
מאת מאיר ברגר

יממה  פוליטית:  טלטלה 
הפומבית  ההתקוטטות  לאחר 
נתניהו  הממשלה  ראש  אנשי  בין 
ליברמן  אביגדור  הבטחון  ושר 
השניים  בין  הדעות  חילוקי  אודות 
בדיוני הקבינט, הודיע אתמול שר 
התפטרותו  על  ליברמן  הבטחון 

מהממשלה. 
התפטרותי",  על  מודיע  "אני 
עיתו־ במסיבת  ליברמן  הודיע 

סיעת  ישיבת  בחדר  שכינס  נאים 
של  האש  ביתנו. "הפסקת  ישראל 
ההסדרה  תהליך  בשילוב  אתמול, 
מול חמאס זאת כניעה לטרור. מה 
לקנות  זה  כרגע  עושים  שבפועל 
פגיעה  במחיר  קצר  לטווח  שקט 

בבטחון הלאומי לטווח ארוך".
בנושא  גם  מחלוקת  לי  "היתה 
שחובה  חשבתי  אל־אחמר.  חאן 
לפנות ולצערי גם פה נתניהו מנע 
את הפינוי. גם בנושאים האחרים, 
הסוגיות,  כל  את  אפרט  לא  ואני 
חילוקי  שלמרות  מחלוקת  היתה 
דעות לא חיפשתי סיבות לפרוש. 
במ־ גם  בפנים  מחלוקות  שמרתי 

חיר אלקטורלי ותדמיתי קשה".
קשה  ביקורת  הביע  ליברמן 
שנכנעת  הממשלה  התנהלות  על 
הוא  כלשונו.  החמאס,  לטרור 
ישראל  החלטת  את  גם  ביקר 
לעזה.  דולר  מיליון   15 להעברת 
"המענה שנתנו ל־500 רקטות היה 
מבחינת  הולם.  ולא  מספיק  לא 
חייבים  היינו  הבטחוני  האינטרס 
לסיים קודם כל את נושא הדרום. 
מקרינה  שם  שגילינו  הרפיסות 

לזירות אחרות".
בתפקיד  ממשיך  הייתי  "לו 
בעיניים  להסתכל  יכול  הייתי  לא 

של תושבי הדרום ומשפחות הח־
צריכים  היינו  והנעדרים.  טופים 
במצב  ההתקדמות  את  להתנות 
השבויים  בהסדרת  ההומניטרי 
להפסיק  חמאס  של  והתחייבות 

להביא אנשים לגבול הרצועה". 
תא־ לקבוע  קרא  אף  ליברמן 
ראשון  יום  ושעד  לבחירות  ריך 
כן  כמו  מוסכם.  לתאריך  יגיעו 
השרה  אף  צפויה  התפטרותו  עם 
מכתב  להגיש  ממפלגתו  לנדבר 

התפטרות מהממשלה. 
הבהיר  ליברמן  הודעת  לאחר 
ראש  כי  בליכוד  בכיר  גורם 
הממשלה מעדיף להימנע מהליכה 
הכרח  "אין  הזה.  בשלב  מבחירות 
בטחו־ בתקופה  לבחירות  ללכת 

יכולה  הממשלה  זו.  רגישה  נית 
מקרה,  בכל  ימיה.  את  להשלים 
בשלב המיידי תיק הבטחון יועבר 
לאחריות ראש הממשלה נתניהו", 

נמסר.
הממשלה  ראש  פתח  בהמשך 
עם  בהתייעצויות  נתניהו  בנימין 
בכירי  ועם  הקואליציה  ראשי 
בעת  כי  להם  והבהיר  הליכוד 
להקדים  מעוניין  אינו  הוא  הזאת 
עמם  בחן  אך   – הבחירות  את 
הבחי־ לקיום  שונות  אפשרויות 
מסביבתו  במאי.  או  במרץ  רות 
נמסר כי "נתניהו מבקש לייצב את 
הקואליציה ולאפשר לה להמשיך 

לפעול".
בחרו  היהודי  בבית  זאת,  עם 
ממהלך  פוליטית  תועלת  להפיק 
והבהירו  ליברמן  של  ההתפטרות 
לנפתלי  להעניק  דורשים  הם  כי 
בנט את תיק הבטחון. בהמשך אף 
פה  היהודי'  'הבית  סיעת  הצביעה 
את  לדרוש  ההחלטה  בעד  אחד 
הבט־ ותיק  במידה  הבטחון.  תיק 

להמשיך  טעם  "אין  יינתן,  לא  חון 
כלשון  הזו",  הממשלה  בקיום 

הודעת המפלגה. 
כי  נאמר  הסיעה  בהודעת 
לשנות  מנת  "על  בדרישה  מדובר 
ולהשיב  הבטחון  מדיניות  את 
ההר־ ואת  היוזמה  את  לישראל 

הרתעה  ללא  "ממשלה  תעה. 
קבלת  ללא  ימין.  ממשלת  אינה 
הלאומית  המשימה  על  האחריות 
ביחד  הבטחוני  המצב  שינוי  של 
בה־ טעם  אין  הממשלה,  ראש  עם 

גם  הסיעה  הממשלה".  קיום  משך 
השר  המפלגה,  יו"ר  את  הסמיכה 
נפתלי בנט לכל החלטה שתתקבל 

בענין זה.
קראו  באופוזיציה  כצפוי, 
לממשלה לפזר עצמה. יו"ר המח־

נה הציוני, אבי גבאי הביע תמיכה 
"ככה  ליברמן:  של  בהתפטרות 
התפ־  – בתפקיד  נכשלת  צריך. 

הדרום  לתושבי  בטחון  אין  טרת. 
צריך  הממשלה  ראש  גם  ולכן 
להתפטר. הוא אחראי על הבטחון 

בדיוק כמו שר הבטחון".
ח"כ  עתיד,  יש  מפלגת  יו"ר 
ההתפטרות  כי  אמר  לפיד  יאיר 
"רק  ליברמן  הבטחון  שר  של 
שממשלת  העובדה  את  מדגישה 

נתניהו סיימה את דרכה".

הפלסטינים חוגגים את התפטרות 
ליברמן: "הנייה חיסל אותו ב־48 שעות"

מאת סופרנו הצבאי

הבטחון,  שר  של  התפטרותו 
עו־ מתפקידו,  ליברמן  אביגדור 
העולם  ברחבי  נרחבים  הדים  ררה 
בר־ בפרט.  הערבי  ובעולם  בכלל 
אחרי  בדריכות  עקבו  עזה  צועת 
האתמול,  יום  במהלך  הדיווחים 
שב־ נרחבות,  התייחסויות  כשהיו 
ההתפטרות  את  לייחס  ניסו  עיקר 

לאירועים האחרונים. 
חמאס הוציא הודעה מיוחדת, 
היא  "התפטרותו  כי  נאמר  בה 
מול  אונים  וחוסר  בתבוסה  הכרה 
ההתנגדות הפלסטינית, נצחון פו־

ליטי של עזה, שהצליח ליצור רעד 
רבים  הכיבוש".  בכיכר  פוליטי 

שחיסל  הוא  "הנייה  כי  התלוצצו 
את ליברמן ב־48 שעות".

כי  טענו  רבים  עיתונאים 
מחיר  את  משלם  עכשיו  ליברמן 
"תראו  האחרון.  בסבב  טיפשותו 
שיחסל  שאמר  ליברמן  את 
הביתה".  הולך  הוא  חמאס,  את 

שרון,  "רבין,  הוסיפו:  אחרים 
הביתה  הלכו  כולם  אולמרט, 
הנ־ ההתנגדות.  נצחון  בעקבות 

היום,  הושלם  אתמול  של  צחון 
בהתפטרות של ליברמן. זאת עזה 

במלוא תפארתה".
הגי־ האסלאמי  בג'יהאד  גם 

הפוליטית  האדמה  לרעידת  בו 
ליברמן  של  "התפטרותו  ומסרו: 
מתפקידו היא נצחון לרצון ההתנ־

גדות ועמידת עמנו מול הכיבוש". 
כתבו  העממית  ההתנגדות  ועדות 
היא  ליברמן  של  "התפטרותו  כי 
ההתנגדות  של  איכותי  נצחון 
והצבאי  הבטחוני  הכשלון  לאחר 

בעזה".

בן 5 נפצע קשה מפגיעת רכב בירושלים 
מאת כתב 'המבשר'

אתמול  קשה  נפצע   5 בן  ילד 
ישראל  מלכי  ברחוב  רכב  מפגיעת 
ופרמדיקים  חובשים  בירושלים. 
לילד,  העניקו  אדום  דוד  מגן  של 
שסבל מפגיעת ראש, טיפול רפואי 
הדסה  החולים  לבית  אותו  ופינו 

עין כרם. 
חובש  גרוסקוט,  מיכאל 
כי "מדובר  סיפר  הצלה',  ב'איחוד 
מחבלות  שסובל  רגל  הולך  בילד 
הע־ גופו  ובפלג  בראשו  ופציעות 

ליון כתוצאה מפגיעת רכב פרטי. 
בזירת  הראשוני  הטיפול  לאחר 
טיפול  בניידת  פונה  הוא  התאונה 
נמרץ להמשך קבלת טיפול רפואי 
מוגדר  כשמצבו  החולים  בבית 

קשה".
 8 כבת  ילדה  יותר,  מוקדם 
אוטובוס  מפגיעת  קשה  נפצעה 
לבית  פונתה  הילדה  מורה.  באלון 

החולים שניידר בפתח תקוה. כו־
הנהג  למקום,  הגיעו  משטרה  חות 
התנועה  ובוחני  לחקירה  עוכב 

פתחו בחקירת נסיבות התאונה.
ארבעה  נפצעו  יותר  מוקדם 
בכביש  דרכים  בתאונת  אדם  בני 
חו־ לירוחם.  לכניסה  סמוך   224

דוד  מגן  של  ופרמדיקים  בשים 
ופינו  רפואי  טיפול  העניקו  אדום 
הפ־ את  סורוקה  החולים  לבית 

במצב  כבת 27  אשה  בהם  צועים, 
בינוני עם חבלות בגפיים ושלושה 

נוספים במצב קל.
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טלטלה בקואליציה: 

שר הבטחון אביגדור ליברמן מתפטר: "הפסקת האש – כניעה לטרור" 
במסיבת עיתונאים שכינס הבהיר ליברמן כי הוא פורש בשל החלטות הקבינט האחרונות ודרש לקבוע מועד מוסכם לבחירות ^ גורם בכיר בליכוד: "אין הכרח 

ללכת לבחירות בתקופה בטחונית רגישה זו" ^ האולטימטום של בנט: תיק הבטחון או פירוק הממשלה ^ נתניהו מקיים סבב התייעצויות עם ראשי הקואליציה ^ 
האופוזיציה: "הממשלה סיימה דרכה" 

הקרובה,  ביממה  הבטחון  שר  ליברמן,  שאביגדור  ונניח 
ישראל  של  הנוכחית  הבטחונית  שהמדיניות  יתכן  לא  צודק. 
רופסת וראש הממשלה ינהל את הדיאלוג הבטחוני עם עצמו 
משרי  צחוק  לעשות  אפשר  ואי  צודק  שליברמן  ונניח  בלבד. 
ממשלה שיש להם עמדה בטחונית סדורה והיא איננה מקב־

לת ביטוי בשטח משום שהדיונים מבושלים מראש. 
מתי  שהוא  לאן  תוביל  התפטרותו  האם  עכשיו.  מה  אז 
שהוא. כן, היא תוביל, אולי, לבחירות מוקדמות על רקע החי־

מה.  ואז  מנתניהו.  הרצון  שביעות  אי  רקע  על  ברצועה,  דלון 
הסימנים  כל  פי  שעל  נתניהו,  הממשלה  ראש  פתאום  האם 
את  טעמו וימוטט  הבאה, ישנה  הממשלה  שוב לראש  ייבחר 
יפתיעו  שאולי  השמאל  ראשי  האם  בעזה;  החמאס  שלטון 
כוללת;  במלחמה  ויפתחו  אחרת  ינהגו  הבחירות  את  ויכריעו 
האם קיים סיכוי שנשיא המדינה יטיל את הרכבת הממשלה 
הבאה על יו"ר מפלגה שיזכה לאחר הבחירות בחמישה־ששה 

המרוץ למנדטים 
נקודת המשבר של ליברמן היתה ביום שלישי אחרי ישיבת 
הקבינט, כאשר גורמים בסביבת ראש הממשלה תדרכו עיתו־

נאים ואמרו כי ההחלטה לקבל את הפסקת האש "התקבלה 
הת־ הזה.  התדרוך  את  אהב  לא  הוא  זעם.  ליברמן  אחד".  פה 

משתמש  הוא  כי  נתניהו  את  ותקפה  חריפה  היתה  שלו  גובה 
הבטחון,  שר  של  כביכול  תמיכתו  על  "התדרוכים  בפייק־ניוז. 
אביגדור ליברמן, בעצירת התקיפות בעזה הן פייק ניוז. עמדתו 

של שר הבטחון עקבית ולא השתנתה".
האמת היא שההודעה של ליברמן מדויקת. העמדה העק־

בית שלו היא לשדר כלפי חוץ מלחמתיות, ולהסתייג מפעולה 
חשפה  נתניהו  של  ההודעה  הסגורים.  החדרים  בתוך  בעזה 
שנתיים  כבר  רב  בכשרון  מוביל  שליברמן  הדו־פרצופיות  את 
מוביל  הוא  אחד  מצד  בטחון.  כשר  לתפקידו  נכנס  מאז  וחצי 
קו מלחמתי ותקיף שקורא להיכנס לעזה. מצד שני בישיבות 
במלמולים  עצמו  את  מביך  הוא  חבריו,  עדויות  לפי  הקבינט, 

פייק בטחוניסט
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נתניהו: "אויבינו התחננו 
להפסקת אש; איני יכול לשתף 

את הציבור בתמונה הכוללת"
ראה"מ על התכניות להמשך: "נקבע את התנאים 

והזמנים הנכונים לבטחון אזרחינו"
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להפסקת  התחננו  "אויבינו 
למה",  היטב  יודעים  והם  אש, 
הממשלה  ראש  אתמול  אמר  כך 
בנימין נתניהו בטקס זכרון לבן גו־
כי "אינני  הוסיף  נתניהו  בנגב.  ריון 
יכול לפרט את תכניותינו להמשך, 
והזמנים  התנאים  את  נקבע  אנחנו 
הנכונים  ישראל,  למדינת  הנכונים 

לבטחון אזרחינו".
של  לאכזבתם  בהתייחסות 
הפסקת  בעקבות  הדרום  תושבי 
האש אמר נתניהו כי "בעת שגרה, 
לרחשי  קשוב  להיות  חייב  מנהיג 
חכם.  עם  לנו  ויש  העם,  של  הלב 
החלטות  בעת  חירום,  בעת  אבל 
הציבור  הבטחון,  בתחום  גורליות 
שותף  להיות  יכול  אינו  לעיתים 
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שני שוטרים נפצעו קל 
בפיגוע דקירה בירושלים

מחבל חדר לתחנת המשטרה בארמון הנציב ודקר שוטר ^ אחד השוטרים 
נפגע מהירי לעבר המחבל
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פיגוע דקירה בירושלים: שני 
קל  באורח  אמש  נפצעו  שוטרים 
משטרה  בתחנת  דקירה  בפיגוע 
רחוק  לא  הנציב  ארמון  בשכונת 
מוכא־ ג'באל  לשכונת  מהכניסה 
בר. מחבל שנכנס למקום התנפל 

על שוטר ודקר אותו בראשו.
שוטרים  הדיווחים  פי  על 

אותו.  ופצעו  המחבל  לעבר  ירו 
שוטר  נפצע  מהירי  כתוצאה 
רפואי.  לטיפול  נזקק  אשר  נוסף 
עולה  הראשוניים  מהפרטים 
מעל  טיפס  המחבל  כי  כאמור 
גדר התחנה כשהוא חמוש בסכין 
והתנפל על אחד השוטרים. הפ־

צועים פונו לקבלת טיפול רפואי 
בבית החולים שערי צדק בבירה. 

הדוקר נורה ונעצר. 

כי  נמסר  מד"א  בדוברות 
אמש בשעה 22:32 התקבל דיווח 
במוקד 101 במרחב ירושלים על 
בירוש־ על"ר  ברחוב  פצועים   2

של  ופראמדיקים  חובשים  לים. 
מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו 
לבי"ח שערי צדק 2 פצועים במ־
צב קל בהם גבר כבן 50 עם פצי־

העליון  גופו  בפלג  מדממת  עה 
וגבר כבן 30 עם פציעה ביד. 

פילוח תוצאות האמת בצפת מוכיח: 
אחדות חרדית היתה מביאה לנצחונו 

של הרב נחמן גלבך בסיבוב השני
כמו בירושלים, גם בצפת הוכח בבירור שאם 'דגל התורה' היתה חוברת לתמיכה 
במועמדותו של אדם חרדי לראשות העיר, היה מכהן כיום בצפת ראש עיר חרדי
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בצפת,  הבחירות  הדי  שוך  עם 
נפש,  חשבון  לערוך  הזמן  הגיע 
שהיתה  ההיתכנות  את  ולבחון 
מלכתחילה לבחירתו של המועמד 
לראשות  גלבך  נחמן  הרב  החרדי 

העיר. 
ידעה  האחרונות  בשנים 
פריחה  בצפת  הנאמנה  היהדות 
כי  לכל  היה  וברור  דופן,  יוצאת 
קטן  היה  שבעבר  החרדי  הכח 
התחזק  הגלילית,  בעיה"ק  יחסית 
עדיין  זאת,  עם  משמעותי.  באופן 
די  אכן  האם  לברר  אנו  צריכים 
כדי  לבדם  החרדים  בקולות  היה 
ולהעמיד  היסטורי  הישג  לרשום 
למרנן  ומציית  הנאמן  חרדי  אדם 
והחסידות,  התורה  שרי  ורבנן 

בראשות העיר צפת. 
העובדה שהרב גלבך יכול היה 
ההצבעה  בסיבוב  בבחירות  לנצח 
מי  לכל  וידועה  ברורה  הראשון 
ומספר  הנתונים  אחרי  שעקב 
לפני  ספירתם  תום  עם  הקולות 
מצביעי  משבועיים.  יותר  קצת 
לזר,  מצביעי  עם  יחד  גלבך,  הרב 
אחוזים  מ־40  יותר  לקצת  הגיעו 
בחשבון  שניקח  מבלי  מהקולות, 
ו'יחד'  התורה  דגל  מצביעי  את 
פוליטית  ברית  אתה  שכרתה 

בצפת. 
ההצבעה  סיבוב  לגבי  ומה 

השני?
לכל  טענו  ישראל'  ב'אגודת 
לנצחונו  הסבירות  כי  הדרך  אורך 
במיוחד,  גבוהה  גלבך  הרב  של 
כל  אם  ודאית,  כמעט  ואפילו 
הציבור החרדי יתאגד סביבו, ותו־

הבחירות  של  השני  הסיבוב  צאות 
מוחלטת,  בוודאות  זאת  הוכיחו 

כדלהלן: 
ההצ־ לסבב  ניגש  גלבך  הרב 

של  הקולות  'בנק'  עם  השני  בעה 
במועמדותו,  התומכות  הסיעות 
'אגודת  מצביעי  לצד  וחב"ד,  ש"ס 

ישראל'. בסיבוב ההצבעה הראשון 
זכתה סיעת חב"ד ב־2,022 קולות, 
של  בתמיכתם  זכתה  ש"ס  סיעת 
ישראל  ואגודת  מצביעים,   1,977
לזר  אליעזר  קולות.  קיבלה 1,140 
העיר  למועצת  לרשימתו  קיבל 
הב־ העבודה  והנחת  קולות,   860

מחצית  הפחות  שלכל  היא  סיסית 
היו  מצביעים,   430 ממצביעיו, 
נותנים את קולם בסיבוב ההצבעה 
השני לרב נחמן גלבך, במיוחד אם 
שוקי אוחנה לא היה זוכה לתמיכ־

כל  סך  התורה'.  'דגל  רבני  של  תם 
הקולות הללו מסתכם ב־5,569. 

אם נוסיף את מצביעי ת' – 'דגל 
התורה' ו'יחד' – שיחדיו מנו 1,400 
למצביעים  אותם  ונצרף  קולות, 
של יתר המפלגות החרדיות כדל־

עיל, נקבל סכום של 7,399 קולות 
בסך הכל. 

הפתיע  שבפועל  לציין  יש 
שלא  ולמרות  לטובה,  גלבך  הרב 
או  התורה,  דגל  עם  איחוד  היה 
לזר,  אליעזר  של  מצביעיו  עם 
קולות  למספר  גלבך  הרב  הגיע 
גבוה יותר מה'בנק' האמור, וקיבל 
שיחד  שאומר  מה  קולות,   5,673
עם מצביעי דגל התורה, 'יחד' ומ־

חצית ממצביעי לזר, הוא היה מגיע 
לסכום של 7,503 קולות. 

לעומת זאת, המועמד החילוני 
קי־ אוחנה,  שוקי  העיר,  לראשות 

 9,213 השני  ההצבעה  בסיבוב  בל 
קולות. 

אם נפחית ממספר זה את מצ־
ומחצית  ו'יחד',  התורה'  'דגל  ביעי 
 1,830 יחד  המונים  לזר  ממצביעי 
קולות, נגלה שלאוחנה נשארו רק 
 7,503 לעומת  מצביעים,   7,383
אכן  אם  כאמור,  לגלבך  מצביעים 
אליו.  חוברת  התורה'  'דגל  היתה 
הח־ למועמד  ברור  נצחון  לנו  הרי 
תלוי  שהיה  גלבך  נחמן  הרב  רדי 
'דגל  של  בהצטרפותה  ורק  אך 

התורה'. 
לסיכום  הגענו  לא  עדיין  בכך 

השבועיים  במהלך  שכן  הענין, 
ההצבעה  סיבוב  בין  שחלפו 
השני,  ההצבעה  לסיבוב  הראשון 
התנהלו מגעים בין הרב גלבך לבין 
גושי מצביעים אחרים בעיר, בהם 
וחברו  שוחט,  אילן  של  רשימתו 
ארקדי  העיר  במועצת  לרשימה 
לה־ נכונות  הביע  שוחט  בארסט. 

ביע תמיכה מוצהרת בגלבך, ואילו 
שה־ מחשש  לכך  התנגד  בארסט 

מאחורי  יתאחד  לא  החרדי  ציבור 
גלבך, מה שימנע ממנו את הנצחון, 
העדיף  זהיר,  פוליטיקאי  כל  וכמו 
הוא  המנצח.  עם  ללכת  בארסט 
יזכה  הוא  שאם  גלבך  לרב  הבהיר 
הוא  התורה,  דגל  של  בתמיכתה 

ושוחט יצטרפו אליו ויתמכו בו. 
כמו כן הודיעה הנהגת 'האיחוד 
תתמוך  היא  שגם  בצפת,  הלאומי' 
תראה  אכן  היא  אם  גלבך  ברב 
לבחירתו,  גבוהה  היתכנות  שיש 
של  לדבריהם  הזאת,  וההיתכנות 
תלויה  הלאומי',  'האיחוד  ראשי 
התורה'  'דגל  של  בהצטרפותה 

לגוש החרדי התומך בו. 
שהמצ־ בחשבון  ניקח  אם  גם 

המוחלט  ברובם  החילוניים  ביעים 
של  להמלצותיהם  שומעים  היו  לא 
שוחט ובארסט, וגם אם ניקח בחש־

בון שאולי רוב המצביעים מהציבור 
מצביעים  היו  לא  הם  גם  הדת"ל 
הללו  המצביעים  ומתוך  לגלבך, 
ידי  על  העיר  במועצת  המיוצגים 
שלושה מנדטים, היו תומכים בגלבך 
רק כמה מאות בודדות, עדיין היתה 
בטוח,  לנצחון  ברורה  תחזית  כאן 
והמחסום  יד  בהישג  היה  שכאמור 
היחיד שהפריד בין היהדות הנאמנה 
ובין ההישג ההיסטורי בצפת – הוא 
להצטרף  התורה'  'דגל  של  הסירוב 
וההתעקשות  הכללי,  החרדי  לגוש 
צפת  העיר  בראשות  להעמיד  שלה 
תורה  שומר  שאינו  אדם  דווקא 
בירושלים  שעשתה  כפי  ומצוות, 
העיר  לראשות  להעלות  פעלה  שם 

דווקא מועמד שאינו חרדי.

אחרי הפסקת האש והתפטרות 
ליברמן: הליכוד נחלש בסקרים

74 אחוזים מהנשאלים אינם מרוצים מהתנהלות ראש הממשלה 
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שר  והתפטרות  האש  הפסקת 
הבטחון החלישו את הליכוד: סקר 
אמש  שפורסם  'מדגם'  מכון  של 
הבחירות  לו  כי  מעלה   2 בחדשות 
הליכוד,  מפלגת  היום  נערכות  היו 
מנד־  29 ומקבלת  נחלשת  היתה 
על  זוכה  עתיד  יש  מפלגת  טים. 
הרשימה  מנדטים,  ב־18  הסקר  פי 
הציוני  המחנה  ב־12,  המשותפת 
ב־11 וגם הבית היהודי מקבלת 11 

מנדטים.
מפל־ כי  עוד  עולה  מהנתונים 
יש־ מנדטים,   8 משיגה  כולנו  גת 

יהדות  ל־7,  מתחזקת  ביתנו  ראל 
התורה מקבלת גם כן 7, ש"ס מת־

חזקת ל־6, מרצ משיגה 6 מנדטים 
זוכה  אבקסיס  לוי  של  ומפלגתה 

ב־5 מנדטים.
השאלה  גם  הועלתה  בסקר 
אם  הנשאלים  מצביעים  היו  כיצד 
היתה  גנץ  בני  בראשות  מפלגה 
מתמודדת בבחירות. על פי הנתו־

ל־24  זוכה  הליכוד  כזה  במצב  נים 
גנץ  בני  של  מפלגתו  מנדטים, 
והרשימה  ב־13  עתיד  יש  ב־15, 

המשותפת מקבלת 12 מנדטים.
מתמו־ גנץ  אם  היהודי,  הבית 

המחנה  מנדטים,   10 מקבלת  דד 
מנ־ ב־8  זוכה  כולנו  גם   ,8 הציוני 

ביתנו  ישראל  זה,  בתרחיש  דטים 
ב־7, יהדות התורה ב־7, ש"ס ב־6, 
אבק־ לוי  של  ומפלגתה  ב־5  מרצ 

סיס מקבלת 5 מנדטים.
משתתפי הסקר נשאלו גם כי־

צד הם מרוצים מהתנהלות בכירי 
לנוכח  הבטחון  ומערכת  המדינה 

ההסלמה בדרום.
ענו  מהנשאלים  אחוזים   74
ראש  מהתנהלות  מרוצים  שאינם 
אחוז   17 מול  נתניהו  הממשלה 
אחוזים   69 מרוצים.  הם  כי  שענו 
מת־ מרוצים  אינם  הם  כי  אמרו 
אחוזים  ו־19  הבטחון  שר  פקוד 

הביעו שביעות רצון.
כאן  בחדשות  שפורסם  בסקר 
היתה  ישראל  כי  אחוזים   64 ענו 
התקיפות  את  להמשיך  צריכה 
בה־ תמכו  אחוזים   21 ורק  בעזה 

על  עוד  חמאס.  עם  אש  פסקת 
אחוזים  זה, 49  בסקר  הנתונים  פי 
ניצח  שחמאס  חשבו  מהנשאלים 
אחו־ רק 14  בעזה,  האחרון  בסבב 

ו־15  ניצחה  שישראל  אמרו  זים 
אחוזים חשבו ששני הצדדים יצאו 

מהמערכה בשוויון.

זירת הפיגוע

החגיגות בעזה

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד  המשך בעמ' ד

על הכוונתקריאה לסדר  ///  מרדכי גולדמן ///  מאיר ברגר

ליברמן במסיבת העיתונאים
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ההתקררות נמשכת; התחזית: 
גשמים מקומיים וסכנת שטפונות

מגמת ההתקררות תימשך עם גשמים מקומיים שיירדו 
מדי פעם ברחבי הארץ ^ ביום שישי הגשם יתחזק, ובשבת 

בבוקר יהיה כבר מעונן חלקית עד בהיר
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מעו־ יהיה  היום  האוויר  מזג 
מקומי.  גשם  ויתכן  חלקית  נן 
בנחלי  לשטפונות  חשש  קיים 
דרום  כולל  והדרום  המזרח 
 90 כביש  הצפות  בשל  הערבה. 
הכיוונים  לשני  לתנועה  נחסם 
 508 כביש  בנוסף  אדם.  בצומת 
חלקית  חסום  לבקעות  בסמוך 
באזור   507 וכביש  סחף  בעקבות 
בעקבות  חלקית  חסום  מכורה 
טק'  'מטאו  החיזוי  ממרכז  סחף. 
חופי  מעל  רדוד  שקע  כי  נמסר 
בלתי  אוויר  למזג  גורם  לבנון 

יציב באזורנו.
היום, יום חמישי, יהיה מעונן 
עם  מקומי  גשם  ויירד  חלקית 

יתחזק  בלילה  ארוכות.  הפוגות 
מישור  לאורך  בעיקר  הגשם 
גשם  יירד  שישי  ביום  החוף. 
צפון  עד  הארץ  מצפון  לפרקים 
רעמים  סופות  ייתכנו  הנגב. 
ויהיה קריר מהרגיל עונה. הגשם 
ייפסק בלילה. בשבת יהיה מעונן 
קלה  עליה  עם  בהיר  עד  חלקית 

בטמפרטורות.

היועמ"שים בכנסת נגד חוק 
עונש מוות למחבלים

צוות הייעוץ המשפטי של ועדת החוקה טוען כי הצעת החוק מעוררת קשיים 
חוקתיים של ממש ומנוגדת לחוק הבינלאומי

מאת דוד שמואלי

לווע־ המשפטי  הייעוץ  צוות 
מתריע  הכנסת  של  החוקה  דת 
למחבלים  מוות  עונש  חוק  כי 
של  חוקתיים  ב"קשיים  לוקה 
יסוד  חוק  את  וסותר  ממש" 
הזכות  ואת  וחירותו  האדם  כבוד 

לחיים.
אתמול  דיווח  'הארץ'  עיתון 
הצוות  שהעביר  דעת  בחוות  כי 
הצעת  כי  נטען  הכנסת  לחברי 
החוק  לעקרונות  מנוגדת  החוק 
הבינלאומי ואף כופה את החקיקה 
הישראלית על שטחי יו"ש שבהם 
על  להתקבל  אמורות  החלטות 

פיקוד  אלוף   – בשטח  הריבון  ידי 
המרכז.

הצעת החוק של סיעת ישראל 
ביתנו קובעת כי ניתן יהיה להטיל 
עונש מוות ברוב דעות של שניים 
בבתי  ההרכב  חברי  שלושת  מבין 

הדין הצבאיים.
ועדת  של  היועצים  צוות 
מדוע  הדעת  בחוות  תהה  החוקה 
שלא  חוק  לקדם  נדרשת  הכנסת 
ממילא,  הקיים  המצב  את  ישנה 
לד־ שלא  הנהוגה  המדיניות  בשל 

רוש כלל עונשי מוות.
הצבאית  התביעה  "מדיניות 
גזר  לבקש  שלא  היא   1967 מאז 
רצח  של  במקרים  אף  מוות  דין 

במסמך  נכתב  טרור",  בנסיבות 
לחברי  שהועבר  היועמ"שים 
מעוררת  החוק  "הצעת  הכנסת. 
קשיים הן במישור העקרוני ביחס 
להצדקה הכללית לשימוש בעונש 
בכל  הספציפי  במישור  והן  מוות, 
דרישת  את  לשנות  להצעה  הנוגע 
השימוש  את  להגביר  כדי  הרוב 

בעונש זה".

אנחת רווחה בקרב ציבור שומרי המצוות ברעננה: 
המועמד המסורתי ניצח בבחירות לראשות העיר 
המערכה נחשבה למשמעותית במיוחד עבור ציבור שומרי התורה והמצוות, ואף כ"ק אדמו"ר מקליוולנד 

שליט"א התערב לראשונה בענייני בחירות

מאת מאיר קליין 

לראשות  השני  ההצבעה  סבב 
בנצחון  הסתיים  רעננה  העיר 
המסורתי  לציבור  מאוד  משמח 
התורה  שומרי  ציבור  עם  יחד 
העיר  מועצת  חבר  והמצוות. 
את  בבחירות  הביס  ברוידא,  חיים 
גינזבורג,  איתן  המכהן  העיר  ראש 
לאחר  העיר  ראש  לתפקיד  שמונה 
בתפקיד  קודמו  של  התפטרותו 
התמודד  גינזבורג  בילסקי.  זאב 
'יש־ רשימת  מטעם  לכנסת  בעבר 
ראל אחרת', שהתחייבה לבטל את 
הסטטוס קוו ולפעול נגד ההשפעה 
הדתית והחרדית בכנסת. הרשימה 
נכשלה כשלון חרוץ וקיבלה פחות 

מ־10,000 קולות. 
הבחירות  מערכת  במהלך 
את  גינזבורג  'האשים'  הנוכחית, 
את  יעביר  שהוא  בכך  ברוידא 
רעננה תהליך של 'הדתה', ויהפוך 
ניסה  בכך  חרדית.  לעיר  אותה 
ראש העיר היוצא ליצור יש מאין, 
ברע־ החילוני  הציבור  בין  חיכוך 

במטרה  הדתי,  הציבור  ובין  ננה 
השנאה  גבי  על  הנצחון  אל  לרכב 

לדת ולשומרי המצוות. 
מוע־ זכתה  כך,  בעקבות 

הנבחר  העיר  ראש  של  מדותו 
של  לתמיכה  ברוידא  חיים 
התורה  שומרי  הציבורים  כלל 
יוצא  ובאופן  ברעננה,  והמצוות 
כ"ק  אפילו  לעזרתו  התגייס  דופן 
עלה  שמאז  מקליוולנד,  אדמו"ר 
כ־47  לפני  בה  והשתקע  לארה"ק 
בענייני  התערב  לא  מעולם  שנה, 
להצביע  הלך  ולא  בעיר  בחירות 

בקלפי. 

הפעם, לנוכח חשיבות המער־
כה על צביונה של העיר, יצא כ"ק 
האדמו"ר מגדרו, בירך את ברוידא 
ואף  הבחירות,  לקראת  רב  בחום 

אותו  לברכה  קמע  לו  העניק 
במשך  גופו  על  לשאת  לו  הורה 
כל יום הבחירות. כמו כן יצא כ"ק 
האדמו"ר להצביע בעצמו בקלפי, 

כשהוא מלווה ביו"ר המועצה הד־
וביו"ר  פרידמן,  אריה  בעיר  תית 
ברעננה,  היהודי'  'הבית  סיעת 
שכאמור תמך בכל הכח בברוידא.

מחלוקת עקרונית 
עוד  הממשלה  מן  התפטר  לא  הבטחון  ששר  מפליא 
הבטחון  שמערכת  הוברר  כאשר  אחדים,  שבועות  לפני 
כלפי  להוביל  מנסה  שהוא  התקיף  לקו  בתוקף  מתנגדת 
לא  אבל  המהלך  את  זירזה  השבוע  האש  הפסקת  חמאס. 
להמשיך  מחליט  היה  הקבינט  שאם  יתכן  הגורם.  היתה 
עוד ביום אחד את תקיפות חיל האוויר ואף מחריף אותם 
מתפטר  ליברמן  היה  לא  אש  להפסקת  מסכים  אז  ורק 
ממתין  אלא  הבחירות,  את  להקדים  וקורא  הממשלה  מן 
להתלקחות הבאה שתוכיח את צדקתו ותאלץ את הקבינט 
את  נתניהו  של  המזלזל  ניהולו  אופן  גם  אותה.  לאמץ 
נכונה,  הלא  הטענה,  והשמעת  האחרונה  הקבינט  ישיבת 
הצבעה  נערכה  שלא  אף  אחד,  פה  התקבלה  החלטה  כי 
וליברמן, אלקין, בנט ושקד התנגדו להפסקת האש, אילצו 

את שר הבטחון להתפטר. 
מה שברור הוא שנתניהו וליברמן אינם מסוגלים להגיע 
לעמק השווה בשאלת היחס לחמאס. ליברמן חותר לשבור 
את הארגון ולמגר את שלטונו על הרצועה. רק אז אפשר 
הצבא,  גם  שמתברר,  וכפי  נתניהו,  עזה.  את  לשקם  יהיה 
השב"כ המוסד וראש המטה לבטחון לאומי, אינם מוכנים 
הריק  שאת  סבורה  הבטחון  מערכת  החמאס.  את  לסלק 
חמאס  לעומתם  יותר.  מסוכנים  ארגונים  ימלאו  שייווצר 
אבו  של  חזרתו  את  למנוע  מבקש  נתניהו  צרה.  חצי  הוא 
מאזן לעזה. ליברמן התנגד להעברת דלק לרצועה במימון 
למימון  ישראל  דרך  דולר  מיליון  למסירת 15  וגם  קטאר 

משכורות עובדי חמאס ותמיכה במשפחות השאהידים. 
הבטחון  מדיניות  את  קובע  המדיני  הדרג  ליברמן  לפי 
מה  לצבא  להורות  צריך  שהיה  הוא  הקבינט  הצבא.  ולא 
הוא  אם  גם  הפקודות,  את  למלא  היה  הצבא  ועל  לעשות 
ברירה  לו  נותרה  לא  זאת  עשה  שלא  ומשום  להן  מתנגד 
אלא לעזוב. ליברמן האשים את ממשלת נתניהו ברפיסות. 
אבל אם אין מחלוקת בין הקבינט למטכ"ל והם מתואמים 
גם  פשטה  שהרפיסות  הדבר  משמעות  האין  ביניהם 
ביכולת  בטוח  אינו  אייזנקוט  אלוף  רב  האם  במטכ"ל? 
הצבא  את  מאשים  אינו  ליברמן  אם  חמאס?  את  להביס 
בטענתו  נתניהו  צודק  זאת  בכל  אולי  הממשלה  את  אלא 
ביסוד  שעומדים  והם  לגלותם  שאסור  עניינים  שיש 
ומול  בצפון  בדרום,  המצב  את  וראייתה  הבטחון  מדיניות 

איראן. האם ליברמן אינו מסכים אתו?
סקרי דעת קהל שנערכו אתמול מלמדים כי למתנגדי 
הפסקת האש יש רוב וגם לאלה הטוענים כי נתניהו נכשל 
בניהול המשבר. לאחרונה הצהיר נתניהו על נכונותו לשלם 
פרישת  מלחמה.  במניעת  דבקותו  בשל  פוליטי  מחיר 
הממשלה.  של  קיומה  המשך  את  מסכנת  ביתנו'  'ישראל 
וההערכה היא כי הבחירות יוקדמו. ואולם קשה להאמין 
את  במבחן  עכשיו,  כבר  להעמיד,  מוכן  יהיה  שנתניהו 
נוכל  הבאים  בימים  מדיניותו.  על  מחיר  לשלם  נכונותו 

לדעת איך בכל זאת ידחה נתניהו את הבחירות.

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

התפטרות
דבר לא קרה אתמול במ־
חצות  לאחר  הבטחון  ערכת 
של  הודעתו  כתום  היום, 
התפט־ על  ליברמן  אביגדור 
רותו מתפקידו כשר הבטחון.

משום  קרה  לא  דבר 
היותו  מלבד  הזה,  שהאיש 
בשנתיים  קבע  של  אורח 
בקומה  האחרונות  פלוס 
מגדל  של  עשרה  הארבע 
אביב,  בתל  לקריה  הכניסה 
על  חותם  שום  הטביע  לא 
המ־ צורה.  בשום  המערכת 

קסימום שליברמן עשה כשר 
סרק  באיומי  הסתכם  בטחון 
לשגר  היה  שנוהג  מתלהמים 
אויבי  כלפי  לבקרים  חדשות 
ישראל. איומים שמעולם לא 

מומשה אפילו מאית מהם.
ללא  שליטה  ששלט  מי 
הבטחון,  במערכת  מצרים 
הוא  כולה,  במערכת  כמו 
התפקוד  הממשלה.  ראש 
הבטחון  כשר  ליברמן  של 
מקריקטורה.  יותר  היה  לא 
מאות  לאחר  האש  הפסקת 
שחמאס  ומבלי  טילים  מטחי 
זרועה  מנחת  לטעום  התחיל 
חר־ אכן  היא  ישראל,  של 

את  שריסקה  מהדהדת  פה 
ישראל  של  ההרתעה  כושר 
רגל  מכף  רשומה,  אכן  והיא 
ראש  של  שמו  על  ראש,  ועד 
הממשלה. התפטרות ליברמן 
בהק־ מורידה  ולא  מעלה  לא 

שר זה.
היה  רוצה  ליברמן  אם 
לחולל שינוי מסוים, הוא היה 
מוקדם  בשלב  זאת  עושה 
יותר ולא משמש כעציץ נובל 
בלשכתו במשך כל החודשים 
את  מילא  שבהם  הארוכים 

תפקידו לשווא.

התחמקות
נמנעת  בלתי  אחת  הערה 
ליברמן  של  ההתפטרות  על 
באופן  הנוגעת  מתפקידו 
לרשויות  לבחירות  ישיר 
המקומיות שהסתיימו בפעם 

השניה רק לפני יממה אחת.
שנ־ התירוץ  היה  אחד 

הגורמים  מפי  העת  כל  שמע 
שלא  שהתעקשו  החרדים 
במועמדותו  אחד  פה  לתמוך 
הבטוחה והמבטיחה של הרב 
יוסי דייטש לראשות עיריית 
רמזו  הם  תחילה  ירושלים. 
על כך ואחר כך לא הסתפקו 
ברמיזה אלא אמרו זאת בפה 
במוע־ שלהם  התמיכה  מלא: 

מד שאותו מריץ שר הבטחון 
אביגדור ליברמן היא ערובה 
החוק  את  יעביר  שהשר  לכך 
מעמדם  להסדרת  המיוחל 
הת־ תוך  הישיבות  בני  של 

ברצונה  מקסימלית  חשבות 
של היהדות החרדית.

אחדות  ששעות  העובדה 
חפץ  שבו  שהמועמד  לאחר 
לפני  לא  לתפקידו,  נבחר 
וכבירת  אגרסיבית  תמיכה 
הגורמים  מצד  משמעות 
בכל  למענו  שפעלו  החרדים 
להודיע  ליברמן  בחר  הכוח, 
שר  מתפקיד  התפטרותו  על 
הבטחון – נעצה סיכה בבלון 
הגדול  השקר  של  הנפוח 
פרצופו  את  חשפה  כך  ואגב 
האמיתי של השר המתפטר. 

את  לו  סיפקו  החרדים 
ציפה  כה  שהוא  הנדוניה 
הבירה  בעיר  שליטה   – לה 
אפשר  שאי  ישראל,  של 
והוא   – כלל  ראש  בה  להקל 
אותם  ולהותיר  לברוח  מיהר 
ובעיקר  מבולבלים  המומים, 
אובדן  לנוכח  מאוכזבים 
והצ־ אותם  ששימש  התירוץ 

עלה  היותם  את  כביכול  דיק 
התאנה שלו.

התפתחות
לי־ התפטרות  בעקבות 
הבית  סיעת  הזדרזה  ברמן, 
כי  רשמית  להודיע  היהודי 
ברא־ שהעומד  דורשת  היא 
בנט,  נפתלי  החינוך  שר  שה, 
הבט־ תיק  את  לאלתר  יקבל 

חון המתפנה.
שראש  להניח  סביר 
להצעה,  יענה  לא  הממשלה 
שהוא  הנוחות  אי  כל  עם 
שניתן  הפומבי  לאחר  חווה 
לה ששוב מציג את ממשלתו 
של  דרכו  אם  גם  במערומיה. 
לב־ אצה  לא  הממשלה  ראש 

חירות, אין כל סיבה שבשנת 
מרצונו  יפקיד  הוא  בחירות 
בידי  הבטחון  תיק  את  הטוב 
בעורפו  שנושף  מפלגה  ראש 
חדל  ולא  הראשון  מהרגע 

לאגף אותו מימין. 
שבנט,  העובדה  מלבד 
תוכן  יצוק  במילואים,  קצין 
לתפקיד  יותר  משמעותי 
של  החלול  תפקודו  לעומת 
קודמו, עצם המינוי הזה יעיד 
הממשלה  ראש  חולשת  על 
ועל אובדנה הסופי של הילת 
לדבוק  ניסה  בה  בטחון  מר 

עד כה.
אין  ולממשלתו  לנתניהו 
ול־ ללחץ  להיכנס  סיבה  גם 
נש־ בל  הממשלה.  את  פרק 

הנוכחית  שהקואליציה  כח 
שרדה במשך יותר משנה עם 
שישים ואחד תומכים בלבד, 
נותרו  וסיעתו  כשליברמן 
לא  עצמו  והוא  באופוזיציה 
ראש  את  פומבית  לגדף  חדל 
שנעלמו  גידופים  הממשלה. 
כלא היו ברגע שרק חצה את 

אכסדרת המבוא ללשכה. 

("החברה") MGG (BVI) Limited

הודעה בדבר תיקון תשקיף בהתאם לסעיף 25ג לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968

יתוקן  ("התשקיף"),   2015 במאי   26 מיום  החברה  של  להשלמה  התשקיף 

כדלקמן:

ביוני   30 ליום  ההלוואה  עלות  "היקף  עמודת  תחת   7 בפרק  10 בעמוד .1

תבוא   (5) להערה  הפניה  במקום  5 הלוואה מספר  של  בשורה   –  "2018

הפניה להערה (2).

בפרק 7 בתחתית הטבלה יתווספו שתי הערות אשר נשמטו  בעמוד 14 .2

בשוגג בין טיוטה מספר 2 של תשקיף החברה לתשקיף החברה הסופי 

כדלקמן:

"(1) הלוואות אלו הינן הלוואות Revolver, במסגרת רשאי הלווה לפרוע 

את ההלוואה ולמשוך את סכום הקרן בשנית מספר פעמים, עד למועד 

הפירעון הסופי.

(2) למועד התשקיף, החברה מכרה את ההלוואה לצד שלישי". 

ביתר פרטי התשקיף, למעט האמור לעיל, לא חל שינוי.

MGG (BVI) Limited

המדינה תפצה נערים בעשרות 
אלפי שקלים בגין מעצר שווא
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השלום  משפט  בית  שופט 
ברמלה, זכריה ימיני, החליט לקבל 
נע־ ארבעה  בין  הגישור  הסדר  את 
לו  ולתת  ישראל,  מדינת  לבין  רים 

מעמד של פסק דין.
במסגרת הסדר הגישור תפצה 
המדינה כל נער בסכום של 7,500 
שלא  מתחייבים  והנערים  שקל, 
על  המדינה  כלפי  בטענות  לבוא 
נעשה  ההסדר  שקרה.  המקרה 
את  הנערים  תביעת  רקע  על 
שה־ בעת  מעצרם  על  המדינה 

רוני  האלוף  של  ביתו  מול  פגינו 
נומה.

הנערים,  ארבעת  כי  נזכיר 
את  תבעו  קטינים,  מהם  שניים 
משטרת ישראל בגין מעצרי שווא 
אלף   120 ע"ס  פיצויים  ודרשו 
למעצרים  שהוביל  האירוע  שקל. 
ערב  עת  הקודם,  בקיץ  התרחש 
אחד נעצרו ארבעת הנערים בעת 
בנפרד,  אחד  כל  בדרכם,  שהיו 
פי־ אלוף  של  ביתו  למול  למחות 

שמתגורר  נומה,  רוני  המרכז,  קוד 
בעק־ גן  ברמת  רמת־חן  בשכונת 

שהוציא  המנהליים  הצווים  בות 

כנגדם.
העילות בגינן תובעים הנערים 
וחיפו־ עיכובים  הן  המדינה  את 

ברחוב  גופם  ועל  בכליהם  שים 
ללא עילה מוצדקת, מעצרי שווא 
בתא  ממושכות  המתנות  שכללו 
הלילה  למשך  ספסל  על  או  קטן 
ורגליהם,  בידיהם  אזוקים  כשהם 
אלימות  הסכמתם,  ללא  חיפושים 
משטרתית – שהתבטאה בין היתר 
מהנערים  אחד  של  לבטנו  במכות 
המשטרה,  בתחנת  אזוק  בעודו 
שב"כ  ושיחת  ושתיה  מזון  מתן  אי 

כפויה.
במהלך  שוחררו  הארבעה 
המעצר.  ערב  שלאחר  היומיים 
בירושלים,  המחוזי  המשפט  בית 
לערר  התובעים  אחד  פנה  שאליו 
ביקורת  העביר  היום  למחרת 
דרך  ועל  המשטרה  על  חריפה 

התנהלותה.
כי  נכתב  הגישור  בהסדר 
בראש  היא  התביעה  "ראשית, 
בא  עקרונית".  תביעה  ובראשונה 
מנשה  עו"ד  הנערים,  של  כוחם 
יאדו מארגון 'חוננו' פירט בהסדר 
כפי  הפשרה  "הסדר  כי  הפשרה 
נותן  התובעים  אותו  שמפרשים 

לטענה  הכרה  ובראשונה  בראש 
המדינה  כי  שלהם  העקרונית 
שלהם.  היסוד  בחירויות  פגעה 
היא  ההסדר  של  המשמעות  לכן, 
בראש ובראשונה עקרונית ופחות 

כספית".
מארגון  יאדו  מנשה  עו"ד 
מסר  הנערים,  את  שייצג  'חוננו' 
יותר  שווים  יש  ישראל  "במדינת 
זה  יותר  שווים  פחות.  ושווים 
הבית  שמול  נומה,  רוני  האלוף 
לאנשי  בניגוד  להפגין  אסור  שלו 
אלו  פחות  שווים  אחרים.  ציבור 
לה־ אסור  שלהם  הגבעות,  נערי 

שפוגע  האדם  של  ביתו  מול  פגין 
הפגנה  שזו  אפילו  בזכויות  להם 
לאנ־ בניגוד  והוגנת,  דמוקרטית 

שים אחרים.
להם  ישלם  המשפט  "בית 
להם  שפגעו  על  שקל   30,000
התשלום  אבל  ההפגנה,  בזכות 
מהתנהלות  הלכלוך  את  מנקה  לא 
כרפובליקת  שהתנהלה  המדינה 
הפיצויים,  מתשלום  חוץ  בננות. 
המסקנות  את  יסיק  לא  אחד  אף 
דפוס  את  ישנה  לא  אחד  ואף 
הוסיף  ברור"  זה  שלו,  הפעולה 

יאדו.

רה"מ ביקר את החיילים 
שנפצעו קשה בפעולה בעזה

ראש הממשלה נתניהו הגיע לסורוקה ונפגש עם הקצין שנפגע מאש חמאס 
במהלך הפעילות שנחשפה בעומק הרצועה

מאת סופרנו הצבאי

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
החולים  לבית  אתמול  הגיע  ניהו 
כדי  שבע,  שבבאר  סורוקה 
קשה  שנפצע  הקצין  את  לבקר 
הרצועה  בעומק  צה"ל  בפעילות 
את  וכן  מ',  אלוף  סגן  נהרג  שבה 

מפגיעת  קשה  שנפצע  החייל 
באנדרטת  באוטובוס  הנ"ט  טיל 

'חץ שחור'.
את  חוקרים  עדיין  בצה"ל 
מחבלי  הצליחו  שבה  התקרית 
מסוג  נ"ט  טיל  לשגר  חמאס 
שנכנס  אוטובוס  לעבר  קורנט 
שבשער  שחור'  'חץ  לאנדרטת 

בעת  ריק  היה  האוטובוס  הנגב. 
לצדו  שעמד  והחייל  הפיצוץ, 
נפצע קשה ופונה לבית החולים. 
השתפר  מצבו  כי  דווח  אתמול 

והוא מוגדר כעת בינוני.
אלוף  היבשה,  זרוע  מפקד 
בדיקה,  צוות  מינה  ברק,  קובי 

שיבחן את התנהלות הכוחות.

בית הדין לעבודה קבע: 
עיצומי הכבאים יימשכו

השופטת דחתה את טענות המדינה ונציב 
הכבאות הארצי וקבעה כי יש לקיים דיון מעמיק 

בסכסוך העבודה בארגון
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הארצי  ביה"ד  שופטת 
החליטה  וירט־לבנה  לעבודה  
נציב  בקשת  את  לדחות  אמש 
שימחי,  דדי  הארצי,  הכבאות 
ארגון  ועד  עיצומי  את  לסיים 

הכבאים.
על  מתקיימים  העיצומים 
הנמשך  העבודה  סכסוך  רקע 
חודשים  מספר  כבר  בנציבות 
מגע  ניתוק  היתר  בין  וכולל 
אימונים  הפסקת  מהנציב, 
בכפוף  אירועים  ואבטחת 
של  החריגים  ועדת  למגבלות 

ההסתדרות.
הדין  לבית  עתר  שימחי 
האזורי  שביה"ד  לאחר  הארצי, 

פע־ כבר  דחה  לעבודה  בת"א 
ונצי־ המדינה  פניית  את  מיים 
עיצומי  את  לסיים  כבאות  בות 

הכבאים.
מת־ וירט־לבנה  השוטפת 

חה ביקורת על התנהלותה של 
העבודה  יחסי  בניהול  המדינה 
שלה כשכתבה בהחלטה, "ישנו 
בבקשות  שההחלטות  שלב 
תכלי־ את  מיצו  זמניים  לצווים 
בבקשה  לדון  העת  והגיעה  תן 

העיקרית לגופה".
ייקבע  כי  קבעה  השופטת 
בביה"ד  נוסף  דיון  בדחיפות 
שת־ בת"א,  לעבודה  המחוזי 

רציני  דיון  הוא  כאמור  כליתו 
בכ־ העבודה  יחסי  במערך 

באות".

יו"ר הכנסת אדלשטיין ליו"ר הפרלמנט של אסטוניה שביקר בכנסת:

 "לישראל אין גבול עם איראן, אבל 
לאיראן יש גבול עם ישראל"

יו"ר הפרלמנט האסטוני: "ישראל ואסטוניה הן שתי מדינות קטנות המתמודדות עם איומים גדולים"
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הת־ בדרום,  האירועים  בצל 
של  ממלכתי  ביקור  אתמול  קיים 
בכנ־ אסטוניה  של  הפרלמנט  יו"ר 
לאחר  גומלין,  בביקור  מדובר  סת. 
ביקור מקביל של יו"ר הכנסת, יולי 
יואל אדלשטיין, בפרלמנט בבירת 

אסטוניה, טאלין. 
השניים  שקיימו  בפגישה 
שהתאפיין  הביקור  במהלך 
במיוחד,  ידידותית  באווירה 
עמם  הדומים  האתגרים  נדונו 
ואסטוניה,  ישראל  מתמודדות 
אפיקים לשיתופי פעולה בין שתי 
פעולה  ושיתופי  בכלל  המדינות 

בין־פרלמנטריים בפרט.
ציין  אדלשטיין,  הכנסת  יו"ר 

בעו־ הסמליות  את  האורח,  בפני 
המדינות  שתי  שב־2018,  בדה 
לע־ עגול  שנים  מספר  מציינות 

שנה  ו־100  לישראל   70 צמאותן, 
בדברי  נחתם  הביקור  לאסטוניה. 
ברכה של יו"ר הפרלמנט האסטוני 

במליאת הכנסת.
ציין  אדלשטיין,  הכנסת  יו"ר 
בפני האורח, כי "בין ישראל ואס־

מיוחדים"  יחסים  שוררים  טוניה 
בידי־ רואה  ישראל  "מדינת  וכי 

רבה  חשיבות  אסטוניה  עם  דות 
עמם  הדומים  האתגרים  בשל  הן 
והן  המדינות  שתי  מתמודדות 
חברה  אסטוניה  של  היותה  בשל 
שזו  והעובדה  האירופי  באיחוד 
יש־ של  ובצרכים  בדאגות  מכירה 

ראל במישור הגאו־פוליטי".
על  לאורח  סיפר  אדלשטיין 
המאפיין  הכרוני  היציבות  חוסר 
"לפני  ואמר:  התיכון  המזרח  את 
העלה  לא  אחד  אף  ימים  שלושה 
בדעתו שאירוע קטן יחסית, ייצא 
להסלמה  ויוביל  שליטה  מכלל 
וחמאס.  ישראל  בין  והתכתשות 
אז אמנם הושגה הפסקת אש, אבל 
יום  יוליד  מה  לצפות  אין  לעולם 
התייחס  אדלשטיין  הזה".  באזור 
עימם  יותר  הגדולים  לאיומים  גם 
מתמודדת ישראל ואמר: "ישראל 
של  וגדל  הולך  איום  בפני  ניצבת 
שיעית  האיראנית  ההתפשטות 
בגבולותיה עם לבנון וסוריה, מצב 
עם  גבול  יש  לאיראן  שבו  חדש 

עם  גבול  אין  לישראל  אך  ישראל 
איראן. מצב שבו איראן יכולה לי־

מתמיד  קונבנציונאלי  עימות  זום 
למירוץ  מעבר  וזאת  ישראל  על 
גרעיני.  בנשק  להתחמשות  שלה 
"הן  הוסיף  הטובות",  החדשות 
מקיימות  באזור  אחרות  שמדינות 
עם  ומתהדק  הולך  פעולה  שיתוף 

ישראל נוכח האיום האיראני".
אסטוניה,  של  הפרלמנט  יו"ר 
למארחו  הודה  נסטור,  אייקי  מר 
המדינות  שתי  בין  "אכן  כי  ואמר, 
במיוחד.  טובים  יחסים  שוררים 
שתיהן  נתונות  ואסטוניה,  ישראל 
ועדיין  מורכב  גיאו־פוליטי  במצב 
משטרים  על  לשמור  מצליחות 

דמוקרטיים משגשגים".

ועדת הכספים אישרה לקריאה שניה ושלישית 
את הקמת הוועדה ליציבות פיננסית

הוועדה שמטרתה מניעת משברים פיננסים דוגמת המשבר העולמי ב־2008, 
תייעץ לכל הרגולטורים הכלכליים וכן לראש הממשלה ולשר האוצר, הן בשגרה 

והן במצב של משבר
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לק־ אישרה  הכספים  ועדת 
ריאה שניה ושלישית את הצעת 
הוועדה   – ישראל  בנק  חוק 

ליציבות פיננסית.
שבאה  חוק  בהצעת  מדובר 
קרן  של  המלצות  בעקבות 
המ־ בעקבות  הבינ"ל,  המטבע 

ב־2008,  העולמי  הפיננסי  שבר 
לישראל  העבירה  ושאותן 
המלצה   – ושעיקרן  ב־2012 
למדינת ישראל להקים תשתית 
היציבות  להבטחת  פורמלית 

הפיננסית המערכתית.
על  מדובר  השאר  בין   
מידע  חילופי  התיאום,  הגברת 
הכ־ הרגולטורים  בין  והשת"פ 

בנק  האוצר,  השונים:  לכליים 
ושוק  הביטוח  רשות  ישראל, 
הביטוח  על  הפיקוח  אגף  ההון, 
ניירות  רשות  אוצר,  ההון  ושוק 
ערך ועוד. לצורך־כך, באה הצ־

עת החוק הזו שמטרתה להקים 
'ועדה ליציבות פיננסית', שהיא 
הר־ לכל  מייעצת  ועדה  בעצם 

גולטורים הכלכליים וכן לראש 
הממשלה ולשר האוצר, הן בש־

גרה והן במצב של משבר.
חברי הוועדה יהיו נגיד בנק 
הוועדה,  כיו"ר  שישמש  ישראל 

המשנה לו, מנכ"ל משרד האוצר 
שישמש כמשנה ליו"ר הוועדה, 
המפקח  במשרד,  הכללי  החשב 
שוק  על  הממונה  הבנקים,  על 
ההון, הממונה בבנק ישראל על 
יו"ר  התשלומים,  על  הפיקוח 
המו־ ראש  ערך.  ניירות  רשות 
ישמש  לכלכלה  הלאומית  עצה 
וישתתף  בוועדה  כמשקיף 

בדיוניה.
בעבר  אושרה  החוק  הצעת 
בווע־ ושלישית  שניה  לקריאה 

דה אך עוכבה בשל רביזיה נוכח 
בחוק  סעיף  לגבי  דעות  חילוקי 
שימצא  במקרה  כי  הקובע 
מניעתו  שלשם  למשבר  חשש 
או הפחתתו יהיה צורך בנקיטת 
בשימוש  הכרוכים  אמצעים 
הדבר  ידווח  הציבור,  בכספי 
כאשר  ורה"מ,  האוצר  לשר 
ועדת הכספים דרשה כי עדכון 
וועדת  ליו"ר  גם  יועבר  כזה 
הוועדה  עיסוק  נוכח  הכספים 
בנושאים אלה על בסיס יום יומי 
בסוגיה  הכנסת  בעדכון  והצורך 

כה בוערת.
של  פשרה  הצעות  מספר 
לוי  מיקי  ח"כ  ושל  הוועדה 
האוצר  משרד  עם  שיח  שקיים 
לענין אופן הדיווח נדחו, ולאור 
לאשר  הוועדה  החליטה  כך 

במקרה  כי  שיקבע  נוסח  היום 
יהיה  כזה,  מצב  של  קיומו  של 
שיראה  ככל  האוצר  שר  רשאי 
ועדת  יו"ר  את  לעדכן  לנכון, 
הכספים ולהודיע ליו"ר הוועדה 
ליציבות פיננסית כי מסר עדכון 

כזה.
בענין  "דנו  הוועדה:  יו"ר 
הזה פעמים רבות, מתחיל קצת 
עוסקת  שהוועדה  להעליב 
ולא  זמן  הרבה  כ"כ  כזו  בשטות 
כך  כל  חוק  להעביר  מצליחה 
שיש  קטע  רק  נשאר  חשוב. 
עליו הסכמה מכל חברי הכנסת, 
להתפשר  לוי  מיקי  את  גיביתי 
ולמצוא נוסח מוסכם, הוא אמר 
לי עכשיו שיש נוסח שעליו הוא 
אומ־ ההצעה  להצביע.  מבקש 

המקרה  את  שיש  שברגע  רת 
כלכלית,  מבחינה  ביותר  הגרוע 
אחת  לקרות  יכול  נדיר,  שהוא 
ליו"ר  ידווח  האוצר  שר  לדור, 
חייב,  לא  הוא  הכספים,  ועדת 
שלו,  הדעת  בשיקול  תלוי  זה 
מתמוטטת  המדינה  אם  גם 
הוא  להחלטתו.  זה  כלכלית 
לנגידה  או  לנגיד  להודיע  צריך 
הפשרה  זו  לדווח.  שהחליט 
הכי גדולה וח"כ מיקי לוי קיבל 
והולך  אותה  מקבל  אני  אותה, 

להצביע עליה".

השקעה נדירה 
בהצ־ פעם  נתקלתם  הסתם  מן 

סכום  תשקיעו  כלשהי.  השקעה  עת 
אחוזים.   + הקרן  את  תקבלו  איקס, 
 20 לפעמים  אחוז,   10 זה  לפעמים 
כבר  זה  כבדים  למשקיעים   ,25 או 
יזמים  כשרק  אחוז,   50 להיות  יכול 
לחשוב  לעצמם  להרשות  מסוגלים 
על הכפלה והשלשה של סכום הקרן.
לעצמכם  לתאר  נסו  עכשיו 
לכם  ומציע  בא  שמישהו  תרחיש 
תק־ ולקבל,  איקס,  סכום  להשקיע 

שיבו טוב, פי מאתיים! צוחקים, נכון? 
בעולם העסקים האמתי תנפנפו אחד 
סיכונים  אלו  מתבקש.  בנימוס  כזה 
שאדם מהשורה לא נוהג לקחת ויהי 

מה.
אבל לכל כלל יש יוצא מן הכלל, 
ובאופן חד פעמי אתם הולכים לקבל 

עכשיו הצעה כזו...
שאתם  כפי  בדיוק  ככה,  אז 
של  'המקורית 28'  באלבום  שומעים, 
'מפעל חסד' שהתעלה על עצמו הש־

נה ומפתיע בכל תחום, אחת הזכיות 
מאפשרת את התסריט עליו גיחכתם 
לפני שניה. ממש כך, אתם משקיעים 
סכום איקס, בין עשרים למאה ש"ח, 
ארבעת  בין  מאתיים!  פי  ומקבלים 
אלפים לעשרים אלף ש"ח, תלוי כמה 

השקעתם.
אז אם התעניינתם לאחרונה על 
והתלבטתם  כלשהו  השקעה  אפיק 
איזה סיכון לקחת בין 12 אחוזי רווח 
ל־19, הפעם יש לכם הזדמנות להניח 
נשמע  זה  ובאחוזים  על...  היד  את 
אלף  עשרים  על  הזוי,  יותר  הרבה 
שלכם  למזל  הרשו  רק  רווח.  אחוזי 

לנסות את עצמו.
 19  – לעמודים 18  אפוא  דפדפו 
למחשבותיכם  תנו  ופשוט  באלבום, 

דרור...
יצוין, כי ברכישת אחת מחבילות 
הכרטיסים המשתלמות, סכום ההש־
על  אוטומטית  עומד  המעודכן  קעה 
המקסימום – 100 ש"ח. קחו בחשבון!

חסד של אמת: 

בזק"א פונים לעזרת הציבור 
לזיהוי נפטר אלמוני 

בוקר  בשעת  השבוע  שני  ביום 
מוקדמת הוזעקו מתנדבי זק"א תל 
שם  ברק,  בבני  מצדה  לרח'  אביב 
חיים.  רוח  ללא  גבר  גופת  נמצאה 
הגופה פונתה למכון לרפואה מש־
מאחר  כאלמוני,  כביר  באבו  פטית 
ועד  עליה  מסמכים  נמצאו  ולא 

עתה לא זוהתה.
הרב  אביב  תל  זק"א  מנכ"ל 
לציבור,  בקריאה  פונה  חסיד  צבי 
מדובר בבחור חרדי כבן 25 שהיה 

וצי־ שחורה  כיפה  חליפה,  לבוש 
צית, ממושקף, מעל החליפה לבש 
היודע  כל  מעיל.  מעין  קפוצון 
חוט  קצה  או  שהוא  כל  נעדר  על 
לזיהוי הנפטר נא לפנות למשטרה 
שיוכלו  מנת  על  זק"א  למוקד  או 
ישראל  לקבר  ולהביאו  לזהותו 
ישיבה  בבן  ומדובר  יתכן  בהקדם. 
מחו"ל או מעיר אחרת שטרם נוצר 
קשר עם משפחתו וכל מידע יכול 

לסייע לפתרון התעלומה.

תרגיל ימי נרחב: "ערוכים לכל 
תרחיש – גם לאסון סביבתי"

המשרד להגנת הסביבה סיים בהצלחה תרגיל אירוע 
לאומי לזיהום ים, בו נערכה הדמיה של התנגשות 

המייצרת כתם מזוט גדול במימי הים

מאת כתב 'המבשר'

סיים  הסביבה  להגנת  המשרד 
היקף  רחב  לאומי  תרגיל  אתמול 
בשמן.  ים  זיהום  באירועי  לטיפול 
תרחישי הסיכון הלאומיים מראים 
לאירוע  הסביבתיות  שההשלכות 
או  מתקלה  להיגרם  העלול   –
הנ־ מכליות  ממאות  באחת  תאונה 
פט אשר פוקדות את חופי ישראל 

בשנה – הוא החמור ביותר.
הוקדש  הראשון,  התרגיל  יום 
לה־ השר  בים.  שאיבה  לפעולות 

האירוע  על  הכריז  הסביבה  גנת 
 .08:15 בשעה  לאומי  כאירוע 
שלושה מערכים של המשרד לה־

גנת הסביבה וגופים נוספים פעלו 
לשאיבת כתם המזוט בים.

בתרגיל  פרוסים  היו  בשטח 
מערכי טיפול בזיהום ים בשמן של 
המשרד להגנת הסביבה, חיל הים, 
המשטרה  והגנים,  הטבע  רשות 
מפעלים  גם  כמו  אחרים,  וכוחות 
וחברות שפרסו מערכים כמו נובל 

אנרג'י, חברת החשמל ואחרים.
התר־ במסגרת  המצב,  לאור 
בי־ הסביבה  להגנת  המשרד  גיל, 

 ,Rempecמ־ בינלאומי  סיוע  קש 

מרכז התיאום האזורי לים התיכון 
שסייע  בשמן,  ים  בזיהום  לטיפול 
ייעודיים  שיט  ובכלי  במומחית 
 EMSA מארגון  שנשלחו  לנושא 
בשמן  ים  הזיהום  נושא  על  האמון 

באיחוד האירופי.
הוק־ התרגיל  של  השני  היום 

מזוהם  בחול  טיפול  לתרגול  דש 
במזוט שהגיע לחופים, לפי התר־

להגנת  המשרד  של  צוותים  חיש. 
חוף  האזורית  המועצה  הסביבה, 
הכרמל, עיריית חיפה, רשות הט־

פעלו  נוספים  וגופים  והגנים  בע 
בחופים לניקוי החוף מחול מזוהם. 
צוות של המשרד להגנת הסביבה 
במ־ לטפל  המשיך  חשמל  וחברת 

זוט שנשאר בים. צוותי מתנדבים 
פעולה  בשיתוף  הגיעו,  אזרחיים 

עם עמותת אקואושן.
השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב 
אלקין, סיכם את התרגיל. "מדינת 
ישראל צריכה להיות ערוכה לכל 
שתורגלה  מהסוג  תאונה  תרחיש. 
הסביבה  להגנת  המשרד  בהובלת 
של  ובשורה  בים  לפגוע  עלולה 
תשתיות חיוניות למדינת ישראל. 
וניישם  המסקנות  את  נלמד  אנו 

אותן בזמן אמת".
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מאת סופרנו הצבאי

המבצע  על  חדשים  פרטים 
עזה  ברצועת  השבוע  שהסתבך 
מובחרת  יחידה  ידי  על  ובוצע 
שנהרג  מ',  סא"ל  צה"ל.  של 

לאש  עצמו  את  חשף  במבצע, 
לצוות  לחבריו  לאפשר  מנת  על 
דווח  כך  המחבלים,  על  להסתער 

בחדשות 2.
בדיווח נאמר כי לאחר שהכוח 
הלוח־ ניסו  השטח  בעומק  נחשף 

מים להתחיל במילוט בחזרה לש־
טח הישראלי, אך מצאו את עצמם 
פלסטינים.  במחבלים  מוקפים 
דרמטית  החלטה  קיבל  מ'  סא"ל 
בזכותה  אך  בחייו,  לו  שעלתה 
הוא  לצוות.  חבריו  את  הציל  הוא 

על  לגונן  כדי  באש  ראשון  פתח 
חבריו ותוך כדי כך נחשף. כך, הוא 
הרכב  מן  לקפוץ  לחבריו  אפשר 
מחבלי  על  להסתער  שיוכלו  כדי 
כדי  ותוך  מכך  כתוצאה  החמאס. 
חיפוי הוא ספג את כל האש ונהרג.
הקצין הנוסף קפץ אחריו מה־

רכב, ואחרי הסתערות על המחב־
הקצין  מהם,  שלושה  והריגת  לים 
את  לחלץ  כדי  לרכב  להגיע  ניסה 
הוא  כך  בעקבות  ונפגע.  מ',  סא"ל 
נפצע פצעים קשים מאוד ובסופו 
של דבר, יחד עם מעטפת של חיל 
האוויר שכללה מטוסי קרב ומסו־

המרחב  את  להם  שפתחו  קרב  קי 
מסוק  הצליח  אותו,  ואבטחו  הזה, 
 669 יחידה  עם  האוויר  חיל  של 
הלוח־ אליהם.  עד  כמעט  להגיע 

והצליחו  למסוק  כולם  זינקו  מים 
עם  יחד  ישראל  לשטח  להימלט 

הרוג ופצוע.

המבצע שהסתבך בעזה: הקצין ההרוג חשף 
את עצמו לאש כדי לחפות על הלוחמים

פרטים חדשים:

סא"ל מ' שנהרג בפעולה פתח ראשון באש על מנת לאפשר לחבריו לצוות להסתער על המחבלים, 
ובכך הציל את הלוחמים שהיו עמו

חקירת הפגיעה הישירה באוטובוס: נבדק 
האם הפרת פקודות הובילה לפגיעה

אירוע פגיעת טיל הנ"ט באוטובוס שהביא חיילים לאנדרטת 'חץ שחור' 
יתוחקר בידי תא"ל, אך השאלות אודות האירוע הולכות ונערמות

מאת סופרנו הצבאי

לנהיגה  הספר  בית  חיילי 
הנ"ט  מטיל  שנפגעו  מבצעית 
מחסום  עקפו  השבוע  בתחילת 
להגיע  כדי  צבאית  משטרה  של 
נפגעו,  שבה  התצפית  לנקודת 
ובכך הפרו את פקודות הצבא, כך 

מדווח 'ישראל היום'.
נזכיר כי במהלך האירוע נפ־

גע חייל צה"ל באורח קשה, ומיד 
של  בירי  חמאס  החל  מכן  לאחר 

מאות רקטות לשטח ישראל. על 
פי הדיווח עולה החשד כי הקצין 
האוטובוס  על  אחראי  שהיה 
כדי  הצבאית  למשטרה  שיקר 

להיכנס לשטח.
מוקדם  נמסר  צה"ל  מדובר 
היבשה,  זרוע  מפקד  כי  יותר 
צוות  מינה  ברק,  קובי  אלוף 
התנהלות  את  שיבחן  בדיקה, 
הנ"ט  ירי  באירוע  הכוחות 
חייל  נפצע  ממנו  טנקים)  (נגד 
שחור'.  'חץ  באנדרטת  צה"ל 

מע־ מפקד  יוביל  הצוות  את 
תת־אלוף  הגבולות,  הגנת  רך 

אמיר אבשטיין.
אביו של החייל שנפצע את־

תקף  באירוע  קשה  באורח  מול 
בני  "מדוע  צה"ל.  התנהלות  את 
עשו  הם  מה  מבין  לא  שם?  היה 
בראיון  האב  אמר  הגבול",  ליד 
לגדר  אותם  "הביאו   ,2 לחדשות 
והעמידו אותם כמו ברווזים. אני 
מקווה שהבן שלי יפתח עיניים – 

תתפללו לשלומו".

עם התקדמות ספירת הקולות:

מתרחב ההישג הדמוקרטי 
בבחירות לבית הנבחרים בארה"ב

מסתמן: הרפובליקנים יגדילו את הרוב בסנאט ל־53, והדמוקרטים ייהנו מיתרון 
של למעלה מ־30 מושבים בבית הנבחרים

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

על אף שבחירות אמצע הקדנ־
ציה בארה"ב נערכו לפני קצת יותר 
עדיין  מהמדינות  בחלק  משבוע, 
שהיו  והתוצאות  הקולות,  נספרים 
עתה  לעת  השתנו  מראש  חזויות 

בכמה מקומות. 
ביותר  המשמעותי  השינוי 
על  בקרב  הוא  כה  עד  שאירע 
של אריזונה שעמד  מושב הסנאט 
עד  האמצע.  בבחירות  לבחירה 
במי־ שהמנצח  היה  נראה  שלשום 
הרפובלי־ המועמד  הוא  זה  רוץ 

הקולות  ספירת  תום  עם  אך  קאי, 
הדמוקרטית  שהמועמדת  התברר 
ואף  הפער  את  לסגור  הצליחה 
מה  לטובתה,  קטן  פער  לפתוח 

שזיכה אותה בנצחון. 
מהנתונים המלאים של המקו־
הקו־ ספירת  הסתיימה  בהם  מות 
לות באופן מוחלט עולה כי הרפו־
מקומות  ב־51  מחזיקים  בליקנים 
ב־47  הדמוקרטים  ואילו  בסנאט, 
טרם  מירוצים  בארבעה  מקומות. 
ובהם  הקולות  ספירת  הסתיימה 
הרפובליק־ המועמדים  מובילים 

הרווחת,  ההערכה  שלפי  כך  נים, 
על  לבסוף  ייוצגו  הרפובליקנים 
והדמוקרטים  סנאטורים,   53 ידי 
יישארו עם ה־47 שבהם הם מחזי־

קים כיום. מדובר בהכפלת הפער 
לפני  הרפובליקנים  לטובת  שהיה 
המ־ נהנתה  אז  האמצע,  בחירות 

דחוק  מרוב  הרפובליקנית  פלגה 
של 51 סנאטורים, על פני 49 נציגי 

המפלגה הדמוקרטית בסנאט. 
חלו  הנבחרים  בבית  גם 
הקולות,  בספירת  מהפכים  כמה 
הרוב  את  הגדילו  והדמוקרטים 
הרפובליקנים  פני  על  שהשיגו 
בבחירות האמצע. עד כה הצליחו 
 33 לידיהם  להעביר  הדמוקרטים 
עשרה  רפובליקניים,  מושבים 
היו  להם  המושבים  מ־23  יותר 
זקוקים. הדמוקרטים גם מובילים 
שטרם  המרוצים  מתשעת  בחלק 
הדמו־ מחזיקים  כיום  הוכרעו. 

מושבים  ב־228  בוודאות  קרטים 
והרפובליקנים  הנבחרים,  בבית 
הצליחו  גם  הדמוקרטים  ב־198. 
להעביר לידיהם תפקידי מושלים 
הנבחרים  בבתי  השליטה  ואת 

בשמונה מדינות. 

בוליביה: אזרחית ישראלית 
נהרגה במהלך טיול 
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בלי־ נהרגה  ישראלית 
לאחר  בבוליביה,  הקודם  לה 
כ־200  של  במשקל  שסלע 
במהלך  עליה  נפל  קילוגרמים 
הדרומי'.  'הקרחון  באזור  טיול 
מזג  ותנאי  שוטף  גשם  בגלל 
התאפשר  לא  קשים,  אוויר 

חילוץ אווירי. 
לאחר שעות של המתנה, ומ־

שהבינו כי לא יגיעו כוחות חילוץ 
האח־ מטיילים  הרכיבו  למקום, 

מאולתרת  אלונקה  בקבוצה  רים 
ונשאו את הפצועה במשך שעות, 
עורקים  חסימת  שביצעו  לאחר 
במהלך  החייאה  בה  עשו  ואף 

הדרך. 
שנ־ אחרי  שעות  שמונה  רק 

פצעה הצליחו המטיילים לחבור 
לאמבולנס שהמתין להם בכביש 
לאזור  ביותר  הקרוב  הגישה 

הפצועה  של  מצבה  אך  האירוע, 
הנסי־ ובמהלך  אנוש  היה  כבר 
מותה.  נקבע  החולים  לבית  עה 
באמצעות  פועל  החוץ  משרד 
להח־ הסמוכה  בפרו  הקונסוליה 

בבוליביה  בארץ.  לקבורה  זרתה 
יש־ נציגות  פועלת  לא  עצמה 

ממשלתה  הכריזה  מאז  ראלית, 
על ניתוק היחסים המדיניים עם 
'עופרת  מבצע  במהלך  ישראל, 

יצוקה'.

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

הידוק הקשרים עם בולגריה: 
זה נהנה וזה לא חסר

כפי  או  בולגריה,  עם  קשרים  מהדקת  ישראל 
הגיעו  הקשרים  בולשטיין,  אריאל  זאת  שמגדיר 
לשיא של כל הזמנים. אבל מה יוצא לנו מכך? על 
זו מנסה בולשטיין להשיב במאמר מנומק  שאלה 

שפרסם ב'מידה'.
החודשים  ארבעת  במהלך  פגישות  "שלוש 
האחרונים – זהו 'גליון החברות' של ראש ממשלת 
בולגריה  ממשלת  וראש  נתניהו  בנימין  ישראל 
בויקו בוריסוב. עיתונאים חדי לשון כבר הכתירו 
(ראשי  ביבי'  'שני  של  כברית  ביניהם  הקשר  את 
את  מצדיקים  אכן  בוריסוב  בויקו  של  התיבות 
הכינוי), אבל לאמיתו של דבר הצלחתו של נתניהו 
מגיעה הרבה מעבר לקשרי חיבה אישיים שעלה 
בידו לקשור עם מנהיגה של בולגריה. ללא ספק, 
כל  של  בשיא  מצויים  המדינות  שתי  בין  היחסים 

הזמנים.
ששיתוף  מאמינים  היום  של  "בבולגריה 
תוצאות  לה  יניב  ישראל  עם  המתהדק  הפעולה 
הבטחון   – משמעותיים  תחומים  בשני  חיוביות 
מעו־ הבולגרים  הבטחוני,  בהקשר  והאנרגיה. 

ניינים בכל מה שישראל יכולה לתרום להם, החל 
מהעברת מידע מודיעיני ועד לייצור משותף של 

כטב"מים ורחפנים.
חיזבללה  מחבלי  בידי  שבוצע  הפיגוע  "זכרון 
נעלם,  לא  שנים  שש  לפני  בולגריה  אדמת  על 
הפי־ נסיונות  סיכול  על  העדכניים  והפרסומים 
רק מחדדים את ההבנה  גוע של איראן באירופה 
שמשיתוף פעולה עם ישראל אפשר רק להרוויח.

שהתרחשה  חריגה  תקרית  לאיראן,  "באשר 
הקרירים  היחסים  על  העיבה   2017 בנובמבר 
האסלאמית:  לרפובליקה  בולגריה  בין  ממילא 
האיראנים מנעו אז ברגע האחרון ממטוס בולגרי, 
בוריסוב,  הממשלה  ראש  את  היתר  בין  שנשא 

בדרכו  איראן  של  האווירי  המרחב  אל  מלהיכנס 
אל ערב הסעודית. הבולגרים זעמו נוכח ההשפלה 
האייתו־ למשטר  אותה  שכחו  ולא  הילדותית, 

ללות".

אנרגיה: המשק הבולגרי משווע

"בהקשר  להרוויח.  יכולה  שישראל  מה  והנה 
האנרגטי, נדמה שסיכויי שיתוף הפעולה בין שתי 
המדינות גבוהים לא פחות. המשק הבולגרי מש־
הבול־ טבעי.  לגז  ובמיוחד  אנרגיה,  למקורות  ווע 

באמצעות  לגז  הרעב  את  להשביע  התכוונו  גרים 
שאמור   ,SOUTH STREAM הגז  צינור  הקמת 
קר־ דרך  מרוסיה  היקר  המשאב  את  להוביל  היה 
יוון  אל  ומשם  וארנה,  נמל  אל  השחור  הים  קעית 

וכן אל מרכז אירופה דרך סרביה.
"אלא שהחרפת היחסים בין האיחוד האירופי 
לאוקראינה  הרוסים  מפלישת  כתוצאה  לרוסיה 
לב־ שמחו  האיחוד  קברניטי  הקלפים.  את  טרפה 
לום את הפרויקט כדי להעניש את הרוסים, אבל 
הבולגרים שמחו פחות – הם הפסידו את הגז ואת 
התקבולים מהולכתו אל הצרכנים במורד הצינור.

של  ונכונותן  התיכון  בים  הגז  מרבצי  "גילוי 
הפיחו  הגז  את  לספק  וקפריסין  יוון  ישראל, 
שי־ המשותף  המיזם  חדשה.  תקוה  בבולגריה 

הגז  את  להזרים  מיועד   EastMed בשם  דוע 
והצהרתו  אירופאיות,  מדינות  לכמה  הים־תיכוני 
האופטימית של נתניהו על פיה גם בולגריה תוכל 
נת־ הצהרת  קשבת.  אוזן  על  נפלה  ממנו,  ליהנות 

ניהו סוקרה בהרחבה ראויה לציון גם ברוסיה, שם 
עוקבים בקנאות – ולא בחיבה – אחרי כל מיזם גז 

אלטרנטיבי, שלא מערב את הגז הרוסי.
ידידתה  מבולגריה  מבקשת  מצדה  "ישראל 
לבוא  שיכולה  ומורלית,  מדינית  תמיכה  בעיקר 
בינ־ בארגונים  ידידותית  בהצבעה  ביטוי  לידי 
במו־ אנטי־ישראליות  מגמות  בלימת  לאומיים, 

סדות האיחוד האירופי והכרה בירושלים כבירת 
ישראל.

"בנושא האחרון הבולגרים הפגינו התקדמות 

מה, כאשר הצהירו על כוונתם לפתוח בירושלים 
קונסוליית כבוד, שתטפל בכלל האינטרסים הבו־

לגריים בישראל. ברור שמדובר בנסיון לרצות את 
וחב־ טוב  רצון  של  מחווה  להפגין  הצדדים –  כל 
רות כלפי ישראל מחד, ולא להתעמת חזיתית עם 
בריסל  ועם  האירופי  באיחוד  הבכירות  המדינות 

מאידך.
"אם הדבר היה תלוי רק בסימפטיה בולגרית, 
דגלה של המדינה הזו כבר היה מתנוסס מעל בנין 
פוליטיים  שיקולים  אבל  בירושלים,  השגרירות 
האירופאית  למדינה  להפוך  ממנה  מונעים  צרים 
הראשונה שמעזה לשבור את הקונצנזוס ביבשת.

לעמדתה  באשר  ספק  למישהו  יש  "אם 
אציע  ירושלים,  בסוגיית  בולגריה  של  האמיתית 
הבולגרי  הממשלה  ראש  בביקורי  להיזכר  לו 
הביע  בהם  האחרונים,  וספטמבר  ביוני  בישראל 
פנים  לשתי  משתמעת  שאינה  הבנה  בוריסוב 
לשאיפת ישראל לקבוע את בירתה, כפי שעושה 

כל מדינה ריבונית.
העם  של  ההיסטורי  המרכז  היא  "'ירושלים 
היהודי ושל ישראל', הצהיר בוריסוב, ובכך ביטא 
בירת  מהי  בשאלה  תפיסתו  את  ועולם  עם  קבל 
ישראל. כעת נותר לאפשר לתפיסה הזאת להפוך 
מצריך  הנראה  ככל  והדבר  פוליטית,  למציאות 

זמן.

מדיניות: המנהיג הזר הראשון

"עם זאת", ממשיך בולשטיין את מאמרו, "יש־
בציפיה  ידיים  בחיבוק  לשבת  צריכה  אינה  ראל 
הימים.  מן  ביום  תבוא  בוא  השגרירות  שהעברת 
במקום זאת יש לדחוק בסופיה לבצע את המהלך 
לעזור  אחרות,  מדינות  לעמדת  קשר  בלי  הנכון 
באמצעות  הדרוש  האומץ  את  לאזור  לבולגרים 
לרתום  אף  ואולי  וכלכליים,  מדיניים  תמריצים 

את וושינגטון למאמץ השכנוע.
"הפגישה בין נתניהו לבוריסוב היתה רק פרק 
הצטרפו  הבא  בפרק  הבלקני.  בביקור  ראשון 
אליהם שלושה מנהיגים אזוריים נוספים – ראש 
ממשלת יוון, ראש ממשלת רומניה ונשיא סרביה 
מה שהעניק לביקור המדיני הזה פרספקטיבה   –
יש־ של  המחוזק  המעמד  את  שוב  והדגים  רחבה 

ראל בזירה הבינלאומית.
"מדינות הבלקן מחפשות דרכי מוצא ממעמדן 
רומניה  שיוון,  אף  הנוכחי.  העולמי  בסדר  המשני 
ובולגריה נהנות מחברות באיחוד, כל השלוש סו־

בלות מנחיתות, שאמנם קשורה ברובה בחולשתן 
הכלכלית אך גם במשקלן הפוליטי.

הגאו־פוליטיקה  מעולם  בדימוי  נשתמש  "אם 
אחת  כל  עבור  בפריפריה.  מדובר  הישראלית, 
נת־ עם  למפגש  התייצבו  שראשיהן  מהמדינות, 

ניהו, ישראל היא פרטנר חלומי ויוקרתי, שמשלב 
את כל מה שהן היו רוצות להיות – עוצמה צבאית, 
לוושי־ אסטרטגי  וקשר  פורחת  מודרנית  כלכלה 

נגטון.
את  הבלקן  מדינות  ארבע  הקימו  "ב־2015 
'קבוצת קראיובה' במטרה לחזק את בטחון האזור 
היה  נתניהו  אחרים.  משותפים  נושאים  ולקדם 
הקבוצה,  לכינוס  שהוזמן  הראשון  הזר  למנהיג 
כריתת  של  באסטרטגיה  נוסף  צעד  עשה  ובכך 
בריתות אזוריות. דוגמאות אחרות לכך הן הברית 
הברית  וישהרד',  'קבוצת  מדינות  עם  המסתמנת 
הים  מזרח  של  והברית  הבלטיות  המדינות  עם 

התיכון עם איטליה, יוון וקפריסין.
מן  ישראל  של  היחסי  הגאוגרפי  "ריחוקה 
המדי־ כל  מפריע.  אינו  כלל  המדוברים  האזורים 

הפעולה  שיתופי  בהעמקת  חפצות  הנזכרות  נות 
עם ישראל בשל המימד ההיסטורי המשותף, אך 
מהם  שתצמח  הברורה  התועלת  בשל  כל  קודם 
עבור כל הצדדים בשלל תחומים: מסחר, תיירות, 
כבר  אחרות  רבות  ומדינות  והיי־טק.  חקלאות 

מחכות להצטרף.
"ככל שמדובר במדינות הבלקן, גם החשדנות 
השיקו־ למאזן  מצטרפת  טורקיה  כלפי  המובנת 
לא  סבלו  הבלקן  עמי  ההיסטוריה  במשך  לים. 
אחת משאיפות ההתפשטות של הטורקים ומנחת 
זרועם. החששות שפחתו במקצת בעשורים שב־
התעוררו  החילון,  דרך  אל  פנתה  אנקרה  מהלכם 

מחדש עם עליית האסלאמיזם של ארדואן.
בעניינים  לבחוש  לעצמם  מרשים  "הטורקים 
שלא  יכול  אינו  והדבר  שכנותיהם,  של  הפנימיים 
להטריד את הארצות האלה, במיוחד כשיש בתוכן 
לטורקיה.  שמקושרים  ודתיים  אתניים  מיעוטים 
ארדואן  הסולטן  של  המחודש  האימפריאליזם 
ומע־ ממנו  להינזק  שעלולות  המדינות  בין  מחבר 

צים את קשריהם עם ישראל".

בנין האסיפה הלאומית הבולגרית | ויקיפדיה

רגעי הפגיעה מתוך התיעוד שפרסם החמאס

פלסטינים מתגודדים סביב שרידי הרכב בו נסעו הלוחמים

הרוב הדמוקרטי התרחב. גבעת הקפיטול
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להס־ שיש  המכריעים  לשיקולים 
תירם מהאויב מכל משמר.

זה  מנהיגות  אלה,  "ברגעים 
אם  גם  הנכון,  הדבר  את  לעשות 
לעמוד  זה  מנהיגות  קשה.  הוא 
כשאתה  ביקורת,  מול  לפעמים 
ורגישים,  חסויים  דברים  יודע 
אזרחי  עם  לחלוק  יכול  שאינך 
ישראל ובמקרה זה תושבי הדרום, 
שאני כל כך אוהב ומעריך אותם. 
תושבי  של  קולם  את  שומע  אני 
לי,  יקרים  הם  לי,  האמינו  הדרום. 
יחד  אבל  ללבי.  חודרים  דבריהם 
אני  הבטחון,  זרועות  ראשי  עם 
של  הכוללת  התמונה  את  רואה 
לש־ יכול  שאינני  ישראל,  בטחון 

עם הציבור. הלוואי שהייתי  תפה 
יכול לשתף את אזרחי ישראל בכל 
יש־ בבטחון  אבל  יודע,  שאני  מה 
נמ־ הגלוי.  על  הנסתר  רב   – ראל 

שיך לעשות את הדברים הנכונים, 
בטחון  למען  והנסתרים,  הגלויים 

ישראל ולמען עתיד ישראל.

הודעות חוק תכנון ובניה - 15/11/18

  המשך מעמ' ראשון

נתניהו: 
"אויבינו התחננו 

להפסקת אש"

 ///  מאיר ברגרקריאה לסדר

מנדטים. 
כשאינך  מתפקיד  בהתפטרות  חזקה  אמירה  יש  כן, 
אתה  שאז  אלא  מבפנים.  להשפיע  מסוגל  שאתה  מאמין 
הולך הביתה מטעמי מחאה ומסיר אחריות מהנעשה בקרב 

מקבלי ההחלטות. זה לא המקרה של ליברמן. 
לזירת  הבחירות  אחרי  לחזור  מעוניין  ליברמן  אביגדור 
הבחירות  לאחר  אחדים,  חודשים  בעוד  ובגדול.   – הפשע 
 – לקבוע  מבקש  שליברמן  במועד  יתקיימו  אם   – הבאות 
השניים ישלבו זרועות ויחתמו על אותו הסכם קואליציוני. 
את  במפגיע  ידרוש  אף  ליברמן  אביגדור  טעיתם.  ללא  נכון, 

תיק הבטחון. 
הענין  לפשר  אותו  שאלו  אותו  שסבבו  כשהעיתונאים 
הוא השיב בפשטות: הבו לי מנדטים, חזקו אותי כדי שאוכל 
אחרות, אני לא  את מדיניות הבטחון שלי. ובמילים  ליישם 
הולך לשום מקום. גיחה קצרה לליקוט מנדטים נוספים על 

גבו של מחנה הימין – ואני כבר חוזר. 
קדנציות.  בשלהי  סדרתי  מתפטר  הוא  ליברמן  אביגדור 
לאחר  זה  היה  אולמרט.  ממשלת  בשלהי  זאת  עשה  הוא 
באנאפוליס  מדיני  דיאלוג  ניהל  אולמרט  הממשלה  שראש 
להעיר  החליט  וזה  מבוחריו  נשכח  ליברמן  מאזן.  אבו  עם 

אותם באמצעות התפטרות מהדהדת מהממשלה. 
כשפי־  2015 בחירות  לפני  עשה  הוא  דומה  תהליך 
לאחר  גדול  רעש  בקול  הליכוד  עם  השותפות  את  רק 
מיטוט  מאי  רצונו  שביעות  אי  ובשל  איתן  צוק  מבצע 
בשלישית  חזר  הוא  אמש  עזה.  ברצועת  חמאס  שלטון 
כמה  לבחירות.  ההליכה  לפני  רגע  ההתפטרות  נוהל  על 

לא מפתיע. 
האם נתניהו ילך לבחירות מוקדמות? כל עוד זה תלוי בו 
– לא עכשיו. לא בעת הנוכחית. יותר מדי סיבות יש לו לכך, 
שמחליטים  אוהב  לא  שהוא  היא  הראשונה  הסיבה  אבל 

עבורו, וודאי לו הכרעות כל כך גורליות. 
מהעבר השני נושף נפתלי בנט בערפו. אחרי ארבע שנים 
ממשלת  כן  חירות.  מעט  ליטול  הזמן  הגיע  התעמרות  של 

ימין לא ממשלת ימין, חלום הבטחון חזק ממנו. 
התב־ ליברמן,  לתכתיבי  כניעה  בין  לבחור  ייאלץ  נתניהו 

זות פוליטית מול שותפיו והליכה כפויה לבחירות מוקדמות 
אחר  הבטחון  תיק  והעברת  בנט  לנפתלי  ראש  הרכנת  או 

כבוד לידיו. שתי אפשרויות גרועות אחת יותר מהשניה. 
בימים הקרובים נדע האם גם הפעם הצליח הלוליין מס־

פר אחד להיחלץ מהתסבוכת הפוליטית או שמא לראשונה 
מזה זמן רב הוא יניף את הדגל הלבן. 

הטור המלא יופיע במדור קריאה לסדר במגזין 'שבועי'

  המשך מעמ' ראשון

 ///  מרדכי גולדמןעל הכוונת

  המשך מעמ' ראשון

חסרי פשר ולא מציג תכנית מפורטת. 
פאסיבי  שליברמן  לאחרונה  לי  אמר  בקבינט  השרים  אחד 
למדי בישיבות הקבינט. הוא יודע שכל מלה נרשמת לפרוטו־

מעז  לא  הוא  בחקירה.  שנמצא  עבריין  כמו  מתנהג  והוא  קול 
לצאת נגד עמדת מערכת הבטחון שממליצה להימנע ממערכה 
קרקעית כבר תקופה ארוכה, מצד שני הוא גם לא מביע תמיכה 
בהסדרה מול חמאס. כששרים שואלים אותו מה הוא ממליץ 
שמ־ וסתמיים  כלליים  משפטים  מדקלם  ליברמן  לעשות, 

תאימים לקמפיין בחירות ולא לישיבת קבינט. הוא מצהיר שוב 
ושוב שצריך "לעשות משהו" אבל השרים לא באמת מצליחים 

מה הוא המשהו החמקמק הזה שליברמן מתכוון אליו. 
ההתפטרות של ליברמן ביום רביעי היא מהלך שנצבע בצ־
בעים של אחריות לאומית, אבל הוא מהלך ציני שמטרתו היא 
ביתנו.  ישראל  מפלגת  של  בערפל  הלוטה  עתידה  את  להציל 
ליברמן אולי יושב על כס שר הבטחון, אבל הוא נחרד מהבחי־

רות הבאות. הוא יודע שאסור לו להגיע לבחירות כשהוא שר 
בטחון. הוא רואה את ההפגנות של תושבי הדרום שהפכו לי־

קירי התקשורת וזוכים לסיקור צמוד. ההפגנות הללו הם אסון 
לכל פוליטיקאי. אם שיירה נודדת כזו של מפגינים פוגשת בשר 
הבטחון ליברמן שאחראי על הפסקות האש מול חמאס, הוא 
בצרות צרורות. הרבה יותר נוח לו להצטרף עליהם, ולהפגין נגד 

המדיניות שהוא עצמו יישם בשנתיים וחצי האחרונות.
השיטה של ליברמן היא פשוטה. הוא נהנה ממנעמי השל־
טון, אבל לא באמת מתמסר למערכת. הוא ממשיך לבקר אותה 
הפוליטיקאי  הוא  לאופוזיציה.  מילוט  פתח  לעצמו  להכין  כדי 
היחיד בישראל שנמצא בקואליציה, אבל מפגין מהאופוזיציה. 
ברגע שהמשמרת שלו בכל מקרה עומדת להסתיים הוא בועט 

בדלי ויוצא החוצה כדי לגרוף עוד סיבוב של אהדה בציבור.
הטור המלא יופיע במדור על הכוונת במגזין 'שבועי'

ח"כ הרב ישראל אייכלר בדיון בוועדת הפנים:

"יש לקצוב בזמן את משך 
תקופת החקירה נגד חשוד"

מאת דוד שמואלי

הפנים  בוועדת  שנערך  בדיון 
של הכנסת על שיטת ניהול החקי־
רה נגד המועמד לתפקיד המפכ"ל 
נוספים  ובכירים  הירש  גל  תא"ל 
אייכלר  ישראל  הרב  ח"כ  נשא 
שנח־ השיטה  נגד  חריפים  דברים 
שפה בוועדה לפיה קציני מודיעין 
וחקירות אוגרים חומר אנונימי נגד 
נחקרים ואנשי ציבור כדי להרתיע 
פולי־ משיקולים  מועמדים  ולסכל 

טיים.
מזכירות  הללו  "השיטות 
תקופת  של  ברוסיה  המשטר  את 
כאלה  מקרים  לחסוך  כדי  הצאר. 
החקירות  תקופת  את  לקצוב  יש 

שיסחבו  יתכן  לא  בזמן.  אדם  על 
כך  כל  רבות  שנים  במשך  חקירה 
חקירות  יש  נוראי.  עוול  ויגרמו 
או  חודש  שמצדיקות  מורכבות 
יותר.  חמורים  מקרים  ויש  שנה, 
אבל לא יתכן שמדינה דמוקרטית 
תחזיק אלפי נחקרים חפים מפשע 
תלויים ועומדים בעינוי דין מתמ־

שך שנים רבות", אמר.
כי  סיפר  אייכלר  הרב  ח"כ 
מונה  הצאר  תקופת  של  "ברוסיה 
מיד  זומן  הרב  מוסקבה.  לעיר  רב 
המ־ לקצין  לחקירה  המינוי  אחר 
מצביע  החוקר  החשאית.  שטרה 
'יש  ואומר:  העמוס  השולחן  על 
אני  נגדך,  תלונות  של  ערימה  כאן 
לא שואל אותך על התלונות נגדך, 

אחרת,  שאלה  אותך  אשאל  אני 
דעתי  את  תניח  לא  התשובה  אם 
אשלח אותך לסיביר. וזו השאלה: 
למה יש אצלכם על כך הרבה מע־

לילים ומלשינים אחד על השני'.
שהע־ מאז  האחרונים,  "בימים 
במ־ הירש  גל  של  הענין  את  ליתי 
תגובות  מקבל  אני  הכנסת,  ליאת 
רבות על נחקרים שהרסו להם את 
זוכה  כבר  הירש  גל  תא"ל  החיים. 
שהיה  מבינים  וכולם  אחד,  בתיק 
כאן סיכול ממוקד. הוא עדיין מצ־

שתלוי  השני  בתיק  הדין  לגזר  פה 
עוול  זה  שנים.  שלוש  נגדו  ועומד 
בשביל  גדול  ועוול  בשבילו  גדול 
תחת  שנאנקים  אחרים  אזרחים 
ולק־ לחוקק  יש  החקירות,  סחבת 

צוב בזמן את תקופת החקירה. לא 
יתכן שיחקרו בן אדם כל כך הרבה 
זמן ויענו את דינו", חתם את דבריו. 

ההסתדרות: "להטיל 
מכס על יבוא מלט 

מיוון וטורקיה"
מאת שלמה גרין

הוועדה  התכנסות  לקראת 
היטל  להטיל  בהמלצה  המייעצת 
היצף על יבוא מלט מיוון וטורקיה, 
שלח היועץ המשפטי להסתדרות, 
דחוף  מכתב  שמיר,  יחיאל  עו"ד 
להיטלי  המייעצת  הוועדה  ליו"ר 
ולמרכז  ויניצקי,  דוד  עו"ד  היצף, 
בכיר היטלי סחר במשרד הכלכלה 
היתר:  בין  כתב,  ובו  ילמה,  משה 
קוראים  אנו  ההסתדרות  "בשם 
לחברי הוועדה המייעצת להמליץ 
היצף  היטל  להטיל  הכלכלה  לשר 
וטורקיה,  מיוון  מלט  יבוא  על 
למען ההגנה על תוצרת הארץ ול־
מען שמירה על פרנסתם של מאות 
רבות של עובדים בתעשיית המלט 

המקומית".
"ההס־ שמיר:  עו"ד  כתב  עוד 

של  קולם  להיות  מבקשת  תדרות 

פרנסתם  אשר  עובדים  מאות 
של  יבוא  בעקבות  בסכנה  נתונה 
ההסתדרות  היצף.  במחירי  מלט 
סבורה כי הגנה על תוצרת הארץ 
ישראל  תוצרת  רכישת  ועידוד 
מבחינה  הן  וראויות,  הכרחיות  הן 

כלכלית והן מבחינה חברתית". 
נשר  מחברת  עובדים  כ־250 
לייצור מלט, יפגינו היום מול מש־

רד הכלכלה והתעשיה בתל אביב 
הוועדה  בבנין  שתתכנס  בשעה 
להטיל  בהמלצה  ותדון  המייעצת 
מיוון  מלט  יבוא  על  היצף  היטל 
המיובא  המלט  כיום  וטורקיה. 
דבר  היצף,  במחירי  נמכר  לארץ 
המ־ בייצור  ופוגע  מכרסם  אשר 
היש־ בחברות  העובדים  קומי. 

ומלט  נשר  מלט,  לייצור  ראליות 
יוביל  שהדבר  חוששים  טוב,  הר 
תח־ בשל  בארץ,  הענף  לקריסת 

רות שאינה הוגנת.

הנגידה פלוג נפרדה מבנק ישראל
מאת שלמה גרין

פלוג,  הגב'  ישראל,  בנק  נגידת 
יש־ מבנק  סופית  אתמול  נפרדה 
בתפקיד.  שנים  חמש  לאחר  ראל 
אמיר  פרופ'  בתפקיד,  מחליפה 
לאחר  הנגיד  ללשכת  ייכנס  ירון, 

שהממשלה תאשר את מינויו. 
הקובע  ישראל  בנק  חוק  פי  על 

מקומו  את  ימלא  לנגיד  המשנה  כי 
של הנגיד במידה והנגיד חדל לכהן 
להשתמש  מוסמך  ויהיה  בתפקידו, 
נגיד  מונה  לא  עוד  כל  בסמכויותיו 
של  לתפקיד  לכניסתו  עד  חדש, 
הנגיד החדש, תשמש המשנה לנגי־

דה, ד"ר בודו טרכטנברג, כממלאת 
להש־ מוסמכת  ותהיה  הנגיד  מקום 

תמש בסמכויות המוקנות לנגיד.

בשל ההסלמה בדרום: נדחה 
מועד הדיווח והתשלום למע"מ 

מאת שלמה גרין

שר האוצר, משה כחלון, ומנהל 
סיכמו  יעקב,  ערן  המסים,  רשות 
והתשלום  הדיווח  מועד  דחיית  על 
בנו־ ב־15  החל  למע"מ,  התקופתי 
במבר 2018, לתאריך 19 בנובמבר 
2018, זאת לאור ההסלמה האחרו־
העו־ ציבור  על  להקל  ובמטרה  נה 
סקים באזור. הנחיה זו תקפה לגבי 

אזורי  לממונה  השייכים  העוסקים 
מע"מ באר שבע ומע"מ אשדוד.

לממונה  השייכים  עוסקים 
ומע"מ  שבע  באר  מע"מ  אזורי 
את  וישלמו  ידווחו  אשר  אשדוד, 
בנובמבר   19 תאריך  לאחר  המס 
בה־ המס,  קרן  על  יתווספו   2018
הצמ־ הפרשי  בחוק,  לקבוע  תאם 

מתאריך  החל  וקנסות  ריבית  דה, 
15 בנובמבר 2018. 
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לוחפון מידע נדלן למכירה והשכרה, ֳ
02-80- מנוי  דמי  ללא  נופש  ומידע 
באתר  מידע  עדכון  חדש!   30-444
דוא"ל   co.il.8030444 בכתובת 

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה
בזכרון  בלעדי!  בשוק!  חדשה 
מרווחת,  חדרים,   5.5 דירת  יעקב, 
מדהים,  נוף  אויר,  כיווני   3
נוחה,  קומה  הרחבה!  אחרי 
טל'   ONE נדל"ן  ש''ח   2,600,000

0548440016
[20050541]

במרכז   !ONE לנדל"ן  בלעדי 
חדרים   4 דירת  סורוצקין, 
 + קומפלט  משופצת  מרווחת, 
מרהיב,  לנוף  הפונה  מרפסת 
מעולה!  מחיר  ומאווררת,  מוארת 
ONE 054- נדל"ן ש''ח   2,500,000

844-0016
[20050540]

בפנים  בלעדי  אמיתית!!  מציאה 
חדרים   5.5 דופלקס  מאירות, 
 + מטר,   140 כ-  מאוד,  מרווחת 
ואמבטיה  שירותים  מרפסות,   3
כפולים, רק, 3,000,000 ש''ח נדל"ן 

ONE 054-844-0016
[20050529]

 2  + חדרים   3 דירת  בבעלזא, 
אויר  כיווני  סוכה,  מרפסות 
זקוקה  לפיצול,  ניתנת  מעולים, 
נדל"ן  החלטה!  למהירי  לשיפוץ, 

ONE טל' 0548440016
[20050528]

 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]

לפידות  ישראל  בבית  מציאה 
מטר   35 יחידה   + מטר   50 חד   2.5
 052-7658638 שח   1800.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050494]

בבית   ! מפוארת  בונבונירה 
כ70  חד   3 רוקח  ישראל/שמעון 
מטר רק 1720.000שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-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]

מטר 5חד  כ-110  בגאולה!  מציאה 
2130.000שח  רק  בגג  זכויות   +
 052-7658-638 זוכה!  הקודם  כל 

"היימשע 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]

כ  פסח  מטבח   + חד   3.5 בפישל 
רק  הרחבה  אפשרויות   + מטר   83
 052-7658-638 שח   2190.000

"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   2200.000 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]

בסנהדריה דירת פנטהוז כ 180 מטר 
6 חד + יחידה מושכרת רק 4100.000, 
052-7658- מצוינים  שכנים  מעלית, 

638 "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]

כ-90  חד   4 גור  מול  בירמיהו!! 
2090.000שח  רק  ק"כ,  מטר, 
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]

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]

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
בבנין  מתקדמת  בבניה  לנדא!  ליד 
חזית  ק"ה  מרווחת  יפהפיה   5 בוטיק 
"אפיק- סוכות   2 י.הורים   + מעלית   +

נכסים" 03-5791514
[20050536]

בפ.כץ בבניה באזור מעולה 3 גדולים 
גבוה)  עצמי  הון  (נדרש  מעלית   +
03- "אפיק-נכסים"  1,380,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20050535]

 + מאווררת  ד.גג  בן-פתחיה  באזור 
נוף פתוח 6ח' + מרפסת ק"ג + מעלית 
"אפיק-נכסים"  2,470,000ש"ח  חזית 

03-5791514
[20050534]

באזור ריינס פנטהאוז ק"ה + מעלית + 
מיידי 2,850,000ש"ח  נוף  בטאבו +  גג 
053-  03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20050533]

מיידי  חזית  ק"ק 100מ"ר  יגאל  באזור 
03- "אפיק-נכסים"  1,870,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20050532]

ענקית   5 יפהפיה  ד.גג  חגי  באזור 
חזית  ק"ג  גדולה  מרפסת   +
03- "אפיק-נכסים"  2,480,000ש"ח 

5791514
[20050531]

חדשה  90מ"ר  יצחק  לוי  באזור 
ו33מ"ר  ל50מר  מחולקת  מושקעת 
מעלית   + ק"ב  מאובזרות  מושכרות 
03- "אפיק-נכסים"  1,980,000ש"ח 

5791514
[20050530]

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]

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
באזור ריינס 4ח' חדשה ק"ד + מעלית 
03- "אפיק-נכסים"  5,500ש"ח 

053-3128884 5791514
[20050538]

מיידית  מטופחת  5ח'  בפארדו 
03- "אפיק-נכסים"  6,200ש"ח 

5791514
[20050537]

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]

בני ברק | משרדים
מרכז   8609  * ממשרד   יותר  הרבה 

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

ביתר עילית | מכירה
דירת4.5חד'   B1ב דיור!  למשפרי 
118מ''ר + היתר בניה ל90מ''ר, מחסן, 
חזית, נוף, כ''א מעולים * למשקיעים/
 + 3חד'  מעולה  במיקום   Aב שותפים 
מעולים  שכנים  בניה,  היתר  עם  גג 
רק  2גינות   + 3חד'  סופר  בחתם   *
תיווך   - דירות  ועוד   *  1.200.000

אמינות 02-5802563
[20050542]

מטר  חד 87  לוויזניץ 3  קרוב  במוצפי 
חלל   + מטר   70 להרחבה  אופציה   +
052- 1360.000שח  רק  מטר   60 כ 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050525]

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]

טאבו  שאול  באבא  ממש!!  מציאה 
משותף 3 חד כ 70 מטר ק"ד + מעלית 
690.000שח  רק  מטר   50 אופציה   +
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20048979]

 4 ל  מחולק  מטר   210 התניא  בבעל 
יחידות דיור תשואה חודשית 10000 
052-7658- 2430.000שח  רק  שח 

638 "הימשע תיווך-הנדלס"
[20047953]

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]

קרית גת 
למכירה  דירות  מבחר  הבית"  "תיווך 
ובכל  בקריה  נכסים  ניהול  ולהשכרה 
רחבי העיר יהושע עבער -0504-126

124
[20048907]

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]

עמנואל | מכירה
מיידית  חדשה  וילה  עמנואל  ברמת 
93 מ"ר בנוי + חצר 125מ"ר + אופציה 
950,000ש"ח  נוספת  קומה  לבנית 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20050539]

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

לחודש) 03-6201313
[20050497]

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

7139409
[20050021]

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 צז    דף היומי ירושלמי: פאה לה    חובות הלבבות: 
חשבון הנפש השביעי (העבדות)    משנה יומית: בבא קמא ב, ג-ד    הלכה 
יומית: או"ח שז, ו-ח    רמב"ם יומי: אישות כ-כב    שו"ע הרב - רב יומי: 
הפקר ו-ט    דף היומי - זוהר: בא, סעי' קמג-קנז    חפץ חיים: לה"ר ח, א-ב  

  העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' יב.

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

8:458:478:478:478:488:45סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:079:099:089:099:099:06סוף זמן תפלה מג"א

9:389:409:409:409:409:38סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
11:2411:2511:2411:2611:2611:22חצות היום

11:5411:5511:5411:5611:5611:52מנחה גדולה
16:4416:4016:4116:4316:4216:39שקיעת החמה

זמנים למחר

4:354:364:364:374:374:34עלות השחר
5:145:165:165:165:175:15זמן ציצית ותפילין

6:056:156:076:096:096:05הנץ החמה

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 
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]

בירושלים ַ בת"ת  צהרונים  לרשת 
העשרה,  לחוגי  אברכים  דרושים 
נא   14:00-15:30 פעילות  שעות 

לפנות 053-3158267
[20050526]

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]

ביקוש עבודה 
בעל  ויסודי  זריז  תורני  מגיה  התפנה 
m05276@ לפרטים:  רב.  נסיון 

okmail.co.il
[20050527]

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]

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

נמוך!! 054-8571355
[20049322]

הקו האדום
-208.8

היום: 214.66-
אתמול: 214.655-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
17-12

תל אביב
22-16

חיפה
19-15

גולן
18-20

טבריה
23-15

גליל
14-10

באר שבע
21-12

אילת
25-16

מזג האויר
טמפ' נמוכות מהרגיל

היום - מעונן חלקית, צפויים ממטרים 
מקומיים מלווים בסופות רעמים 

יחידות. בנחלי הדרום והמזרח קיים 
חשש לשיטפונות. הטמפרטורות יהיו 

נמוכות מהרגיל לעונה.

שישי - גשם מידי פעם בצפון הארץ 
ובמרכזה ויתכנו בסופות רעמים 

בודדות. במהלך היום הגשמים יחלשו 
ויתמעטו. הטמפרטורות יוסיפו 

להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

שבת - נאה עד מעונן חלקית עם 
עליה בטמפרטורות.

ראשון - מעונן חלקית בעננות בגובה 
רב עם עליה נוספת בטמפרטורות 

בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות 
הבוקר ינשבו רוחות ערות בהרי 

הצפון.

ראשוןשבתשישי
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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 
03- שבת:  לפני  משעתיים  שבת  לשאלות בהלכות  פתוח  קו    02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
6161616  והגית שאלות בדיני שבת, יום ו' מ-8:00: 1-599-560-560  תמיכה לטיסות ללא סרטים: -1-707

707-613  שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658  שיעורים בגמ' הלכה ומוסר: 
03-6171001  מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

המרכז  בני  שמע    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   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה    02-6512222  11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול    1800-20-18-18
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- הדת:  מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל:  אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין:  הרב  בראשות 

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 סופר פארם רמות 052-4167723 שד' גולדה מאיר 255 קניון רמות    בני ברק סנטר פארם 073-2688970 
אהרנוביץ' 12, ב"ב    תל אביב סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם 
 077-8880780 רמז  פארם  סופר  נתניה      08:00 עד   19:00 מהשעה   4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור 
רח' סמילנסקי פינת רמז    חיפה סופר פארם מרכז רפואי רמב"ם 050-8900432 העלייה השניה 11    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

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]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

?
03-6777141    ‘
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שבועיים לאחר שהופל ארצה בתחנת רכבת

ניו יורק: נפטר ניצול שואה 
שהותקף בתחנת רכבת

משטרת ניו יורק תגביר את המאמצים המודיעיניים כדי ללכוד את האלמוני 
שתקף את הקשיש וגרם כעת למותו הטראגי

מאת א. למל

יהודי  ז"ל,  זולצינגר  קורט 
ניצול שואה, תושב ניו יורק, נפטר 
במצב  היה  בהם  שבועיים  לאחר 
בת־ מהרציף  שהופל  לאחר  קשה, 
שעדיין  אלמוני  ידי  על  רכבת  חנת 

לא נתפס. 
בידי  לרצפה  הופל  זולצינגר 
אלמוני בתחנת הרכבת 'פן סטיישן' 

האלמוני  התוקף  סיטי.  יורק  בניו 
הדף אותו ארצה ואז מיהר לעלות 

על רכבת ולהיעלם מהמקום.
זולצינגר היה בן 89 בפטירתו. 
מאז פציעתו הוא היה שרוי במצב 
המ־ הרשויות  נציגי  תרדמת.  של 

טראגית  פציעה  בכך  ראו  קומיות 
ובלתי הפיכה.

בירת  בווינה,  נולד  זולצינגר 
כאשר   11 בן  והיה  אוסטריה, 

מציפורני  להימלט  הוריו  החליטו 
בסיביר  התגלגלו  הם  הנאצים. 
ניסים  גם  אך  רב  סבל  שם  וחוו 
עד  ליפן  נדדו  כך  אחר  ממש.  של 

שהגיעו משם לאמריקה.
כי  הודיעה  יורק  ניו  משטרת 
המודי־ המאמצים  את  תגביר 

האלמוני  את  ללכוד  כדי  עיניים 
כעת  וגרם  הקשיש  את  שתקף 

למותו הטראגי. 

ארה"ב: סערה בוויסקונסין לאחר שעשרות 
תלמידי תיכון הצדיעו במועל יד

אתר ההנצחה באושוויץ שבפולין: "זו הסיבה לכך שמדי יום ביומו אנחנו עובדים קשה כדי 
לחנך. עלינו להסביר את הסכנה הטמונה בהתעוררות של אידיאולוגיה שטופת שנאה"

מאת א. למל

פתחו  בוויסקונסין  הרשויות 
תמו־ שהתפרסמה  לאחר  בחקירה 
תלמידי  עשרות  נראים  שבה  נה 
בית ספר תיכון בעיר 'ברבו' מצדי־

עים במועל יד. 
שה־ נראה  הרשויות  לדברי 

בית  לשטח  מחוץ  צולמה  תמונה 
אירוע  במסגרת  ושלא  הספר 
שארגן בית הספר, אבל הרשויות 
תוך   – צעדים  לנקוט  מתכוונות 
שיתוף פעולה עם ההורים – ויית־

כנו גם צעדים משפטיים.
וויסקונסין  של  הסנאט  חבר 
נגד  נמרצות  מחה  אפנבאך  ג'ון 
מקום  "אין  המבחיל.  המעשה 
אמר.  הזה",  מהסוג  לדבר  בעולם 
הם  לאחרונה  רואים  שהם  "ממה 
חסר  להיות  בסדר  שזה  מבינים 

סובלנות וגזען. אבל זה לעולם לא 
כך. זה מעולם לא היה. וזה לעולם 

לא יהיה".
באושוויץ  ההנצחה  אתר 
הת־ על  הוא  אף  מחה  שבפולין 

לכך  הסיבה  "זו  המבישה:  מונה 
עובדים  אנחנו  ביומו  יום  שמדי 

להסביר  עלינו  לחנך.  כדי  קשה 
בהתעוררות  הטמונה  הסכנה  את 
שנאה.  שטופת  אידיאולוגיה  של 
אושוויץ – על תאי הגז שבו – היה 
של  מאוד  ארוך  תהליך  של  סיומו 
הפיכת השנאה לדבר שגרתי שמ־

תייחסים אליו בנינוחות".

צרפת: כתובות אנטישמיות על 
ביתו של ראש עיריה יהודי 

ראש העיר: "יצאתי לקחת את העיתון בבוקר, ואז גיליתי את זה. זה המם אותי. 
תהיתי מה עשיתי שזה מגיע לי"

מאת א. למל

יהודי  עיריה  ראש  של  ביתו 
אנ־ שנאה  בכתובות  כוסה  בצרפת 
טישמיות, שרוססו בסמיכות ליום 

השנה לליל הבדולח.
כתובות  ריססו  אלמונים 
של  ביתו  על  אנטישמיות  נאצה 

העיר  מועצת  ראש  וולף,  אטיין 
במחוז  הממוקמת  עיר  ברימאט, 
המחוז  לבירת  וסמוכה  בא־רן 

שטרסבורג. 
לכלי  סיפר  העיר  ראש 
"יצא־ המקומיים:  התקשורת 

בבוקר,  העיתון  את  לקחת  תי 
המם  זה  זה.  את  גיליתי  ואז 

שזה  עשיתי  מה  תהיתי,  אותי. 
מגיע לי".

אשר,  אלו  לכל  גדולה  "תודה 
את  הראו  אחרת,  או  זו  בצורה 
את  חשים  אנחנו  בנו.  תמיכתם 
לבית  שנוצר  הנזק  הסולידריות. 
בטוחים  נשארים  ואנחנו  יטופל, 

ורגועים".

קנצלרית גרמניה באירוע זכרון ליל הבדולח: "המדינה חייבת 
לפעול באופן עקבי, כאשר מובעת שנאה ליהודים ושנאה לישראל"
המועצה המרכזית של יהודי גרמניה הטילה על מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה חלק מהאחריות למתקפות 

ולהסתה נגד יהודים 
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חיים  שוב  בגרמניה  ”יש 
ובעונה  בעת  אך  פורחים  יהודים 
אנטישמיות  חווים  אנחנו  אחת 
על  מאיימת  אשר  דאגה,  מעוררת 
במ־ וכן  בארצנו,  היהודיים  החיים 
קומות אחרים בעולם אשר האמנו 
קנצלרית  אמרה  בטוחים“,  שהם 
זכרון  באירוע  מרקל  גב'  גרמניה 
מלכתי לרגל 80 שנה ליל הבדולח. 
"המדינה חייבת לפעול באופן 
שנאה  מובעת  כאשר  עקבי, 

באופן  לישראל,  ושנאה  ליהודים 
מילולי ובלתי מילולי, מצד אנשים 

על  עוצבו  אשר  בארצנו,  החיים 
אמרה  אחר“,  ותרבותי  דתי  רקע 

מרקל.
קיים  שיהיה  שאסור  ”כשם   
באנשים  כללי  חשד  פעם  אף 
באלימות  נוקטים  אם  מוסלמים, 
בשם הדת שלהם, כך ברור באותה 
באר־ חי  אשר  אחד  שכל  המידה, 

בערכי  במוצהר  לדגול  חייב  צנו 
החוקה שלנו“.

הטענה  פי  על  הצער,  למרבה 
על  המשטרתית  ההגנה  הפכה 
מוסדות יהודיים לדבר שבשגרה. 
מהתקפות  נחרדים  אנחנו  ”אבל 
כיפה,  חובשים  אשר  אנשים,  על 
מול  אל  אונים  חסרי  ועומדים 
יהודית  מסעדה  על  ההתקפה 
עבירות  של  זו  צורה  בחמניץ“. 
מעוררת  אנטישמיות  פליליות 
רדיפות  מתחילת  רעים  ”זכרונות 
אמ־ השלושים“,  בשנות  היהודים 

רה הקנצלרית.
לדבריה, נדרש מכל אחד להגן 
על ערכי היסוד של החוקה. ”המ־

נחוש  באופן  לפעול  חייבת  דינה 
אנטי־ הדרה,  הכפשה,  נגד  ועקבי 

שמיות, גזענות וקיצוניות ימנית“, 
אמרה מרקל.

המרכזית  המועצה  כך  בתוך 
מפל־ על  הטילה  היהודים  של 

חלק  לגרמניה  אלטרנטיבה  גת 
ולהסתה  למתקפות  מהאחריות 

נגד יהודים. 
יושבת  אשר  ”מפלגה, 
בבונדסטאג בקצה הימני הקיצוני 
לכלל  זאת  הסתה  שכללה  ביותר, 
המשלהבים  מציתים  הם  אומנות. 
את הרוחות“, אמר נשיא המועצה 
באירוע  שוסטר,  יוזף  המרכזית, 
לליל  שנה   80 לרגל  מיוחד  זכרון 

הבדולח, וזאת מבלי לנקוב בשמה 
של המפלגה במפורש.

לשום  כבוד  רוחשים  לא  ”הם 
דבר“, אמר שוסטר תוך רמיזה על 
כמכשיר  מנצלים,  ”הם   .AfDה־
לוחמי  את  מטרותיהם,  להשגת 
לדבריהם,  האמיצים  ההתנגדות 
ולניצולי  לקרבנות  לועגים  הם 
את  מציגים  שהם  בכך  השואה, 
פחות  יחסי,  באור  הנאצים  פשעי 
בהצגה  עוסקים  הם  מוחלט. 
ורוצים  ההיסטוריה,  של  מעוותת 

להרוס את תרבות הזכרון שלנו“.
הנאצים  נתנו  הבדולח  בליל 
הצגה  להעלאת  הפקודה  את 
נגד  עממי“  ”זעם  של  מבוימת 
היהודים בכל רחבי גרמניה. אלפי 
ונבזזו.  הוצתו  ועסקים  כנסת  בתי 
הושפלו  יהודים  אלפי  עשרות 
לא   – מתו  אנשים  כמה  והוגלו. 
על  דיבר  הנאצי  המשטר  ברור. 
היס־ הי"ד.  שנרצחו  יהודים   91

הנחה,  מנקודת  יוצאים  טוריונים 
יהודים  מ־1,300  למעלה  שהיו 
מה־ כתוצאה  נהרגו  אשר  הי"ד, 

נחשבים  הפוגרומים  פוגרום. 
וההשמדה  הרדיפה  של  לתחילתן 
השיטתית של היהודים בגרמניה.

המועצה המרכזית לא הזמינה, 
 AfDה־ סיעת  את  יחידה,  כסיעה 
”זה  הזכרון.  לטקס  בבונדסטאג 
הקהילה  עבור  נסבל  בלתי  היה 
שנה   80 היום,  לדעת  היהודית, 
נציגים  שיש  הבדולח,  ליל  לאחר 
שו־ אמר  בקרבנו“,  זו  מפלגה  של 

גרמניה  נשיא  של  בנוכחותו  סטר 
חברים  שטיינמאייר,  ולטר  פרנק 
בממשלה, וכן פוליטיקאים ברמה 
הפדראלית וברמת מדינות המחוז 

בגרמניה.

אות חסידי אומות העולם הוענק 
למשפחה מקרקוב שהצילה ילד יהודי
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שהתקיים  מיוחד  בטקס 
בירושלים,  ושם'  'יד  במוסד 
העו־ אומות  'חסידי  אות  הוענק 
מקרקוב,  קוסק  הזוג  לבני  לם' 
בש־ יהודי  ילד  להצלת  שסייעו 

נות המלחמה.
בשמו  או  ולאדק  ואלדמר 
היהודי ישראל טורן נולד בשנת 
עם  וורשה.  של  בפרבר  תרצ"ה 
בן  רק  בהיותו  המלחמה  פרוץ 
אמו למח־ חמש שנים הצטרפה 

בהעברת  ועסקה  היהודית  תרת 
וורשה  גטאות  בין  ומזון  מסרים 
נת־ מסוים  בשלב  ומיידז'שין. 

על  נרצחה  הנראה  וככל  פסה, 
שליד  מיידנק  במחנה  ה'  קידוש 

לובלין.
במשך  שרד  ישראל  הילד 
פרוץ  ולפני  משנתיים,  יותר 

ניסן  בחודש  וורשה  גטו  מרד 
להפקידו  אביו  הספיק  תש"ג 
כאשר  ואולם  פולני.  מכר  בידי 
שינה  בגטו  הלחימה  התגברה 
לשמור  מיאן  דעתו,  את  המכר 
על הילד, ושלח את הילד חזרה 
לאביו. הילד שלא ידע את הדרך 
ברחובות  שוטט  חזרה,  הביתה 
שנתקל  עד  ימים  כמה  במשך 
לתחנת  מובלת  יהודים  בקבוצת 
הרכבת, ביניהם ראה לפתע את 
לה־ לו  אסור  כי  ידע  אבל  אביו, 

אותו  גם  יתפסו  אז  שכן  תקרב, 
ויובילו גם אותו עם הנרצחים.

בר־ לשוטט  המשיך  הילד 
אשה  בידי  שנמצא  עד  חובות 
שהוא  לו  האמינה  שלא  פולניה, 
הסכימה  זאת  עם  אבל  פולני, 
אותו  נטלה  היא  אותו.  להציל 
לביתה, שם שיכנה אותו בעליית 
בני  שאר  של  ידיעתם  ללא  הגג 

משפחתה, ובכל לילה הביאה לו 
אוכל לעליית הגג.

עברה  מה,  תקופת  לאחר 
היא  בוורשה.  להתגורר  האשה 
עם  ויחד  הילד,  את  עמה  נטלה 
פשקיט  סטניסלב  מר  בעלה 
שנתיים  במשך  הילד  על  שמרו 
עליו.  והגנו  לו  דאגו  תמימות, 
הילד  נלקח  המלחמה  לאחר 
בלודז',  יהודי  יתומים  לבית 
כך  לישראל.  נשלח  ובהמשך 
מצי־ בזכות  המלחמה  את  שרד 

ליו.
אותות  הענקת  של  הטקס 
התקיים  העולם'  אומות  'חסידי 
'יד  של  הכנסת  בית  בהיכל 
ידי  על  האות  הוענק  שם  ושם', 
אומות  חסידי  מחלקת  מנהל 
יואל  ד"ר  ושם',  ב'יד  העולם 
של  בתם  קוסק,  לגב'  זיסנויין 

יוליאן וזוג'.

jpg.ביתו של ראש העיר

גרמניה: נחשפה קבוצת חיילים 
מובחרים שהקימו תא ניאו־נאצי

תכננו לזרוע כאוס ולהתנקש בחיי יו"ר מפלגת 
הירוקים קלאודיה רוט, שר החוץ הייקו מאס 

והנשיא לשעבר יואכים גאוק 
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של  העלית  מיחידת  חיילים 
ניאו־נא־ תא  הקימו  גרמניה  צבא 
מנהיגי  לרצוח  ותכננו  חשאי  צי 
מהגרים,  ארגוני  וראשי  שמאל 
לסכל  הצליחו  הרשויות  זאת,  עם 
חושף  כך  החיסולים.  תכנית  את 

מגזין פוקוס.
תכננו  החיילים  הדיווח,  עפ"י 
יו"ר  בחיי  ולהתנקש  כאוס  לזרוע 
רוט,  קלאודיה  הירוקים  מפלגת 
והנשיא  מאס  הייקו  החוץ  שר 
התמ־ הם  גאוק.  יואכים  לשעבר 

מבקשי  קבוצות  במנהיגי  גם  קדו 

בהפצת  האשימו  שאותם  מקלט 
טרור ואי־סדר חברתי.

דו"ח על סיכול התא העלה כי 
תמו־ מציירות  הרבות  "החקירות 

מתנערים  שאינם  קושרים  של  נה 
מרצח מתנגדים פוליטיים".

המשטרה  סברה  בתחילה 
אז  אבל  סרק,  דיבורי  אלו  היו  כי 
מקצין  מידע  קיבלו  החוקרים 
הקושרים  האוויר.  בחיל  לשעבר 
'יוני־ ששמו  לארגון  שייכים  היו 

בחיילים  לטפל  כדי  שהוקם  טר', 
ובאפריקה,  באפגניסטן  שלחמו 
אך הוא מכחיש כי ידע על קיומה 

של הקבוצה.

jpg.חייבת לפעול באופן עקבי. הפרלמנט בגרמניה
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