוטלו  הגיוס, 

הדבר  הישיבות:  תקציבי  על  צוץ 
האור.  ממקורות  מגיע  לא  הזה 
בסנקציות  שהתחיל  מי  כזכור, 
זה,  רקע  על  כלכליות  פליליות, 
לפיד,  של  סיעתו  דווקא  היתה 
השיתו  אשר  הם  עתיד,  יש  סיעת 
אי־עמידה  על  מלאות  סנקציות 
להטיל  הזה,  הדבר  במכסות. 
מו־ חינוך  מוסדות  על  סנקציות 

של  במוסדות  כשמדובר  רק  זכר 

דעתו  על  היעלה  החרדי.  המגזר 
על  סנקציות  להשית  מישהו  של 
אשר  גבוהה  להשכלה  מוסדות 
חוגגי  פציפיסטים,  שם  שורצים 
מיני  וכל  שואה  מכחישי  נכבה, 
מרעין בישין? איש לא יעלה זאת 

על הדעת".
מכתב  לכם  לצטט  רוצה  "אני 
כשהת־ האוניברסיטאות  ראשי 

להוסיף  חוק  בהצעת  דיון  קיים 
לסטודנטים  זיכוי  נקודות  שתי 
שכתבו: "אין  מה  וזה  צבא.  שעשו 
בוטה  חדירה  אופן  בשום  לאפשר 
הלי־ לקביעת  הכנסת  מצד  וגסה 

באופן  הנמצאים  אקדמאים  כים 
אחת  כל  בידי  ועצמאי  בלעדי 
בעולם  אבל  מהאוניברסיטאות". 
נביא  אנחנו  בסדר.  הכל  הישיבות 
גדולי  מועצת  בפני  הדו"ח  את 
הדרך  את  לנו  יורו  אשר  התורה, 

אשר נלך בה", חתם את דבריו.

הרב רובינשטיין מאשים: "גורמים מדיניים מונעים את אישור 
אזור התעשיה של ביתר – כקלף מיקוח לאישורים אחרים"

כבר תקופה ארוכה מנהל רה"ע ביתר מאבק לאישור אזורי התעשיה של העיר, המעוכב מסיבה עלומה 
̂ השבוע הוא חשף את הסיבה: גורמים מדיניים הם שמונעים זאת. מתעקשים לכרוך את ביתר יחד עם 

אזורי תעשיה אחרים ביו"ש, המצויים בשטחים בעייתיים, כאמצעי לחץ לאישור תכניותיהם"

מאת מאיר קליין 

אמריקאים  לא  שמאל,  "לא 
מבפנים  מדיניים  גורמים  אלא   –
אזור  אישור  את  המונעים  הם 
'היער  עילית  ביתר  של  התעשיה 
עיריית  ראש  טוען  כך  האנגלי'", 

ביתר עילית.
ארוכים  חודשים  כבר  כזכור, 
מאבק  רובינשטיין  הרב  מנהל 
התע־ אזור  את  לאשר  בדרישה 
שיה של ביתר, שכבר אושר בידי 
לאישור  רק  וממתין  הגורמים  כל 
סופי של מועצת התכנון העליונה 
פע־ מספר  כבר  האזרחי.  במינהל 

מים היה הדיון של אזור התעשיה 
בסדר היום של הוועדה, אך הוצא 

ממנו מסיבה עלומה.
רה"ע  ששיגר  דחוף  במכתב 
בכנסת  החרדים  לנציגים  השבוע 
האחרונים  "בימים  כותב:  הוא 
מגורמים  התמונה  בפניי  הובהרה 
אזור  אישור  כי  לי  נודע  שונים. 
נמנע  עילית  ביתר  של  התעשיה 
בלחץ גורמים מדיניים שונים, המ־
תעקשים לכרוך אותו יחד עם אזו־

רי תעשיה אחרים ביו"ש, המצויים 
בשטחים השנויים במחלוקת, וכא־

מצעי לחץ לאישור תכניותיהם".
"מדובר באזורי התעשיה 'המ־

הנמצאים  חפץ'  ו'בוסתני  סילה' 
בשטח מועצת שומרון, וכן באזור 
חברון".  בהר  תרקומיא  התעשיה 
בתשובת  הוזכרו  הללו  האזורים 
דהן  בן  אלי  ח"כ  הבטחון  שר  סגן 
הח־ הנציגים  לשאילתות  במענה 

רדים. 
"ישנו  כי  בדבריו,  טען  דהן  בן 
של  התעשיה  אזור  באישור  קושי 
דופן".  צמוד  שאינו  כיוון  ביתר, 
היינו לדברי סגן השר, אזור התע־

לביתר.  צמוד  אינו  ביתר  של  שיה 
דבר המהווה בעיה מדינית, שהרי 
להרחבות  רק  נוגעות  ההסכמות 

'צמודות דופן' ליישוב.
רובינשטיין  שהרב  אלא 
נכון  בלתי  הינו  זה  דבר  כי  מבהיר 
של  התעשיה  "אזור  לחלוטין. 
(ואף  היישוב  לגבול  צמוד  ביתר 
שאזו־ בעוד  הירוק).  לקו  נושק 

שהוזכרו  האחרים  התעשיה  רי 
נמ־ הבטחון,  שר  סגן  בתשובת 

היישובים,  משטחי  הרחק  צאים 
אליהם  בעייתיים  בשטחים  ואף 
ועוד,  זאת  מתנגדים.  האמריקנים 
שהוזכר  תרקומיא  התעשיה  אזור 
בתשובת בן דהן, הינו עדיין בשלב 
הג־ אין  אפילו  בו  מאוד,  ראשוני 
דרת גבולות של אזור התעשיה". 
המ־ "הנסיון  כי  מאשים  הוא 
לאזו־ ביתר  את  להצמיד  לאכותי 

מדינית,  במחלוקת  השנויים  רים 
לעיר  במזיד  נזק  גרימת  הינה 
לאשר  ה'הבטחה'  ולתושביה. 
יחד  ביתר  של  התעשיה  אזור  את 
אינה   – הנ"ל  התעשיה  אזורי  עם 
 – להיפך  אלא  לקידום  הבטחה 
להציב  המבקשת  דחיה,  הוראת 
בביתר  החרדית  התעסוקה  את 

לאישור  עד  ערובה  כבת  עילית 
תכניות בעייתיות". 

רה"ע מזכיר גם את מצבה הכ־
המדורגת  עילית,  ביתר  של  לכלי 
דחיפותו  ואת   ,1 אקונומי  בסוציו 

למצבה  הנ"ל  התעשיה  אזור  של 
מקד־ אנו  רבות  "שנים  הכלכלי. 

מיליוני  של  בהשקעה  זאת,  מים 
מעוכב  זה  כל  כעת  ואילו  שקלים, 

במזיד".

שר הכלכלה אלי כהן בסיור השבוע במתחם היער האנגלי בחברת 
רה"ע ביתר, הרב מאיר רובינשטיין

לקראת סיום שנת הלימודים: תלמידי 'קרן ההסעות' 
בחזרות נמרצות על הספק לימודי הקודש המרשים

סיום  לקראת  לבנך:  ושננתם 
עור־ תשע"ח,  הלימודים  שנת 
'קרן  תלמידי  אלה  בימים  כים 
על  קדחתניות  חזרות  ההסעות' 
למדו  אותו  הקודש  לימודי  חומר 
במהלך השנה בבתי הספר התור־
וזאת  העצמאי',  'החינוך  של  ניים 
שיזכו  השנה  סוף  מבחני  לקראת 
אותם בציונים ובתעודות. מדובר 
חו־ לימודי  של  מרשים  בהספק 
שק־ עליהם  וגמרא,  משניות  מש, 
הכיתות,  מכל  הקירוב  תלמידי  דו 
אשר רבים מהם נחשפו ללימודים 
וכבר  האחרונות  בשנים  רק  אלו 

מגלים בהם בקיאות רבה. 
המחנכים והמלמדים עומדים 

המר־ ההישגים  לנוכח  משתאים 
שימים של התלמידים במקצועות 
מסיימים  מהם  רבים  הקודש. 
ויש  בגמרא  שלמים  פרקים 
המסכת.  כל  את  אף  שמסיימים 
נבחנים  נמוכות  כיתות  תלמידי 
פה.  בעל  רבים  משניות  פרקי  על 
מרגש עד למאד לראות את היל־
דים הללו שזכו לחיי תורה בזכות 
אותם  המביאה  ההסעות'  'קרן 
מישובים רחוקים אל בתי הספר, 
שנים  כמה  לפני  שעד  תלמידים 
לא ידעו צורת אות של תורה, הנה 
לימודיהם  על  שוקדים  היום  הם 
במרץ, משננים את מילות המשנה 

והגמרא וקוצרים הצלחה רבה.

הלהט והמרץ של התלמידים 
מוכיח  הנלמד  החומר  על  לחזור 
בעו־ עמוק  נטועים  הם  כמה  עד 

למה של תורה ומבקשים לרכוש 
אלו  מבחנים  ידיעות.  ועוד  עוד 
שנה  של  בסיומה  הנערכים 
וההש־ העמל  פירות  את  מראים 

אלו,  בתלמידים  המושקע  קעה 
למלמדים  ונחת  אושר  המסבים 
ולהורים כאחד. דבר זה בא לידי 
ביטוי במכתבי תודה נרגשים של 
השינוי  על  המספרים  ההורים, 
ואף  בנם  אצל  שהתחולל  הגדול 

גורם למהפך רוחני בכל הבית.
הספר  בתי  ממנהלי  אחד 
בפריפריה  העצמאי  החינוך  של 

של  יפה  הכי  התקופה  "זו  אומר, 
'קרן  תלמידי  את  לראות  השנה 
לימודם.  על  שוקדים  ההסעות' 
שנעשתה  הגדולה  הזריעה  אחרי 
ביזע במהלך כל השנה, כעת עונת 
לתלמי־ מכינים  אנחנו  הקצירה. 

דים חוברות מיוחדות המסכמות 
ובגמרא,  במשנה  הנלמד  את 
מתוכן הם חוזרים ונבחנים. חשוב 
לנו שהתלמידים יצאו לחופש עם 
תחושה  ועם  גדול  רוחני  מטען 
אנ־ המבחנים  לאחר  הספק.  של 

חנו מעניקים תעודות לתלמידים 
ובהן מצוינים ההישגים. לדוגמא, 
למד  ז'  מכיתה  נועם  התלמיד 
'האיש מקדש'  ונבחן על כל פרק 

על  שומע  אני  קידושין.  במסכת 
תלמידים רבים שתולים את הת־

על  בגאווה.  בחדרם  הללו  עודות 
שבא  מי  אשר  אומרים,  אנחנו  זה 

לכאן ותלמודו בידו". 
כי  המנהל,  מוסיף  עוד 
רו־ פירות  כמה  לראות  "מדהים 

ההסעות,  בזכות  צומחים  חניים 
הט־ או  האוטובוס  בלעדי  שהרי 

בוקר  מדי  אותם  המביאים  נדר 
לבתי  המרוחקים  מיישוביהם 
היו  לא  הם  התורניים,  הספר 
ההסעות  תורה.  ללמוד  מגיעים 
הקי־ של  הגדול  המנוע  הן  הללו 

מתעלים  הילדים  ובזכותן  רוב 
ואף מסיימים מסכתות". 

תהליך אטי 
הפגישה בסינגפור היתה מאורע היסטורי. אבל רק ימים יגידו 
ג'ונג  וקים  טראמפ  דונאלד  חתמו  שעליו  העקרונות  מסמך  אם 
און יחולל מפנה היסטורי, יסיר את איום הגרעין הצפון קוריאני 

וישים סוף פסוק אמתי למלחמה בקוריאה.

תדמיתו  את  ישנה  שעשה  המהלך  כי  ציפה  טראמפ  אם  אבל 
אינן  פוליטיות  עמדות  כי  התברר  שוב  טעה.  הוא  מתנגדיו  אצל 
נתניהו,  קדומות.  דעות  על  מבוססות  אלא  בעובדות  מתחשבות 
עלו  השמאל  מן  אבל  הגדול,  הישגו  על  טראמפ  את  ברך  כצפוי, 
תמיהות שלא הצליחו להסתיר מפח נפש. היו שהזכירו, אף כי לא 
כל כך דייקו, שעל הסכמים ממין זה כבר חתמו הצדדים גם בימי 
העולם  שכמנהיג  על  טראמפ  את  ביקרו  אחרים  ובוש.  קלינטון 

החופשי העניק לגיטימציה לרודן אכזר המדכא את עמו. 

חודשים  לפני  רק  והרי  לסינגפור?  לבוא  קים  את  הניע  מה 
אמריקה.  בצפון  נקודה  בכל  לפגוע  מסוגל  הוא  כי  איים  אחדים 
פעולתם.  את  פעלו  אכן  עליו  שהוטלו  שהסנקציות  להניח  מותר 
החזות היהירה והקשוחה של צפון קוריאה מחפה על מדינה עניה 

ועל שלטון רקוב מבפנים. 

טהראן.  את  זעזעה  בסינגפור  שנחתמה  העקרונות  הצהרת 
עם  בהסכם  לבטוח  לה  אל  כי  קוריאה  צפון  את  הזהירו  דובריה 
ארה"ב והא ראיה נסיגתו מהסכם הגרעין. ניכר כי חמינאי חושש 
שמא טראמפ נישא על גלי ההצלחה יצליח לשכנע גם את אירופה 
לשכנע  בנסיונותיו  אמנם  נכשל  טראמפ  הגרעין.  מהסכם  לפרוש 
בלעדיהם  גם  אבל  איראן,  נגד  אליו  לחבור  האיחוד  ראשי  את 
אותה  שהכתה  המכה  עוצמת  את  חשה  כבר  איראן  של  כלכלתה 

ארצות הברית.

ועם כל זאת יש להכיר כי מסמך העקרונות הוא הצהרת כוונות 
מעורפלת למדי ואינו הסכם מחייב. גם טראמפ מודה בכך. הסכם 
שלום הכולל התפרקות מנשק גרעיני אינו מושג בחטף אלא דורש 
מרצה  שלא  שאף  הפשרה  שתמצא  עד  קשים  דיונים  מחייב  זמן, 
את שני הצדדים, אבל בכל זאת תסיר מעל סדר היום את אופציית 
האיומים  בהסרת  תלויה  הסנקציות  הסרת  הקשה.  המלחמה 
וביצירת מנגנון שיבטיח כי ההכנסות הצפויות לבוא לקופה הצפון 
קוריאנית יגיעו להמונים הרעבים ולא ייבלע על ידי ההנהגה. על 
אבל  לשלום.  נובל  בפרס  אובאמה  הנשיא  זכה  מכך  פחות  הרבה 
מה הפלא, גם על הסכם אוסלו נתנו בנורבגיה פרסי נובל, אפילו 
לארכי רוצח ערפאת. ועל כן מוטב לו לטראמפ שלא לעמוד בתור 

המצפים לפרס שכן הוא ניתן רק תמורת הסכמים כושלים. 
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חיוכים עגומים
את  להחמיץ  היה  קשה 
הח־ והטונים  הנהי  קולות 
מכיוונם  שנשמעו  מוצים 
בתקשורת  פרשנים  של 
הישראלית למשמע הקולות 
שאליה  מסינגפור  שבקעו 

נשא העולם כולו את עיניו.
הישראלית,  התקשורת 
האמריקנית,  עמיתתה  כמו 
אינה אוהבת יתר על המידה 
ליתר  טראמפ.  דונלד  את 
אותו  מתעבת  היא  דיוק, 
ואינה  שווה  במידה  לו  ובזה 
מעניקה לו מינימום של רס־

שמו  עוד  כל  אמון.  או  פקט 
וללוחמה,  למלחמה  נקשר 
להטפה  ולהחרמה,  לחרם 
לתקשורת  קל  ולמתקפה, 
אותו,  לגמד  אותו,  להגחיך 
קוריוז  כאל  אליו  להתייחס 
מגושם שחדר בדרך לא דרך 
לפני  לא  הלבן,  הבית  אל 
שסימא את עין בוחריו, זייף 
את התוצאות וָקשר ֶקשר עם 
גורמים עוינים ועלומים כדי 

להשתלט על העולם.
ששלום  האיש  פתאום 
גדול  עם  חדש  דף  ופתיחת 
נקשרים  לא  הכי  הרודנים 
מסמך  על  חתום   – בשמו 
קו־ צפון  רודן  עם  הבנות 
למ־ בא  רק  לא  הוא  ריאה. 

פגש שרב הנסתר על הנגלה 
לשותפו  גרם  רק  ולא  בו, 
ולהשתוקק  לרצותו  למפגש 
הסוחר  כמו  שהוא,  שעה  לו 
טרח  בשוק,  ביותר  הממולח 
"תוך  כי  ושוב  שוב  להבהיר 
האיש  אם  לדעת  יוכל  דקה" 
יצא  אלא   – רציני  שלפניו 
המ־ התוצאה  עם  מהמפגש 

היה  שניתן  ביותר  רשימה 
להפיק ממנו.

עבור  מדי  יותר  כבר  זה 
שם  הישראלית.  התקשורת 
טראמפ  את  לקבל  מוכנים 
אם הוא חתום על צעד נמהר, 
התקשו־ נאורי  של  לטעמם 

ההסכם  ביטול  בדמות  רת, 
מוכנים  הם  איראן.  עם 
שמו  אם  טראמפ  את  לספוג 
נקשר לאקט אלים, בעיניהם, 
השגרירות  העברת  בדמות 
לירושלים  האמריקנית 
קודם  שבועות  שאך  (למרות 
אנשי  ביניהם  התחרו  לכן 
יבהיר  מהם  מי  התקשורת 
יותר  וקשוחה  ברורה  בשפה 
עד כמה ההעברה הצהרתית 
לשפת  תרגומה  וכי  בלבד 

המעשה יארך עוד שנים).
טראמפ  על  לחשוב  אבל 
שלום  עושה  של  במונחים 
אכזריות  באמת  כבר  זו 
אפוא  הפלא  מה  לשמה. 
החל  השפתיים  שצקצוק 
הזה  היום  ויימשך  אתמול 
לכותרות  צפו  מונים.  עשרת 
שבכותבי  המתונים  בהתאם. 
שמחה  בין  ינועו  הטורים 
מוקדמת לבין שמחת עניים, 
על  ידברו  יותר  הקיצוניים 
אחוות  או  הדחויים  ברית 

השנואים.
אחד  אדם  שם  יהיה  ולא 
הנשיא  היה  מי  להם  שיזכיר 
בחי־ עם  נובל  פרס  שקיבל 

לחתום  הספיק  בטרם  רתו 
יהיה  ולא  כלשהו.  נייר  על 
חש  בדיוק  כיצד  שיתהה  מי 
אותו נשיא (לשעבר, למרבה 
ברק  לשם  העונה  המזל), 

אובאמה, ביום אתמול.

שתיקה רועמת
כמה  יודע  המי  בפעם 
ישראל  מדינת  אתמול  שבה 
להוציא אל הפועל את הדבר 
טוב  לעשות  יודעת  שהיא 
פינוי  אחד:  דבר  מכל  יותר 

אזרחים מבתיהם.
עברה  שבה  הדממה 
המש־ עשרה  חמש  עקירת 

פחות מבתיהן בשכונת נתיב 
האבות ביישוב אלעזר בגוש 
הקלות  את  ממחישה  עציון 
ימין  ממשלת  יכולה  שבה 
לעשות ככל העולה על רוחה 

באין פוצה פה.
את  שיש  טוב  כמה 
לא  בכלל  זו  להאשים.  מי 
המשפט  בית  זהו  הממשלה. 
יצא  וכצפוי  שכמובן  העליון 
העשו־ הפלסטינים  להגנת 

יצליחו  לא  שלעולם  קים 
יישוב  בתוככי  להתגורר 
יהודי ולא לימין כבוד האדם 
הללו  בבתים  הדרים  של 

וחירותם.
ראש  כי  שיזכיר  ומי 
היה  אוסלו  (הסכם)  ממשלת 
איטית  בהטעמה  שקבע,  זה 
גרונית, כי יישובי גוש עציון 
בטחוניות",  "התנחלויות  הם 

ייתפס כלא רלוונטי.

מיזמים תמוהים
חלפו  כי  שחשב  מי 
אכל־ הכנסת  שבהם  הימים 
סה בין כתליה אישים צבעו־
ניים ומעוררי צחוק – מוזמן 

להתעדכן.
נמ־ כך  גליק,  יהודה  ח"כ 

מהבוקר  פותח  אתמול,  סר 
שביתת רעב עד שיעלה המס 

על הטבק לגלגול.
ומפוק־ נמרצת  מעלייה 

מאבק  עד  הבית  להר  פקת 
עוד  והיד  בטבק,  גרוטסקי 
נטויה – דומה כי הקריטריון 
של  הנמרצת  לפעלתנות 
מתקבל  שהזוי  מה  כל  גליק: 
זה  הרי  המרבה  וכל  בברכה. 

משובח.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

יידה אבן על האוטובוס לכותל ונעצר

קנצלר אוסטריה: "אוסטריה לא היתה רק קרבן, 
אלא גם עבריין; הפנינו את עורפנו זמן רב מדי"

"כנציג אוסטריה, אני חייב להודות שהיו באוסטריה אנשים רבים שלא עשו דבר כדי להילחם במשטר הנאצי. הרבה יותר מדי תמכו 
בזוועה הזו. חלקם היו פושעים נאצים של ממש" 

מאת א. למל

המ־ מנהיג  קורץ,  סבסטיאן 
בעולם,  הצעיר  הדמוקרטית  דינה 
חשד־ ישראלים  למבטים  'זכה' 
הרכיב  הוא  שכן  נבחר,  עת  ניים 
החופש'  'מפלגת  עם  קואליציה 
בעת  אולם  הימנית־לאומנית, 
בכוונתו  כי  הקנצלר  אמר  היבחרו 
להפיג את הספקות שיש לישראל 
הקואליציה  הרכבת  למרות  לגביו, 

עם המפלגה הקיצונית. 

בירושלים  השבוע  בביקורו 
משמעותי  נאום  הקנצלר  נשא 
של  חלקה  על  אחריות  לקח  בו 
יכולים  "אנחנו  בשואה:  אוסטריה 
רק לנסות ולהתחיל להבין באמת 
אנשים,  אותם  שעברו  הסבל  את 
בשבילי,  איתם.  שיחה  ידי  על 
הכבוד  לי  היה  הראשונה,  בפעם 
כשהייתי  שואה  ניצולי  עם  לדבר 
המ־ את  זוכר  עדיין  אני  בתיכון. 

סיפורים  שמעתי  היטב.  הזה  פגש 
סיפורים  אישיים,  קשיים  על 
שלמות  משפחות  של  אובדן  על 
על  נטוש  להיות  מרגיש  זה  ואיך 
שלך,  השכנים  שלך,  המדינה  ידי 

החברים שלך.
כואב,  לי  הרגיש  שזה  "כמה 
כמה שהיה קשה לי להבין מה קו־

רה באותו זמן, זה היה חיוני עבורי 
שלהם,  הסיפורים  את  לשמוע 
סבלם  על  תחושה  לקבל  כדי 
ובגלל  אנשים.  הרבה  כך  כל  של 
שהדור שלי הוא אחד האחרונים, 
שיוכל לנהל שיחות כאלה, יש לנו 
היטב  להקשיב  חשובה  אחריות 
הלקחים  את  ולקחת  שקרה  למה 
פנימה,  עמוק  לומדים  שאנחנו 

לליבנו.
בכל  שהבנתי,  הדברים  "אחד 
אותן השיחות האלה, הוא שאנחנו 
לא רק אחראים למה שאנחנו עו־

לא  שאנחנו  מה  על  גם  אלא  שים, 
עושים. כנציג אוסטריה, אני חייב 
אנשים  באוסטריה  שהיו  להודות 
רבים שלא עשו דבר כדי להילחם 
מדי  יותר  הרבה  הנאצי.  במשטר 
פו־ היו  חלקם  הזו.  בזוועה  תמכו 

שעים נאצים של ממש. אוסטריה 
נהגה לראות את עצמה כקרבן של 

עבור  נכון,  בהחלט  זה  הנאצים. 
שלא  בהתנגדות,  שלחמו  אלה  כל 
אבל  מספיק.  להם  להודות  נוכל 
גדולים,  במספרים  שנאספו  אלה 
בווינה, במארס 1938, לא היו קר־

בנות. אלה צפו והשתתפו בזוועה, 
נזרקו  נשדדו,  שכניהם  כאשר 
מחוץ לביתם ונרצחו. אלה לא היו 
הרצח  את  שביצעו  אלה  קרבנות. 
לא  היהודים,  של  הנורא  ההמוני 

היו קרבנות כלל. 
בא־ להודות  פירושו  "לזכור 

רבים  אוסטרים  זמן,  באותו  מת. 
יותר  שרצחה  במערכת  תמכו 
רחבי  מכל  יהודים,  מיליון  מ־6 
גם  ביניהם,  לה.  ומעבר  אירופה 
אוסט־ אזרחים  מ־60,000  יותר 

לבדה.  באוסטריה  אחרים,  רים 
זמן  לאוסטריה  לקח  זה  רבותיי! 
שלה.  העבר  עם  כנה  להיות  רב 
רק  היתה  לא  שאוסטריה  הבנו 
וביצענו  עבריין,  גם  אלא  קרבן, 
פעולות קונקרטיות. ולמרות זאת, 
זמן  מבטה  את  הפנתה  אוסטריה 
אח־ את  למלא  ודאגה  מדי  רב 

מדי.  מאוחר  ההיסטורית  ריותה 
 100,000 מאותם  המכריע,  הרוב 
במה־ מביתם  שנעקרו  אוסטרים 

הוזמנו  לא  השניה,  מלחה"ע  לך 
המלחמה.  אחרי  לארצם  לחזור 
לא  כבר  הם  ושדודים,  מושפלים 

היו רצויים.
"לכן, על אוסטריה ועל האוס־

טרים לשאת בנטל כבד מאוד. אי 
ההיסטוריה,  את  לשכתב  אפשר 
 – לכם  להבטיח  רוצה  אני  אבל 
אנחנו האוסטרים יודעים, שבגלל 
ההיסטוריה שלנו, יש לנו אחריות 
שה־ להבטיח  מחובתנו  גדולה. 

שוב  תתרחש  לא  לעולם  שואה 
הבאים,  והדורות  שלי,  ושהדור 
פש־ אותם  את  ישכחו  לא  לעולם 

עים נוראיים. 
באוסטריה  החקיקה  "לכן, 
כל  מאוד:  ברורה  הזה  בנושא 
הכ־ לרבות  ניאו־נאצית,  פעילות 

בהחלט.  אסורה  השואה,  חשת 
אבל אסור לסמוך רק על חקיקה, 
הוא  חינוך  חינוך.  על  גם  אלא 
מהדורות  למנוע  שיעזור  המפתח 
העבר.  כשלי  על  לחזור  חדשים 
הנצחה  של  תרבות  טיפחנו  לכן, 
שלנו  והמטרה  שלנו  הספר  בבתי 
תלמידים,  שיותר  כמה  להביא 
מאוטהאוזן  כמו  הנצחה  אתרי  אל 
לראות  שיוכלו  כדי  באוסטריה. 
שבוצעו  הרעות  את  עיניהם  במו 

בעבר.
הח־ שבועות,  כמה  לפני  "רק 

לתמוך  ברשותי  הממשלה  ליטה 
ביצירת אתר הנצחה חדש בווינה, 
של  היהודים  הקרבנות  כל  שבו 
באוסטריה  שקרתה  השואה 
באנדרטה  מדובר  בשמם.  יונצחו 
אישי  זכרון  של  מקום  שתהווה 
ולנכ־ לילדים  הניצולים,  עבור 

יחד.  ולכולנו,  הקרבנות,  של  דים 
הממשלה  כי  הודענו  אתמול  רק 
אוסטרית תממן מרכז חדש לחקר 
מורשת השואה ביד ושם בסך של 
הנצחה  זאת,  ולמרות  יורו.  מיליון 
מה־ ללמוד  עלינו  מספיקה.  אינה 

עבר. 
"הלקח החשוב ביותר מהעבר 
שלטון  על  לשמור  שעלינו  הוא 
שלנו,  הדמוקרטיה  על  החוק, 
וחוסר  קיצוניות  בכל  ולהילחם 
אני  בקרבנו.  שנמצאת  סובלנות 

נסבל  בלתי  זה  את  רואה  אישית 
ובלתי מקובל, שגם עכשיו, לאחר 
השואה,  לאחר  שנים   100 כמעט 
בעולמנו.  אנטישמיות  עדיין  יש 
היסטו־ אחריות  יש  לאוסטריה 

שבארצנו  ביהודים  לתמוך  רית 
אנטישמיות.  מפני  עליהם  ולהגן 
בגבו־ נגמרת  לא  שלנו  האחריות 

לותינו. יש לנו אחריות גם למדינת 
היהודים  של  ובטחונם  ישראל 

שחיים פה.
"לכן היה חשוב לי שלממשלתי 
של  אקטיבית  פרו  אג'נדה  תהיה 
יש  ולראשונה  בישראל  תמיכה 
וברורה  פורמלית  התחייבות 
לתמיכה במדינת היהודים. נתמוך 
תרגיש  שהיא  פעם  בכל  בישראל 
מאוימת. זאת חובתנו, זה אינטרס 

לאומי שלנו.
"בטחון ישראל לא ניתן למשא 
האיומים  את  מבינים  אנחנו  ומתן. 
סוג  כל  מגנים  ולכן  ישראל  על 
על  ישראל,  בתוך  אלימות  של 
ישראל  להם.  ומחוץ  גבולותיה 
לא  היא  וחזקה.  קטנה  מדינה  היא 
להפסיד  לעצמה  להרשות  יכולה 
ולו קרב אחד. אם תפסיד, זה יהיה 
להזכיר,  תדאג  אוסטריה  סופה. 
לכל השותפים שלה באזור המזרח 
התיכון, שישראל נמצאת כאן כדי 

להישאר.
בצו־ להם  להגיד  לי  "הרשו 

אוסטריה   – ביותר  הברורה  רה 
נגד  ובמאבק  בישראל  תומכת 
פולי־ מסיבות  לא  אנטישמיות. 

אלא  כלכליות,  מסיבות  לא  טיות, 
בין  ממש  של  מחברות  כחלק 
העם  של  מוסרית  וחובה  העמים 

האוסטרי".

מאת חיים מרגליות

אב־ שיידה  ערבי  נער  נעצר 
שעשה   1 קו  אוטובוס  לעבר  נים 
לאחר  המערבי.  לכותל  דרכו  את 
משפט  לבית  הובא  הוא  המעצר 

להארכת מעצרו.
ביום ראשון בערב, נזרקה אבן 
עמוס  שהיה  האוטובוס,  לעבר 
דרכו  את  כאמור  ועשה  בנוסעים 
הושלכה  האבן  הכותל.  לעבר 
סולטן  ברחוב  חלף  כשהאוטובוס 
אך  לאוטובוס  נגרם  נזק  סולימאן. 

אף אחד מהנוסעים לא נפגע.
הפו־ ישראל  משטרת  כוחות 
במהירות  הגיבו  באזור,  עלים 

סריקות  וערכו  לדיווח  ובנחישות 
באמצעים  שימוש  תוך  נרחבות 
ותוך  מתקדמים,  טכנולוגיים 
בן  נער  החשוד,  את  איתרו  דקות 
ועצרו  ירושלים,  מזרח  תושב   ,15

אותו לחקירה.
לפגוע  אדם  לאף  נאפשר  "לא 
באזרחים ולהימלט מיד החוק, גם 
במקרה זה, הגיבו שוטרי משטרת 
פשרות  וללא  בנחישות  ישראל 
רחב  פעולות  במגוון  שימוש  תוך 
ואמצעים מתקדמים שהביאו תוך 
ומ־ איתורו  החשוד,  לזיהוי  דקות 

עמו  למצות  מתכוונים  אנו  עצרו. 
אמרו  הדין",  חומרת  מלוא  את 

במשטרה.
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מאת כתב 'המבשר'

שמוביל  חדשה  אמריקאית  חקיקה 
יותר  דורשת  יאנג,  דיויד  הקונגרס  חבר 
הרשות  של  הלימודים  בתכנית  שקיפות 
העיתונאי  מדווח  כך   – הפלסטינית 

אריאל כהנא בישראל היום.
מכון  מביא,  שהוא  הדיווח  ע"פ 
והשתתף  יזם  ס.א.  אימפקט  המחקר 
בניסוח "חוק השקיפות של תכנית הלי־
מודים של הרשות הפלסטינית", שיעלה 
ביוזמת שתי המפלגות הגדולות. מטרת 
המדינה  מזכיר  את  לחייב  החקיקה: 
תכנית  לבחינת  שנתיים  דו"חות  להגיש 

הלימודים של הרשות הפלסטינית.

ומ־ מחקר  מכון  הוא  ס.א.  אימפקט 
דיניות החוקר ומנתח חומרים חינוכיים 
מכל העולם על מנת לקבוע את עמידתם 
של  בינלאומיים  חינוכיים  בסטנדרטים 
החוק  הצעת  וסובלנות.  לשלום  חינוך 
הפלסטינית  הרשות  מן  לדרוש  מבקשת 
לקבל על עצמה אחריות על תכני הסתה 
המופיעים בתכנית הלימודים שלה ולה־

ציע לפלסטינים צעירים חזון לשלום עם 
לקונגרס  הובאה  החוק  הצעת  ישראל. 
הקו־ חבר  ידי  על  האחרון  חמישי  ביום 

ממדינת  יאנג  דיוויד  הרפובליקני  נגרס 
תמיכה  קיבלה  החוק  הצעת  איווה. 
ידי  על  גם  נתמכת  והיא  דו־מפלגתית 
ובטחון,  חוץ  ועדת  וחבר  הקונגרס  חבר 

הדמוקרט מקליפורניה בראד שרמן, וכן 
חברי הקונגרס ג'וש גוטהיימר (דמוקרט 
ממדינת ניו ג'רזי) ופיטר רוסקאם (רפו־

החוק  על  החתומים  מאילינוי)  בליקני 
כספונסרים.

המדינה  מזכיר  את  מחייב  החוק 
שנתיים  דו"חות  להגיש  האמריקני 
נעשה  בהם  הלימוד  בחומרי  העוסקים 
שימוש בבתי הספר ביו"ש וברצועת עזה 
הפלסטינית  הרשות  ידי  על  המנוהלים 
לקבוע  היא  הדו"חות  מטרת  ואונר"א. 
של  החוץ  בסיוע  שימוש  נעשה  האם 
בעקיפין,  או  במישרין  הברית,  ארצות 
ידי  על  הסתה  תכני  של  ההפצה  למימון 

הרשות הפלסטינית ואונר"א.

אימ־ מכון  שמביא  הדוגמאות  בין 
הרשות  בספרי  שנמצאה  להסתה  פקט 
מיידה  פלסטיני  של  איור  הפלסטינית: 
רוגטקה  בעזרת  צה"ל  בחיילי  אבנים 
של  השני  החוק  את  להסביר  בכדי 
ומדעים;  לפיזיקה  לימוד  בספר  ניוטון, 
על  לירושלים  צועדים  ילדים  של  איור 
לש־ לימוד  בספר  דם  עקבות  של  שביל 

ישראלי  דחפור  של  איור  הערבית;  פה 
ללימודי  בספר  הבית  להר  מתחת  חופר 

איסלאם.
"החזון של חבר הקונגרס יאנג ליזום 
ראוי  הוא  הזו  החוק  הצעת  את  ולהציג 
לציון, וההצעה עלתה בזמן הנכון כשהיא 
לה־ מאוד  משמעותי  פוטנציאל  בעלת 

ציע לפלסטינים צעירים חזון של שלום 
מכון  מנכ"ל  שף,  מרקוס  אמר  לעתיד", 

אימפקט ס.א.
ב־2016  כי  מציינת  החוק  הצעת 
הפלסטינית  הרשות  פרסמה  ו־2017 
לתלמידים  מתוקנת  לימודים  תכנית 
בס־ עומדת  אינה  אשר  א'־י"א,  בכיתות 
טנדרטים של ארגון האומות המאוחדות 
לגבי  (אונס"קו)  ותרבות  מדע  לחינוך 
וסובלנות.  לשלום  חינוכיות  תכניות 
הדוחות  הגשת  בעקבות  באה  החקיקה 
רפורמת  תכני  על  המכון  של  האחרונים 
הפלסטינית  הרשות  של  הלימוד  ספרי 
ולמ־ לאומי  לבטחון  למועצה  לקונגרס, 

חלקת המדינה האמריקאים.
בהצעת החוק נכתב כי ספרי הלימוד 
מעו־ ישראל,  של  דמוניזציה  "עושים 
דדים מלחמה ומלמדים ילדים כי מדינה 
מוש־ להיות  יכולה  עצמאית  פלסטינית 
הצעת  העלאת  אלימות".  באמצעות  גת 

חוק השקיפות של תכנית הלימודים של 
הרשות הפלסטינית ביום חמישי שעבר 
לנושא  המודעות  עליית  בעקבות  באה 
ובאירופה  בארה"ב  מחוקקים  בקרב 
ביוזמת מכון  אימפקט ס.א., וכן בעקבות 
להקצנה  החינוך  בנושא  לפעול  נכונותם 
אותו מקדמת הרשות הפלסטינית באופן 

מכוון בבתי הספר שלה.
הפרלמ־ אימץ  באפריל  כי  יצוין 

למנוע  שנועדה  חקיקה  האירופאי  נט 
האיחוד  של  הסיוע  בכספי  שימוש 
האירופי לרשות הפלסטינית כדי ללמד 
שנאה. מכון המחקר אימפקט ס.א. עבד 
לנסח  כדי  האירופיים  המחוקקים  לצד 
לקרן  המתייחסת  החוק,  הצעת  את 
מימון  של  העיקרי  המקור   ,PEGASE
הפלסטינית.  לרשות  האירופי  האיחוד 
הד־ ותכניות  שלימוד  "תובעת  החקיקה 

רכה הממומנים מכספי האיחוד האירופי 
כגון  משותפים  ערכים  לשקף  צריכים 
במ־ אפליה  ואי  סובלנות  חרות,  שלום, 

האירופית  הנציבות  על  החינוך...  ערכת 
יע־ האיחוד  בכספי  שהשימוש  להבטיח 

שה בהתאם לסטנדרטים שקבע אונסק"ו 
של שלום וסובלנות בחינוך".

ברי־ ממשלת  הודיעה  באפריל,  עוד 
מעמיקה  הערכה  "תבצע  היא  כי  טניה 
ות־ הפלסטינית"  הלימודים  תכנית  של 
בע־ לאלימות"  שמסית  חומר  "על  פעל 

עם  הבריטי  החוץ  משרד  פגישת  קבות 
מכון אימפקט ס.א. בלונדון והפרסומים 
בעמוד השער של עיתון הסאנדיי טיימס 
והדיווח בעיתון הדיילי מייל על הדוחות 
האחרונים של מכון אימפקט ס.א.  בנוגע 

לתכני ספרי הלימוד הפלסטינים.

המחוקקים  של  הגוברת  "המודעות 
האמריקנים והאירופאים בנוגע להסתה 
הספר  בבתי  הפלסטינית  הרשות  של 
של  הלימודים  שתכנית  מההבנה  נובעת 
הרשות הפלסטינית מהווה מכשול גדול 
"הימין,  שף.  אמר  ולסובלנות"  לשלום 
מסתייגים  הפוליטי  והשמאל  המרכז 
התו־ המדינות  מההסתה.  מידה  באותה 

רמות של הרשות הפלסטינית הן בעלות 
שינוי  לדרוש  ביותר  הטובה  היכולת 

ממנהיגי הרשות".
ס.א.,  אימפקט  המחקר  מכון 
הוא  העברית,  באוניברסיטה  הממוקם 
לימוד  ספרי  חקר  בתחום  חלוץ  מכון 
כולל  מיפוי  המציג  טקסטואלי,  וניתוח 
מחנכות  שונות  מדינות  בו  האופן  על 
חינוכיים  לערכים  ביחס  ילדיהן  את 
שלום  'האחר',  קבלת  של  בינלאומיים 
האומות  מארגון  הנגזרים  וסובלנות 
ותרבות  מדע  לחינוך  המאוחדות 
היא  המכון  של  העל  מטרת  (אונס"קו). 
וכ־ סובלנות  שלום,  של  אקלים  יצירת 
בוד הדדי בין העמים ולחימה בתופעות 
ובני  ילדים  בקרב  ושנאה  רדיקליזציה 

נוער.
אימפקט  מכון  סמנכ"ל  אגסי,  אריק 
'טיילור  לחוק  שבדומה  הוסיף  ס.א., 
למ־ משכורות  בתשלום  הנלחם  פורס' 

השקיפות  חוק  ומשפחותיהם,  חבלים 
נועד  הפלסטינית  הלימודים  תכנית  של 
הפ־ החינוך  במערכת  בהסתה  להילחם 

ראוי  הפלסטיני  הבא  הדור  לסטינית. 
וזה  יותר  טוב  ועתיד  איכותי  לחינוך 
בדיוק מה שהחוק שואף להשיג בהתאם 

לחזון המכון".

יוזמה בקונגרס: ארה"ב תחל לפרסם דו"ח 
שנתי על ההסתה ברשות הפלסטינית

הדרישה לשקיפות ברשות עולה רף:

הצעת החוק, ביוזמת חברי קונגרס משתי המפלגות, דורשת מהרשות לקבל אחריות על תכני הסתה המופיעים בתכנית הלימודים בבתי 
הספר ^ בנוסף ייבדק אם הפלסטינים עושים שימוש בכספי סיוע אמריקניים לקידום הסתה במערכת החינוך שלהם

תודה ל'אבא' הגדול

ביטוי הולם | דוד גרינפלד

יצאתי  לתפילה.  מאוד  ממהר  ואני  מאוחר,  קמתי  "היום 
ברגע האחרון ממש ואצתי רצתי בנשימה אחת כדי להספיק 

ולהגיע בזמן...
"לא נעים לי לאחר לתפילה, ולאחרונה זה קרה כבר כמה 
פעמים. והנה, ניגש אלי יענקי, בנו של השכן, ומבקש ממני 

לעזור לו לחצות את הכביש.
"אוי, מה עושים?! – לאחר לתפילה, זה 'איום', ולא לעזור 
ליענקי לחצות את הכביש, זה 'נורא'; אבל הבנתי שאני חייב 
כדי  דקתיים  דקה –  עוד  חיכיתי  ידי,  את  לו  נתתי  לו.  לעזור 

שנוכל לחצות בבטחה, ואז עברנו לצידו השני של הכביש.
ולא  למדרכה  בהגיענו  מיד  ברח  יענקי   – קרה?  מה  "הי, 

ראיתיו יותר. מדוע לא אמר "תודה"? - - -
ולשמוליק  לאיציק  עוזר  אני  הליכתי  בעת  יום  יום  "וכך 
ולחבריהם לחצות את הכביש. אני מקדיש כמה דקות טובות 

למטרה חשובה זו, ומדוע לא כולם אומרים 'תודה'?
כמו  חבריו,  וכל  יענקי  של  להורים  כאן  פונה  "אני 
שלימדתם את בניכם לבקש את עזרתי, למדו אותם גם לומר 

פשוט 'תודה'!!!
"בברכה ה'אבא' הגדול"...

מכתב זה התקבל כתגובה למאמר הקודם תחת הכותרת: 
וכלשונו  ככתבו  כמעט  כאן  ופורסם  הגדול',  ל'אבא'  'תגידו 

ממש.
של  לתפקידו  במקביל  נכון.  שנכון  מה  נאמר,  כך  על 
הכביש  את  לחצות  לסייע לילדים  המתבקש  הגדול  ה'אבא' 
בבטחה, וכפי שכותב הקורא הנכבד, הדבר עלול לגזול ממנו 
דקות טובות ויקרות מאוד להעביר את הילד בנתינת יד או 
השני  לצד  מגיע  שהוא  עד  עין  קשר  על  בשמירה  לפחות 
הטוב  בהכרת  לנהוג  הוא  הילדים  של  תפקידם   – בשלום 

ולהגיד 'תודה'.
בעת  דווקא  מוצלחת,  חינוכית  בהזדמנות  מדובר 
בחציית  הזהירות  חשיבות  את  לבניהם  משננים  שההורים 
כאן  מבוגר,  עזרת  ללא  לחצות  שלא  אותם  ומזהירים  כביש 
המקום להחדיר בדרך עקיפה את המידה היקרה של 'הכרת 

הטוב' – להגיד 'תודה' לאותו 'מבוגר'.
להעריך  יש  כמה  עד  לילדים  להסביר  חשוב  כמה  אוי 
ולהוקיר טובה עבור הזולת העושה עמך חסד, ולפעמים אף 

מדובר ב'חסד של אמת' שאינו מצפה לתשלום גמול. 
ביהדות.  מאוד  ובסיסי  חשוב  יסוד  היא  הטוב  הכרת 
עבודת ה' שלנו כרוכה גם בעיקר ברגשי ה'הכרת הטוב' שיש 

לנו עבור הבורא החונן אותנו בכל טוב בכל רגע נתון. 
וכאן המקום אכן גם להודות ל'אבא' הגדול שבשמים, על 
יוצאים  שאנו  גיחה  כל  על  בשלום,  עוברים  שאנו  כביש  כל 
כל  ועל  ובמרגוע,  בנחת  ובשלווה,  בשלום  ושבים  מהבית 
פשוט  שעה.  ובכל  עת  בכל  עמנו  ועושה  עשה  אשר  החסד 

– להגיד 'תודה'.

הנסיך הבריטי מחלק את ירושלים
ביקורו הרשמי של הנסיך ויליאם בישראל וברשות הפלסטינית נתפס כצעד של רצון טוב 

כלפי ישראל ^ אך כעת נראה שישראל לא תשבע ממנו נחת רבה

מאת כתב 'המבשר'

בקרוב  יגיע  ויליאם  הבריטי  הנסיך 
לביקור רשמי בישראל וברשות הפלס־
טינית, שיהיה הביקור הרשמי הראשון 
של מי מבני משפחת המלוכה הבריטית 
אולם,  הקמתה.  מאז  ישראל  במדינת 
הדרך  כעת  כבר  מעיבה  הביקור  על 
תכנית  את  להציג  הבריטים  בחרו  בה 
מאוד  ישראל  שאותו  באופן  הביקור, 

לא אוהבת.
'ידיעות',  בעיתון  הדיווח  פי  על 
ארמון  החליט  מחלוקת  מעורר  בצעד 
ביקורו  את  לסווג  הבריטי  המלוכה 
במזרח  שנמצאים  באתרים  הנסיך  של 
והעיר  הזיתים  הר  כדוגמת  ירושלים, 
העתיקה, כחלק מהביקור הרשמי בר־
שות הפלסטינית. לעומת זאת, במהלך 
ביקורו בישראל יסתפק הנסיך בביקור 

ב'יד ושם' ובתל אביב בלבד.

הדגיש  הבריטי  המלוכה  ארמון 
של  פוליטי  הלא  "האופי  את  אמנם 
בדומה  מעלתו,  הוד  של  התפקיד 
אולם  אחרים",  מלכותיים  לביקורים 
הדרך  את  אוהבים  לא  מאוד  בישראל 
במ־ גורם  הביקור.  תכנית  נבנתה  בה 

כי  ל'ידיעות'  מסר  הבריטי  החוץ  שרד 
ישרא־ שטח  לא  היא  ירושלים  "מזרח 

לי", בתגובה להחלטה לשבץ את אתרי 
העיר העתיקה בביקור ברשות.
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בכירי הרופאים בישראל יעניקו ייעוץ חינם במשרדי 'בוני עולם'
במסגרת שבוע קבלות הקהל המיוחדות יעניקו בכירי הרפואה ייעוץ רפואי ללא תשלום במשרדי 'בוני עולם' בבני ברק בכל 
תחומי רפואת הנשים • בין מומחי הרפואה הבכירים: ד"ר שולמן, ד"ר באום, ד"ר מדג'ר, פרופ' סיון, ד"ר הראל ופרופ' רייש

יעניקו  בישראל  הרופאים  בכירי 
ייעוץ חינם במשרדי 'בוני עולם'. הייעוץ 
למ־ גם  ביניהם  רבים  בתחומים  יוענק 

הריון  בעיות  עם  המתמודדות  שפחות 
נערות  ורפואת  גנטיקה  בעיות  בסיכון, 

מתבגרות. 
על  אחת  לא  מעיב  הכלכלי  הנושא 
'בוני  ארגון  והייעוץ.  הטיפול  אפשרויות 
עולם' אשר שם לו למטרה לבנות עול־
מות ולסייע למשפחות, מבין את הנחי־
צות הרבה, ויקיים שבוע קבלת קהל עם 

מיטב מומחי הרפואה, וללא כל עלות. 
בין התאריכים ד' לח' בתמוז, יקבלו 
בכירי  ברק  בבני  עולם'  'בוני  במשרדי 
על  יקלו  ובכך  המשפחות  את  הרופאים 
זאת  וכל  לישועה,  המצפות  המשפחות 

ללא תשלום. 
בין מומחי הרפואה הבכירים שיקב־
לו את הקהל: ד"ר אדריאן שולמן, מנהל 
לפריון במרכזים  מומחה   IVF מחלקת
יגאל  ד"ר  ומאיר,  אסותא  הרפואיים 
פרופ'  לאורולוגיה,  בכיר  מומחה  מדג'ר 
ומיילדות  נשים  אגף  מנהל  סיון  אייל 
בבית החולים תל השומר מומחה לסיכון 
מחלקה  ראש  באום  מיכה  ד"ר  גבוה, 
בהרצליה  סנטר  ומדיקל  שיבא  בביה"ח 
מומחה לפריון ולפתרון בעיות הלכתיות, 
לילדות  מרפאה  מנהלת  הראל  י.  ד"ר 
א.  ופרופ'  השומר  תל  בבי"ח  ומתבגרות 
רייש מנהלת המכון הגנטי בביה"ח אסף 

הרופא. 
היענות  נרשמה  הארגון  במשרדי 
מבקשים  אשר  הציבור  מצד  רבה 
להיפגש עם מומחי הרפואה, ולאור מס־
ההרשמה  תיסגר  המוגבל  המקומות  פר 
בימים הקרובים. להרשמה: 03-9491212.

כידוע, בארגון 'בוני עולם' שבראשו 
מערך  מופעל  בוכנר,  שלמה  הרב  עומד 
לטובי  והפניה  רפואי  ייעוץ  של  מקצועי 
הרופאים בארץ ובעולם כמו גם מכונים 

והמעבדות המובילות בעולם. 
מלבד  מקפידים  עולם'  ב'בוני 
בא־ הטובים  הרפואה  למומחי  ההפניה 

ותמיכה,  רגשי  ליווי  על  גם  ובעולם  רץ 
גמ"ח תרופות ואביזרים בפריסה ארצית 
מלאה, 24 שעות ביממה, מחלקה גנטית 
שאר  ושל  משפחתיות  מחלות  למניעת 
זאת  וכל  בתחום,  הרלוונטיים  הנושאים 
הפו־ גדולי  וליווי  הלכתית  הקפדה  תוך 

סקים בדור. דגש מיוחד ניתן בארגון על 

המוחלט  והחיסיון  הדיסקרטיות  שמירת 
הטי־ את  להם  ולהעניק  המטופלים  של 

פול המקצועי ביותר בשים לב על הליווי 
הרגשי. 

'בוני  נציגי  משתתפים  חודש  מדי 
עולם' בהשתלמויות מקצועיות ונחשפים 
המובילים,  העולמיים  המחקרים  לכל 

המתקדמות  והטכנולוגיות  החידושים 
ביותר, ונועצים באופן יום יומי עם טובי 

הרופאים בתחום. 
הארגון זוכה לשיתוף פעולה וברכת 
גדולי הדור מכל החוגים והעדות ופועל 
בשיתוף פעולה הדוק עם כל מרכזי הר־

פואה הגדולים בישראל ובחו"ל.

במסגרת מיזם ההשמה הארצי של המרכז להכשרת מורים אחיה:

עשרות מלמדים שובצו במשרות
מובילות בתחום ההוראה

נתפסו שב"חים שפרצו כספות
מאת חיים מרגליות

חמישה  לכדה  המשטרה 
למ־ שפרצו  חוקיים  בלתי  שוהים 
כספים.  עם  כספות  וגנבו  שרדים 
בל־ שוהים  חמישה  החשד,  פי  על 
ללא  השטחים  תושבי  חוקיים  תי 
אישורי כניסה לישראל, פרצו בית 
אביב,  בתל  המשביר  ברחוב  עסק 
המכילות  כספות  שתי  נגנבו  ממנו 

כ־10 אלף ש"ח במזומן.
חקי־ ביצעו  יפו  תחנת  חוקרי 
באמצ־ שימוש  לרבות  זריזה  רה 

חקירה  ופעולות  טכנולוגיים  עים 
לדירת  אותם  שהובילו  נוספות 

מסתור ברחוב יפת ביפו.
השו־ את  הפתיעו  השוטרים 
בא־ מנסים  כשהם  בדירה  דדים 

מצעות מסור חשמלי וכלי פריצה 
נתפס  עוד  הכספות.  את  לפרוץ 
כגנוב  החשוד  רב  רכוש  בדירתם 
טלפונים  חשמליים,  אופניים  כגון 

סלולריים וציוד נוסף.
לחקירה  נעצרו  החמישה 
בסיומה נכלאו והובאו לבית המש־
פט שהחליט להאריך את מעצרם.

הישג אדיר לטראמפ: קים ג'ונג און חתם על מסמך הבנות
הצפונית,  בקוריאה  בכיר  רשמי 
ההסכמות  ליישום  להביא  כדי 

הללו. 
הארבעה,  מבין  השני  הסעיף 
רומז למעשה כי קוריאה הצפונית 
עם  שלום  הסכם  להשיג  תפעל 
יותר  לאחר  הדרומית,  קוריאה 
המדינות  בין  סכסוך  שנות  מ־60 
טוענת  מהן  אחת  שכל  האחיות, 
קו־ האי  חצי  שטחי  על  לריבונות 
הסעיף  גם  רומז  לכך  כולו.  ריאה 
ההסכם  את  המאשרר  השלישי 
הצ־ קוריאה  מנהיגי  בין  שנחתם 

פונית וקוריאה הדרומית. 
נראו  בהם  הקצרים  ברגעים 
העיתו־ לעיני  יחד  המנהיגים  שני 

נאים, ניתן היה להבחין כי שניהם 
מתאמצים להפגין ידידות הדדית 
ואף  ידיים  לחצו  הם  מסויגת.  אך 
עם  זה.  של  זרועו  על  זה  טפחו 
זאת, לא נראו חיוכים משוחררים 
מרחי־ ומחוות  המנהיגים  שני  בין 

קות לכת של המנהיגים החבוקים, 
הראשו־ בפגישתו  שהיה  כפי 

קוריאה  נשיא  עם  קים  של  נה 
הדרומית. 

מסיבת  טראמפ  כינס  בהמשך 
במהלך  כי  הבהיר  בה  עיתונאים 
באוזניו  קים  התחייב  הפגישה 
הבליס־ מהטילים  גם  להתפרק 

בארצו,  המדענים  שפיתחו  טיים 
על אף שנושא זה לא הוזכר במס־
מך החתום. טראמפ נשאל על ידי 
עיתונאים אם בכוונתו להזמין את 

הלבן,  בבית  לביקור  בעתיד  קים 
והשיב בחיוב. 

העי־ במסיבת  הבהיר  טראמפ 
תונאים, כי כל עוד לא הוצא הנשק 
הגרעיני אל מחוץ לשטחי קוריאה 
תישארנה  הסנקציות  הצפונית, 
בתוקף, ולא תהיה בהן שום הקלה. 
פירוקה  כי  הבטיח  הוא  זאת,  עם 
של קוריאה מהנשק הגרעיני יקרה 

"מהר מאוד". 
ששינוי  הוכיח  "קים  לדבריו, 
אמיתי הוא דבר אפשרי". טראמפ 
הגדולה  למתיחות  התייחס  גם 
"כל  ואמר:  המדינות  בין  ששררה 
אבל  במלחמה,  לפתוח  יכול  אחד 
כדי  אמיצים  מנהיגים  דרושים 

לכונן הסכם שלום בר קיימא". 
הדגיש  האמריקאי  הנשיא 
לא  הצפונית  קוריאה  עוד  כל  כי 
במ־ בהסכם  חלקה  את  ממלאת 
הטבה  לשום  תזכה  לא  היא  לואו, 
בשונה  כי  ציין  גם  הוא  מחווה.  או 
הוא  קלינטון,  ביל  לשבר  מהנשיא 
כסף  של  תשלומים  יעביר  לא 
מזומן לקוריאה הצפונית בתמורה 
לחתימה על ההסכם או לכל צעד 

שהיא תנקוט. 
שיבוצע  לאחר  זאת,  עם 
הגרעיני,  מהנשק  קוריאה  פירוז 
להשיב  ישמח  הוא  טראמפ,  אמר 
החיילים  אלף   32 את  לארה"ב 
קבע  דרך  המוצבים  האמריקאים 
את  להפסיק  הדרומית,  בקוריאה 
'משחקי המלחמה', ולהסיר את כל 

הסנקציות באופן מלא ומוחלט. 

האמריקאי  המדינה  מזכיר 
ייצא  כי  הודיע  פומפאו  מייק 
הדרומית  לקוריאה  הבוקר  עוד 
את  להתחיל  כדי  לסין,  וממנה 
במישו־ המדינות  בין  המו"מ 

נושא  כי  והדגיש  השונים,  רים 
הלוחמים  של  שרידים  השבת 
בקוריאה  שנותרו  האמריקאים 
חיוני  בסיסי  חלק  הנו  הצפונית, 
בין  השיחות  ניהול  להמשך  מאוד 

המדינות. 
משכה  בסינגפור  הפגישה 
כולו,  העולם  מרחבי  לב  תשומת 
הגיבו  העולם  מרחבי  ומנהיגים 
לה בדברי שבח והלל, מתוך תקוה 
עמוקה שההסכם אכן יבוצע בפו־
על, ושהאיום הגרעיני של קוריאה 

הצפונית, יחלוף מהעולם. 
עם זאת, גם ביקורת לא נחסכה 
מכיוונה  הן  האמריקאי,  מהנשיא 
של איראן שקראה שוב ושוב למ־

שטר הצפון קוריאני שלא לחתום 
קראה  ההסכם  ולאחר  הסכם,  על 
התחייבותה,  את  למלא  שלא 
משום שטראמפ "ידוע כמי שאינו 
מכבד הסכמים", והן מצד גורמים 
המתנגדים לטראמפ בתוך ארה"ב, 
הדמוקרטית  הסנאטורית  בהן 
כי  שטענה  פלוסי,  הגב'  הבכירה 
בכך שנפגש עם קים, העלה טרא־

למעמד  הצפונית  קוריאה  את  מפ 
עם  היד  ובלחיצת  לארה"ב,  שווה 
הרודן המדכא את בני עמו וטובח 
למ־ לגיטימיות  העניק  הוא  בהם, 

שטר הרשע והרוע. 

שמדובר  האפשרות  את  בחשבון  לקחת  שצריכים  כמובן 
בתרמית, ובנסיון למשוך זמן עד שתעבור תקופת שלטונו של 
לראווה  ולהציג  לשוב  יוכל  כי  קים  מקווה  אז  טראמפ,  דונלד 
ייתן  לא  שהוא  הבהיר  טראמפ  אבל  שלו.  הגרעיני  הנשק  את 
לסיפור בקוריאה להימשך זמן רב, ומבחינתו ההכרעה צריכה 
משיכת  יאפשר  לא  אופן  בשום  הוא  חודשים.  בתוך  להתקבל 

זמן עד לאחר סיום הקדנציה הראשונה שלו כנשיא ארה"ב. 
גם טבעת החנק של הסנקציות הבינלאומית אינה מצדיקה 
את השינוי הפתאומי הזה. בקוריאה שוררים רעב ומחסור כבר 
שנים, בעוד הסנקציות הולכות ונעשות כבדות יותר ויותר. עד 
עכשיו הם לא הפריעו לקים להמשך ולפתח במרץ את הנשק 
ב־180  כיוון  לשנות  החליט  הוא  ופתאום  והבליסטי,  הגרעיני 

מעלות?
שחולל  זה  הוא  טראמפ  של  הצבאי  שהלחץ  שיאמרו  יהיו 
את המהפך. אבל הלחץ הצבאי למי שאינו זוכר, כבר הפך רופף 
ארוכים,  חודשים  לפני  כבר  נרגעה  הגבוהה  המתיחות  מאוד. 

ומאז חלה הטבה ביחסים עוד לפני שדובר על הסכם כלשהו.
לנוכח כל האמור, אולי אפשר להציע אפשרות הכוללת את 

כל האופציות הללו יחד, ואינה צמודה אף לא לאחת מהן. 
הפ־ במודל  לנקוט  שבמקום  החליט  און  ג'ונג  שקים  יתכן 

בכך,  פומבית  והצהרה  גרעיני  נשק  ייצור  של  וההודי,  קיסטני 
עמימות  על  שמירה  של  הישראלית  בגישה  לנקוט  בוחר  הוא 
חוששים  אויביה  העולמות,  מכל  נהנית  ישראל  הזה.  בתחום 
מפני נשקה הגרעיני, אך אינם יכולים לפעול להטלת סנקציות 
נגדה, כי היא מעולם לא הכריזה שיש לה נשק כזה, ולא נמצאה 

לכך כל הוכחה. 
קים ג'ונג און רצה להגיע למצב שבו העולם כולו ידע שיש 
בידיו פצצת מימן רבת עוצמה. יש לו טילים בליסטיים עם טווח 
ארוך. עכשיו הוא יכול להתפרק מנשקו הגרעיני. תמיד יצטרכו 
אויביו לקחת בחשבון שאולי הוא השאיר לעצמו כמה ראשי 
מישהו  אם  שנה,  חמישים  בעוד  גם  טווח.  ארוכי  וטילים  נפץ 
בחשבון  לקחת  יצטרך  הוא  הצפונית,  בקוריאה  לתקוף  ירצה 

את האופציה הזאת. 
אני באופן אישי מעריך שקים ישאיר אצלו כמה ראשי נפץ, 
אבל גם אם הוא לא יעשה זאת, העולם לא יוכל להיות בטוח 

בכך במאת האחוזים. 
ידאג  טראמפ,  עידן  אחרי  יירגע,  שכשהלחץ  להניח  סביר 
קים לפזר גם רמזים קלושים פה ושם, על כך שהוא כן השאיר 
באופן  זאת  יכחיש  הוא  מכן  לאחר  אטום.  פצצות  כמה  אצלו 
אחרי  רק  תגיע  היא  לבוא,  תמהר  לא  ההכחשה  אבל  רשמי, 
שאולי  העובדה  את  לעכל  לעולם  לאפשר  כדי  אחדים,  ימים 

באמת יש בידיו נשק גרעיני למרות הכל. 
הבינ־ לקהילה  חוזר  הוא  העולמות:  מכל  קים  ייהנה  כך 

מפני  עליו  מגן  ההסכם  לבן,  סוס  על  רכוב  כשהוא  לאומית 
לו  תהיה  אדם,  זכויות  להפרת  בטענה  עליו  שיוטלו  סנקציות 
ערבות בטחונית של ארה"ב, הוא יזכה למסחר פתוח וחופשי, 
בע־ להתערב  יעז  שאיש  מבלי  ברזל  ביד  בארצו  לשלוט  ויוכל 

נייניו הפנימיים של המשטר הצפון קוריאני. 

פרשנות // יעקב א. לוסטיגמן 

ראש הממשלה העיד בפרשת הצוללות
מאת חיים מרגליות

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
לראשונה  עדות  אתמול  מסר 
'תיק  המכונה  הצוללות,  בפרשת 
שנוגעת  בחקירה  מדובר   .'3000
גרמניה,  עם  הצוללות  לעסקת 
האם  הוא  שנחקר  החשד  כאשר 

הקשר  ומה  בצוללות  צורך  היה 
הגרמנית  המספנה  של  לזכייתה 
המת־ הצוללות  לאספקת  במכרז 

קדמות.
ראש  כי  אמרו  במשטרה 
הממשלה מסר עדות במשך מספר 
המ־ חקירה  במסגרת  וזאת  שעות 
מת־ החקירה   .433 בלהב  נוהלת 

פרקליט  של  ופיקוח  בליווי  נהלת 
המדינה ובאישור היועץ המשפטי 

לממשלה.
הממשלה  ראש  של  מטעמו 
נתניהו  הממשלה  "ראש  כי  נמסר 
 .3000 בתיק  פתוחה  עדות  מסר 
מכלול  את  בהרחבה  פרט  הוא 
שהנחו  המקצועיים  השיקולים 

בנושא  ההחלטות  בקבלת  אותו 
וחשיבותם  השיט  וכלי  הצוללות 
הממשלה  ראש  המדינה.  לבטחון 
לו  שניתנה  ההזדמנות  על  מברך 
בשלמותה  התמונה  את  להבהיר 
לטענות  ולתמיד  אחת  קץ  ולשים 
ידי  על  נגדו  שהושמעו  השווא 

פוליטיקאים ואחרים".

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

שכונת נתיב האבות 
ביישוב אלעזר פונתה

עצמם,  המדינה  משיבי  שהבהירו 
ומוסכם  חלופי  פתרון  גובש  כיום 
גם למשפחות המתגוררות בששת 

המבנים".
מהמ־ נמסר  הצהריים  אחר 

והתפנו  פונו  מהבוקר  כי  שטרה 
והורחקו  משפחות   12 מרצון 
הב־ בתוך  שהיו  אדם  בני  מאות 

ובסמוך  להריסה  המיועדים  תים 
שיח  במסגרת  מרביתם  אליהם, 

והידברות אותו מנהלת המשטרה 
מול המתיישבים. 

הכוחות  הגיעו  מסוים  בשלב 
התבצרו  בו  בישוב  האחרון  לבית 
הבו־ שעות  מאז  צעירים  מאות 
נתקלו  השוטרים  "לצערנו,  קר. 
והתנגדות  באלימות  זה  בבית 
ידויי  שכללה  וחריגה  אקטיבית 
אחרים  וחפצים  בקבוקים  אבנים, 
לעבר הכוחות. כתוצאה מאלימות 
חמורה זו והשלכת החפצים לעבר 
נח־  – ברוטאלי  באופן  השוטרים 

ונזקקו  שוטרים  שני  בראשם  בלו 
שוטר  וכן  רפואי,  טיפול  לקבלת 
קל",  באורח  ברגלו  נפגע  נוסף 

נמסר מהמשטרה.
הפינוי,  נגד  המחאה  במסגרת 
מי־ ביציאה  גם  הפגנה  התקיימה 

רושלים, שם נחסם הכביש לפרק 
המפגינים  בשל  כשעה,  של  זמן 

שירדו לנתיבי התנועה.
בשעת  הושלם  כולו  הפינוי 
אחרוני  פינוי  עם  מאוחרת,  ערב 
האחרון.  בבית  שהיו  המתבצרים 
נעצרו  כי  נמסר  האירוע,  בסיכום 
ושני  מבוגר  מעורבים,  שלושה 
שוטרים  שישה  כן,  כמו  קטינים. 
רובם  רפואי,  טיפול  לקבלת  פונו 
נותר  ואחד  מכן,  לאחר  שוחררו 

לאשפוז.
חלק  נטלו  המבצע  במהלך 
כ־2,300 שוטרים ואנשי מג"ב. כמו 
כן הורחקו למעלה מ־500 צעירים 
אוטובוסים  ב־15  במקום  שהיו 

שהוקצו לכך. 

רק שבועיים חלפו מאז החל מיזם 
ההשמה של אחיה לפעול והפניות לא 
מפסיקות לזרום. מנהלי מוסדות חינוך 
וכן  מקצועיים  מלמדים  המחפשים 
מתאימה  עבודה  המחפשים  מלמדים 
פונים לאחיה ומלווים ע"י יועץ השמה 
בצורה  הפאזל  את  שמרכיב  מקצועי 
והמלמ־ המנהלים  לטובת  מושלמת 

דים. 
בעיתוי  הנכון  הדבר  שזהו  "נראה 
הנכון". אומרים מנהלי המוסדות. הרב 
להודות  ביקש  ידוע  ת"ת  מנהל  י.ל 
לאחיה: "השירות הנפלא מבית אחיה 
הסיזיפית  העבודה  את  עלינו  מקל 
מלמדים  אחר  חיפוש  של  והמייגעת 
להתעסק  זמן  לנו  ומותיר  מתאימים 
של  חינוכם  למען  החשובים  בדברים 

ילדי ישראל".
נולד  שהמיזם  מספרים  באחיה 
כחלק מהמעטפת אותה הם מספקים 
לאחר  מורים,  בהכשרת  ללומדים 
לימודיהם  את  מסיימים  שהמלמדים 
הם זוכים ליועץ השמה אישי שמסייע 
"לא  מתאימה.  עבודה  במציאת  להם 
עומדים  שלנו  ההשמה  שאחוזי  פלא 

המוסדות  שמנהלי  העובדה   ,89% על 
מוקירים ומעריכים את הלומדים בא־

מסייעת  אותם  דווקא  ומחפשים  חיה 
להם בשדה החינוך".

פעילות  שנות  עשרות  לאחר 
השירות  את  להרחיב  באחיה  החליטו 
למנהלי  הן  לסייע  כדי  הציבור  לכלל 

המוסדות והן למלמדים.

היוזמה הברוכה התקבלה בברכה 
ובשמחה בכל שדרות החינוך, וכאמור 
קצרה  כה  תקופה  לאחר  עתה  כבר 
במשרה  מלמדים  עשרות  שובצו 
מתאימה. באחיה מציינים בסיפוק את 
ההצלחה הרבה של המיזם אשר הינו 
אחיה  של  הגדולה  מתרומתה  חלק 

למערכת החינוך בתלמודי התורה.
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המבשר | יום ד', ל' בסיון תשע"ח | עמוד ה

ירושלים | מכירהֳ
 + מטר   118 חד   5 בכדורי  בבלעדיות 
16 מטר מרפסת קומה-5 נוף פנורמי 
רק  ראיה  הזיק  ירושלים,ללא  לכל 
 052-7658-638 ש''ח   3200.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20048821]

ק"א  משופצת,  מ"ר   100 בשטראוס 
מרפסת   + שמש  שטופת  מעלית,   +
נדל"ן  א.מ.  ש''ח   2,350,000 11מ"ר. 

076-540-7076
[20048820]

הול   + 3חד'  בצפניה  בשוק!  חדשה 
רק  ומאוררת,  מוארת  ק"ב  מ"ר   70
076-540- א.מ.נדל"ן  ש"ח   1,700,000

7076
[20048819]

 4 אליהו,  בנופי  להימכר!  חייבת 
"תיווך  מרפסות   2 מ"ר,   112 חד', 

היימיש" 0527-649-565
[20048804]

 200 מעל  לבלז,  צמוד  בסורוצקין 
מ"ר בנוי + 80 מ"ר מרפסות, מתאימה 
053- מציאה.  במחיר  לחלוקה, 

3110323
[20048801]

ילין/ בדוד  זוכה!  הקודם  מציאה!! 
ק"א  מטר,   70 חד   3 משה  זכרון 
 1660.000 רק  וחדישה  מושקעת 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20048783]

חד   7 מטר   220 אמונים  בשומרי 
 4.500.000 רק  מאד  ומושקע  מפואר 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20048757]

מפואר  מטר   160 פנטהוז  בבלוי 
ומושקע נוף מדהים, התר בניה לעוד 
052- שח   3700.000 רק  מטר   40

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20048756]

 85 חד   4 החיים  גשר  ברוך  במקור 
ומהצד  בגג  גדולות  אופציות   + מטר 
 052-7658-638 שח   2200.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20048755]

אחינועם 5  בפאג"י  מציאה!  מציאה!! 
חד 120 מטר ק"א + 30 מטר מרפסת 
052- שח   2700.000 רק  ואופציות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20048754]

החלטה!  ומהירי  למשקיעים!! 
פרטי  בנין  מאה-שערים,  בהתחלת 
ל  לחלוקה  אפשרות  מטר  כ-30 
קומות   4 ולבנית  חלקה,  תתי   2/3
 052-7658638 שח   1500.000 רק 

"היימשע תיווך"-הנדלס
[20048652]

ק"ב,  כחדשה  הכהן  אדוניהו  צבי  נוה 
מעלית,   + סוכה  מרפסת  מ"ר,   73
רוממה   *   * גמיש   ש''ח   2,080,000
קומה  חד',   6 לגמרי!  חדשה  ברנדיס, 
 3 נטו,  מ"ר   140 שבת,  מעלית   +  4
מדהים,  נוף  מ"ר,  מרפסת 12  כיוונים, 
גמיש  ש''ח   4,300,000 שירותים,   3

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20048612]

אזור  לראות!  כדאי  בשוק!  חדשה 
מול  חסד  מתורת  כניסה  בעלז 
ק"ג 85  ח',   3.5 תורה  אהבת  ביהכנ"ס 
סוכה,פינתית,  מרפסת   + כ"א,   3 מ"ר, 
עם אישור בניה על הגג דירת 75 מ"ר, 
גדולות,  מרפסות  להוציא  אפשרות 
 ,02-5379474 תיווך  טובים.  שכנים 

053-3179474
[20048598]

צפניה  מציאה!  בשוק!  חדשה 
מ"ר,   40 יח"ד   + ח'   2.5 מ"ר,   60 ק"כ, 
גמיש  ש''ח   1,730,000 טובה,  הכנסה 
מ"ר,   90 חד',   3 דרסטית!  ירידה   *   *
נוף  כ"א,   3 מהודרת,  שבת  מעלית 
תקרה   + גבוה  סטנדרט  מדהים, 
053-  ,02-5379474 תיווך  גבוהה 

3179474
[20048597]

בגאולה כ 90 מטר + גג עם אופציה ל 
052- 2.900.000שח  רק  קומות   2/3

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20048542]

חד   2.5 מטר   53 ילין  בדוד  מציאה! 
052- שח   1.380.000 רק  אופציות   +

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס.
[20048541]

הקודם זוכה !! באדוניהו הכהן סמוך 
 2  + 3.5חד'  מטר  כ100  אילן  לבר 
מרפסות ק"כ רק 2280.000 שח -052

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20048540]

דירת  אילן  לבר  סמוך  ברכה!  בישא 
שכנים  מעלית,   + מטר,   כ 100  חד'   4
היימשע, ק"ב רק 2300.000 שח -052

7658638 היימשע תיווך-הנדלס
[20048474]

ברוממה היוקרתי הזדמנות מיוחדת! 
בנין בוטיק חדש במיקום מרכזי, 3-6 
חד', מרפסות גינות ונוף, 26,000 ש''ח 
 052-7171468 השבת"  "כיכר    למ"ר. 

מיכאל  
[20048452]

תמ'א  של  בניה  בשלב  ישראל  בשרי 
בישיבה  גאולה   *  2600000 חד'   5
 *  3500000 למוסד  גם  מיפ'   3 חד'   6
/שבת  מעלית  ק'ג   3 מאירות  בפנים 
 3 דפנה  במעלות   *  2400000 סוכה 
 10 בהכנה  תמ'א  כמו'כ  מרפסת  ק'1 
דק' מבר אילן 2000000 תיווך מינחת 

יצחק 0548429798 026764119
[20048436]

במחירים  דירות  מס'  נוף  במצפה 
מצוינת  תורה,  בעזרת   * טובים 
דירות   3 יצחק  במנחת   * טוב  במחיר 
חניה   + מ"ר,   95 חד',   3 באהליאב   *
בינה  באמרי  ש''ח.  ומחסן, 2,450,000 
 100 לעלות  ק'  חצי  חד'   4.5 נהדרת! 
 2,700,000 סוכה.   + משופצת  מ"ר, 
053-  ,02-5379474 ש''ח.תיווך 

3179474
[20048292]

בנין  משה,  קרית   / שאול  בגבעת 
 + מ"ר   110 וחדש,  יוקרתי  בוטיק 
נוף,   + כיוונים   4 מ"ר,   13 מרפסת 
דירה אחרונה! 2,600,000 ש''ח. "כיכר   

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20048256]

תמ"א  חד',  מ"ר, 4  שאול 100  בגבעת 
מרהיב  הכי  הנוף  חדרים,   2 לעוד   38
"כיכר    ש''ח.   2,500,000 רק  בעיר! 

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20048255]

בגאולה - בית ישראל, דירה יוקרתית 
בבנין חדש, 100 מ"ר, 5 חד' + מרפסת 
"כיכר    ש''ח.   2,200,000 רק  מ"ר,   15

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20048254]

מטר   170 פרטי  בית  ברוך  במקור 
מאושרת  טאבה   + מטר   50 חצר   +
רק  קומות   2 עוד  לבנית  ואפשרות 
 052-7658-638 שח   4.800.000

היימשע תיווך-הנדלס
[20048148]

בונבונירה בשטראוס! 4 חד' 72 מטר, 
ביותר  מושקעת  ומפוארת,  חדשה 
 052-7658-638 ש''ח   2050.000 רק 

היימשע תיווך-הנדלס
[20048011]

בסורוצקין, מיקום הכי מבוקש, 5 חד', 
כיוונים,  מ"ר, 3  מרפסת 40  מ"ר,   125
"כיכר    ש''ח.   3,550,000 נוחה,  קומה 

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20047982]

חדשות  דיור  יחידות   2 בצפניה 
שח   8000 ב  מושכרות  ומפוארות 
 052-7658-638 שח   1980.000 רק 

היימשע תיווך-הנדלס
[20047955]

ישראל  בבית  ממש  של  מציאה 
פרויקט חדש 2.5 חד 45 מטר + חלל 
כניסה  ש"ח   1.250.000 רק  מטר   36
היימשע   052-7658-638 חודש   18

תיווך-הנדלס
[20047954]

באמרי בינה לכיון הנוף 5 חד 115 
מושקעת  ק-1  מדהים  נוף  מטר 
 2.700.000 רק  פסח  מטבח  מאד 
היימשע   052-7658-638 ש''ח 

תיווך-הנדלס
[20047953]

 *   * בשוק!  חדשה  בבלעדיות!! 
מעלית   + ק"ג  חד'   5 משה  בגבעת 
חסד  תורת  צאנז   *   * גדולה.  סוכה 
נוספת  לקומה  ביד  רשיון  ק"ג  ח',   3.5
+ אפשרות לרשיון קומה שניה, 3 כ"א 
למעלית.  תוכנית  אפשרויות,  עוד   +
02- תיווך  יח"ד.   + מ"ר   60 צפניה   *

053-3179474 ,5379474
[20047929]

ל-   38 תמ"א   + מ"ר   30 בסנהדריה 
מיקום  גדולה,  לגינה  גישה   + מ"ר   25
 1,250,000 רק  נוחה,  קומה  מעולה, 
 052-7171468 השבת"  "כיכר    ש''ח 

מיכאל  
[20047917]

פוטנציאל  עם  נכס  ישראל  בבית 
רק  מ"ר.   1000 סה"כ  הרחבה 
12,500,000 ש''ח "כיכר   השבת" -052

7171468 מיכאל  
[20047916]

מ"ר,   28 להשקעה  דפנה  במעלות 
ש''ח,  ב- 3200  מושכר  מרכזי,  מיקום 
השבת"  "כיכר    ש''ח.   1,000,000 רק 

052-7171468 מיכאל  
[20047915]

אמונים  בשומרי  ממש!  של  מציאה 
 + מטר   90 חד'   4 חדישה  דירה 
מרפסת סוכה, קומה ב רק 2.150.000 
 052-7658638 זוכה!  הקודם  ש''ח 

היימשע תיווך - הנדלס
[20047630]

דירת 115  ברוך  במקור  במחיר!  ירדו 
מטר חדשה, 3 כ"א אפשרות לחלוקה 
 5 לדירת  או  ויחידה,  לדירה  פנימית 
שח   2750.000 רק  המוכר  ע"ח  חד', 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20047555]

פאר  דירת  הכהן  אדוניהו  צבי,  בנווה 
150 מטר + מרפסת 12 מטר + מעלית 
052- ש''ח   4000.000 רק  ג  קומה 

7658-638 היימישע תיווך - הנדלס
[20047554]

בבלעדיות בירמיהו פרויקט אחוזי 
חד'   4 רוממה,  מגורה/משכנות 
ק"ד  מטר   16 מרפסת   + מטר   100
 10 כניסה  ש''ח   2.520.000 רק 
היימישע   052-7658-638 חודש 

תיווך - הנדלס
[20047502]

דירת  ישראל  בבית  חדש  בפרויקט 
קומה  כ"א   3 מטר   70 כ  חדרים   3
הכל  מטר   10 כ  מרפסת  מעלית  ב' 
היימשע,  כולם  שכנים  ומפואר,  חדש 
 1580.000 רק  חודש   18 תוך  כניסה 
 052-7658-638 זוכה  הקודם  ש''ח 

היימישע תיווך - הנדלס
[20047314]

 96 -מחל  אשכול  ברמת  מציאה!! 
מטבח  ענק,  סלון  חד'   3.5 מטר, 
 16 מרפסת  משופצים  ואמבטיה 
052- ש"ח   2200.000 רק  ק"ב  מטר, 

7658-638 היימישע תיווך - הנדלס
[20047154]

כל הקודם זוכה! ברבינו גרשום דירת 
4 חדרים כ-90 מטר + 2 יחידות דיור, 
כ5000  מהיחידות  חודשית  תשואה 
ש"ח, רק 2.670.000 ש''ח -052-7658

638 היימישע תיווך - הנדלס
[20047142]

מזומן  שח   2000.000 עם  ללקוח 
באזור  דירה  בדחיפות  דרוש 
עמוס   / יונה   / מלאכי   / צפניה 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20047010]

רציני  ללקוח  בדחיפות!  דרוש 
במתחם  חד'   3/4 דירת  מאד!! 
קומה  האזור,עד  בכל  או  כדורי 
שח   2600.000 עד  חזית,  עם   3
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20047009]

אשכול  ברמת  ממש!  של  מציאה 
קומה-10  מטר   80 כ  חד'   3.5 דירת 
שח  רק 1800.000  ירושלים,  לכל  נוף 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20046759]

בשמואל  ממש!!  של  מציאה 
שמורה,  חדרים   3 הנביא-יחזקאל 
סה"כ  ענקית,  מרפסת  ק"ב, 
לא  סוכה,  ונוף,  חזית  מטר,  כ70 
כניסה  טובים,  שכנים  שיכונים, 
052- שח   1590.000 רק  מידית, 
 - תיווך  היימישע   7658-638

הנדלס
[20046700]

מציאה! הקודם זוכה! בבלוי דירת 
דיור  יחידת   + -110מטר  -4חד' 
שח   4500 ב  מושכרת  -50מטר 
שח   3300.000 רק  -60מטר  גג   +
 - תיווך  -052-7658-638היימישע 

הנדלס
[20046672]

 3 דירת  ברוך  !במקור  יכולת  לבעלי 
קומות 200 מטר מפוארת ומושקעת, 
יחידת   + חדרים   5 לדירת  מחולקת 
שח   5400.000 רק  מושכרת,  דיור 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20046388]

לבעלי מזומן ! במקור ברוך 5 חדרים 
מאד,  מושקעת  מפלסי  דו  מטר,   130
052- שח   2900.000 רק  נוף  מעלית, 

7658-638 היימישע תיווך - הנדלס
[20046387]

אופציות  מטר,   80 חד   3 בעמוס 
קומה  כ"א   3 חזית,  להרחבה,  גדולות 
שח 052-7658-638  רק 2380.000  א 

היימישע תיווך - הנדלס
[20046221]

 !! מזומן  לבעלי  ממש!  של  מציאה 
 + מטר   72 חדרים   3 דירת  ילין  בדוד 
מצוין,  אזור  חזית,  סוכה,  מרפסות   2
 052-7658-638 שח   1500.000 רק 

היימישע תיווך - הנדלס
[20046173]

זוכה!  הקודם  כל  במחיר!!  ירדו 
בית  שערים  במאה  מזומן,  לבעלי 
יחידות   2 ל-  בגובה  מחולק  פרטי 
ש''ח  כ-6,500  חודשית  תשואה  דיור, 
 052-7658-638 ש''ח   1270.000 רק 

היימישע תיווך - הנדלס
[20046172]

במאה   !! למשקיעים  מציאה 
מאד!!  גבוהה  מטר   90 שערים, 
ל-2  לחלוקה  מידית  אפשרות 
קומות, וכן אפשרות להרווחה של 
אזור  חזית,  סוכה,  מטר,   10 כ  עוד 
ש''ח   2.270.000 רק  ונטרלי  שקט 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20046171]

 + מ"ר   53 כ-  חד'   2.5 ברוכים  באזור 
מרפסת גדולה כ- 20 מ"ר + תמ"א 38 
הבעלים  ע"ח  שיתווסף  מ"ר   25 עוד 
זוכה!!  הקודם  שח   1870.000 רק 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20045767]

 3  + מ"ר   72 דירת  השבת  בכיכר 
מרפסות, אסטרטגית מאוד, אפשרות 
לחנות  דיור/  יחידות  ל2-3  לחלוקה 
לכיכר  חזית  עם  ומוצלחת  גדולה 
052- ש''ח   1,850,000 רק  השבת 

7658638 היימישע תיווך - הנדלס
[20045752]

ירושלים | השכרה
לזוג  דירה  דפנה  מעלות  ברחוב 
מרוהטת  מאווררת  מרווחת,  יפיפיה, 
וממוזגת כניסה פרטית. מתפנה בי"ב 
תמוז 3,800 ש"ח כולל ארנונה, גמיש. 

תיווך 0504246112
[20048817]

שנלר,   - ירושלים"  "מרום  בפרוייקט 
מושקעת,  מ"ר,   50 חד',   2 דירת 
חשמל,  ומוצרי  רהוט  כולל  מפוארת, 

5000 ש''ח לל"ת 074-7333731
[20047704]

ירושלים | חנויות ומחסנים
גישה  בתנובה  מטר   800 עד  מחסן 
נוחה עד המחסן. תיווך 0527184181
[20048818]

ירושלים | משרדים
כ-30  וחדש  מפואר  משרד  להשכרה 
ממוזג,  משה"  ביכנ"ס "זכרון  מול  מ"ר 

מטבחון, שרותים . 054-8434870
[20048750]

ירושלים | עסקים
גאולה,  בלב  מ"ר,   60 כ-  להשכרה 
מיקום מעולה, מתאים לעסק/משרד 

053-3110323
[20048800]

בני ברק | מכירה
חד'   6 ק"ג  דופלקס  בבעש"ט 
2.490.000 גמיש "ביבלה נכסים" -03

5-600-900
[20048825]

למבינים ביהושע 4 חדרים ק"א כ-90 
מעלית   + גבוהה  ברמה  שיפוץ  מטר 
03-5- נכסים"  "ביבלה   1.950.000

600-900
[20048824]

כ-  ק"ב  חד'   3 בר"ע  החלטה  למהירי 
61 מ"ר תשופץ פאר כחדשה "ביבלה 

נכסים" 03-5-600-900
[20048822]

א'  קומה  מרפסת   + חדרים  בחברון 2 
ש''ח   1,430,000 נטו  מ"ר   60 שמורה 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20048813]

יח"ה,   + חדרים   4 ק"א,  ביואל 
אופציות  עם  מ"ר   94 שמורה, 
לל"ת  ש''ח  להרחבה, 2,250,000 

03-5780419
[20048232]

בני ברק | השכרה
נדבורנה  בעזרא/  לזו"צ  חדשה  יחי"ד 
מעלית   + ק"ג  ומאובזרת  מפוארת 

052-7624906
[20048807]

בני ברק | משרדים

1700-705-507

מפואר  משרד  טל  בגני  להשכרה 
כניסה  מ"ר, שרותים + מטבחון,  כ-25 

מידית. 052-7134840
[20048760]

ביתר עילית | מכירה
גבעה  החיים  באור  מציאה!  מציאה! 
אופציה   + חד   3.5 מטר   85 דירת   A
לעוד  בניה  התר  עם  גג   + חדר  לעוד 
052- 1380.000שח  רק  מטר   85

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20048784]

מטר   100 חד'   B2 4 איש  בדרכי 
חצר   + מטר   82 לעוד  בניה  התר   +
חלל    + מטר   13 מרפסת   + מטר   25
הקודם  שח   1600.000 רק  מטר   30
תיווך- היימשע  זוכה! 052-7658638 

הנדלס
[20048608]

 100 חלל   + מטר   87 חד   3 מציאה! 
מטר   50 לעוד  בניה  התר   + מטר 
052- שח   1520.000 רק  ומרפסת 

7658-638 היימשע תיוך-הנדלס
[20048556]

 117 חד   4 במעזריטש  זוכה!  הקודם 
סלון  מרפסות,   2  + פינתית  מטר 
מחסן  נוחה,  קומה  מדהים,  נוף  ענק, 
גמיש 052-7658-638  שח   1600.000

היימשע תיווך-הנדלס
[20048506]

הכי  המיקום   B בגבעה  מציאה! 
 + מטר   85 חד   3 יפיפה  מרכזי! 
אפשרות  מטר,   60 לעוד  בניה  התר 
ליחידות  ולחלוקה  פרטית,  לכניסה 
 052-7658-638 1400.000שח 

היימשע תיווך-הנדלס
[20048475]

מטר +  חד' 102  דירת 4  לוי  בקדושת 
לבנית  מידית  אפשרות  עם  צמוד  גג 
כבר  בקומה  (השכנים  נוספת  קומה 
גם  אפשרות  שח   1630.000 רק  בנו) 
052-7658- משותף  בטאבו  לקנות 

638 היימישע תיווך - הנדלס
[20047498]

ביתר עילית | השכרה
יחידה  העבודה  יצחק/יסוד  בפחד 
ללא  ק"כ  מטר   20 כפרית  מפוארת 
 / לחנות  מתאימה  כלל,  מדרגות 
סופרים/ עסק שקט / דיור, רק 1650 

שח לחודש 0527645410
[20048609]

טלזסטון 
דירות אחרונות בפרוייקטים חדשים, 
לדוגמא: 5 חד' 1,600,000 ש''ח. "כיכר   

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20048526]

חיפה | מכירה
להשכרה  גם  ניתנת  מיכאל  ברח' 
ומרוהטת,  משופצת  ח',   3 דירת 

750,000 ש''ח 053-3139996
[20048718]

אלעד | מכירה
שמורה  ענקית,  מרפסת   + חד'   3
גמיש,  ש''ח   1,385,000 ומושקעת 

לפרטים: 052-7615052
[20048774]

בעליון המבוקש חסל"ט דירת 3.5 ח', 
גדול. -052 מחסן  ממוזגת +  מסורגת, 

7658405 לל"ת.
[20048648]

בית שמש | מכירה
למכירה  בשוק!  חדשה  בהזדמנות! 
הירדן)  הרמה (נהר  קרית  ב‘ -  ברמה 
אופציה   + ענקית  חדרים   4 דירת 
לל“ת.  ש“ח   2,400,000 גג   + גדולה 

052-7120553
[20048828]

 ! ירושלים  גבעת   - בגולובנציץ 
חד'   4 דירות   ! בעיצומה  הבניה 
במחירים  נוף)   / (גן   ! מיוחדות 

שלא יחזרו ! תיווך 05271-91958
[20048827]

קרית אתא 
 3 דירת  מציאה  במחיר  אתא  בקרית 
ממד  פלוס   1 קומה  מטר   55 חדרים 
 80 של  בהסכם  גינה  פלוס  חדש 
מעץ  עבודה  חדר  פלוס  ענקית  מטר 
צפי  ש"ח   2500 לדירה  שכירות  צפי 
שכירות לחדר עבודה 300 ש"ח מחיר 

סגירה 560 אלף ש''ח. 0539333376
[20048840]

בחיפה רחוב הרצליה חנות מושכרת 
לשנה קדימה שוכרים איכותיים 900 
ש''ח  אלף   170 סגירה  מחיר  ש"ח 

6.3% תשואה. 0539333376
[20048839]

עסקת תשואה של 7% ויותר בחיפה 
מושכרת  קרקע  קומת  ל2  מחולקת 
למשקיע  סגירה  מחיר  שח   2400

החכם 410 אלף ש''ח. 0539333376
[20048838]

קרית גת | מכירה
מבחר  ש''ח *  ב- 2000  מושכר  חד'   2
דירה  דרושה  ובקריה *  לקריה  צמוד 
דירות  דרושות   * במזומן  ללקוח 
בקריה. תיווך אייזנבך 050-4141561 

(בלבד)
[20048837]

עם  א  קומה  להשקעה  חדרים   3
לקריה  סמוך  חדרים   3 ב685  גג 
ק"ד 690 * 3 חדרים להשקעה ק"ב 
איכותיות  דירות  מגוון  ועוד   600
תיווך  .אהיים  והשקעה  למגורים 

נכסים 0533161345
[20048810]

3 חדרים + מרפסת בקריה 850 * 3 
ק"א 790 * 3  לקריה  סמוך  חדרים 
 800 עליונה  קומה  בקריה  חדרים 
בקריה  איכותית  דירה  חדרים   4  *
בחדשים  חדרים   3  *  950 ק"א 
איכותיות  דירות  מגוון  ועוד   .  935
תיווך  אהיים   . והשקעה  למגורים 

נכסים 0533161345
[20048809]

צפת | מכירה
נוף  יפה  בשכונת  נדירה!  הזדמנות 
 4 קומה  למירון  נוף  מ"ר   90 חד'   4
 ,0527117763 גמיש,  ש''ח,   630,000

0527692834, ללא תיווך
[20048798]

טבריה | מכירה
חדשות  דירות  מושלמת!  השקעה 
מרפסת   + מ"ר,   115 ויוקרתיות, 
צמוד  הכינרת,  כל  על  נוף  מ"ר,   30
רק  גבוהה,  תשואה  חרדית,  לשכונה 
052- השבת"  "כיכר    ש''ח.   1,425,000

7171468 מיכאל  
[20048257]

עמנואל | מכירה
אור"  "נווה  החסידי  בפרוייקט 
 97 חדרים   3 דירות  למכירה 
חדרים   2 לעוד  אופציה  עם  מ"ר 
630,000 ש''ח עם גג 660,000 ש''ח, 
לפרטים:  הקרוב.  בקיץ  איכלוס 

054-844-6671
[20043317]

מבנים 
גבוהה,  לישיבה  מבנה  למסירה 

לפרטים: 052-7163883
[20048758]

קריות 
למכירה דירת 4 חד' מרווחת ומוארת 
מציינת  חיים  בקריית  משופצת 

להשקעה לפרטים 050-6371204
[20048799]

מחולקות  דירות  מספר  למכירה 
במחירים  תשואה   7% מעל 

הזולים בקריות 0533142984
[20046927]

השקעות 
שותפים  דירת  מעולה!!  השקעה 
ק"א,  תקוה,  פתח  במרכז  חוקית 
הכנסה  ש''ח   1380,000 משופצת, 
פרטים  ש''ח   8000 כ-  חודשית 

בטל': 054-8474622
[20048823]

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

עלות.
[20047926]

שמש)  בית  (ליד  זנוח  במושב 
יבשה  סאונה  בריכה,  ג'קוזי,  ספא, 
02- לבייזאם.  אפשרות  ורטובה, 

9999902
[20043071]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

מודיעין עלית 
במודיעין  מושלם  אירוח  חדש!! 
ומאובזר,  מרווח  חדש  מתחם  עילית 
מיטות   120 עד  מוחלטת  פרטיות 
משפחתיים,  אירועים  שבוע,  לסופי 
שבתות גיבוש, שבע ברכות, בר מצוה 
vyba08@ :ועוד 052-7615407 מייל

gmail.com
[20048786]

צפת 
בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
 0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

חצר  ונקיה.  ממוזגת  גדולה,  דירה 
ומרפסת נוף. קומת כניסה. -054-858

9209
[20048558]

077- להשכרה  מפוארת  וילה 
לבין  נופש  דירת   *   *   *  5322602

הזמנים 077-5322602
[20048465]

וטבריה  בצפת  אירוח  דירות 
מתאימות  וממוזגות,  מפוארות 
 ,052-7699122 וזוגות.  למשפחות 

04-6821053
[20048103]

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. 

לוח תורני - יומי
דף היומי בבלי: זבחים סא    דף היומי ירושלמי: עבודה זרה יט    חובות 
הלבבות: חשבון הנפש הל' (הגרות)    משנה יומית: נדרים ו, ב-ג    הלכה 
יומית: או"ח שכו, ז-ט    רמב"ם יומי: רוצח ושמי"נ ה-ז    שו"ע הרב - רב 
יומי:  תרמט, כא    דף היומי - זוהר: וישב, סעי' רסב-רעה    חפץ חיים: 

לה"ר ב, ג-ד    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ב עמ' פז:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:118:118:098:148:138:07סו"ז ק"ש מג"א

9:069:079:069:099:089:04סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:409:419:399:439:429:37סוף זמן תפלה מג"א

10:1710:1910:1710:2010:1910:15סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:3912:4112:4012:4212:4112:38חצות היום

13:1513:1613:1613:1713:1713:14מנחה גדולה
19:5019:4719:5119:4715:4819:49שקיעת החמה

זמנים למחר

3:423:423:383:473:443:35עלות השחר
4:344:344:314:384:364:28זמן ציצית ותפילין

5:335:385:285:365:355:31הנץ החמה

אביב  תל  ב"ב      162 עקיבא  רבי   6196324 פרינץ  ברק  בני      110 יפו   050-2024535 אופלטקה  ירושלים 
עד 08:00 סופרפארם מינסטור 077-8880390  רוזן 72 מהשעה 19:00  פנחס  דן 077-8880650  שיכון  סופרפארם 
ימים   עיר  קניון  ימים 077-8881910  עיר  פארם  סופר  נתניה  עד 08:00     מהשעה 19:00  המלך 4  שאול  שד' 
  חיפה סופר פארם גרנד קניון 077-8880770/771 שמחה גולן54    רמת גן סופרפארם 077-8880100 קניון 
איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון אהרון 6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד סופר 
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

תורנויות בתי מרקחת

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

ליד העתיקה 052-2840299
[20047893]

צימרים  הקשתות,  בין  אחוזת 
גבוהה  ברמה  ויוקרתיים  מפוארים 
העתיקה  העיר  בלב  ג'קוזי,   + מאד  
פינות  עם  משודרגת  ענקית  גינה   +
ישיבה, נדנדות, נוף להרי מירון. -055

www.benak.co.il 6786315
[20046607]

מחודשים,  אירוח  חדרי   - "צין" 
לנופש,  שבעתיקה,  במובחר 
ולחוויה   ,(40) לקבוצה  ועד  מזוג 
054- המורחבת.  למשפחה 

04-6921247 / 8479305-6
[20036441]

בית חלקיה 
בבית  ומטופחת  גדולה  נופש  דירת 
 35 עד  ולחגים,  לשבתות  חלקיה 
 0587654174 נוספים  לפרטים  איש. 
bh0587654174@gmail. במייל  או 

com
[20042704]

ומטופחת  נקיה  נופש  יחידת 
וערסלים  עץ  נדנדת  מיטות,   9-10
052- ג'קוזי.  כולל  לזוג  צימר   +

7689144
[20032621]

יערה 
בריכה,  חד',   6 התאומים,  וילת 
סה"כ  מקוה,  ג'קוזי,  סאונה, 
052-  04-9806989 מיטות.   22
mazal2409@ עודד   7602440

gmail.com
[20043606]

טבריה 
 4 מפואר,  פנטהאוז  צאנז  בק. 
ולגולן,  לכנרת  מדהים  נוף  מרפסות, 

052-7145845
[20048826]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
פעילות  חצר  וממוזגים,  מרווחים 

ענקית ומוצלת 055-6781772
[20048569]

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

7612965, 08-9926198 טלפקס
[20040560]

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

7162596
[20044889]

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 
 21 דונם,   5 ענק  אירוח  מתחם 
מיטות,   80 חדשים,  חדרים 
גן  ריהוט  כנסת,  בית  אוכל,  אולם 
לכל  וערסלים,  נדנדות  איכותי, 
פסטורלי  נוף  עם  מרפסת  חדר 
השקה  למבצעי  חייגו  לכנרת,  עד 

אטרקטיביים 04-6037370
[20048188]

מירון 
ענקית,  חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
חורף  מבצעי  השנה,  ולימות  לחגים 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

ירושלים 
בכל האזורים לשבתות  דירות  מבחר 
גולדמן -052 תיווך  קצרות,  ותקופות 

7176187
[20048671]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

השכרת רכבים ִ
השכרת  אוטו  בקל  שלך  הסוכן 
מרכז  טובים!  הכי  במחירים  רכב 

הזמנות ארצי: 02-6-630-630
[20047030]

ואמינות,  שירות  עם  רכב  השכרת 
ואטרקטיביים.  נוחים  במחירים 
ובנתב"ג.  ארצית  בפריסה  סניפים 

נחמיה אלבוים 052-715-2486.
[20045497]

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

7617828
[20044739]

 GPS מכשירי ניווט
עם  ואיכותיים  מתקדמים  מכשירים 
מפות מעודכנות ל2018 בתלת מימד 
מהירות  ומצלמות  עניין  נקודות  עם 
השכרה  מכירה  ולחו"ל-  לישראל 
חרום  ומטעני  דרך  מצלמות  ותיקון. 
לרכב במחירים הטובים ביותר. -052

7196674
[20042490]

ממוגן, ֶ רכב  הזיתים,  להר  הסעות 
היימישע דרייבר. 054-8441310

[20048514]

מקומות   16 עד  הסעות  זילברשלג 
ואדיב  סבלני  נהג  הארץ  חלקי  לכל 
052-7120- נכים  למעלון  אפשרות 

470
[20046367]

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 
בני  ירושלים,  ומפוארים,  חדשים 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק, 
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]

ונערות ַ נשים  לבגדי  יוקרתית  לחנות 
מוכרת  דרושה  שפע  רב  באזור 
ואמינה  נעימה  נמרצת  ייצוגית 

למשמרות לפרטים: 053-4111971
[20048842]

פוטנציאל  בולטון  פרסום  למשרד 
זמנית.  למשרה  מזכירה  דרושה 
 11:00-19:00 העבודה  שעות 
פאוור  וורד,  באאוטלוק,  ידע  נדרש: 
למייל:  חיים  קורות  ואקסל  פוינט 

boltondrushim@gmail.com
[20048835]

ליש"ק/  למכינה  ר"מ  באידיש:  לת"ת 
וגבוהות/  בינוניות  לכיתות  מלמד 
מלמד לאחה"צ לכיתה נמוכה תנאים 

מיוחדים קו"ח ל-153-2581-9707
[20048833]

לת"ת באידיש חסידי בבני ברק דרוש 
ג'  לכיתה  ומלמד  גבוהה,  לכיתה  ר"מ 

קו"ח לפקס 073-7685298
[20048816]

שמש  בבית  חסידי  לת"ת  דרוש 
לכתה  מלמד   * הבעל"ט  לשנה"ל 
גבוהה אחה"צ * מלמד לקריאה קו"ח 

לפקס 0723730411
[20048815]

מפקח  דרוש  בב"ב  חסידי  לת"ת 
לפקס:  קו"ח  אחה"צ,  לשעות  כתיבה 

073-7850863
[20048814]

מלמד  דרוש  בירושלים  חסידי  לת"ת 
לכיתה ח' קו"ח לפקס 02-5376450

[20048812]

מלמדים  דרושים  באלעד  לת"ת 
לפקס  קו"ח  שמים.  יראי 

0733736552
[20048808]

מסע  לנוכח  לאחים“  ”יד  לארגון 
פעילים  דרושים  היקף  רב  מיסיונרי 
לדוכני-הסברה באזור גוש דן ידיעת, 
פרטים: 03-6154133  טובים!  תנאים 

yadl@yadl.co.il קו"ח
[20048806]

לת"ת חסידי בירושלים (רשת) דרוש 
ד'-ו'.  כיתות  ניסיון  בעלי  מלמדים 

קו"ח לפקס: 02-5405019
[20048805]

עם  בירושלים  לת"ת  מזכיר  דרוש 
שיתאים  חם  לב  בעל  בגרפיקה  ידע 
 + עברית  הרך  גיל  עם  גם  לעבודה 
קו"ח  דיבור  ואנגלית  אידיש  כתיבה, 

i8590962@gmail.com
[20048795]

למוסד תורני בירושלים דרוש מזכיר 
בתוכנות  ידע  עם  חלקית  למשרה 
ואנגלית  אידיש  שפות   apt -ו  office
koleloy@ למייל:  קו"ח  חובה, 

gmail.com
[20048759]

מנהח"ש  דרושה  בב"ב  למשרד 
למשרדי  בקשות  בהגשת  מנוסה 
קו"ח  בעמותות.  לתמיכה  ממשלה 

korot5060@gmail.com :למייל
[20048419]

מלמד / אברך, מעוניין להתמקצע 
על טהרת הקודש? המכון למורים, 

בכל הארץ: 02-537-1111
[20048306]

דרושים  פלדהיים  נוף  יפה  לרשת 
ערב  אחה"צ  למשמרת  עובדים 
פרטים במזכירות 1599-581-581 או 

בכל סניפי הרשת
[20048014]

ולגלות  להשקיע  להתאמץ  מוכנה 
גיטי  כסף?  להרבה  פוטנציאל 

0533154663
[20046928]

ביטוח  פקיד/ת  ביטוח  לסוכנות 
משרדית  עבודה  מהבית,  לעבודה 
(לא  המשרד  לקוחות  מול 
שח  ביום, 39  שעות  מכירות), 3-4 
הבניה  בתחום  לחברה   * לשעה. 
 8,500 אופיס,  בק  מזכיר/ת  בב"ב 
ש"ח. * פקיד/ה לעבודה משרדית 
ש''ח.   7,000 נוחות,  שעות  בי-ם, 

קריירה 072-22-222-62
[20043625]

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]

ויזות לארה"ב ָ
ויזות לארה"ב, וכן טיפול בפספורטים 
תחכו  אל  מוזל,  במחיר  אמריקאיים, 
054-  ,02-6512789 האחרון.  לרגע 

8496084
[20047690]

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

3215030
[20047240]

תמלול 
רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 
052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20048631]

גמ"חים 
עובדיה  הרב  ממרן  מיוחדת  לאגרת 
להדפסה  תורמים  דרושים  יוסף 

וחלוקה 052-7176547
[20048841]

טיסות 
במחירים  ומנצ'סטר  ללונדון  טיסות 
הכי  למחיר  מתחייבים  זולים!!  הכי 

נמוך!! 054-8571355
[20048543]

נחת 

מהילדים  לנחת  הידועה  הסגולה 

טובה  פרנסה  הגונים  זיווגים 

השל"ה  תפילת  אמירת   - ובריאות 

ע"י  רחל  מאמע  אצל  יום  יום 

מוסדות  של  הכוללים  אברכי 

למוקד  שמות  העבירו  רחל -  קבר 

הישעות * 8631
[20048742]

דיו וטונרים 

סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 

חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 

להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[20040391]

אורטופדיה 

כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 

סקוני,  האורטופדיים  המותגים 

אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 

 mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי

בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 

לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 

תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

הרזיה לתמיד 

פרוייקט מהפכני לירידה במשקל עד 
17 ק"ג. ליווי אישי, סדנאות, וקבוצות. 

072-3305603
[20048830]

קריירה?  בנית  הכנסה?  תוספת 
וירידה  בריאות  לקהילה?  תרומה 

במשקל? 072-3305603
[20048829]

ש"ס חתנים 

הסטים  סוגי  וכל  חתנים  ש"ס 
מצוין,  שרות  מיוחדים,  במחירים 

משלוחים חינם. 054-8447461
[20047557]

השבת אבידה 

אישה/נערה  של  יד  שעון  נמצא 
נראה כחדש בקו 39 בירושלים. -052

7126944
[20048834]

מב"ב   402 קו  באוטובוס  ארנק  אבד 
לירושלים בכ"ז סיון 053-3107383

[20048832]

הדסה  בבי"ח  מיולדת  מטען  לקחתי 
לה  להחזיר  כשרציתי  הצופים  הר 

היא כבר לא הייתה 054-8470982
[20048811]

הקו האדום
-208.8

היום: 213.49-
אתמול: 213.49-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
25-18

תל אביב
28-22

חיפה
26-21

גולן
29-19

טבריה
34-23

גליל
24-17

באר שבע
30-20

אילת
37-27

מזג האויר
מעונן חלקית

היום - מעונן חלקית. עד שעות אחר 
הצהריים צפויים גשמים מקומיים 

מצפון הארץ עד לצפון הנגב. ייתכנו 
סופות רעמים יחידות. קיים חשש קל 
משיטפונות במדבר יהודה וים המלח. 

הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.

חמישי - בהיר עד מעונן חלקית. תחול 
עלייה ניכרת בטמפרטורות בעיקר 

בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות 
לעונה. בשעות הצהריים ייתכן גשם 

מקומי בצפון מזרח הארץ.

שישי - נאה עם עלייה קלה נוספת 
בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים 

הארץ.

שבת - בהיר עד מעונן חלקית 
בעננות בגובה רב. תחול עלייה ניכרת 

בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל עד 
שרבי. בדרום הארץ ייתכן אובך.

שבתשישיחמישי
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שיעורים

קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח  קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111    
מהרבי מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111  אוצרות ברסלב לשמיעת 
שיעורים בשפות שונות מרבני ברסלב 02-9950000  קו פתוח לשאלות בהלכות שבת משעתיים לפני 
שבת: 03-6161616  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

 שמע בני המרכז להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 
דוד  רבי  הרה"ג  בראשות  בית  ושלום  בחינוך  והכוונה  סיוע  מרכז  יועץ  פלא  עד 22:30. 02-6511613  
לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00  א-ה 02-5827080   שליט"א.  לוי 
עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 03-6145050. מקרים דחופים - כללי: 052-7633333 חסידי -052

7632222. מוקד טלפוני לצעירות, א'-ה': מ-21:00 עד 23:00, א' מ-9:00 עד 11:00 02-6512222  הישיבה 
שליט"א  לורינץ  הגר"י  בהכוונת  הלב  בינת    1800-20-18-18 לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד 
מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590 

 עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

בית הוראה: 

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

הגרב״צ קוק שליט״א 072-2133466 

מ.ט.י. מחשבים ושרותי תכנה (1982) בע"מ [מ.ח. 520040981] ("החברה")
המניות  בעלי  של  מיוחדת  כללית  אסיפה  זימון  על  בזאת  מודיעה  החברה 
של החברה ("האסיפה"), על פי החלטת בית המשפט המחוזי מרכז מיום 
("חוק  התשנ"ט-1999  החברות,  לחוק   350 סעיף  לפי  בהסדר   05/06/2018
החברות"), בתיק פר"ק 62645-05-18. האסיפה תיערך ביום 18/07/2018, 
החדש,  התעשיה  אזור   ,11 המלאכה  רחוב  החברה  במשרדי   ,15:00 בשעה 
התקשרות  האסיפה:  של  יומה  סדר  על  החברה").  ("משרדי  העין  ראש 
למסחר  (הרשומה  בע"מ  אדג'  ווירלס  מ.ט.י.  שלה  הבת  חברת  עם  החברה 
בבורסת ה-AIM בלונדון) ("חברת הבת") בהסכם לביצוע מיזוג בין החברה 
לבין חברת הבת, לפיו, בהתאם להוראות הסעיפים 350-351 לחוק החברות, 
כהסדר בבית משפט בין החברה, חברת הבת ובעלי מניותיהן, החברה תמוזג 
לתוך חברת הבת, באופן שהחברה תתחסל ללא פירוק, וכל פעילותה, נכסיה 
והעברת  כנגד הקצאת  יועברו לחברת הבת  כפוף לסייגים,  והתחייבויותיה, 
מניות של חברת הבת לכלל בעלי מניותיה של החברה. המועד הקובע לזכאות 
להמצאת  האחרון  המועד   .20/06/2018 הינו  באסיפה  ולהצביע  להשתתף 
הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. כתב מינוי/

יפו כוח יופקד במשרדי החברה עד 48 שעות לפני מועד האסיפה. ההצבעה 
בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד 
כינוס האסיפה, וכן באמצעות כתב הצבעה, אשר יומצא לחברה עד 6 שעות 
לפני מועד כינוס האסיפה. בהיעדר מניין חוקי לאסיפה, תתקיים האסיפה 
ראו  נוספים  לפרטים  החברה.  במשרדי   15:45 בשעה  היום  באותו  הנדחית 
דוח מיידי של החברה מיום 12/06/2018, מס' אסמכתא 2018-01-057055, 
.www.magna.isa.gov.il ,כפי שפורסם באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך



צה"ל יצמצם הכנסת 
הליום לרצועת עזה

ההליום מוכנס לרצועה במטרה לאפשר תפעול 
מכשירים רפואיים ובעיקר מכשירי MRI, אך 

משמש בפועל ליצירת רחפני תבערה

וינה: הושחתה אנדרטה בתחנת הרכבת לזכרם 
של יהודי וינה שגורשו למחנות ההשמדה

תקופה קצרה בלבד לאחר שהוקמה הושחתה האנדרטה הייחודית, ורוססה על ידי אלמונים 
^ למרות מאמצי העיריה לשקם את האנדרטה, לא הצליחו להשיבה למצבה הקודם 

מאת א. למל

שהוקמה,  לאחר  שנה  חצי 
הושחתה אנדרטה בתחנת הרכבת 
שגורשו  וינה  יהודי  של  לזכרם 

למחנות ההשמדה.
העירונית  התחבורה  חברת 
אוסטריה,  של  ביותר  הגדולה 
כששה  לפני  לראשונה  הקימה 
התח־ הרכבת  במתחם  חודשים 

מאות  להנצחת  מיוחד  מיצג  תית 

יהודים שהתגוררו במקום וגורשו 
למחנות ההשמדה.

שבתחנת  ההנצחה  באתר 
המנציח  גרף  מצוין  הרמינגאנגה, 
במ־ במקום.  שהתגורר  יהודי  כל 
חקרים שקדמו לבניית האנדרטה, 
זיהו ההיסטוריונים את שמותיהם 
היו  שלא  הי"ד,  יהודים  מאות  של 
בדירות  והתגוררו  כה  עד  ידועים 

המשותפות של 'הארמינגאסה'.
בהרמי־ שנאסרו  היהודים 

הרכבת  לתחנת  נלקחו  נגאסה 
יותר  הועמסו  שם  אספנגבאנהוף, 

מ־40,000 על רכבות והועברו למ־
הר־ תחנת  הי"ד.  ההשמדה,  חנות 

כבת לשעבר, היתה מוקפת בנייני 
מתבוננים  היו  התושבים  מגורים. 

בגירושים מחלונותיהם.
המשטרה  רשימות  באמצעות 
המחקר  צוות  אחרים,  וארכיונים 
שלא  יהודים  שמות  מאות  הוסיף 
היו מזוהים עד כה לרשימה הרא־

שונית של 700 שמות לא ידועים. 
הפעם  היה  וולצר  שהוציא  הדו"ח 
מקצו־ שהיסטוריונים  הראשונה 

מלאה  רשימה  לערוך  ניסו  עיים 
אחד  מרחוב  בשואה  נספים  של 

בווינה.
כאמור, השבוע, תקופה קצרה 
הושחתה  שהוקמה  לאחר  בלבד 
ורוססה  הייחודית,  האנדרטה 
מאמצי  למרות  אלמונים.  ידי  על 
העיריה לשקם את האנדרטה, לא 

הצליחו להשיבה למצבה הקודם.

משבר פוליטי בעיראק: פתקי ההצבעה עלו 
באש לאחר שהוכרזה ספירה חוזרת של הקולות

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מעט  לחזור  שזכתה  אחרי 
מהנ־ להתאושש  והחלה  ליציבות 
ארגון  מידי  שספגה  הקשים  זקים 
גדול  חשש  שורר  דאע"ש,  הטרור 
בעיראק,  היציבות  ערעור  מפני 
פנימית  מתיחות  של  ותחילתה 
אלי־ גם  להיות  שעלולה  עמוקה, 

מה. 
בעיראק  שהתקיימו  בבחירות 
לפני כשלושה שבועות, ניצח המ־

א־סאדר,  מוקתאדא  השיעי  טיף 
הקולות  במספר  זכתה  שמפלגתו 
יו"ר  זאת,  עם  ביותר.  הגבוה 
הצליח  שלא  היוצא  הפרלמנט 
להיבחר פעם נוספת אפילו כחבר 
בכל  פעל  בפרלמנט,  המניין  מן 
חוזרת  ספירה  לקדם  כדי  כוחו 
של הקולות, בטענה לזיופים מצד 
של  בעמדתו  א־סאדר.  של  אנשיו 
מפלגות  תמכו  הפרלמנט  יו"ר 
נוספות שהפסידו גם הן בבחירות, 
האחרון  רביעי  ביום  הועבר  וכך 
חוק מיוחד לפיו יש לקיים ספירה 
חוזרת של הקולות, לפני שתוכרז 

התוצאה הסופית. 
לאחר  אחדים  שימים  אלא 
נערכים  העיראקים  בעוד  מכן, 
לספור את הקולות מחדש, פרצה 
בהם  המחסנים  במתחם  שריפה 
ממחוז  הצבעה  פתקי  הוחזקו 
שנ־ ממשלתי  ציוד  ולצד  בגדד, 

מקולות  חלק  גם  באש  עלו  שרף, 
הנראה  שככל  מה  הבוחרים, 
של  הסופית  התוצאה  את  משבש 
אם  בשנית,  שתתקיים  הספירה 

אכן תתקיים בסופו של דבר. 
אודות  הדיווחים  פרסום  עם 
בהט־ הצדדים  פתחו  השריפה, 

כשכל  באלו,  אלו  האשמות  חת 
שכנגד  הצד  את  מאשים  אחד 
א־ מוקתאדא  לכך.  באחריות 

ששריפת  בתוקף  טוען  סאדר 

לקיום  להביא  נועדה  הקולות 
לב־ נסיון  מתוך  חוזרות,  בחירות 

הגיע  אליו  האדיר  ההישג  את  טל 
טוען  מנגד  שהתקיימו.  בבחירות 
אנשיו  כי  היוצא,  הפרלמנט  יו"ר 
את  ששרפו  אלו  הם  א־סאדר  של 
פשעיהם  על  לחפות  כדי  המחסן, 
את  שזייפו  לאחר  חרפתם,  ועל 
יום  במוצאי  הקולות  ספירת 

הבחירות. 
הממשלה  ראש  פרסם  אתמול 
אל  חיידר  עיראק,  של  היוצא 
בה  מיוחדת,  הודעה  עבאדי, 
הבהיר כי הוא מתנגד לקיום בחי־

עבאדי  אם  ברור  לא  חוזרות.  רות 
חוזרת  ספירה  לקיום  מצפה 
נשרפו,  מהקולות  שחלק  למרות 
לוותר  שיש  היתה  שכוונתו  או 
את  ולקבל  החוזרת,  הספירה  על 
הראשונה,  הספירה  של  התוצאה 
המכתירה את מוקתאדא א־סאדר 

לראש הממשלה. 

הוא  גם  ספג  עצמו  עבאדי 
בבחירות,  צפויה  בלתי  תבוסה 
עיראק  את  שהוביל  לאחר 
במהלך  מבוטלים  לא  להישגים 
ראש  הודח  מאז  כהונתו,  שנות 
מליכי  אל  נורי  הקודם,  הממשלה 
זה  היה  עבאדי  אל  מהתפקיד. 
של  המחודש  לכיבושם  שהביא 
הטרור  ארגון  מידי  עיראק  שטחי 
כשליש  על  שהשתלט  דאע"ש 
החזיר  הוא  המדינה,  של  משטחה 
את  ועצר  למדינה,  היציבות  את 
בתפקיד  קודמו  של  ההתנהלות 
המוסלמים  את  לרעה  שהפלה 
על  השיעים  את  וקידם  הסונים, 
אהוד  היה  לא  עבאדי  חשבונם. 
משמ־ שהגביל  לאחר  איראן,  על 

האיראנית  המעורבות  את  עותית 
מליכי  מאל  בשונה  בעיראק, 
שהיה עושה דברה של איראן בכל 

המובנים. 
גם מוקתאדא אל סאדר נחשב 

האיראנית  השליטה  של  למתנגד 
כי  שטוענים  מי  יש  אך  בעיראק, 
בסתר  וכי  בלבד,  בהצגה  מדובר 
לאיראנים  נאמן  א־סאדר  נותר 
שסייעו לו להתפתח ולצמוח בפו־

שסייעו  כפי  העיראקית,  ליטיקה 
לאביו לפניו. 

מאת סופרנו הצבאי

הב־ שר  הנחיית  בעקבות 
מתאם  אתמול  הורה  טחון, 
בשטחים,  הממשלה  פעולות 
להגביל  רוקון,  אבו  כמיל  אלוף 
עזה.  לרצועת  הליום  גז  הכנסת 
הגז מוכנס לעזה במטרה לשמש 
לצרכים רפואיים, אך מנוצל על 
בלוני  להפרחת  טרור  גורמי  ידי 

תבערה מהרצועה לישראל.
במסגרת זו הדגיש המתאם 
גז  ניצול  ויימשך  במידה  כי 
הטרור  גורמי  ידי  על  ההליום 
הכ־ לחלוטין  תימנע  ברצועה, 

על  תהיה  לכך  והאחריות  נסתו 
שלטון הטרור של חמאס.

אינו  חמאס  הטרור  "ארגון 
ניצול  כולל  באמצעים,  בוחל 
ההומ־ והאמצעים  הערוצים 

פעולות  לבצע  כדי  ניטאריים 
מאמציה  אף  על  זאת  טרור, 
הדרדרות  למניעת  ישראל  של 

ואספקת  ברצועה  אזרחית 
ציין  ההומניטריים",  הצרכים 

המתאם.
שר  אמר  יותר  מוקדם 
סיור  במהלך  ליברמן  הבטחון 
מנצל  "חמאס  עזה,  באוגדת 
את  וצינית  נבזית  הכי  בצורה 
רצועת  של  הרפואי  המערך 
הליום  "אותו  לדבריו,  עזה". 
חולים,  לבתי  מספקים  שאנחנו 
בעי־ לשימוש  רפואי,  לציוד 

שההליום  במקום   ,MRIב־ קר 
חולים  לאותם  אכן  ילך  הזה 
הם   MRI לשירות  שזקוקים 
כדי  לרחפנים  בו  משתמשים 
בד־ פה  שדות  ולהצית  לשגר 

עם  יודעים  אנחנו  לכן  רום. 
מכינים  אנחנו  עסק,  לנו  יש  מי 
של  שליש  לאותו  גם  תשובה 
שמשגרים  מעופפים  אותם 
לכאן, אני חושב שהם מותחים 
את החבל יותר מדי ובסופו של 

דבר החבל הזה ייקרע". 

האנדרטה שהושחתה

מתחם המחסנים בהם הוחזקו פתקי הצבעה ממחוז בגדד עולה בלהבות


