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ביתר עילית
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ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, ג' בשבט תשע"ט

יצחק אהרן ברנשטיין
בהר"ר נפתלי יעקב הי"ו 

ישיבת טשכנוב
בית שמש 

רבקה הניג 
בהר"ר יוסף הי"ו 
סמינר כלל חסידי ביתר
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, ג' בשבט תשע"ט
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טנא מלא ברכות לאיש ליבו פתוח לשמח קטנים וגדולים בעת מחלתם ולעמוד להם לעזר ולהיות לאחיסמך

ורעייתו ומשפחתו הנכבדה לרגל השמחה השרויה במעונם 
בשמחת אירוסי הנכד בן לחתנם הרב ישראל סלמון ורעייתו עב"ג.

וש ו י י " וא ניאמץ א יאט " א ני מל "ל זצו יא טו שמואל ' י צ נכ

יזכו בני המשפחה ובראשם הסבא הגדול, לרוות מלוא חפנים נחת יהודית מכל יוצאי חלציכם. 
קול ששון וקול שמחה ישמע תמיד במשפחתם. זכות פועלם למען שמח לב נדכאים תעמוד להם

 ולזרעם שלא תפסק שמחה יהודית שורשית מביתם מעתה ועד עולם. 

הנהלת 'לב מלכה'      העובדים         המתנדבים

במעונם השרויה השמחה לרגל כבדה

טנים וגדולים בעת מחלתם ולעמוד להם לעזר ולהיות לאחיסמך

א"א טליט אאההררווןן ללייבב אאבבררממןן ששל בב
במעונם השרויה השמחה לרגל הנככבדה ומשפחתו ורעייתו

טנא מלא ברכות לאיש ליבו פתוח לשמח ק

הרר מלכהלכה ה' ל'לב מב רו"ר ארארגוןגון  יו
הנ ומשפחתו נכורעייתו
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ו בני המשפחה ובראשם הסבא הגדול, לרוות מלוא חפ
שמחה ישמע תמיד במשפחתם. זכות פועל

רעם שלא תפסק שמחה יהודית שורשית מ

הכה'      העוהעובדיםם לב'לב מל נההנהלת 

בוהוש חסידי ואב"ד רב ד חסידי בוהושאטרא-ניאמץ ניאמץ רב ואב אטרא

נים נחת יהודית מכל יוצאי חלציכם. 
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ברוך דיין האמת
 
 

בצער רב וביגון קודר מודיעים אנו על פטירתה בשם טוב ובשיבה טובה של 
אמנו וזקנתנו, רבת המעשים, גומלת חסדים טובים, התהלכה עם קונה בתמימות 

 לתורה חסידות ויר"ש, נזדככה ביסוריםובאמונת צדיקים, חינכה צאצאיה 
 

 מרת

נהיו טויבע

גלבשטיין
 ע"ה

 "לז אליהו דוד גלבשטייןאלמנת הרה"ח ר' 
 מחשובי חסידי לעלוב

 "ל מקרסטירז סמטוואלף זאב בת הרה"ח ר' 
 

 הלויתה התקיימה ביום שלישי ב׳ שבט תשע״ט ונטמנה בהר המנוחות
 

 :המתאבלים מרה, משפחות
 גלבשטיין, זייבלד                                         

 

 הי"ו גלבשטין 'ישעי 'ר יושבים שבעה בבית בנה
 כניסה ב' ירושלים 72רח' שמואל הנביא 

 מנחה ומעריב בזמן 8:00התפילות: שחרית  זמני
 בני ברק 21הי"ו ישב ביום ששי ובמוצ"ש בביתו רח' צירלסון  מרדכיבנה ר' 

בסימן 23 שנה לייסוד המעצמה התורנית

היום תיפתח הכנסיה העולמית השנתית 
של 'דרשו' בקונטיקט שבארה"ב 

ראשי הסניפים של 'דרשו' מ־26 מדינות בעולם יתכנסו לרצף של דיונים עם הנהלת הארגון העולמית ^
נשלמות ההכנות לקראת ההתכנסות הגדולה שתיערך בשב"ק בסטמפורד, קונטיקט, בראשות מרנן ורבנן 

גדולי ישראל וראשי הישיבות בארה"ב ובצפון אמריקה 
אינטנסיבית  היערכות  לאחר 
היום  תיפתח  מרובות,  והכנות 
של  השנתית  העולמית  הכנסיה 
'דרשו', בעיירה סטמפורד שבקונ־
של דיונים  ארה"ב, במרתון  טיקט, 
הסניפים  הנהלות  ידי  על  שייערכו 

ברחבי  מדינות  מ־26  'דרשו'  של 
העולם, יחד עם ההנהלה העולמית 

של הארגון. 
לייסודה  שנה   23 בסימן  זאת, 
הנ־ אשר  התורנית,  המעצמה  של 

חילה לעם ישראל את לימוד 'הדף 

לאין  והשביחה  בהלכה',  היומי 
על  היומי'  'הדף  לימוד  את  ערוך 
מדי  נבחנים  עליו  הבבלי,  הש"ס 
חודש אלפי אברכי כוללים ובעלי 
יום  תלמודם  על  השוקדים  בתים, 
מסכת  אחר  מסכת  ומסיימים  יום, 

בס"ד. 
היום  יסקרו  הדיונים  במהלך 
ראשי הסניפים את תנופת ההתפ־

פעילויות  של  וההתרחבות  תחות 
'דרשו' השונות במדינות הפזורות 
פו־ שבהן   – יבשות  חמש  פני  על 

להביא  מטרה  מתוך  'דרשו',  על 
בית  לכל  ההלכה  לימוד  אור  את 
חודשיים  מבחנים  ולקיים  יהודי, 
תמידין כסדרן בכל נקודה בעולם 
יהודים  של  קהילה  מתנהלת  בה 

שומרי תורה ומצוות. 
בכינוס  ישתתפו  היתר  בין 
מאירופה,  'דרשו'  סניפי  ראשי 
לצד  אמריקה,  ודרום  צפון  אסיה, 
המנצחת  בארה"ק  הארגון  הנהלת 
כולו,  העולם  ברחבי  המלאכה  על 
כמו גם ההנהלה העולמית שמקום 

מושבה בטורונטו שבקנדה. 
העולמית  השנתית  הכנסיה 
תגיע לשיאה בעז"ה בשבת קודש, 
לסטמ־ יתכנסו  שבת  כשבערב 

יהודים  אלפי  שבקונטיקט  פורד 
ארה"ב  רחבי  מכל  תורה  עמלי 
וצפון אמריקה, ובראשם מרנן ור־

לים,  מעבר  אשר  הדור  גדולי  בנן 
וראשי הישיבות הקדושות. 

הרמטכ"ל איזנקוט: "בלי כסף 
קטארי הפיצוץ יגיע מהר יותר"
הרמטכ"ל היוצא נפרד מראשי הרשויות בעוטף עזה 
ואמר להם כי קיים סיכוי בינוני להתפרצות מערכה 

נוספת בעזה בשבועות הקרובים

מאת סופרנו הצבאי

גדי  רא"ל  היוצא  הרמטכ"ל 
לשיחת  אתמול  נפגש  איזנקוט 
פרידה עם ראשי הרשויות בעוטף 
בפגישה  תפקידו.  סיום  לפני  עזה, 
אלון  שדרות,  עיריית  ראש  נכחו 
האזורית  המועצה  ראש  דוידי, 
המוע־ ראש  ירקוני,  גדי  'אשכול', 

אופיר  הנגב',  'שער  האזורית  צה 
האזו־ המועצה  וראש  ליפשטיין 
רית 'חוף אשקלון', איתמר רביבו.

עשר,  בחדשות  הדיווח  פי  על 
לא  מצב  תמונת  תיאר  איזנקוט 
הסיכויים  ולדבריו  אופטימית, 
בשבועות  באזור  נוספת  למערכה 
הקרובים הם בינוניים. "אני מקווה 

נלכד המחבל שביצע את הפיגוע בצומת גבעת אסף
המחבל עאצם ברגותי היה שותף לביצוע פיגוע הירי בטרמפיאדה בעופרה ^ הוא נעצר בחסדי שמים בכפר אבו שח'ידם והיה עסוק 

בהכנות לפיגועים נוספים
מאת סופרנו הצבאי

והמ־ השב"כ  צה"ל,  כוחות 
שמים  בחסדי  הצליחו  שטרה 
בר־ עאצם  המחבל  את  ללכוד 
הירי  פיגוע  את  ביצע  אשר  גותי 
שבו  אסף,  בגבעת  בטרמפיאדה 
יוסף  מור  יובל  חיילים  שני  נרצחו 
ויוסף כהן הי"ד. עאצם היה שותף 
בטרמפיאדה  ירי  פיגוע  לביצוע 
צאלח  אחיו  עם  יחד  בעופרה 
נסיון  במהלך  נהרג  אשר  ברגותי 

מעצרו.
עאצם  כי  נמסר  מהשב"כ 

בכפר  מסייעניו  אחד  בבית  נעצר 
עסוק  והיה  בבנימין,  שח'ידם  אבו 
בימים האחרונים בהכנות לביצוע 
מעצרו  במהלך  נוספים.  פיגועים 
נתפס רובה מסוג קלצ'ניקוב, תח־

לראיית  אמצעים  וכן  רבה  מושת 
לילה.

"המעצר שבוצע על ידי לוחמי 
שב"כ וימ"מ הוא שיאו של מאמץ 
לא־ מיד  שהחל  ומבצעי  מודיעיני 

חר הפיגוע, במהלכו, הפעיל שב"כ 
מבצ־ מודיעיניות,  יכולות  וצה"ל 

לצורך  שונות  וטכנולוגיות  עיות 
של  מעצר  כולל  המפגע,  איתור 

מקרב  וסייענים  פעילים  עשרות 
בנימין",  בגזרת  החמאס  תשתיות 

אומרים בשב"כ.
אסף  גבעת  בצומת  בפיגוע 

מור  יובל  צה"ל  חיילי  שני  נרצחו 
חייל  הי"ד.  כהן  ויוסף  הי"ד  יוסף 
קשה  באורח  נפצע  מהגדוד  נוסף 
מאוד ותושבת בית אל נפצעה אף 

היא באורח קשה.
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
את  מברך  "אני  בתגובה,  מסר 
לכידת  על  והימ"מ  צה"ל  השב"כ, 
המחבל השפל שביצע את הפיגוע 
לפיגוע  שותף  והיה  אסף  בגבעת 
ישראל  של  הארוכה  ידה  בעפרה. 
באזרחינו  שפוגעים  מי  לכל  תגיע 
את  עמם  תמצה  ישראל  ומדינת 

הדין".

ראש השב"כ הזהיר מהתערבות זרה 
שתשפיע על תוצאות הבחירות

מאת כתב המבשר

ארגמן,  נדב  השב"כ,  ראש 
במהלך  דברים  שני  ביום  נשא 
אוניברסי־ ידידי  אגודת  כנס 
הפרסום  פי  על  אביב.  תל  טת 
ראש  סיפק  החדשות,  במהדורת 
שישנה  כך  על  מידע  השב"כ 
זרה  התערבות  של  אפשרות 
שתשפיע  הבחירות  במערכת 
מדובר  לדבריו,  תוצאותיה.  על 
לה־ שעשוי  מהלך  או  באירוע 
הקרובות  הבחירות  על  שפיע 
כי  בדיווח  נמסר  עוד  בישראל. 

הצנזורה לא אפשרה לפרסם את 
בפני  שנאמרו  למרות  הדברים, 

עשרות רבות של אנשים. 
אמר  שעברה  בשנה 
לחברי  איזנקוט,  גדי  הרמטכ"ל, 
הכ־ של  והביטחון  החוץ  ועדת 

צריכה  ישראל  לדעתו  כי  נסת 
של  לאפשרות  מודעת  להיות 
השלטון  על  להשפיע  ניסיונות 
סייבר.  תקיפות  באמצעות 
דומות  תופעות  הזכיר  איזנקוט 
בצרפת  בארה"ב,  שהתרחשו 
נקב  שלא  אף  ובאוקראינה. 
המדינה  של  בשמה  במפורש 

המקרים  בכל  לכך,  האחראית 
הללו יוחסו התקיפות וניסיונות 

ההתערבות לרוסיה.
מוקדם  הודיע  כך,  בתוך 
משרדו  כי  המדינה  מבקר  יותר 
ביקורת  לערוך  מתכונן  כבר 
במ־ היבטים  במכלול  שתעסוק 

למערכת  בקשר  הסייבר  רחב 
לדבריו,  הקרובה.  הבחירות 
לכ־ לבחירות  בנוגע  הביקורת 

הפריימריז,  לרבות  ה-21,  נסת 
חדש,  אתגר  בפנינו  מציבה 
חלק  כיום  שכן  ומהותי,  חשוב 

חמאס למצרים: אם הכסף הקטארי 
לא יגיע השבוע – נחדש המהומות

עיתון אל־אחבאר דיווח כי הארגון איים שבמידה והפעימה השלישית תתעכב, 
הפעילות בגבול הרצועה תתחדש בהדרגה ^ לפי הדיווחים חמאס במגעים עם 

קהיר – במטרה להפסיק את סנקציות הרשות
מאת סופרנו הצבאי

חמאס הודיע למודיעין המצרי 
כי במידה שראש הממשלה בנימין 
את  להעביר  שלא  יחליט  נתניהו 
המענק  של  השלישית  הפעימה 
הכספי מקטאר השבוע, הוא יחדש 
עזה  רצועת  בגבול  המהומות  את 
חמאס  שלדברי  פעילות  בהדרגה, 
תגיע לשיא ביום שישי. כך פורסם 
מפי  אל-אחבאר  בעיתון  אתמול 

מקורות בארגון. 
פו־ השבוע  בתחילת  כזכור, 

הרקטה  שיגור  בעקבות  כי  רסם 
לעבר אשקלון ושיגור טיסן הנפץ 
ישראל תקפיא את העברת הכסף 
להודעה  עד  לחמאס  הקטארי 

חדשה.
במסגרת  הדיווחים  לפי 
ביומיים  שמתקיימות  הפגישות 

למצרים,  חמאס  בין  האחרונים 
שמצ־ מנת  על  מגעים  מתקיימים 
הרשות  יו"ר  על  לחץ  תפעיל  רים 
להפסיק  מאזן  אבו  הפלסטינית 
את הסנקציות על רצועת עזה. בין 
לפתוח  בחמאס  מבקשים  היתר, 
ידי  על  שנסגר  רפיח -  מעבר  את 
בסגירת  רואים  בחמאס  הרשות. 
הר־ מצד  ברור  נסיון  רפיח  מעבר 
בביקורו  לחבל  הפלסטינית  שות 
הצפוי של ראש הלשכה המדינית 
הנייה,  אסמאעיל  החמאס  של 

במוסקבה בשבוע הבא. 
לדיווחים  בניגוד  זאת,  עם 
כניסתו  הקפאת  על  המוקדמים 
עזה,  לרצועת  הקטארי  הכסף  של 
פורסם בכלי תקשורת המקורבים 
האו"ם  ושליח  קטאר  כי  לחמאס, 
למזרח התיכון, ניקולאי מלאדנוב, 
הכסף  לפיו  לארגון  מסר  העבירו 

ייכנס לרצועה בתוך יומיים, בתנאי 
שלא יסלים את המצב הבטחוני.

בערוץ  דווח  יותר,  מוקדם 
ישראל  כי  הלבנוני  'אל־מיאדין' 
הקפיאה את הכנסת הכסף הקטרי 
לרצועת עזה בגלל שארגון חמאס 

לא מחויבת להבנות הרגיעה. 
בנימין  עכשיו  שרק  "חבל 
שישראל  למסקנה  הגיע  נתניהו 
לא יכולה לממן טרור נגד עצמה", 
כתב בתגובה לידיעה שר הבטחון 
"אני  ליברמן.  אביגדור  לשעבר 
הזאת  שההחלטה  לשמוע,  מקווה 
לב־ קשורה  ולא  מוחלטת  היא 

אחרי  נראה  לא  ושאנחנו  חירות, 
את  מחדש  נתניהו  את  באפריל   9
ובכל  לחמאס.  הכספים  העברות 
מקרה חייבים להבהיר - אין יותר 
ואזרחינו  שחיילינו  בלי  הטבות 

חוזרים הביתה".

באוצר מזהירים: בור תקציבי 
של 10 מיליארד שקל ב־2019
למרות זאת, שר האוצר כחלון ממשיך להביע התנגדות נחרצת להעלאת מסים

מאת שלמה גרין

התחי־ בקושי  הכספים  שנת 
לה והגירעון מתחיל לאיים: בע־
החשבונאות  נתוני  עדכון  קבות 
הלשכה  שמפרסמת  הלאומית 
המרכזית לסטטיסטיקה, מגמות 
ההכ־ בתוואי  ושינויים  עולמיות 
הכלכלן  אגף  ערך  ממסים,  נסות 
עדכון  האוצר  במשרד  הראשי 
לשנת  תחזיותיו  של  תקופתי 
הכספים 2019, והוא מזהיר מפני 
בור תקציבי של עשרה מיליארד 
ההכנ־ בין  פערים  בשל  שקל 
הוצאות  לבין  העדכניות  סות 
הע־ וההתחייבויות  הממשלה 

תידיות.
פי הנתונים המעודכנים,  על 
ב־2019,  הצפוי  הצמיחה  קצב 
פרטית,  בצריכה  עדכונים  לאור 
לעמוד  צפוי  והשקעות,  יצוא 
הרא־ הכלכלן  לתחזית  בהתאם 

במקביל  זאת  אחוז.   3.1 על  שי 
את  עדכן  ישראל  שבנק  לכך 

אחוז.  ל־3.4  הצמיחה  תחזית 
התחזיות על פיהן נבנה התקציב 
שאושר כבר לפני שנה עמדו על 

3.5 אחוזי צמיחה.
המדינה  הכנסות  במקביל, 
יעלו  ב־2019  ואגרות  ממסים 
מכ־306 מיליארד שקל  ב־2018

ל־318.4 מיליארד שקל ב־2019. 
מיליארד  של 12  בעליה  מדובר 
בפועל  ההכנסות  מול  אל  שקל 
מי־  4.7 של  ובירידה   2018 ב־ 

ליארד שקל ביחס לנתון שנחזה 
במועד אישור תקציב 2019.

התקציב  ביצוע  קצב  נוכח 
וההתפתחויות  ב־2018  הגבוה 
תקציב 2019 אישור  מאז  שחלו 

כגון מיצוי זכויות ניצולי שואה, 
שניתן  השיפוי  בהיקף  עליה 
הסכמי  לאומי,  לביטוח  למוסד 
גי־ החולים,  קופות  מול  ייצוב 

בחינוך  התלמידים  בהיקף  דול 
גבוה  ביצוע  קצב  וכן  המיוחד 
ציבורית  תחבורה  בפרוייקטי 
תשלומי  בהיקף  וירידה  מחד 

מאידך.  החוב  בגין  הריבית 
ההערכה היא כי היקף ההוצאה 
לע־ צפויה  ב־ 2019  התקציבית 

מוד על כ־400.7 מיליארד שקל. 
כי  מציינים  האוצר  במשרד 
נכון למועד זה, הפרשים בתחזית 
ההוצאות  ובתחזית  ההכנסות 
מעוד־ גרעון  לתחזית  מביאים 

סופי)  (לא  אחוזים   3.5 של  כנת 
ל־2019. בעת הזו משרד האוצר 
אשר  מבניים,  צעדים  מקדם 
להביא  ויוכלו  בממשלה  אושרו 
3.4 של  לרמה  הגרעון  לצמצום 

אחוז ואף למטה מכך.
לצמצום  נוספת  אפשרות 
מסים,  העלאת  היא  הגירעון 
כחלון  משה  האוצר  שר  אולם 
כולל  פעמים,  מספר  הבהיר 
אין  שלדעתו  האחרון,  בשבוע 
צורך בהעלאת מסים ושהוא לא 
מתכוון לנקוט בצעד הזה. הנתו־

נים המעודכנים שפרסם האוצר 
על  הלחץ  את  להגביר  עשויים 

שר האוצר. 

המערכת החורפית תגיע היום 
לסיומה. בבוקר ייתכנו שלגים במרכז
גשמי הברכה הגבירו את הזרימות בנחלים והעלו את מפלס הכנרת בתוך 

יממה אחת ב־8.5 ס"מ

מאת חיים מרגליות

שהתח־ החורפית  המערכת 
הצהריים  בשעות  אתמול  זקה 
והערב, תגיע היום בשעות לפני 
זאת,  עם  לסיומה.  הצהריים 
ייתכן  עדיין  הבוקר  בשעות 
הרי  של  הגבוהות  בפסגות  שלג 

המרכז. 
במהלך השבוע האחרון, עם 
הקצרות  החורפיות  המערכות 
החלה  העוצמתיות,  אך  אמנם 
סוף סוף זרימה משמעותית של 
לכנרת,  המובילים  הצפון  נחלי 
דבר שמעניק מעט אור למפלס 
מצב  אגם  של  במיוחד  הנמוך 
הלבן  בחרמון  הלאומי.  הרוח 
נערם כבר קרוב למטר של שלג, 
וכמויות המים שנרשמו בנחלים 
הם גבוהים במיוחד. תרמו לכך 
החוד־ במהלך  הגשמים  רצף 

שכבר  רצף  האחרונים,  שיים 
מספר שנים לא נרשם בישראל.
במה־ הוא  אף  שהגיע  הקור 
רב  לעומס  הוביל  המערכת,  לך 
ובחברת  החשמל,  במערכת 
צרי־ כי  אמש  הודיעו  החשמל 

של  לעומס  הגיעה  החשמל  כת 
מדובר  לא  ואט.  מגה   12,592
שנרשם  בחורף,  צריכה  בשיא 
על  ועמד  שנים  שלוש  לפני 

12,624 מגה ואט.
הש־ החורפית  המערכת 

המדינות  על  כל  קודם  פיעה 
ביוון  כך  באירופה,  הסמוכות 
באזו־ משלגים  נהנו  ובטורקיה 

רים לא שגרתיים, כמו באתונה 
שביוון שנצבעה בלבן.

היה  צפוי  בחצות,  אמש 
בגובה  להרים  גם  להגיע  השלג 

זאת  הארץ.  במרכז  מטר   800
במקביל לגשמים עזים ששטפו 

את רוב אזורי הארץ. 
וב־ מהגשמים,  כתוצאה 
ובפרט  האמור,  מהרצף  מיוחד 
הגשמים בצפון הארץ, התמלאו 
מאגרים רבים בגולן וגם הכנרת 
ס"מ  כ־8.5  של  עליה  רשמה 
המפלס  אך  אחת.  יממה  בתוך 
לכ־ וחסרים  מאוד,  נמוך  עדיין 
נרת עוד כ־5.5 מטרים כדי לה־

תמלא. עליה חריגה נרשמה גם 
בעקבות  החולה  אגמון  במפלס 

זרימת הנחלים.
המ־ השירות  פי  על 

גשמים  היום  טאורולוגי, 
ימשיכו  קלים,  ברובם  מקומיים 
ובמרכזה.  הארץ  בצפון  לרדת 
הרי  בפסגות  הבוקר,  במהלך 
של  גבוהות  ובפסגות  הצפון 
שלג.  לרדת  יוסיף  המרכז  הרי 
יתמעטו  והרוחות  הגשמים 
היום.  במהלך  בהדרגה  ויחלשו 
יוסיף להיות קר מהרגיל לעונה.

חמישי,  יום  ממחר,  החל 
עליה  תחול  קודש,  שבת  ועד 
לא  בטמפרטורות,  הדרגתית 
קודש  ובשבת  גשמים,  צפויים 
תהיינה  כבר  הטמפרטורות 

רגילות לעונה.

מזכיר המדינה האמריקאי: "אנחנו 
מכפילים את הלחץ הכלכלי על איראן" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האמריקאי  המדינה  מזכיר 
לא  כי  אתמול  אמר  פומפאו  מייק 
הלחץ  את  מכפילה  שארה"ב  רק 
הדיפלומטי על איראן, אלא שהיא 
לה־ שנועדו  בפעולות  נוקטת  גם 
הכבד  הכלכלי  שהלחץ  לכך  ביא 
משמעו־ במידה  לרעה  שמשפיע 
תית על הכלכלה האיראנית, יוכפל 

גם הוא. 
הנ־ כי  פומפאו,  אמר  עוד 

אין  מסוריה,  האמריקאית  סיגה 
של  להתחזקותה  להביא  כדי  בה 
כן  וכמו  הסורית,  בגזרה  איראן 
תביא  שהיא  סיבה  כל  אין  גם 
הטרור  ארגוני  של  להתחזקותם 
הפועלים בסוריה, ובראשם ארגון 

דאע"ש. 
התבטא  האחרונים  בימים  רק 

איראן,  של  הנפט  שר  סגן  בנושא 
הסנקציות  נכנסו  מאז  כי  שהודה 
האמריקאיות לתוקף, לא הצליחה 
איראן למכור "אפילו חבית אחת" 
קיבלו  שכן  למדינות  גם  נפט,  של 
והותר  מיוחד  פטור  מארה"ב 
לקנות  האמריקאים  ידי  על  להם 
האסלאמית.  מהרפובליקה  נפט 
סין  הודו,  יפן,  הללו  המדינות  בין 

ומספר מדינות נוספות. 

נשיא טורקיה ארודאן סירב לפגישה 
עם היועץ האמריקאי לבטחון לאומי 
הסירוב בא בתגובה להכרזתו של היועץ ג'ון בולטון, שנמסרה בירושלים, לפיה 

ארה"ב לא תוציא את כוחותיה מצפון סוריה עד שטורקיה תתחייב להימנע 
מפגיעה בכורדים

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טאיפ  רג'פ  טורקיה  נשיא 
הפגי־ את  אתמול  ביטל  ארדואן 
ובין  בינו  להתקיים  שתוכננה  שה 
לאומי  לבטחון  האמריקאי  היועץ 
ג'ון בולטון, שיצא מטורקיה מבלי 

לפגוש את נשיאה. 
בארץ  לביקור  הגיע  בולטון 
ששהה  ולאחר  השבוע,  בתחילת 
המריא  ושני  ראשון  בימים  כאן 
לארה"ב.  חזרה  בדרכו  לטורקיה 
הוא  המקורית  התכנית  פי  על 
עם  בטורקיה  להיפגש  אמור  היה 
של  שורה  לצד  ארדואן,  הנשיא 
אך  נוספים,  טורקיים  בכירים 
את  לבטל  ארדואן  החליט  כאמור 

הפגישה. 
כי  הבהיר  הטורקי  הנשיא 
שבעת  משום  הפגישה  את  ביטל 
בולטון  ג'ון  הודיע  בארץ  ששהה 
כוחותיה  את  תסיג  לא  שארה"ב 
מסוריה עד שהיא תקבל מטורקיה 
משמעית,  וחד  ברורה  התחייבות 
הכורדיים  בכוחות  תפגע  לא  שזו 

הדגיש  בולטון  באזור.  הפועלים 
לבני  לארה"ב  היו  שהכורדים 
נגד  במאבק  מאוד  חשובים  ברית 
כן  ועל  דאע"ש,  הטרור  ארגון 
רצון  או  יכולת  לאמריקאים  אין 
הטורקים  לחסדי  אותם  להפקיר 

העוינים אותם בגלוי. 
 לדברי ארדואן: "טורקיה תי־

לחם בכל ארגוני הטרור הפועלים 
בסוריה. זאת זכותנו וחובתנו לע־
שות זאת". חשוב לציין שטורקיה 
מגדירה את המיליציות הכורדיות 
טרור,  כארגוני  באזור  הפועלות 
של  הצהרתו  חלה  לכך  ובהתאם 

ארדואן גם עליהן. 
ה'ניו  פרסם  בבוקר  אתמול 
ידי  על  שנכתב  טור  טיימס'  יורק 
הנשיא הטורקי, בו שיבח ארדואן 
להסיג  טראמפ  של  החלטתו  את 
מצפון  האמריקאים  הכוחות  את 
הכתוב  בטור  טען  ארדואן  סוריה. 
את  לעשות  יודעת  "טורקיה  כי 
האמרי־ הנוכחות  וכי  העבודה", 
נדרשת  אינה  כבר  באזור  קאית 
שנותרו  השאריות  את  למגר  כדי 

מארגון הטרור דאע"ש. 
להימנע  ארדואן  של  החלטתו 
טראמפ,  של  יועצו  עם  מפגישה 
דיפלומטית  תיגר  קריאת  מהווה 
הק־ שבימים  וייתכן  ארה"ב,  על 
תגובה  על  עדכונים  נקבל  רובים 
ארה"ב  נשיא  של  מצדו  חריפה 

דונלד טראמפ.

המפלגה הדמוקרטית: נתנגד לחוק נגד 
ה־BDS עד לסיום השבתת הממשל

מחלוקת בקרב הדמוקרטים בנוגע לסעיף הקשור למדיניות ארה"ב במזרח התיכון, המאשר לממשלה לנקוט בהליכים נגד מחרימי 
ישראל ^ ברני סנדרס: "מונע מאמריקנים לממש את זכותם"

מאת כתב המבשר

המפלגה הדמוקרטית עשויה 
 ,BDSה־ נגד  חוק  לסעיף  להתנגד 
שיעלה בקרוב להצבעה בקונגרס 
האמריקני. זאת, עד לסיום השב־
תת הממשל. מדובר בחוק הקשור 
במזרח  האמריקנית  למדיניות 
בישראל  תמיכה  הכולל  התיכון, 
המעורבים  נגד  וסנקציות  ובירדן 
בין  בסוריה.  מלחמה  בפשעי 
סעיף  כאמור,  בחוק,  קיים  היתר, 
המתיר לממשל האמריקני לנקוט 
ארגונים  נגד  כלכליות  בסנקציות 

שמחרימים את ישראל.
שו־ צ'אק  של  הבכיר  עוזרו 
הדמוקרטית  הסיעה  מנהיג  מר, 
לסעיף  יתנגד  כי  הודיע  בסנאט, 
הממשל,  השבתת  לסיום  עד 
נוספים,  דמוקרטים  וסנאטורים 
כולם תומכים בחוק, עשויים לנ־
קוט בעמדה דומה. ויש גם קולות 
בקרב המפלגה שמתנגדים לחוק 

הקו־ חברת  בהם  עקרוני,  באופן 
שתק־ טאליב,  הפלסטינית  נגרס 

פה בחריפות את החוק. סנטורית 
ד'  בכירה,  דמוקרטית־יהודייה 
כתבה  מקליפורניה,  פיינסטיין 
כי "חרף תמיכתי הרבה בישראל, 
הוא  שכן  לחוק,  מתנגדת  אני 

באופן  שלנו  החוקה  את  מפר 
ברור".

הראשון  שהחוק  מגוחך  "זה 
הממשלה  השבתת  בזמן  שעולה 
שמממשים  אמריקנים  מעניש 
מעו־ להיות  החוקית  זכותם  את 

הסנטור  אמר  פוליטית",  רבים 

"צריך  סנדרס.  ברני  היהודי 
שלא  ההצעות  כל  את  לדחות 
יש  הממשל.  לפתיחת  קשורות 

ליישם סדרי עדיפויות".
הסנטור  רוביו,  מרקו  מנגד, 
מדינת  מטעם  הרפובליקני 
החוק  סעיף  את  שיזם  פלורידה, 

"השבתת  כי  אמר   ,BDSה־ נגד 
שב־ הסיבה  אינה  הממשלה 

רוצים  לא  הדמוקרטים  גינה 
תומכים  הם  בחוק.  לתמוך 

."BDSב־
דני  לאו"ם,  ישראל  שגריר 
דנון, בירך על הצעת החוק האמ־

זכותן  את  שמאשררת  ריקאית 
חוקים  לחוקק  המדינות  של 
השקעות  או  התקשרות  שימנעו 
בחברות המחרימות את ישראל. 
כלי  היא  האמריקאית  "היוזמה 
נוסף במערכה החשובה לבלימת 
הביטוי  שהיא   BDSה־ תנועת 
מודרנית.  לאנטישמיות  המובהק 
המח־ את  להחרים  הזמן  הגיע 
BDS לפעילי  ולהוכיח  רימים 

אלא  חסינות  אין  לשקרים  כי 
מחיר כבד. אנו מצפים ממדינות 
הפ־ לסיכול  להצטרף  נוספות 

בכל  האנטי־ישראלית  עילות 
החזיתות במערכה למען חשיפת 

האמת".
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להצטרפות להשלמת ספרי תהילים אפשר להתקשר לקו
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  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד
  המשך בעמ' ד

השלג בחרמון, אתמול

המחבל עצאם ברגותי בעת לכידתו

גם תומכי החוק מקרב הדמוקרטים יצביעו נגדו. גבעת הקפיטול
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רשימת הליכוד לכנסת: נתניהו יוכל 
לשריין מקום אחד ברשימה הבאה 

^ עוד אושר כי במידת  ועדת החוקה של הליכוד אישרה הצעה לפיה נתניהו יכול לשריין את המקום ה־21
הצורך תאושר לפני הבחירות הצעה לשריון נוסף ^ איוב קרא ייאלץ להתמודד ללא שריון? 

מאת מאיר ברגר

הליכוד  של  החוקה  ועדת 
ראש  הצעת  את  אתמול  אישרה 
בנימין  הליכוד  ויו"ר  הממשלה 
נתניהו, לפיה תוענק לו האפשרות 
עוד  ה־21.  המקום  את  לשריין 

תאושר  הצורך  במידת  כי  אושר 
נו־ לשריון  הצעה  הבחירות  לפני 
סף. ההצעה תובא להצבעה במרכז 

הליכוד בעוד ימים אחדים.
סוער  דיון  קיימה  הוועדה 
המפלגה  רשימת  הרכב  בנושא 
הממשלה  ראש  הבאה.  בכנסת 
במקו־ עבורו,  שריונים  שני  ביקש 

מות ה־19 וה־21, אך נציגי המרכז 
אחד  מקום  רק  לו  לאפשר  דרשו 

ברשימה. 
המקומות  הסיכום,  פי  על 
ולמגזרים  למחוזות  השמורים 
ה־16 לעומת  ה־19,  במקום  יחלו 
הש־ המקום  הקודמות.  בבחירות 

מור למגזר הלא יהודי, שבו אמור 
להיבחר השר איוב קרא, יהיה על 
הספק  ה־31,  במקום  ההצעה  פי 

ריאלי. 
מחוז  של  המשבצת  כן,  כמו 
שמ־ הרשימה  לפי  תידחק  יו"ש, 

והלא  ה־38  למקום  נתניהו  ציע 

לעולים  ייצוג  הבטחת  ריאלי. 
והייצוג  ה־28  למקום  נדחתה 
לצעירים ל־33. מיעוטים נמצאים 

במקום ה־35 בלבד.
במידה והשיריון לנציג המגזר 
כליל,  יבוטל  או  יידחק  הדרוזי 
במ־ שכן  להתמודד  יתקשה  קרא 

בודדים  קולות  אלפי  כמה  קום 
הוא יזדקק למספר גדול בהרבה. 

בתוך כך, הודיע אתמול האלוף 
התמודדותו  על  דיין  עוזי  במיל' 
כנציג  לכנסת  הליכוד  ברשימת 
בפריימריס  החוף  מישור  מחוז 
שייערכו  הליכוד,  של  הקרובים 

ב־5 בפברואר. 
של  הבטחוניים  "אתגריה 
ומתעצ־ הולכים  ישראל  מדינת 
לה־ עדים  "אנו  דיין.  אמר  מים", 
ולה־ ובעזה  הצפון  בגבול  סלמה 

תרבות הפיגועים הקשים ביהודה 
ושומרון, אשר גבו מחירים כבדים 
בעת  האחרונים.  בשבועות  בנפש 

בגבו־ נושפת  איראן  כאשר  הזו, 
מחבלים  ישראל,  של  הצפוני  לה 
לרגלי  מתחת  מנהרות  חופרים 
התושבים בדרום ובצפון, מחבלים 
ביותר  קשים  פיגועים  מבצעים 
הבטחון  תיק  כי  הכרחי  ביו"ש 
בתפקיד  וכי  הליכוד  בידי  יישאר 
אחראי,  אדם  יכהן  הבטחון  שר 
מנוסה ובעל הבנה בעניני הבטחון 
באתגרים  גם  כמו  ישראל,  של 

האזוריים הניצבים לפתחה.
כיהנתי  בהן  השנים  "עשרות 
בכירים  בטחוניים  בתפקידים 
סגן  ביניהם  ביותר,  ורגישים 
מטכ"ל,  סיירת  מפקד  הרמטכ"ל, 
ות־ לאומי  לבטחון  המועצה  ראש 
אותי  מכשירות  נוספים,  פקידים 
מדינת  של  הבטחון  כשר  לכהן 
ראש  של  לצידו  הניצב  ישראל, 
בהנהגת  נתניהו  בנימין  הממשלה 
הגזרות",  בכל  לבטחון  המדינה 

מסר דיין.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר
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יש לקבוע סייגים לחקירת נערים  
מקיפה  היתה  לא  מעולם  השב"כ  על  המוטלת  האחריות 
ומורכבת יותר מכפי שהיא עכשיו. אם לא די במלחמת חרמה 
קשה,  ומאבק  אחד  מצד  ושומרון  ביהודה  הפלסטיני  בטרור 
בפלסטינים,  לפגוע  יהודים  צעירים  בהתארגנות  שני,  מצד 
התעוררה לה חזית הסייבר.  השב"כ  אמנם השכיל להתארגן 
אם  לקריטית,  הפיכתה   במבחן  עומד  הוא  ועכשיו  לקראתה, 
לא מבחינה בטחונית טהורה כי אז מבחינה פוליטית ישראלית 
על  להשפיע  שעלולה  זרה  מעורבות  היא   האיום  פנימית. 
תוצאות הבחירות, כפי שהזהיר אמש ראש השב"כ נדב ארגמן: 
"מדינה זרה מתכוונת להתערב בבחירות בישראל". אמנם לפי 
שעה לא ידוע מה האינטרס הפוליטי של המדינה הזרה ואת מי 
היא תשרת אבל ארגמן שוכנע כי "היא תתערב ואני יודע על 
מה אני מדבר". והיא "תנסה לעשות זאת באמצעות אמצעים 
אסור  היה  הזה  המידע  וכו'".  האקרים  פצחנים,   - סייבריים 
עד כה לפרסום והותר אמש. גם אם יש החושדים שהצנזורה 
הוסרה כדי להקל על השירות מן הביקורת מימין על חקירת 
עצם  על  הרי  פלסטינית,  אשה  ברצח  החשודים  הנערים 
לערער,  ינסה  לא  איש  קיצוניים  בפעילים  המאבק  חשיבות 

אלא רק על צורתו.

אור ליום אתמול זכה השב"כ בחסדי שמים בהישג חשוב 
באיתורו ובהובלת לכידתו של עאסם ברגותי הרוצח מגבעת 
בטרמפיאדה  הירי  בפיגוע  באסל,  אחיו  של  ושותפו  אסף, 
קרב.  ללא  בלכידתו  גם  מתבטאת  המבצע  הצלחת  בעפרה. 
חקירתו צריכה להוביל לחיסול ההתארגנות של חמאס באזור. 
אחיו באסל נהרג כשנלכד וסודות החוליה ירדו עמו שאולה. 
לא  איש  ולפלסטינים  הקיצוני  לשמאל  פרט  כי  להניח  מותר 
יאשים את חוקרי השב"כ בהפעלת לחצים קשים על הרוצח. 
לכל הדעות הוא פצצה מתקתקת. כלי הנשק והתחמושת הרבה 

שנמצאו במקום מחבואו מעידים כי נערך לפיגוע רצחני.

 ובאשר לחקירת הנערים. אם אמנם הנערים, הם  שרצחו 
בפעילויות  ומעורבים  הפלסטינית  האשה  את  באבנים 
להעמקת  גורמים  גמורים.  פושעים  הם  הרי  טרוריסטיות, 
גילם  אמנם  שמים.  שם  מחללי  וגם  לנקמה  ולרצון  השנאה 
הצעיר והליכתם שולל אחרי גורמי ימין קיצוני בלתי אחראים 
בעליל צריכים להילקח בחשבון אם יועמדו לדין. דעת תורה 

פוסלת מעשי נקם. 

ועם כל זאת צריכה להישאל השאלה אם בחקירת הנערים 
חסרת  היתה  גם  היא  הגבול.  את  השב"כ  חוקרי  עברו  לא 
תוחלת מה עוד שהיא לא שברה את הנערים. חקירת בני נוער 
גם  וזהירות.  התמחות  ומחייבת  נוער  חוקרי  של  תחומם  היא 
מיוחדים.  חוקרים  בידי  נחקרים  צעירים  פליליים  פושעים 
פי  ועל  הפרקליטות  בהיתר  נעשות  שהחקירות  טוען  השב"כ 
המגבלות שקבע להם בג"ץ. אבל ברור שהם לא כוונו למקרים 
של נערים  יהודים. ולכן יש לתבוע ממערכת המשפט לקבוע 
הרושם  מן  להשתחרר  שלא  קשה  כאלה.  למקררים  סייגים 
המעשים  בשרשרת  חוליה  עוד  הן  הנערים  שהחקירות 
השנויים במחלוקת של החטיבה היהודית בשב"כ. הם מנוסים 
תעלולים   ועוד  מסוימים  סוכנים  בהפעלת  בפרובוקציות, 
להרשות  אין  הנגע.  את  לבער  מצליחים  אינם  זאת  כל  ועם 
ולא  אכזרית  ברוטלית,  להתנהגות  אותם  יוביל  שתסכולם 

אתית ולדעתנו בלתי חוקית בעליל.  

סודות מדינה
המסתורית  ההודעה 
חגיגה  היא  השב"כ  ראש  של 

לקונספירטורים. 
אם נוסיף לכך את העובדה 
המלא  פרסומה  שמלכתחילה 
גוברת  החגיגה  אושר,  לא 
וגדלה שבעתיים. לא בכל יום 
הבטחון  שירות  ראש  עומד 
ומודיע  ישראל  של  הכללי 
הבחירות  כי  שומעיו  לקהל 
בישראל  להתרחש  האמורות 
חודשים  שלושה  בעוד 
לעבור  עלולות  ויומיים 
מלחמה  מפני  לא  חבלה, 
ולא  לפרוץ  עלולה  שחלילה 
שעשוי  חירום  מצב  בעקבות 
לנוכח  אלא  להתלקח,  חלילה 
התערבות של מדינה זרה בהן.

לא  שהדברים  העובדה 
הקלעים  מאחורי  נאמרו 
בפני  אלא  סגור  ובפורום 
אנשים  של  רבות  עשרות 
אין  כי  שכנעה  הנראה  ככל 
שלהם  החיסיון  בהמשך  טעם 

ולפיכך ניתן להם דרור. 
כמו לא היה די במסתורין 
הזו,  ההודעה  בעצם  הכרוכים 
נדב  של  הנוסף  המשפט  בא 
ארגמן ופיזר עוד ערפל סמיך 
יודע  לא  "אני  לאמור:  סביבה 
איזו מדינה וכנגד מי אבל אני 

יודע שזה יקרה".
לנחש  יש  ואילך  מכאן 
שעלולה  המדינה  היא  מי 
הבחירות  בתוצאות  להתערב 
מבקשת  היא  ומה  בישראל 
הזיק  את  לדמיין  קל  להשיג. 
שנדלק בעיני חובבי הדרמות 
שגרה  בימי  גם  שבעיניהם 
אפרוריים, ולא רק בימי חורף 
סוערים, רב הנסתר על הנגלה 

באורח קבע. 
עתה הם מן הסתם מגרדים 
את  לפצח  ומנסים  בפדחתם 
הקוד הסבוך הזה. מי זו יכולה 
בוודאי  אמריקה  להיות. 
לאמריקה  שאין  משום  שלא 
את  להטות  כלשהו  רצון 
בוודאי  בישראל,  הבחירות 
אל  זמננו  בת  לאמריקה  לא 
שנראה  הנוכחי  השלטון  מול 
אל  הדרך  כל  שצוחק  כמי 
הכותרות  כל  חרף  הקלפי, 
והסחרירים. אם ננקוב בשמה 
שעלולה  אחרת,  מדינה  של 
במזרח  בנעשה  עניין  לגלות 
עושה  הנראה  וככל  התיכון 
מבוטלת,  לא  בהצלחה  זאת 
ראשית,  בשתיים:  נסתכן 
החוק  רשויות  עם  לנו  עניין 
שלא יאהבו את הגילוי לאחר 
שנית,  איפול.  עליו  שהוטל 
דיבה  בתביעת  מסתכנים  אנו 
שבוודאי  מדינה  אותה  מצד 
מוקעת  להיות  תשוש  לא 
כעבריינית  הקלון  עמוד  אל 

בפוטנציה.
נרחב  כר  גם  כאן  יש 
הא  השאלה  במסגרת  לדמיון 
כיצד יכולה מדינה, מתוחכמת 
שתהיה,  ככל  ומרושעת 
בחירות,  של  תוצאות  להטות 
ממשיכות  שעה  שלפי 
באמצעות  להתקיים 
בצורה  ולא  הצבעה  פתקי 
ממוחשבת. האם יתכן שאותה 
וירוסים  תשתול  מדינה 
של  הסופרות  באצבעותיהם 
השונות.  הקלפי  ועדות  חברי 
מזכירי  את  תחליף  היא  אולי 
סמויים  בסוכנים  הוועדות 
את  תעלים  שמא  או  מטעמה 
יו"ר ועדת הבחירות הארצית 
ותשתול תחתיו כפיל שייראה 
בשטח  אך  ובדמותו  בצלמו 
הפקודות  כל  את  יבצע 

הזורמות לו.
לכל  המלא  הפתרון  על 
מן  שוקדים  הללו  החידות 
טובי  אלו  בשעות  הסתם 
אפלים  במרתפים  המוחות 
בארץ.  שם  אי  סודי  מטה  של 
מקום.  בעוד  גם  ואולי 
חיים  של  הכתיבה  בשולחן 
הבא  הספר  לקראת  גרינבוים 
לב  למגינת  לבוא  המתבושש 

הקוראים המייחלים.

סוד הקסם
מרוב עצים, אומר הפתגם 

הנודע, לא רואים את היער.
חדשות,  מפלגות  מרוב 
החסימה  אחוז  את  רואים  לא 
בלתי  נעשית  לכנסת  והדרך 
הספיקו  אתמול  עִבירה. 
גנרלים  שני  עוד  להירשם 
רשימות  כשבאמתחתם 
גל  במילואים  תא"ל  חדשות: 
מופיע  שלו  שברזומה  הירש, 
לשעבר  מועמד  התואר 
במילואים  והאלוף  למפכ"ל, 
יום טוב סמיה שהספיק לחנות 
במפלגת העבודה ואז להימלך 
בדעתו ולהחליט שאם אין אני 

לי מי לי.
הבחירה בשמות מעניינת. 
ישראל,  מגן  את  מציע  הירש 
לחוסן  נגד  כמשקל  אולי 
סמיה  גנץ.  בראשות  לישראל 
בדמות  בנאליות  על  הולך 
שלא  ביח"ד,  התיבות  ראשי 
נלאה את הקוראים בפענוחן. 
שיש  ידעתי  לא  מימיי 
גואים  אבטלה  נתוני  כאלה 

לאחר הפרישה מצה"ל.

סוד כמוס
תעתוע  של  המוחשיות 
הסקרים באה לידי ביטוי (גם) 

אתמול.
מספר  בין  הפער 
לבין  לגנץ  המיוחס  המנדטים 
לראשות  בו  התמיכה  נתוני 

הממשלה אינו הגיוני.

נתניהו: "אין שום מקום להתקפות על השב"כ"
נתניהו בהודעת גיבוי לשב"כ לראשונה מאז מעצר הנערים: "השב"כ הוא ארגון 

סיכול הטרור הטוב מסוגו בעולם. אנחנו חייבים לו הרבה" ^ נשיא המדינה 
פרסם הודעה דומה 

מאת דוד שמואלי

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 
מג־ הוא  בה  הודעה  אתמול  פרסם 
נה את המתקפות על השב"כ מצד 
אנשי ימין בעקבות מעצר הנערים 
שגרמו  אבנים  ביידוי  החשודים 

למותה של הפלסטינית ע' ראבי.
לכדנו  אחדות  שעות  "לפני 
אסף  מגבעת  המתועב  הרוצח  את 
הפעולה  על  משבח  אני  ומעפרה. 
ובראש  צה"ל,  הימ"מ,  את  הזאת 
שהוא  השב"כ  את  ובראשונה 
מסוגו  הטוב  הטרור  סיכול  ארגון 

בעולם", אמר נתניהו.

הוא  הרבה,  לו  חייבים  "אנחנו 
במקצועיות  עבודתו  את  עושה 
ובמסירות", הוסיף ראש הממשלה 
להתקפות  מקום  שום  "אין  וקבע, 

עליו".
נשיא  התייחס  יותר  מוקדם 
בנאומו  ריבלין  ראובן  המדינה 
בבית  שופטים  השבעת  בטקס 
הנשיא לביקורת המוטחת בשב"כ 

בנוגע למעצר הנערים.
ממתקפה  להישמר  "עלינו 
שת־ האנשים  על  אחריות  חסרת 

בטחון  על  ולהגן  לשמור  פקידם 
ומחוץ",  מבית  מאיומים  ישראל 

אמר הנשיא.

המשפט  "זרועות  לדבריו, 
והבטחון של המדינה הן לנו לגדר, 
שב"כ  עומד  אלה,  בימים  לסכר. 
בקו האש. אין דמוקרטיה ללא בי־

קורת. הביקורת, גם על המוסדות 
ובראשה  שלנו,  ביותר  החיוניים 
שנש־ כפי  השיפוטית,  הביקורת 

מעה בימים האחרונים, היא חומר 
החיטוי, תנאי יסוד".

את  מכיר  "אני  הוסיף:  ריבלין 
שלום  כי  ויודע  השירות  אנשי 
הד־ הוא  ואזרחיה,  ישראל  מדינת 

עיניהם  לנגד  העומד  היחידי  בר 
בהובלתם  פועלים,  הם  כך  וכי 
נדב  של  והמרשימה  המקצועית 
"אני  אמר.  קודמיו",  ושל  ארגמן 
מש־ את  לגבות  מכאן  מבקש 

הבטחון  בזרועות  המדינה  רתי 
שמצילים  בפרט,  ובשב"כ  כולן 
בזכותם  שגם  ולילה  יום  חיים 
לישון  יכולים  וילדינו  אנחנו 

בשקט".

יו"ר הקואליציה מגבה את ראש הממשלה: 

אמסלם: "לקחו שלושה מקרים 
הזויים והפכו אותם לשוחד"

יו"ר הקואליציה אמסלם מגבה את דרישתו של 
ראש הממשלה נתניהו לעימות עם עדי המדינה

אלפים נרתמו להצלת מוסדות 'עמלים בתורה' 
והשתתפו במסע גיוס התרומות 'עמלינו' 

ראש המוסדות הרב משה בוקשפן: "אין בפי מילים להודות הן למתרימים והן 
לתורמים הרבים שנחלצו ובאו לעזרתם של הבחורים הלומדים בכולל 'עמלים' 

ובישיבת 'נועם אלימלך'. אכן נודע הדבר: עם ישראל מלאים מצוות כרימון ובכל 
זאת לא מחמיצים הזדמנות לתרום מכספם ולקחת לק בזיכוי הרבים" 

של  ובתמיכתם  בהשתתפותם 
הדור  וצדיקי  גדולי  ורבנן  מרנן 
שליט"א, הוכתר מסע גיוס התרומות 
לאחר 32 מרובה,  בהצלחה  'עמלינו' 
שעות של פעילות מאומצת של תל־
'עמלים  מוסדות  וידידי  בוגרי  מידי, 
בתורה', אשר נרתמו בכל כוחם ומר־
צם לגייס תרומות הגונות מהנדיבים 
להצלת המוסדות ולאפ־ בעם,  אשר 
שר את המשך התפתחותם וביסוסם 

בסייעתא דשמיא. 
לא־ נועד  התרומות  גיוס  מסע 
משה  הרב  המוסדות  לראש  פשר 
בוקשפן, לכסות את החובות שרבצו 
על כתפיו ושנצברו לאורך שנות הפ־
'עמלים  מוסדות  של  הכבירה  עילות 
של  פעילותו  במסגרת  הן  בתורה', 
הבוגרים  לבחורים  הייחודי  הכולל 
אשר טרם זכו לבוא בברית הנישואין, 
ועד להקמת כולל 'עמלים' לא נמצא 
להם  שיאפשר  הולם  פתרון  להם 
ליהנות ממסגרת לימודית המותאמת 
לגילם ולמצבם הרגיש, והן במסגרת 

פעילותה של ישיבת 'נועם אלימלך', 
המעניקה מענה ייחודי שאין שני לו 
לתל־ ומאפשרת  החסידי,  בציבור 

חיל  לעשות  הצעירים  הישיבה  מידי 
ערכי  הקניית  תוך  התורה,  בלימוד 
נצח של חינוך טהור ומזוקק התואם 
הרגילות  שהישיבות  לאחר  להם, 
כאלו  מסיבות  עבורם  התאימו  לא 

ואחרות. 
קמפיין גיוס ההמונים נפתח ביום 
אחה"צ,   16:00 בשעה  השבוע,  שני 
ונמשך ל"ב שעות, עד אמש בחצות. 
בהנהלת המוסדות נערכו מראש עם 
בעם,  אשר  הנדיבים  של  התחייבות 
ויוסיפו  מכספם  יתרמו  כי  שהודיעו 
כנגד כל אחת מהתרומות שהתקבלו 
מנדבת  שהרימו  הרבים  מהתורמים 
לבם והעניקו איש איש כפי יכולתו. 
המו־ ראש  בוקשפן,  משה  הרב 
ובהתרגשות  בסיפוק  מסכם  סדות, 
את פרויקט 'עמלינו': "היה לנו חשש 
כידוע  שכן  הדרך,  בתחילת  גדול 
ועדיין  התנהלו  דומים  קמפיינים 

גדולות  קהילות  ידי  על  מתנהלים 
וחשובות, ואין מי שלא התבקש ותרם 
כך  הללו,  הפרויקטים  במסגרת  כבר 
ימהרו  לא  אנשים  שאולי  שחששנו 
לתרום גם למוסדות 'עמלים בתורה' 
חסידות  או  לקהילה  שייכים  שאינם 
יוזמה  פרי  למעשה  והנם  כלשהי, 
לבחו־ מענה  לתת  שנועדה  פרטית 
רים מכל הקהילות, וידוע מה שאמרו 
שהיא  שותפים  של  קדירה  על  חז"ל 

'לא חמימא ולא קרירא'. 
שהופתענו  להודות  חייב  "אני 
מהנדיבות הרבה שעם ישראל גילה. 
אנשים תרמו למעלה מיכולתם, ועשו 
זאת בשמחה ובהארת פנים. אין בפי 
והן  למתרימים  הן  להודות  מילים 
לע־ ובאו  שנחלצו  הרבים  לתורמים 
זרתם של הבחורים הלומדים בכולל 
אלימלך'.  'נועם  ובישיבת  'עמלים' 
ישראל מלאים  עם  הדבר:  אכן נודע 
מחמי־ לא  זאת  ובכל  כרימון,  מצוות 
צים הזדמנות לתרום מכספם ולקחת 

חלק בזיכוי הרבים" 

מאת מאיר ברגר

דודי  ח"כ  הקואליציה  יו"ר 
בראיון  אתמול  הגיב  אמסלם 
נתניהו  לדרישת  ב'  לרשת 
ותקף  המדינה  עדי  עם  לעימות 
והפר־ המשטרה  התנהלות  את 

קליטות.
בדיכאון  כבר  נמצא  "אני 
קליני וחרדות כבר 3 שנים מח־

לקחו  הממשלה.  ראש  קירות 
והפכו  הזויים  מקרים  שלושה 

אותם לשוחד", סיפר אמסלם.
נמ־ שמנדלבליט  יודע  "אני 
צא בלחצים נוראיים. פה ראש 
הממשלה מבקש עימות, זה כלי 
שגרתי במקרים כאלה", הוסיף 

יו"ר הקואליציה.
כזכור, שלשום מסר נתניהו 
כינה  אותה  לתקשורת  הודעה 
כי  סיפר  ובמהלכה  "דרמטית", 
אפשרו  לא  דרישותיו  למרות 
לו החוקרים להתעמת עם עדי 

המדינה בפרשיות נגדו.

דיווח: גבאי ביקש לשריין מקומות 
לפרץ ויחימוביץ' – השניים סירבו 
במקביל פעילי תנועת המושבים במפלגת העבודה זועמים על יו"ר המפלגה 

בעקבות ההודעה על דחיקת השריון לנציג מטעמם למקום ה-22 בלבד

מאת מאיר ברגר

יו"ר  הבא?  המרד  את  למנוע 
הציע  גבאי  אבי  העבודה  מפלגת 
שריון  פרץ  עמיר  הכנסת  לחבר 
ברשימת העבודה לכנסת הבאה – 

כך דווח ב'כאן חדשות'. 
המרד  את  למנוע  הרציונל: 
המפלגה  בתוככי  הבא  הפנימי 
איתן  לח"כ  יחבור  שלא  ולהבטיח 
מנהיגותו  על  תיגר  שקרא  כבל 
לו  קרא  ואף  האחרונים  במילים 

להתפטר. 
שהמהלך  כדי  הדיווח,  פי  על 
לטובת  אישי  במהלך  ייראה  לא 
יחימוביץ'  לח"כ  גבאי  הגיש  פרץ, 

הצעה דומה בנימוק שכל מי שהיה 
יו"ר המפלגה ישוריין אוטומטית. 
סירבו  השניים  הדיווח,  פי  על 

למהלך. 
המו־ תנועת  פעילי  כך,  ובתוך 
זועמים  העבודה  במפלגת  שבים 
בע־ גבאי,  אבי  המפלגה  יו"ר  על 

קבות ההודעה על דחיקת השריון 
לנציג מטעמם למקום ה־22 בלבד. 
קי־ זאת,  לעומת  הקיבוצים,  מחוז 

בל את המקום ה־14.
נציגי התנועה טוענים כי מדו־

מהקשר  שמנותקת  בהחלטה  בר 
העבודה  מפלגת  בין  השנים  ארוך 
ידע  המושבים  "מחוז  למושבים. 
לאורך  העבודה  למפלגת  לתת 
הן  משמעותית,  תרומה  השנים 
הח־ בפן  המפלגה  ערכי  בקביעת 
בהצבעה  והן  התיישבותי  קלאי 
מנדטים   3) הבוחר  ביום  בקלפי 
עו"ד  כתב  האחרונות)",  בבחירות 
המושבים.  מתנועת  יפרח  עמית 
כא־ עמוקות  והתאכזבנו  "נדהמנו 
להציב  ההחלטה  על  לנו  נודע  שר 

המוש־ נציג  את  ה־22  במקום 
ספק  אין  לכנסת.  ברשימה  בים 
של  מהעבר  מנותקת  שההחלטה 
לאורך  ומהתייחסותה  המפלגה 
בכ־ העובדת  להתיישבות  השנים 

לל ולמושבים בפרט".
לטענת יפרח, החלטה זו, עליה 
אמורים לחתום בוועידת המפלגה 
פגי־ מהווה  הקרוב,  חמישי  ביום 

המושבים  בין  באמון  אנושה  עה 
"להערכתנו,  העבודה.  לתנועת 
אנושה  פגיעה  פוגעת  ההחלטה 
באמון המושבים במפלגה ובהיקף 
המושבים  הבוחר.  ביום  ההצבעה 
תמיד היו עוגן ערכי בתוך המפל־

גה ותמיד בכל מזג אויר וגם בימים 
במספרים  קולם  את  נתנו  קשים 
ביחס  העבודה  למפלגת  גבוהים 

לכל שאר המגזרים".
אבי  המפלגה  ליו"ר  קרא  יפרח 
גבאי לשריין מקום לקיבוצים והמו־

בעבר.  שהיה  "כפי  בצמידות  שבים 
בראשית העשירייה השנייה".

גבאי סירב להתייחס לדברים. 

ח"כ שאשא ביטון תמונה לשרת הבינוי והשיכון
אתמול אושר מינויה בממשלה והיום יעלה מינויה להצבעה ולאישור סופי 

במליאת הכנסת
מאת מאיר ברגר

משה  האוצר,  ושר  כולנו  יו"ר 
כחלון, החליט למנות את ח"כ ד"ר 
שאשא ביטון לשרת הבינוי והשי־
במקום  'כולנו'  סיעת  מטעם  כון 
מינויה  אושר  אתמול  גלנט.  יואב 
מינויה  יעלה  והיום  בממשלה 
במליאת  סופי  ולאישור  להצבעה 
פגרה  ישיבת  במסגרת  הכנסת 

מיוחדת. 
מלבד אישורה של ביטון יעלה 
להצבעה אישור בקשת הממשלה 
לשר  גלנט  יואב  ח"כ  את  למנות 
הליכוד;  סיעת  מטעם  הקליטה 
הכנסת  ועדת  המלצת  אישור 
מל־ מיכאל  הרב  ח"כ  מינוי  בדבר 

הכנסת,  ליושב־ראש  לסגן  כיאלי 
ודיון בהצעת חוק המידע הפלילי 

ותקנת השבים בקריאה שניה וש־
הצהרת  תתקיים  כן  כמו  לישית. 
אמונים של ח"כ פנתהון מרשימת 
גלנט  יואב  במקום  הנכנסת  כולנו 
תתקיים  הישיבה  לליכוד.  שפרש 

באודיטוריום.
ח"כ שאשא ביטון, ד"ר לחינוך 
שימשה  חיפה,  מאוניברסיטת 
בעבר כסגנית ראש עיריית קרית 
מכללת  נשיא  וכסגנית  שמונה 
הנוכ־ הקדנציה  במהלך  'אוהלו'. 
חית כיהנה כיו"ר הוועדה לזכויות 

הילד בכנסת.
לאחר  אמר  כחלון  משה  השר 
"בארבע  כי  למנותה  ההחלטה 
מפ־ הובילה  האחרונות  השנים 

ששינתה  מהפכה  'כולנו'  לגת 
בישראל.  הדיור  שוק  פני  את 
סי־ המחירים,  מגמת  את  הפכנו 

דירה  צעירים  לכ־130,000  פקנו 
מחיר  באמצעות  הוגן  במחיר 
בתכנו־ שיאים  ושברנו  למשתכן 
משבר  את  שימנעו  ושיווקים  נים 

הדיור הבא".
"תיק הבינוי והשיכון הנו תיק 
בממשלת  מרכזי  חברתי־כלכלי 
שאשא  שח"כ  בטוח  ואני  ישראל 
השרה  תפקיד  את  תמלא  ביטון 
ובהצל־ במסירות  במקצועיות, 

ישראל",  אזרחי  כלל  לטובת  חה 
הוסיף כחלון.

ח"כ שאשא ביטון אמרה, "אני 
מודה לשר כחלון על האמון שהוא 
לחשיבות  היטב  ומודעת  בי  נותן 
על  יכולתי  ככל  אעשה  התפקיד. 
הטוב  הצד  על  אותו  לבצע  מנת 

ביותר".
הבי־ שר  פרש  כשבוע  לפני 

מ'כולנו'  גלנט  יואב  והשיכון  נוי 
בפריימריז  התמודדותו  לקראת 
הבאה.  לכנסת  'הליכוד'  לרשימת 
נת־ הממשלה  ראש  מינה  בהמשך 
ניהו את גלנט לשר הקליטה וכדי 
בקבינט  הישארותו  את  לאפשר 

המדיני־בטחוני.
פרי־ לאחר  אמר  גלנט  השר 
לידידי  להודות  "ברצוני  כי  שתו 
ולחברי  כחלון  משה  האוצר  שר 
הפעולה  שיתוף  על  כולנו  סיעת 
תחום  של  המשותפת  וההובלה 
הכ־ העשיה  ועל  והשיכון  הבינוי 
החברה  למען  והחברתית  לכלית 

הישראלית". 

הרשימה המשותפת מתפרקת: 

ח"כ אחמד טיבי הגיש בקשה לפרישת 
תע"ל מסיעת 'הרשימה המשותפת'
ועדת הכנסת צפוי להתכנס היום כדי לאשר את בקשתו של טיבי לפרוש 

מהרשימה המשותפת

מאת מאיר ברגר

את־ ביקש  טיבי  אחמד  ח"כ 
להתפלג  הכנסת  מוועדת  מול 
לסיעה  המשותפת  מהרשימה 
תע"ל.  מייצג,  הוא  אותה  נפרדת 
להתכנס  צפוי  הכנסת  ועדת 

בקשתו  את  לאשר  כדי  היום 
מהרשימה  לפרוש  טיבי  של 

המשותפת.
על פי הדיווח בחדשות עשר, 
ח"כ טיבי מנהל משא ומתן מתק־
דם עם ראש עיריית סכנין לשע־

בר מאזן גנאים ועם ראש עיריית 
לצרפם  במטרה  סלאם  על  נצרת 

לרשימתו.
הצפוף,  הזמנים  לוח  "נוכח 
בקשת  והנחת  לטיפולך  אודה 
ועדת  שולחן  על  ההתפלגות 
ככל  מהר  דיון  וקביעת  הכנסת 
במכתבו  טיבי  ח"כ  כתב  הניתן", 
מיקי  ח"כ  הכנסת  ועדת  ליו"ר 

זוהר (הליכוד).
יו"ר סיעת ישראל ביתנו, ח"כ 
לפירוק  הגיב  אילטוב,  רוברט 
מברך  "אני  המשותפת:  הרשימה 
את ח"כ אחמד טיבי על החלטתו 

המשותפת  מהרשימה  לפרוש 
בה־ רבה  הצלחה  לו  מאחל  ואני 

שאחמד  מקווה  אני  הדרך.  משך 
יתמו־ החדשה  ורשימתו  טיבי 

במקום  ברמללה  לפרלמנט  דדו 
מקומם  שם  בישראל,  לכנסת 

הטבעי".
הר־ יו"ר  עודה,  איימן  ח"כ 

"מי  כי  אמר  המשותפת,  שימה 
את הרשימה  לראות  רוצה  שהיה 
מכל,  יותר  מתפרקת,  המשותפת 
לעשות  שרוצה  מי  נתניהו.  זה 
הפרד ומשול בין ערבים לערבים 
להיות  גאה  הקיצוני.  הימין  זה 
חלק ממפלגה שיודעת לשים את 
האינטרסים  לפני  האידיאולוגיה 

האישיים".
גם  האחרון  השבוע  בסוף 
הודיעה ח"כ זועבי כי לא תתמודד 

בבחירות לכנסת ה־21.
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אשדוד: חשיפה אפשרית לחצבת 
בבית המרקחת 'מעיין חיים' ברובע ג' 

המירוץ לראשות הבית היהודי: 

ח"כ יוגב: "מסיר את מועמדותי 
ליו"ר; דורש לקיים פריימריז"

ח"כ יוגב במכתב לחברי הבית היהודי: "יש מי שניצלו את המצב והשתלטו על 
המפלגה באופן לא דמוקרטי, בלא שיתוף עם חברי הכנסת המכהנים"

מאת מאיר ברגר

אתמול  שיגר  יוגב  מוטי  ח"כ 
מכתב נוקב וחריף לחברי המפלגה, 
לראשות  פריימריז  לקיים  דרש  בו 
לכנסת,  ולמועמדיה  המפלגה 
את מועמדו־ מסיר  הוא  כי  והודיע 

תו לראשות המפלגה.
חי־ בשעת  הדתית  "הציונות 
רום אמיתית, ראשי מפלגת הבית 
ואקום  והותירו  נטשו  היהודי 
ותקף:  יוגב  פתח  וכלכלי",  חוקתי 
והשת־ המצב  את  שניצלו  מי  "יש 
לטו על המפלגה באופן לא דמוק־
רטי, בלא שיתוף עם חברי הכנסת 
הם  מי  שקיפות  בלא  המכהנים. 
המרכז,  חברי  ופרטי  המתפקדים 
של  האמיתי  הכספי  המאזן  מהו 
בחובות  שאנו  בטענה  המפלגה, 
המחייבים לוותר על יכולת ההש־

ששילמו  המתפקדים  של  פעה 
את  לממש  למפלגה,  שנים  משך 

זכותם לבחור בפריימריז".
יש בהם  לדבריו, "הליכים אלו 
פגיעה באמון הבוחרים, הם יכולים 
של  מועמדותו  את  להבטיח  אולי 
מועמד כלשהו, אך בוודאות יפגעו 
אלפי  עשרות  הבוחרים.  באמון 
שי־ מרכז  חברי  ומאות  מתפקדים 
בחי־ על  להשפיע  בכדי  כסף,  למו 

ובעצם  ונבחריה  המפלגה  יו"ר  רת 
רימו אותם. זו גנבת דעת של הצי־

שהמנגנון  הדעת  על  היעלה  בור. 
מ'צוואה'  כוחו  את  קיבל  שכביכול 
ימשיך  שפרש,  המפלגה  ראש  של 
בא  שכוחה  המפלגה,  על  לשלוט 
בלא  רחב,  דתי  ציוני  מציבור  לה 
תהליכים דמוקרטיים? מה שקורה 
הפו־ הבית  עתיד  את  מסכן  כרגע 

ליטי של הציונות הדתית".

בציונות  לחברים  קורא  "אני 
תתנו  אל  היהודי,  ובבית  הדתית 
שתחליט  מסדרת  לוועדה  ידיכם 
המפלגה  ראש  יושב  על  עבורכם 
פריימריז  נקיים  מנבחריה.  מי  או 
הארץ,  ברחבי  שינוהלו  פתוחים 
ונבח־ המפלגה  יו"ר  ייבחרו  בהם 

ריה. כך נשיג מחדש אמון ציבורי 
טובה  לנבחרת  נביא  ומגוון,  רחב 
התוצאה  את  שתביא  ומגוונת, 
הטובה ביותר, בבחירות הכלליות 
הבאות עלינו לטובה", הוסיף יוגב.

הבית  את  להציל  הזמן  "זה 
לעסוק  העת  לא  זו  היהודי. 
בשאיפות פוליטיות אישיות, אלא 
ודמוק־ איתן  רחב,  בסיס  בבניית 

רטי שיזכה מחדש באמון הציבור. 
לכן בעת הזו, אני מסיר את מועמ־
דותי האישית לתפקיד יושב ראש 

הבית היהודי", הכריז יוגב.

ליברמן: "דרוש עונש 
מוות למחבלים"

שר הבטחון לשעבר בירך את לוחמי הימ"מ על 
לכידת המחבל עאצם ברגותי, אך ציין כי זה המקרה 

בו צריך היה להפעיל עונש מוות למחבלים

מאת מאיר ברגר

אביגדור  לשעבר  הבטחון  שר 
הימ"מ  לוחמי  את  בירך  ליברמן 
ברגותי  עאצם  המחבל  לכידת  על 
גבעת  בצומת  חיילים  שני  שרצח 

אסף.

"אני מברך את כוחות הבטחון 
שפעלו בנחישות ובתחכום ושמו 
עאצם  הטרור  פעיל  על  ידם  את 

ברגותי", אמר ליברמן.
איסלאמי  בפעיל  "מדובר 
שמ־ חמולה  עם  הנמנה  קיצוני, 

עורבת בפיגועים כנגד ישראלים 
ליב־ הוסיף  רבות",  שנים  במשך 

הקלאסי  המקרה  "זהו  וציין:  רמן 
שחוק  כך  על  להצטער  יש  שבו 
עונש מוות למחבלים של ישראל 
הליכוד  ידי  על  טורפד  ביתנו 

וראשי הקואליציה".
הצטרף  בנט  החינוך  שר  גם 
מברך  "אני  ללוחמים.  לברכות 
את  ומפקדיו,  הימ"מ  לוחמי  את 
תפיסת  על  צה"ל  ואת  השב"כ 
ברגותי  עצאם  הרוצח  המחבל 
גבעת  בצומת  הרצח  את  שביצע 

אסף ובעפרה".
מחבלים  לתפוס  די  לא  " אך 
ביתם  את  להרוס  יש  רוצחים. 
תג־ כספי  למנוע  במהירות, 

ולגרש  למשפחותיהם,  מולים 
הוסיף  מעורבים",  משפחה  בני 

בנט.
לא  זה  עוד  " כל  לדבריו, 
לעו־ ימשיכו  התמריצים  קורה, 

יהודים.  לרצוח  פלסטינים  דד 
תפעל  החדש'  'הימין  מפלגת 
הט־ יתושי  את  להרוג  רק  לא 

ביצת  את  לייבש  אלא  רור, 
הטרור".

שקד: "שברנו את התפיסה במערכת המשפט"
שרת המשפטים ניצלה את טקס השבעת השופטים בבית הנשיא לסיכום הקדנציה האחרונה: "אני גאה 

לומר שיש היום מקום לדעה אחרת"

מאת מאיר ברגר

שרת המשפטים שקד השוותה 
במלח־ הקונספציה  בין  אתמול 
הקונספציה  לבין  כיפור  יום  מת 
עד  המשפט  במערכת  ששלטה 
לשינוי שחוללה עם מינוי שופטים 

שמרנים לבתי המשפט.
בשרה  על  שחוותה  "כמדינה 
מצופה  הקונספציה,  השלכות  את 
תפנים  הישראלית  שהחברה  היה 
את חשיבות הפלורליזם הרעיוני. 
קונספציות  כי  מצפים,  היינו 
במדינת  העבר  נחלת  תהיינה 
שטרם  נראה  לצערי,  ישראל. 
אר־ היום  מהתופעה.  השתחררנו 
בעולם  הקונספציה  על  לדבר  צה 

המשפט הישראלי", פתחה שקד.

השינויים  את  סקרה  שקד 
השיפוטי  לאקטיביזם  שהובילו 
כמו  "מושגים  כי  וטענה  ברק  של 
שפיטות  וחוסר  עמידה  זכות 
עילת  המהפכה.  בסערת  נשטפו 
והתעצמה,  התפתחה  הסבירות 
העליון  המשפט  בית  את  והפכה 
השיפוטית  המהפכה  על.  לממשל 

הושלמה באין מפריע".
האחרונות  השנים  "במהלך 
בכך  הבחנתי  המשפטים,  כשרת 
המשפט  בעולם  שהמיינסטרים 
לערוגות  מאפשר  איננו  בישראל 
קריאה  כל  בתוכו.  לצמוח  שונות 
הדמוקר־ כהרס  מוקעת  לשינוי 

נחשדת  מהתלם,  יציאה  כל  טיה. 
בפשיזם", הוסיפה שקד.

לדבריה, "קולות בודדים שה־

כמי  הוקעו   – שאלות  לשאול  עזו 
שיש להם אג'נדה וכניסתם להיכל 
הישרא־ המשפט  בעולם  נחסמה. 

הס  אחרת'.  ל'דעה  מקום  אין  לי 
מלדבר על 'איפכא מסתברא'. הס 

מלערער על הקונספציה".
"המפתיעה מכל, היא העובדה 
מילאו  לבקר  שתפקידם  שאלה 
שתפקידה  האקדמיה  מים.  פיהם 
קו.  יישרה   – ולשאול  לאתגר 
קיבלו  למשפטים  הספר  בתי 
המש־ החלפת  את  מאליו  כמובן 

דור  ידי  על  שנבנה  המפואר  פט 
ללמד  והחלו  הראשון,  השופטים 
מק־ שזה  החדשה  הפסיקה  את 

שבימים  המשפטנים,  באה.  רוב 
על  אבן  משאירים  אינם  כתיקונם 
אבן, הרכינו ראש והניחו לשיירה 

לעבור", קבעה שקד.
נבחרתי  שנים  כארבע  "לפני 
הקונ־ שבירת  של  אג'נדה  בשם 

בתחילת  מיעדיי  ואחד  ספציה, 
קרנה  את  להעלות  היה  כהונתי 
השמרנית  האלטרנטיבה  של 
הקונספציה  שבירת  בישראל. 
בו  במקום  להתחיל  היתה  חייבת 
במהלך  המשפט.  בבית  נולדה. 
הקדנציה הנוכחית בחרנו כשלוש 
מאות ושלושים שופטים ורשמים, 
המשפט  לבית  שישה  מתוכם 
העליון. מערכת המשפט בישראל 
יותר  משקפת  יותר,  מגוונת  כיום 
ומאוזנת יותר. אני גאה לומר שיש 
והיא  אחרת,  לדעה  מקום  היום 
הקו־ את  שברנו  בגאון.  מתנוססת 

נספציה", סיכמה השרה.

מאת מאיר קליין

כי  מודיע  הבריאות  משרד 
לוקה  הוא  כי  חשד  שיש  אדם 
המרקחת  בבית  שהה  בחצבת 
באש־ ג'  ברובע  חיים'  'מעיין 
בין  השבוע  ראשון  ביום  דוד, 
ל־13:00 בבוקר  השעות 10:00 

בצהרים. 

באשקלון  הבריאות  לשכת 
1957 ילידי  לציבור  קוראת 

בשתי  מחוסנים  שלא  ואילך 
בבית  וששהו  חצבת,  נגד  מנות 
לפ־ האמור,  במועד  המרקחת 

הבריאות  ללשכת  בהקדם  נות 
על  מגוריהם  למקום  הקרובה 
בקבלת  הצורך  את  לברר  מנת 

חיסון.
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טובה ראייתה 

הרב י. טוורסקי ביטוי הולם |

אחד  לפי  כך  נקראת  טבריה,  העיר 
נוסף  שם  ראייתה'.  ש'טובה  מפני  הפירושים 
שבה  'ריקנים  שאפילו  שם  על  'רקת'  לה  יש 

מלאים מצוות כרימון'. 
כרוכים  השמות  שני  כי  פירשו  צדיקים 
שטובה  מפני  דווקא  תליא.  בהא  הא  בזה.  זה 
ראייתה – לכן יש אפשרות להבחין כי 'אפילו 
צריכים  כרימון'.  מצוות  מלאים  שבה  ריקנים 
מה  בכל  להתבונן  ואיך  להסתכל  כיצד  לדעת 

שרואים. 'ראיה טובה' – זה שם המשחק.
המושכל  שלפי  ביהודי  מבחינים  אם 
תורה  שישמור  ממנו  מצופה  שלנו  הראשון 
מגלים  אנו  ולפתע  ההידורים,  בכל  ומצוות 
אזי  איי...  איי  איי  לא  אצלו  הרוחני  שהמצב 
ותיעוב.  ריחוק  היא  הספונטנית  התגובה 
את  מאבחנים  לכתחילה  אנו  אם  אולם, 
לגמרי  עול  פורק  הוא  כי  שיתכן  ככזה  הלה 
הגדולים,  וקשייו  החיים  נסיונות  עקב 
תחת  מתבדרות  ציציות  כי  מגלים  ולפתע 
לפעמים,  תפילין  מניח  הוא  וכי  כסותו, 
אליו  האהבה  אזי  וכו',  חלקית  שבת  שומר 

תגבר מאוד.
דוגמה  היא  ימינו,  של  טבריה  כי  דומה 
שם  מתחולל  אחד  מצד  זו.  לתובנה  קולעת 
נטויה  היד  ועוד  העיר,  בצביון  עצום  מהפך 
כפי  ליושנה  העיר  עטרת  להחזיר  ה'  בעזרת 

שהיתה מקדם עיר ואם בישראל – עיר קודש 
החסידית  הקהילה  ניצבה  וגם  קמה  שבה 
אלו  בימים  אף  ישראל.  בארץ  הראשונה 
עבור  המיועדים  חדשים  פרויקטים  נוספים 
מגוון רחב של קהילות קודש שתקעו כבר יתד 

חשובה במקום, כה ייתן ה' וכה יוסיף. 
לאחרונה  לכותרות  העיר  עלתה  מאידך, 
מאז הבחירות בעקבות תעלולים של גורמים 
והיקר  הקדוש  כל  נגד  המתריסים  שונים 
טיבן.  על  עומד  אינו  שאיש  מוזרות  בשיטות 
הניצב  האתגר  מאוד  מתחדד  שכזה  במצב 
בין  נכון  לתמרן   – הארץ  רחבי  בכל  לפנינו 
שמירה איתנה על קדשי ישראל לצד שמירה 

על קשר סביר עם הסביבה העוינת כביכול. 
העם  עצמה המון  חשוב להדגיש כי בעיר 
לאישים  בז  הכללי,  הציבור  בקרב  ברובו, 
ראש  על  לחרדים  השנאה  את  המציבים 

שמחתם. 
התמודדות רגישה שיש לדעת  ישנה כאן 
ליצור  הטיפות.  בין  במסגרתה  להלך  כיצד 
על  טובה  בעין  להביט  הטובה.  הראיה  את 
כל יהודי ולראות את הטוב שבו. להיווכח כי 
רק  כרימון.  מצוות  מלאים  שבנו  הריקנים  אף 
היהדות  של  קרנה  את  לרומם  בס"ד  נוכל  כך 
הנאמנה בכל אתר ואתר מתוך אהבת ישראל, 

שלום ושלווה. 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הנסיונות של איראן לשגר את 
זרועות המוות שלה לעבר מדינות 
אירופיות, עולה לה בפגיעה נוספת 
כשהפעם  הבינלאומי,  במעמדה 

שיוצא  זה  הוא  האירופי  האיחוד 
כנגדה ומגדיר אגף במשרד המודי־
עין האיראני כארגון טרור. כמו כן 
דיפלומ־ שני  על  גם  ההגדרה  חלה 
טים איראנים, שנטלו חלק בתכנון 
והיערכות לפעולות טרור שתכננה 

איראן לבצע בצרפת ובדנמרק. 
הממשלה  ראש  הודיע  בעבר 
הפיגוע  סיכול  כי  נתניהו,  בנימין 
בצרפת,  לבצע  איראן  שתכננה 
מו־ למידע  הודות  התאפשר 

שהעבירה  וחשאי  מוצק  דיעיני 
ישראל לידי הצרפתים ולרשויות 
האירופי.  באיחוד  המתאימות 
נעצרו  בפרשה  מהמעורבים  חלק 
ובגרמניה,  באוסטריה  בצרפת, 
על  שהעיד  ציוד  נמצא  וברשותם 
היה  אכן  המודיעיני  שהמידע  כך 
נטען  בהמשך  ומבוסס.  מדויק 
לה־ שתוכננה  הטרור  שפעולת 

היא,  גם  וסוכלה  בדנמרק  תבצע 
המודיעין  ידי  על  כן  גם  נחשפה 

הישראלי. 
שסוכלה  האיראנית  הפעולה 
בבכירים  לפגוע  נועדה  בצרפת 
המו־ האיראנים,  הגולים  בקהילת 

תחים ביקורת באופן תמידי כנגד 
הר־ באיראן.  האייתוללות  משטר 

פובליקה האסלאמית אף מגדירה 
כארגון  האופוזיציה  ארגון  את 

פעולות  מספר  בעקבות  טרור, 
באיראן  שבוצעו  התנקשות 
בכירים  זה.  לארגון  ושיוחסו 
מת־ אירופה  כי  טענו  איראניים 

נהלת בצביעות כשהיא מאפשרת 
משטחה.  לפעול  לטרוריסטים 
הכינוס בו היתה אמורה להתקיים 
רב  לפרסום  זכה  הטרור,  פעולת 

שסוכלה  לפני  עוד  הרחב  בעולם 
היתר  ובין  האיראנית,  המזימה 
סגן  גם  בו  להשתתף  אמור  היה 

נשיא ארה"ב מייק פנס. 

אגף במשרד המודיעין האיראני הוכנס 
לרשימה השחורה של האיחוד האירופי

אירופה מכירה באיראן כמדינת טרור: 

בעקבות הפיגועים שתכננה איראן לבצע בצרפת ובדנמרק, ושנחשפו על ידי המודיעין הישראלי

המ־ ככזה  האיראני'  במודיעין  ב'אגף  איראן  של  ההכרה 
קדם פעולות טרור, נראית על פניה כהתקדמות בהתפכחות 
ככל  למדינה  איראן  של  הפיכתה  של  מהחלום  האירופית 
המדינות לאחר חתימת הסכם הגרעין בראשותו של הנשיא 

האמריקאי הרופס ברק אובאמה. 
אך במחשבה נוספת, נגלה שהצעד בו נקטה אתמול אירו־

מעצורים,  חסרת  אירופית  לרפיסות  מובהק  סמל  הוא  פה, 
הקודם  הנשיא  של  המפורסמת  מרפיסותו  יותר  עוד  גרועה 

של ארה"ב.
הבה ונראה מה היתה השתלשלות האירועים. איראן, כמ־

שטר תאוקרטי חזק השולט בכל המתחולל בשטחו ביד ברזל, 
החליטה להוציא לפועל פעולות טרור או פעולות התנקשות 
על אדמה אירופית. המודיעין הישראלי חשף את המתחולל 
ויידע בכך את האירופים שמיהרו לפעול ולעצור את החשו־

דים המתאימים. 
ומה אירע? האם איראן התנצלה? לא! היא הכחישה!! 

כמו תמיד הכחישה איראן כל מעורבות, בדיוק כמו שע־
שתה בפיגוע בבורגאס, וכפי שעשתה בפיגועים נגד הקהילה 

היהודית בארגנטינה. 
עסוקה  היתה  ואירופה  אחדים,  חודשים  חלפו  מאז 

בדיונים ומחשבות כיצד יש להגיב לצעד האיראני. 
בעי־ כך  כל  הסבוכה  בסוגיה  והפכו  שחשבו  אחרי  והנה, 
אחד  אגף  להגדיר  'אמיץ',  מעשה  לעשות  החליטו  הם  ניהם, 
בודד במודיעין האיראני כאחראי לתכנון פעולות התנקשות, 
זו  לא  הטרור.  ארגוני  של  השחורה  לרשימה  אותו  ולהכניס 
בלבד, אירופה עוד הגדילה לעשות וצירפה לרשימה גם את 

שמותיהם של שניים מעובדי האגף!! 
וכי העובדים הללו פעלו על דעת עצמם? האם מנהל האגף 
האמור קיבל את ההחלטה לבדו? ברור לכל בר דעת שהיתה 
פקודות  לתת  יכול  שרק  גבוה  הכי  מהדרג  מגבוה,  פקודה  זו 
הם  אנשים,  שני  אותם  גם  כמו  הספיציפי,  והאגף  באיראן, 
את  לפועל  להוציא  הזכות  להם  שהיתה  כשליחים  שנבחרו 

החלטתו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי. 
מי הוא הטרוריסט אם כן? אין מנוס מלקבוע שעלי חמי־
ספק  אין  האחראי.  הוא  רוחאני  חסן  הנשיא  לחלופין  או  נאי 
שהמשטר האיראני כולו אמור להיות מוקע אל עמוד הקלון. 
במקרים כאלו מגרשים שגרירים ומטילים סנקציות, לא מכני־

סים אגף עלום ושני אנשים פרטיים לרשימה שחורה, שספק 
אם יש לה משמעות מעשית כלשהי. 

אמור מעתה, לא מעשה של אומץ עשתה אתמול אירו־
ההתנהלות  את  המאפיין  מובהק,  פחדני  מעשה  אם  כי  פה, 
מאודו  בכל  שמתקשה  האירופי,  האיחוד  של  המתרפסת 

להכיר בעובדה שהסכם הגרעין כבר אינו קיים. 

יעקב א. לוסטיגמן  פרשנות //

אירופה ממשיכה להתרפס 

בני ברק: מסמכי התכנון והבניה נסרקו למסמכים דיגיטליים 
מאת מאיר קליין 

עשרות אלפי מסמכים, הקשו־
והנדסה  בניה  תכנון,  לתחומי  רים 
ונקלטו  נסרקו  ברק  בני  בעיריית 
בימים  שהסתים  ענק  בפרויקט 
העיר  תושבי  של  לרווחתם  אלו, 

ושל כל מי שמבקש לעיין בהם.
החדשנית  לתכנית  בהתאם 
העי־ והטפסים  הניירת  להפיכת 

ולממוחשבים  לסרוקים  רוניים 
אשר  הרב  של  בביצועו  נסרקו, 
קורלנסקי, אחראי מערכות מידע 
ההנדסה  באגף  דיגיטלי  וארכיב 
מנהל  גיאת,  ינון  מר  של  ובסיועו 
תכניות  כל  האגף,  של  הארכיב 
תחילת  מאז  העיריה  של  הבנין 
לחוק,  בהתאם  בניה,  היתרי  מתן 

לפני עשרות רבות של שנים.
הוכנסו  הפרויקט,  במסגרת 
ההנדסה  אגף  של  ההנדסי  לאתר 
הכוללים  מסמכים  אלפי  עשרות 
היתרי בניה, תשריטי בנין, תכניות 
פונה  וכל  ואחרים,   4 טפסי  בניה, 
יכול לקבל מיידית את כל הפרטים 
או  לידיעה,  לו  הנחוצים  והנתונים 
להגשת תכניות בניה חדשות. בס־

הם  המסמכים  כל  ובקליטת  ריקת 

מצב,  יהיה  ולא  בקביעות,  ישמרו 
שגר־ דליקה  של  כבעבר,  חלילה, 

מה להשמדתם של מסמכים רבים, 
או לנזקים מחמת התיישנותם.

מכיל  ההנדסה  אגף  ארכיב 
כ־10,000 תיקי תכנון ובניה. האר־
במסגרת  כאמור,  כולו  נסרק  כיב 
במערכות  והוטמעו  הפרויקט, 

כ־100,000 ההנדסה  של  המחשוב 
האח־ בימים  מגוונים.  מסמכים 

רונים הועלו המסמכים הנדרשים 
למרכז הממוחשב של העיריה והם 

זמינים לכל המעוניין.
בס־ הענק  עבודות  סיום  עם 

אגף  מסמכי  אלפי  עשרות  ריקת 
של  בתקופתו  שהחלה  ההנדסה, 

העיר,  כראש  זייברט  חנוך  הרב 
תחילת  עם  העיריה  עתה  ניגשת 
של  בראשותו  החדשה,  הקדנציה 
רובי־ אברהם  הרב  העיר  ראש 

עבודות  של  לתחילתן  נשטיין, 
אלפי  עשרות  סריקת   – חדשות 
וב־ במחלקות  באגפים,  מסמכים 

מדורים נוספים.

חוק חדש בברזיל: תלמידים וסטודנטים 
יהודים לא יחויבו לערוך מבחנים בשבת

מאת א. למל

מאפשר  חדש  ברזילאי  חוק 
להופיע  לא  יהודים  לסטודנטים 
בש־ מבחנים  ולערוך  הספר  בבית 

בתות ובחגים.
יוכלו  הם  החדש  החוק  עפ"י 
על  שבו  תאריך  "בכל  להיעדר 

שלהם,  הדתיים  העקרונות  פי 
הס־ בבתי  הפעילות  אסורה 
פסח,  וחגים,  שבתות  כמו  פר. 
כלשון  כיפור"  ויום  השנה  ראש 

החוק.
לגיטימית  דרישה  "זו 
הברזילאית  האוכלוסייה  מצד 
נצ־ עוד  זה  השבת.  על  ששומרת 

חון חשוב לקהילה היהודית ולכל 
אמר  הזה",  במאבק  המעורבים 
פרננדו לוטנברג, נשיא ארגון הגג 

של יהודי ברזיל. 
התלמידים  על  זאת  עם 
שבועות  מספר  מראש  להודיע 
קודם, ולתאם מועד חילופי בו הם 

יערכו את המבחנים. 

השר כחלון: משרד האוצר עמד ביעד 
הגרעון ל־2018 שיעמוד על 2.9 אחוז

נגיד בנק ישראל פרופ' ירון: "הקדמת הבחירות 
לכנסת הגבירה את אי הוודאות הכלכלית"

מאת שלמה גרין

האוצר  כי  להערכות  בניגוד 
הגרעון  מתקרת  השנה  יחרוג 
התקציב,  במסגרת  שהוגדרה 
משרד  כאשר  מסתיימת   2018
שע־ הגרעון  ביעד  עמד  האוצר 
שר  אמר  כך  אחוז.   2.9 על  מד 
עובד  בטקס  כחלון  משה  האוצר 
האוצר  משרד  של  המצטיין 

בירושלים.
"המשק  כי  הוסיף  כחלון 
אבל  חזק,  משק  הוא  הישראלי 
הישראלית  החברה  מזה,  חשוב 
ארבע  מלפני  היום  יותר  חזקה 
מאוד  חזקים  כוחות  יש  שנים. 
המהפכה  את  לעצור  שרוצים 
תחומי  בכל  מובילים  שאנחנו 
החיים. הגיע הזמן שכולם יפני־
מו: אין סתירה בין מדיניות חב־

צרכיו  האדם,  שבמרכזה  רתית 
איתנה  כלכלה  לבין  ותקוותיו, 
כוח  מכפיל  שמייצרת  וחזקה 
ישראל  כלכלת  הלאומי.  לחוסן 
ומעו־ מאז  ביותר  הטוב  במצבה 

זאת.  מוכיחים  האמת  נתוני  לם, 
במשמרת שלנו גם הכלכלה חז־

קה וגם האזרחים חזקים. נמשיך 
ישראל  כלכלת  של  במהפכה 

עבור כלל אזרחי ישראל".

מאת שלמה גרין

שחלפו  השבועות  "בששת 
על  ישראל  בנק  החלטת  מאז 
מעט  לא  אירעו  הריבית  העלאת 
משמעותיים;  כלכליים  אירועים 
וב־ בעולם,  הפיננסיים  השווקים 
עקבותיהם גם בארץ, חוו טלטלה 
חדות;  בחלקן  שערים,  וירידות 
של  הצמיחה  להמשך  ההערכות 
ובא־ בעולם  הריאלית  הפעילות 
וגם הבחירות  רץ הופחתו קלות; 
שהגביר  מה  הוקדמו,  לכנסת 
הוודאות  אי  את  מסוימת  במידה 
נגיד  אתמול  אמר  כך  הכלכלית", 
בנק ישראל פרופ' אמיר ירון בת־
דרוך העיתונאים אודות מדיניות 
ישראל  בבנק  שהתקיים  המטבע 
להותיר  ההחלטה  פרסום  לאחר 

את הריבית ללא שינוי. 
"מאז  כי  ציין  הנכנס  הנגיד 
שבועיים  לפני  לתפקיד  כניסתי 
מספר  כבר  קיימתי  בדיוק, 
המוניטרית,  הוועדה  עם  דיונים 
הבנק.  מחטיבות  כלכלנים  ועם 
הדיונים  מעומק  התרשמתי 
בוועדה ומאיכות החומרים שכ־
לכלני הבנק מציגים לה, ומהמנ־
גנון הסדור של הדיונים לקראת 

קבלת החלטות המדיניות".
כי  וציין  הוסיף  הנגיד 
הקודמת  הריבית  "בהחלטת 
הריבית  את  הוועדה  העלתה 
לאחר  אחוז,   0.25 של  לרמה 
בהן  שנים  וחצי  משלוש  למעלה 
0.1 של  ברמה  הריבית  היתה 

אחוז, וציינה שלהערכתה תוואי 
יהיה  בעתיד  הריבית  העלאת 
הוועדה,  בדיוני  וזהיר.  הדרגתי 
ההשפעות  את  להעריך  ניסינו 
התהליכים  כל  של  הצפויות 
האלו על האינפלציה והצמיחה, 
המדיניות  על   – מאלו  וכנגזר 
המוניטרית בעתיד. כפי שנמסר 
החלטת  על  הוועדה  בהודעת 
שת־ מעריכה  הוועדה  הריבית, 

בעתיד  הריבית  העלאת  וואי 
שי־ באופן  וזהיר,  הדרגתי  יהיה 
האינ־ שבסופו  בתהליך  תמוך 

מרכז  בסביבת  תתייצב  פלציה 
הכל־ ובפעילות  היעד,  תחום 

שונים  גורמים  זאת,  עם  כלית. 
עשויים להשפיע על המדיניות".
בצ־ להאטה  התייחס  הנגיד 

מיחה ברבעונים הקודמים ואמר 
המקור  לגבי  העיקרי  כי "הספק 
מהצריכה  נובע  במשק  להאטה 
שהובילה  השוטפת,  הפרטית 

הקודמות,  בשנים  הצמיחה  את 
והאטה לאחרונה אל מתחת לק־
נתמ־ הצריכה  הטווח.  ארוך  צב 

בגידול  האחרונות  בשנים  כה 
מעבודה,  ההכנסה  של  מתמשך 
אך גם מאפקט העושר כתוצאה 
של  הנכסים  תיק  שווי  מעליית 
קשה  עתידית,  בראיה  הציבור. 
בשווקים  התנודות  אם  להעריך 
יצ־ הן  ואם  ימשכו,  הפיננסיים 

שלילית  השפעה  לכדי  טברו 
הצריכה  על  העושר  אפקט  של 
הפרטית. בסיכומו של דבר, אם 
ולא  יתממש  הבסיסי  התרחיש 
בקצב  משמעותית  הרעה  תחול 
שמ־ מעריכה  הוועדה  הצמיחה, 

כאמור,  עקבי,  יהיה  המשק  צב 
של  וזהיר  הדרגתי  תוואי  עם 

העלאת הריבית". 
למצב  התייחס  הנגיד 
מסתמנת  כי  ואמר  הדיור  בשוק 
העסקאות,  במספר  התייצבות 
המש־ בהיקף  מתונה  עליה  תוך 
הת־ המחירים  ירידת  כנתאות. 

מתנה, ועל מנת לתמוך בתהליך 
מענה  ולתת  המחירים  הפחתת 
את  להגביר  צורך  יש  לביקוש 
שהאט  הבניה,  התחלות  קצב 

בשנה האחרונה.

הפרלמנט בברזיל 

מטה האיחוד האירופי
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היום תיפתח הכנסיה העולמית השנתית 
של 'דרשו' בקונטיקט שבארה"ב 

הגדולה  ההתכנסות  במתחם 
האחרונות,  ההכנות  נשלמות 
והת־ תכונה  מורגשת  ובארה"ב 

וקהילה  קהילה  כשמכל  רגשות 
הלומדים  מבכירי  נציגים,  יוצאים 
השו־ הלימוד  ובמסלולי  בתכניות 

נים של 'דרשו', להשתתף במעמד 
האדיר לכבודה של תורה ולחיזוק 

לימוד התורה. 
ב־23 שנות קיומו חולל 'דרשו' 
התורה,  בעולם  ממש  של  מהפכה 
כשהביא לעם ישראל את בשורת 
כבשה  אשר  בהלכה',  היומי  'הדף 
לנחלת  והפכה  נרחבים,  קהלים 
זו  במסגרת  שמים.  בחסדי  הכלל 
נבחנים מדי חודש רבבות יהודים 
עמודי  על  העולם  רחבי  מכל 
ברו־ ב'משנה  שנלמדו  ההלכה 

אף  כך  ולשם  ביומו,  יום  מדי  רה' 
הדפיס 'דרשו' זה מכבר את ששת 
במהדורה  הברורה  המשנה  חלקי 
מיוחדת, עם תוספת של 'ביאורים 
ומוספים', אשר נועדו להנגיש את 
שהיא  באופן  לומד  לכל  ההלכה 
בהתאם  ועכשווית,  מעשית  תהיה 

פי  על  בזמנינו  העולות  לשאלות 
לנו  המסורה  הצרופה  ההלכה 
מרנן  של  פסקיהם  עם  דור,  מדור 

ובכללם  האחרונים,  גדולי  ורבנן 
עמנו  חיים  אשר  הפוסקים  גדולי 

היום לאורך ימים ושנים טובות. 

ראש השב"כ הזהיר מהתערבות זרה 
שתשפיע על תוצאות הבחירות

גדול מתעמולת הבחירות מתבצע 
באתרים  החברתיות  ברשתות 
קשה  באתגר  "מדובר  המקוונים. 
שאינה  ביקורת  אך  ליישום, 
העידן  לרוח  עצמה  את  מתאימה 

הופכת לבלתי רלוונטית.
הליך  ניהול  לעניין  גם  "כך 
באמון  יסוד  אבן  עצמו.  הבחירות 
הישראלית  בדמוקרטיה  הציבור 
משק־ הבחירות  שתוצאות  היא 
התערבות  הבוחר.  רצון  את  פות 
המערכות  באמינות  שתפגע  זרה, 
עלולה  התוצאות,  ובאמינות 
ואנושה  עמוקה  לפגיעה  להביא 
באמון הציבור בשלטון, ואחריתה 

מי ישורנו".

"לפיכך, הוריתי לכל הגורמים 
גם  לביקורת  להיערך  במשרדי 
המ־ ובכל  החברתיות  ברשתות 

את  לבדוק  וכן  הקיברנטי,  רחב 

להתגוננות  הרשויות  היערכות 
מפני מתקפת סייבר על המערכות 
לתקינות  שנדרשות  הממוחשבות 

הליך הבחירות".
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חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
תכנית מס': 501-0557207

שם התכנית: שינויים ותוספות להקמת בניין חדש ברח' בר אילן 1
גרסת הוראות 12 גרסת תשריט 13

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 בדבר אישור 
 ,501-0172270 הבאות:  לתכניות  שינוי  המהווה   501-0557207 מספר:  מפורטת  תכנית 
בב/105/ב, בב/417, תמ"א 34/ב/4 כפיפות השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 860.000 
התכנית:  מטרות   563 חלקה/ות:   6192 גוש:   1 אילן  בר  רחוב:  ברק  בני  מקומית:  רשות 
התכנית:  הוראות  עיקרי  חדש.  בניין  והקמת  קיים  מבנה  להריסת  ושינויים  תוספות 
א.בבניין החדש יותרו השינויים הבאים: 1.תוספת יח"ד לרבות דירת גג עפ"י סעיף 62א(א)

(4). 2.תוספת שטח עד 20% משטח המגרש עפ"י סעיף 62א(א)(16). 3.תוספת עפ"י תמ"א 
ויח"ד. התכנית היא תכנית עפ"י סעיף 23 לתמ"א 38. 4.שינויים  38 לרבות תוספת קומה 
בקווי בניין עפ"י סעיף 62א(א)(4). 5.תוספת דירת גג 6.ניוד שטחים עפ"י סעיף 62א(א)(9). 
7.קביעת הוראות בינוי ותנאים להיתר. 8.קביעת שטח ציבורי עתידי בק"ק. ב.הבינוי הסופי 
יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה. ג.הבניין הקיים ייהרס כתנאי להיתר, בתאום עם איכ"ס 
לרבות לעניין פינוי פסולת בניין. ד.לא יותרו בליטות מעבר לקווי הבניין שעפ"י תכנית זו, 
למעט סוכות. ה.תוספת יח"ד תהא סטייה ניכרת, למעט דירת נכה. ו.קביעת שטח ציבורי 
בק"ק בתאום עם העירייה בהיתר הבנייה, עפ"י תכנית 501-0339507 שפורסמה לקביעת 
תנאים לפי סעיף 78. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 25/02/2018 
האמורה  התכנית   27/02/2018 בתאריך   ,5851 עמוד   ,7715 מספר  הפרסומים  ובילקוט 
נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' ירושלים 58, בני ברק, טל' 
03-5776487 ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, 
תל אביב. כל מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הרב אברהם רובינשטיין יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק.

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
הודעה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 
בקשה  הגיש  ישראל  אלפסי   1965  - תשכ"ה 
 201801129 מספר:  בתכנית  זו  לוועדה 
מהות בקשה: רישוי זמין. מוצע שטח עיקרי 
וזאת בבניין  לדירה בקומת קרקע + ממ"ד 
בן 3 קומות על הקרקע .ועפ"י תב"ע 534 של 
ש"ש בכתובת: ברחוב ברוט, הרב 9 בני ברק 
שיקום  אזור  ביעוד:   64 חלקה:   7361 גוש: 
למגורים. בהקלות הבאות: 1. 6% שפור תנאי 
דיור 2. הקלה בקו בנין מעבר לתכנית הבניה 
דהיינו  ממ"ד  בניית  לצורך   534 תב"ע  של 
מ'   13.57 במקום  מ'   10.78 יהיה  הבניין  קו 
בהתאם  שלא  וזה  הממ"ד  בניית  לצורך 
מק/105/ס/1  ,105/ס/2,   534 לתוכניות 
 (2) פי סעיף 2ב'  החלות במקום. הודעה על 
ו- 2ב' (3) לתקנות התכנון והבניה התש"ל – 
1970. ללא מתן הודעה לזכאי לקבל הודעה 
נוכח העדר מענו של הזכאי.  2ב',  לפי סעיף 
האמורה  בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין  כל 
במשרדי הועדה המקומית בעירית בני ברק. 
בשעות קבלת קהל ורשאי להגיש התנגדות 
מנומקת לוועדה המקומית תוך 14 יום מיום 
בין  ה'  ג'  א',  ימים   : זה. קבלת קהל  פרסום 
השעות  בין  ג'  יום   .10:00-13:00 השעות 

.15:30-17:00
חנוך זייברט יו"ר הועדה המקומית

לתכנון ולבניה בני ברק
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הודעות חוק תכנון ובניה - 09/01/19

הרמטכ"ל איזנקוט: "בלי כסף 
קטארי הפיצוץ יגיע מהר יותר"

משהו  יהיה  לא   2019 סוף  שעד 
כדי שנשלים את המכשול".

אבל  התסכול,  את  מבין  "אני 
ול־ לפני  קרה  מה  לזכור  צריך 

חזיתות  עוד  שיש  בחשבון  קחת 
איזנקוט  אמר  איתן",  להתמודד 
הוא  עזה  ברצועת  המצב  כי  וציין 
לדברי  רעב.  בה  אין  אבל  קשה, 
מאזן  הקטארי  הכסף  הרמטכ"ל, 
ובלעדיו  בדרום  המתיחות  את 
"הפיצוץ יגיע מהר יותר". איזנקוט 
הסביר כי לא מדובר ב'פרוטקשן' 
ישראלי  אינטרס  במימוש  אלא 

להנעת הכלכלה בעזה.
ישראל  כי  חשף  הרמטכ"ל 
אלפי  עשרות  של  הברחה  סיכלה 
אלף   15-20 "סיכלנו  רקטות, 
הברחות של רקטות. חמאס רואה 
הפוליטיים  במהלכים  גדול  נצחון 
מהט־ כתוצאה  בישראל  שקורים 

רור".
המועצה  ראש  ירקוני,  גדי 
לאחר  סיפר  אשכול,  האזורית 

באופן  ליווה  כי "איזנקוט  המפגש 
ההגנה  פעילות  את  והדוק  ישיר 
עזה  עוטף  יישובי  על  צה"ל  של 
המאתגרות  התקופות  באחת 
ראשי  איתנו,  ופיתח  שידענו 
שוטף.  אישי  קשר  המועצות, 
העקש־ ובהמלצתו  פיקודו  תחת 
את  ישראל  ממשלת  קיבלה  נית 
המשמעותיות  ההחלטות  אחת 
יישובי  מבחינת  השוויון  ושוברות 
עוטף עזה – פרויקט המכשול נגד 

חדירות ואיום המנהרות".

מאחורי הכותרות /  אליעזר פרידמן

דברי בולטון חושפים: ארה"ב 
לא תיסוג בקרוב מדרום סוריה 

האם מאמין יועצו של הנשיא טראמפ שהטורקים אכן יתחייבו שלא לפגוע 
בכורדים שבצפון סוריה? סביר להניח שלא, ואולי זאת הסיבה שבגינה הצהיר על 

כך שעד שטורקיה לא תתחייב שלא לפגוע בהם, ארה"ב לא תיסוג מסוריה? 
בולטון,  ג'ון  של  בישראל  ביקורו 
דונלד  האמריקאי  הנשיא  של  יועצו 
זכה  לא  לאומי,  בטחון  לענייני  טראמפ 
שסיפק  לפני  משמעותיות  לכותרות 
במיוחד,  מעניינת  הצהרה  בולטון 
סוריה  מצפון  תיסוג  לא  ארה"ב  ולפיה 
לפגוע  שלא  יתחייבו  שהטורקים  עד 

בכוחות הכורדים הפועלים באזור. 
'המבשר'  שמדווח  כפי  בהמשך, 
נשיא  כך  על  הגיב  נפרדת,  בידיעה 
בביטול  ארדואן  טאיפ  רג'ם  טורקיה 
להתקיים  אמורה  שהיתה  הפגישה 
עוד  אך  אתמול,  בולטון  ובין  בינו 
טיימס'  יורק  ב'ניו  התפרסם  לכן  קודם 
ואת  בולטון,  דברי  את  המפרשן  מאמר 
הברורה  מההצהרה  העולה  המשמעות 
במלואו  תורגם  המאמר  בנושא.  שלו 
הבאות  בשורות  ומובא  'הארץ',  ידי  על 

בשינויי עריכה נדרשים: 
"נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז 
של  מידית  נסיגה  על  שעבר  בחודש 
ואף  מסוריה,  האמריקאים  הכוחות 
לצבאו  שהעניק  כך  על  פרסומים  דחה 
הארכה של ארבעה חודשים לעשות כן. 
מאוחר יותר אמר כי הצבא ייסוג "לאט 

ולאורך זמן" מהמדינה.
שלו,  לאומי  לבטחון  היועץ  "מנגד, 
השבוע,  ראשון  ביום  הציב  בולטון,  ג'ון 
ביקורו  בעת  לנסיגה  תנאים  שורת 
חיילי  את  וישאירו  שייתכן  בישראל, 
ואף  חודשים  במשך  בסוריה  ארה"ב 
שנים. לפי ניו יורק טיימס, בולטון, יחד 
עם יועצים בכירים נוספים בבית הלבן, 
מובילים את הנסיונות מאחורי הקלעים 
בעלות  את  ולהרגיע  הנסיגה  את  לעכב 

בריתה של ארה"ב ובהן ישראל.
בולטון  שהציב  התנאים  "אלו 

לנסיגה אמריקאית מסוריה:
האיסלאמית  המדינה  השמדת   .1

(דאעש)
בכירים  עם  פגישותיו  "לפני 
ישראלים אתמול, בולטון אמר לכתבים 
שהבטחון  כך  תיעשה  הנסיגה  כי 
האחרות  חברותיה  ושל  ישראל  של 
לדבריו,  יישמר.  באזור  ארה"ב  של 
עמה  שלחמו  לאלו  תדאג  ארה"ב 
(דאעש)  האיסלאמית'  'המדינה  בארגון 
אחרים.  ג'יהאדיסטיים  טרור  ובארגוני 
"נדאג שהמדינה האיסלאמית לא תוכל 
לאיום",  שוב  ולהפוך  עצמה  להחיות 

אמר.
2. ערבות לבטחון הכורדים

לאומי,  לבטחון  היועץ  "לדברי 
ידגיש  הוא  בטורקיה,  היום  שיבקר 
ובראשם  הטורקים  הבכירים  בפני 
הנשיא רג'פ טייפ ארדואן את החשיבות 
הכוחות  של  בטחונם  על  שבשמירה 
אם  כשנשאל  בסוריה.  הכורדיים 
תבטיח  שטורקיה  עד  תידחה  הנסיגה 
בטוחים,  יהיו  הכורדים  שהלוחמים 

השיב: "בעקרון, זה נכון".

הפועלת  הכורדית,   YPG מיליצית"
בסוריה, תרמה רבות ללחימה בדאעש. 
אף על פי כן, זה זמן רב שאנקרה מותחת 
עם  וושינגטון  של  יחסיה  על  ביקורת 
ה־ של  זרוע  בה  רואה  היא  זו.  מיליציה 

הכורדית  הכורדית  המחתרת   ,PKK
החבל  לעצמאות  הקוראת  החמושה 
זה  טורקיה  בדרום־מזרח  הכורדי 

שלושה עשורים.
"לדעתנו, טורקיה לא חייבת לנקוט 
במלואה  תתואם  שלא  צבאית  בפעולה 
עם ארה"ב ותאושר עמה, לכל הפחות", 
אמר בולטון, "וזאת כדי שלא יסכנו את 
לפעול  עליהם  לדבריו,  שלנו".  הכוחות 
בדרישותיו  שיעמדו  כדי  גם  בתיאום 
בכוחות  יפגעו  שלא  כך  על  הנשיא  של 

אופוזיציה שלחמו יחד עם ארה"ב.
ייתכן  כי  רמזו   YPGב־ "גורמים 
עם  להסכם  תגיע  הכורדית  והמיליציה 
הכוחות  נסיגת  אחרי  הסורי  המשטר 
אמר  בולטון  מהמדינה.  האמריקאים 
מטרותיהם  על  הטורקים  עם  ידון  כי 

ויכולותיהם בנוגע לסוריה.
אמר  בולטון  של  לדבריו  "בתגובה 
איברהים  הטורקית  הנשיאות  דובר 
היא  מדינתו  של  מטרתה  כי  קלין 
המחתרת  אלא   ,YPG מיליציית  לא 
הכורדית PKK ודאעש. "אחת המטרות 
של טורקיה בלחימה ב־PKK ובשלוחות 
הכורדים  את  להציל  היא  בסוריה  שלה 
צוטט  זה",  טרור  ארגון  של  מהדיכוי 
הממשלתית  הידיעות  בסוכנות  קלין 

אנדולו.
ההתבססות  עם  התמודדות   .3

האיראנית
שהכוחות  בעוד  כי  הדגיש  "בולטון 
אזור  את  לעזוב  עתידים  האמריקאיים 
וחיילים  ייתכן  סוריה,  צפון־מזרח 
אל־טנף  בבסיס  יישארו  ארה"ב  מצבא 
סוריה־ירדן־ הגבולות  שבמשולש 

חודשים  שלושה  בספטמבר,  עיראק. 
ארה"ב  כי  טראמפ  של  ההכרזה  לפני 
כי  בולטון  הכריז  מסוריה,  תיסוג 
עוד  כל  במדינה  יישארו  האמריקאים 

יהיו איראנים בשטח סוריה.
"בראיון לרשת CBS תקף הסנאטור 
הרפובליקאי לינדזי גרהאם את טראמפ 
מהלך  על  הכריז  שלדבריו  כך  על 
את  לבחון  החל  מכן  לאחר  ורק  הנסיגה 
השלכותיו ארוכות הטווח. "הנשיא בוחן 
את המדיניות שלו מחדש בגלל שלושה 
דברים: לא לתת לאיראן להגיע לשדות 
את  לשחוט  לטורקים  לתת  לא  הנפט, 
לקום  לדאעש  לאפשר  ולא  הכורדים 

מחדש".

צרפת סוערת, בגלל הערבית 

עוסק  כאן,  שנצטט  הבא  המאמר 
את  המעסיקה  מאוד  חשובה  בשאלה 
בחודשים  הצרפתית  החינוך  מערכת 

יורק  ב'ניו  פורסם  הוא  האחרונים. 
א.  הכותבת  של  עטה  פרי  טיימס', 
ידי  על  לעברית  תורגם  הוא  בובולה. 
עריכה  בשינויי  כאן  ומובא  'הארץ', 

נדרשים: 
הּביּבה  מתעוררת  ראשון  יום  "מדי 
גילה  מבני  שרבים  בשעה  התשע  בת 
אך  חופש.  ליום  כראוי  ישנים,  עדיין 
מצפון  בפרוור  האטם  משפחת  בבית 
לפריז נדלקים האורות בשעה מוקדמת. 
מכינה  היא  עצמו:  חוזר  הזה  הריטואל 
את  נוטלת  בוקר,  ארוחת  לעצמה 
וקופצת  שלה  הוורוד־זוהר  הילקוט 
יביא  הוא  בהמשך  אביה.  של  למכוניתו 
הוא  שעבורה  המקומי,  למסגד  אותה 

מעין בית ספר - ללימודי ערבית.
קירות  את  לימודים,  לכיתת  "כיאה 
הנחיות  ובהן  כרזות  מעטרות  החדר 
מוקפים  הרחצה,  טקסי  של  מאוירות 
בציורים של פרפרים, מכוניות, גזרים - 
ולצדם שמותיהם בערבית. טווח הגילים 
של התלמידים די רחב, בני תשע עד 17, 
מיסודי ועד תיכון. "היום נערוך דו שיח 
בנוגע ל'ֻדיוף' המגיעים לארוחת ערב - 
ילידי  כולם  לתלמידים,  המורה  אומרת 
צרפת. פירוש המלה דיוף הוא אורחים, 
על  המלה  את  וכותבת  אומרת,  היא 

הלוח.
שלישי  דור  כבר  היא  "הביבה 
למדינה  היגרו  וסבתה  סבה  בצרפת. 
המאה  של  ה־60  בשנות  מתוניסיה 
מצפון  מעונו  את  קבע  ואביה  הקודמת 
לו  חשוב  זאת,  עם  הצרפתית.  לבירה 
לטפח את הקשר של הבת עם שורשיה, 
הספר  בבית  אך  אמו.  שפת  לרבות 
ועל  ערבית,  לומדים  לא  שלה  הציבורי 
של  למסגד  שבוע  מדי  נוסעת  היא  כן 
שמצפון  סן־סן־דני  במחוז  רומנוויל, 
מהגרים  קהילת  התבססה  שם  לפריז, 

גדולה.
בצרפת  רבות  משפחות  של  "מצבן 
מתושבי  מיליונים  כשלושה  דומה. 
הערבית  בשפה  משתמשים  צרפת 
הערבית  נחשבת  ולכן  היומיום,  בחיי 
במדינה.  ביותר  הנפוצה  הזרה  השפה 
נלמדת  אינה  כמעט  זו  שפה  ואולם 
כמה  עד  הציבורית.  החינוך  במערכת 
נמוכה זמינות לימודי השפה כיום מעיד 
מתלמידי   0.2% רק  הבא:  הנתון  אולי 
בצרפת  והתיכונים  הביניים  חטיבות 
למדו ערבית בשנת הלימודים הקודמת, 
האנגלית,  מלומדי  בהרבה  קטן  שיעור 

הספרדית והגרמנית.
"אל מול נתון זה עומד הביקוש הרב 
ללימודי השפה הערבית, ולוואקום הזה 
ואיגודים  מסגדים  השנים  עם  נכנסו 
היה  כבר  זה  מה  זמן  במשך  פרטיים. 
האחרונה  בעת  אבל  בשגרה.  לדבר 
בנוגע  השלטונות  אצל  חשש  התעורר 
הלומד  הגדול  התלמידים  למספר 
מערכת  של  לפיקוחה  מחוץ  ערבית 

חשש  ובעיקר   - הציבורית  החינוך 
כן,  על  להם.  נחשפים  שהם  מהתכנים 
הדתית  בקיצוניות  המאבק  במסגרת 
החינוך  משרד  בספטמבר  הכריז 
הצרפתי על תכנית להחזיר את הוראת 
לספק  "במטרה  לשליטתו,  הערבית 
במקום  חילונית  לימודים  תכנית 
האיסלאמיות,  האגודות  של  תכניותיהן 

שעלולות להוביל לרדיקליזציה".
אף  בלנקר  מישל  ז'אן  החינוך  "שר 
להעניק  מבקש  שהוא  באחרונה  אמר 
"שפה  שהיא  היות  "יוקרה",  לערבית 
זו  אמירה  בצד  אבל  גדולה".  ספרותית 
לצד  תחוזק  הערבית  שהוראת  והודעה 
סיפק  לא  והסינית,  הרוסית  הוראת 
התכנית,  על  פרטים  החינוך  משרד 
זמינים  ערבית  לימודי  לקדם  שאמורה 
לציבור התלמידים. על כן נדמה כי לעת 
יצטרכו  בצרפת  הספר  בתי  רוב  עתה 
משל  ערבית  ללימוד  תכניות  לפתח 

עצמם.
פדגוגיים  אתגרים  רק  לא  "אך 
בתכנית  חדשה  שפה  בשילוב  כרוכים 
האמור  בכל  הממלכתית.  הלימודים 
המערכת  תיאלץ  הערבית  בשפה 
חברתיים  קשיים  עם  גם  להתמודד 
ופוליטיים. לדברי רימה עבד אל־נאבי, 
מורה לערבית בשני בתי ספר תיכוניים 
מנהלי  בפריז,  הסורבון  ובאוניברסיטת 
תכניות  לפתוח  ששים  אינם  ספר  בתי 
ללימוד ערבית, משום שלדבריהם, "אין 
תגובה  גם  ויש  הספר".  בבית  ערבים  די 
נוספת נפוצה, והפוכה לחלוטין: "אנחנו 

לא רוצים למשוך לכאן ערבים".
"בימין הצרפתי ודאי יש יותר מכמה 
אנשים המזדהים עם האמירה האחרונה, 
בעקבות  רבה  דאגה  החשים  כאלה 
הפילוסוף  החינוך.  משרד  של  תכניתו 
בתקופת  חינוך  שר  שהיה  פרי,  לוק 
נשיאותו של ז'אק שיראק, אמר שהדבר 
בבתי  האיסלאם  לימודי  להתרת  משול 
דופון־ ניקולה  ואילו  ציבוריים.  ספר 
במרין  שתמך  מהימין  מחוקק  אניאן, 
 2017 בבחירות  השני  בסיבוב  פן  לה 
לנשיאות, אמר כי בלנקר "טוען כי הוא 
שהוא  בשעה  הדתית  בקנאות  לוחם 
של  לאיסלאמיזציה  הדרך  את  סולל 

צרפת".
"בעוד בימין מתנגדים, בקרב ראשי 
מעט  לא  נשמעים  הערבית  הקהילה 
משרד  של  בתכניתו  התומכים  קולות 
האגודה  נשיא  בנז'מה,  אזדין  החינוך. 
לומדת  הביבה  שבו  במסגד  המוסלמית 
ערבית, אומר כי הלימודים בבתי הספר 
יותר  גבוהה  ברמה  יהיו  הציבוריים 
הקורסים  הדת.  במוסדות  מהלימודים 
עשויים  אמר,  במסגד,  הקוראן  מבוססי 
להתבסס יתר על המידה על שינון, ולא 
בערבית.  להתבטא  לתלמידים  לאפשר 
טוב,  ורצון  להט  חדורי  שלנו  "המורים 
אבל אין להם הכשרה בתחום ההוראה", 

בחינות  עברו  לא  "הם  בנז'מה,  אומר 
מטעם המדינה".

מריאן  זה,  ספר  בית  "מנהלת 
במוסד  השפה  למידת  כי  אמרת  קוסה, 
בראשותה מאפשרת למשפחות ממוצא 
ילדיהן  את  מלשלוח  להימנע  ערבי 
אותם  לגרור  שעלולים  אנשים  לידי 
ערבית  לימודי  "הוראת  לרדיקליזציה. 
מונעת  ציבוריים  ספר  בבתי  חילוניים 
מצב שבו השפה הופכת בת ערובה של 

דת ושל קיצוניות", אמרה.
מכון  מצד  לאישוש  זוכים  "דבריה 
על  שפרסם  שבדו"ח  מונטניה,  המחקר 
התפשטות האיסלאם הפוליטי בצרפת, 
נכתב כי "לימודי הערבית הפכו לאמצעי 
היעיל ביותר שנוקטים האיסלאמיסטים 
ולבתי  למסגדים  צעירים  למשוך  כדי 

הספר שלהם".
"ואולם רבים סבורים שהתבטאויות 
החדשה  למדיניות  בנוגע  הממשלה 
השפה  בין  מסוכנת  להקבלה  מובילות 
הערבית, האיסלאם, האיסלאם הפוליטי 
אמנם  החינוך  "שר  דתית.  וקיצוניות 
הספר  בבתי  הערבית  שהוראת  מדגיש 
הערבית,  ובחברה  בתרבות  מתמקדת 
בגלל  בעיקר  התקבלה  ההחלטה  אבל 
המלחמה נגד רדיקליזציה איסלאמית", 
אפליה  החוקרת  מאזוז,  ש.  אומרת 
(מכון  מדעי  לחקר  הלאומי  במרכז 
את  מקבעת  זו  ממשלתי). "גישה  מחקר 
של  שפה  היא  שערבית  הסטריאוטיפ 

פנאטים ונבערים".
הספר,  בבתי  מהנעשה  "בשונה 
נחשבים  בצרפת  באוניברסיטאות 
ואינם  לפופולריים  הערבית  לימודי 
השפה  ידיעת  כלל.  במחלוקת  שנויים 
משמעותי  ליתרון  שם  נחשבת  אף 
בעסקים  קריירה  לפתח  ששואף  למי 
באוניברסיטה  וכך  ובדיפלומטיה. 
היוקרתית Sciences Po בפריז יש לא 
פחות מ־37 מורים לערבית, לעומת 180 
בצרפת  הממלכתיים  הספר  בתי  בכל 

יחדיו.
"והנה עוד צד במשוואה; בתי הספר 
של  התוכנית  כי  אומרת  מאזוז  עצמם. 
משרד החינוך עוררה התנגדות במוסדות 
אלה, הן היסודיים והן התיכוניים, בגלל 
זהות  בעיצוב  ממלאים  שהם  התפקיד 
מאמינים  "בצרפת  משותפת.  לאומית 
שבו  המוסד  הוא  הציבורי  הספר  שבית 
הסבירה,  הצרפתית",  הזהות  מתעצבת 
"הגוף שממנו יוצאים אזרחים צרפתים, 
של  העבר  או  מוצאם  יהא  אשר  יהא 

הוריהם".
מעודדת  אמנם  "המערכת 
ללמוד  לצרפתים"  ש"הפכו  סטודנטים 
בנסיון  הרואים  יש  אבל  אמרה,  ערבית, 
ציבוריים  ספר  בבתי  השפה  את  ללמוד 
סטייה מדרך זו, סטייה שעשויה להוביל 
"צרפתים־ של  מורכבת  זהות  ליצירת 

ערבים".

אורות מרים ( ע"ר)
ע"ר 580233618

הודעה על פירוק עמותה
באסיפה הכללית מיום 2.1.2019 הוחלט על פירוק מרצון של העמותה 

ומינויו של מר גבריאל ריבוח מרח' נועם אלימלך 3 בני ברק כמפרק העמותה.
על כל נושי העמותה להגיש למפרק לפי הכתובת הרשומה לעיל את תביעותיהם 

תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו.
גבריאל ריבוח - מפרק העמותה

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הערב יתקיימו כנסי בריאות של מכבי 
שירותי בריאות בטבריה ובחצור הגלילית
לאחר הכנסים תתקיים דלת פתוחה לקבלת קהל ע"י יו"ר 'רפואה ועזרה' הרב 

יעקב שקול ומנהל השיווק למגזר החרדי של מכבי שירותי בריאות
מכבי שירותי בריאות ממשיכה בת־

נופת השירותים במחוז הצפון ובהעמקת 
הקשר עם הקהילות החרדיות בכל רחבי 
מכבי  הערב  תקיים  זו  במסגרת  הצפון. 
בטבריה  בריאות  כנסי  בריאות  שירותי 

ובחצור הגלילית.
בחצור הגלילית יערך הכנס, באולם 
בערב   20:00 בשעה  מרים,  באר  סמינר 
בדיוק בתכנית עשירה ובריאותית. מנה־

לת מרחב צפת וחצור הגב' ל. כהן תישא 
דברי פתיחה ותציג בפני המשתפים את 
שירותי מכבי בחצור. הרב משה שלזינגר 
מנהל השיווק למגזר החרדי ישא דברים 
הרבות  בפעילויות  הקהל  את  וישתף 
שמכבי פועלת לרווחת הציבור בכל מה 
שקשור לרפואה ובריאות. כמו כן יתקיים 
מופע אומנותי שייטיב להביע את הצורך 

בהרגלי חיים בריאים במשפחה.

השי־ הרחבת  לקראת  בטבריה  גם 
רותים בשכונות החרדיות, יתקיים הערב 
כנס בריאות בקהילת צאנז בהשתתפות 
הקהילה  קשרי  מתאמי  הקהילה,  ראשי 

בצפון, ומאות מתושבי השכונה. 
קבלת  תתקיים  הכינוסים  לאחר 
אגודת  יו"ר  שקול,  יעקב  הרב  ע"י  קהל 
החסד 'רפואה ועזרה' ומעסקני הרפואה 
החרדי,  במגזר  והמוצלחים  הצעירים 
השיווק  מנהל  שלזינגר  משה  והרב 

למגזר החרדי..
לדברי מנהלת מרחב חצור וצפת במ־

כבי, הגב' ל. כהן, "אנו מחוברים לקהילה 
מלאה  בהכוונה  ביד  יד  הכל  את  ועושים 
עם כל רבני הקהילות בצפון, ונפעל לעיבוי 

השירותים והתאמתם לציבור כל העת".
הגב'  במכבי,  טבריה  מרחב  מנהלת 
ראש  "בהובלת  כי  הוסיפה  גרינברג  ח. 

מחוז הצפון ד"ר ג. קאופמן אנו פועלים 
השירותים  לעיבוי  האחרונים  בחודשים 
תוך  בטבריה,  המתקדמים  הרפואיים 
מובילי  עם  וקשרים  תשתיות  פיתוח 
המ־ כאשר  הקהילות  ורבני  הקהל  דעת 

טרה היא אחת – למקסם את השירותים 
הרפואיים של מכבי בעיר". 

למכבי פריסת שירותים נרחבת בכל 
בהם  הצפון,  במחוז  החרדיים  הריכוזים 
המרכז הרפואי 'השילוח' בחיפה, המרכז 
הרפואי ברחוב זלמן שזר 25 וכך גם מר־

כזים רפואיים נוספים ברכסים, בקריות, 
בהם  הגלילית  ובחצור  בצפת  יונה,  בהר 
הראשונית,  הרפואה  שירותי  כל  ניתנים 
מעבדה ואחיות ועוד. לצד זאת פועלים 
במחוז הצפון של מכבי שירותי בריאות 
נותני  עם  וההסדרים  השירותים  לעיבוי 

השירותים השונים בכל ערי המחוז.

תלמה במבצע חדש ואטרקטיבי:

משחקים במשחק השמות ויכולים לזכות 
בקעריות וכפיות עם שמות בני המשפחה!
רוצים להפוך את הארוחה לחוויה? תלמה יוצאת במבצע שמאפשר לכם לזכות 

בקעריות ובכפיות עם שמות בני המשפחה!
כדי להשתתף במבצע קנו 2 ממגוון 
הק־ חשבונית  את  ושמרו  תלמה  דגני 

 ,03-3739090 לטלמסר  התקשרו  ניה, 
לז־ ותוכלו  השמות  במשחק  שחקו 

השם  עם  וכפיות  קעריות  בסט  כות 
בכל  זוכה  המשפחה,  בני  של  האישי 

שעה.
המוביל  הבוקר  דגני  מותג  תלמה, 
מדגנים  ליהנות  לכם  מאפשר  בישראל, 
איכותיים בטעם נפלא עם מגוון מוצרים 
לכל המשפחה: קורנפלקס של אלופים, 

ועוד,  עוגי  שוגי,  קוקומן,  ברנפלקס, 
בד"צ  של  מהודרת  בכשרות  המיוצרים 

העדה החרדית. 
להשתתף  אתכם  מזמינה  תלמה 
בפעילות, לשחק במשחק השמות ולקבל 
הזדמנות לזכות בסט קעריות וכפיות עם 
חווייתית  לארוחה  המשפחה,  בני  שמות 

במיוחד.
התאריכים  בין  מתקיים  המבצע 
לתקנון  (כפוף  בשבט  ד'  עד  בטבת  ט"ו 

המבצע).

גרמניה: ציור יוקרתי שבזזו 
הנאצים הושב לצאצאי המשפחה

למעלה מ־70 שנה אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, גרמניה עושה צדק 
ומחזירה למשפחת יהודי ששימש כשר הפנים בתקופת השואה את הציור 

היוקרתי שבזזו ממנו הנאצים
מאת א. למל

מנדל,  ז'ורז'  של  משפחתו 
שלחם  יהודי־צרפתי  פליטיקאי 
הצרפתית  ההתנגדות  בתנועת 
קיבלה  הנאצי,  הכיבוש  במהלך 
עתיקה  תמונה  לידיה  השבוע 
המשפחה  לאבי  שייכת  שהיתה 
במהלך  הנאצים  ע"י  ממנו  ונבזזה 

מלחמת העולם השנייה.
מומ־ אישרו  תשע"ז  בשנת 

כי  גרמניה  ממשלת  מטעם  חים 
ממנדל,  נבזז  אכן  היקר  הציור 
ההתנגדות  ולוחם  הפוליטיקאי 
להחזיר  והוחלט  היהודי־צרפתי, 

את הציור לבני משפחתו. 
הגרמניה,  התרבות  שרת 
הציור  את  העניקה  גרוטרס,  גב' 
בטקס  מנדל  של  משפחתו  לבני 
גרופיוס'  'מרטין  במוזיאון  שנערך 
באוסף  נמצא  הציור  בברלין. 
קורנליוס  האמנות  אספן  של 
היה  הידלבנרד  שאביו  גורליט, 

בשורות  שעבד  האמנות  אספן 
מאוד  כמקורב  ונחשב  הנאצים 
 1500 כלל  האוסף  להיטלר. 
הנאצים,  שבזזו  אמנות  יצירות 
מבעליהם  נלקחו  מרביתם  כאשר 
היהודים, אך תהליך השבת חפצי 
עד  באיטיות  מתנהל  האמנות 

עתה.
הודו  מנדל  של  משפחתו  בני 
ודחקו  הגרמניה  התרבות  לשרת 
הר־ יצירות  כל  את  להחזיר  בה 

בעליהם  אל  הנאצים  שבזזו  כוש 
היהודיים.

לצרפת  הנאצית  הפלישה  עם 
מונה מנדל לשר הפנים בממשלתו 
עשה  זה  בתפקידו  ריינו,  פול  של 
כל שיכול בממשלה כדי לקדם את 
הנאציזם,  כנגד  התקיפה  העמידה 
ולמנוע את התבוסתנים מלהיכנע. 
של  ומכריעים  רבים  בשלבים 
שבין  השבועות  בששת  הלחימה, 
צרפת,  של  כניעתה  ובין  הפלישה 
אלה  של  התווך  עמוד  מנדל  היה 

הסבורים כי אין להיכנע לגרמנים 
וכי יש להמשיך את המלחמה בכל 

מחיר.
כאשר ראש הממשלה התפטר 
אדוארד  הבריטי  הגנרל  הציע 
ספירס למנדל להצטרף אליו ואל 
ולהמשיך  ללונדון  בטיסה  גול  דה 
סירב  מנדל  המאבק.  את  משם 
בגלל  לחיי  חושש  "אתה  במילים: 
בגלל  דווקא  ובכן,  יהודי,  שאני 
יהדותי עלי לסרב. אם אעלה אתך 
כאילו  ייראה  הדבר  המטוס  על 

נמלטתי, כאילו אני מפחד".
בשנת  צרפת  דרום  כיבוש  עם 
ע"י  וחבריו  מנדל  נאסרו  תש"ב 
מחנות  אל  ונשלחו  הגסטאפו 
מכן  לאחר  בגרמניה.  שונים  ריכוז 
המי־ לידי  הנאצים  אותו  העבירו 

איתם  ששיתפה  הצרפתית  ליציה 
ביער  להורג  הוצא  והוא  פעולה, 

ליד פריז בתש"ד.
הציור נחשב ליוקרתי במיוחד 

ושוויו מוערך במאות אלפי יורו.



המבשר | יום ד', ג' בשבט תשע"ט | עמוד ה

לוחפון מידע נדלן למכירה והשכרה, ֳ
02-80- מנוי  דמי  ללא  נופש  ומידע 
באתר  מידע  עדכון  חדש!   30-444
דוא"ל   co.il.8030444 בכתובת 

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה
ברחוב  ייחודי  בפרוייקט  בלעדי! 
מחולקת.  מטר   104 אהליאב 
 + משופצת  חדרים   3 לדירת 
חדרים.   2.5 ודירת  מרפסת. 
ONE 054- נדל"ן ש''ח   3,000,000

8440016
[20051197]

תורה,  בעזרת  בשוק!  חדשה 
חצר  מ"ר,  כ-140  מצוין,  במיקום 
ניתנת  לשיפוץ,  זקוקה  ענקית, 
ONE נדל"ן  דירות,  ל-2  לחלוקה 

054-844-0016
[20051195]

אמיתית,  מציאה  מאירות,  פנים 
155 דופלקס  החלטה,  למהירי 
מטבח   + ענק  סלון  חדרים   6 מ"ר 
מרהיב,  נוף  מרפסות   2 פסח, 
ניתנת לחלוקה ל-2 דירות בקלות. 
ONE 2,990,000 ש''ח. סופי! נדל"ן

054-844-0016
[20051194]

בזכרון  בלעדי!  בשוק!  חדשה 
יעקב, דירת 5.5 חדרים, מרווחת, 3
קומה  הרחבה!  אחרי  אויר,,  כיווני 
ONE 054- נוחה, 2,600,000 נדל"ן

844-0016
[20051193]

ברוממה,  מבוקש  בפרויקט 
מ"ר  בנוי, + 90  מ"ר  כ-200  פנטאוז 
נוף  ומרוהטת.  יוקרתית  מרפסת. 
כניסה  צמוד.  מחסן   + מדהים, 
מחיר  למכור,  חייבים  מידית, 
ONE 054-8440016 מצויין נדל"ן

[20051192]

שפע,  ברב   !!ONE לנדל"ן בלעדי 
דירת יוקרה 3.5 חדרים. מושקעת 
ענק!  סלון  סוכה,  מרפסת  מאוד! + 
יחידת  כוללת  מושקע,  מטבח 
פונה  כפולים.  ושירותים  הורים 
ONE 054- נדל"ן  מרהיב!  לנוף 

8440016
[20051191]

חדרים   5 דירת  בסורוצקין, 
פסח,  מטבח  ענק,  סלון  משופצת, 
לפיצול  אפשרות  ענקית  מרפסת 
ONE נדל"ן  להשכרה.  ליחידה 

054-8440016
[20051190]

חדרים   4 דירת  נוף,  במצפה 
מטבח  סוכה,  מרפסת   + מרווחת 
ONE 054- נדל"ן  חזיתית.  גדול, 

8440016
[20051189]

מעלית,  ק''ב,  מ''ר,  כ120  ברוך  במקור 
איכותי,  בניין  מפוארת,  כחדשה 
או   0548456212 נכסים''  ''אברמציק 

029966522
[20051188]

סוכה,  מרפסות  חד',  ק''ה, 3  בירמיהו, 
נוף, רק 2,150,000 ''אברמציק נכסים'' 

0548456212 או 029966522
[20051187]

מ''ר,  כ130  תקווה,  פתח  ברחוב 
מחיר  חצר,  מדהים!  נוף  מחסן,   +
נכסים''  ''אברמציק  הזדמנות, 

0548456212 או 029966522
[20051186]

ברמה,  משופצת  מ''ר,   120  ,80 בגוש 
מוארת  מחסן,   + סוכה,  מעלית,  ק''ב, 
נכסים''  ''אברמצי'ק  מאד  מרווחת 

0548456212 או 029966522
[20051185]

כולל  חד'   3/4/5 [ירמיהו]  בכדורי 
שווה,  מחיר  איכותית,  וחניה,  מחסן 
נוף! ''אברמציק נכסים'' 0548456212
[20051184]

חד'   3.5 (אהליהב)  נוף"  ב"מצפה 
רביעית,  קומה  גדול!  והסלון 
או   0548456212 נכסים''  ''אברמצ'יק 

029966522
[20051183]

מתאימה  מיוחדת.  הבירה.  בארזי 
4.5 א'.  קומה  למארחים.  במיוחד 
מ'.   75 מרפסת   + מ'.   110 חדרים 
3,000,000. עסקת המאה ייעוץ נדל"ן 
מקצוענות.   100% אמינות,   100%  -

.052-7650001
[20051174]

מ"ר   80 הבירה  בארזי  חדרים   3,5
עסקת   .2,250,000 מזגנים   + שמורה 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ  המאה 

100% מקצוענות. 052-7650001.
[20051173]

למשקיעים  נדירה  הזדמנות 
חדרים   4 הנביא  בשמואל  שמבינים: 
75 מ' משופצת + מזגנים + היתר בניה 
המאה  עסקת   .1,750,000 הגג.  על 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 

מקצוענות. 052-7650001.
[20051172]

2 ברוך  במקור  למבינים:  מציאה 
חדרים מרווחת קומה א' + 2 מרפסות 
מושכרת  חדשה  דיור  יחידת   + סוכה 
 .2,100,000 בהיתר.  בניה   .3300 ב 
100%  - נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 
052- מקצוענות.   100% אמינות, 

.7650001
[20051171]

עו"ד  מדהים:  במבצע  המאה'  'עסקת 
עלינו. 052-7174531.

[20051170]

 + ברוך  במקור  חדרים   3 בהזדמנות: 
יחידה מושכרת ב - 3000. 2,500,000
ייעוץ  המאה  עסקת  בלבד.  ש''ח 

נדל"ן052-7174531.
[20051169]

באהליהב (מצפה נוף) 3.5 חדרים, 
מוארת ומרווחת - 100 מ"ר, חזית, 

ק"ד, שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051148]

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
[20051147]

גבוהה,  תקרה  מ"ר,  באהליהב 218 
כ"א,   4 ענקיות,  מרפסות   ,7 קומה 
נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן   + נוף, 

052-765-6888
[20051146]

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
[20051145]

קומה  מיוחדת,  חדרים   5 בכדורי 
וחניה  מחסן   + מדהים,  נוף  גבוהה, 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051144]

מפוארת  חדרים,   4 בכדורי 
מרפסת  נוחה,  קומה  ומרווחת, 
גדולה, + מחסן וחניה, שוורץ נדל"ן 

052-765-6888
[20051143]

חדש  בבניין  הנביא,  בשמואל 
כיווני   3 מיוחדת,  חדרים   4 בבניה, 
קומה  עשיר,  טכני  מפרט  אוויר, 
נדל"ן  שוורץ  סוכה,  מרפסת  נוחה, 

052-765-6888
[20051142]

חד'   4  ,80 בגוש  ומיוחדת!  חדשה 
גבוהה,  ברמה  מושקעת  מרווחת, 
מרפסת סוכה גדולה, ק"ג, מעלית, 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051141]

למוכר!  תיווך  ללא  השבוע:  מבצע 
גאולה/  באזור  דירות  דרושות 
שמונים  גוש  צבי/  נווה  ברוך/  מקור 
נדל"ן  ייעוץ  המאה'  'עסקת  והסביבה. 

.052-7174531
[20051139]

ישראל  בבית  נדירה!  מציאה 
יחידה   + מטר   65 חד'   3 קארו 
רק  מבוי   + מטר   8 של  לבודד 
חודשית  תשואה  1490.000ש"ח 
5000ש"ח (התחילו הליך תמ"א 38
לחידוש כל הבית) 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051133]

חד   5.5 תורה  בעזרת  המציאה!! 
מטר  חצר 60  מרפסת   + מטר   140
052- 3400.000ש"ח  רק  חזית 
7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"

[20051132]

ק"ג  מטר   73 -3חד'  בבהרן! 
לבעלי  1400.000ש"ח  רק  מעלית 
משכנתא  אפשרות  ללא  מוזמן 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051131]

בעזרת תורה! 5 חד' -137מטר ק"ב 
חזית ונוף רק 3690.000ש"ח -052
7658-638 "הימשע תיווך-הנדלס"

[20051130]

ברוממה,  היוקרתי!!  בפרויקט 
98- 4חד  רווחה  לשערי  צמוד 
רק  ק"ד  מטר   16 מרפסת   + מטר 
חודש  כ-6  כניסה  2520.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051129]

בשיא!!  ישראל  מלכי  בגאולה 
מושכרת  מטר   92 א'  קומה  דירת 
לחנות חזית לגאולה רק 2370.000
"היימשע   052-7658-638 ש"ח 

תיווך-הנדלס"
[20051128]

80 -3חד'  תדהר  הבירה-  בארזי 
מטר + התר בניה לעוד 30 מטר ו-2
2230.000ש"ח  רק  ק"ב  מרפסות 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051127]

ביותר  הגדול  דירות  מבחר  אצלינו 
3/4/5/6 ירושלים)  (פסגות  בכדורי 

חדרים. יעד נדל"ן 054-8510009
[20051115]

דירת 5.5 שלום!  דובר  בעלזא  באזור 
חד 148 מטר  + 4 יחידות דיור של 25
מטר כל אחד, + מחסן עם חלונות 40
5200.000שח  רק  משופץ  מצב  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20051105]

יוסף  בבית-ישראל  ממש!  מציאה 
מטר  מחסן 6   + מטר  חד 65  קארו, 3 
חודשית  תשואה  1500.000שח  רק 
"היימשע   052-7658-638 5000שח 

תיווך-הנדלס"
[20051104]

למכירה דירה 2 וחצי חדרים התחילו 
כולל  חדרים  וחצי   4 תיהיה   38 תמה 
קומת   4 מציון  תורה  ברח'  מרפסות 

קרקע 02-5327402 יוסי
[20051069]

ק"ב  חד'   6 יוסף  אוהלי   80 גוש 
ק"ב  חד'   4.5 בינה  אמרי   * מ"ר   160
דוד  פינת  חזן  רח'   * ש''ח   2,650,000
053-  ,02-5379474 תיווך  חדשה! 

3179474
[20050984]

דברי  מאוד!  מיוחדת  בבלעדיות! 
4 מסדר,  טאבו  ק"א,  3חד'  חיים 
 + ק"כ  אלפנדרי   * מ"ר   90 מרפסות 
יח"ד חצר . תיווך 02-5379474, -053

3179474
[20050983]

יצחק  מנחת  עצמי!  הון  לבעלי 
שח   710.000 רק  מטר   35 יחידה 
ש''ח   4,200 חודשיית  שכירות 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20050981]

מגורה"  "אחוזי  היוקרה  בפרויקט 
98 חד   4 רווחה  שערי  יד  על 
רק  ק"ד  16מטר  מרפסת   + מטר 
052-7658-638 2520.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050865]

3 עוזר  חיים  חזקה!!  מציאה 
בנין  מאד  משוקעת  75מטר  חד' 
ש''ח   1730.000 רק  היימשע 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050848]

-5חד  תורה  בעזרת  במחיר!!  ירדו 
מרפסת  נוחה  קומה  מטר   135
גדולות  אופציות  מאד,  גדולה 
3400.000שח  רק  להרחבה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050846]

מזומן  לבעלי  בשוק!!  חדשה 
מעלית  ק"ב  75מטר  חד   3 בבהר"ן 
052-7658-638 ש''ח   1400.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050845]

חד'   2 מטר   33 כ  דיור  יחידת  ברש"י 
520.000 רק   3300 מושכרת  חדשה 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס
[20050840]

 ??? דירתכם  את  למכור  מחפשים 
דירתכם  שווי  הערכת  מחפשים 
ל'  תיווך  היימשע  תשלום??  ללא 
052-7658-638 לשרותכם  הנדלס 

סיוע והכוונה ללא תשלום
[20050839]

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]

מציאה  מציאה!  הגיוועלדיגע 
חד   2.5 לפידות  ישראל  בבית 
רק  מטר   35 יחידה   + מטר   50
052-7658638 שח   1860.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050494]

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

הנדלס"
[20050492]

אמונים  "בשומרי  מזומן  "לבעלי 
יחידת דיור 38 מטר מפוארת + סוכה 
כ  חודשית  תשואה  750.000שח  רק 
"היימשע   052-7658-638 שח   4000

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]

מציאה!!  הגיועלדיגע  במחיר  ירדו 
90 דירת  יעקב  בעין  בבלעדיות! 
אפשרות  מטר,   5.30 גובה  מטר, 
להגיע ל 200 מטר מידי (באישור כל 
הקודם  ש''ח  רק 2300.000  השכנים) 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050349]

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]

ק"ב  כ"א,   3 מטר,   120 חד   4 בבלוי 
חניה   + שח   1000 ב  מושכר  מחסן   +
פרטית, חזית רק 2580.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20050248]

בינה  באמרי  מציאה!  הגיוואלדיגע 
מאד  מושקעת  מטר,   115 חד   4.5
רק   !! מדהים  נוף  נוחה  קומה   !!
052-7658-638 2680.000שח 

"היימשע תיווך -הנדלס"
[20050160]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20050008]

בשוק!  חדשה  מציאה!  מציאה 
150 חד   6 בגאולה  מזומן!  לבעלי 
מפלסי,  דו  מטר,   40 גג   + מטר 
052- 2800.000שח  רק  מעלית 
7658-638 "היימשע תיווך-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 
שח 052-7658-638  2520.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20050005]

רק  מטר   118 חד'   4 בתנובה 
052- נוחה  קומה  ש''ח   3200.000

7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"
[20049878]

ברוממה קרית בעלזא!! סמוך לבמ"ד 
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]

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

הנדלס"
[20049846]

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]

21000שח למטר נווה צבי תלמודי 
3 חד 75 מטר + 2 יחידות דיור סהכ 
שח -052 רק 3160.000  מטר   150
7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס

[20049742]

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]

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 
2,150,000 ומרפסת  חדר  לעוד 
לנוף,  חד'   4 יצחק  מנחת   * ש''ח 
0533179474 תיווך  לנכה.  מתאים 

025379474
[20049532]

ירושלים | השכרה
מ"ר,  כ-130  שטח  בעלזא  באזור 
במחיר  דבר  לכל  מתאים  מושקע, 

הזדמנותי 0533184766
[20051200]

2  + רב-שפע)  (ליד  מרדכי  תכלת   5
מרפסות ק“ג, מיידית! 050-4122714
[20051199]

בפנינת חמד 45 מ"ר מרוהט קומפלט 
מרפסת   + נוחה,  קומה  גבוהה,  ברמה 
תיווך  ראיה  היזק  בלי  מרהיב  נוף   +

צביקה רוזן 052-763-4444
[20051196]

מגוון דירות להשכרה בכל האיזורים 
פינוי  ולמשפחות,  לזו''צ  האיכותיים, 
''אברמציק  לפסח,  פינוי  וגם  מיידי 
נכסים'' 0504165775 או 029966522
[20051182]

מרווחת  דירה  לזוג,  ברוממה, 
נכסים''  ''אברמציק  מטר,  כ50 

0504165775 או 029966522
[20051181]

מרווחת,  חד',   6 [ירמיהו]  בכדורי 
נכסים''  ''אברמצ'יק  שניה!  קומה 

0504165775 או 029966522
[20051180]

4חד',  (אהליהב),  נוף"  ב"מצפה 
נכסים''  ''אברמצ'יק  שלישית,  קומה 

0504165775 או 029966522
[20051179]

נוף!  חד',   5 ק''ד!  [ברנדיס]  בכדורי 
נכסים''  ''אברמצ'יק  שח   9000

0504165775 או 029966522
[20051178]

ברמת אשכול ליד פאגי 4 חד', ק"ג 
052- תיווך  ש''ח   7,000 מעלית   +

7640590
[20051121]

מרפסות   2  + רייקה  חד'   3 צבי  בנוה 
אהרון  קדושת   * גמיש  ש''ח   6,000
מרוהטת  מרווחת,  מושקעת  חד'   4
052- תיווך  ש''ח   8,000 ברמה 

7158059
[20051090]

קומת  מטר   200 גאולה  במרכז 
חולים  לקופת  מתאים  כניסה 
לחודש  שח   60000 רק  וכדומה 
תיווך  "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20050615]

בהמ"ג 4 חד' 100 מ"ר מרפסת גדולה 
משיב  במנחם  נהדרת   * ש''ח   6,500
מציאה  מרפסת,  יח"ה,   + מ"ר   100

6,200 ש''ח . תיווך 052-7158059
[20050499]

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 | חנויות ומחסנים
בכיכר השבת 80 מטר קומת כניסה + 
23000לחודש  רק   1- קומה  מטר   50
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051176]

בלב גאולה להשכרה לכל מטרה 200
052- פגז  מקום  כניסה  קומת  מטר 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051175]

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]

ירושלים | משרדים
קומת  ממוזג,  משרד   ,80 בגוש 
שירותים,   + מ"ר,  כ-12  קרקע, 
ומים,  ארנונה  כולל  ש"ח,   1800

0533115200
[20051149]

בני ברק | מכירה
כוביצקי נכסים והשקעות הבלעדיות 
דירת פנטאוז גדולה ודירת 4 חדרים 
לפרטים  פריסיל  במחיר  בניה  לפני 

0527166618
[20051202]

דירת  והשקעות  נכסים  לכוביצקי 
שלד  בגמר  בוטיק  בבנין  4חדרים 

לפרטים 0527166618
[20051201]

מחולקת  100מ"ר  השלושה  באזור 
מחסן   + יפהפיות  יחידות  לשתי 
כמשרד)  בטאבו  (רשום  וחניה 
03- "אפיק-נכסים"  1,700,000ש"ח 

5791514
[20051165]

מיידי  חזית  ק"ק 100מ"ר  יגאל  באזור 
"אפיק-נכסים"  1,830,000ש"ח!  רק 

053-3128884 03-5791514
[20051164]

דירה  בוטיק  בבנין  לנדא!  ליד 
ק"ק  מרפסת   + אחרונה! 4ח' 110מ"ר 

3כ"א "אפיק-נכסים" 03-5791514
[20051163]

סלון  160מר  דופלקס  זכריה  באזור 
יפהפיה  מושקעת  גדולים  ומטבח 
03- "אפיק-נכסים"  2,650,000ש"ח 

5791514
[20051162]

מעלית   + ק"ד  עוזיאל 170מ"ר  באזור 
3,000,000ש"ח  יחידה   + 5.5ח'  חזית 
"אפיק- נוספת  ליחידה  אפשרות   +
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20051161]

 + חזית  ק"א  כ-5ח'  לנדא  ליד 
בק"ק  מושכרות  יחידות  שתי 
03- "אפיק-נכסים"  2,830,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20051160]

95מ"ר  ענקית!   3.5 במנחם-בגין 
3כ"א  חזית  ק"א  מטופחת 
"אפיק- 1,490,000ש"ח  פוטנציאלית! 

נכסים" 03-5791514
[20051159]

באזור ריינס פנטהאוז 4ח' + מרפסות 
ק"ה + מעלית + גג בטאבו + נוף מיידי 
03- "אפיק-נכסים"  2,600,000ש"ח! 

053-3128884 5791514
[20051158]

טאבו  חד'   3 גלויות  בקיבוץ 
3 מ"ר,   80 כ-  חד'   3 משותף 
לל"ת  מעלית,   + נוף  חזית,  כ"א, 

1,290,000 ש''ח 050-4148095
[20051135]

בני ברק | השכרה
בבנין  חדרים   4 דירת  להשכרה 
3 מושקעת  ממוזגת  מרווחת  יוקרתי 
וכניסה  פרטית  גינה  שירותים!  חדרי 
7200 היוקרתי  פנקס  באזור  פרטית 

ש''ח לפרטים 0527133387 לל"ת
[20051168]

100מ"ר  חדשה   4 גבירול  באבן 
 + חזית  ק"ב  מרפסות   + יפהפיה 
03- ב-"אפיק-נכסים"  מפתח  מעלית 

5791514
[20051166]

ביתר עילית 
ישראל  בישמח  ממש!  מציאה 
מידית  אופציה   + מטר   88 חד   3
 + מטר   15 נוסף  לחדר  בריצפה 
לדירה  לחבר  שאפשר  צמוד  מחסן 
052-7658-638 1520.000שח  רק 

"היימשע תיווך הנדלס"
[20050880]

ביתר עילית | מכירה
ק"ב  משותף  טאבו  ויז'ניץ  באדמורי 
גדולה  מרפסת   + מטר   125 חד   5
052-7658-638 1350.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051110]

משותף  טאבו  ויז'ניץ  באדמורי 
רק  מטר   10 מרפסת   + מטר   65
ק"ג,  פסח  עד  כניסה  760.000שח 
מעלית, נוף 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20051109]

משותף!  טאבו  מלובלין!  בהחוזה 
מידית  אופציה   + מטר   85 3חד  ק"א! 
1060.000שח  רק  נוסף  לחדר 
052-7658-638 זוכה  הקודם  כל 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051108]

חד   3 שאול  באבא  משותף!  בטאבו 
65 מטר + מרפסת 12 מטר + אופציה 
680.000שח  רק  מטר  כ40  להרחבה 
200.000שח)  למשכנתא  (אפשרות 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050940]

בבעל  למשקיעים  ממש!  מציאה 
210 סה"כ  דיור  יחידות   4 התניא! 
בחודש  ב-10000שח  מושכרת  מטר 
2320.000שח  רק  בטאבו,  צמוד  גג   +
052-7658-638 זוכה!  הקודם  כל 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050939]

88 חד   3 ישראל!  בישמח  מציאה 
מחסן  לצרוף  מידית  אופציה   + מטר 
רצפה  גבי  על  חדר  ולעוד  לבית 
052-7658-638 1500.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050904]

באוהב  החדש  בפרויקט  מציאה! 
מטר   220 קומות   3 קוטג  ישראל 
ליווי  2360.000שח  רק  לנוף  פתוח 
בנקאי מלא 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20050691]

יחידות   2  + מטר  חד 100   4 בהחידא 
1600.000שח  רק  ממש  חדשה  ק"ב 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050682]

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]

במחיר!בקדושת  ירדו  "מציאההה" 
2  + מטר   105 חד   4 מפוארת  לוי 
תשואה  בגג  גדולות  דיור  יחידות 
רק 2315.000 שח  כ 10000  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]

חיפה | השכרה
עקיבא,  רבי  רח'  בתחילת  בחיפה 
מאווררת,  ק"ג,  חדרים   2.5 דירת 
מזגנים.  אויר,  כווני   3 מרווחת, 

לפרטים : 050-4153004.
[20051167]

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

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

מודיעין עילית | מכירה
לל"ת בגרין פארק (חסידי) ק"ד 3ח' + 
אופציה בטאבו משותף עם ק"ה 3 ח' 
ק"ה 2,150,000 עד  מעלית  אופציה   +

052-7112022/3
[20051113]

בית שמש | מכירה
מציאה! בלי דמי תיווך!, לשבוע אחד 
גדולה,  חדרים   3 בסלונים  בלבד! 
המסחרי,  למרכז  קרוב  ד'  קומה 
מעולים,  כיוו"א  ולרחוב,  לנוף  פונה 
תיווך  בלבד!  ש"ח   1.270.000

הנדלניס"ט 0527-630-605
[20051118]

קרית גת 
96 חדרים,   4.5 להשקעה,  מציאה! 
לטווח  מושכרת  משופצת,  מטר, 
 * בלבד.  ש"ח  ב-720,000  ארוך, 
חדרים   3 החדשה  החרדית  בקריה 
''פסגות-מאיר  בהזדמנות.  ק''א 

ינקלביץ'' 0533-199-102
[20051198]

4 למכירה  למבינים:  בהזדמנות 
חדרים במתחרדים קומה א' מושכרת 
ש"ח.   2500 ב  מצויינים  לשוכרים 

890,000 ש"ח בלבד. 052-7650001.
[20051140]

חזית   + חד'   3 בבעלזא  בבלעדיות! 
 . ש''ח   940,000  ,5 קומה  מחסן,   +
054- נמירובסקי  יהושוע  לשירותכם 

844-70-24
[20051117]

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. 
צפת | השכרה

נוחה,  קומה  שמורה,  חדרים   2 דירת 
 .12 בצה"ל  לריהוט  אפשרות  נוף, 

0533148040
[20050892]

עמנואל 
החל  חדרים   3/4/5 שניה  יד  דרות 
054- אלבה-נדל"ן  ש"ח  מ510000 

844-6671
[20051138]

3חדרים  דירות  אור  נווה  פרויקט 
מ670000 החל  אופציה  עם  100מ"ר 

ש"ח אלבה-נדל"ן 054-844-6671
[20051137]

במצב  נאה  דירה  סופר  חתם  ברח' 
ק"ב. -054 מרפסות,  חד' + 2  מצוין, 4 

8527887
[20051114]

עמנואל | מכירה
דירת 3 חד' שמורה נוף, אזור טוב, 
מטבח חדש, מיזוג, 500,000 ש''ח . 

052-7683327
[20051126]

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]

דירות ברחבי הארץ 
שנתית  תשואה  ש''ח   169,000 דירה 
ש''ח   229,000 פרטי  בית   .15%

תשואה שנתית 20%. 03-7704471
[20051111]

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]

צפת 
מירון,  הרי  מול   ,10 בהאר"י  בעתיקה 
חדרי   2 מ"ר,   60 חדשה,  חד'   3 דירה 
 ,(2/5) מיטות   7 מטבח,  סלון-  שינה, 
נדנדה,בימי  מרפסת,  נפתחת,  ספה 
החול: 300 ש''ח לזוג, חמישי- מוצ"ש 
לקבל  ניתן  למשפחה.  ש''ח   1000

תמונות 052-7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

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

ליד העתיקה 052-2840299
[20047893]

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

3130052-1
[20043044]

יערה 
בריכה,  חד',   6 התאומים,  וילת 
22 סה"כ  מקוה,  ג'קוזי,  סאונה, 
052-  / מיטות.04-9806989 
mazal2409@ עודד   7602440
gmail.com / mazall068@

gmail.com
[20043606]

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

טלפקס
[20040560]

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

עם ג'קוזי וסאונה 052-7162596
[20049293]

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 
נקיות  חדשות,  ארוח  יחידות 
למשפחות  העליון  ברח'  ומאובזרות 
050- וטרמפולינה.  חצר   + /לזוגות 

4174016
[20050859]

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 
דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
לשב"ק  ירושלים  במרכז 

ולתקופות קצרות. 052-7143111
[20050756]

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

7616720-1
[20040110]

יסודות 
8 ומפוארת!  חדשה  בוטיק  וילה 
איש,   35 עד  שינה,  אולם   + חדרים 
052- ואסתטיקה  נקיון  דשא,  מרחבי 

7682874
[20051003]

השכרת רכבים ִ
מכירה  ובעולם,  בארץ  רכב  השכרת 
נחמיה  ובאמינות.  בשירות  וליסינג, 

אלבוים 052-715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

לכל ֶ הסעות   - ההסעות  מרכז 
בני  ירושלים,  נתב"ג,  הארץ  חלקי 
10/14/16/20/23 רכבים  ברק 
באישור  אדיבים,  נהגים  מקומות, 

משרד התחבורה. 053-4112154
[20050148]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות.   14-16-20 העיר,  בתוך 

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

המקורי!  ה-99  הדקה  הסעות 
חדשים,  וטנדרים  מיניבוסים 
ממוזגים ומפוארים במחירים ללא 
 / קוי  רב   02-5025252 תחרות. 

0527-10-10-20
[20040492]

דרושה ַ בירושלים  חרדית  לפנימיה 
בשעות  נמרצת  לימודים  רכזת 
לציין  נא  בהו"מ.  רקע  עם  אחה"צ 
02- לפקס:  קו"ח   ."105 "למשרה 

6259371
[20051157]

בקרית  לצהרון  עובדת  דרושה 
052- מיידי.  תקוה,  פתח-  הבעש"ט 

7660433
[20051134]

תחבורה  באפרת,  בית  משק 
מביתר/ ירושלים 3 עד- 4 פעמים 
קו"ח  לפעם.  שעות   4 בשבוע 
amir@ 02-6737373 בפקס 

sawestcan.org
[20051125]

מטפלת,  דרושה  בהר-נוף  יום  למעון 
ואוירה  טובים  במיוחד  התנאים 
נעימה ומשפחתית! ל-5 ימים בשבוע 
073- לפרטים:   8:00-4:00 בשעות: 

2181653
[20051120]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

צהרון  ומפעיל  גן  לכיתת  סייע  דרוש 
 - שמש  בבית  באידיש  חסידי  לת"ת 

מיידי קו"ח לפקס: 0723730411
[20051107]

למעון  מלאה  למשרה  מטפלת 
מצוינים  תנאים  ב"ב,  במרכז  יום 

למתאימה 03-570-3853
[20051103]

מישהו  מחפש  בארה"ב  חברה 
לספרי  ציורים  לצייר  שיודע 
mechonshevach@ ילדים, 

gmail.com
[20051019]

דרוש עובד נקיון, לישיבה בירושלים, 
בשעות הבוקר בלבד, 052-7662256
[20050841]

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

בכל סניפי הרשת
[20048014]

לעבודה  פקיד/ה  ביטוח  לסוכנות 
שעות   3 פגישות.  לתיאום  מהבית 
ש''ח  לא נדרש ניסיון, 4,000  ביום, 
תיק  מנהל/ת  בי-ם  לארגון   *  .
לעבודה  שטח,  למשרת  לקוחות 
רכב   + ש"ח   12,000 לקוחות,  מול 
בב"ב  ביטוח  לסוכנות   * צמוד. 
פקיד/ה, 6 שעות ביום, 9,000 ש''ח 

. קריירה 072-22-222-62
[20043625]

וכל ֲ למבוגרים  ספיגה  מוצרי 
הום-פארמה  הנלווים  המוצרים 
הזמנות:  מוקד  הבית,  עד  מספקת 

052-7195050
[20050916]

עתיקות 
ישנים  ספרים  קונה  אספן 
אדמו"רים  ומכתבי  ועתיקים 
גם  וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 
וכן  במזומן.  משלם  בכמויות, 
אדמו"רים  לחתונות  הזמנות 
058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

מוסדי ָ מיחם  שדרוג  למוסדות! 
למיחם  רגיל  ממיחם  קיים 
בעית  נחסך  וכך  אוטומטי, 
החימום.  גוף  קלקול  מים,  חוסר 
והרווח- מים חמים כל הזמן! -058

3285439
[20050954]

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

8426765
[20047240]

הובלות 
 / דירות  אריזת  דירות/  הובלת 
רחבי  בכל  שירות  /נגרות.  אחסנה 
נחמן   ! הוגנים  מחירים  הארץ. 

0548523899
[20050953]

תמלול 

רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 

052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051004]

גמ"חים 

מאוד  סמלי  במחיר  למסירה 

ivig הבריאות  בסל  שאינה  תרופה 

איאמונוגלובולנין. 052-7611898
[20051020]

טיסות 

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]

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]

השבת אבידה 

כחול  בצבע  גדולה  מזוודה  אבדה 
058- וארא  פ.  שישי  ביום  בב"ב 

03-6487233 3244150
[20051177]

דף היומי בבלי: חולין מג    דף היומי ירושלמי: כלאים יט    חובות הלבבות:
משנה יומית: ב"מ ד, ז-ח    הלכה יומית: חשבון הנפש השלישי (השכל) 
או"ח תמא, א - תמב, א    רמב"ם יומי: מעשר א-ג    שו"ע הרב - רב יומי: ג, 
ז - ג, ח    דף היומי - זוהר: יתרו, סעי' רלה-רנא    חפץ חיים: רכילות ט-יג  

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

8:268:278:278:288:288:25סו"ז ק"ש מג"א
9:139:159:159:159:169:13סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:339:349:349:359:359:32סוף זמן תפלה מג"א
10:0410:0610:0610:0610:0610:04סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:4611:4811:4711:4911:4811:45חצות היום
12:1612:1812:1712:1912:1812:15מנחה גדולה

16:5716:5316:5316:5616:5516:52שקיעת החמה
זמנים למחר

5:055:075:075:075:075:06עלות השחר
5:465:485:485:475:485:47זמן ציצית ותפילין

6:386:486:406:416:426:38הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
הר סיני 6762954 הר סיני 15, ב"ב    תל  052-7781127 אביזוהר 2    בני ברק סופר פארם בית הכרם ירושלים
077-8880390 סופרפארם מינסטור 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם שיכון דן אביב
077-8881615 שד' ויצמן 22    חיפה סופר פארם ויצמן שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל  סופרפארם 077-8880790 שד' בן גוריון 6    רמת גן סופר פארם סיטי סנטר
סופר פארם בקניון אשדוד רח'  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 214.35-
אתמול: 214.435-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
7-3

תל אביב
14-8

חיפה
12-6

גולן
11-5

טבריה
15-10

גליל
6-2

באר שבע
13-4

אילת
17-9

מזג האויר
גשם לפרקים

היום - גשמים מקומיים ברובם קלים, 
יוסיפו לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. 

במהלך הבוקר, בפסגות הרי הצפון 
ובפסגות גבוהות של הרי המרכז 

יוסיף לרדת שלג. הגשמים והרוחות 
יתמעטו ויחלשו בהדרגה במהלך 

היום. יוסיף להיות קר מהרגיל לעונה.

חמישי - נאה בדרך כלל. תחול עלייה 
בטמפרטורות.

שישי - נאה עד מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב. תחול עליה קלה נוספת 
בטמפרטורות והן תשובנה להיות 

רגילות לעונה. בשעות הבוקר ינשבו 
רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

שבת - מעונן חלקית בעננות בגובה 
רב. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

שבתשישיחמישי

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

    

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

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
03- שבת:  לפני  משעתיים  שבת  לשאלות בהלכות  פתוח  קו   02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
6161616 והגית שאלות בדיני שבת, יום ו' מ-8:00: 1-599-560-560 תמיכה לטיסות ללא סרטים: -1-707
707-613 שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658 שיעורים בגמ' הלכה ומוסר:

03-6171001 מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

המרכז  בני  שמע  03-6161067 09:00-15:00 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז 
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080

לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה  02-6512222 11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול  1800-20-18-18
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה  דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

03-6182647 03-6193582    בד"ץ מהדרין  הרב לנדא: 02-6700200    בד"ץ   בד"ץ העדה החרדית:
02- הדת: מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל: אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין: הרב  בראשות 

03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות הגר"י  5016777    בד"ץ שארית ישראל:
02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף:

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



בכירים אסלאמים ביקרו לאחרונה בחשאי 
בשומרון והביעו הזדהות עם ישראל

השייח' המוסלמי־מצרי ד"ר עומר סאלם נפגש עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן 
^ "קחו מכאן את אוסלו, קחו מכאן את דרכי החיים החילוניות'', אמר

מאת כתב 'המבשר'

ממצרים,  אסלאמים  בכירים 
בשבועות  ביקרו  וסוריה  עיראק 
תחת  חלקם  בשומרון,  האחרונים 
המבקרים,  בין  סודיות.  מעטה 
השייח' המוסלמי־מצרי ד"ר עומר 
סאלם וכן פרופ' ראעד סאלם נעמן 
עם  נפגש  סאלם  השייח'  מעיראק. 
שומרון  האזורית  המועצה  ראש 

התעשיה  באזור  ביקר  דגן,  יוסי 
ברקן ונחשף לדו קיום באזור ובא־

תרים נוספים בשומרון.
סאלם אמר בפגישה עם דגן כי 
''באזור הזה, במזרח התיכון, אנחנו 
רוצים אתכם כאן. אנחנו מרגישים 
כך  הנבואה  את  מגשימים  שאתם 
וכבני  כאחים  יחד  נחיה  שכולנו 
דודים. "קחו מכאן את אוסלו, קחו 
מכאן את דרכי החיים החילוניות, 
שלום,  כאן  ייצרו  לא  שהם  מכיוון 
האדמה הזו היא קדושה. זה אומר 
כאן.  לכבד  שצריך  ערכים  שיש 
טו־ אולי  הם  המערביים  הערכים 
אנ־ כאן,  טובים  לא  הם  אבל  בים, 

חנו צריכים לחיות על פי הערכים 
ובקוראן.  בתורה  שלנו  בספרים 
נוכל  זאת  נעשה  אם  ואינשא־ללה 

לחיות יחד.
שמחים,  יהיו  ''הפלסטינים 
יהיה  וליהודים  כבוד,  להם  יהיה 
מכיוון  הזו,  האדמה  על  בטחון 
בטחון  יש  שליהודים  שמרגע 
יהיו  לא  כבוד  יש  ולפלסטינים 
הגבולות  כל  בעיות.  יותר  לנו 
התיכון  המזרח  וכל  פתוחים  יהיו 

למודל  נהפוך  ואנחנו  אחד  יהיה 
הוסיף  האנושות",  עבור  טוב 

סאלם.
ענה  דגן  שומרון  מועצת  ראש 
לפה.  שהגעת  שמח  מאוד  לו "אני 
אני מכבד את הדברים, שמעתי גם 
עליך הרבה, אנחנו בני אברהם כו־

לנו. הבעיה היא בהקשר שדיברנו 
שקורים  התהליכים  שכל  מקודם, 
אנשים  אותם  מנהלים  היום  כאן 
מאמין  ולא  מאמינים.  לא  שהם 
יכול להיות גם אדם עם כיפה הכי 

גדולה.
תינוק  כשרוצחים  ששמח  ''מי 
שהוא  חושב  לא  אני  ימים,   3 בן 
שב־ מאמין  אני  ולכן  מאמין  אדם 
רגע שדברים שאתה אומר, דברים 
הכלל,  נחלת  יהיו  מאוד,  חשובים 
המוסלמים  הדת  שאנשי  וברגע 
את  שבונים  היהודים  את  יכבדו 
לחיות  נוכל  אנחנו  ישראל,  ארץ 
בשלום אמיתי, במצרים, בישראל 
כבוד  מתוך  התיכון.  המזרח  ובכל 
שאנ־ ולמה  אמר,  שאלוקים  למה 

חנו בניו עושים – נוכל לחיות כאן 
בשלום אמיתי", הוסיף דגן.
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בית משפט באריזונה: החרמת 
ישראל מחזקת את ארגוני הטרור
כן קבע בית המשפט כי התמיכה ב־BDS אינה מוגנת בזכות לחופש הביטוי, ואין על 

המדינה חובה לקיים קשרים מסחריים עם חברות התומכות בהחרמת ישראל 

מאת א. למל

במדינת  מתקיים  אלה  בימים 
של  זכותה  על  משפט  אריזונה 
קשרים  לקיים  לסרב  המדינה 
התומכות  חברות  עם  מסחריים 
אשר  התביעה,   .BDSה־ בקמפיין 
ג‘ורדהאל  מיקל  ידי  על  הוגשה 
בא־ פרטי  דין  עריכת  משרד  בעל 
שחוקקה  החוק  כי  גורסת  ריזונה, 
גור־ על  איסור  חל  ולפיו  המדינה, 
מסחרית  להתקשר  מדינתיים  מים 
עם חברות המחרימות את ישראל, 
עומד בניגוד לזכות לחופש הביטוי 

המעוגנת בחוקה האמריקאית.
מדי־ של  הכללי  התובע  אולם 

קבע  ברנוביץ  מארק  אריזונה,  נת 

שמקדמת  החרמות  כי  בתגובה 
ממניעים  מונעים   BDSה־ תנועת 
ארגונים  ומחזקים  אנטישמיים 
ארגון  דוגמת  בטרור,  התומכים 

הטרור חמאס.
בהקשר  התובע  הזכיר  כן  כמו 
קצ־ המשלם  אש“ף,  ארגון  את  זה 

באות למשפחות מחבלים. כפועל 
של  הכללי  התובע  טוען  יוצא, 
אינה   BDSב־ התמיכה  אריזונה, 
מוגנת בזכות לחופש הביטוי, ואין 
קשרים  לקיים  חובה  המדינה  על 
התומכות  חברות  עם  מסחריים 
ה־ קמפיין  במסגרת  בחרמות 

.BDS
מדי־ מקבלת  בכך  למעשה, 

הישראלי  הצד  את  אריזונה  נת 

של  המדיניות  ואת  לחלוטין 
מדובר  המחרים'.  את  'להחרים 
ב־ במלחמה  משמעותי  בהישג 

חברות  להחרים  ובמדיניות   BDS
המדיניות  את  המאמצים  וגופים 

הזו.

הראש"ל הגר"י יוסף במסר 
לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין
הראש"ל הגר"י יוסף לרבה הראשי לרוסיה: "אבקש להודות לנשיא רוסיה 
בשמי על העזרה והסיוע לקהילות היהודיות ברוסיה" ^ "בזכות הפעילות 

שלכם והעזרה מהנשיא, אתם מצילים אלפי יהודים ומקרבים אותם ליהדות"

במבצע מורכב הוסרו עמודי חשמל באמצע ים המלח

אנגליה: שדה התעופה 'גטוויק' הושבת 
בפעם השלישית בגלל רחפנים 

נמצאה החופה שהתנתקה מהמטוס באוויר 
החופה נמצאה בדרום הר חברון ^ לאחר שנמצאה הועברה החופה לגורמים 

המוסמכים בחיל האוויר להמשך חקירה טכנית

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

'גטוויק'  התעופה  שדה 
בירת  ללונדון  בסמוך  השוכן 
בפעם  אתמול  הושבת  אנגליה, 
בקר־ שטס  רחפן  בגלל  השלישית 
במטוסים  שיפגע  חשש  והיה  בתו, 
השבתת  והנוחתים.  הממריאים 
ומיד  קצר,  זמן  נמשכה  הפעילות 
לאחר מכן חודשה הפעילות ושבה 
לסדרה. לא דווח על טיסות שבוט־

לו בעקבות האירוע. 
התעופה  שדה  ידע  באחרונה 
ונשנות  חוזרות  הפרעות  האמור 
הראשונה  בפעם  רחפנים.  של 
למשך  התעופה  שדה  הושבת 
איר־ השניה  והפעם  שעות,  כ־30 

עה שעות אחדות לאחר שחודשה 
פעילותו, אלא שאז נמשכה ההש־

בתה זמן קצר, כמו אתמול. 
הודיעו  האחרונים  בימים 
הג־ התעופה  שדות  שני  הנהלות 

דולים בבריטניה, הית'רו וגטוויק, 
מתקדם  צבאי  ציוד  רכישת  על 
מאויישים.  בלתי  טיס  כלי  ליירוט 
האמורה  התקרית  בעקבות  זאת, 

ולבי־ ממושכת  להשבתה  שגרמה 
אלפי  עשרות  של  טיסותיהם  טול 

נוסעים. 
עצרה  הבריטית  המשטרה 
בני  שני  שבוע  אותו  של  בסופו 

שדה  בקרבת  המתגוררים  זוג 
שהם  בחשד  'גטוויק'  התעופה 
הרחפנים  להטסת  האחראים  היו 
אך  התעופה,  שדה  של  באזור 
שנערכה  יורת  מעמיקה  בחקירה 

קשר  כל  אין  שלשניים  התברר 
למעשה, והם שוחררו ללא תנאים 

מגבילים. 

מאת סופרנו הצבאי

העיירה  תושבי  פלסטינים 
מצאו  לחברון  שמדרום  א־סמוע 
מטוס  חופת  את  ביתם  בחצר 
בשבוע  ממנו  שהתנתקה   F-15ה־
אימונים  טיסת  במהלך  שעבר 
מצה"ל  צה"ל.  לידי  אותה  ומסרו 
נמסר כי החופה הועברה לגורמים 
להמשך  האוויר  בחיל  המוסמכים 

חקירה טכנית.
במהלך  שעבר  רביעי  ביום 
הטייס  נתקלו  אימונים  טיסת 
כשחופת  נדירה  בתקלה  והנווט 
זאת  בכל  אך  התנתקה  המטוס 
והביא  באירוע  שלט  האוויר  צוות 
את המטוס לנחיתה בטוחה בבסיס 

חיל־האוויר בנבטים.
סגן  והנווט,  י',  סרן  הטייס, 
בתנאים  האירוע  את  ניהלו  ר', 
סיכון  קיים  היה  כאשר  מורכבים 
של  בגובה  ולצוותו,  למטוס  ממשי 
פני  מעל  ק"מ  (כ־9  רגל  כ־30,000 
הים), בתנאי קור קיצוניים ורוח עזה 
(כ־45 מעלות צלזיוס מתחת לאפס).
משו־ בהחלטה  האוויר  צוות 
משמ־ את  שהבינו  ולאחר  תפת, 

יצליחו  כי  והעריכו  האירוע  עות 

נחיתה  לעבר  המטוס  את  לנהג 
הבקרה  ליחידת  דיווחו  בטוחה, 
הקרוב  לבסיס  ופנו  האירוע  על 
לנחיתה. מפקד חיל־האוויר, אלוף 

עצירת  על  הנחה  נורקין,  עמיקם 
קרב  במטוסי  האימונים  טיסות 
התחקיר  לסיום  עד   F-15 מסוג 

והפקת הלקחים.

סקרים באוקראינה: יהודי במקום 
השני בבחירות לנשיאות

ולדימיר זלנסקי בן 40 יליד מחוז דנייפרפטורבסק הכריז על התמודדותו לנשיאות ותפס את המקום השני בסקרים

מאת א. למל

הפוליטית  המערכת 
מהכרז־ מופתעת  באוקראינה 
40 בן  זלנסקי  ולדימיר  של  תו 
במחוז  רוג  קריבוי  העיר  יליד 
לה־ כוונתו  על  דנייפרופטורבסק, 
תמודד על תפקיד נשיא אוקראינה 

בבחירות שיערכו השנה.
בתקשורת  המוכר  זלנסקי 
מועמדותו  על  הכריז  באוקראינה 
המתינו  כאשר  האחרון,  בשבוע 
אוקראינה  נשיא  מטעם  להודעה 
עשה  זלנסקי  פורשנקו.  פטרו 
של  הצהרתו  ולפני  מחטף  מעין 
שיתמו־ בעצמו  הצהיר  פורושנקו 

דד לנשיאות.
"לכל  זלנסקי:  אמר  בהצהרתו 

אפשרויות.  שלוש  יש  אוקראיני 
שאתם  כמו  לחיות  הראשונה 
זה  הזרם.  עם  וללכת  חייבים 

את  לאסוף  היא  השניה  נורמלי. 
למדינה  ולעזוב  שלכם  הדברים 
אחרת, להרוויח שם כסף ולשלוח 

לקרובים שנשארו. גם זה נורמלי. 
הש־ הדרך  את  מעדיף  אני  אבל 
החיים  את  לשנות  לנסות  לישית: 

באוקראינה". 
שנעשו  ראשונים  סקרים 
שזל־ כך  על  הצביעו  באוקראינה 
המו־ בין  השני  למקום  מגיע  נסקי 
עמדים לנשיאות עם 15% תמיכה. 
טימו־ גב'  הגיעה  הראשון  למקום 

השלישי  למקום   .18% עם  שנקו 
 ,11.8% עם  בויקו  יורי  הגיע 
גריצנקו  אנטולי  הרביעי  למקום 
פורו־ המכהן  הנשיא   .11.2% עם 

החמישי  למקום  רק  הגיע  שנקו 
זלנסקי  הסקרים  לפי   .10.6% עם 
כל  מבין  ביותר  לאמין  נחשב  אף 
שלו  התומכים  ורוב  המתמודדים 

הם צעירים.

'אסון הזהב' באפגניסטן: 
מספר ההרוגים עלה ל־40

פעוט בן שלוש אותר לאחר 
חיפושים בשומרון

מאת חיים מרגליות

ביישוב  נרשמה  רבה  דאגה 
של  היעדרו  עם  בשומרון,  איתמר 
צבא,  כוחות  שלוש.  כבן  פעוט 
בסרי־ פתחו  ומתנדבים  משטרה 

קות וחיפושים.
שי־ אב  דיווח  הצהריים  בשעות 

צא כמה שעות קודם לכן בבוקר עם 
בנו הפעוט כבן השלוש לשטח מרעה 

באזור, וכי הוא נעדר מזה כשעתיים.
כוחות משטרה, צבא, מתנדבי 
הבטחון  וכוחות  חילוץ  יחידת 
נרחבות  בסריקות  כאמור  פתחו 
למקום  כן  כמו  הפעוט.  לאיתור 

הוקפץ מסוק לסייע בחיפושים.
חיפושים,  של  קצר  זמן  לאחר 
ולאחר  ושלם  בריא  הפעוט  אותר 
שו־ רפואה  גורמי  ידי  על  שנבדק 

חרר לביתו.

שלט הזכרון לרכבת הראשונה מאירופה 
הנאצית יוצב מחדש במתחם התחנה בעפולה

מאת א. למל

לתחנת  הגיעה  שנים   75 לפני 
רכבת העמק רכבת שיצאה מווינה 
בולגריה,  הונגריה,  דרך  וחלפה 
של  קבוצה  ובה  וסוריה  טורקיה 
בעלי  ארץ־ישראליים  נתינים 
ידי  על  שהוחלפו  בריטי,  דרכון 
מארץ  טמפלרים  כנגד  הנאצים 
הברי־ ידי  על  שהושבו  ישראל 
כללה  הקבוצה  לגרמניה.  טים 
אנשי  בריטים.  ו־45  יהודים   69
קבוצה זו הביאו לראשונה עדויות 
ההשמדה  בדבר  ראיה  עדי  מפי 
בידי  היהודים  של  ההמונית 

הנאצים.
התקבלו  ששבו  היהודים 
שה־ עפולה  תושבי  ידי  על  בחום 
גישו להם ארוחה חמה. ואז שמעו 
הפתרון  ההשמדה,  על  לראשונה 
אושוויץ,  כמו  ושמות  הסופי 
בעקבות  וסוביבור,  טרבלינקה 
הפגנות  נערכו  הארץ,  געשה  זאת 
והעיתונות דאז יצאה עם כותרות 

שחורות.
עו“ד  פעל  שנים  מספר  לפני 

עפולה  העיר  יקיר  אמיר,  אברהם 
שלט  להצבת  מקומי,  והיסטוריון 

הע־ רכבת  תחנת  שרידי  קיר  על 
סיפור  את  סיפר  ובו  הישנה  מק 
שהגיעו  נוסעיה  אשר  הרכבת, 
לתחנת עפולה סיפרו על השמדת 

היהודים באירופה.

את  הציב  אשר  אמיר  עו“ד 
מאמין  הוא  כי  אמר  הזכרון  שלט 
שהוסר  השלט  כי  מקווה  ובעיקר 
בעקבות השיפוצים והבניה, שמור 

ויוחזר למקום בו הוצב.

הפרלמנט בקייב

 מאת א. למל

הגר"ב  לרוסיה  הראשי  הרב 
משלחת  עם  יחד  הגיע  לאזאר, 
רבנים מרוסיה, לפגישה עם הרב 
לציון  הראשון  לישראל  הראשי 

הגר"י יוסף בלשכתו.
במהלך הפגישה, סקר הגר"ב 
לאזאר בפני הרב הראשי ונשיא 
הראש"ל  הראשית  הרבנות 
הגר"י יוסף, את המערך ההיקפי 
הכולל  ברוסיה,  הכשרות  של 
מזון,  מפעלי  מאות  כמה  כיום 
קפה,  ובתי  מסעדות  עשרות 
הפיקוח  תחת  כולם  העומדים 
המוקפד של ועד הכשרות שע"י 

הרבנות הראשית לרוסיה.
בנוסף, סקר הרב לאזאר את 
הקהילה  חיי  של  ההתפתחות 
הפעי־ ואת  ברוסיה  היהודית 

מנת  על  שנעשית  הרחבה  לות 
להקל על חיי היהודים במדינה, 
המע־ טהרה,  מקוואות  הקמת 

ועוד.  החינוך,  של  הענפה  רכת 
כי  לראש"ל,  סיפר  לאזאר  הרב 
חזר  רוסיה,  נשיא  של  בסיועו 

שבעיר  העתיק  הכנסת  בית 
לפעול  שבקרים,  סימפרופול 
בה  העיר,  יהודי  את  ולשמש 
כשנתיים.  מזה  חדש  רב  משמש 
התעניין  יוסף  הגר"י  הראש"ל 
ברוסיה  השלטונות  ביחס  עוד 
וביקש  היהודית,  הקהילה  כלפי 
את  יעביר  כי  לאזאר  מהגר"ב 
לנשיא  הרבה  והערכתו  ברכתו 
עמי־ על  פוטין,  ולדימיר  רוסיה 

היהודיות  הקהילות  לימין  דתו 
ברוסיה והסיוע הרב להן.

בפני  הציג  רוסיה,  של  רבה 
יוסף  הרב  את  לציון  הראשון 
הכשרות  ועד  רב  מרזל,  יצחק 
הראשית  הרבנות  שע"י  ברוסיה 
אביו  גם  נכח  בפגישה  לרוסיה. 
משה  הרב  רוסיה,  של  רבה  של 
וש־ הרבנים  מחשובי  לאזאר, 

זכה  ואף  באיטליה,  חב"ד  לוחי 
הראשון  מרן  את  בביתו  לארח 
כמו־ זצ"ל.  יוסף  הגר"ע  לציון 
של  הנוספים  בניו  התלוו  כן, 
המשמשים  לאזאר,  משה  הרב 
סימפרופול  בערים  כרבנים 

וקרסנדר.

האורח הנכבד שיבח את הר־
בנים ואת פעילותם הברוכה, וכן 
ולהרחיב  להמשיך  אותם  עודד 
ברוסיה  החשובה  עבודתם  את 
בכלל ובמוסקבה בפרט. הוא גם 
העלה זכרונות מאביו מרן הגר"ע 
יוסף זצ"ל, שפסקי הדין והשו"ת 
התניא  בעל  הזקן  האדמו"ר  של 
ונכדו הצמח־צדק זי"ע תפסו אצ־

הרבים,  בפסקיו  חשוב  מקום  לו 
של  גאונותו  על  לדבר  והמשיך 
מליובאוויטש  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
שניהל  במערכות  הניכרת  זי"ע 
בשבת,  האוניות  נסיעת  בנושא 

קו התאריך ועוד.
הראש"ל  קיבל  סיום,  עם 
תלמידי  של  תורה  פלפולי  ספר 
תמימים  'תומכי  ישיבות  חמש 
ואת  במוסקבה  ליובאוויטש'   –
הכ־ ועד  של  הכשרות  מדריך 

הראשית  הרבנות  שע"י  שרות 
מפ־ מאות  רשימת  ובו  לרוסיה, 

עלי הכשרות, המוצרים, רשתות 
מזון, בתי קפה ועוד – העומדות 
של  המהודרת  כשרותו  תחת 

רבה של רוסיה.
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שפורסמו  הדיווחים  לאחר 
זהב  כורי   30 ולפיהם  שלשום 
בצפון  במכרה  במפולת  נהרגו 
אתמול  התקבלו  אפגניסטן, 
שהביאו  נוספים  דיווחים 
ולעדכון  התמונה  להתבהרות 

הדיווחים. 
המעודכנת  הגרסה  פי  על 
המסקרים  התקשורת  כלי  של 

האירוע  במדינה,  המתחולל  את 
אלא  זהב,  במכרה  התרחש  לא 
גושי  בו  נמצאו  שבעבר  בנהר 
זהב בגדלים שונים. במקום שהו 
שבצר  עניים,  אזרחים  עשרות 
פיסות  אחר  לחיפוש  פנו  להם 
נותרו  שעוד  בתקוה  בנהר,  זהב 

כאלו בקרקעיתו. 
התחולל  מסוים  בשלב 
שהביא  פתאומי,  שטפון  באזור 
שו־ מים  של  אדיר  זרם  עמו 

העניים  את  שטף  אשר  צפים, 
של  למותם  וגרם  זהב,  שחיפשו 
גם  נמסר  אתמול  מהם.  עשרות 
ל־40,  עלה  ההרוגים  מספר  כי 
נפצעו  אדם  בני  שמונה  עוד  וכי 
כי  נמסר  כן  כמו  קשה.  באורח 
לע־ עוד  צפוי  ההרוגים  מספר 
חלק  של  מותם  בשל  אם  לות 
מציאתן  בשל  ואם  מהפצועים 
במורד  נוספות  גופות  של 

הנהר. 

תחנת הרכבת העמק 

עשרות שב"חים נתפסו 
במבצע משטרתי

מאת חיים מרגליות

80 שוהים בלתי חוקיים אותרו 
על ידי שוטרי משמר הגבול במבצע 
הגבול  משמר  השבוע.  שהתקיים 
בלתי  שוהים  לאיתור  מבצע  ערך 
שבין  באזור  התפר  בקו  חוקיים 

מעבר מיתר למעבר תרקומיא. 
שביצ־ השוטרים  עשרות 
וסיורים  מארבים  תצפיות,  עו 
כאמור 80 איתרו  וסמויים  גלויים 

ללא  לארץ  שהסתננו  פלסטינים 
מרביתם  הנדרשים  האישורים 

מאזור יטא, דאהריה וחברון.
איתרו  הפעילות  במהלך 
שבבדיקה  חשוד  רכב  השוטרים 
כחו־ לפני  מרהט  שנגנב  התברר 

דש. החשוד שנהג ברכב, ישראלי 
תושב רמלה, נעצר והרכב הוחרם. 
השוט־ מצאו  החשודים  אחד  על 
הוא  החיפוש.  במהלך  סכין  רים 

נעצר לחקירה.
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מצאו  החשמל,  חברת  עובדי 
משייטים  השבוע  עצמם  את 
בסירה בים המלח, במטרה לפרק 
העמודים  פירוק  חשמל.  עמודי 
ממיקומם  הסרתם  לצורך  נעשה 
וזאת  המלח,  ים  מי  בתוך  הנוכחי, 
מתח  קו  מעקף  ביצוע  במסגרת 

עליון סדום־מצדה.
נמצאים  שהעמודים  כיוון 
מפעלי  של  האידוי  בריכות  במי 
אליהם  להגיע  ניתן   – המלח  ים 
ברגל  והליכה  סירה  בעזרת  רק 

בתוך המים.
סדום  מצדה  עליון  מתח  קו 
כשמ־ שנים  עשרות  לפני  נבנה 

האזור.  לכל  חשמל  לספק  טרתו 
מי  במפלס  המצטברת  העליה 
לשינויים  גרמה  האידוי,  בריכות 
יוצא,  וכפועל  המים  בגבולות 
מספר עמודי חשמל, שבעבר היו 
מחוברים ליבשה, נמצאו מוקפים 

במים, כ'אי־חשמלי'.

כחלק מביצוע שדרוג ברשת 
עמו־ פירוק  על  הוחלט  החשמל 

מדוקדק,  תכנון  לאחר  אלו.  דים 
עמודים  הקימו  החברה  עובדי 
חדשים בתוואי גבוה יותר, חלקם 

מוקמו דרך ההרים בסביבה, פר־
ופירקו  חדשה,  רשת  ומתחו  סו 
את הרשת הישנה העוברת בתוך 

מי בריכות האידוי.
לע־ מהחוף  שייטו  העובדים 

סירה  באמצעות  העמודים,  בר 
הורידו  ים,  ממחלקת  צוות  של 
יד־ באמצעים  המים  לתוך  אותם 

מנוף  כננת  באמצעות  וגררו  ניים 
את העמודים לחוף מבטחים.

הפרויקט בעיצומו | עובדי חברת החשמל

יו"ר מפלגת הימין הקיצוני 
בגרמניה הותקף באלימות קשה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

תקי־ בעקבות  סוערת  גרמניה 
הקי־ הימין  מפלגת  יו"ר  של  פתו 
צוני 'אלטרנטיבה לגרמניה', פרנק 
בעיר  התחולל  האירוע  מגניץ. 
של  הרשמי  הדיווח  כשלפי  ברמן, 
רעול  שהיה  אדם  גרמניה  משטרת 
הפרלמנט  חבר  על  התנפל  פנים 

והכה אותו קשות. 
לגרמ־ 'אלטרנטיבה  במפלגת 

ניה', טוענים כי האירוע היה חמור 
מנסה  שהמשטרה  מכפי  יותר 
רש־ דוברים  פי  על  אותו.  להציג 
הותקף  מגניץ  המפלגה,  של  מיים 
שחבטו  פנים  רעולי  שלושה  בידי 

ולאחר  הכרתו,  את  שאיבד  עד  בו 
שפועלי  עד  להכותו  המשיכו  מכן 
ועצרו  התערבו  בסמוך  שהיו  בנין 

את המתקפה.
במפלגתו של מגניץ טוענים כי 
רצח,  נסיון  למעשה  היה  האירוע 
המשטרה  להערכת  ומסכימים 

שהרקע למעשה היה פוליטי. 
בכירים פוליטיקאים מכל קצות 
כולל  בגרמניה,  הפוליטית  הקשת 
רבה  בחריפות  שמתנגדים  כאלו 
הוא  שבראשה  ולמפלגה  למגניץ 
האירוע  את  בחריפות  גינו  עומד, 
של  דרכו  אינה  אלימות  כי  ומסרו 
העם הגרמני, וכי השפעה פוליטית 

יש להשיג אך ורק דרך הקלפי.  

נמל התעופה 'גטוויק' באנגליה

חופת המטוס שנמצאה
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