
לאחר דיון ממושך של שש שעות בקבינט: 

בתום יממה סוערת בה נורו מאות רקטות: 
הפסקת אש בין ישראל לפלגים ברצועה

ישראל נענתה להצעות המתווכים, בראשם מצרים, בתום דיון בו השתתפו ראשי זרועות הבטחון ^ גורם מדיני: "כלל השרים תמכו בעמדת 
ראש הממשלה להוביל לרגיעה; ישראל שומרת לעצמה את חופש הפעולה" ^ בנט וליברמן הכחישו: "התנגדנו להפסקת האש"

מאת סופרנו הצבאי

בתום יממה במהלכה נורו 400 
הפלגים  הדרום,  ליישובי  רקטות 
כי  אמש  הודיעו  הפלסטיניים 
ישראל.  עם  אש  הפסקת  הושגה 
של  המשותף  המצב  חדר  בהודעת 
הוש־ הרגיעה  כי  נמסר  הפלגים 
המצריים,  למאמצים  הודות  גה 
עוד  כל   – בה  ידבקו  והפלסטינים 
בת־ הציוני".  גם "האויב  בה  ידבק 
כי  מדיני  גורם  אמר  להודעה  גובה 
"ישראל שומרת לעצמה את חופש 
הפעולה. הגיעו בקשות של חמאס 
מתווכים  מארבעה  אש  להפסקת 
שהצעדים  השיבה  ישראל  שונים. 

בשטח הם שייקבעו".
המ־ להצעות  נענתה  ישראל 

תווכים להפסקת האש לאחר דיון 
בהש־ שעות,  כשש  שארך  קבינט 

השב"כ  ראש  הרמטכ"ל,  תתפות 
סקירות  שהציגו  המוסד,  וראש 
על התקיפות והפעולות הנרחבות 
וההצעות  האחרונים  בימים  בעזה 
ראש  ללשכת  שהגיעו  לתיווך 
האו"ם,  ממצרים,   – הממשלה 
גורמים  לדברי  ושוויץ.  נורבגיה 
של  הגורפת  העמדה  מדיניים, 

ראשי מערכת הבטחון היתה שיש 
לקבל את ההצעה המצרית ולחזור 
החמאס,  מול  רגיעה  של  למתווה 
פעולה  חופש  על  שומר  כשצה"ל 
ויתחדשו  במידה  התגובה  וזכות 

הטרור והאלימות מהרצועה.

השרים  ורוב  הממשלה  ראש 
הבטחון,  גופי  המלצת  את  קיבלו 
וקראו  שהתנגדו  שרים  היו  אך 
מול  יותר  אגרסיבית  לגישה 
אביגדור  הבטחון  שר  החמאס. 
א'  בנט,  נפתלי  והשרים  ליברמן 

התנג־ השמיעו  אלקין  וזאב  שקד 
דויות להחלטה לחזור לרגיעה, אך 
בסוף  שכן  התקבלה,  לא  עמדתם 
הדיון לא נערכה הצבעה אלא סבב 

התייחסויות בלבד.
נכתב  שפורסמה  בהודעה 

דן  המדיני־בטחוני  "הקבינט  כי 
שמע  הקבינט  בדרום.  באירועים 
הבטחון  וגורמי  מצה"ל  סקירות 
על התקיפות והפעולות הנרחבות 
הקבינט  בעזה.  הטרור  גורמי  נגד 
הנחה את צה"ל להמשיך בפעולות 

ככל שיידרש". 
בלשכת  גורמים  הדיון,  אחרי 
השרים  ש"כל  תידרכו  נתניהו 
הסכימו" לעמדת מערכת הבטחון, 
מצד  זועמות  הודעות  שגרר  מה 
הדברים  את  שכינו  ובנט,  ליברמן 
בה־ מוחלט"  ו"שקר  ניוז"  "פייק 

חזר  שהוא  הדגיש  ליברמן  תאמה. 
"להנחית  שיש  עמדתו  על  בדיון 
מכה חזקה על החמאס", ובנט אמר 

ש"הציג בקבינט את העמדה הנח־
רצת שביטא בחודשים האחרונים 
והתנגד  עזה"  לגבי  תכניתו  ואת 

באופן נחרץ להפסקת התקיפות.
אחרי  מגיעה  ההתקדמות 
שב־ בטחונית  הסלמה  של  יממה 

רקטות  מ־400  יותר  נורו  מהלכה 
ישראל  לשטח  עזה  מרצועת 
מטרות  ממאה  יותר  והותקפו 
ההסלמה  בעקבות  צה"ל.  ידי  על 
צה"ל נערך באמצעות בנק מטרות 
יעדי  לתקיפת  ומשמעותי  רחב 
בקר־ עזה  רצועת  ברחבי  טרור 

היום  במהלך  ומהים.  באוויר  קע, 
דווח כי משלחת בטחונית מצרית 

תושבי עוטף עזה הפגינו בשדרות נגד הפסקת האש
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על  ההכרזה  לאחר  קצר  זמן 
תושבים  הגיעו  אש,  הפסקת 

בצו־ להפגין  עזה  עוטף  מיישובי 
הקבינט.  החלטת  נגד  שדרות  מת 
השמיעו  שלטים,  הניפו  התושבים 
צמיגים.  והבעירו  מחאה  קריאות 

בפ־ החלו  במקום  משטרה  כוחות 
עולות להשבת הסדר.

שד־ תושב  המפגינים,  אחד 
מאזלת  לנו  "נמאס  כי  אמר  רות, 

היד של הממשלה. סוף סוף היתה 
הב־ את  לפתור  לנסות  הזדמנות 
תחושה  יש  צבאית.  בדרך  עיות 
זה  מהיום,  לא  היא  אכזבה,  של 
הזמן  כל  הסבבים.  שהתחילו  מאז 
הרג־ היתה  וממשיכים.  מבליגים 

שה שמשהו ישתנה, וחזרנו לאותו 
אמרה  נוספת  תושבת  המקום". 
מפיצוצים  סבלנו  הלילה  "כל  כי 
ופתאום יש הפסקת אש. הגיע זמן 
כל  אנחנו  כי  גדול  למבצע  שיצאו 

הזמן באותה הנקודה".
מבאר  לשדרות  שהגיע  מפגין 
שבע אמר כי "ידעתי שזאת תהיה 
אני  עצוב.  וזה  הסופית  התוצאה 
יש  אבל  השיקולים  את  מבין 
מענה.  לקבל  שצריכים  אזרחים 
אני  ואין.  בטחון.  לקבל  שצריכים 
אני  בישראל.  אלא  בעזה  גר  לא 
רוצה ראש ממשלה שיתנהל בדרך 
שהוא אמר שיוביל. לא בדרך של 

החמאס".
כי  נמסר  ישראל  ממשטרת 
"משטרת ישראל תאפשר את חו־
אולם  כחוק,  והמחאה  הביטוי  פש 
האמצ־ בכל  ותפעל  תאפשר  לא 
הציבורי,  הסדר  הפרת  כנגד  עים 
אלימות כנגד שוטרים או אזרחים, 
ראשיים",  בצירים  והתפרעויות 

נאמר בהודעת המשטרה.

מערכת חורפית עושה את דרכה 
לישראל; במשטרה מזהירים משטפונות

מאת חיים מרגליות

לפ־ צפויה  חורפית  מערכת 
קוד את ישראל בימים הקרובים, 
לחדד  שוב  מבקשים  ובמשטרה 
משטפו־ ולהישמר  הנחיות 
בעת  להזהר  מנהגים  וכן  נות, 

הנהיגה.
המ־ השירות  פי  על 
צפויים  היום  טאורולוגי, 
מלווים  מקומיים  ממטרים 
בנחלי  יחידות.  רעמים  בסופות 
חשש  קיים  והמזרח  הדרום 
בט־ ירידה  תחול  לשטפונות. 

יהיה  חמישי  ביום  מפרטורות. 
ממטרים  ייתכנו  חלקית,  מעונן 
מקומיים. בנחלי הדרום והמזרח 
הט־ לשטפונות.  קל  חשש  קיים 

מפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל 
לעונה.

גם ביום שישי צפוי גשם מידי 
פעם בצפון הארץ ובמרכזה, יית־

תחול  יחידות.  רעמים  סופות  כנו 
והן  בטמפרטורות  קלה  ירידה 
מהרגיל  נמוכות  להיות  תוספנה 
לעונה. עד כאן התחזית הרשמית 
של השירות המטאורולוגי, אך על 
שליל  יתכן  מסוימים,  מודלים  פי 
שישי ויום שישי יהיו סוערים אף 

יותר מהחזוי.
כי  אומרים  במשטרה 
מל־ להיות  צפויה  המערכת 

והצפות  גשמים  בכמויות  ווה 
המועדים.  ובמקומות  בנחלים 
לאור אירועי העבר ניתן לצפות 
הארץ  ברחבי  צירים  לחסימת 

ירידת  עקב  מההצפות  כתוצאה 
הגשמים.

כוללת  המשטרה  היערכות 
לצמתי  שיגיעו  כוחות  הכנת 
בהם  מועדים  ומקומות  דרכים 
מפגעי  כתוצאה  לסייע,  ידרשו 
לשמור  כדי  וזאת  האוויר  מזג 
על שגרת החיים בצורה הטובה 

ביותר.
לציבור  קוראת  המשטרה 
הנסיעה  את  להתאים  הנהגים 
מנסיעה  להימנע  הדרך,  לתנאי 
לש־ הצפה,  יש  בהם  בכבישים 

מהירות  את  ולהאט  מרחק  מור 
הציבור  על  כן  כמו  הנסיעה. 
בקרבת  זהירות  במשנה  לנהוג 
סכנת  קיימת  בהם  מים  מאגרי 

נפילה, היסחפות וטביעה.

כתב אישום נגד ערבי 
ישראלי שניסה להצטרף 
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בן כ"ק אדמו"ר מבאלחוב זצוקללה"ה

ישיבת תורה לשמה 
בית שמש 

גיטא אלפרוביץ
בת הרה"צ אליעזר זאב שליט"א 
קרית קרעטשניף רחובות

הרוג מפגיעה ישירה של רקטה 
בבית מגורים באשקלון

אמו של החייל שנפצע קשה מהטיל ששוגר 
לעבר האוטובוס: "תתפללו שיפקח את עיניו"

דובר צה"ל מסכם: תקיפה צה"לית רחבה בתגובה 
לירי של מעל 400 רקטות לשטח ישראל

בכיר בחיל האוויר: "הפלנו בניינים 
רבי קומות בפעולה אגרסיבית"
הרחבה בעמוד ג'

תוצאות הסיבוב השני בירושלים מוכיחות שוב: אם הציבור 
החרדי היה מתלכד היה נבחר ראש עיר חרדי לירושלים

בהפרש של כשלושה אחוזים ניצח משה ליאון את עופר ברקוביץ והוא יכהן 
כראש העיר בירושלים
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בסיבוב  צמוד  מרוץ  בתום 
כי  שוב  הוכח  בירושלים,  השני 
מתלכד  היה  החרדי  הציבור  אם 
היום  היה  אחד,  מועמד  סביב 
ברוב  חרדי  עיר  ראש  בירושלים 

קולות ברור. 
של  ארוכים  חודשים  לאחר 
מהמועמדים  בחירות  קמפיין 
של  שני  סיבוב  ולאחר  השונים, 
בחירות בעקבות אי ההגעה של 
האחוזים   40 לרף  מתמודד  אף 
משה  נבחר  הראשון,  בסיבוב 
ירוש־ עיריית  לראשות  ליאון 

לכ־51.5  זוכה  הוא  כאשר  לים, 
שהם  הקולות,  מכלל  אחוזים 

כ־108 אלף קולות. 
כי  מוכיחים  אלה  נתונים 
להביא  הצליח  לא  ליאון  משה 
מהציבור  שהבטיח  הקולות  את 
את  מראים  גם  והם  החילוני, 
האמור, כי גם בקמפיין של חר־

דים מול חילונים, לו כל הציבור 
מאחורי  מתלכד  היה  החרדי 
מועמדותו של הרב יוסף דייטש, 
העיר  לראשות  נבחר  היה  הוא 

ברוב מוכח.
הראשון  בסיבוב  כזכור, 
כשבועיים,  לפני  שהתקיים 
הראשו־ המקומות  לשני  הגיעו 

אחוזים,   33 עם  ליאון  משה  נים 
ועופר ברקוביץ עם 29 אחוזים. 
בסיבוב  שנרשם  ההצבעה  אחוז 
כאשר  על 39.86,  עמד  הראשון 
קולות,  אלף  כ־81  קיבל  ליאון 
ואילו עופר ברקוביץ קיבל כ־79 

אלף קולות.
בתו־ הראשונה  בפעם  לפיכך, 
המתמו־ שני  עלו  ירושלים,  לדות 

דדים אל הסיבוב השני, שהתקיים 
בלבד,  יום  חצי  לאורך  אתמול 
זאת  ל־22:00.   13:00 השעות  בין 
לב־ התבקשו  המצביעים  כאשר 

וללא  בלבד,  פתקים  שני  בין  חור 
הצבעה למועצת העיריה.

מב־ נערכה  המשטרה  גם 
יום  מהלך  לאבטחת  מועד  עוד 
מאות  כאשר  השני,  הבחירות 
התפרסו  מג"ב  ואנשי  שוטרים 
הקלפיות  ולצד  העיר  ברחבי 
בפני  שעריהן  את  פתחו  כשהן 
נרשמו  לא  זאת,  עם  הבוחרים. 
את  שדרשו  חריגים  אירועים 
משט־ של  וטיפולה  התערבותה 

רת ישראל.
בשני  היה  נראה  היום  לאורך 
המטות כי מדובר בקרב צמוד של 
בח־ עוקבים  כולם  כאשר  ממש, 

שש אחר אחוז ההצבעה הגורלי. 
שיום  ולאחר  הדברים,  מטבע 
הבחירות בסיבוב השני איננו יום 
בתחילה  ההצבעה  אחוז  שבתון, 
הב־ ביום  שהיה  מכפי  נמוך  היה 

חירות הקודם לפני שבועיים. עם 
חזרו  אנשים  כאשר  ערב,  רדת 
ההצבעה  אחוז  החל  לבתיהם 
אחוז  עמד  יום  של  בסופו  לטפס. 

ההצבעה על כ־34 אחוזים.

אלפים מתושבי צפת החרדים קידשו שם שמים והצביעו למועמדם של גדולי ישראל 

בצפת כמו בירושלים: שוב הוכח שאם 'דגל התורה' היתה חוברת 
לכל חלקי הציבור החרדי, המועמד החרדי היה מנצח בבחירות 

לנוכח ההימנעות מריצה חרדית מאוחדת בבחירות לראשות העיר התברר בתום ספירת הקלפיות: שוקי אוחנה ניצח בבחירות 
לראשות העיר ^ הרב נחמן גלבך: "אני מודה לגדולי ישראל מכל העדות והחוגים שנתנו בי את אמונם, ולפעילים הרבים שהתמסרו 

במשך שבועות ארוכים למען הצלחתה של היהדות הנאמנה" ^ סגן השר הרב מאיר פרוש: "אם דגל התורה היו מקבלים את הנתונים 
שלנו וסומכים עליהם, הרב יוסי דייטש היה היום ראש העיר ירושלים, והרב נחמן גלבך היה היום ראש העיר צפת"
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בריכוזים  התקבלה  רב  בצער 
של  ההפסד  על  ההודעה  החרדיים 

היהדות הנאמנה, בעקבות הפילוג 
בציבור החרדי, ותמיכתה של 'דגל 
שוקי  החילוני  במועמד  התורה' 

אוחנה. 

סוע־ בחירות  מערכת  לאחר 
'דגל  של  החלטתה  ובעקבות  רת, 
החילוני,  במועמד  לתמוך  התורה' 
בצפת  הנאמנה  היהדות  החמיצה 

להעמיד  היסטורית  הזדמנות 
בראשות העיר יהודי חרדי הנאמן 
התו־ שרי  ורבנן  ולמרנן  לתורה"ק 

רה והחסידות.
סיבוב ההצבעה השני התקיים 
רשויות   53 לצד  בצפת,  אתמול 
ובשונה  הארץ,  ברחבי  נוספות 
האחרים  המקומות  ממרבית 
הצבעה  אחוז  נרשם  בצפת  דווקא 
הצ־ אחוזי  כ־60  במיוחד:  גבוה 

בעיר  החרדיים  בריכוזים  בעה. 
נרשם אחוז הצבעה גבוה אף יותר, 
לא  בכך  אך  הצבעה,  אחוזי  כ־80 
תוצאות  את  להכריע  כדי  די  היה 

הבחירות. 
כי  מבהירים,  גלבך  במטה 
שבסיבוב  בבירור  שהוכח  לאחר 
היהדות  היתה  הראשון  ההצבעה 
אם  נצחון  עטורת  יוצאת  הנאמנה 
מתאחד  היה  החרדי  הציבור  כל 
ומתלכד סביב מועמדותו של הרב 
נחמן גלבך, היו שהמשיכו להתע־

ההישג  על  ולוותר  פילוג,  על  קש 
חלקה  מנת  להיות  היה  שיכול 
בתמורה  הנאמנה,  היהדות  של 
המועמד  עם  תמוהים  להסכמים 

האינטרס  על  ויתור  תוך  החילוני, 
בקדושתה  וזלזול  הכללי,  החרדי 

של עיה"ק צפת. 
למרות ההפסד בבחירות, ועל 
התקבל  הגדול,  והכאב  הצער  אף 
גלבך  נחמן  הרב  החרדי  המועמד 
וב־ בשירה  המטה  פעילי  ידי  על 

פה  מסכימים  כשהכל  ריקודים, 
של  הוא  הגדול  שהנצחון  אחד 
קמפיין  שהוביל  גלבך  נחמן  הרב 
של  ובליכוד  בחיבור  שעסק  נקי 
כל חלקי הציבור בצפת, ולא פנה 
גורמים  שעשו  כפי  להשמצות 

אחרים. 
הפעילים  בפני  שנשא  בנאום 
סיום  לאחר  עד  שהמתינו  הרבים 
גלבך  הרב  הודה  הקולות,  ספירת 
התורה  שרי  ורבנן  למרנן  בחום 
והחסידות, אשר סמכו את ידיהם 
אותם  לייצג  אותו  והסמיכו  עליו 
העיר  ראשות  על  בהתמודדות 

צפת. 
ישראל  לגדולי  מודה  "אני 
בי  שנתנו  והחוגים  העדות  מכל 
הרבים  ולפעילים  אמונם,  את 

קליפורניה: שריפת הענק גבתה 
את חייהם של 42 איש עד כה

תלמידי ישיבת 'מתיבתא – לוס אנג'לס רבתי' נמלטו מהלהבות
מאת א.למל

בצ־ המשתוללת  הענק  שריפת 
לש־ אתמול  הפכה  קליפורניה  פון 
המדינה,  בתולדות  הקטלנית  ריפה 
בשריפה  הנספים  מספר  הגעת  עם 
ל־42. השריפה נחשבת גם להרסנית 
לאחר  קליפורניה,  בתולדות  ביותר 
של  בתיהם  את  כאן  עד  שכילתה 
איש  כ־200  עוד  איש.  אלף  מעל 50 
באזורים שנפגעו נחשבים נעדרים. 
השריף במחוז בוטי בקליפור־
הנ־ את  שמסר  הוניאה,  קורי  ניה, 

תונים, אמר כי "אני באמת מקווה 
ערב  כל  לפה  לחזור  אצטרך  שלא 
של  יותר  גבוה  מספר  על  ולדווח 

נפגעים".
המשתו־ הענק  שריפות  בצל 

שלמה  ישיבה  בקליפורניה,  ללות 
פונתה זמנית למיקום חילופי, עד 
האש  התקרבות  עם  זעם.  יעבור 
התפנו  רבתי,  אנג'לס  לוס  לאזור 
הממוקמת  'מתיבתא',  ישיבת  בני 

ביערות העיר קלבאסאס. 
על פי הדיווח, מתחם הישיבה 
התל־ מן  פונה  דונמים  ה־8.2  בן 

בסוף  כבר  התורה  וספרי  מידים 
באופן  ישהו  התלמידים  השבוע. 
תורה'  'עדת  המדרש  בבית  זמני 

שבעיר לוס אנג'לס.

נזקי  את  שספגו  המבנים  בין 
אסון הטבע, נמנים בתי כנסת, בתי 
בקליפו־ יהודיים  ומוסדות  ספר 

בקמפיינים  פתחו  שחלקם  רניה, 
לכסות  מנת  על  המונים  למימון 

את הנזקים.
גרמו  המהירות  הדליקות 
קלי־ ובדרום  בצפון  המוני  לפינוי 

פורניה, כולל 75,000 בלוס אנג'לס 
תושבים  ושלחו  ובסביבותיה, 
בהתראה  חייהם  על  הנמלטים 

קצרה.
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חקירת התאונה הקטלנית בברכיה הושלמה:

החשודים שיבשו חקירה, העלימו צילומים וסיפקו גרסאות שקריות
מאת חיים מרגליות

של  ארוכים  שבועות  בתום 
חקירה על ידי צוות חקירה מיוחד, 
נשלמה החקירה על תאונת ה'פגע 
וברח' הקטלנית סמוך למושב בר־
כיה, במהלכה נהרג רוכב אופניים. 
הודעת  פי  על  כך  החקירה,  צוות 
ראיות  לגבש  הצליח  המשטרה, 
מבוססות בתיק החקירה עב הכרס 
"על  הפרקליטות.  לידי  שהועבר 
הנהג  של  בשטח  התנהגותם  אף 
תוך  המעורבים  החשודים  ויתר 
שיבוש ראיות, תיאום גרסאותיהם 
הצליחו  כוזבות,  הודעות  ומסירת 
החוקרים המיומנים לגבש תשתית 
ציינו  החקירה",  בתיק  מהימנה 

במשטרה.
כזכור  התרחשה  התאונה 
שישי  יום  של  הצהריים  בשעות 
לפני מספר שבועות סמוך למושב 
חייו  את  קיפח  בה  תאונה  ברכיה, 
ז"ל  סעדון  יגאל  האופניים  רוכב 
שבת  לקראת  מקניות  שחזר  בעת 
במרכז המסחרי שנמצא לא הרחק 

ממקום התאונה.

הח־ הנהג  רכב  התאונה  ביום 
שוד על אופנועו אותו מחזיק מבלי 
אף  ועל  נהיגה  רשיון  בידיו  שיש 
שאין זו הפעם הראשונה בה נתפס 
החשוד  כחוק.  רשיון  ללא  נוהג 
המעור־ מחבריו  מי  עם  יחד  הגיע 
בים אל תחנת הדלק בצומת משען 
בנסיעה  המשיכו  ומשם  הסמוכה 
ברכבי השטח שברשותם אל המו־
שב ברכיה. תכוף לכך, סיים המנוח 
בצו־ המסחרי  במרכז  קניותיו  את 
כשקניות  יצא  ומשם  סילבר  מת 
החשמליים  אופניו  בארגז  לשבת 
עליהם נהג לרכוב בעקבות העדר 
שככל  המנוח  כחוק.  נהיגה  רשיון 
הכביש  על  מרכיבה  חשש  הנראה 
בו תנועת כלי רכב ערה, בחר לר־
כוב דרך שדות המושב ושם דווקא 

מצא את מותו הטראגי. 
ומתוך  הצח"מ  מחקירת 
החשוד  הנהג  כי  עולה  עדויות 
הגיעו  עת  בשיירה  שלישי  רכב 
למושב.  שסמוך  חקלאי  שטח  אל 
עדותם,  פי  על  רכיבתם,  במהלך 
ענן  הראשונים  הרכב  כלי  העלו 
את  מוחלט  באופן  שמנע  אבק 
להמ־ מהרוכבים  מי  של  היכולת 
זה  דבר  אך  בטוחה,  בנסיעה  שיך 
את  להמשיך  מהחשוד  מנע  לא 
ולה־ האבק  ענן  תוך  אל  נסיעתו 

ולגרום  האופניים  ברוכב  תנגש 
כתוצאה  האנושה.  לפציעתו  בכך 
החשוד  גם  נפגע  מההתנגשות 
זה,  בשלב  הכרתו  איבד  כי  שטען 
שנאס־ בעדויות  שהופרכה  טענה 

פו וממעשיו שלו לאחר מכן. מיד 
לאחר התרחשות התאונה, הועלה 
השטח  מרכבי  אחד  על  החשוד 
ביישוב  ביתו  אל  ופונה  במקום 
מחבריו  אחד  ואילו  שקמה,  בית 
את  להזיז  דאג  במקום  שנותרו 
ולה־ החשוד  הנהג  של  האופנוע 
והעצים  השיחים  סבך  בין  סתירו 
במטע סמוך, מרחק כ־200 מטרים 
בשלב  התאונה.  ממקום  לערך 
לרכיבה  מחבריו  אחד  הודיע  זה 
בש־ מוטל  אדם  על  מד"א  למוקד 
תוך  במשהו  שהתנגש  לאחר  טח 
למ־ קרה.  מה  יודע  שאינו  שציין 
קום הוזעקו כוחות רפואה שהחלו 
שנאלצו  עד  החייאה  במאמצי 
תוך זמן קצר לקבוע את מותו של 
המשטרה  כוחות  האופניים.  רוכב 
לרבות  למקום,  הם  גם  שהגיעו 
וגו־ לכיש  במרחב  התנועה  בוחני 
של  הדרומי  המחוז  של  את"ן  רמי 
נסיבות  בחקירת  החלו  המשטרה, 
רא־ עדויות  איסוף  תוך  המקרה 
ביניהם  מהנוכחים,  בזירה  שוניות 
החשוד  הנהג  של  בדיעבד  חבריו 
שהיו עדים לאירוע אך אלו מסרו 
פציעתו  בנסיבות  הבחינו  לא  כי 
של המנוח וציינו כי רק הבחינו בו 
מוטל והזעיקו את כוחות הרפואה 

והמשטרה למקום. 
התאונה,  לאחר  וחצי  כיממה 
כשהוא  החשוד  הנהג  התייצב 
המ־ בתחנת  דינו  בעורכי  מלווה 
שטרה באשקלון אז נעצר והועבר 
הדרכים  תאונות  בוחני  לחקירת 
ציין  הראשונית  בחקירתו  לכיש. 
בתאונת  מעורב  היה  כי  החשוד 
דרכים בשטח בעת שרכב על רכב 
הרבה  היה  כי  ציין,  עוד  השטח. 
בהמשך  במשהו.  התנגש  ואז  אבק 
ידי  על  מהשטח  חולץ  כי  הוסיף 
לעשן  לו  שנתן  מכיר  שאינו  אדם 

מריחואנה כדי להפחית את כאביו 
ובהמשך לכך פונה על ידי שכנתו 
אל בית החולים 'ברזילי' באשקלון 
בה  הפציר  זו  נסיעה  כשבמהלך 
למסור כי נפל מסוס, שם טען זאת 
לאחר  הרפואי.  הצוות  בפני  גם 
ששמע בכלי התקשורת על תאונת 
ה'פגע וברח', הבין למעשה שפגע 
ידיעה  גם  למותו.  וגרם  אדם  בבן 
על  להודיע  לחשוד  גרמה  לא  זו 
הרפואי,  לצוות  או  למשטרה  כך 
ביום  החולים  בית  את  עזב  והוא 
על  ששוחרר  מבלי  בבוקר  שבת 
ידי רופאיו. גם לאחר מכן לא מצא 
שארע,  על  לדווח  לנכון  החשוד 
בתכנון  חבריו  עם  יחד  עסק  אלא 
וע־ ראיות  של  מאסיבי  ובשיבוש 

דויות תוך תיאום גרסאות עם כל 
קיימו  היתר  בין  בדבר.  שידו  מי 
מפגש  המעורבים  ויתר  החשוד 
מהמעור־ אחד  של  ביתו  בחצר 

שהעביר  השטח  רכב  (נהג  בים 
אל  התאונה  מזירת  החשוד  את 
ביניהם  תיאמו  שם  במושב)  ביתו 
מבע־ וביקשו  גרסאותיהם  את 

אותו  שפינתה  הנהגת  הבית,  לת 
שקרית  גרסה  שתמסור  לביה"ח, 
כי  בחקירה  עלה  עוד  במשטרה. 

מפגש זה צולם ותועד על ידי מצ־
במקום,  המותקנות  אבטחה  למות 
לרכוש  דאג  מהחשודים  מי  אך 
בתמורה  חדשה   DVR מערכת 
על  שהושמדה  המותקנת  לישנה 
מנת להעלים את תיעוד המפגש. 

מעצרו  לאחר  ספורים  ימים 
זה  שמעצרו  ולאחר  הנהג,  של 
באשקלון,  המשפט  בבית  הוארך 
חקירתיות  פעולות  שבוצעו  תוך 
המ־ בלשי  עצרו  רבות,  סמויות 

מעורבים,  מספר  לחקירה  שטרה 
שחלקם  החשוד,  הנהג  של  חבריו 
התאונה  בזירת  עדותו  מסר  אף 
למקום  נקלעו  הם  כי  "טענו"  בה 
והבחינו במנוח מוטל. לאחר שמ־

שוב  ונחקרו  כן  גם  הוארך  עצרם 
שה־ גרסה  מוסרים  החלו  ושוב, 

גם  המציאות.  עם  מתיישבת  חלה 
אחת  לא  הוארך  אלו  של  מעצרם 
החקירה  פעולות  שהסתיימו  עד 
המצריכות את המשך מעצרם והם 

שוחררו בתנאים מגבילים. 
חומרי  לאחר שגובשו  כאמור, 
החשוד,  לנהג  בנוגע  החקירה 
הפר־ לידי  החקירה  תיק  הועבר 

קליטות שצפויה להגיש נגדו כתב 
אישום.

חמאס לא הוכרע
עתידו  את  ואולי  יוקרתו  את  אתמול  הניח  הממשלה  ראש 
הוא  העזתי  הטרור  ארגון  החמאס.  של  הצבי'  'קרן  על  הפוליטי 
נתניהו  ביסס  שעליהן  איתן'  'צוק  מלפני  ההבנות  אם  יוכיח  אשר 
את  להפסיק  והאחרים  המצרים  המתווכים  להצעת  הסכמתו  את 
אמורות  הללו  ההבנות  יתמשכו.  מזה  ויותר  יתממשו  אכן  האש, 
להבטיח תקופה של שקט מוחלט ללא התפרעויות על הגדר, ללא 
טרור הבלונים והעפיפונים והפסקת ההתגרויות. המבחן המיידי, 
בהנחה שהאש לא תחודש עד אז, יהיה ביום שישי. חמאס הבהיר 
כי ההפגנות ליד הגדר יימשכו. אם הן יהיו רצופות והתפרעויות 
ילוו בהצתת צמיגים ובנסיונות לפרוץ את הגדר ולחבל בו – אות 

הוא כי חמאס שוב הונה את הממשלה. 
בעימותים  היוזמה  כי  הראה  שוב  השעות   36 בן  הסבב  ואכן 
עם ישראל היא של החמאס. הוא הפותח והוא הקובע מתי הירי 
יסתיים. הוא צובר יוקרה, מבסס את שליטתו והופך את חיי תושבי 
ישראל  שלממשלת  הדבר  פשר  האם  לגיהינום.  והנגב  העוטף 
שמאשימים  כפי  לחמאס,  ביחס  והחלטית  ברורה  מדיניות  אין 
חמאס  שלטון  את  לשמר  רוצה  שנתניהו  או  באופוזיציה?  אותה 
את  למנוע  אלא  ממנו  קיצונית  תנועה  אותו  שתחליף  מחשש  לא 
זאת  אם  עזה?  על  הרש"פ  השתלטות  ואת  לרצועה  הפתח'  חזרת 
הוא  אין  מדוע  הפלסטיני  הפיצול  לישראל  טוב  אכן  ואם  הסיבה 
להכיר  חמאס,  עם  להידבר  המציעים  מומחים  כמה  לעצת  נשמע 
טווח?  ארוכת  הודנה  של  להסדר  אתו  ולהגיע  היציג  כשלטון  בו 
הראשונות  השעות  שמן  בכך  הזאת  להנחה  חיזוק  למצוא  אפשר 
של הסבב האחרון היה ברור ששני הצדדים נזהרים שלא לגלוש 
נזהר  חמאס  מלחמה.  לכלל  להגיע  שעלול  מבוקר  לא  לעימות 
מ'שבירת הכלים' כדי שלא יובס, ומאותה סיבה נמנעה הממשלה 

מצה"ל להנחית על חמאס מכה אנושה. 
התנגדו  הקבינט  בישיבת  שהשתתפו  הבטחון  גורמי  כל 
למלחמה יזומה, תמכו בהסדרה וצידדו בהפסקת האש. המטכ"ל 
הסתייג מדרישת שר הבטחון להכות בחמאס מכה קשה. המטכ"ל 
לא התרשם מהתנגדותם של השרים בנט שקד ואלקין להפסקת 
קשה  צחורות'.  כ'יונים  התגלו  הבטחון  מערכת  ראשי  האש. 
חקירה  מוועדות  פחדים  אחוזה  הצבא  צמרת  שמא  לחשוש  שלא 
בו  רוח הקרב שפעם פיעמה  את  צה"ל איבד  ממלכתיות. האמנם 
מאשר  ברזל'  כ'כיפת  הגנה  אמצעי  ולייצר  להסתגר  מבכר  והוא 
ליזום ולתקוף ולגלות יצירתיות. בסבב האחרון התגלו מגבלותיה 
ופגעו  הגנתה  את  הבקיעו  טילים   23 ברזל.  כיפת  מערכת  של 
הגנה  המספקת  מערכת  היא  שאין  מודה  צה"ל  אמנם  בישובים. 
הרמטית, אבל עתה התברר כי היא לא מצליחה לתפקד היטב מול 
מטח טילים כבד. עובדה זאת לבדה אולי מצדיקה את החשש מפני 
שעלול  מה  לנוכח  אדום  אור  להדליק  צריכה  היא  הסבב.  המשך 

חלילה לקרות בעימות מול חיזבללה. 

המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,     

ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 5805802-02, פקס 5805804-02
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
פניות מנויים: 5805802-02 שלוחה 5    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ

AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

הכרעה עזה
לכותרות  חוזרת  עזה 
מטחי  מאות  לאחר  הראשיות 
ישראל  לעבר  ממנה  הטילים 
המינו־ הישראלית  והתגובה 

רית בעקבותיהם.
ראש  של  במטוסו 
ביקו־ את  שקטע  הממשלה, 

היכולת  אי  לנוכח  בפריז  רו 
ששוגרה  התמונה  את  לסבול 
לעיתונות בה נצפה שר הבט־

עמוס  שולחן  של  במרכזו  חון 
גנרלים התולים בו את מבטם, 
הבהיר נתניהו בשיחות תדרוך 
לעיתונאים כי אין לצפות לה־

סכם עם עזה כשם שלא יתכן 
הסכם עם דאע"ש. המקסימום 
שאליו ניתן להגיע בעזה, גרס 
הסדרה  הוא  הממשלה,  ראש 

אך לא מעבר לו.
בתווך שוב התעורר הדיון 
ישראל  עושה  מה  האינסופי 
נסוגה  שכבר  אחרי  עזה.  עם 
הזו,  הארץ  מחבל  צדדית  חד 
באנטיפ־ שעקרה  לפני  לא 

עשר  משבעה  פחות  לא  תיות 
וגירשה  בו  פורחים  יישובים 
באכזריות את אלפי יושביהם, 
מיש־ להתנתק  מסרבת  עזה 

את  להכתיב  וממשיכה  ראל 
אימת  כל  במדינה  היום  סדר 
שארגוני הטרור השולטים בה 

רק חפצים בכך.
הוויכוח ארוך השנים מת־
ליש־ נוח  האם  בשאלה  מקד 

ברצועה  שולט  שחמאס  ראל 
והיא אינה צריכה לשאוף אלא 
או שישראל צריכה  להכנעתו 
לחתור להכרעת חמאס ולסי־

לוק שלטונו.
דוקטרי־ של  ההיסטוריה 

כי  מלמדת  ביו"ש  ישראל  נת 
תרצה  רק  לּו  יכולה,  ישראל 
בכך, לגרום להפסקה טוטלית 
של הטרור העזתי. אין מדובר 
במשאלת לב שאינה מתכתבת 
עם המציאות השברירית אלא 

בנסיון שהוכיח את עצמו.
הראשונה  שרון  בממשלת 
של  שורה  בישראל  העם  ידע 
נפגעים  רבי  טרור  פיגועי 
בשלב  שלוותו.  את  שהחרידו 
שרון  של  נפשו  קצה  מסוים 
לכך.  בשל  היה  העם  וגם 
מגן  חומת  למבצע  יצא  הוא 
ושומרון.  יהודה  שטחי  בכל 
רשמית  נמשך  אמנם  המבצע 
(ליתר  שבועות  מספר  פני  על 
רצופים  מחזורים  שני  דיוק, 
כל   ,8 בצו  מילואים  גיוס  של 
ושמונה  עשרים  למשך  אחד 
הבטחו־ התפיסה  אבל  ימים) 

להתנהל  ממשיכה  שלו  נית 
בשטח עד עצם היום הזה.

יש־ החליטה  מגן  בחומת 
הב־ הפרק  את  למחוק  ראל 

שנולד  האחריות  חסר  טחוני 
החזיר  צה"ל  אוסלו.  בהסכם 
הבטחונית  השליטה  את  לידו 
מקום  ובכל  ביו"ש  בצירים 
כמו  גדולות  ערים  בה.  אחר 
וכמותם  ורמללה,  ג'נין  שכם, 
נשלטות  כפרים,  של  שורה 
הפלס־ בידי  אזרחית  היום 

הביוב,  את  המנהלים  טינים 
אבל  השאר.  וכל  הארנונה 
עוררין  ללא  שולטת  ישראל 
כוחות  בהם.  הבטחוני  במצב 
חדשות  נכנסים  מיוחדים 
כירורגיות  לפעולות  לבקרים 
המודיעין  ואחרות.  כאלו 
האנושי והאחר מתנהל באופן 
נש־ הבטחוני  והשקט  סדיר. 

מר.
לנוכח  הנוחות  אי  כל  עם 
כאלו  ספורדיים  טרור  מעשי 
בראש  הנובעים  ואחרים, 
הכלה  ממדיניות  ובראשונה 
כלפיהם,  ונפסדת  מוטעית 
אינה  שמים  בחסדי  ישראל 
טרור  לפיגועי  שנים  זה  עדה 
חלק  היו  אז  שעד  המוניים 
העקו־ מהווייתה  נפרד  בלתי 

בה מדם.
אפשר  הזו  ההצלחה  את 
עזה  בעזה.  גם  להכיל  וצריך 
וכוחות  אחרת  פלנטה  איננה 
ברגע  לה  יוכלו  הבטחון 
ומקבלי  הדיסקט  שיתחלף 
מנוס  אין  כי  יסיקו  ההחלטות 
הבטחון  על  מלאה  מאחריות 
שתבו־ לפני  (לא  ברצועה  גם 

תר הרמטית לשלושה חלקים, 
כמתבקש וכפי שנעשה בעבר 

אך לפרק זמן מוגבל).

תעוזה משפטית
המשפט  בבית  נפל  דבר 

העליון השבוע.
השמאל  מחאת  במסגרת 
החלטתו  על  פוסקת  הבלתי 
המדע  שר  של  הלגיטימית 
מינוי  למנוע  אקוניס  אופיר 
בשל  מדעית,  לוועדה  חוקרת 
הוג־ ערביות,  הפרו  עמדותיה 

שה כצפוי עתירה נגדו.
בדיון  תהו  בג"ץ  שופטי 
בפני נציגי העותרים והמדינה 
אקוניס  שהחלטת  טענו  מדוע 
סבי־ אינה  המינוי  את  למנוע 

רה אם החוק מקנה לו סמכות 
לכך.

להכיר  שהספקנו  בבג"ץ 
התורן  שהשופט  מתאים  היה 
אינה  הזו  שהסמכות  יאמר 

חוקתית. 

העזה להציע
של־ חשף  טיימס  יורק  ניו 
שום תכנית סעודית להתנקש 
באמ־ איראניים  בכירים  בחיי 

צעות אנשי עסקים.
אבל  נכשל  אמנם  הרעיון 
ועשוי  הדמיון  את  מצית  הוא 
להיות חומר טוב לספרי מתח.

בהתאם לתקנה 5 (ב) לתקנות רופאי שיניים (בחינת רישוי), תשנ"ב 1992

אני מודיעה על

בחינת רישוי לרופאי שיניים
 שלב א' (עיוני) ייערך ביום רביעי 06.02.2019 בשעה 10:00

במרכז הקונגרסים בנייני האומה, ירושלים.

הליך הרישום לבחינה מפורט באתר משרד הבריאות בכתובת:

https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Dentistry/

Pages/default.aspx

על הבקשות להגיע לוועדת הבוחנים עד ליום 06.01.2019

לתשומת לב- בקשות שיתקבלו לאחר התאריך הקובע לא יידונו. 

לאחר אישור הבקשות יש לשלם אגרת בחינה לא יאוחר מיום 30.01.2019

תשלום אגרת הבחינה ייעשה באמצעות אתר התשלומים הממשלתי בכתובת:

https://ecom.gov.il/voucherspa/input/180

מועמדים שיעברו שלב א' בהצלחה יוכלו לגשת לשלב ב' (מעשי) 

שייערך בימים ב,ג,ד 11-12-13 במרץ 2019 

בבית הספר לרפואת שיניים, אוניברסיטת תל-אביב.

לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות למוקד קול הבריאות בטלפון: 5400*

דר' חגית דומב הרמן 
יו"ר ועדת הבוחנים הממשלתית ברפואת שיניים

כתובת: משרד הבריאות, האגף לבריאות השן רח' ירמיהו 39, ירושלים.
dental.professions@moh.gov.il :דוא"ל

טלפון: 5400* פקס: 02-5655995

www.health.gov.il

תתניעו! המפתחות 
בידכם...

חנוך בן-חיים
קיה סורנטו - - -

עצמכם  את  לצייר  ונסו  אוויר,  קחו 
מתרווחים בקופסת הנוחות הניידת הזו. 
ממש כך. אין הגדרה טובה יותר לתכשיט 
הדרום קוריאני הזה, שפותח את אלבום 
ואשר  חסד'  'מפעל  של   '28 'המקורית 
של  השיח  על  להשתלט  בקלות  הצליח 

הרחוב החרדי בימים האחרונים. 
פנאי  כ'רכב  אותו  מסווגת  היצרנית 
שטח' עם שבעה מקומות. אבל המילים 
לדבר  כשנחשפים  משקלן  את  מאבדות 
סופר־ משפחתית  מכונית  זוהי  האמתי. 
לכביש  ידידותית  היותה  שמלבד  נוחה, 
גם  היא  מינימלי,  דרך  זעזועי  רף  עם 
מציעה את כל מה שמשפחה זקוקה לו 
בנסיעות: מושבים מרווחים ומתכווננים, 
תאי אחסון מרובים, אביזרי עזר שונים, 
מטען  ותא  מושבים  שורת  בכל  מזגן 
המשנה את גודלו בלחיצה קלה, המסוגל 

להכיל בלי סוף.
אז אם חלמתם לאחרונה על הדבר 
המושלם הזה, ומה שהפריע הוא תזרים 
המזומנים, הפעם החלום בהישג יד. רק 
נסו! הרי מלנסות, כידוע – אף פעם לא 

מפסידים.
קו־ כלל  בדרך  משהו.  עוד  יש  אבל 

במקרה  אך  בסיפורים,  רק  כך  על  ראים 
לשטח.  ויורד  צורה  לובש  הסיפור  שלנו 
ב'מפעל  אחד?  סורנטו  קיה  על  חלמתם 
חסד' השנה מאפשרים לכם לחלום בכ־

כפול',  'הכל  תכנית  את  בוחרים  פולות. 
בהתאם  עצמה  את  מכפילה  זכיה  וכל 
סורנטו  קיה  את  קבלו  הלקוח.  לבחירת 
– דאבל. שני רכבים קיה סורנטו שיעלו 
בגורלו של הזוכה, או לחילופין רכב וולוו 
כפולת  של  בשווי  האחרונה,  המילה   –
סו־ קיה  חילופין,  לחילופי  סורנטו.  קיה 
רנטו פלוס מזומנים בשווי קיה סורנטו.

האופ־ בין  הבחירה  יודעים,  אנחנו 
אומרים?  איך  אבל  קשה.  תהיה  ציות 

שרק אלו יהיו ההתמודדויות שלנו...

ח"כ הרב ישראל אייכלר במליאה על אירועי הדרום:

"להודות לה' על נס האוטובוס 
ולבקש על העתיד"

מאת כתב 'המבשר'

ח"כ הרב ישראל אייכלר נשא 
"בשעה  הכנסת:  במליאת  נאום 
בחרדה  הדרום  תושבי  יושבים  זו 
מתפ־ אנו  השם  לישועת  ותפילה 
ללים עבורם, אך עלינו להודות גם 

גדול  נס  אירע  אתמול  שהיה.  על 
בהפ־ חשוד  שאינו  החמאס  שגם 

צת ניסים פרסם את זה אתמול.
של  התותחים  קני  מול  "אל 
שהיה  אוטובוס  הגיע  חמאס 
שהם  אחרי  ורגע  חיילים,  מלא 
נ.ט.  מפגז  האוטובוס  נפגע  ירדו 

ונשרף כליל. לא בכל יום רואים 
ניסים גלויים כאלה. הודו לה' כי 
טוב כי לעולם חסדו. הבה נתפלל 
לקב"ה שנראה ניסים גלויים כפי 
משגב  עמנו  צבקות  'ה'  שנאמר 
לנו אלוקי יעקב סלה ה' הושיעה 

המלך יעננו ביום קראנו'".

כתב אישום נגד ערבי ישראלי שניסה 
להצטרף לארגוני טרור עולמיים

מאת חיים מרגליות

פרקליטות מחוז מרכז (פלילי) 
המחוזי  המשפט  לבית  הגישה 
בן 20  צעיר  נגד  אישום  כתב  מרכז 
סחר,  עבירות  בגין  קאסם,  מכפר 
סוכן  עם  מגע  סכין,  ויבוא  ייצור 
חוץ, נסיון יציאה שלא כדין, מימון 
טרור, שיבוש מהלכי משפט ועוד.

לפי כתב האישום היה הנאשם 
בקשר עם פעילים ותומכים באר־

גוני טרור וג'יהאד שונים. הנאשם 
שוחח עמם, בין היתר, על פעילות 
בסוריה,  והג'יהאד  הטרור  ארגוני 
על רצונו להגיע לסוריה ולהצטרף 
חומרי  על  וכן  הג'יהאד  ללחימת 
ביקש  הנאשם  כך,  נשק.  וכלי  נפץ 
את עזרתו של אדם התומך בארגון 
חיסו־ וארגון  בתיאום  אל־קעידה, 

אשר  הולנדי  פוליטי  פעיל  של  לו 
יזם תחרות איורים על מוחמד. 

עם  בקשר  היה  גם  הנאשם 
תח־ 'היאת  הטרור  בארגון  פעיל 

לו  והעביר  בסוריה,  אלשאם'  ריר 
כמו  שונות.  בהזדמנויות  כספים 
 2017 במהלך  תכנן  הנאשם  כן, 
לאחד  ולהצטרף  לסוריה  לצאת 
נגד  הלוחמים  הג'יהאד  מארגוני 
מימוש  לצורך  הסורי.  המשטר 
מישראל  כרטיס  רכש  תכניתו, 
יגיע  כאשר  כי  ותכנן  לטורקיה 
לטורקיה יסייע לו אותו פעיל לע־

לסוריה  מטורקיה  הגבול  את  בור 
את  ויתאם  חוקית  בלתי  בצורה 
הג'יהאד  מארגוני  לאחד  הגעתו 
בסוריה. בלילה בו תכנן לטוס גי־
הת־ הטיסה,  מטרת  את  אמו  לתה 

מלהגיע  ממנו  מנעה  עמו,  עמתה 
ממנו  נטלה  ואף  התעופה  לשדה 

את דרכונו. 
לר־ הנאשם  ניסה  בהמשך, 

וזאת  אשלגן,  מסוג  חומר  כוש 
ייצור  לצורך  בו  להשתמש  בכדי 
הנאשם  יצר  זו  במסגרת  רקטה. 
שילם  ואף  אשלגן  מוכר  עם  קשר 

לא  כי  השיב  המוכר  אולם  עבורו, 
ניתן לייצא את האשלגן לישראל. 
הנאשם אף התעניין ברכישת נשק 
צלפים תמורת 14 אלף דולר. לפי 
שנים  שלוש  לפני  נוסף,  אישום 
החליט הנאשם לבצע פיגוע דקי־

סכין  הזמין  ואף  יהודים  נגד  רה 
למסגד  הגיע  הנאשם  זה.  לצורך 
בסכין,  מצויד  כשהוא  אל־אקצא 
התעמת  אותו  המכיר  אדם  אולם 
איתו ושכנעו שלא לבצע את הפי־
שירות  בידי  נחקרה  הפרשה  גוע. 
הבטחון הכללי ומשטרת ישראל. 

נדחתה בקשתו של באסל 
גטאס לשחרור מוקדם

מאת חיים מרגליות

את  דחתה  השחרורים  ועדת 
באסל  לשעבר,  ח"כ  של  בקשתו 
מה־ שלו  מוקדם  לשחרור  גטאס, 
כלא. גטאס הורשע לאחר שנתפס 
לא־ סלולאריים  טלפונים  מבריח 

סירים בטחוניים.
כי  מסרה  השחרורים  ועדת 
הפרקלי־ עמדת  את  קיבלה  היא 

טות נגד הבקשה, בין היתר, לאור 
הורשע,  בהן  העבירות  חומרת 
פגיעה  בהן  יש  כי  מחלוקת  שאין 
הביע  לא  כי  וכן  המדינה,  בבטחון 
אף  על  מעשיו  על  כנה  חרטה 

שהודה בביצוען.

הת־ את  נימקה  הפרקליטות 
של  הדעת  שבחוות  בכך  נגדותה 
שירות בתי הסוהר נכתב שבהיותו 
אסיר בטחוני, גטאס לא עבר שום 
הליך שיקומי ולא הביע שום חר־
מקום  אין  ולפיכך  מעשיו  על  טה 

לקצר את עונשו.
גטאס הורשע כזכור בהעברת 
לאסירים  סלולריים  טלפונים 
הסדר  ובמסגרת  בטחוניים, 
שנ־ של  עונש  קיבל  הוא  טיעון 
בנוסף  זאת  בפועל.  מאסר  תיים 
הוא  ש"ח.  אלף   120 של  לקנס 
אמונים  הפרת  במרמה,  הורשע 
מעשה  לביצוע  אמצעים  ומתן 

טרור.

אושר: צ'יינג'ים יחויבו בדיווח מיוחד 
לרשות המסים על פעילות לקוחותיהם

מאת שלמה גרין

תקנות  אישרה  חוקה  ועדת 
המחייבות נותני שירותים בנכסים 
המ־ לרבות  (צ'יינג'ים),  פיננסיים, 
ניכוי  מטבע,  החלפות  מטבע,  רות 
חוב  ושטרי  חליפין  שטרי  צ'קים, 
על  המסים  לרשות  בדיווח  ועוד, 
 50 על  העולים  בסכומים  פעולות 

אלף שקלים חדשים.
נו־ כי  טוענת  המסים  רשות 

משמשים  זה,  מסוג  שירותים  תני 
לביצוע  כתשתית  רבות  פעמים 
בשל  מסים,  העלמות  של  עבירות 
בטשטוש  הרבה  האפקטיביות 

לידיהם.  שהגיעו  כספים  מקור 
שימוש  על  מצביע  הנצבר  הנסיון 
בפרשיות  אלו  שירותים  במתן 
מת־ השתמטות  ולצורך  פליליות 

גדולים.  בהיקפים  מסים  שלום 
על  הרשות  החליטה  זה,  רקע  על 
יפקח  אשר  מיוחד  צוות  הקמת 
בסכומים  כספים  העברת  על 
הנ־ את  יעבד  זה  צוות  גדולים. 

שירותים  מנותני  שיתקבלו  תונים 
את  לצורך  בהתאם  ויכוון  אלו 
והחקירות  הביקורת  עבודת 

הנדרשת.
יע־ ערן  המסים,  רשות  מנהל 

קב אמר: "אחת המטרות שלי עם 

מא־ למקד  היא  לתפקיד  כניסתי 
מסים  לגביית  להגיע  במטרה  מץ 
שוויונית וצודקת. בנוסף לעבודת 
חלק  שהיא  השגרתית  הביקורת 
חשוב  הרשות,  בעבודת  מרכזי 
נתונים  של  חכם  ניתוח  לבצע  לנו 
שחור  הון  לבורות  להגיע  במטרה 
אשר היו בשימושם של עבריינים 

במשך שנים".

שקי־ חקיקה  בתיקון  מדובר 
דומו החל עוד ב־2013, אך הכנתו 
היתר,  בין  רבים,  בקשיים  לוותה 
ומש־ חוק  חוקה  ועדת  רצון  בשל 
פט להכניס מנגנונים המאזנים בין 
יעילות הפיקוח מצידה של רשות 
נותני  על  המושת  לנטל  המסים, 
המידע  ולמסירת  אלו  שירותים 

על לקוחותיהם.

כביש 4: הולך רגל 
נהרג בתאונת דרכים

מאת חיים מרגליות

התרחשה  קטלנית  תאונה 
בכביש  הדסים  לצומת  בסמוך 
4. הולך רגל נפגע באורח אנוש 
חובשי  במקום.  שעבר  מרכב 
'איחוד הצלה' העניקו לו טיפול 

רפואי אך מותו נקבע במקום.
מדריך  מייברג  יחיאל 
של  ראשונה  עזרה  בקורסי 

"הייתי  סיפר:  הצלה'  'איחוד 
ראשונה  עזרה  קורס  במהלך 
והס־ מונד  מתל  קורס  לחניכי 

למקום  מיידית  יצאתי  ביבה. 
פעולות  בביצוע  והתחלתי 
שסבל  הרגל  הולך  על  החייאה 
מפגיעה רב מערכתית. למרבה 
החייאה  מאמצי  בתום  הצער 
בזירת  מותו  את  לקבוע  נאלצו 

התאונה".

רשות מקרקעי ישראל מקציבה 
עשרות מיליונים לפרויקטים ירוקים

מאת חיים מרגליות

שטחים  על  לשמירה  הקרן 
מקרקעי  רשות  של  פתוחים 
ש"ח  מיליון   82 תקצה  ישראל 
לטובת 71 פרויקטים סביבתיים 

ברחבי הארץ.
שאושרו:  הפרויקטים  בין 
פי־ אשר,  יהודה  עין  לאומי  גן 

תוח טיילת בן גוריון מצוק נחל 
צין שדה בוקר, פארק אגם נחל 
שיקום  הליכה,  שבילי   – בוהו 
מנדא  פתוחים  שטחים  ופיתוח 
נטופה וכן פארק גבעות נפתול 

הקישון.
שטחים  על  לשמירה  הקרן 
מקרקעי  רשות  של  פתוחים 

שנים  חמש  החוגגת  ישראל, 
חוק  מכוח  פועלת  להיווסדה, 
לשמירה על השטחים הירוקים 

במדינה.
מול  אל  פועלת  הקרן 
רשויות  ממשלה,  משרדי 
מוניצי־ גופים  סטטוטוריות, 

ממשלתיות  חברות  פליים, 
בפ־ לתמיכה  נוספים  וגופים 
הפתוחים  בשטחים  רויקטים 
פעילותה  במסגרת  ולשימורם. 
עשרות  שנה,  מדי  מקצה  הקרן 
במימון  לסיוע  שקלים  מיליוני 
בשמירה,  העוסקים  פרויקטים 
של  וטיפוח  סביבתי  פיתוח 
שמחוץ  הפתוחים  השטחים 

לשטחים העירוניים הבנויים.

בצפת כמו בירושלים: שוב הוכח שאם 'דגל התורה' היתה חוברת 
לכל חלקי הציבור החרדי, המועמד החרדי היה מנצח בבחירות

ארו־ שבועות  במשך  שהתמסרו 
היהדות  של  הצלחתה  למען  כים 
גלבך, "תודה  הרב  אמר  הנאמנה", 
תנועת  לדרך,  לשותפינו  מיוחדת 
בעיר  חב"ד  קהילות  וראשי  ש"ס 
שנרתמו למערכה בכל כוחותיהם 
אנחנו  ונצורות.  גדולות  ועשו 

עשינו את שליחותנו".
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
לפעילים  הוא  גם  הודה  פרוש 
שוב  הוכח  כי  והבהיר  הרבים 
'אגודת  שהציגה  שהנתונים  ושוב 
היו  אכן  הבחירות,  לפני  ישראל' 
לתקוף  רוצה  לא  "אני  מדוייקים: 
שו־ הם  חלילה.  התורה'  'דגל  את 

צריך  וכך  שלהם,  לרבנים  מעים 
גו־ לאותם  פונה  אני  אבל  לנהוג. 

רמים ב'דגל התורה' שלא הסכימו 
בפ־ שהצגנו  הנתונים  את  לקבל 

ניהם, וסירבו לשתף אתנו פעולה. 
טעו  הם  האחרונים  בשבועיים 
את  מקבלים  היו  הם  אם  פעמיים. 
דייטש  יוסף  הרב  שלנו,  הנתונים 

בירושלים,  העיר  ראש  היום  היה 
העיר  ראש  היה  גלבך  נחמן  והרב 

בצפת". 
הרב  בעיר  ש"ס  תנועת  יו"ר 
יחד  תהילים  פרקי  אמר  גנון  רונן 
פסוק,  אחרי  פסוק  הקהל  עם 
הנאמנה  היהדות  של  להצלחתה 
הגר"ש  ואתר.  אתר  ובכל  בצפת 
סיכם  בעיר,  חב"ד  מרבני  רסקין, 
דיברו  "כבר  ואמר:  המעמד  את 
כאן על הכל. תם ולא נשלם. אנחנו 
לע־ שבכוחנו  המיטב  את  עשינו 

שות, והקב"ה יש לו דרכים משלו 
לנהל את העולם. נמשיך להתפלל 
ולייחל שכבוד שמים יתרבה בכל 

מקום".
סיעת  וחבר  העיר  ראש  סגן 
נהוראי  הרב  העיר  במועצת  ש"ס 
'המ־ עם  בשיחה  אומר  לחיאני, 

הבחירות  של  "התוצאה  בשר': 
רבים  שאלפים  היא  מבחינתנו 
של  כמצוותם  עשו  צפת  מתושבי 
גדולי ישראל ויצאו אל הקלפיות 
החרדי  למועמד  להצביע  כדי 
נמשיך  אנחנו  ידם.  על  שנתמך 
תושבי  את  נאמנה  ונייצג  בעשיה, 
לשכוח,  לנו  אסור  כולם.  העיר 
נשלחנו  הציבור  נבחרי  שאנו 
התורה  גדולי  ורבנן  מרנן  ידי  על 
מוסדות  את  לשרת  שליט"א, 
אלפי  המכילים  בעיר,  התורה 
המחויבות  ותלמידות,  תלמידים 
לקבל  ימשיך  זה  שציבור  שלנו 
בחמש  לו  שהענקנו  השירות  את 
השנים שחלפו. אני ושותפי לדרך 
חבר  עם  יחד  גלבך,  נחמן  הרב 
נעשה  גלנט,  יוסי  הרב  המועצה 
את  יקבלו  שהתושבים  כדי  הכל 
למוע־ 'בהצלחה'  נאחל  המירב, 

ולא  לחבר  שישכיל  שנבחר,  מד 
מתושבי  גדולים  ציבורים  להדיר 

העיר". 

בתום יממה סוערת בה נורו מאות רקטות: 
הפסקת אש בין ישראל לפלגים ברצועה

כדי  לישראל  מחר  להגיע  צפויה 
לדון במאמצי הרגיעה.

ההערכה  עלתה  לכך,  בנוסף 
את  יקדים  המצרי  המתווך  אם  כי 
את  לקדם  כדי  לאזור  ויגיע  בואו 
הת־ כי  מאוד  יתכן  האש,  הפסקת 

קפות רחבות שתוכננו על רצועת 
אמר  יותר  מוקדם  יידחו.   – עזה 
ראש הלשכה המדינית של חמאס 
ישראל  "אם  כי  הניה  אסמאעיל 
תפסיק את תוקפנותה – ניתן יהיה 

לשוב להבנות הפסקת האש".
הממשלה  ראש  במקביל, 
נשיא  עם  שוחח  נתניהו  בנימין 
צרפת עמנואל מקרון והתנצל על 
שנאלץ  לאחר  המוקדמת,  עזיבתו 
בעקבות  בפריז  ביקורו  את  לקצר 
אמר  נתניהו  בדרום.  האירועים 
את  מקיימת  ישראל  כי  למקרון 
גורמי  מול  עצמה  על  להגן  זכותה 
באזרחי  לפגוע  הפועלים  הטרור 

ישראל.
פעולות  מתאם  כך,  בתוך 

כמיל  אלוף  בשטחים,  הממשלה 
לתושבי  מסר  פרסם  רוקון,  אבו 
הטרור  וארגוני  "חמאס  עזה: 
שמביאים  אלה  הם  עזה  ברצועת 
הר־ לשיגורי  העזתים.  על  חורבן 

ישראל  לעבר  המתמשכים  קטות 
עזה  ברצועת  קשות  השלכות  יש 
– תושבי עזה, לטרור יש השלכות. 
בעוצמה  להגיב  תמשיך  ישראל 
וביד קשה כנגד כל פעילות חמאס 
שפוגעת  הטרור,  ארגוני  ויתר 

בריבונותה ובאזרחיה".

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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דובר צה"ל מסכם: תקיפה צה"לית רחבה בתגובה 
לירי של מעל 400 רקטות לשטח ישראל

דנון: לא נקבל יותר 
קריאה ל"איפוק"

מועצת הבטחון של האו"ם תדון בהסלמה בדרום ^ 
שגריר ישראל לאו"ם: "יש צד שתוקף ומשגר 400 

טילים על אזרחים ויש צד שמגן על אזרחיו"
מאת מרדכי גולדמן

האו"ם  של  הבטחון  מועצת 
הצה־ בשעות  אתמול  התכנסה 
מיוחד  לדיון  יורק)  ניו  (שעון  ריים 
הדיון,  בדרום.  ההסלמה  בעקבות 
כונס  סגורות,  בדלתיים  שהתקיים 
ובוליביה.  כווית  של  לבקשתן 
דנון,  דני  לאו"ם,  ישראל  שגריר 
כינוס  על  להודעה  בתגובה  אמר 
ל'שני  קריאה  נקבל  "לא  המועצה, 

הצדדים לנהוג באיפוק'".
 400 ומשגר  שתוקף  צד  "יש 
אזרחית  אוכלוסיה  לעבר  טילים 
קבע  אזרחיו",  על  שמגן  צד  ויש 
הבטחון  במועצת  חברה  "כל  דנון, 
כיצד  עצמה  את  לשאול  צריכה 
טילים  מטחי  לאחר  מגיבה  היתה 

על מדינתה".
עם  פעולה  שיתפה  "ישראל 
של  מהלך  להוביל  כדי  האו"ם 
אך  ברצועה  התנאים  שיפור 
מעזה  שיוצאת  הפראית  ההסלמה 
הדוחפים  גורמים  שיש  מוכיחה 
בפ־ השגריר  כתב  נוסף",  לסבב 

נייתו והבהיר: "אין מקום להגדרה 
אחרת לחמאס מלבד היותו ארגון 

טרור".
בתוש־ משתמש  "החמאס 

אתם  אנושיים.  כמגנים  עזה  בי 
פעילותו  את  לגנות  מחויבים 
ולפעול נגדו מיידית, לפני שיהיה 
יש־ "מדינת  הוסיף.  מדי"  מאוחר 

ראל תגיב בחריפות נגד הגורמים 
את  ירגישו  ואלו  נגדה  הפועלים 
ובלי־ ביום  צה"ל  של  החזקה  ידו 

לה".
שבה  הראשונה  הפעם  לא  זו 
הט־ את  לגנות  לאו"ם  קורא  דנון 

דנון  שעבר  בחודש  בישראל.  רור 
קרא לארגון לגנות את פיגוע הירי 
של  למותם  הוביל  אשר  בברקן, 
חג'בי  וזיו  לבנגרונד  יחזקאל  קים 
הי"ד. לאחר שהאו"ם סירב לגנות 
את הפיגוע הקטלני, השגריר הציב 
תמונות  יורק  בניו  הארגון  במטה 
נש־ נרות  והדליק  הנרצחים  של 

השמיע  לא  "האו"ם  לזכרם.  מה 
האכזרי,  והרצח  הפיגוע  נגד  קול 
ולהזכיר  לזכור  נמשיך  אנחנו  אך 
את  שנקטפו,  החיים  את  לעולם 
"על  אמר.  ההסתה",  ואת  השנאה 
לצאת  הבטחון  במועצת  החברות 
למען  הפיגוע.  נגד  ברור  בגינוי 
הילדים של קים ז"ל וזיו ז"ל שנו־

תרו יתומים", אמר בפנייתו. "זוהי 
התיכון  המזרח  כלפי  אחריותכם 

וכלפי העולם כולו".

הרוג מפגיעה ישירה של רקטה בבית מגורים באשקלון
מאת סופרנו הצבאי

הרקטות  במטחי  ראשון  הרוג 
מעזה לישראל: סמוך לחצות בלי־
פגעה  רקטה  לשלישי  שני  בין  לה 
באשקלון,  מגורים  בבית  ישירות 
שלוש קומות קרסו חלקית ושרפה 
פרצה במקום. צוותי מד"א שערכו 
 40 כבן  גבר  מצאו  בבנין  סריקות 
ונאלצו  הרביעית  בקומה  שנלכד 
לקבוע את מותו. ההרוג הינו ערבי 
נוספות  נשים  שתי  חברון.  תושב 
בעקבות  וקשה.  אנוש  במצב  פונו 
הלימודים  בוטלו  הירי,  מטחי 
בקרית  באשקלון,  שבע,  בבאר 
מלאכי, בשדרות, בגן יבנה, בקרית 
עזה  עוטף  וביישובי  באופקים  גת, 
שי־ ולכיש.  הנגב  במרחב  וגם   –
עזה,  לעוטף  בוצעו  נוספים  גורים 
במהלך  ולאשקלון  לכיש  מרחב 

הלילה.
במהלך סריקות שבוצעו בבנין 
אותרה באחת מהדירות אשה כבת 
קשה  במצב  הכרה  מחוסרת   60
מע־ רב  מפגיעה  סובלת  כשהיא 

רכתית: היא פונתה לבית החולים 
ברזילי בעיר ומשם הועברה לבית 
נוספת  אשה  השומר.  תל  החולים 
הר־ בקומה  שנלכדה   ,40 כבת 

לבית  קשה  במצב  פונתה  ביעית 
החולים ברזילי עם פגיעות הדף.

באש־ הרקטה  פגיעת  מזירת 
קלון, שבה פרצה שרפה כתוצאה 
נפג־  8 פונו  גז,  בלוני  מהתלקחות 

שנפצע  כבן 40  גבר  נוספים:  עים 
זכוכיות,  מרסיסי  בינוני  באורח 
שני  מרסיסים,  קל  פצועים  שני 
ושלושה  עשן  משאיפת  נפגעים 
בפגיעה  מדובר  חרדה.  נפגעי 
שניה ישירה באשקלון תוך שעות: 

בעיר,  אחר  בית  נפגע  לכן  קודם 
ואדם אחד נפצע קל מרסיסים.

"מפרטים  נמסר:  מהמשטרה 
הדירה  דרי  כי  עולה  ראשוניים 
העורף  פיקוד  להנחיות  נשמעו 
ונכנסו ללא שהות אל ממ"ד והוד־
שוב  חייהם.  על  שמרו  לכך  עות 
השמעות  כי  לעובדה  נוכחים  אנו 
הציבור להנחיות פקע"ר ומשטרת 

ישראל מצילות חיים".
עד  האתמול,  יום  כל  לאורך 
שעות החשכה המשיכו השיגורים 
לעבר שטח ישראל. עד כה, יורטו 
כמאה  ברזל  כיפת  לוחמי  ידי  על 
שיגורים  מאות  מתוך  שיגורים 
לעבר  עזה  רצועת  משטח  שזוהו 
השיגורים  "רוב  ישראל.  שטח 

נפלו בשטחים פתוחים", נמסר.
סו־ החולים  לבתי  פינו  מד"א 
רוקה וברזילי 22 נפגעים מתחילת 

שנפצע  החייל  בהם  ההסלמה, 
באוטובוס  הטיל  מפגיעת  קשה 
בעוטף עזה, וטיפלו ב־12 בני אדם 
שלקו בהתקף חרדה. בית החולים 
ברזילי הודיע שקיבל בחדר המיון 
המט־ מטר  מתחילת  נפגעים   50

חים, מתוכם 31 נפגעי חרדה ו־19 
נפגעי גוף במצב קל.

הפסקת  על  ההכרזה  חרף 
אש, צה"ל תגבר באופן משמעותי 

לא   – עזה  במרחב  הכוחות  את 
גם  אלא  האווירית,  הפעילות  רק 
עובד  הצבא  ושיריון.  חי"ר  כוחות 
ותגבור  הגנה  גם  מעגלים:  בכמה 
היישובים  סביב  האבטחה  מעגל 
הסמוכים לגדר – וגם ההבנה שי־
יספיק  לא  האווירי  שהמהלך  תכן 
לפעילות  שמוכנים  כוחות  ויש 
האש  והפסקת  במידה  קרקעית 

תקרוס.

בכיר בחיל האוויר: "הפלנו בניינים 
רבי קומות בפעולה אגרסיבית"

בכיר בחיל האוויר מתייחס לגל התקיפות ברצועה. ''עשינו זאת מבלי להרוג אף 
אחד והקפדנו על כך שהבנין וסביבתו יפונו"

מאת סופרנו הצבאי

האוויר  בחיל  בכיר  קצין 
התייחס אתמול לגל התקיפות בר־
הרקטות  לירי  בתגובה  עזה  צועת 
"ההתקפה  הדרום.  יישובי  לעבר 
משמעותי  מאוד  באופן  שונה  הזו 
מבחינת  בעבר,  שעשינו  מדברים 
מספר  המטרות",  ואיכות  כמות 
הקצין. "יש פה עליית מדרגה מש־
גדולות  במטרות  בפגיעה  מעותית 
שש־שבע  של  בניינים   – מאוד 
שהתקיפה  עזה,  העיר  בלב  קומות 
מש־ מאוד  אפקט  מייצרת  שלהם 

מעותי על הצד השני".
שתי  תקפנו  איתן  צוק  "בכל 
תקפנו  הלילה  ורק  כאלה,  מטרות 
רק  לא  "זה  ממשיך,  הוא  ארבע", 
כליל  מושמד  הוא   – שנפגע  בנין 
אתגר  וזה  אזרחית,  שכונה  בלב 
את  לעשות  גדול  מאוד  מקצועי 

זה".
"הפעולות  כי  מדגיש  הקצין 
אגרסיביות.  מאוד  מאוד  שלנו 
אנחנו לא רוצים להיות במצב של 
פינג פונג סביב כל רקטה – אנחנו 
גבוה.  מאוד  מחיר  מהאויב  גובים 
אנחנו לא רק מניחים אותו, אנחנו 
ויש  שלנו  במקורות  אותו  רואים 

לתקיפות האלה השפעה".
בתוך  מטרות  עשרות  "תקפנו 
'מטרות   4 בהן  משעתיים,  פחות 
בלב  קומות  רבי  בניינים   – עוצם' 
אף  להרוג  מבלי  זאת  עשינו  עיר. 
וס־ שהבנין  כך  על  והקפדנו  אחד 

ביבתו יפונו", אמר הקצין.
עשרות  "ביצענו  הדגיש  הוא 
והת־ המבצע,  מהתחלת  תקיפות 

ייחודיות  טרור  במטרות  מקדנו 

כרגע,  הפנים.  בטחון  מטה  כמו 
המהלכים  בתכנון  עסוקים  אנחנו 
שהדברים  הבנה  מתוך  הבאים 
אחד,  מצד  להירגע  יכולים  האלה 
ולהאיץ מצד שני. אנחנו ממשיכים 
להיות ערוכים מאוד חזק, גם בה־

גנה וגם בהתקפה".
שבין  הלילה  בשעות  בנוסף, 
את  גם  צה"ל  תקף  לשלישי  שני 
משרד המודיעין הצבאי של ארגון 
הטרור חמאס. "המשרד הינו בנין 
פעילי  את  המשרת  קומות,  רב 

הט־ ארגון  של  הצבאי  המודיעין 
כנגד  מודיעין  לאיסוף  חמאס  רור 
מדינת ישראל, בשכונת אלפרקאן 
בצפון רצועת עזה", נמסר. "הפעי־

לות הצבאית של יחידת המודיעין 
הממוקם  ממבנה  בוצעה  הצבאי 
לבית  ובסמוך  מאוכלס  אזור  בלב 
ספר. היחידה אחראית לכלל תה־

המודיעיני  והמחקר  האיסוף  ליכי 
שיקוף  ועל  ישראל,  מדינת  כנגד 
תמונת המצב המודיעינית לבכירי 

הזרוע הצבאית".

לנוכח המצב הבטחוני

מחוז הדרום של מכבי שירותי 
בריאות עוטף את החברים גם 

בזמן ההסלמה בדרום
מנכ"ל מכבי מר רן סער הגיע במיוחד לדרום לעודד ולחזק את 

הצוותים במרכזים הרפואיים • מכבי חידדה נהלים במחוז הדרום 
וערוכה לתת שירותי רפואה מקצועיים ומתקדמים בכל עת

אמו של החייל שנפצע קשה מהטיל ששוגר 
לעבר האוטובוס: "תתפללו שיפקח את עיניו"
החייל עבר שני ניתוחים משמעותיים כדי לייצב את מצבו ^ עדיין מאושפז בטיפול נמרץ ^ "אני מבקשת 

שתתפללו לשלום בני שיפקח את עיניו"

מאת סופרנו הצבאי

מפגיעת  שנפצע  צה''ל  חייל 
חמאס  מחבלי  ששיגרו  נ.ט.  טיל 
החולים  בבית  מאושפז  שני,  ביום 
קשה.  מוגדר  כשמצבו  סורוקה 
אתמול  סיפרה  החייל  של  אמו 
קיבלה  כיצד  החדשות  לחברת 
בנה  של  הפציעה  על  הבשורה  את 
ידעתי  לא  הזה  הזמן  "כל  הבכור. 

שהפצוע הוא הבן שלי", אמרה.
ראיתי  הביתה  "כשהגעתי 
שא־ וברגע  בעלי,  ואת  חיילים 

זו  אותו.  לראות  דרשתי  לי  מרו 
בחיים  ארוכה  הכי  הנסיעה  היתה 
היה  זה  לסורוקה.  יבנה  מגן  שלי 
ניתוחים  שני  עבר  החייל  סיוט". 
משמעותיים כדי לייצב את מצבו. 
נמ־ בטיפול  מאושפז  עדיין  הוא 

"אני  הציבור:  אל  פונה  ואמו  רץ, 
בני  לשלום  שתתפללו  מבקשת 
שבערב  מקווה  עיניו.  את  שיפקח 

זה יקרה". 
הוא  כי  אמר  החייל  של  אביו 
את  הביא  צה"ל  מדוע  מבין  אינו 
החיילים למקום, ואמר כי הם "היו 
שם כמו ברווזים". גם נהג האוטו־

בבית  שוהה  עדיין  שנפגע  בוס 
סובל  כשהוא  סורוקה,  החולים 
האוטו־ חברת  סמנכ"ל  מחרדה. 

בוסים, אילן נסראלדין, אמר לכאן 
חדשות: "הנהג במצב נפשי קשה, 
אוטו־  25 הסענו  לדבר.  יכול  ולא 

בוסים של חיילים באותו היום. לא 
מובילים  אנחנו  במחדל,  מדובר 

את החיילים לאן שצריך".
האירוע החמור התרחש סמוך 
חיילים  קבוצת   .16:30 לשעה 
ושמעה  האוטובוס  ליד  עמדה 
הטיל  נורה  שבמהלכו  תדריך, 

שנפצע  החייל  באוטובוס.  שפגע 
קשה עמד מחוץ לאוטובוס ונפגע 
של  תיעוד  פרסם  חמאס  מרסיס. 

שיגור טיל הנ"ט לעבר האוטובוס. 
נעצר  האוטובוס  נראה  בתיעוד 
וזמן קצר לאחר מכן הטיל משוגר 

והוא מתפוצץ ועולה באש.
בתוך כך, מפקד זרוע היבשה, 
אתמול  מינה  ברק,  קובי  האלוף 
התנה־ את  שיבחון  בדיקה  צוות 

נ"ט  טיל  בו  באירוע  הכוחות  לות 
פגע  מעזה  ששוגר  'קורנט'  מסוג 
שער  אזורית  במועצה  באוטובוס, 
הנגב, והביא לפציעתו הקשה של 
יעמוד  הצוות  בראש  צה"ל.  חייל 
תת־ הגבולות,  הגנת  מערך  מפקד 

השאר,  בין  אבשטיין.  אמיר  אלוף 
ומדוע  כיצד  יבחן  הבדיקה  צוות 
האוטובוס וכלי רכב צבאיים נוס־

פים שהו בשטח באזור עוטף עזה, 
שהוגדר כסגור לתנועת כלי רכב.

צוותי קרן מס רכוש מטפלים בנזקים 
לרכוש שנגרמו בסבב ההסלמה

הניצול מאשקלון גילה: "חיי ניצלו 
בזכות מצוות כיבוד הורים"

יורדים לשטח: משלחת צעירי חב"ד עם תושבי הדרום המופגז. במהלך הביקור, 
בבית שספג פגיעה ישירה, חשף בהתרגשות רבה אחד מבני המשפחה שחייו 

ניצלו בזכות מצוות כיבוד הורים 

מאת שלמה גרין

הפי־ קרן  של  צוותים  כ־20 
ע"י  מאויישים  רכוש)  (מס  צויים 
כרגע  נמצאים  ומהנדסים  שמאים 
ביישובי עוטף עזה והדרום, לצורך 
שנגרמו  הרכוש  בנזקי  הטיפול 
כמו־כן  ההסלמה.  מסבב  כתוצאה 
הפי־ קרן  של  החרום  מוקד  נפתח 

צויים באשקלון.

כבר ביום שני בשעות אחה"צ 
והלילה פעלו צוותי קרן הפיצויים 
(מס רכוש) בישובים בהם היו פגי־
ומתן  הנזקים  מיפוי  לצורך  עות, 
בנתיבות  דחופים.  לצרכים  מענה 
מביתה,  אחת  משפחה  פונתה 
בא־ המסים.  רשות  עם  בתיאום 

שקלון פונו 15 משפחות מבתיהן, 
אשקלון  עיריית  עם  ובתיאום 

חלקן פונו לבתי מלון.

משלחת צעירי חב"ד עם צוות 
סיוע  הגישו  אשקלון  חב"ד  בית 
ונפגעי  לפצועים  ורוחני  גשמי 
את־ במהלך  באשקלון.  הטילים 
קוטנר,  מנחם  הרב  השליח  מול, 
הטרור  נפגעי  למען  אגף  מנהל 
לעיר  לשטח,  ירד  חב"ד,  בצעירי 
הטילים  במטח  שהופגזה  אשקלון 
לשלוחים  חבר  שם  החמאס,  של 

בעיר.
ביקרו  המשלחת  חברי 
הטילים  פצועי  את  היתר  בין 
עו־ הרפואה,  בבית  המאושפזים 

את  להם  והעניקו  רוחם  את  דדו 
ספר תהילים המבואר.

המש־ חברי  חיזקו  בהמשך, 
נפגע  שביתם  הדיירים  את  לחת 

ממטח הטילים והזמינו אותם לה־
ניח תפילין ולקרוא פרק תהילים. 
המ־ חברי  שמעו  הביקור  במהלך 
מכלי  עדויות  מהתושבים  שלחת 
עמם  הקשות  החוויות  על  ראשון 

הם נאלצים להתמודד.
פגשנו  ברזילי  הרפואה  "בבית 
פצועים לצד נפגעי חרדה", סיפר 
הרב קוטנר, "הענקנו לכולם סיוע 
לעודד  כדי  מחב"ד  ומתנות  רוחני 
הביקורים  אחד  רוחם.  את  ולחזק 
בבית  היה  במיוחד  אותי  שריגשו 
עם  ישבתי  ישירה.  פגיעה  שספג 
רוחם  את  וחיזקנו  המשפחה  בני 
ואף לקחנו את המזוזות לבדיקה. 
בהתר־ לי  סיפר  הבנים  "אחד 

בזכות  ניצלו  שחייו  כך  על  גשות 

מצוות כיבוד הורים. הוא מתגורר 
בית  בחצר  קטנה  דיור  ביחידת 
אזעקה  נשמעה  וכאשר  הוריו 
ולא  בשגרה  להמשיך  חשב  הוא 
כל  שנהג  כפי  מוגן  לחדר  להיכנס 
השנים. אך הפעם הזאת הוא נזכר 
וכדי  בבית  לבדה  נמצאת  שאמו 
לא להשאירה לבד בזמן האזעקה, 
איתה  ונכנס  הוריו  לבית  רץ  הוא 
באותו  ובדיוק  מוגן.  לחדר  יחד 
ליחידת  ישירות  חדר  טיל  הרגע 
כמה  עמד  בו  במקום  שלו,  דיור 
שניות קודם. ובזכות מצוות כיבוד 
בהתרגשות,  חייו.  ניצלו  הורים 
קראנו יחד את הפסוק מתוך עש־

ואת  אביך  את  'כבד  הדיברות  רת 
אמך למען יאריכון ימיך'!".

מאת סופרנו הצבאי

הצבאיים  הכתבים  עם  בשיחה 
תא"ל  צה"ל,  דובר  אתמול  סיכם 
מנליס, את עיקר הפעילות הצבאית 
ואת ראיית הצבא באשר לאירועים. 
עם  יחד  החמאס  מוביל  הירי  "את 
עוד ארגונים נוספים", אומר מנליס 
האירוע  מתחילת  "החל  ומסכם: 
שיגורים   370 היו  הנ"ט)  (מאירוע 
כי  יצוין  ירוטים".  ממאה  ולמעלה 
מאז דבריו אלה של מנליס חצה רף 

השיגורים את קו ה־400.
הירי  כי  מציין  צה"ל  דובר 
העוטף  עבר  אל  בעיקרו  בוצע 
וריכוז מאמץ לעבר מספר ערים 
והאופן  יותר  גדולים  בטווחים 
אותן  מול  הירי  מתבצע  שבו 
ערים עושה אתגר למערכי ההג־
הרמטית  אינה  הסגירה  ולכן  נה 

אבל כמות היירוטים גדולה.
נמצא  צה"ל  זה  מול  "אל 
חיל  מטרות  של  רחבה  בתקיפה 
טיס,  וכלי  קרב  מטוסי  האוויר, 

הכל  סך  מהים.  תקיפות  טנקים, 
של  רציפות  תקיפות  בוצעו 
בעיקר  מטרות,  ממאה  למעלה 
לאורך  אסלאמי  וג'יהאד  חמאס 

עזה  העיר  מהצפון,  הרצועה  כל 
ועד רפיח.

מטרות  הותקפו  צה"ל  לפי 
תשתית  בעיקר  שונים  מסוגים 

אבל בתוכן גם מפקדות מחסנים 
כשבמוקד  אמל"ח  ייצור  אתרי 
טרור  מבני  ארבעה  התקיפה 
 – עוצם  מטרת  "בהם  ייחודים, 

בנין ייחודי רב קומות שכל אחד 
משתמש  שהחמאס  מבנים  מהם 

בהם כתשתיות טרור".
הותקפו  הפעילות  "במהלך 
שמש־ אקצא  אל  שידור  תחנת 

והסתה,  תעמולה  שידורי  דרת 
בשכונת  הפנים  בטחון  מטה 
מוש־ מאוד  גדול  מבנה  רימאל 

צבאי  מודיעין  משרדי  כולו,  מד 
חורבות,  נשאר  הרצועה  בצפון 
קו־ רב  מבנה  האחרונות  בדקות 

מות בלב העיר עזה שמשתמשים 
בו גורמים צבאיים של חמאס".

אומר  הצבא  למוכנות  באשר 
מנליס כי מתקיים תהליך צבירת 
גם  חי"ר  גם  רחב,  כוחות  סדר 
למרחב  נוספים  וכוחות  שריון 
לא  שעה  לפי  והאוגדה.  הרצועה 
מילואים  כוחות  בגיוס  מדובר 
מהותי מלבד כוח כיפת ברזל של 
דובר  מציין  עוד  העורף.  פיקוד 
גם  קיימת  הכלים  בסל  כי  צה"ל 
לשם  תושבים  לפינוי  האפשרות 

הגנתם בעוטף.

מבנה תחנת הטלוויזיה "אל אקצא" שהושמד | צילום דו"צ

רשות המסים תקדם תקנות לפיצויים 
בגין הפסדי התושבים בעוטף עזה

מאת שלמה גרין

כי  מודיעה  המסים  רשות 
עזה  בעוטף  האירועים  בעקבות 
ירי  והנפץ,  התבערה  בלוני  של 
טילים וכיו"ב, סיכמו שר האוצר 
המ־ רשות  ומנהל  כחלון  משה 
תק־ התקנת  על  יעקב,  ערן  סים, 

מ־1.5.2018  יהיה  שתוקפן  נות 
מענה  שיתנו   31.12.2018 ועד 
להורים  עבודה  ימי  הפסד  ל 
הנחיית  לנוכח  בביתם  שנשארו 
את  לפתוח  שלא  העורף  פיקוד 
בעוטף  תיירות  החינוך,  מוסדות 
בעוטף  ודבוראים  שנפגעה 
נשרפו  שלהם  המרעה  ששטחי 

והנ־ התבערה  מבלוני  כתוצאה 
פץ.

המסים  רשות  כמו־כן, 
האוצר,  משרד  עם  בתיאום 
ההתפתחויות  אחר  תעקוב 
יבחן  לכך,  ובהתאם  האחרונות, 
הסבב  משך  לפי  נוסף,  מענה 

והיקפו.
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הבטחו־ ההתפתחויות  לנוכח 
עזה  רצועת  בגבול  האחרונות  ניות 
מכבי  נוספת,  מהסלמה  והחשש 
הנהלים  את  חידדה  בריאות  שירותי 
במחוז  הצוות  אנשי  לכל  וההוראות 
להמשיך  שיוכלו  מנת  על  הדרום, 
ולתת את כלל השירותים הרפואיים 
הידרדרות  של  במצב  גם  הנדרשים, 

בטחונית חלילה.
הקופה  סניפי  בכל  מכבי  צוותי 
מענה  לתת  תודרכו  הדרום  במחוז 
השירות  את  להם  ולהעניק  לחברים 
הנדרש באופן מהיר ומקצועי ולהקל 
אשר  המבוטחים  של  סבלם  על 
לכך  זכאים  והם  לסיוע  נזקקים 
לקהילה,  וסמוך  המרבית  בזמינות 
בטחונית  הסלמה  של  במצב  גם 

חלילה.
הגיע  סער  רן  מר  מכבי  מנכ"ל 
הר־ במרכזים  וסייר  לדרום  במיוחד 

פואיים על מנת לעמוד מקרוב אחר 
ידי  את  חיזק  סער  מר  ההיערכות. 

הצוותים במרכזים הרפואיים.
וכקופה  ומובילה  גדולה  כקופה 
דואגת  אשר  ומקצועית  אחראית 
לחבריה הרבים, קשובה מכבי לצרכי 
מיידי  מענה  למתן  וערוכה  החברים 
ומיוחדים  מקצועיים  צוותות  ידי  על 
החברים  כלל  לטובת  לכך  שהוכשרו 

והאוכלוסיה.
קרן  הגב'  הדרום  מחוז  ראש 
המיומן  "הצוות  כי  מציינת  שכטר 
והמקצועי של מכבי שירותי בריאות 
מונחה להעניק את השירות הרפואי 
המיטבי בכל המרכזים הרפואיים של 
מכבי בשגרה וחלילה גם בחירום. אנו 
ונכונים  העת  כל  הדופק  על  יד  עם 
חמלה  במסירות,  עת,  בכל  לסייע 
מתאמי  באמצעות  גם   – ורגישות 

קשרי הקהילה".
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אושר לקריאה שניה ושלישית: אחראי 
לתחום הבטיחות ימונה בכל אתר בניה גדול

מאת שלמה גרין

הרווחה  העבודה,  ועדת 
אישרה  הכנסת  של  והבריאות 
הצעת  ושלישית  שניה  לקריאה 
יו"ר  ראובן,  בן  איל  ח"כ  של  חוק 
חאג'  וח"כ  אלאלוף  אלי  הוועדה 
שתחייב  חכים  אל  עבד  יחיא 
בכל  בטיחות  עוזר  למנות  קבלנים 
מעל  שגובהו  מבנה  של  בניה  אתר 
ששה מטרים ושטחו גדול מ־1000 
ניסנ־ אבי  ההסתדרות  יו"ר  מ"ר. 

בקידום  לתמוך  לדיון  הגיע  קורן 
ההצעה.

הב־ עוזר  החוק  הצעת  פי  על 
באתר  נוכח  להיות  יחויב  טיחות 
מתבצעת  שבה  עת  בכל  הבניה 
בניה  עבודת  או  בניה  עבודת  בו 
הנדסית ולא יעסוק בשום תפקיד 
לבדוק  יהיה  תפקידו  באתר.  אחר 

הב־ הוראות  של  התקיימותן  את 
למנהל  לדווח  יחויב  והוא  טיחות 
בטיחות,  ליקויי  על  העבודה 
העובדים  בפני  עליהם  להתריע 
מניגוד  החשש  בשל  ולתעדם. 
שכן  הבטיחות,  עוזר  של  עניינים 
הוא מועסק על ידי מנהל העבודה 
יוענקו  כי  ההצעה  קובעת  והיזם, 
פגיעה  או  פיטורין  מפני  הגנות  לו 
בתנאי העסקתו. הצעת החוק קו־
בעת את ההוראות לעיל כהוראת 
אפשרות  עם  שנים  לחמש  שעה 
בתום  נוספות.  לשנתיים  הארכה 
ויוחלט  ההסדר  ייבחן  זו  תקופה 

האם וכיצד לחדשו.
ממקדמי  ואחד  הוועדה  יו"ר 
אלאלוף  אלי  ח"כ  החוק,  הצעת 
בנושא  עוסקים  "אנחנו  אמר 
כבר  הבניה  באתרי  בטיחות  של 
על  ושמחים  הקדנציה  מראשית 

והשת־ נרתמה  שההסתדרות  כך 
לרשותה  העומדים  בכלים  משה 
הממשלה  משרדי  על  לסייע.  כדי 
הזה  הנושא  על  אחריות  לקחת 
'זה  פעם  כל  ולומר  לנסות  ולא 
במצב  אנחנו  הוא'.  זה  אני,  לא 

חירום".
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן 
הגיע לדיון לתמוך בקידום הצעת 
באתר  הבטיחות  ותחום  החוק 
שקרה  "מה  לדבריו  בכלל.  בניה 
בשנים האחרונות בתחום תאונות 
אנחנו  איוולת.  מצעד  זה  הבניה 
כהסתדרות לא ניסינו לחדש, אלא 
הר־ כבר  דברים שמבשילים  לזרז 

שנידון  החשוב  החוק  כמו  זמן  בה 
שנעשים  הצעדים  כלל  היום.  כאן 
שיש  חשוב  אחד  מכלול  הם  כעת 
דרמטי  שינוי  ולייצר  אותו  ליישם 
בתחום, שיציל חיים רבים. אנחנו 
כנגדכם".  עזר  להיות  כדי  כאן 
לחלקם  ניסנקורן  התייחס  כן  כמו 
עצמם  העובדים  של  ואחריותם 
ואמר "לא  בטיחותם  על  בשמירה 
מסנקציות  גם  אמנע  ולא  אתחמק 
הוראות  יקיימו  שלא  עובדים  על 
הממונה  אלישע,  מוטי  בטיחות". 
הע־ במשרד  העבודה  זרוע  על 

"תוספת  אמר  והרווחה  בודה 
בעקבות  שקיבלנו  המשאבים 
לנו  תסייע  ההסתדרות  מאבק 
ענף  זה  הנושא.  בקידום  מאוד 
עשרות  שהוזנח  ג'ונגל,  בו  שיש 
אחד  בכלי  אפשר  אי  ולכן  שנים 
יחד  המהלכים  מגוון  הכל.  לתקן 
וכולנו  השינוי  את  לעשות  יוכלו 

מגויסים לנושא".
אמנון שינדלר, יו"ר ועד מנה־

עבודה  "למנהל  אמר  העבודה  לי 
אדירה  אחריות  יש  בניה  באתר 
בטיחות  ולעוזר  הכתפיים  על 
בהגנה  חשובה  משמעות  תהיה 
העובדים.  של  בטיחותם  על 
אחריות  לקחה  המדינה  סוף  סוף 
הצלנו  אם  הפועלים.  גורל  על 
עולם  הצלנו  כאילו  אחת  נפש 

ומלואו".

גזברי הרשויות המקומיות לוועדת 
הכלכלה: "המדינה לא משלמת בזמן"

קבוצת תהל הישראלית תספק מים 
נקיים לתשעה מיליון הודים

מאת ח. אבישלום

חברת המים של בנגלור, בירת 
עם  חתמה  בהודו,  קרנטקה  מדינת 
קבוצת תהל הישראלית על הסכם 
אספ־ תשתיות  ולשיפור  לשיקום 
מיליון  כ־30  של  בהיקף  המים  קת 
דולר, במימון של גוף חיצוני. תהל, 
ההודית  הבת  חברת  באמצעות 
ציבורי  במכרז  כדין  זכתה  שלה, 
אשר  המוניציפלית  הרשות  של 
וטיפול  מים  לאספקת  אחראית 
בעיר  אב  בתי  אלף  ל־42  בשפכים 
לערים  בדומה  בה,  שגם  בנגלור, 
עומד  המים  נושא  בהודו,  אחרות 
עבודות  העדיפויות.  סדר  בראש 
החלו  תהל  של  בפרויקט  היישום 
היטב  מתקדמות  והן  מכבר  זה 

בהתאם לתכנית.
שי  ד"ר  יזם  וחצי  כשנה  לפני 
משרד  של  הכלכלי  הנספח  מוזס, 
מפ־ בבנגלור,  והתעשיה  הכלכלה 

גש עם יו"ר תאגיד המים העירוני 

של בנגלור וצוות ההנדסה הפועל 
את  לעניין  מטרה  מתוך  תחתיו, 
של  וידע  בטכנולוגיה  התאגיד 
תחומי  בכלל  ישראליות  חברות 
מדי־ כמו  קרנטקה,  מדינת  המים. 

בפני  ניצבת  בהודו,  אחרות  נות 
ול־ המים  בנושא  רבים  אתגרים 

פוטנציאל  יש  ישראליות  חברות 
שירותים  באספקת  לסייע  רב 
ומציאת פתרונות הולמים. חברות 
פועלות  המים  בתחום  ישראליות 
ויש־ רבה,  בהצלחה  העולם  בכל 
הק־ בכל  כמעצמה  נתפסת  ראל 

הקמת  מים,  מדיניות  לניהול  שור 
ושפכים  מים  תשתיות  ותפעול 

וטכנולוגיה ייחודית. 
החמישית  העיר  בנגלור, 
מאכלסת  אשר  בהודו  בגודלה 
כתשעה מיליון תושבים, משמשת 
ותרבותי  כלכלי  פוליטי,  כמרכז 
לכל דרום הודו. בנגלור מכונה גם 
הודות  הודו  של  הסיליקון'  'עמק 
טכנו־ חברות  אלפי  של  לנוכחותן 

לוגיה, הודיות ובין לאומיות, אשר 
הנספחות  העיר.  בתחומי  פועלות 
הכלכלה  משרד  של  הכלכלית 
בעיר  פועלת  בבנגלור  והתעשיה 
לחב־ ומסייעת  שנים  כחמש  מזה 

עסקית  בפעילות  ישראליות  רות 
חס־ בהסרת  וכן  הודו  דרום  בכל 

מים רגולטורים ואחרים.
אלי  והתעשיה  הכלכלה  שר 
הכלכלה  "משרד  כי  אמר  כהן 
אסיה  במזרח  רואה  והתעשיה 
להגדלת  משמעותי  פוטנציאל 
ישראליות  חברות  של  הפעילות 
ובה־ הייצוא,  היקפי  להגדלת  וכן 

הנספחים  מערך  את  עבה  תאם 
הכלכליים במדינות אלו. על רקע 
יש־ לחברות  קורא  אני  ההסכם, 

לפנות  כגדולות,  קטנות  ראליות, 
של  הכלכליים  הנספחים  למערך 
כל  את  ולקבל  חוץ,  סחר  מינהל 
לכל  לייצא  כדי  הנדרש  הסיוע 
חברות  של  הצלחה  בעולם.  יעד 
הצלחה  היא  בחו"ל  ישראליות 

הישראלית  והכלכלה  המשק  של 
כולה".

ברכה,  סער  תהל  מנכ"ל 
אחת  הינה  תהל  "קבוצת  כי  אמר 
הישראליות  התשתיות  מחברות 
וצבר  בהודו,  הפועלות  הגדולות 
כ־800  הוא  בהודו  שלנו  ההזמנות 
הודו  ממשלת  שקלים.  מיליון 
 31 של  עתק  השקעות  מתכננת 
מערכות  בפיתוח  דולר  מיליארד 
ממוצבת  ותהל  וחקלאות,  מים 
הפוט־ את  לממש  מנת  על  היטב 
פעי־ בתחומי  הזה  העצום  נציאל 

חקלאות,  ושפכים,  מים   – לותה 
שהשכלנו  העובדה  וגז.  סביבה 
שש  כמעט  לפני  בהודו  להקים 
שמעסיקה  מקומית,  חברה  שנים 
מקומיים  עובדים  כ־250  כיום 
על  בעיקר  ומתבססת  מקצועיים 
ידע ישראלי – הוכיחה את עצמה 

כדרך הנכונה לפעול במדינה".

מאת שלמה גרין

הכנסת  של  הכלכלה  ועדת 
אחר  המעקב  את  המשיכה 
תשלומים  מוסר  חוק  יישום 
לספקים. הוועדה עסקה בטענה 
מהשלטון  כספים  העברת  אי  כי 
המרכזי לשלטון המקומי פוגעת 

ביישום החוק. 
של  הראשי  החשבונאי 
משרד האוצר, עוזי שר, טען כי 
מה־1 בינואר 2019 תיכנס לתו־
קף הוראה חדשה שאמורה לט־

וקבלת  המסמכים  בהעברת  פל 
מפרעות. הוא הוסיף כי עיכובי 
בעיקר  נגרמים  התשלומים 
וכמעט  מקצועיות  בעיות  בגלל 

ולא בתחום של החשבות. 
בדיון  שעלתה  נוספת  בעיה 
התשלומים  שמערכת  היא 

נפתחת  מרכב"ה,  הממשלתית, 
מועצת  גזבר  השנה.  בסוף  רק 
אמר  ביטון,  תומר  שבע,  באר 
אם  רק  ייפתרו  הבעיות  כי 
המדינה  בין  מחייב  חוזה  יהיה 
הנחיות  יהיה  בו  לרשויות, 
ברורות לשני הצדדים. סמנכ"ל 
בוני  בהתאחדות  תשתיות 
אמר  קאושנסקי,  גרא  הארץ, 
ואף  נפגעים  הקבלנים  בסוף  כי 
את  לדחות  יכול  לא  מהם  אחד 

תשלומי המע"מ או המס שלו.
ח"כ פולקמן ביקש מהמרכז 
כל  את  לרכז  מקומי  לשלטון 
ולהעביר  מהגזברים  הפניות 
לוועדה  מסודרת  בצורה  אותם 
ולמשרד הפנים, על מנת לטפל 
יהיה  אם  כי  הוסיף  הוא  בהן. 
לדיון  הוועדה  תתכנס  צורך 

נוסף בענין. 

טענות בוועדת החוץ והבטחון: "צה"ל 
נעלם לאנשי צד"ל בליל הנסיגה מלבנון"

מאת כתב 'המבשר'

קיימה  והבטחון  החוץ  ועדת 
מס־ אשר  הסיוע  על  מיוחד  דיון 
דרום  צבא  לאנשי  המדינה  פקת 
בנוכחות  משפחותיהם,  ובני  לבנון 
עשרות מהם, כחלק מיום ההוקרה 

לאנשי צד"ל אשר צוין בכנסת.
יגאל פרסלר, המרכז את נושא 
צד"ל במשרד ראש הממשלה אמר 
לא  היום  שעד  אחד  נושא  "יש  כי 
'ההפרדה'  והוא  בנושא  סודר 
קבוצה  יש  יצרה.  שהיא  והאפליה 
בקשרים  שהיתה  צד"ל  יוצאי  של 
הבטחון,  כוחות  עם  מיוחדים 
מפ־ בדרגת  שהיה  מי  כל  לרבות 

הסכים  ואותם  ומעלה,  פלוגה  קד 
השי־ לאחריותו  להכניס  השב"כ 

גמור  בסדר  מצבם  והם  קומית, 
המש־ שאר  את  מכך.  יותר  ואף 
משרד  אחריות  תחת  שמו  פחות, 
שהתייחס  והקליטה,  העליה 
המערב,  מארצות  כעולים  אליהם 
חדל,  ואז  שנים,  כמה  להם  סייע 
קטן  סיוע  מקבלים  רק  הם  והיום 

בשכר דירה דרך משרד השיכון".
אמר  פלד  יוסי  (במיל')  אלוף 
כי "עברו 18 שנה מאז היציאה או 
הנסיגה, וזה לא לכבודה של מדי־
עוסקים  עדיין  שאנו  ישראל  נת 
בנושא הזה. כל השנים הקשר של 
רק  נעשה  לישראל  צד"ל  אנשי 
ואני  הנסיגה,  ובליל  צה"ל,  דרך 
נעלם  צה"ל  לב,  בכאב  זאת  אומר 
להם. השב"כ שם כתף, והציל את 
את  לקח  כאשר  יחסית,  המצב 
חלקם לתוך מנהלת השיקום שלו, 
הכי  ההחלטה  ייעודה.  לא  שזה 
אותם  לחלק  היתה  מוסרית  לא 
גבוהה'  'חברה   – קבוצות  לשתי 
וקבוצה  ומלואו,  עולם  שקיבלו 
חדשים,  עולים  כאילו  שניה, 
יצר  זה  הקליטה.  משרד  בטיפול 
עם  משפחות,  בתוך  אפילו  פילוג, 
ואנו  שלא,  ואח  דיור  שקיבל  אח 
שיקבלו  לכולם  מוסרית  מחויבים 

את מה שמגיע להם".
כי  אמר  רביץ  רביד  יאיר 
"ב־1976 הייתי מפקד מרחב צפון 
את  וקיבלתי   .504 יחידה  של 

לבנון  מדרום  נוצרים  של  הפניה 
על  להגן  להם  שנעזור  שביקשו 
עצמם. הם לא באו וביקשו להיות 
בנשק,  סיוע  ביקשו  אלא  צד"ל, 
בשל  וציוד,  אימונים  תחמושת, 
אם  ראשם.  מעל  שריחפה  הסכנה 
היו  הם  זה,  את  רק  מקבלים  היו 
אחת  לבנון,  בדרום  מיליציה  עוד 
כלום,  להן  קרה  שלא  רבות  מיני 
אבל מה ש'דפק' אותם זה שמדינת 
ישראל הפכה אותם לצד"ל. היות 
האח־ לצד"ל,  אותם  הפכנו  שאנו 
את  אותם,  לשקם  שלנו  היא  ריות 
כולם. אמרו להם מפורשות שאם 
יחליטו  והם  ייסוג  צה"ל  אחד  יום 
לצאת יחד אתנו, אנחנו נדאג להם 
לבית תמורת בית, עץ תמורת עץ 
ישראל  מדינת  עז.  תמורת  ועז 

חייבת להם זאת".
התק־ אגף  איש  בינג,  עלי 

כי  אמר  האוצר  במשרד  ציבים 
"הנושא בהחלט על סדר יומה של 
החלטה  טיוטת  מונחת  הממשלה. 
הב־ משרד  עם  יחד  יגאל  שגיבש 

טחון, ואנחנו בעבודת מטה בנושא 

מש־ בדיקות  יש  חודשים.  מספר 
פטיות ויש בדיקת מקור תקציבי, 
כי משרד הבטחון לא רוצה להביא 
את הכל מתקציבו, ולאור תוצאות 
החלטת  את  להביא  הבחינה, 
על  בדגש  המתאימה,  הממשלה 

פתרון סוגיית הדיור".
זה  בשלב  ניתנה  הדיבר  זכות 
משפחותיהם.  ובני  צד"ל  לאנשי 
שאמר  נמור  פאדי  דיבר  ראשון 
כי "עקב נסיגת צה"ל ללא הסכם, 
משפח־ הורי,  את  לנטוש  נאלצתי 

הודעה  ללא  וביתי,  המורחבת  תי 
רק  מהדבר  האכזבה  מוקדמת. 
הר־ היחס  בשל  והתגברה  הלכה 
והגיע  כלפינו  הממשלה  של  שלני 
הזמן להסיר את העוול. אנו שבים 
החלטה  לקבל  לממשלה  וקוראים 
וכן  הזה,  הצדק  אי  את  לפתור 
ביום  צד"ל  חללי  את  גם  להוקיר 
הנסיגה  יום  את  ולציין  הזכרון 

בתכנית הלימודים".
"אתם  כי  אמר  אלחג'  פארס 
למרות  צד"ל,  אנשי  את  הפקרתם 
שהקריבו  למה  מודעים  שאתם 
למענכם. כל אחד מאתנו ויתר על 
המולדת שלו, ושום מחיר שתיתנו 
תנו  לפחות  אז  לזה,  ישתווה  לא 
במדינה  אזרחים  כמו  לחיות  לנו 
של  הנורא  העוול  את  ותקנו  הזו, 

אפליה בין המשפחות".
כי "ההפ־ אמר  יוגב  ח"כ מוטי 

של  לכבודה  לא  היא  הזו  רדה 
מוסרית,  לא  והיא  ישראל  מדינת 
להגיע  שיש  ודאי  שנה   18 ואחרי 
עם  יתחיל  והוא  שלה,  לפתרון 
יכול  לא  מדויק.  נתונים  מסד 
לגבי  שונות  גרסאות  שיש  להיות 

כמות המשפחות הקיימת". 
המון  "יש  כי  הוסיף  פלד 
בצד"ל,  לטפל  שצריך  נושאים 
בנושא  רק  להתרכז  צריך  אבל 
עוד  על  להתפזר  ולא  הדיור 
את  כבר  שומע  אני  נושאים. 
מצלצלים  הביורוקרטיה  פעמוני 
לב־ שצריך  אומר  כשהאוצר   –
החלטת  יש  משפטית.  בעיה  חון 
לחלקם,  דיור  שאפשרה  ממשלה 
החלטת  את  להחיל  פשוט  אז 
תק־ מקורות  כולם.  על  הממשלה 
שום  אין  אבל  הנושא,  זה  ציביים 

סוגיה משפטית הגיונית".
דיכטר,  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
סיכם את הדיון ואמר כי "לא מובן 
מאליו שביום כזה, כאשר עשרות 
ממ"ד  בין  רצים  ישראלים  אלפי 
לדיון,  שעתיים  נקדיש  לממ"ד, 
שיש  דעים  תמימי  כאן  כולנו  אך 
זכות  וזו  מבטלים,  שלא  דברים 
את  לקיים  כנסת  כחברי  עבורנו 
צד"ל.  לאנשי  ההוקרה  הדיון 
דומיננטי  מאוד  משרד  לצערי, 
והקליטה,  העליה  משרד  בנושא, 
פשוט  אך  זה,  חשוב  לדיון  הוזמנו 
הסברים  ונדרוש  לבוא  טרחו  לא 
ממשרד  מבקשים  אנו  כך.  על 
לעדכן  הממשלה  ומזכיר  האוצר 
על  בינואר   15 עד  הוועדה  את 
בדבר  הסברים  על  ולא  פתרונות, 

שיהוי בקבלת ההחלטה".

בדיקה: מחירי המזון הבריא בישראל גבוהים 
ב־40 עד 120 אחוז מהמוצרים הרגילים

פסיקת ביהמ"ש העליון: חברת ביטוח תשלם על 
פינוי מוסק גם אם לדעתה הוא היה בלתי סביר

מאת חיים מרגליות

קבעו  העליון  ביהמ"ש  שופטי 
פינוי  על  תשלם  ביטוח  חברת  כי 
לדעתה  אם  גם  פצועים  של  מוסק 
החברה  סביר.  בלתי  היה  הפינוי 
המתמ־ לחברות  לשלם  סירבה 
הסיבה:  מסוקים.  בהטסת  חות 
מוסק,  בפינוי  הצורך  על  ההחלטה 
'בלתי  הביטוח  חברת  לדעת  היתה 

סבירה'. בית המשפט העליון קבע 
ואין  לשלם,  מחויבת  החברה  כי 
לבקר  המסוקים  מחברות  לדרוש 
מבקש  כשזה  מד"א  החלטת  את 

פינוי מוסק של פצועים.
לבית  פצועים  של  פינוי  לשם 
מד"א  התקשר  במסוק,  החולים 
המת־ פרטיות  חברות  שתי  עם 

חברת  מסוקים.  בהטסת  מחות 
הביטוח סירבה לשלם את הוצאות 

תאונות  פצועי  של  המוסק  הפינוי 
ההחלטה  שבהם  במקרים  דרכים, 
על הפינוי במסוק, לשיטתה, היתה 

בלתי סבירה. 
תביעה  הגישו  המבקשות 
לבית משפט השלום ביחס לשורה 
פצועים  פונו  שבהם  מקרים  של 
והחברה  החולים  לבתי  במסוקים 
משפט  בית  בגינם.  לשלם  סירבה 
המבק־ תביעת  את  קיבל  השלום 

שות במלואה. 
על  ערערה  הביטוח  חברת 
המחוזי.  המשפט  לבית  הדין  פסק 
ההחלטה  האם  בחן  המשפט  בית 
"סבירה"  היתה  במסוק  פינוי  על 
ביחס  ומקרה.  מקרה  לכל  ביחס 
ההחל־ כי  נפסק  מהמקרים  לחלק 

טה על פינוי היתה סבירה, וביחס 
פסק  המקרים  של  אחר  לחלק 
בגינם,  לשלם  פטורה  החברה  כי 
ההחלטה  סבירות  אי  לאור  וזאת 

על הפינוי המוסק.
הבי־ חברת  והן  המבקשות  הן 

ערעור  רשות  בקשת  הגישו  טוח 
לבקשת  העליון.  המשפט  לבית 
המש־ היועץ  הגיש  המשפט,  בית 
פטי לממשלה את עמדתו בענין. 

קבע  העליון  המשפט  בית 
נעתרות  שהחברות  עת  כל  כי 
מו־ פינוי  בדבר  מד"א  להוראת 

לצפות  אין  סבירה.  החלטתן  סק, 
מומחיותן  שתחום  מהמבקשות, 
יבקרו  כי  מסוקים,  הטסת  הוא 
הצורך  אודות  מד"א  החלטת  את 

בפינוי במסוק.

הודעות חוק תכנון ובניה - 13/11/18

הודעות חוק תכנון ובניה - 13/11/18
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הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
תשכ"ה  ובניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  עפ"י  הודעה 
בתכנית  זו  לועדה  בקשה  הגיש  איתמר  מלכה   1965
מהות בקשה: ***רישוי זמין. מוצע  מספר: 201800877
תוספת סוכה לדירה בק"ג + חדרי גג + ש.מיגון פרגולה 
3 בן  בבניין  בק"ג  לדירה  וזאת  גג,  מרפסת   + מבטון 

ברחוב  בכתובת:  קומות מעל קומת עמודים מפולשת. 
חלקה: 875 ביעוד:  בני ברק גוש: 6192 יונה הנביא 22
הבאות:  בהקלות   .138% מותרים  בניה  ג-%  מגורים 
הסכמת  ללא   .1 דרום.  בצד  הגג  בקומת  נסיגה  אי   .1
וזה  בהיתר.   1 גג  עליית  קיימות  שכנים,  חתימות   75%
הודעה  שלא בהתאם לתכניות 105/ב החלות במקום. 
והבניה  התכנון  לתקנות   (3) ו-2ב'   (2) 2ב'  סעיף  פי  על 
התש"ל - 1970. ללא מתן הודעה לזכאי לקבל הודעה 
לפי סעיף 2ב', נוכח העדר מענו של הזכאי. כל המעוניין 
יכול לעיין בבקשה האמורה במשרדי הועדה המקומית 
להגיש  ורשאי  קהל  קבלת  בשעות  ברק.  בני  בעיריית 
התנגדות מנומקת לועדה המקומית תוך 14 יום מיום 
קבלת קהל: ימים א', ג' ה' בין השעות 13:00 פרסום זה.

 . . יום ג' בין השעות 17:00 - 15:30 10:00 -
חנוך זייברט יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק
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מאת שלמה גרין

הכנסת  של  הכלכלה  ועדת 
הבי־ הסוכרת  יום  את  ציינה 
שיוחד  בדיון  בכנסת  נלאומי 
מוצרי  סל  של  מחירו  להוזלת 
שיזם  כבל,  היו"ר  בריא.  מזון 
"מדובר  כי  אמר  הדיון,  את 
גדולים  הכי  האבסורדים  באחד 
מצד  שבו  הישראלית  בכלכלה 
מוצרי  על  מפקחת  המדינה  אחד 
ולמעשה  בריאים  הלא  היסוד 
סבסוד  של  סוג  להם  מעניקה 
לרכוש  הצרכנים  את  שמעודד 
משקיעה  שני  ומצד  אותם, 
עם  להתמודד  כדי  מיליארדים 
שנובעות  הבריאותיות  הבעיות 
מצריכת מוצרי מזון לא בריאים. 

חלם זה כאן". 
והת־ הכלכלה  משרד  נציגת 
הודתה  שמואלי,  הגב'  עשיה, 
לתת  נסיון  עשה  המשרד  כי 
ליצרנים  כלכליים  תמריצים 
כי  ואמרה  צלח,  לא  המהלך  אך 
מחדש.  חשיבה  לעשות  צריך 
ח"כ איתן ברושי אמר כי האוצר 
חושב שיוקר המחיה יותר חשוב 
את  פותח  ולכן  עצמה,  מהמחיה 
מנגנון  ומפעיל  לייבוא  השוק 
לחקלאות  עצמית  השמדה 
היחידה  שהיא  הישראלית 
בריאה  תוצרת  לספק  שיכולה 

במחיר סביר. 
לבטחון  המועצה  מנהלת 
הציגה  אזרייבה,  הגב'  תזונתי, 
מרבית  ב־2005  לפיהם  נתונים 
נמו־ היו  בישראל  המזון  מחירי 

הממוצע  למחיר  בהשוואה  כים 

בעוד  המפותחות,  במדינות 
ומחירי  המחירים  זינקו  שכיום 
הלחם המלא גבוהים ב־67 אחוז 
מהממוצע במדינות המפותחות, 
מחירי הבשר גבוהים ב־22 אחוז 
שהיו  והירקות  הפירות  ומחירי 
מהממוצע  אחוז  ב־40  נמוכים 
ב־8  רק  היום  נמוכים  ב־2005 
ועדת  יו"ר  מהממוצע.  אחוז 
הישראלי  הפורום  של  ההיגוי 
אדלר,  ד"ר  קיימה,  בת  לתזונה 
שמדובר  להבין  צריך  כי  אמרה 
התמותה  רוב  וכי  במלחמה  פה 
בישראל היא כתוצאה ממחלות 
בריאה.  לא  מתזונה  הנגרמות 
רכז הפורום לאורח חיים בריא, 
היו"ר  את  בירך  גוטלר,  איתי 
את  שמונע  מי  כי  ואמר  כבל 
שינוי הרכב סל המזון שבפיקוח 
הוא משרד האוצר, שלא מעוניין 

לטפל בנושא.
האיכרים,  התאחדות  נשיא 
בין  הפער  כי  אמר  אמיתי,  דובי 
המחיר  לבין  לחקלאי  המחיר 
את  שגוזר  ומי  גדל,  לצרכן 
השיווק  רשתות   4 הן  הקופון 
אותן  לחייב  והציע  הגדולות, 
המחיר  את  המדף  על  להציג 
ששילמו לחקלאי. מנגד, מנהלת 
אמרה  שגיא,  הגב'  המזון,  איגוד 
לשפר  פועלים  המזון  יצרני  כי 
מוצרים  ולפתח  המוצרים  את 
לרצונות  שמותרמים  חדשים 
בחסמי  נתקלים  אך  הצרכנים, 

תקינה.
לצרכנות,  המועצה  כלכלן 
הצ־ כי  אמר  ברגפרוינד,  גיל 

המוצרים  את  בוחרים  רכנים 

וצורכים  מחירם  לפי  מהמדף 
את  ולא  הזולים  המוצרים  את 
סקרי  לדבריו,  הבריאותיים. 
המועצה  שעשתה  מחירים 
ל־120   40 בין  של  פערים  גילו 
הבריאים  המוצרים  בין  אחוזים 
ללא בריאים וכל פתרון חייב גם 
לטפל בפער של המחיר לצרכן. 
פתרו  באירופה  כי  הוסיף  הוא 
מיסוי  באמצעות  הבעיה  את 
סובסידיות  או  מזיק  מזון  מוצרי 
לתת  בהצעה  ותמך  לחקלאים, 
לא  להרגיש  השיווק  לרשתות 
בין  הפער  את  ולהראות  בנוח 
לבין  לחקלאי  ששילמו  המחיר 
לפיקוח  ולהכניס  במדף  המחיר 
מחירים על מוצרים בריאותיים.

נציג אגף התקציבים באוצר 
כפיר  המחירים,  ועדת  ויו"ר 
בטאט, אמר כי הכלי של פיקוח 
אזר־ לתמרץ  נועד  לא  מחירים 
אחר,  או  כזה  מוצר  לצרוך  חים 
כמו שאין פיקוח על מחירי המ־

שקאות המתוקים או הסיגריות. 
עיוותים  יוצר  פיקוח  לדבריו, 
ולהוציא  בתחרות  לפגוע  ועלול 
יעמדו  שלא  מאפיות  מהשוק 
כבל  היו"ר  המפוקח.  במחיר 
אמר בתגובה כי העמדה שהציג 
ה־80'.  בשנות  תקועה  בטאט 
את  מסיימים  אנחנו  "לצערי 
הנתונים  אך  בשורה,  ללא  הדיון 
מראים צורך דחוף בשינוי תפי־
סה בעוד הרשויות הממשלתיות 
מה  על  מבינות  ולא  ערוכות  לא 
שב  הוא  אמר.  מדברים",  אנחנו 
באופן  בנושא  יטפל  כי  והבהיר 

אישי.
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המבשר | יום ד', ו' בכסלו תשע"ט | עמוד ה

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
 122 חדשה  אוהוליהב  מיוחדת! 
 90  2 ל-  מחולקת  ק"ג,  חד',   5 מ"ר, 
מדהים,  נוף   + מ"ר   30 ויח"ד  מ"ר 
3,230,000 ש''ח . תיווך 02-5379474, 

053-3179474
[20050498]

מטר   82 חד   3.5 בסורוצקין!  מציאה 
מטר   27 לעוד  התחיבות   38 תמא   +
ממש!  מתקדמים  באישורים  ומעלית 
2230.000שח  רק  מדהים!  נוף  ק"ד 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050494]

חדישה,  מטר?  חד 74   3.5. צבי  בנווה 
רק 2020.000שח  מעלית  חדיש,  בנין 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050493]

בבית  חדש  בבנין  ממש!!  מציאה 
חדישה  מטר   72 חד   3 ישראל 
רק  היימשע,  רק  בנין  ומושקעת, 
 052-7658-638 1750.00שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050492]

 3 בנחמיה/צפניה  החלטה!  למהירי 
חד 80 מטר + מרפסת סגורה 14 מטר 
זוכה!  הקודם  2120.000שח  רק  ק"א 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050491]

בשומרי אמונים יחידת דיור 38 מטר 
750.000שח  רק  סוכה   + מפוארת 
052- שח   4000 כ  חודשית  תשואה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20050425]

 100 חד   4 ישראל  במלכי  מציאה! 
תוך  כניסה  מעלית  ק"ג  חדשה  מטר 
 21000) 2100.000שח  רק  חודש   24
"היימשע   052-7658-638 למטר) 

תיווך-הנדלס"
[20050424]

מיר  לישיבת  צמוד  ישראל  בבית 
מטר   100 כ  של  בנין  עם  קטן  מגרש 
 2320.000 רק  שח   15000 ב  מושכר 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20050423]

ק"ג  מטר   137 דירת  הכהן  בעלי 
 052-7658-638 3900.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050422]

 140 חדשה,  חדרים   5 באהליהב 
מרפסות  גבוהה,  תקרה  מ"ר, 
נוף,  הרחבה),  ענקיות, (אפשרויות 
ש"ח   3,900,000 וחניה,  מחסן   +

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20050402]

תורת חסד ע"י אהבת תורה 4 חד' חצי 
מדהים,משופצת,  נוף  לעלות,  קומה 
02- תיווך  מ"ר.  ל-40  מאושרת  טבה 

053-3179474 ,5379474
[20050390]

 2 מ"ר,   80 חדרים,   3 באהליהב 
כיווני   3 גדולות,  סוכה  מרפסת 
 2,200,000 וחניה,  מחסן   + אוויר, 
ש"ח. שוורץ נדל"ן 052-765-6888

[20050371]

 90 דירת  יעקב  בעין  בבלעדיות! 
אפשרות  מטר,   5.15 גובה  מטר, 
להגיע ל 200 מטר מידי (באישור כל 
הקודם  ש''ח  רק 2350.000  השכנים) 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050349]

כ  ב  קומה  פלקס  דו  דירת  בחבקוק 
130 מטר + זכויות בגג רק 2500.000 
 052-7658-638 זוכה!  הקודם  שח 

"היימשע תיווך הנדלס"
[20050347]

 200 ענקית  דירה   ,80 לגוש  קרוב 
מ"ר, מפרט טכני גבוה, כניסה תוך 
חודשים ספורים, ק"ה, נוף, מעלית. 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20050321]

מרפסת   + מ"ר   109 ברוך  במקור 
כיווני   3 חזית,  ב',  קומה  סוכה, 
לשיפוץ,  זקוקה  מעלית,  אוויר, 
נדל"ן  שוורץ  גמיש.   ,2,600,000

052-765-6888
[20050319]

 5 פאר  דירת  בתנובה,  למבינים! 
חדרים, מושקעת במיוחד, וענקית 
מלא  נוף  נוחה,  קומה  מ"ר,   192  -
ומיוחד מכל הדירה, + מחסן גדול, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  חניה.   +

6888
[20050318]

חדרים   4 דירת   ,80 לגוש  קרוב 
בבניה, 104 מ"ר, מפרט טכני גבוה, 
ק"ה,  ספורים,  חודשים  תוך  כניסה 
052-765- נדל"ן  שוורץ  מעלית. 

6888
[20050317]

בניין  מ"ר,   60 דירות  בסנהדריה, 
חדש עם מעלית, כניסה תוך שנה, 
מפרט טכני גבוה, 1,650,000 ש"ח. 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20050316]

כ  חד   3 הנביא-דושנסקי  בשמואל 
מוארת  ק"ב  סוכה  חזית  מטר   70
 1550.000 רק  מצוין  מצב  ומאוררת 
ש"ח 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס
[20050252]

ק"ב  חדשה  חד 75מטר  בתחכימוני 3 
 052-7658-638 1890.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050251]

חד   4  !! ר'מודיעין  אזור  בגאולה! 
 50 להוספת  התחיבות   + מטר   100
מטר ושיפוץ כל הבית רק 23000שח 
"היימשע   052-7658-638 למטר 

תיווך-הנדלס"
[20050250]

כ  הנשיא  יוסף  דן  במקור-ברוך 
רק  ק"א  מושקעת  חד   5 מטר   130
 052-7658-638 ש"ח   3070.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050249]

מטר   75 גוש-שמונים  בחנה!! 
לעוד  מאושרת  תאבה   + חד  כ3 
1970.000 ש"ח   רק  מטר   20 כ 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050248]

כ  חד   3 גרשון  ברבינו  מזומן!  לבעלי 
 * שח  רק 930.000  ברעפים  מטר   75
חדשה  3חד  מטר   65 אבינדב  באזור 
אפשרות   (אין  1250.000  ש"ח  רק 
הזהרה  הערת  משכנתא,רישום 
"היימשע   052-7658-638 בלבד) 

תיווך-הנדלס"
[20050247]

חדיש 3.5  בנין  בנווה-צבי  מציאה! 
ש"ח   2020.000 רק  מטר   75 חד 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050246]

 150 והדר  פאר  פנטהוז  צבי!!  בנווה 
מטר 5 חד + 150 מטר גג מרוצף עם 
רק 5500.000שח  מדהים  נוף  זכויות, 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20050008]

חדשה בשוק! לבעלי מזומן! בגאולה 
דו  מטר,   40 גג   + מטר   150 חד   6
2800.000שח  רק  מעלית  מפלסי, 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20050007]

 80 כ  חד   3.5 אבינדב  בשוק!  חדשה 
052-7658- 2000.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050006]

חד   3 גרשון  רבינו  בשוק!  חדשה 
 30 דיור  יחידת   + מטר  כ-80  ק"א 
 38 תמא   +  3500 ב  מושכרת  מטר 
 052-7658-638 שח   2630.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20050005]

 + ד  קומה  מטר   118 חד   5 כדורי 
3200.000ש"ח   רק  מטר   16 מרפסת 
רק  מטר   118 4חד  תנובה   *
052- נוחה  קומה  3200.000ש"ח 

7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"
[20049878]

5חד  בעלזא!!  קרית  ברוממה 
רק  מטר   50 חצר   + 160מטר 
לבמ"ד  סמוך   * 4380.000ש"ח 
מרפסות   2 מטר  חד 160   6 מפוארת 
גדולות נוף מדהים קומת כניסה רק 5 
"היימשע   052-7658-638 ש''ח  מליון 

תיווך הנדלס"
[20049850]

חדישה  75:מטר  חד'   3.5 בפישל 
רק  שכנים  מעלית  ק"ג,  ומושקעת 
"עדיפות  שח   2.000.000 היימשע 
 052-7658-638 מזומן"  לבעלי 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049849]

מטר   72 חד   3 השבת  כיכר  ביואל 
/יחידות  לחנויות  לחלק  אפשר  ק"א 
 052-7658-638 1700.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049848]

מציאה ממש! באזור רשי 4 חד ק"ג + 
מטר   60 גג   + מטר   115 סה"כ  יחידה 
זוכה!  הקודם  כל  שח   2670.000 רק 
תיווך  "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049847]

במקור ברוך תחכימוני 3 חד 75 מטר 
שח   1890.000 רק  חודשים   6 כניסה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049846]

חד   3.5 בסורצקין  בשוק!!  חדשה 
חדשים,  וסלון  מטבח  מטר   82
בהתקדמות   38 תמא  מדהים,  נוף 
 25 עוד  לדירה  שיא,יתווסף 
שח   2250.000 רק  ומעלית  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049845]

במעלות דפנה 3 חד + מרפסת סגורה 
(תמא  טוב  הכי  אזור  משופצת,ק"ג 
052- שח   1960.000 רק  בעבודה) 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049844]

חדש  פרויקט  ברוך!!  מקור  לב 
למעלה  להטורים  סמוך  מפואר! 
דירת 92 מטר 4 חד' ק"ג חדשה חזית 
דירת 84   * מעלית 2400.000שח  נוף 
עד  כניסה  שח  חד' 2100.000  מטר 4 
052- גבוה  בניה  מפרט  חודש,   15

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049743]

 + מטר   75 חד   3 תלמודי  צבי  נווה 
רק  מטר   150 סהכ  דיור  יחידות   2
 052-7658-638 שח   3160.000

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049742]

ק"ד  מטר   93 חד   3.5 הבירה  ארזי 
 052-7658-638 שח   2300.000 רק 

"היימשע תיווך- הנדלס"
[20049741]

ממרפסת   + חד   3 דפנה  במעלות 
טוב  הכי  אזור  משופצת,ק"ג  סגורה 
שח   1960.000 רק  בעבודה)  (תמא 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049739]

ליד  שלום  בדובר  בלבד!  לרציינים 
הבית מדרש! קרוב לכיכר 6 חד 160 
מטר   50 מרפסת   + נוחה  קומה  מטר 
 052-7658-638 4370.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049700]

מציאה!! בגאולה דירת 70 מטר גובה 
5 מטר + זכויות לעוד דירה בגג ויותר, 
קומת כניסה (אפשרות לחלק בגובה 
עשה) כך  ליד  בית  ויחידה,  לחנות 
 052-7658-638 שח   1970.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049674]

בבניה  חדש  בבנין  החלטה!!  למהירי 
חדשה  מטר  דירת 36  שערים  במאה 
חודשים  כניסה 30  ש''ח  רק 850.000 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049559]

באדוניהו הכהן פנטהוז 150 מטר + גג 
מרוצף 150 מטר רק 5.600.000 ש''ח 
 4000.000 רק  ק"ג  מטר   150 חד   5  *
נוף  היימשע,  שכנים  מעלית,  ש''ח, 
"היימשע   052-7658-638 מדהים 

תיווך-הנדלס"
[20049557]

סורוצקין 3.5 חד' תמ"א 38 מאושרת 
ש''ח   2,150,000 ומרפסת  חדר  לעוד 
תיווך  לנוף.  חד'   4 יצחק  מנחת   *

025379474 0533179474
[20049532]

בגוש 80 -אזור גבעת משה למטה, 4 
חד 105 מטר מפוארת וחדשה, חזית 
רק  מעלית   ,6 קומה  מדהים  נוף   +
2500.000 שח כניסה 5 חודשים -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049247]

בגאולה 3.5 חד 82 מטר + 2 מרפסות-
 2 ק"ג,  משותף,  בגג  זכויות   + סוכה 
052- שח  רק 1965.000  בבנין  חניות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20049245]

מטר   53 חד   2.5 ילין  בדוד 
שח   1350.00 אק  בטאבו 
תיווך- 052-7658-638"היימשע 

הנדלס"
[20049243]

 80 ק"ג,  חד',   3 שלום  דובר  בבלעז! 
ש''ח   2,500,000 מרפסות   2  + מ"ר 
 4.5 בינה  אמרי  צאנז  בבלעדיות   *   *
02- תיווך  מ"ר   120 נוחה  קומה  חד', 

053-3179474 ,5379474
[20049188]

בפולנסקי חדשה ומפוארת! 4 חד' 
שח   2300.000 רק  ק"ב  מטר   90 כ 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049135]

בעובדיה חדשה 3 חד 80 מטר ק"ג + 
סוכה רק 2250.000 שח הקודם זוכה! 
תיווך- היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20049132]

מטר   105 חד   4 יעקב  בעין 
חדשה  גדולות  מרפסות   2  +
רק  חודש   15 כניסה  ק"ג,  ומפוארת, 
הגג  לקנית  אפשרות  2500.000שח 
052- זוכה!  הקודם  בעוד 700.00שח 

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20049128]

כסף  מזומנים/  לבעלי   ! מציאה 
 115 חדשה  ברוך  במקור  מהיר, 
נוף  ק"ג,  דיור  יחידה   + חד   4 מטר 
הקודם  שח   2600.000 מדהים! 
"היימשע   052-7658-638 זוכה! 

תיווך-הנדלס"
[20048979]

דיור  יחידות   3 הנביא  בשמואל 
רק   8500 כ  חודשית  תשואה 
 052-7658-638 שח   2030.000

"היימשע תיווך-הנדלס
[20048894]

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 
היימשע,  שכנים  מעלית,  מטר   40
 3700.000 רק  בגג  נוספות  אופציות 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20048756]

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]

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   2030.000 רק 

היימשע תיווך-הנדלס
[20048011]

לכיון  בינה  באמרי  במחיר  ירדו 
מדהים  נוף  מטר   115 חד   5 הנוף 
פסח  מטבח  מאד  מושקעת  ק-1 
052-7658- ש''ח   2.670.000 רק 

638 היימשע תיווך-הנדלס
[20047953]

ירושלים | השכרה
במיקום  שמגר  ברחוב  חנות 
ש"ח   12,500 מטר  מרכזי44 

0527184181
[20050521]

מזגנים,   + ק"ק  ח'   2 אשכול  ברמת 
052- מיידי,  פינוי  פרטית,  חניה 

7615218
[20050511]

מרפסת  מ"ר +  חד' 45  יצחק 2  מנחת 
 70 חד'   3 גאולה  גני   * ש''ח   4,200
מ"ר 6,000 ש''ח * תורת חסד 2 חד' * 
052- לזוג.תיווך  מתאים  תורה  עזרת 

7158059
[20050499]

כ  חד   3 השבת  כיכר  ליד  בשטראוס 
מרפסות   2  + מעלית   + ק"ג  מטר   80
שכנים  וממוזגת  מרוהטת  סוכה 
052-7658- שח   6350 רק  היימשע 

638 תיווך
[20050328]

מ"ר,  כ-95  חד'   5  ,22 חיים  בדברי 
ממוזגת,מיידי'  לרדת,  קומה 
 . יחידה  שישי  לחדר  אפשרות 

02-5387129 053-3187129/8
[20050304]

בסורוצקין 4 חד' שלד מוכן לתוספת 
 1 דיר  ק'ג  הגג  על  היתר  ועוד 
תיווך  ש''ח   3,200,000 קומה  בכל 

025379474 0533179474
[20049487]

ירושלים | מבנים ומגרשים
מטר   160 כ  מגרש  גוש80  באזור 
 340 חלקה  תתי   3 ל  מאושרת  תבע 
שח   5.000.000 רק   80 מרתף   + מטר 
אפשרות לעשית התר בתמא, הקודם 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050352]

מטר   180 כ  מגרש  פולנסקי  באזור 
 8 לעשית   38 לתמא  עקרוני  אישור 
 4.700.000 רק  מרתף   + דיור  יחידות 
 052-7658-638 זוכה!  הקודם  שח 

"היימשע תיווך הנדלס"
[20050351]

בבית ישראל בנין כ 300 מטר מחולק 
 24000 חודשית  תשואה  דירות   7 ל 
וחצי  קומה  להוספת  אפשרות  שח, 
052- זוכה!  הקודם   5.500.000 רק 

7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"
[20050350]

ירושלים | בנינים
בנין  מציון  תורה  באזור  להשכרה 
ולכל  למוסד  מטר   400 כ  מושקע 
מטרה רק 26000 שח לחודש הקודם 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050353]

בני ברק | מכירה
בסוקולוב - השלושה 4 חד', מפוארת 
גדולים  ומטבח  סלון  ומשופצת 
פתוח,  נוף  מרווחת,  סוכה  במיוחד, 
תשלומים  מ"ר   115 מעלית   + יח"ה 

גמישים. 053-3106171
[20050524]

מ"ר.   125 חד'   4.5 אלימלך  בנועם 
ללא   2,650,000 ק"ב  נוף.   + יפהפיה 

תיווך. 050-4158698
[20050504]

120מ"ר  5'חדרים  במנחם 
עורפית  ק"א  סוכה12מ"ר   +
"סלומון- גמיש  1.950.000ש"ח 

נכסים-והשקעות" 052-7652801
[20050486]

בבניה-ברבינו- בסיום  בלעדי 
 + מ"ר    100 כ  4'חדרים  אשר 
מעלית  נוף-לים +  ק"ד  חזית  סוכה 
סלומון- גמיש  1.950.000ש"ח 
נכסים-והשקעות" 054-4290-600

[20050485]

שך  לרב  קרוב  בקוטלר  בלעדי 
מ"ר  כ85  מרפסות   + חדרים   3.5
זקוקה  מיידית  כניסה  חזית  ק"ב 
ש''ח  גמיש   1.800.000 לשיפוץ 
054- סלומון-נכסים-והשקעות" 

4290-600
[20050484]

בזבוטינסקי  מציאה  בבלעדיות 
ק"ג  יחידות  ל2  מחולקת  40מ"ר 
ואחרונה + אופ' גג רעפים תשואה 
כיום 4200ש"ח מיידי 980.000ש"ח 
סלומון-נכסים-והשקעות"  גמיש 

054-4290600
[20050482]

 220 גג  דירת  באבטליון  בלעדי 
ענקית 4' חדרים חזית ק"ג 110מ"ר 
אופ'  בטאבו  גג  מ"ר   100  + למטה 
חניה   + נוספים  חדרים  לבנית 
סלומון- גמיש  ש''ח   2.600.000

נכסים-והשקעות" 054-4290600
[20050481]

(קרוב-לטבריה)  ברב-קוק  בלעדי 
ק"ב- שמורה  70מ"ר  חדרים   2.5
1.430.000ש"ח  מיידי  עורפית 
"סלומון-נכסים-והשקעות"  גמיש 

052-7652801
[20050480]

בסמטת-רחל  מציאה  בלעדי 
3'חדרים  ירושלים  לרחוב  קרוב 
(רעפים)  אופ'-  ק"ג  חזית  75מ"ר 
ל3 יחידות בקלות  ניתנת לחלוקה 
"סלומון- גמיש  ש"ח   1.450.000

נכסים-והשקעות" 052-7652801
[20050479]

בבנין  בהראשונים  מציאה  בלעדי 
חדש 4' חדרים כ100מ"ר מחולקת 
 + ק"ג  מושכרות  דיור  יחידות  ל2 
מעלית חזית מיידי 1.820.000ש"ח 
סלומון-נכסים-והשקעות"  גמיש 

054-4290-600
[20050478]

ר"ע  בהשומר  ממש!!  של  מציאה 
עוד  של  שלד   + מטר   85 כ  חד   3
רק  ק"ב  להשומר,  חזית  מטר,   32

1920.000 שח 052-7658-638 תיווך
[20050160]

בני ברק | השכרה
מרוהטת,  טוב  שם  בבעל  יח"ד 
ללא  ק"ד  לזו"צ,  כסלו,  מכ"ו  ממוזגת, 

מעלית. 053-3103729
[20050513]

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

חרדיים, מיידי. 058-3295761
[20050489]

יחידת  במוהליבר  מציאה  בלעדי 
ק"ק  ויפה  משופצת  מר   40 דיור 
מחדר  חוץ  מלא  ריהוט  ממוזגת 
כולל   3300 מיידית  כניסה  שינה 
ארנונה סלומון-נכסים-והשקעות" 

054-4290600
[20050487]

בני ברק | משרדים
מרכז   8609  * ממשרד   יותר  הרבה 

אחים ר' עקיבא 86 קומה 9 בני ברק
[20050101]

ביתר עילית | מכירה
בקדושת לוי מפוארת 4 חד 105 מטר 
תשואה  בגג  גדולות  דיור  יחידות   2  +
 2380.000 רק  שח   5300 כ  חודשית 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20050427]

 110 חד   4 בחדשים  ישראל  באוהב 
חדשה  מרפסת  מטר   30  + מטר 
1670.000שח  רק  נוף  ק"א  חדשה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050426]

בבניה  שאול!!  באבא  חדש  בפרויקט 
150 מטר + חלל רק 1700.000 להביא 
052-7658- שח   250.000 רק  עכשיו 

638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050009]

בדרכי איש 4 חד 100 מטר + חצר 50 
 1530.000 רק  מטר   70 חלל   + מטר 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20049728]

 3 מטר  כ75   Aגבעה סופר  בחתם 
חד' מושכרת ב 3000 שח + 2 יחידות 
שכל אחד מושכר ב 2400 לחודש רק 
052- זוכה!  הקודם  שח   1850.000

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20049134]

חד   4 העיר  לכיכר  קרוב  יצחק  בחיי 
נוף  ומטופחת,  מושקעת  מטר  כ 110 
 1500.000 רק  ק"ב  כ"א   3 מדהים! 
 052-7658-638 זוכה!  הקודם 

היימשע תיווך-הנדלס
[20049133]

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]

צפת | השכרה
בקרן  החלטה  למהירי  להשכרה 
ראשונה  קומה  חד'   3 דירת   5 היסוד 
מעולים,  מדהים,שכנים  נוף  מוארת. 
שח   2300 רק  טובים  כיוונים 

לחודשלפרטים 0527690009
[20049327]

טבריה | מכירה
 5 חדשה  דירה  בצאנז  בטבריה 
מרוהטת  גדולה  חצר   + חדרים 

1,370,000 תיווך 0534111043
[20050505]

חדשות,  בטבריה  סטודיו  דירות 
ש''ח   299,000 ומיידיות  מרוהטות 
ש''ח   2,000-5,000 בין  (מושכרות 

לחודש) 03-6201313
[20050496]

אחיסמך 
חדרים   3 דירות  באחיסמך! 
בבניין   1,090,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,290,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,750,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20049841]

השקעות נדל"ן 
עם  דירה במחיר פריסייל  בהזדמנות 
צפי גדול לעלית ערך באזור הכרמל. 

053-3114437
[20050523]

חדשות,  בטבריה  סטודיו  דירות 
ש''ח   299,000 ומיידיות  מרוהטות 
ש''ח   2,000-5,000 בין  (מושכרות 

לחודש) 03-6201313
[20050497]

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: מנחות צו    דף היומי ירושלמי: פאה לד    חובות הלבבות: 
חשבון הנפש השישי (הברית)    משנה יומית: בבא קמא ב, א-ב    הלכה 
יומית: או"ח שצז, ג-ה    רמב"ם יומי: אישות יז-יט    שו"ע הרב - רב יומי: 
הפקר ג-ה    דף היומי - זוהר: בא, סעי' קכו-קמב    חפץ חיים: לה"ר ז, יג-יד  

  העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' יא:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
7:598:008:008:018:017:58סו"ז ק"ש מג"א

8:458:478:478:478:478:45סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:079:089:089:099:099:06סוף זמן תפלה מג"א

9:389:399:399:409:409:37סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
11:2311:2511:2411:2611:2611:22חצות היום

11:5311:5511:5411:5611:5611:52מנחה גדולה
16:4516:4116:4216:4416:4316:39שקיעת החמה

זמנים למחר

4:344:364:354:364:364:34עלות השחר
5:145:155:165:155:165:14זמן ציצית ותפילין

6:046:146:066:086:086:04הנץ החמה

לשנה,   15% בארה“ב,  מניב  נדל“ן 
052- ארוך  לטווח  חוזים   + שוכרים 

7139409
[20050021]

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

gmail.com
[20050219]

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

עלות.
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

חיפה 
 5 נופש  דירת  החרדי!!  האזור  בהדר 
מיטות   12 עד  מדהים!  לים  נוף  חד' 
052- הזמנים  לבין  פנויה  ויותר 

7640001
[20049308]

צפת 
חדשה,  יומי,  בסיס   / לשבתות  דירה 
מזגן, מחיר אטרקטיבי 052-7687765
[20050451]

מירון,  הרי  מול   ,10 בהאר"י  בעתיקה 
חדרי   2 מ"ר,   60 חדשה,  חד'   3 דירה 
 ,(2/5) מיטות   7 מטבח,  סלון-  שינה, 
יום  נדנדה,  מרפסת,  נפתחת,  ספה 
בימי  ש''ח,   1,100 מוצ"ש  חמישי- 
לקבל  ניתן  לזוג,  ש''ח   300 החול: 

תמונות 052-7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

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]

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

3130052-1
[20043044]

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

7689144
[20032621]

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

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
פעילות  חצר  וממוזגים,  מרווחים 

ענקית ומוצלת 055-6781772
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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]

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

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

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

חצר ממולץ!. 077-7990764
[20049879]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

7616720-1
[20040110]

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

הזמנות ארצי: 02-6-630-630
[20047030]

שירות  עם  וליסינג  רכב  השכרת 
נוחים  במחירים  ואמינות, 
ארצית,  בפריסה  ואטרקטיביים. 
וברחבי העולם. 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]

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]

מקומות   23 עד  הסעות  זילברשלג 
ואדיב  סבלני  נהג  הארץ  חלקי  לכל 

רכב חדש ומפואר 052-7120-470
[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 
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]

לפנימיה חרדית לבנות בי-ם דרושות ַ
לכתות  אחה"צ“  ”בשעות  מורות 
ועזרה  מתקנת  להוראה  גבוהות 
02- לפקס:  קו"ח  בית,  בשיעורי 

6259371
[20050520]

טובה  באוירה  לטלמרקטינג 
עם  נשים  דרושים  גאולה  באזור 
לפרטים:  מעולים  בתנאים  ניסיון 

0583282357 (בשעות אחה"צ)
[20050518]

שמש  בבית  באידיש  חסידי  לת"ת 
לפקס  קו"ח  א'  לכתה  עוזר  דרוש 

0773181462
[20050516]

בירושלים  לבנות  חרדית  "לפנימיה 
השעות  בין  נשואה  מדריכה  דרושה 
 ."34 "למשרה  לציין   16:00-22:005

קו"ח לפקס:02-6259371
[20050509]

ודייקנית,  מהירה  קלדנית  דרושה 
בשיטה עיוורת בלבד, לעבודה זמנית 
מלאה,  במשרה  כחודש  של  לתקופה 
korot. למייל.  קו"ח  מיידית  זמינות 

chaim.803@gmail.com
[20050508]

לרשת חנויות רהיטים דרושים אנשי 
בני-  / ירושלים   / בראשל"צ  מכירות 

ברק. לפרטים: 05276-80810
[20050503]

דרושה:  -ברק,  בבני  ילדים  למעון 
מטפלת- יום חופשי- 052-7641817

[20050502]

דרוש  המרכז  באזור  לישיבה 
למייל:  חיים  קורות  פיננסי  מנהל 

gmail.com@4109103
[20050501]

לחברה בינלאומית מצליחה דרושים 
בתחום  לפרויקט  רציניים  אנשים 

השיווק לפרטים: 0548408411
[20050500]

ירושלים  לרפאלי  נמרץ  עובד  דרוש 
גדול,  ראש  חשמל)  (מוצרי 
אפשרות  במכירות,  ידע  אחריות, 
ומשמרות.  בפיצול  לעבודה 
052- טל:  למתאים.  טובים  תנאים 
למייל  קו"ח   03-5707410  7278012

y0527278012@gmail.com
[20050387]

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

korot5060@gmail.com :למייל
[20048419]

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

בכל סניפי הרשת
[20048014]

מהבית,  לעבודה  פקיד/ה  לחברה 
מתן  נעימה,  משרדית  לעבודה 
וחצי  שעה  ועוד.  טלפוני,  מענה 
למשרד   * ש"ח.   3,000 ביום, 
לעבודה  מזכיר/ה  בירושלים 
ש"ח.   6,500 נוחות,  שעות  רגועה, 
ביטוח  לסוכנות  מנכ"ל  מזכיר/ת   *
קריירה  ש''ח.   8,500 ברק.  בבני 

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]

תמורת ָ (אפילו  למסירה,  מחפשים 
קהילות.  של  ישנות  חוברות  תשלום) 

02-5400625
[20050522]

מצלמות אבטחה 
השקט  למען  זה  את  חייב  אתה 
אינטרקום,  אבטחה,  מצלימות  שלך! 
צפייה  כריזה.  מערכת  אזעקה, 
 - עקשטיין  שלום  במחשב/בנייד. 

מערכות מיגון. 0527628490
[20050396]

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

3215030
[20047240]

תשמישי קדושה 
יר"ש,  סופר  מהודר,  קטן  תורה  ספר 
052- בהזדמנות.  סיום,  בשלבי 

vitman@neto.net.il 7633865
[20050514]

טיסות 
לנויורק,  לפסח  להזמין  הזדרזו 
יורק  ניו  לחורף  מיוחדים  מחירים 

650 $ "לפיד טורס" 08-9791317
[20050263]

ומנצ'סטר  לונדון  לבריטניה.  טיסות 
זולים  הכי  המחירים  בלבד! 

בהתחייבות! 8571355 - 054
[20049829]

הקו האדום
-208.8

היום: 214.655-
אתמול: 214.655-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
19-12

תל אביב
22-17

חיפה
25-15

גולן
21-13

טבריה
21-14

גליל
15-9

באר שבע
25-15

אילת
26-16

מזג האויר
ירידה בטמפרטורות

היום - צפויים ממטרים מקומיים 
מלווים בסופות רעמים יחידות. 

בנחלי הדרום והמזרח קיים 
חשש לשיטפונות. תחול ירידה 

בטמפרטורות.

חמישי - מעונן חלקית, ייתכנו 
ממטרים מקומיים. בנחלי הדרום 

והמזרח קיים חשש קל לשיטפונות. 
הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל 

לעונה.

שישי - גשם מידי פעם בצפון 
הארץ ובמרכזה, ייתכנו סופות 

רעמים יחידות. תחול ירידה קלה 
בטמפרטורות והן יוסיפו להיות 

נמוכות מהרגיל לעונה.

שבת - מעונן חלקית עד בהיר, 
הטמפרטורות יעלו.

שבתשישיחמישי
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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 
שבת: -03 לפני  משעתיים  קו פתוח לשאלות בהלכות שבת  ברסלב 02-9950000   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    09:00-15:00  03-6161067 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   .0 3-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה    02-6512222 11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
1800-20-18-18  בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א 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 
02- בד"ץ מחזיקי הדת:  ישראל: 02-5421228     בד"ץ אגודת  בראשות הרב רובין: 08-9390816/7    

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: 

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

שליט״א 072-2133466 

תורנויות בתי מרקחת
ירושלים גאולה 058-4112245 מלכי ישראל 14    בני ברק הר סיני 6762954 הר סיני 15, ב"ב    תל אביב סופרפארם 
שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור 077-8880390 שד' שאול המלך 
4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה פולג 8656670 מרכז מסחרי ק' נורדאו    חיפה סופר פארם ביג צ'ק פוסט 
077-8881700 בר יהודה 111    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

במחירים  ומנצ'סטר  ללונדון  טיסות 

הכי  למחיר  מתחייבים  זולים!!  הכי 

נמוך!! 054-8571355
[20049322]

משכנתאות 

משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 

עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 

כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 

שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

דיו וטונרים 

סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 

חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 

להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[20040391]

תפילין 

והמיוחדים  המהודרות  התפילין   *

בד"ץ  בהשגחת  "וקשרתם"  של 

של  חידוש  החרדית,  העדה 

אישי  לשירות  והידור.  פאר 

 * 0548466552
[20049860]

אורטופדיה 
כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 
סקוני,  האורטופדיים  המותגים 
אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 
 mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי
בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 
לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 
תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

כלי כסף 
מהיצרנים  יפיפיות  חנוכיות 
במחירים  ומחו"ל,  המובילים 
050- להזדרז!  כדאי  מפתיעים. 

4169667
[20050488]

השבת אבידה 
 422 בקו  מזוודה  נלקחה  הוחלפה/ 
בין  תולדות  פ.  במוצ"ש  לב"ב  מי-ם 

053-3115903 23:00 22:00
[20050517]

חמישי  ביום  שחורה  מזוודה  נאבדה 
מירושלים   330 בקו  חשון  כ"ג 

לברכפלד 053-3183597
[20050512]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 
 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 
1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

הודעה בדבר כינוס אסיפה  –בריינסוויי בע"מ ("החברה") 
 ומיוחדת 2018כללית שנתית לשנת 

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית לשנת
"),האסיפהומיוחדת של בעלי המניות של החברה (" 2018

ושל מראורי  ) מינוים של גב' אורלי1ר יומה: (אשר על סד
לתקנון החברה, 78יוסי בן שלום, כדירקטורים על פי תקנה 

לתקופה שתחילתה במועד כינוס אסיפה זו, ושסיומה במועד
(ההצבעה 2021כינוס האסיפה השנתית של החברה לשנת 

) הקצאת אופציות2לגבי כל מועמד כאמור תבוצע בנפרד) ; (
טוריםלגב' אורלי אורי ולמר יוסי בן שלום, וכן לדירק

) מינוי מחדש3המכהנים מר גבי מגן ומר דניאל עזריאל; (
של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה חשבון
מבקר והסכמת הדירקטוריון לקבוע את תנאי העסקתו; ו

. האסיפה2017) דיון (ללא החלטה) בדוחות לשנת 4(
במשרדי 14:00, בשעה 2018בדצמבר  19ביום ד', תתקיים 

-02, הר החוצבים, ירושלים (טל': 19חוב הרטום החברה בר
). בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות5824030

אשר על סדר היום באופן אישי או על ידי שלוח וכן
באמצעות כתב הצבעה ומערכת ההצבעה האלקטרונית

. המועד הקובע לעניין זכאותvotes.isa.gov.ilשכתובתה 
20יום ג', אסיפה, הוא בעל מניה להשתתף ולהצביע ב

; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה2018בנובמבר 
; המועד האחרון2018בדצמבר  9יום א', לחברה הוא 

בדצמבר 19יום ד', להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא 
; המועד האחרון להצבעה במערכת10:00בשעה  2018

,2018בדצמבר  19יום ד', ההצבעה האלקטרונית הוא 
. כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש08:00בשעה 

,2018בדצמבר  17יום ב', להפקיד במשרדי החברה עד 
. למידע נוסף בנוגע לאסיפה, ראו דוח מיידי בנושא14:00

, אותו ניתן2018בנובמבר  13ג', ביום שפרסמה החברה 
למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך:

www.magna.isa.gov.ilובאתר הבורסה לניירות ערך ,
 . www.maya.tase.co.ilבתל אביב בע"מ בכתובת: 

 2018בנובמבר  14
בריינסוויי בע"מ

?
03-6777141    ‘
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קנדה: ראש הממשלה התנצל על הסירוב 
לקלוט פליטים יהודיים בתקופת השואה
"כאשר קנדה שללה מתן מקלט מדיני ל־907 היהודים הגרמנים שהיו על סיפונה של סנט לואיס, לא רק 

חטאנו לאותם נוסעים, אלא גם לצאצאיהם ולקהילתם", הצהיר ראש ממשלת קנדה
מאת א. למל

גו'סטין  קנדה,  ממשלת  ראש 
בשם  רשמית  התנצל  טרודה, 
הממשלה על כך שקנדה התחמקה 
בפליטים  עמוסה  אניה  מקבלת 
מגרמניה  להימלט  שניסו  יהודיים 
ולמצוא  תרצ"ט  בשנת  הנאצית 

מחסה. 
בעקבות הסירוב הקנדי חזרה 
 900 ונוסעיה,  לאירופה  הספינה 
למחנות  נשלחו  מגרמניה,  יהודים 

הריכוז וההשמדה.
התנצל  בפרלמנט  בנאומו 
האנטישמית  המדיניות  על  טרודו 
של ממשלת קנדה באותה תקופה, 
יהודים  של  השווא  מעצר  על  וכן 

בתקופת מלחמת העולם השניה.
וב־ באמת  אני  זו  ''בהתנצלות 

על  להאיר  נוכל  כי  מקווה,  תמים 
כדי  לנו  בהיסטוריה  כואב  פרק 

יישכחו",  לא  שלקחיו  להבטיח 
אמר טרודו. "לאנטישמיות, שנאת 
זרים ולשנאה אין מקום בארץ הזו 

או בכל מקום אחר בעולם.
מתן  שללה  קנדה  "כאשר 
היהודים  ל־907  מדיני  מקלט 
של  סיפונה  על  שהיו  הגרמנים 

סנט לואיס, לא רק חטאנו לאותם 
ול־ לצאצאיהם  גם  אלא  נוסעים, 

ממשלת  ראש  הצהיר  קהילתם", 
קנדה.

"האחריות  כי  הוסיף  בדבריו 
להכיר  היא  שלנו  הקולקטיבית 
מהסי־ ללמוד  הזו,  הקשה  באמת 

באנ־ להילחם  ולהמשיך  הזה  פור 
טישמיות בכל יום, כך אנו יוצקים 
לא  לעולם  להבטחה  משמעות 
ההת־ את  להביע  מצפה  אני  עוד. 

זאת,  עם  בפרלמנט".  הזו  נצלות 
הוא לא ציין מתי יביע התנצלותו.

על  לאחרונה  ''ההתקפות 
כי  מלמדות,  היהודית  הקהילה 
לבצע.  משימות  לפנינו  עדיין 
עלינו לצאת נגד גישות המבטאות 
ושנאה  זרים  שנאת  אנטישמיות, 

על כל היבטיה", הוסיף.
לואיס  ס.  אניית  של  הפרשיה 
המפורסמות  הפרשיות  אחת  היא 
ביותר של התחמקותה של ארה"ב 

ממתן עזרה ליהודי אירופה.
ניסו  באירופה  רבים  יהודים 
הנא־ ציפורני  מפני  מפלט  למצוא 
צים והם פנו לעזרת ארה"ב, קנדה 
הוש־ לרוב  אך  נוספות –  וארצות 

מבין  גדול  אחוז  ריקם.  פניהם  בו 
אותה  סיפון  על  שהיו  היהודים 
אניה נאלצו לשוב לאירופה ומצאו 

את מותם במחנות המוות, הי"ד.

ההזמנות: מוֱקִד

ctravel.co.ilwww.|

טרווֹל שיא עם

מפנֱק!חורף

המשפחה ֹלכֹל החוויות שיא האטרֱקציות שיא גורמה שיא האירוח !שיא ! ! !

המֹלח ים

הוִד
המִדבר

בסיס עֹל אירוח
+ פנסיון חצי

ועוגה ֱקפה
התאריכים: בין

שבט ז' – טבת כ"ט
6-13.1.19

הופעות
והרצאות

במהֹלך
היום

הרב
שמואֹל

בורנשטיין
שֹליט"א

גרמניה: פושע נאצי ביקש סליחה בפתיחת משפטו
למרות זאת, התובע הגרמני אנדרס ברנדל אמר כי רהבוגן ידע על המעשים 

שהתרחשו במחנה וכי הוא מואשם בסיוע לרצח 

מאת א. למל

נפתח  בגרמניה  המשפט  בבית 
 ,94 רהבוגן,  יוהאן  של  משפטו 
שמואשם כי שירת כשומר במחנה 
וסייע  שטוטהוף,  הגרמני  הריכוז 
שהיו  אסירים  אלפי  של  ברצח 

כלואים במחנה, מרביתם יהודים.
דינו  עורך  שהקריא  בהודעה 
הקשיש  הנאשם  כתב  רהבוגן,  של 
שהייתי  מתבייש  כמובן  "אני  כי 
חלק מהאס.אס, אבל אני עדיין לא 

יודע אם היה לי את האומץ לנהוג 
לכוחות  להצטרף  נאלצתי  אחרת. 
מתבצעים  היו  אחרת  האס.אס 
שלי.  המשפחה  נגד  תגמול  מעשי 
במח־ העצורים  את  ראיתי  כאשר 

נה ידעתי כי האס.אס טועה, אבל 
לא היתה לי שום ברירה אחרת".

שירת  אכן  כי  הודאתו  למרות 
בפולין,  הגרמני  הריכוז  במחנה 
וכי  אשם  אינו  כי  רהבוגן  אמר 
אסי־ של  ברצח  סייע  לא  מעולם 
ידעתי  "לא  במחנה.  יהודים  רים 

דבר על הרצח השיטתי. לא ידעתי 
והמשרפות.  הגזים  תאי  על  דבר 
הוחזקו  בהם  בתנאים  התביישתי 
העצורים והרגשתי חמלה עליהם, 
במילה  בדיוק  מדובר  לא  אם  גם 
הנכונה מאחר ואני סבלתי כמוהם.
הת־ את  לעזוב  מאוד  ''רציתי 
האס.אס  ואת  במחנה  שלי  פקיד 
אחר  אדם  באף  בטחתי  לא  אבל 
כך.  על  לדבר  מי  עם  לי  היה  ולא 
נא־ לא  שאני  לומר  רוצה  רק  אני 

לא  ולעולם  הייתי,  לא  מעולם  צי, 
אהיה", כתב רהבוגן.

אנ־ הגרמני  התובע  זאת,  עם 
ידע  רהבוגן  כי  אמר  ברנדל  דרס 
במחנה  שהתרחשו  המעשים  על 
וכי הוא מואשם בסיוע לרצח, כפי 
שמתיר החוק הפולני, גם במקרים 
בהם מי ששירת במחנות ריכוז לא 
לקח חלק מעשי ברצח עצמו. "היו 
כשו־ משירות  להתחמק  דרכים 

וההשמדה  הריכוז  במחנות  מרים 
מאמינים  אנו  רהבוגן.  שעשה  כפי 
כי הוא ידע הרבה יותר מאשר הוא 

מספר כיום", אמר ברנדל.
תרצ"ט  בשנת  הוקם  המחנה 
והיה למחנה הריכוז הראשון מחוץ 
היה  שטוטהוף  גרמניה.  לאדמת 
שיח־ שאותו  האחרון  המחנה  גם 

בתש"ה  האדום  הצבא  כוחות  ררו 
בסך הכל נאסרו בו כ־110,000 בני 
אדם, מתוכם נספו מעל ל־85,000 

בני אדם, רובם יהודים, הי"ד.
אכזריים.  היו  במחנה  התנאים 
במגפת  נפטרו  רבים  אסירים 
בחו־ המחנה  את  ששטפה  טיפוס 

בשנת  ושוב  תש"ב  שנת  של  רף 
האס. ששומרי  היהודים  תש"ד. 

או  מדי  חלשים  שהיו  הכריעו  אס 
הומתו  לעבוד,  כדי  מדי  חולים 
בתא הגזים הקטן של המחנה. רו־

פאי המחנה המיתו גם כן אסירים 
עם  במרפאה  פצועים  או  חולים 
מ־85,000  יותר  קטלניות.  זריקות 

יהודים נרצחו במחנה, הי"ד.
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מסמך היסטורי בצרפת מאשר:

פטן דאג אישית לרדיפת 
יהודי צרפת במלחמת 

העולם השניה
במסמך שנכתב בכתב ידו מורה פטן להחמיר 

את מצבם של כלל יהודי צרפת

מאת א. למל

לחץ  שבעקבות  לאחר 
בצרפתית  היהודית  הקהילה 
להעניק  הכוונה  הפרק  מן  ירד 
פיליפ  לאנרי  ממלכתי  כבוד 
פטן, שהוביל את צרפת לנצחון 
הראשונה,  העולם  במלחמת 
וישי  משטר  בראש  עמד  גם  אך 
הנאצים  עם  פעולה  ששיתף 
לכות־ עלה  הנושא  ימ"ש, 
והביא  התקשורת  בכלי  רות 
היסטורי  מסמך  לחשיפת 

בענין.
במסמך שנחשף ע"י מוזיאון 
מסמך  מתועד  בפריז,  השואה 
הערות  עם  ת"ש  משנת  רשמי 
שמוכיחות  פטן,  של  ידו  בכתב 

תפקיד  אישי  באופן  מילא  כי 
וברדיפתם  בדחיקתם  מכריע 

של יהודי צרפת. 
קל־ סרז'  חשף  המסמך  את 

וחוקר  הנאצים  צייד  רספלד, 
ממנו  הנודע,  הצרפתי  השואה 
להרעת  התערב  פטן  כי  עולה 
באופן  היהודים  של  מצבם 

אישי, אף כי לא נדרש לכך. 
תכננה  שבמקור  בשעה  כך, 
שלא  הצרפתית  הממשלה 
צאצאי  על  הגבלות  להטיל 
כאלה  או  צרפת  ילידי  יהודים 
פטן   ,1860 לפני  שהתאזרחו 
מחק בכתב ידו את השורה הזו, 
של  מצבם  שיוחמר  לכך  ודאג 
כלל יהודי צרפת, ללא יוצא מן 

הכלל.

קטע נוסף של כביש שש צפון ייפתח היום לתנועה
מאת חיים מרגליות

שש  כביש  של  נוסף  קטע 
תל  מחלף  ועד  מיקנעם  צפון, 
לת־ (רביעי)  היום  יפתח  קשיש 
של  כביש  בקטע  מדובר  נועה. 
את  הכולל  קילומטרים,  כשבעה 
 1.7 של  באורך  יקנעם,  מנהרת 
תלת־מפ־ מחלף  קילומטרים, 
באורך  וגשר  קשיש  בתל  לסי 
צפון  לכיוון  מטרים  כ־700  של 

מזרח.
והמודיעין  התחבורה  שר 
ישראל כ"ץ הסביר כי קטע כביש 
הארכת  מפרויקט  חלק  הוא  זה 
משני  המורכב  צפונה,   6 כביש 
קילו־  21 של  באורך  מקטעים 

מנהרות  שלוש  וכולל  מטרים, 
כפולות ביקנעם, רכסים ואיבטין, 

ושני מחלפים מערכתיים.
על  הנקראת  יקנעם,  מנהרת 
לשעבר,  הממשלה  ראש  שם 
שלושה  בעלת  היא  שמיר,  יצחק 
ומהווה  כיוון,  בכל  נסיעה  נתיבי 
הע־ כביש 6  של  משמעותי  חלק 

בצומת  מתחילה  המנהרה  תידי. 
תל  באזור  ומסתיימת  יקנעם 

מער־ מחלף  הוקם  שם  קשיש, 
הפקקים  את  לבטל  שנועד  כתי 
פני  את  ולשנות  התישבי  בצומת 
נחפרה  המנהרה  כולו.  האזור 
הנדסה"  "שפיר  חברת  ידי  על 
האיטלקית  המנהרות  וחברת 
באמצעות  פיצרוטי",  "אימפרזה 
שהגיעה  מיוחדת  חפירה  מכונת 
מאיטליה, במסגרת סלילת כביש 
מח־ ועד  מיוקנעם  צפון,  חוצה   6

לף סומך.
צפוי  חודשים  מספר  בעוד 
להיפתח הקטע השני של הכביש, 
אורכו  סומך.  ועד  קשיש  מתל 
הוא כ־15 קילומטרים והוא עובר 
למחלף  עד  העמקים  מחלף  דרך 
שתי  כולל  הדרך  קטע  סומך. 
באורך  רכסים  מנהרת  מנהרות: 
כ־2.5 קילומטרים, ומנהרת איב־

טין באורך של כ־560 מטרים.
הארכת כביש 6 צפונה ודרו־

מה, מנוהלת על ידי חברת 'כביש 
בי־ זרוע  המהוה  ישראל',  חוצה 
צועי של משרד התחבורה. לחב־

רה נסיון בניהול וביצוע פרויקטי 
ורח־ מורכבים  תחבורה  תשתית 

בים והיא מנהלת גם את פרויקט 

הרכבת הקלה בין חיפה לנצרת.
הנסיעה בקטע הכביש החדש 
בעלי  וכל  אגרה  בתשלום  תחויב 
כמנויים  להירשם  יידרשו  הרכב 
זאת,  עם  צפון.   6 כביש  בחברת 
כל  נדרש  לא  הרישום,  מלבד 
עבור  התעריף  מיוחד.  התקן 
בעוד  שיפתח  השני  הדרך  קטע 
מספר חודשים יהיה תעריף מוזל 
שש  כביש  של  והמשכו  במיוחד 
כברי  לשלומי,  עד  סומך  ממחלף 
יהיה  בעתיד,  שיסלל  ואחיהוד, 

ללא תשלום.
 6 כביש  הארכת  כ"ץ  לדברי 
באזור  הפקקים  על  תקל  צפונה 
ותקצר את זמן הנסיעה בין מרכז 
משמעותי.  באופן  לגליל  הארץ 
נבנה  לכל אורכו,  המואר  הכביש 
תוך  ביותר,  גבוהים  בסטנדרטים 
בטיחות  מערכות  על  הקפדה 
והתח־ מתקדמות  תנועה  וניהול 

בהם  והנוף  הטבע  בערכי  שבות 
האלונים,  שמורת  הקישון,  נחל 

רכס הכרמל ועוד.
הפרויקטים  באחד  "מדובר 
והיקרים  הגדולים  ההנדסיים 
קי־ עשרה  הכולל  בארץ,  ביותר 

חמישה  מנהרות,  של  לומטרים 
גשרים  ותשעה  חדשים  מחלפים 
באורך כולל של 4.5 קילומטרים. 
הפרויקט  של  הכוללת  העלות 
שק־ מיליארדי  ב־2.5  נאמדת 

השני  המקטע  פתיחת  עם  לים. 
קשיש  תל  ממחלף  הכביש,  של 
חו־ מספר  בעוד  סומך,  למחלף 

בכביש  נסיעה  תתאפשר  דשים, 
6 לאורך של כ־188 קילומטרים, 
מבאר שבע ועד צומת סומך, ללא 

רמזורים", הוסיף השר כ"ץ.
יו"ר דירקטוריון כביש חוצה 
הדגיש  בשארה  חוסאם  ישראל, 
החברה  של  הרב  נסיונה  את 
בפ־ החברה  "התמחות  כי  ואמר 

לה  איפשרה  זכיינים  רויקטים 
צפון   6 כביש  פרויקט  את  לנהל 
איכות  על  הקפדה  תוך  ביעילות 
לרווחת  ובטיחותית,  ביצועית 
כביש  מנכ"ל  הדרך".  משתמשי 
חוצה ישראל, דני שנבך הוסיף כי 
הכביש תוכנן ונבנה בהתאם לס־

ומצוייד  בינלאומיים  טנדרטים 
במערכות טכנולוגיות מתקדמות 
ולב־ הכביש  של  יעיל  לניהול 

ממשיכים  "אנו  הנהגים.  טיחות 

השני  המקטע  הקמת  את  במרץ 
שיוכל  כך  סומך,  צומת  עד 
הראשון  ברבעון  כבר  להפתח 

של 2019".
חוצה  שפיר  חברת  מנכ"ל 
צפון שי לינדנר, הוסיף כי הכביש 
מהפרויקטים  אחד  הוא  החדש 
המורכבים ביותר שנבנו אי פעם 
הביצוע  מבחינת  הן  בישראל, 
הרשויות,  של  הרב  במספר  והן 
והגורמים  הממשלה  משרדי 
מעורבים  שהיו  הרגולטוריים 
נכון,  ביצוע  "בזכות  בפרויקט. 
תוך שילוב של קבלני ביצוע מו־
פי־ חברת  עם  בשותפות  בילים, 

פיננסיים  משקיעים  ועם  צרוטי 
הצלחנו  ולאומי,  נוי  קרן  דוגמת 
מורכבים  פרויקטים  להשלים 

בזמן שיא".
הבטחוניים  האירועים  בשל 
כ"ץ  השר  החליט  הארץ,  בדרום 
המקטע  חנוכת  טקס  את  לבטל 
אתמול.  שתוכנן  בכביש  החדש 
בתיאום  התקבלה  ההחלטה 
נת־ בנימין  הממשלה  ראש  עם 
חלק  לקחת  אמור  שהיה  ניהו, 

בטקס.
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