
הפרלמנט הבריטי דחה ברוב גדול את הצעתה של ראש 
הממשלה מיי להסכם ה'ברקזיט' עם האיחוד האירופי 

יו"ר האופוזיציה ג'רמי קורבין הגיש הצעת אי אמון – ההצבעה תתקיים היום ^ מיי: "אני מאמינה שלממשלה שלי יש את תמיכת 
הפרלמנט. אם ננצח בהצבעת אי האמון, אפגש עם השותפים הפוליטיים לקדם הסכם חלופי עם האיחוד האירופי" 
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ונשנות,  חוזרות  דחיות  לאחר 
הכיוונים,  מכל  ואזהרות  איומים 
הגישה אתמול ראש ממשלת ברי־
טניה הגב' מיי, את הצעתה להסכם 
עם האיחוד האירופי, לאישור הפ־
למפלה  מיי  זכתה  כצפוי,  רלמנט. 
מח־ שלישים  משני  ויותר  צורבת, 
ברי הפרלמנט הצביעו נגד ההסכם 
החברות  המדינות  עם  שגיבשה 

באיחוד. 
בבריטניה  התקשורת  כלי 
מדווחים כי 432 מבין חברי הפר־

למנט הצביעו נגד הצעתה של מיי 
אתמול, ורק 202 הצביעו בעדה. 

הודיע  ההצבעה,  לאחר  מיד 
קורבין  ג'רמי  האופוזיציה  ראש 
אמון  אי  הצעת  להגיש  כוונתו  על 
בממשלת מיי. בתגובה מסרה מיי 
כי היא תשתף פעולה עם המהלך, 
והחליטה לקיים את ההצבעה כבר 

שלממשלה  מאמינה  "אני  היום. 
הפרלמנט",  תמיכת  את  יש  שלי 
ננצח  "אם  והוסיפה,  מיי  אמרה 
בהק־ אפגוש  האמון,  אי  בהצבעת 
דם את השותפים הפוליטיים כדי 
האיחוד  עם  חלופי  הסכם  לקדם 

האירופי". 
ההצב־ לפני  עוד  הבהירה  מיי 

עה וגם לאחריה, כי יהיו אשר יהיו 
מחויבת  נשארת  היא  תוצאותיה, 
לביצוע תכנית הברקזיט במועדה, 
בעוד קצת יותר מחודשיים. "העם 
במשאל  דברו  את  אמר  הבריטי 
ליישם  מחויבת  והממשלה  העם, 
זאת,  עם  את ההחלטה", הדגישה. 
לדבריה, פרישה ללא הסכם תהיה 
רב  לנזק  ותגרום  מאוד,  כואבת 

לכלכלה הבריטית. 
מיי  שהשיגה  ההסכם  טיוטת 
על  אושרה  האירופי,  האיחוד  עם 
כבר  בו  החברות  המדינות  כל  ידי 
תכננה  מיי  מחודש.  יותר  לפני 
מיידי  כמעט  באופן  אותו  להביא 
בעקבות  אך  הפרלמנט,  לאישור 
מצד  להסכם  החזקה  ההתנגדות 
במפלגתה,  מהמחוקקים  רבים 
משרי  חלק  של  והתפטרותם 
ממשלתה בעקבות ההסכם שהיא 
מבקשת להביא לאישור, החליטה 
בנסיון  ההצבעה  את  לדחות  מיי 
בהצעתה.  רחבה  תמיכה  לגייס 
את  לקיים  ניגשה  היא  אתמול 
שהסי־ שידעה  למרות  ההצבעה 

אפסיים.  הנם  רוב  שתשיג  כויים 
לדבריה, היא פועלת ביושר ובנא־

מנות, ומנסה ליישם את החלטתם 
של אזרחי בריטניה במשאל העם, 
כתו־ שייגרמו  הנזקים  מזעור  תוך 

צאה מכך לבריטניה. 
מתנגדי ההסכם מגיעים משני 
במפלגת  הפוליטית:  המפה  צדי 

מתנגדים  השמאלנית  הלייבור 
בריט־ פרישת  של  הרעיון  לעצם 
ניה מהאיחוד האירופי, בכל אופן 

השמ־ במפלגה  ואילו  דרך.  ובכל 
רנית, מתנגדים חברי האגף הימני 
שמבקשת  להסכם  המפלגה  של 
מיי להעביר, בטענה שהוא מעקר 
את הברקזיט מתוכנו, ומשאיר את 
בריטניה תלויה באיחוד האירופי, 
היכולת  את  מאבדת  שהיא  תוך 
הח־ הפסקת  עם  עליו  להשפיע 

עדיפה  לטענתם,  בו.  שלה  ברות 
פרישה בלי הסכם, למרות הכאוס 
שעלול  והתחבורתי  הכלכלי 
משום  מכך,  כתוצאה  להיווצר 
שבטווח הקצת יותר רחוק, תביא 
פרישה זו לניתוק מוחלט של ברי־

טניה מכל תלות באיחוד האירופי, 
הכ־ עצמאותה  את  לה  ותשיב 

שיחזיר  מה  מלא,  באופן  לכלית 
ככלכלה  למעמדה  בהקדם  אותה 

מובילה באזור ובעולם כולו. 
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קניה: לפחות חמשה הרוגים במתקפת 
טרור מתמשכת על בית מלון יוקרתי 
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נהרגו  אדם  בני  חמשה  לפחות 
ממושכת  טרור  במתקפת  אתמול 
על בית מלון יוקרתי ומתחם משר־
דים סמוך לו, בניירובי בירת קניה. 
האירוע  תחילת  לאחר  קצר  זמן 
שבאב'  'אל  הטרור  ארגון  הודיע 
הפעיל בסומליה השכנה, כי אנשיו 
מתקפת  לביצוע  שאחראים  הם 
הטרור. 'אל שבאב' כבר הכה בעבר 
בהם  טרור,  פיגועי  במספר  בקניה 
בקניון  שבוצע  במיוחד  גדול  אחד 
הק־ ממרכזי  אחד  שהוא  'ווסגייט' 

ניות הגדולים במרכז העיר. 
מחוץ  שצולמו  מתצלומים 
לבית המלון שהותקף, נראים כלי 
אם  ברור  ולא  באש,  עולים  רכב 
ידי  על  מכוון  בכוונת  הוצתו  הם 
מחילופי  שנפגעו  או  המחבלים, 
אזרחים  במקום.  שהתפתחו  האש 
עובדים  וכן  במלון  המתארחים 
פרסמו  הטרור  במתקפת  שנלכדו 
הודעות בהן נפרדו מבני משפחו־

תיהם. הם סיפרו כי הם מסתתרים 

שלא  וביקשו  המלון,  בתוככי 
טלפוני,  קשר  עמם  ליצור  לנסות 
למחבלים  יסייע  שהדבר  מחשש 

לאתר אותם בקלות. 
לא  מספר  הדיווחים,  פי  על 
ועובדים  המלון  מאורחי  ידוע 

מוחזקים  הסמוכים  המשרדים 
ההרוגים  ומספר  ערובה,  כבני 
למו־ נכון  חמישה,  על  שעומד 

רק  כולל  השורות  כתיבת  עד 
שניסו  בשעה  שנהרגו  אלו  את 
שנקלעו  או  מהמקום,  להימלט 
בכני־ שהתחוללו  האש  לחילופי 

הראשוניים  בשלבים  למלון  סה 
של האירוע. 

שקרב  סיפרו  ראיה  עדי 
משעתיים.  למעלה  נמשך  היריות 
לא  השורות  כתיבת  למועד  נכון 
האירוע,  סיום  על  הודעה  נמסרה 
רבים  נמשך.  עדיין  שהוא  ויתכן 
המשר־ ועובדי  המלון  מאורחי 

בשלבים  להימלט  הצליחו  דים 
מיציאות  האירוע,  של  הראשונים 
הצליחו  לא  שהמחבלים  אחוריות 

להשתלט עליהן. 

עלילת הטרור היהודי: הוגשה הצהרת 
תובע נגד החשוד בהרג הפלסטינית

הפרקליטות צפויה להגיש כתב אישום בגין הריגה נגד נער בן 16 ממוסד 'פרי הארץ' שברחלים, החשוד 
שגרם למותה פלסטינית בעקבות ידוי אבן ^ עורך דינו: "המשטרה מסתירה מסמכים"

איראן: נכשל הנסיון לשגר לוויין לחלל 
שר התקשורת האיראני הודה בכשלון ואמר כי הבעיה היתה בטיל שבו נעשה שימוש לצורך השיגור
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של  האסלאמית  הרפובליקה 
בנסיונה  אתמול  נכשלה  איראן 
לחלל,  'פיאם'  הלוויין  את  לשגר 
כך הודיע שר התקשורת האיראני. 
שבו  בטיל  היתה  הבעיה  לדבריו, 
השיגור:  לצורך  שימוש  נעשה 
של  השלישי  בשלב  כשל  "היה 
השלבים  ששני  לאחר  השיגור, 
הוא  בשלום".  עברו  הראשונים 
לגובה  הגיע  לא  הלוויין  כי  הוסיף 
המתו־ בסיבוב  שיפתח  כדי  מספק 

כנן מסביב לאטמוספרה. 
בשבועות  הודיעה  איראן 

שני  לשגר  כוונתה  על  האחרונים 
הוא  הכושל  השיגור  לוויינים, 
התק־ שר  השניים.  מבין  הראשון 

שורת האיראני הבהיר כי נמשכות 
ההכנות לשיגורו של הלוויין הש־
ני, אך לא מסר אם השיגור יידחה 

בעקבות כשלון השיגור הראשון. 
נשיא  הזהיר  לשיגור  קודם 
איראן  את  טראמפ  דונלד  ארה"ב 
הלוויינים,  שיגור  את  תבצע  שלא 
אלו  שיגורים  שלדבריו  משום 
מהווים הפרה של החלטת מועצת 
הבטחון האוסרת על איראן לבצע 
כל פעילות, כולל ניסוי ושיגור של 
ראשי  לשאת  המסוגלים  טילים 

נפץ גרעיניים. 
טענה  זאת,  לעומת  איראן 
שישמש  אזרחי  בלוויין  שמדובר 
ועל  חקלאות,  למטרות  בעיקר 
של  הפרה  מהווה  אינו  שיגורו  כן 

מועצת הבטחון של האו"ם.
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מאת כתב 'המבשר'

עלילת הטרור היהודי: הצהרת 
הוגשה  פלסטינית  מות  בגין  תובע 
אתמול נגד נער בן 16 ממוסד 'פרי 
הארץ' שברחלים, החשוד במעור־
בות בגרימת הרג הפלסטינית לפני 
הפרקליטות  כי  ומסתמן  חודשיים 
תגיש בימים הקרובים כתב אישום 

בגין הריגה נגד הנער.
בתוך כך, עורך דינו של הנער, 
'חננו',  מארגון  ברכה  אמיר  עו"ד 
דב־ מצהירה  "המשטרה  כי  טען 
רים בלי להציג לנו מסמכים רל־

וונטיים. ההסתרות האלו הן דבר 
חמור מאוד וההתנהגות הנואלת 
הזאת לא מתאימה למדינה דמו־

את  נעלה  כמובן  אנחנו  קרטית. 
זה בדיון הקרוב. מעולם לא ראו 
רדיפה כזאת כלפי קטין ומדובר 
הוסיף  אדום",  קו  כל  בחציית 

הפרקליט.
דחה  כזכור,  ראשון,  ביום 
דחה  בלוד  המחוזי  המשפט  בית 
את הערעור שהגישו עורכי דינו 
לש־ בבקשה  החשוד,  הנער  של 

אמור  היה  הדיון  ממעצר.  חררו 
אך  שישי,  ביום  כבר  להתקיים 

שב"כ סירב להביאו למקום – כך 
חלק  המייצג  'חננו'  ארגון  פי  על 
נמסר  עוד  בפרשה.  מהחשודים 
מהארגון, כי בהפגנה שהתקיימה 
נער  עוכב  המשפט,  לבית  מחוץ 

בן 16 לחקירה.
עורך דין עדי קידר אמר בת־
"אנחנו  הערעור:  לדחיית  גובה 
סבורים שמדובר בטעות. העוב־
דות מאוד ברורות. יש כאן מהלך 
על  מאוד  מסוכן  תקדים  לעשות 
שמ־ בגלל  רק  הקטין,  של  גבו 
ותקשורתי.  חמור  בתיק  דובר 
הצדקה  אין  משפטית  מבחינה 

יש  אם  נשקול  אנחנו  למעצר. 
העליון  המשפט  בית  את  לערב 
שהוכיח כבר כי הוא כן מתעניין 

בעניינו של הקטין".
ערב קודם לכן, הגיעו כמאה 
בפתח  השב"כ  למתקן  אדם  בני 
בחשוד,  תמיכה  הביעו  תקוה, 
חמישי  ביום  מעצרו.  על  ומחו 
המחוזי  המשפט  בית  הודיע 
בת־ שחרורם  על  לציון  בראשון 

נאים מגבילים של ארבעה מתוך 
חמשת הנערים העצורים בחשד 
נהרגה  שבו  בפיגוע  למעורבות 

הפלסטינית.

מאת חיים מרגליות

היום  קלה,  הפוגה  אחרי 
החו־ המערכת  שוב  מתחזקת 
כל  פי  על  כשהפעם,  רפית, 
השנה  לראשונה  צפוי  התחזיות, 
כולל  המרכז,  הרי  בפסגות  שלג 
הסיכוי  זאת,  עם  בירושלים. 

קלוש  משמעותית  להיערמות 
שהשלג  הן  וההערכות  מאוד, 
לגובה  בכלל,  אם  בבירה,  ייערם 
במקומות  ס"מ.  חמישה  עד  של 
היערמות  תתכן  יותר,  הגבוהים 

של עד עשרה ס"מ.
המ־ השירות  פי  על 

התבוסה הצורבת של מיי, היתה צפויה. אף אחד לא חשב 
עצמה  היא  גם  הפרלמנט.  תמיכת  את  לקבל  סיכוי  לה  שיש 

לא חשבה כך. 
כך  על  ומלמד  יותר  משמעותי  התבוסה  היקף  זאת,  עם 
המתנגד  במפלגתה,  למדי  גדול  אגף  עם  מתמודדת  שמיי 

להסכם בתוקף. 
תפ־ מיי  שאם  פוליטיים  פרשנים  העריכו  להצבעה  קודם 

האירופי,  לאיחוד  לחזור  תוכל  היא  יחסית,  קטן  בפער  סיד 
תמיכה  יש  שבעצם  בו  החברות  המדינות  לראשי  ולהסביר 
להגיע  שכדי  אלא  מכובד.  יציאה  להסכם  הבריטי  בפרלמנט 
כך  בהסכם,  קלים  שינויים  לעשות  צריך  בפרלמנט,  לרוב 
ראש  תוכל  וממילא  נפסדת,  פחות  קצת  תצא  שבריטניה 

הממשלה לגייס רוב בפרלמנט. 
אתמול  עמד  והמתנגדים  התומכים  בין  שהפער  העובדה 

יעקב א. לוסטיגמן  פרשנות //

בריטניה לאן? 

עם פתיחת משפטו

בריסל: המחבל שביצע את הפיגוע 
במוזיאון היהודי אינו משתף פעולה

לדבריו, הוא לא מינה את עורכי דינו או את הסנגוריה שתעיד לטובתו ואינו מעונין להשיב על האשמות נגדו

מאת א. למל

חמש שנים לאחר הפיגוע במו־
זיאון היהודי בו נרצחו ארבעה בני 
אדם, נפתח בבית המשפט בבריסל 
נמוש,  מהדי  המחבל  של  משפטו 
עם  פעולה  משתף  אינו  הוא  אולם 
מינה  לא  הוא  ולדבריו  השופטים, 
הסנגוריה  את  או  דינו  עורכי  את 

שתעיד לטובתו.
נמוש  מהדי  המחבל  כזכור, 
של  היהודי  המוזיאון  אל  התפרץ 
תוך  בריסל,  הבירה  בעיר  בלגיה 
מדגם  סער  ברובה  יורה  שהוא 
עבר.  לכל  (קלשניקוב),   AK-47
ארבעה  נרצחו  הירי  מן  כתוצאה 

ישרא־ אזרחים  זוג  בני  אדם:  בני 
הי"ד  ריווה  ומרים  עמנואל  לים, 
בלגי  אזרח  אביב,  תל  תושבי 
צרפ־ ואזרחית  במוזיאון,  שעבד 
הצליח  נמוש  בו.  שהתנדבה  תיה 
באמצעות  המקום,  מן  להימלט 

רכב.
מספר  בצרפת  נתפס  נמוש 
לבלגיה,  והוסגר  מכן  לאחר  ימים 
עד  נפתח  לא  עדיין  משפטו  אך 

עתה.
המחבל  האישום  כתב  לפי 
פריז.  בלב  יותר  גדול  פיגוע  תכנן 
עי־ ארבעה  שמסרו  מידע  על־פי 
בידי  שהוחזקו  צרפתים  תונאים 
המחבל  את  וזיהו  דאע"ש  ארגון 

בבריסל  מהפיגוע  נמוש  מהדי 
פי־ תכנן  הוא  משוביהם,  כאחד 

לדבריהם,  הבסטיליה'.  ב'יום  גוע 
המטרה העיקרית של נמוש היתה 

הבס־ יום  מצעד  במהלך  פיגוע 
הוא  הערכות  לפי  בצרפת.  טיליה 
או  צרפת  בנשיא  לפגוע  התכוון 

צה"ל: חשד שאדם חצה את הגבול 
ללבנון; דיווח ערבי: מתנהל מצוד

דובר צה"ל הודיע כי כוחות זיהו קרע בגדר והאירוע נמצא בבדיקה ^ בלבנון דיווחו 
כי אדם לבוש מדי צה"ל נצפה בדרום המדינה כשהוא משליך מסמכים בעברית ונמלט

מאת סופרנו הצבאי

בצה־ אתמול  הודיעו  בצה"ל 
בגדר  קרע  זיהו  כוחות  כי  ריים 
וסימנים המעידים על חשד לחציה 
ללבנון  ישראל  משטח  אדם  של 
כלי  בבדיקה.  נמצא  האירוע  וכי 
תקשורת בלבנון דיווחו גם הם על 
באזור  צה"ל  מדי  עם  אדם  חדירת 
נמצאת  בידיו  כאשר  לבנון,  דרום 

קופסה המלאה בדפים. על פי אחד 
הדפים  את  השליך  הוא  הדיווחים 
א־שאעב  בעיתא  תושבים  לעבר 

ונמלט מהמקום.
בדיווח אחר בערוץ אל מיאדין 
חצה  הישראלי  כי  נטען  הלבנוני 
א־צורה  לחלאת  סמוך  הגבול  את 
על  נקרא  וכאשר  לבנון  בדרום 
ידי כוחות הבטחון לעצור השליך 
גם  מהמקום.  ונמלט  ניירת  מידיו 

אנ־ וגם  הלבנונים  הבטחון  כוחות 
אחריו  במצוד  פתחו  חיזבללה  שי 
וככל הנראה הוא מסתתר באזור. 

כי  נמסר  גדיד'  אל  בערוץ 
אדמה  אל  נכנס  הישראלי  החייל 
מחפש  הצבא  וכי  ונעלם  לבנונית 
תעודות  כי  נאמר  בדיווח  אחריו. 
ומסמכיו האישיים נמצאו במקום. 
גם  לחיפושים  הצטרפו  בהמשך 

אנשי המודיעין הצבאי הלבנוני.

למאפיית מצות
עבודת יד בביתר עילית 

דרושים
עובדים יר"ש

053-3140579
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אמבולנסים וכוחות הצלה חשים למקום הפיגוע

מפלסות עומדות הכן לקראת השלג הצפוי

הטיל בטרם שיגורו לחלל
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מאת כתב 'המבשר'

שר  תקדים:  חסרת  האשמה 
שמתמודד  גלנט,  יואב  הקליטה 
בליכוד,  בפריימריז  אלה  בימים 
טען שמינויו לרמטכ"ל סוכל בגלל 
ומב־ לממשלה  המשפטי  שהיועץ 

קר המדינה "נסחטו". 
פורסמו  המרכזית'  ב'מהדורה 
ציטוטים בלעדיים של גלנט מחוג 
ליכוד  מתפקדי  עם  שקיים  בית 

במהלך  התייחס  גלנט  בבנימין: 
מי־ את  שמנעה  לפרשה  האירוע 

נויו לרמטכ"ל.
יוכל  כיצד  נשאל  גלנט 
שנפסל  לאחר  בטחון  שר  להיות 
את  והאשים   – כרמטכ"ל  לכהן 
דאז  לממשלה  המשפטי  היועץ 
באותם  והמבקר  וינשטיין  יהודה 
"כשבאה  לינדנשטראוס.  ימים 
המשפטי  היועץ  הרמטכ"לות, 
נסחטו  המדינה  ומבקר  לממשלה 

על ידי גורמים מסוימים", אמר. 
"אני לא רוצה להיכנס לעניינים 
של צנעת הפרט, אבל הם נסחטו", 
"כתוצאה  הצהיר:  גלנט  הוסיף. 
שהם  מה  עשו  הם  הזה  מהדבר 
מוניתי".  לא  דבר  של  ובסופו  עשו 
"שמתי  גלנט:  הצהיר  מכן  לאחר 
קדימה".  והלכתי  מאחוריי  זה  את 
למרות שנעשתה פנייה לגלנט על 
את  לכאורה  סחט  מי  לשאול  מנת 
היועץ המשפטי ומבקר המדינה – 

אך הוא סירב להשיב.
מועמ־ נפסלה  תשע"א  בשנת 
דותו של גלנט לתפקיד הרמטכ"ל 
לממשלה  המשפטי  היועץ  ידי  על 
הפ־ ואנשי  ויינשטיין  יהודה  דאז 

רקליטות, לאחר שקיבלו לידיהם 
את דו"ח מבקר המדינה דאז מיכה 
בחקירת  שפתח  לינדנשטראוס, 
צי־ קרקעות  גזילת  על  הטענות 

בוריות במושב בו מתגורר גלנט.
לק־ פלש  כי  נטען  גלנט  נגד 

הוא  שבו  במושב  שונים  רקעות 
לביקורת  שהביא  מה  מתגורר, 
של  מצידו  גם  קשה,  ציבורית 
ממנו  את  ומנע   – המדינה  מבקר 
הפיקוד  קבלת  את  האחרון  ברגע 
על צה"ל. שנה לאחר מכן הוועדה 
מנשה־ ובניה  לתכנון  המקומית 

אלונה אישרה את גבולות הנחלה 
של גלנט, מה ששם סוף לפרשה.

מאת מאיר ברגר

נת־ הממשלה  ראש  של  חברו 
ניהו ליחידה ומי שהציל אותו בא־
עמוס  מטכ"ל,  סיירת  ממבצעי  חד 
ער־ יהודית  מפלגה  מקים  דניאלי, 
בית החורטת על דגלה את הטיפול 

במיעוטים.
העיתון 'ישראל היום' שדיווח 
המפלגה  של  הקמתה  על  אתמול 
השנים  ברבות  כי  ציין  החדשה, 
בעמדו־ ודניאלי  נתניהו  נחלקו 

נוצר  כך  ומתוך  הפוליטיות  תיהם 
נתק מסוים בין השניים.

ערבית  היהודית  המפלגה  על 
שהקים אומר דניאלי לעיתון: "אין 
שמאל ואין ימין. המטרה היא לה־
מצבם  על  הממשלה  מתוך  שפיע 
ולהביא  בישראל  המיעוטים  של 
הז־ המעניקה  שוויונית  לחברה 

נראה  אזרחיה.  לכל  שווה  דמנות 
חברה  ליצירת  התנאים  בשלו  כי 
שוויון  ערכי  על  המושתתת  חזקה 

וסולידריות חברתית".
בין חבריו של דניאלי למפלגה 
סוציאלי  עובד  דיאב,  וליד  היו"ר 
עי־ הכפר  מועצת  וראש  מתמרה 

לבון בעבר, ג'רייס מטאר.
דניאלי  הציל  בו  האירוע  על 
'יש־ מצטט  נתניהו  של  חייו  את 

עצמו  נתניהו  את  היום'  ראל 
לסיירת  היובל  באירוע  כשסיפר 
בתעלת  טבעתי  "כמעט  מטכ"ל: 
ממבצע  שחזרנו  לאחר  סואץ 

קרב  כדי  תוך  ההתשה.  במלחמת 
ופגעו  עבר  מכל  כדורים  שרקו 
כשעל  למים  קפצתי  שלי.  בסירה 
כבד.  תחמושת  ארגז  שלי  הגב 
ועמוס  זלצברג  דורון  החברים 
ומנעו  ביד  אותי  תפסו  דניאלי 

ממני לטבוע".

הזדמנות אחרונה – עכשיו זה תלוי בך!

שבוע אחרון להצטרפות להגרלת הענק של 'חזקו'
להגרלה  נותר  בלבד  שבוע 
דירת  על  'חזקו'  ארגון  של  הגדולה 
דופלקס מפואר ומאובזרת, 143 מ"ר, 
יחידת דיור, גינה וחניה. כל זה שלכם 
ב־52 ש"ח לחודש. לרוכשי חבילת ה־

VIP: נופש משפחתי מתנה.
בעוד שבוע, יום שלישי ט"ז בש־

בט, תערך ההגרלה הגדולה של ארגון 
מפוארת.  דופלקס  דירת  על  'חזקו' 
התרומה שעל פי החלטת גדולי הדור 
תסייע  מעשר,  מכספי  להינתן  יכולה 

למשפחות שכולות במגזר החרדי.
בארגון מבקשים מציבור להצט־

להמתין  ולא  היום  כבר  להגרלה  רף 
ההגרלה  שלפני  האחרונים  לימים 
מערכות  על  כבד  עומס  צפוי  אז 
הטלפונים. ב'חזקו' תגברו את מערך 
לכל  מהיר  מענה  שיספקו  הטלפונים 

המעוניינים להצטרף להגרלה.
הזוכה בהגרלה, שאליה ניתן לה־
צטרף בתשלום של 52 שקלים בלבד 
זכיה  חבילת  יקבל  חודשים,  ל־12 
דופלקס  דירת  שכוללת  מושלמת 
מפוארת בת 2 קומות המתפרסת על 
פני 143 מ"ר, יחידת דיור צמודה, חניה 

ואבזור מלא לדירה.

לרשות־ עומד  הראשונה  בקומה 
חדר  מאובזר,  מטבח  ענק,  סלון  כם 
שירות, שירותי אורחים, מחסן שירות 
בקומה  מדהים.  נוף  עם  ומרפסת 
שינה  חדרי  שלושה  ישנם  השניה 
ואמבטיה  שירותים  וחדר  מפוארים 
יש   1 מינוס  בקומה  במיוחד.  גדול 
רבוע,  מטר   25 בגודל  דיור  יחידת 
פחות  לא  של  בגודל  פרטית  חצר 
מ־16 מטר רבוע וחניה פרטית צמודה 

לדירה.
אבזור  גם  כוללת  הזכיה  כאמור, 
אינסייד  מתנת  מעוצב  מטבח  מלא, 
לבית  תאורה  חדש,  ריצוף  הכוללת 
בשווי 1,500 שקלים, כל מוצרי החש־
מל לבית, כולל מקרר 4 דלתות, מזגן 
מכונת  כלים,  מדיח  שינה,  חדר  לכל 
כביסה, מייבש ועוד. עוד כלול בזכיה, 
ריהוט לסלון ולחדרי השינה, וגם כסף 
וגם  צעצועים  ביגוד,  לרכישת  מזומן 
הבירוק־ והטיפול בעניינים  ההובלות 

רטים כלולים בזכיה.
ניתן גם להגדיל את סיכויי הזכיה 
VIPה־ מחבילות  לאחת  בהצטרפות 

משפחתי  בנופש  גם  אתכם  שתזכה 
יוקרתי ללא הגרלה. 

לרכוש  ניתן   VIP בחבילות 
משמעותית,  בהנחה  כרטיסים  מספר 
6 כרטיסים לדירה ב־172 ש"ח בלבד 
לחודש, 9 כרטיסים ב־202 ש"ח לחו־

דש ו־18 כרטיסים לדירה ב־302 ש"ח 
לחודש. 

VIP חבילת  הרוכשים  כל 
הגרלה,  וללא  מיידי  באופן  מקבלים 
בשווי  בצפון  חלומי  משפחתי  נופש 
1,300 שקלים. החופשה שנתרמה על 
כוללת  שמו  בעילום  שחפץ  נגיד  ידי 
גם  ותקף  נפשות  לשמונה  לילות   2

בחופשים, סופי שבוע וחגים.
והצטרפו  צ'אנס  לעצמכם  תנו 
האשראי  במוקד  להגרלה  היום  עוד 
הפרוסים  במוקדים  או   ,03-517-5517

ברחבי הארץ.

לקראת הסערה: בקרן לביטוח נזקי טבע 
מתריעים מפני נזקים של עשרות מיליוני שקלים

מאת שלמה גרין

הסוער  האוויר  מזג  לקראת 
רביעי,  ביום  הצפויים  והשלגים 
בח־ טבע  נזקי  לביטוח  הקרן  קנט, 
לטיפול  מצב  חדר  פתחה  קלאות, 
כתוצאה  להגיע  הצפויות  בפניות 
לפגוע  העלול  האוויר  מזג  מנזקי 

בגידולים החקלאיים. 
את  קנט  הנחתה  במקביל 
הארץ  רחבי  בכל  המגדלים 
הצפויות  העזות  לרוחות  להיערך 
זה  בכלל  הרבים.  למשקעים  וכן 
לחזק  המגדלים  את  הנחו  בקנט 

הפ־ יריעות  את  וכן  החממות  את 
המשמשות  והפוליאתילן  לסטיק 
הרוח.  ותעלות  החממות  לכיסוי 
של  קריסה  למנוע  במטרה  זאת 
חדירתם  למנוע  וכן  החממות, 
לחממות,  ומשקעים  קור  של 
לחלוטין  להשמיד  העלולים 

את היבולים. 
בסערות  כי  מזכירים  בקנט 
ואשר  היום  הצפויה  לזו  דומות 
גדולה  בכמות  הן  גם  התאפיינו 
ורוחות  קור  משקעים,  של  מאוד 
התקבלו  הארץ,  רחבי  בכל  עזות 
של  נזק  הודעות  מאות  בקנט 

שנגרמו  הפגיעות  עיקר  חקלאים. 
למטעים  וכן  הירקות  לגידולי  היו 

שונים ברחבי הארץ.
הנזקים נגרמו בעיקר כתוצאה 
נרחבת  לנשירה  שגרמו  מהרוחות 
של פרי, הצפות של שטחי גידול, 
של  וקריסה  לגידולים  ברד  נזקי 
בתי צמיחה. במקרים דומים הגיע 
קנט  ששילמה  הפיצויים  סכום 
למגדלים לעשרות מליוני שקלים. 
הנזקים  היקף  מהמקרים  בחלק 
עוצמתית  אחת  סערה  שגרמה 
היה שווה לרבע מהיקף כלל נזקי 

הטבע לחקלאים באותה שנה.

הנציבות לא תפתח בחקירה 
משמעתית נגד ראש המל"ל

נציבות שירות המדינה לא תפתח בחקירה משמעתית נגד ראש המועצה לבטחון 
לאומי שנפגש עם הרב חיים דרוקמן כדי למנוע את פירוק הקואליציה

מאת דוד שמואלי

החלי־ המדינה  שירות  נציבות 
משמ־ בחקירה  לפתוח  שלא  טה 
לבטחון  המועצה  ראש  נגד  עתית 
עם  שנפגש  שבת,  בן  מאיר  לאומי, 
ראש  לבקשת  דרוקמן  חיים  הרב 
פי־ את  למנוע  במטרה  הממשלה 

רוק הקואליציה.

בנציבות  משמעת  אגף  ראש 
הכללים  את  שבת  בן  בפני  חידד 
אסור  מדינה  לעובד  ולפיהם 
שעלולים  במעשים  חלק  לקחת 

להתפרש כפוליטיים.
"לדברי  כי  נמסר  מהנציבות 
הת־ הרב  עם  פגישתו  שבת,  בן 

עם  קצרה  שיחה  בעקבות  קיימה 
סקר,  בפגישה  הממשלה.  ראש 
מידע,  בטחון  ובמגבלות  בכלליות 
שעמדו  האתגרים הבטחוניים  את 

בפני ישראל".
ח"כ מיכאלי שביקשה לפתוח 
מסרה  המל"ל,  ראש  נגד  בחקירה 
נציבות  של  "התשובה  בתגובה: 

בעליל  נכונה  לא  המדינה  שירות 
שאמור  שמי  לי  צר  ומתחמקת. 
בתפקידו.  מועל  הציבור  על  להגן 
אני מתייעצת ובוחנת נקיטת אמ־

צעיים משפטיים".
האחרון  בנובמבר  כזכור, 
המל"ל  ראש  את  שלח  נתניהו 
להסביר  כדי  דרוקמן  הרב  אל 
הבית  למפלגת  אסור  מדוע  לו 
בין  מהקואליציה.  לפרוש  היהודי 
החליטו  זו  פגישה  בעקבות  היתר 
על  לוותר  ושקד  בנט  השרים 
לראש  שהציגו  האולטימטום 
הממשלה בדרישה למנות את בנט 

לשר הבטחון.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר
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המשבר בבריטניה מדאיג את יהודיה
לאחר תבוסתה אמש יוכרע היום עתיד ממשלתה של הגברת מיי 
קשה  קורבין.  הלייבור  מנהיג  שהגיש  בפרלמנט  אמון  אי  בהצבעת 
להאמין שהפרלמנט יפיל את הממשלה ובכל זאת המשבר הפוליטי 
של  האפשרות  את  מקרבת  מיי  תבוסת  מאוד.  חמור  בבריטניה 
הקדמת הבחירות וכפי שנראה עתה תביא לחזרת הלייבור לשלטון 
ישראל  מדינת  של  מובהק  ושונא  האנטישמי  קורבין  של  ולמינויו 

לראשות הממשלה. 

הלייבור בחר בקורבין למנהיגו משום שבבריטניה כמו במדינות 
רבות בעולם הסוציאל דמוקרטים הקצינו, קידמו אישים רדיקליים 
בטרור  תומכים  בעולם,  האמריקאית  להגמוניה  שמתנגדים 
הדמוקרטית  המפלגה  גם  חדש.  עולמי  לסדר  וחותרים  הפלסטיני 
בארצות הברית פנתה פנייה חריפה שמאלה ורבו בה הקולות האנטי 
הוא  קורבין  ממנה.  יותר  קיצוני  הבריטי  הלייבור  אבל  ישראליים, 
הסיוט של יהודי בריטניה. ההנחה היא כי בחירתו תביא להגירתם 
עוקבים  בירושלים  שגם  פלא  כל  אין  מאנגליה.  רבים  יהודים  של 
בדאגה אחרי הטלטלה בלונדון. הקשרים בין שתי המדינות טובים 
ואמיצים. אבל החשש הוא שקורבין יביא לשינוי של מאה ושמונים 
החרם  תומכי  בבריטניה  ישראלים  אנטי  חוגים  אותם  כל  מעלות. 
נגדה ורואים בצה"ל צבא של פושעי מלחמה, שלאחר ככלות הכול 

מהווים מיעוט הזוי, יהפכו לזרם מרכזי.

המשבר החמור בבריטניה הוא עוד מתוצאות ההגירה המוסלמית 
הגדולה מאסיה ומאפריקה. היא חוללה רעידת אדמה ביבשת ובאיים 
לקליטת  המתנגדות  הימין  מפלגות  לעליית  והביאה  הבריטיים, 
המהגרים. בגרמניה כבר הביאה התעוררות הלאומנית לסוף דרכה 
בבריטניה  ולשלוט  להמשיך  תשאף  מיי  אם  מרקל.  הקנצלרית  של 
הסכם  לאפשר  מהאיחוד  לדרוש  האם  ולהחליט.  למהר  עליה  יהיה 
התנתקות קיצוני יותר כדרישת הפרלמנט? אולי להתפטר? ושמא 
הקשה  תהיה  האחרונה  הברירה  הסכם?  ללא  האיחוד  מן  להתנתק 
הכבדים  והנזקים  שתגרום  האנדרלמוסיה  בשל  לבריטניה  ביותר 
לכלכלה. שוב ושוב מתברר כי הדמוקרטיה אינה חסינה משגיאות 
כאמור  אבל  לבריטים,  טוב  אינו  הברקזיט  צורה  בכל  טוטאליות. 
האיחוד  הנהלת  שקבעה  המתווה  פי  על  הפליטים,  מגלי  החשש 
האירופי, כל כך גדול בבריטניה עד שהפרלמנט מביא ביודעין צרה 
גדולה על המדינה מתוך הנחה שהמשך השייכות לאיחוד היא צרה 

צרורה עוד יותר. 

דחיית הסדר הפרישה שסיכמה מיי עם ראשי האיחוד האירופי 
ודרמטי  מוחלט  פרישה  הסדר  על  מתעקש  הפרלמנט  כי  אומרת 
כניעה  מעין  רואה  הוא  גיבשה  הממשלה  שראש  בהסדר  יותר. 
דורש  והוא  מובהקים  בריטיים  אינטרסים  על  וויתור  לאירופאים 
הרוב  לעומת  לבריטניה.  האיחוד  בין  הזיקה  את  יותר  עוד  לנתק 
אזרחי  שבקרב  נראה  הברקזיט  את  להעצים  הדורש  הפרלמנטרי 
בריטניה שוב אין רוב לתומכי הברקזיט. ואכן אחת האפשרויות היא 
לקיים משאל עם חדש. היא תיתן לאזרחי בריטניה הזדמנות לתקן 

את המשגה ההיסטורי שלהם. 

כוכב חדש
ברצינות  להתייחס  אם 
לו־ שלא  הקודרים,  למאמרים 
מר המבוהלים, הרואים אור על 
חושבים  לאנשים  העיתון  דפי 
של  מינויו  ובעקבות  לקראת 
לרמטכ"ל,  כוכבי  אביב  רא"ל 

נראה כי יש לקוות לטוב.
המקוננים  המאמרים  אחד 
מן  חטאיו  את  לכוכבי  מזכיר 
חטיבת  מפקד  כשהיה  העבר, 
חומת  מבצע  בימי  הצנחנים 
פעו־ את  מזכיר  לוי  יגיל  מגן. 
לתו אז במסגרת החטיבה שה־

הפליטים  מחנה  על  שתלטה 
בלאטה בשכם. הייחודיות של 
פעולה זו, היתה "ההליכה דרך 
"הכניסה  כלומר:  הקירות", 
דרך  לא  הפלסטינים  לבתי 
המסוכנות,  המחנה  סמטאות 
שנפרצו  לקירות,  מבעד  אלא 

על ידי דחפורים".
לוי מציין כי זו "היתה טק־

טיקה כוחנית במיוחד, שהרסה 
את בתיהן של מאות משפחות 
של  מסיבי  הרג  כדי  תוך 
באזרחים".  ופגיעה  חמושים 
החמושים  עם  המפגש  לדידו 
שפלים  למרצחים  מכובס  (שם 
צמאי דם) אמור היה להסתכם 
ומסירת  חמימה  יד  בלחיצת 
יש־ לידי  הטוב  מרצונם  הנשק 

ראל. הוא אף לא שוכח לכוכבי 
המבצע,  את  להאריך  העז  כי 
המפורשת  בקשתם  למרות 
ומכמירת הלב של הפלסטינים 

להיכנע.
מודה  המאמר  כותב  גם 
מובהק  היה  הצבאי  ההישג  כי 
השל־ המוטה,  לדעתו  ואולם 

השנאה  "הגברת  היינו  כותיו, 
הפלסטינית  האוכלוסיה  של 
לישראל", לא הוערכו. במילים 
האוכלוסיה  אז  עד  אחרות: 
הפליטים  במחנה  הפלסטינית 
ומחסה  בית  ששימש  העוין 
התא־ שבמחבלים,  לגרועים 

הערצה  כדי  עד  באהדה  פיינה 
נקשר  שרק  מה  ולכל  לישראל 

בשמה.
כוכבי  את  מאשים  המאמר 
למכון  שייכים  וחבריו  הוא  כי 
שהוא,  המערכה  תורת  לחקר 
שאחראי  "הארגון  לדבריו, 
במידה רבה לשפה המעורפלת 
לבנון  במלחמת  המפקדים  של 
למבצע  בהתייחס  השניה". 
כי  טוען  הוא  הנזכר  מגן  חומת 
מא־ אחרת  לא  העניק  כוכבי 

אינטלקטואלית  "מעטפת  שר 
השי־ וההרג  ההרס  לפעילות 

נשאל  לּו  בבלאטה".  טתיים 
את  לבער  יש  כיצד  הכותב 
הוא  מבלאטה,  הטרור  קני 
חלוקת  מציע  היה  הסתם  מן 
ואולי  לתושבים  פרחים  זרי 
טעמים  במגוון  שלגונים  גם 
כזכור,  היה  המבצע  וצבעים. 

בתקופת האביב.
את  למסמר  מנת  על  כמו 
מחבר  שהוא  האישום  כתב 
בטרם  החדש  הרמטכ"ל  כלפי 
היטיב את הישענותו על מסעד 
בקדמת  המגדל  ברומי  הכיסא 
הטקטי־ כי  לוי  מלין  הקריה, 

של  כגילוי  צוירה  החדשה  קה 
ומרידה  ומקוריות  חדשנות 
החשיבה  אבל  במוסכמות, 
להבנה  תורגמה  לא  המקורית 
אוכלוסיה  ניצבה  הצבא  שמול 
ולא  אתה,  קיום  שדו  אזרחית 
לב־ המפתח  הוא  בה,  הפגיעה 

טחונה העתידי של ישראל.
ישראל  ניסתה  לא  כאילו 
המח־ עם  לכת  הרחיקה  ולא 

קיום  דו  על  והדמיונות  שבות 
בדם  בפרצופה  שהתפוצצו 
פרוץ  מאז  עשן,  ותמרות  ואש 

תהליך אוסלו הזכור לרע.
הכותב  ממליץ  לסיום 
החברה  לארגוני  לתקשורת, 
לקרנות  כסות  (שם  האזרחית 
הפועלים  חתרניים  וארגונים 
הדמוקרטיה  בחסות  בישראל 
(פס־ והאקדמיה  בה)  השלטת 

בדון להוגי דעות פרו ערביים, 
שהם  ומשרות  תארים  בשם 
על  "להשגיח  בהם)  נושאים 

הרמטכ"ל הנכנס".
עם קבלת פנים קפואה כזו 
משולי השמאל ניתן רק לאחל 

לרמטכ"ל הנכנס הצלחה.

נחתו ממאדים
ממשלת  ראש  של  התגובה 
שנחלה,  התבוסה  על  בריטניה 

מרתקת.
התוצאה,  כי  אמרה  מיי 
הברק־ ההסכם  את  ששללה 

עמדות  את  משקפת  אינה  זיט, 
הפרלמנט. 

מהפרלמנט  שלישים  שני 
לפי  אבל  התכנית  נגד  הצביעו 
מש־ לא  הם  הממשלה  ראש 

הפרלמנט  עמדות  את  קפים 
למליאה  שהגיחו  חוצנים  אלא 

וביצעו מחטף.

כוכבי בוקר
הירושלמים  על  לבי 

המייחלים היום הזה לשלג.
ניצבתי  עת  הייתי  פעוט 
אל  שצפה  בחלון  בהונותיי  על 
הירושלמית  השכונה  רחבת 
שכו־ הוריי  בית  שלמרגלות 

לובן.  של  גבוהה  בשכבה  סתה 
בתדהמה  סברתי  הרך  בדמיוני 
נשפכה  שבה  זירה  לפניי  כי 

ן.  כמות עצומה של ֶלבֶּ
עומד  לא  הזה  התענוג 
של  חלקם  מנת  להיות  כנראה 
שהשלג  משום  הירושלמים 
בר  להיות  עומד  המובטח 

חלוף.
לא נורא. בפעם הבאה.

יעלון השיק את הקמפיין החדש שלו 
והכריז על שני מצטרפים חדשים

גדי יברקן, פעיל חברתי יוצא אתיופיה, וסגן ראש השב"כ לשעבר יצחק אילן מצטרפים ל'תל"ם' – מפלגתו 
של הרמטכ"ל ושר הבטחון לשעבר ^ לא ברור מה יקרה אם יעלון יחבור למפלגה אחרת

מאת כתב 'המבשר'

הב־ שר  תל"ם,  מפלגת  יו"ר 
משה  לשעבר  והרמטכ"ל  טחון 
לחיבורים.  מחכה  לא  יעלון,  (בוגי) 
קמפיין  את  השיק  הוא  שלשום 
חברים  שני  והציג  שלו  הבחירות 

חדשים ברשימה.

מרא־ ששה  עם  נפגש  יעלון 
העדה  של  הרוחנית  ההנהגה  שי 
רא־ לפגישה  בישראל  האתיופית 

תמיכה.  בו  הביעו  שבמהלכה  שונה 
הפ־ השתתף  שבה  הפגישה  בתום 

עיל החברתי גדי יברקן נודע כי הוא 
יתברג ברשימתו של יעלון לכנסת.

בשלב זה לא ברור איזה מקום 

יק־ ומה  ליברקן,  מיועד  ברשימה 
רה אם יעלון יחליט לבסוף לחבור 

לאחת מהמפלגות האחרות.
בא־ נולד  יברקן  (דסטאו)  גדי 

לארץ  משפחתו  עם  ועלה  תיופיה 
הוא  תשע.  בן  כשהיה  בתשנ"א 
ישראל  במקווה  בפנימיה  למד 
יברקן  גבעתי.  לסיירת  והתגייס 
האתיופית  העדה  לנציג  היה 
הראשון שעמד בראש מכינה קדם 

צבאית וכיום הוא פעיל חברתי.
של  לרשימתו  מצטרף  מלבדו 
לשעבר,  השב"כ  ראש  סגן  יעלון 
האחרונים  שבימים  אילן,  יצחק 
לשע־ הבטחון  בשר  תמיכה  הביע 

בר, אולם כעת הוא מתכוון לקפוץ 
הפולי־ לחיים  ולהצטרף  למים 

טיים. אתמול השיק יעלון רשמית 
גם את קמפיין הבחירות שלו תחת 

הכותרת "בוחרים באחריות".

עשרות אברכים מלייקווד שבארה"ב 
מגיעים לימי 'ירחי כלה' בעיר הקודש

האברכים בראשות רבה של הקהילה הגר"א אפטר שליט"א יבקרו גם 
במעונותיהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א 

מלייקווד  אברכים  עשרות 
לימי  אלו  בימים  מגיעים  בארה"ב 
'ירחי כלה' בעיר הקודש והמקדש 
ולי־ חיזוק  לימי  מלך  של  פלטרין 
גדולי  של  ברכותיהם  וקבלת  מוד 

התורה והחסידות.
מהקהילה  באברכים  מדובר 
בליקווד  המפוארת  התורנית 
אפטר  הגר"א  של  בראשותו 
ימים  כשבוע  שישהו  שליט"א, 
התורה  שעורי  ומלבד  בירושלים 
גדולי  ורבנן  מרנן  ע"י  שימסרו 
התורה והחסידות, בנושאים שעל 

אצל  הקבוצה  תבקר  היום,  סדר 
בפ־ ויעלו  שליט"א,  ורבנן  מרנן 

העומדים  ונושאים  שאלות  ניהם 
על סדר היום.

האברכים  יקיימו  כן,  כמו 
בקבר  המערבי,  בכותל  תפילות 
ורבנן  מרנן  של  ציוניהם  ועל  רחל 
זצוק"ל  והחסידות  התורה  גדולי 
המנוחות  בהר  הזיתים,  בהר 
ובבית העלמין בבני ברק ויעתירו 

זירוז  ועל  הכלל  ועל  הפרט  על 
הגאולה השלימה. 

כי  תקוה  הביעו  המארגנים 
בס"ד ימי ה'ירחי כלה' יביאו לחי־
לי־ אברכי  עשרות  של  עצום  זוק 

עיסוקיהם  כל  את  העוזבים  קווד, 
ולעסוק  וללמוד  לשבת  ובאים 
דברי  ולשמוע  מיוחדות  בסוגיות 
מטען  עם  לחזור  והרצאות,  ברכה 

רוחני בתום ימי ה'ירחי כלה'.

סער: "היעד של הליכוד 
– נורמליזציה ביו"ש"

השר לשעבר גדעון סער בירך על החלת 'רפורמת 
הפרגולות' ביו"ש ^ "הרפורמה נועדה להפחית את 

הבירוקרטיה והריכוזיות במערכת התכנון", אמר

מאת מאיר ברגר

גדעון  לשעבר  הפנים  שר 
בפריימריז  המתמודד  סער, 
הליכוד,  לרשימת  הקרובים 
פיקוד  מפקד  החלטת  על  בירך 
לחתום  פדן,  נדב  אלוף  המרכז, 
רפורמת  את  המחיל  הצו  על 
הפרגולות גם ביהודה ושומרון.

שתושבי  כך  על  "מברך 
סוף  סוף  יוכלו  ושומרון  יהודה 
שהובלתי  מהרפורמה  ליהנות 
והעברתי לפני חמש שנים בעת 
כהונתי כשר הפנים", אמר סער.
נוע־ "הרפורמה  לדבריו, 

ישראל  אזרחי  על  להקל  דה 
הבירוקרטיה  את  ולהפחית 
התכנון.  במערכת  והריכוזיות 
הסרת  על  דגש  יש  ברפורמה 
זמנים,  לוחות  קיצור  חסמים, 
והפחתת  הבירוקרטיה  צמצום 
לנור־ הזמן  הגיע  הריכוזיות. 

היהודיים  החיים  של  מליזציה 

היעד  להיות  צריך  זה  ביו"ש. 
של הליכוד בקדנציה הבאה".

שיזם  הרפורמה  במסגרת 
משמעותיים  צעדים  יש  סער, 
לאתגרים  מענה  לתת  שנועדו 
מערכת  מתמודדת  איתם 
להם  ויש  בישראל  התכנון 
יש־ אזרחי  על  ישירה  השפעה 

התכנון  לחוק   101 תיקון  ראל. 
'רפו־ בכינויו  הידוע  והבניה, 

יותר  מציע  הפרגולות',  רמת 
המקומיות  לועדות  סמכויות 
מאפשר  ובמקביל  והמרחביות, 
שרוצה  למי  פטור  או  הקלות 
אלמנטים  ביתו  בחצר  להוסיף 
כגון מחסן, פרגולה, גדר, סככת 

כניסה, סככת חניה וכדומה.
החוק גם קובע הליך מקוצר 
לסגירת מרפסת, תוספת ממ"ד 
הליכים  מפשט  החוק  ועוד. 
את  משמעותית  ומפחית 
התכנון  בתחום  הבירוקרטיה 

והבניה בארץ.

כבר  ארץ  מצוקי  הקדושים  רבותינו 
מפלגה  איננה  ישראל  שאגודת  קבעו 
מסביב  שהאווירה  ומכיון  פוליטית, 
הנציגים  עלינו,  לחלוטין,  שונה 
כדי  תדיר  זאת  לשנן  האגודאיים, 
שנהיה ברורים וחדורים במשימה להגן 
על חומות הדת ובעיקר על כבודה של 

השבת קודש - כהחלטת מועצגה"ת.

אינו  אגודאי  עלינו להחדיר בעצמנו, שנציג  ועוד  זאת 
קהילות  כלל  את  אלא  שלו  קהילתו  את  רק  מייצג 
הקטן  לאזרח  דווקא  לדאוג  היא  והמשימה  הקודש, 
בבעיות היומיומיות, זהו חסד כפשוטו ועל כך גאוותנו".

יוחנן וייצמן
חבר מועצת העיר ירושלים
ונציג חסידות גור

אגודת ישראל - למען 
היידישקייט וצרכי הפרט 

הכנסיה הארצית
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טיפוס,  אב  ועודנה  היתה  חיפה 
כל  של  מאוחדת  חרדית  לנציגות 
האפיזודה  גם  החרדיים.  הזרמים 
התפצלות  שכפתה  האחרונה 
ודוגמא  מודל  היתה  מיותרת, 
לניהול אחראי של חילוקי הדעות, 

על מנת לשמר ולחזות פני עתיד.
מחיפה תצא בשורת השלום והאחדות לעמוד שכם 
אחד בדרכה של התנועה על מנת לקדם את צרכיה 
בעיר  והרוחניים של הקהילה החרדית  החומריים 

הכרמל.
של  הרוחנית  צוואתם  להפליא  מקוימת  גם  בכך, 
אבות העיר וגדוליה, אלה אשר עמנו פה היום ואלה 

אשר אינם אתנו פה היום, זכותם תעמוד לעד.

אריה בליטנטל
חבר מועצת העיר חיפה

 אגודת ישראל - 
עשייה מתוך אחריות

הכנסיה הארצית
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ח"כ בן דהן: "חשוב להתחבר 
יחד ולפעול כסיעה מאוחדת"

מאת מאיר ברגר

בן  אלי  ח"כ  הבטחון,  שר  סגן 
דהן, התייחס אתמול לבחירתו של 
להנהגת  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
בה  מפלגה  הלאומי',  'האיחוד 
ל'בית  לעבור  שבחר  עד  חבר  היה 

היהודי'.
את  שוב  מברך  ואני  "ברכתי 
שנים  מזה  מכירים  אנחנו  בצלאל. 
רוח  אתו  מביא  בצלאל  רבות. 
חדשה רעננה ונמרצת. אני מאמין 
זה  אבל  אחרים  דגשים  לו  שיהיו 
עוד מוקדם", אמר בן דהן המתמו־
דד על כהונת יו"ר הבית היהודי. 

בעי־ "החשוב  הוסיף:  בדבריו 
לפעול  ביחד.  להתחבר  הוא  ניי 
גם  בעתיד  ואולי  מאוחדת  כסיעה 

כמפלגה אחת"
הבחירות  על  הרחיב  דהן  בן 
"במרכז  היהודי.  בבית  הפנימיות 
היא  במועצה,  שאבחר,  מניח  אני 

מה־ מועמד  כל  להציע  יכולה 
אציע  לשם  וגם  הדתית,  ציונות 

את עצמי", הוא אומר.
למרות  כי  הבהיר  בדבריו 
בטוח  יתרונו  במרכז  שבהצבעה 
במו־ הבחירה  את  מעדיף  הוא 
לפתוח  מנת  על  ציבורית  עצה 
נוספים:  למועמדים  השורות  את 
ברמה  עצמי  על  מסתכל  לא  "אני 
שהב־ בכך  אתמוך  ולכן  האישית 

הציבורית,  במועצה  יהיו  חירות 
האופציה  את  לסגור  שלא  כדי 
הדתית  הציונות  מבחוץ.  לאדם 
ואם  ממני,  גדולה  בוודאי  גדולה, 
את  להגדיל  שיוכל  מועמד  יבוא 
לגודלה  אותה  ולהביא  המפלגה 
הראוי לא אהיה זה שיפריע לכך".

סערה במערכת הפוליטית בעקבות התבטאות חריגה

גלנט בהקלטה בחוג בית: "לא 
מוניתי לרמטכ"ל בגלל סחיטה"

נתניהו לסמוטריץ': 
מצפה לעבודה משותפת

ראש הממשלה התקשר לברך את יו"ר האיחוד הלאומי הנבחר 
והביע תקוה כי הימין ידע לשמור על כוחו בכנסת הבאה

מאת מאיר ברגר

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
מפלגת  יו"ר  אל  אתמול  התקשר 
בצ־ ח"כ  הנבחר,  הלאומי  האיחוד 
הצלחה  לו  ואיחל  סמוטריץ'  לאל 
הביע  בדבריו  המפלגה.  בהובלת 
על  לשמור  ידע  הימין  כי  תקוה 

כוחו בכנסת הבאה. 
ראש הממשלה אמר לח"כ סמו־

טריץ' כי הוא מצפה להמשך עבודה 
משותפת ביניהם בשנים הבאות.

הש־ לכן  קודם  יממה  כזכור, 
הלאומי  האיחוד  מפלגת  לימה 
לכנסת  רשימתה  בחירת  את 
חדשים  כוחות  שתשלב  הבאה 
ח"כ  הנבחר,  ראש  היושב  לצד 
נבחר  השני  למקום  סמוטריץ'. 
סופר,  אופיר  המפלגה  מזכ"ל 
הגיעה  השלישי  המקום  אל 
הפעיל  סטרוק.  א'  לשעבר  ח"כ 
הרבי־ למקום  נבחר  כהן  יוסי 

למקום  אליהו  עמיחי  והרב  עי 
החמישי.

משרד הבריאות 
מזהיר מפני צריכת 

אלכוהול מזויף 
מצ־ מזהיר  הבריאות  משרד 

לא  אלכוהוליים  משקאות  ריכת 
 "Brandy XO" מהמותג  תקניים 
תוויתם  על  אשר   "Vodka XOו־

נרשם היצרן 'ולנסיה'.
מי־  200 בנפח  אלו,  משקאות 

מעבדות  ידי  על  נבדקו  ליליטר, 
מש־ של  ותקנים  לביקורת  המכון 

החומר  בהם  וזוהה  הבריאות  רד 
כרעיל  ידוע  אשר  כלורופורם, 
לכבד, לכליה, ובחשיפה ממושכת 

גם נחשב למסרטן.
במרכול  אותרו  החומרים 
 ,74 רוטשילד  שברחוב   D&D
במסגרת  לציון,  ראשון  בעיר 
לא־ האגף  של  משותפת  פעילות 

כיפה ופיקוח של משרד הבריאות 
והשיטור העירוני בראשון לציון.

ומדגיש  שב  הבריאות  משרד 
אלכוהוליים  משקאות  ששתיית 
לפגיעה  לגרום  עשוי  תקניים  לא 
למוות.  ואף  קשה,  בריאותית 
ניתן לזהות חלק מהמשקאות אל־
בחינה  פי  על  המזויפים  כוהוליים 
ישנם  בה  התווית,  של  מדוקדקת 
רק פרטי יצרן חלקיים, כגון מספר 
טלפון בלבד, היעדר תאריך ייצור 
ותפוגה, או היעדר כיתוב בעברית.

של  מכירה  על  לדווח  ניתן 
יש־ למשטרת  מזויפים  משקאות 
הב־ ל'קול  או   ,100 במוקד  ראל, 
ריאות' במשרד הבריאות 5400*.

יוצא סיירת מטכ"ל מקים 
מפלגה יהודית־ערבית

לוחם סיירת מטכ"ל בעבר ומי שהציל את חייו של 
נתניהו במבצע בתעלת סואץ, עמוס דניאלי, מקים 

מפלגה יהודית ערבית חדשה

03-7707300
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מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לשעבר,  השנהב  חוף  נשיא 
לחו־ אתמול  שוחרר  גבאגבו,  לורן 
פשי, לאחר שנים ארוכות שהוחזק 
המוחלט  זיכויו  בעקבות  במעצר, 
על ידי בית הדין הבינלאומי לפש־

עי מלחמה בהאג. 
גבאגבו הואשם על ידי התבי־
מלחמה  פשעי  בביצוע  בהאג  עה 
בעקבות  האנושות,  נגד  ופשעים 
חוף  מאזרחי  כ־3,000  של  מותם 
שה־ המהומות  במסגרת  השנהב, 
לנשיאות  הבחירות  לאחר  תנהלו 
גבאגבו  הובס  אז  תש"ע,  בשנת 
סירב  אך  הפוליטי,  יריבו  ידי  על 

להכיר בהפסדו בבחירות. 
הש־ בין  התנהלו  המהומות 
שניצח  בנשיא  התומכים  בטים 
בבחירות ובין התומכים בגבאגבו, 
שגבאגבו  טענה  בהאג  והתביעה 
למענו,  שפעלו  הכוחות  על  פיקד 
של  להרג  הישיר  האחראי  והיה 
הדין  בבית  השופטים  מתנגדיו. 
לא  שהתביעה  קבעו  הבינלאומי 
הצליחה להוכיח את האחריות של 
האמו־ הפשעים  לביצוע  גבאגבו 
לשחרר  הורו  לכך  ובהתאם  רים, 

אותו לחופשי באופן מיידי. 
לפ־ המשפט  בית  הוקם  מאז 
כ־15 לפני  בהאג,  מלחמה  שעי 

שלושה  רק  ידו  על  הורשעו  שנה, 
מלחמה.  פשעי  בביצוע  אדם  בני 
כל הנאשמים האחרים זוכו מחמת 
חפו־ שהוכחה  לאחר  או  הספק 

מאוד  כואבת  במכה  מדובר  תם. 
ביקורת  שסופגת  בהאג,  לתביעה 
האחרונות,  השנים  לאורך  קשה 
במ־ שלה  הנמוכים  ההישגים  על 

נטען  כן  כמו  פעילותה.  שנות  שך 
שכמעט כל הנאשמים שנתבעו על 
ידה בבית הדין הבינלאומי לפשעי 

מלחמה, היו אפריקנים. 

34)

790
1100

26) 

500
700

לצרכי פרנסה
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כל  על  הטכנולוגית,  ההתקדמות 
חדשה  התמודדות  יצרה  ואגפיה,  שלוחותיה 
הדבר  והמצוות.  התורה  שומרי  ציבור  עבור 
תוך  הזמן,  שעון  מול  אינסופי  מאבק  מצריך 
מציאת פתרונות יעילים עבור כל בעיה ובעיה 

בתחום זה ברגע הנכון.
הדוגמה הטובה ביותר לכך היא השימוש 
סוגיהם,  שלל  על  חכמים־להרע  במכשירים 
סדר  על  שנים  כמה  לפני  כבר  שעלה  נושא 
בקהילות  המסורים  העסקנים  של  יומם 
הקודש בניווטם של מרנן ורבנן גדולי ישראל 
את  מלמצוא  חדלים  אינם  ומאז  שליט"א, 
אנ"ש  כלל  את  ולהדריך  הנכונים  הפתרונות 
אלו  מסכנות  האפשר  ככל  להתנזר  כיצד 
רמת  עד  הנ"ל  בכלים  השימוש  את  ולמזער 

המינימום.
בתחום  האחרונה  בתקופה  הושקע  רבות 
הסינון והחסימות השונות עבור אלו הנזקקים 
בטחון,  פרנסה,  אלו לצרכי  להשתמש בכלים 
ההכרחי  דבר  וכל  נפש,  ופיקוח  רפואה 
לתועלת הכלל והפרט. גם כאן הציבור החרדי 
כצפוי אינו מאכזב. היצירות המתוחכמות של 
מפתיעות  החרדי  היוצר  מבית  הסינון  חברות 
בכל פעם מחדש את השוק הכללי ואף גורפות 
המעוניינים  גורמים  מצד  וביקוש  התעניינות 

במכשירים מסוננים בעולם כולו.
אתמול קיימו יהודים את הסגולה הנודעת 
פרשת  שלישי  ביום  המן  פרשת  אמירת  של 
בשלח – הסגולה לפרנסה שמקורה בירושלמי 

שם נכתב על הענין שבאמירת פרשה זו בכל 
יום ויום במשך כל השנה.

האמונה  היא  זו  מפרשה  העולה  התובנה 
הגדולה בהשגחה פרטית של מי שזן ומפרנס 
כינים  ביצי  ועד  ראמים  מקרני  ברואיו  כל  את 
רגע  בכל  גדולים  ברחמים  כולם  את  ומכלכל 

נתון.
עצם אמירה זו מחדדת אף את ההסתכלות 
הנכונה על המושג של 'צרכי פרנסה'... אמנם, 
הפרנסה  בצרכי  להתחשבות  נרחב  כר  יש 
היבטים  ישנם  בהלכה  אף  אדם,  כל  של 
למלאכתו,  לצאת  שנזקק  למי  להקל  שונים 
ולמקרים של 'הפסד מרובה' וכדומה – אולם 
גם במסגרת זו של 'צרכי פרנסה' אסור לצאת 

מפרופורציה.
אסור שיהודי ירא וחרד ימכור את יראתו 
ואת טהרת נפשו עבור נזיד עדשים של 'צרכי 

פרנסה' מפוקפקים. 
אף בדוגמה האמורה של שימוש במכשיר 
פרנסה,  לצורך  היטב  המסונן  חכם־להרע 
המשקל  שיווי  את  ולאבד  להיסחף  אסור 
ומורה  ברב  היטב  להיוועץ  יש  בדרך.  הרוחני 
נגד  טכנולוגיה  שכר  היטב  לשקול  דרך. 
הפסדה הרוחני, והפסד נוחיות מתקדמת נגד 

שכרה הרוחני הרב.
ולמי שעדיין 'צרכי הפרנסה' מרצדים נגד 
המן  צנצנת  על  רוחו  בעיני  שוב  שיביט  עיניו, 
מי  את  לנו  להזכיר  לדורות  שמורה  העומדת 

שמפרנס את כל באי העולם.  
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ברח־ הארץ'  'פרי  מוסד  ראשי 
דוד  והרב  ליבמן  יהודה  הרב  לים, 
בן נתן, שתלמידיהם נעצרו בחשד 
לנטילת חלק בארוע זריקת אבנים 
פלסטינית,  נהרגה  מהן  שכתוצאה 

לראש  גלוי  במכתב  אתמול  פנו 
מחנ־ לרבנים,  לשרים,  הממשלה, 

כים ולאישי הציבור בישראל.
שא־ לאחר  שנשלח  במכתב, 

הקטינים  חמשת  מתוך  רבעה 
לביתם,  שוחררו  כבר  שנעצרו 
קוראים הרבנים להוציא מסמכות 

של  פליליות  חקירות  השב"כ 
ואת  הכוח  את  ולהפנות  נערים 
ישראל.  אויבי  נגד  המשאבים 
להפנות  הרבנים  מבקשים  בנוסף 
להשקעה  הרבים  המשאבים  את 

בחינוך נערי הגבעות.
הרבנים  תוקפים  במכתב 

במהלך  השב"כ  התנהלות  את 
האחרו־ "בחודשיים  החקירה: 

חסרת  התנהלות  חווים  אנו  נים, 
המחלקה  של  ודורסנית,  אחריות 
היהודית בשירות הבטחון הכללי. 
של  עניינית  באווירה  התחיל  זה 
ומהר  האמת,  לחקר  להגיע  רצון 
ברוטאלית  לחקירה  הפך  מאוד, 
התלמידים,  כלל  את  המאשימה 
החי־ המסגרת  ואת  הוריהם,  את 

לה  שאין  באשמה  כולה  נוכית 
כל ראיה".

החינוכי:  הצוות  הוסיף  עוד 
חקי־ איך  להבין,  מצליחים  "איננו 

על  אבנים  זריקת  של  אירוע  רת 
רכבים עם תוצאות טראגיות, הפך 
חשי־ על  ויחצני  תקשורתי  למסע 
פת ארגון טרור חדש. כל ההתנה־
לות מנותקת מהמציאות, ומנוגדת 
כי  לזכור,  חייבים  היגיון.  לכל 
ורכים  צעירים  בתלמידים  מדובר 
ההתנהלות  אופן  וכל  בשנים, 
להשאיר  ועלולה  לנפשם,  מזיקה 

חלל של כאב ונתק, מכל מערכות 
החיים הסובבות אותם"

הדרך  החינוכי,  הצוות  לטענת 
החלשה  תוך  הפרשה  טופלה  בה 
בא־ ופגיעה  החינוכי  הצוות  של 

הורים  עשרות  של  הציבורי  מון 
במסגרת  פגעה  רק  ומשפחות 
"תהליך  המוסד.  של  החינוכית 
באמון  בעיקר  פוגע  שכזה,  באופן 
הסובב  המבוגרים  בעולם  הנצרך 
והשל־ החינוך  ובמערכות  אותם, 

טון. מדוע כל זה לא נעשה במקרי 
חקירה שכאלו?" שואלים הרבנים 
שמרוב  תחושה  "יש  ומוספים: 
להביא  החקירה  גורמי  של  לחץ 
שיקול  את  שם  איבדו  תוצאות, 
הכלל.  טובת  ואת  הציבורי  הדעת 
הרפו  לשון,  בכל  דורשים  אנו 
הנזק  את  לתקן  לנו  תנו  מאיתנו, 

שכבר נעשה".
ממשלת  לראש  קוראים  ''אנו 
הצי־ אנשי  לכל  לשרים,  ישראל, 
הרוח־ ולמנהיגים  בישראל,  בור 

אלינו  להצטרף  והחינוכיים,  ניים 
מא־ והברורה  הטבעית  לקריאה 

ליה – השאירו את שירות הבטחון 
בח־ העוסק  למעגל  מחוץ  הכללי, 

בפלילים,  החשודים  נערים  קירת 
לבטחון  הכוחות,  מיטב  את  הפנו 
הע־ ישראל.  אויבי  כנגד  ישראל 

צימו במשאבים ובכלים חינוכיים, 
בנערים,  העוסקות  המסגרות  את 
ומחב־ אוהבת  לתמיכה  הזקוקים 

לגדלם  אמת,  של  רצון  מתוך  קת, 
שיוסיפו  טובים,  אנשים  להיות 
את תרומתם האישית, למען העם 

והחברה בישראל".
שפ־ ומצפים  מקווים  "הננו 

אוזניים  על  תיפול  זאת,  נייתנו 
קשובות ורגישות, בתפילה שהגל 
ראשנו  מעל  יחלוף  הזה  העכור 
במהרה, שכל התלמידים ישוחררו 
ללא אשמה, והחיים במוסד יחזרו 
בא־ נתפנה  ואז  הבריא,  למסלולם 

מת לתפקידנו ושליחותינו", כתבו 
הרבנים.

ראשי 'פרי הארץ' ברחלים במכתב גלוי לראש הממשלה: 
"הרפו מאיתנו, תנו לנו לתקן את הנזק שנעשה"

בעקבות ההאשמות על "טרור יהודי" ושחרור מרבית העצורים

ראשי פרי הארץ במכתב לראש הממשלה, "השאירו את שירות הבטחון הכללי מחוץ למעגל העוסק בחקירת נערים 
החשודים בפלילים"

הותקף מילולית על 
ידי ערבים – ונעצר
עולה חדש מצרפת הותקף על ידי ערבים בארמון 

הנציב ונעצר לחקירה במשטרה רק כי הראה 
לערבים שהוא חמוש
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בעי־ שבועות,  כשלושה  לפני 
חדש  עולה  יצא  השבת,  של  צומה 
ארמון  בשכונת  לטייל  מצרפת 
הנציב בירושלים. בדרכו הוא פגש 
להתגרות  שהחלו  ערבים  בשמונה 
לעב־ הפטיר  הוא  אותו.  ולקלל  בו 
רם 'עם ישראל חי' והמשיך ללכת.

גילה  דקות  כמה  כעבור 
אחריו  רצה  שהחבורה  היהודי 
צעקות  איומים,  השמעת  תוך 
הוא  בידיהם.  אבנים  עם  וקללות 
למקום  להתפתח  יכול  שזה  הבין 
שהיה  הנשק  על  והצביע  מסוכן 
לו. הערבים צילמו אותו והתקשרו 
למקום  שהגיעה  ניידת  למשטרה. 

עצרה את הבחור שהותקף.
שמ־ בלייכר  חיים  הדין  עורך 

ב'ערוץ  צוטט  היהודי,  את  לווה 
לתחנת  בשבת  הגיע  ״הוא  כי   '7
המשטרה ואמרו לו שהוא מואשם 
המשטרה  בתחנת  בנשק.  באיום 
הוא ראה את אותם ערבים שלפני 
רגע איימו עליו וניסו לפגוע בו – 

יושבים ומצחקקים מולו".
שהמשטרה  טוען  בלייכר 
היתה סלחנית מדי עם התוקפים. 
זה  על  במשטרה  התלונן  "הבחור 
לא  מדוע  ונשאל  אותו  שתקפו 
הוא  תקיפה.  על  למשטרה  הודיע 
ענה שהיה מדובר בשבת ולא היה 

ברשותו טלפון נייד".
עורך הדין תוהה מדוע מיהרה 
הצעיר,  את  לעצור  המשטרה 
המקרה.  את  לעומק  לבדוק  מבלי 
ודרשנו  למשטרה  מכתב  "שלחנו 
לחקירה.  התוקפים  את  לעצור 
זה  הנציב  שארמון  יודעים  אנחנו 
המ־ בו  ודווקא  מאוד  רגיש  מקום 

שטרה צריכה יותר רגישות כלפי 
את  ולעודד  שמותקפים  אזרחים 

האזרחים להגן על עצמם".
שה־ בכך  אזרח  שאותו  "יתכן 

מנע  הוא  חמוש,  שהוא  להם  ראה 
וש־ בעוברים  יותר  קשה  פגיעה 

תדע  שהמשטרה  הזמן  הגיע  בים. 
מי מסכן את הציבור ולפעול נגדו 
ולא לגרום לאזרחים לחשוש להגן 

על עצמם", מסכם עו"ד בלייכר.

נתניהו להורי הנספים בנחל 
צפית: "אשקול ועדת חקירה"

ראש הממשלה נועד עם הורי הנספים באסון בנחל צפית ושמע את 
דרישתם להקמת ועדת חקירה ממלכתית

נתפסו שב"חים עם תעודות זהות מזויפות
מאת חיים מרגליות

חוקיים  בלתי  שוהים   10
בישראל  ששהו  ששה  מתוכם 
עם תעודות זהות מזויפות נעצרו 
מש־ ובלשי  לוחמי  של  בפשיטה 
ישראל  משטרת  של  הגבול  מר 

על אתר בניה באשקלון.
את  הוביל  מודיעיני  מידע 

בעיר  בניה  לאתר  מג"ב  כוחות 
השוט־ הבחינו  בו  אשקלון 

שהעלו  עובדים  במספר  רים 
התברר  בבדיקה  חשדם.  את 
פלס־ הם  עובדים  שעשרה 

שהייה  אישורי  ללא  טינים 
בישראל. 

עוד עלה בבדיקת המסמכים 
מהם  ששה  כי  עליהם  שנשאו 

זהות  בתעודות  מחזיקים  אף 
המאפש־ מזויפות  ישראליות 

ללא  בישראל  לשהות  להם  רות 
מגבלה. 

תושבי  הפלסטינים,  ששת 
חקירה  להמשך  נעצרו  חברון, 
בלתי  לשהייה  בחשד  במג"ב 
ארבעת  מסמכים.  וזיוף  חוקית 

האחרים הועברו לשטחי יו"ש.

בית המשפט בהאג זיכה את נשיא חוף 
השנהב לשעבר מאשמת 'פשעי מלחמה' 
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ראש הממשלה ושר הבטחון 
בנימין נתניהו נפגש עם הורי הנ־
צפית,  נחל  באסון  שנספו  ערים 
בירו־ הממשלה  ראש  בלשכת 
בקשות  את  שמע  נתניהו  שלים. 
ועדת  להקמת  המשפחות  ודברי 
ואמר  לאסון  ממלכתית  חקירה 
כי יבחן את הנושא בשיתוף הגו־

רמים הרלוונטיים.
משרד  כי  צוין  בפגישה 
מכינה  שמעתה,  הנחה  הבטחון 
שלא  או  לבצע,  תתחייב  שלא 
ההכנה  פרק  את  בפועל,  תבצע 
משרד  להנחיות  בהתאם  לצבא 
אישור  את  תקבל  לא  הבטחון, 
דחיית השירות הצבאי לחניכיה.

שבועות  לפני  כי  נזכיר 
ברא־ שועדה  פורסם  אחדים 
שלמה  לשעבר  המפכ"ל  שות 
בנוגע  דו"ח  חיברה  אהרונישקי 
בע־ צבאיות  הקדם  למכינות 

שבו  צפית  בנחל  האסון  קבות 
באפריל  נערים  עשרה  נספו 
מזהירה  הוועדה  שעברה.  שנה 
כמעט  אין  המכינות  במרבית  כי 
הבטיחות,  לנושא  התייחסות 
מס־ מוכשר  לא  ההוראה  וסגל 

פיק לפעילות. עד לאסון, משרד 
החינוך לא קבע כללים הנוגעים 
ולהתנהלות  חוץ  לפעילות 
הבטחון  משרד  בעוד  בשגרה, 
ההכנה  בענין  כללים  גיבש  לא 

לצה"ל והאימון הגופני.
חדשות  של  הדיווח  פי  על 
כי  נכתב  הוועדה  בדו"ח  עשר, 
חופש  הותירו  המשרדים  שני 
למכינות,  מדי  נרחב  פעולה 
ואף  התנהלותן  על  פיקחו  לא 
פרטניות  מהנחיות  התעלמו 
המכינות  לפעילות  הקשור  בכל 

ולנושאי בטיחות כוללים.
פעלו  לא  המשרדים  בנוסף, 
שבמשך  מכינות  לסגירת  כלל 
לא  כי  ידוע  היה  רבות  שנים 
הבטי־ ובכללים  בתקנים  עמדו 

כי  קבעה  גם  הוועדה  חותיים. 
אדם,  בכוח  חריף  מחסור  בשל 
התכניות  מימוש  על  הרגולציה 
 – המכינות  של  הבטיחותיות 
בכלל.  קיימת  לא  עד  חלשה 
הדו"ח כולל שורת המלצות. בין 
תחומי  את  להגדיר  מוצע  היתר 
משרד  של  והסמכות  האחריות 
מול  הבטחון  ומשרד  החינוך 
המכינות הקדם צבאיות, ולחייב 

זאת בחוק.

אהרוניש־ בראשות  הוועדה 
ארצית  ועדה  להקים  מציעה  קי 
מק־ מבעלי  שתורכב  לבטיחות 

לצד  מקצועי,  גוף  ותהווה  צוע 
נהלי  בנושאי  המכינות,  מועצת 
בטיחות. כמו כן, המליצה הווע־

שאינן  מכינות  סגירת  על  דה 
ובסטנדרטים  בתקנים  עומדות 

הבטיחותיים.
לחדשות  אמר  אהרונישקי 
הור־ אשר  "הוועדה  כי  עשר 

חיצוניים  מקצוע  מאנשי  כבה 
נציגי  לצד  הבטיחות,  בתחום 
לטפל  מנדט  קיבלה  המכינות, 
במכינות  ובמוגנות  בבטיחות 
ארגו־ כתרבות  צבאיות  הקדם 

היא  המרכזית  כשמטרתה  נית, 
התפקידים  בעלי  בידי  לתת 
כלים בתחום הבטחון והבטיחות 
הביתה  יחזרו  שכולם  שיבטיחו 

בשלום.
מע־ פתרונות  מציע  "הדו"ח 
הבטי־ על  מלאה  לבקרה  שיים 

מתן  תוך  המכינות,  בעולם  חות 
שצ־ מהותיים  שינויים  על  דגש 

הדרגים,  בכל  להתבצע  ריכים 
שמקרים  במטרה  כמובן  זאת 
צפית  בנחל  שהיה  כמו  ואסונות 

לא יחזרו עוד", הוסיף.
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בריסל: המחבל שביצע את הפיגוע 
במוזיאון היהודי אינו משתף פעולה

שמשתתפים  הצרפתי  ברמטכ"ל 
המ־ העצמאות  יום  לציון  במצעד 

קומי.
נמוש  טען  משפטו  בפתיחת 
אך  בפיגוע,  השתתף  אכן  שהוא 
הדין  עורך  הרוצח.  היה  הוא  לא 
אמר  קורטוי  סבסטיאן  נמוש,  של 
להכריז  כדי  כאן  "נמצא  מרשו  כי 
לשאלה  בתשובה  חפותו".  על 
כי  קורטוי  אמר  נמוש,  יעיד  האם 
הוא  זאת,  מחייבות  הנסיבות  "אם 

ידבר. הוא לא אילם".

אולם כאמור בפועל, הוא אינו 
מוכן לשתף פעולה עם השופטים, 
עורכי  את  מינה  לא  הוא  ולדבריו 
שתעיד  הסנגוריה  את  או  דינו 

לטובתו.

היום: היערכות לשלג בירושלים
הבוקר  במהלך  היום  טאורולוגי, 
בסופות  מלווים  גשמים  יתחילו 
ומה־ הארץ,  בצפון  וברד  רעמים 

עד  בהדרגה  יתפשטו  הם  צהרים 
להצפות  חשש  קיים  הנגב.  צפון 
אחר  ומשעות  ובמרכז,  בצפון 
באזור  לשטפונות  גם  הצהריים 
הבקעה, מדבר יהודה וים המלח. 
הבו־ משעות  יירד  השלג 

יתפשט  ובהדרגה  בחרמון,  קר 
הגבוהות  והגולן  הגליל  לפסגות 
אחר  לקראת  מטרים.  מ־1000 
גם  השלג  רום  יונמך  הצהריים 
לפסגות של מעל 800 מטר, כולל 
הקר־ על  היערמות  וצפויה  צפת, 

קע.
כמו כן, משעות אחר הצהרים 
צפוי שלג גם בפסגות הרי המרכז 
היערמות  כולל  מטר,   1000 מעל 
על הקרקע (תחילה באזור פסגות 
גוש  באזור  ובהמשך  השומרון 
הלילה  אמצע  עד  וחברון).  עציון 
בפסגות  גם  לשלג  סיכוי  קיים 
ירושלים.  כולל  מטר,   800 מעל 
תעלה  לא  ההיערמות  זה  בגובה 
במקומות  אולם  ס"מ,  חמישה  על 
היערמות  תתכן  יותר  הגבוהים 
במחצית  ס"מ.  מ־10  למעלה  של 
השניה של הלילה השלגים יפסקו 
והרוחות  ובמרכז  בצפון  בהדרגה 

יחלשו.
המערכת  חמישי,  יום  מחר, 
תרגע, המשקעים יפסקו לחלוטין, 
יפשירו.  שנערמו  השלגים  ורוב 
ביום שישי יהיה מעונן חלקית עם 
עליה קלה של טמפרטורות. כך גם 
מעונן  להיות  צפוי  קודש,  בשבת 
של  נוספת  קלה  עליה  עם  חלקית 
הבוקר  בשעות  הטמפרטורות. 
ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי 

הצפון.
נרשמת  התחזית,  בעקבות 
כוחות  בקרב  מוגברת  היערכות 
נערכים  בירושלים  וגם  הבטחון, 
הסי־ עליית  ועם  הראשון,  לשלג 

העיר  ראש  הודיע  לשלג,  כויים 
בשעה  יסתיים  הלימודים  יום  כי 
הילדים,  גני  הספר,  בבתי   15:00
המשפ־ היום,  מעונות  הצהרונים, 

והחינוך  רווחה  מסגרות  חתונים, 
את  לסכן  לא  כדי  זאת  המיוחד, 

בטיחות התלמידים והתושבים. 
בהערכת  התקבלה  ההחלטה 
עם  יחד  העיריה  שקיימה  המצב 
הר־ והמקצוע  החירום  גורמי  כל 

ישראל  משטרת  כולל  לוונטיים 
ופיקוד העורף. 

נערכת  ישראל  משטרת  גם 
שירות  למתן  מתוגברים  בכוחות 
בכבישי  בפרט  לציבור,  מיטבי 
הארץ ובצירים הראשיים, במטרה 
של  ובטחונם  חיהם  על  לשמור 

כלל אזרחי מדינת ישראל.
לאור  כי  אומרים  במשטרה 
מזג  כי  לצפות  ניתן  העבר  אירועי 
האוויר הסוער יגרור חסימות צי־
היע־ הארץ.  ברחבי  והצפות  רים 

רכות המשטרה כוללת תאום מול 

כלל גופי החירום וההצלה והכנת 
כוחות שיגיעו למוקדים בהם ייד־

רש טיפול מיידי כתוצאה ממפגעי 
מפ־ למנוע  כדי  וזאת  האוויר  מזג 

געי בטיחות ופגיעה בשלומם של 
כלל משתמשי הדרך. במקרים של 
משלג  כתוצאה  צירים  חסימות 
בכלים  שימוש  יתבצע  שיערם, 
ופתיחת  השלג  לפינוי  הנדסיים 
מאמץ  מיקוד  גם  כמו  הצירים, 

לחילוץ אזרחים שנתקעו.
"משטרת ישראל ערוכה לתת 
מענה ביחד עם כלל גופי החירום 
וההצלה לכל תרחיש שיגרם כתו־

בדגש  הסוער,  האוויר  ממזג  צאה 
הצלת  בנפש,  פגיעות  מניעת  על 
חיי אדם, חילוץ לכודים, מתן מי־

דע שוטף לציבור, הכוונה וחסימה 
של צירי תנועה בהם קיימת סכנת 

החלקה ממשית.
"משטרת ישראל קוראת לצי־

בור הנהגים להתאים את הנסיעה 
מנסיעה  להימנע  הדרך,  לתנאי 
לשמור  הצפה,  יש  בהם  בכבישים 
הנסי־ מהירות  את  ולהאט  מרחק 

מומלץ  הסוער.  האוויר  במזג  עה 
הכר־ שאינן  נסיעות  על  לוותר 

ואזורים  בנחלים  טיולים  או  חיות 
שעלולים להיות מוצפים נוכח מזג 
לנהוג  יש  כן  כמו  הסוער.  האוויר 
מאגרי  בקרבת  זהירות  במשנה 
נפילה,  סכנת  קיימת  בהם  מים 

היסחפות וטביעה".
סי־ חברת  גם  התחזית,  בשל 

טיפס המפעילה את הרכבת הקלה 
בירושלים קוראת לציבור הנהגים 
המ־ לאורך  רכבים  להשאיר  שלא 

את  לחסום  שלא  מנת  על  סילות 
שלג,  בימי  בעבר,  הרכבת.  תוואי 
ננטשו רכבים על מסילות הרכבת 
לא  הרכבות  כך  ובעקבות  הקלה 
להצטברות  שגרם  מה  לנוע,  יכלו 
את  ומנע  הקו  אורך  לכל  שלג 
במסגרת  הרכבות.  תנועת  המשך 
ההיערכות לשלג סוכם כי העיריה 
תקצה גרר לפינוי רכבים שנתקעו 

על תוואי המסילה.
על מנת למנוע מצב בו רכבות 
כמפל־ משמשות  עצמן  הנוסעים 

סות שלג, דבר שעשוי לגרום נזק 
סיטיפס  רכשה  עצמן,  לרכבות 
לפינוי  אמצעים  מועד  מבעוד 
לפי־ כפות  ביניהם  בשלג,  וטיפול 

למפלגים,  חימום  מנגנון  שלג,  נוי 
על  קרח  התגבשות  המונע  מנגנון 

גבי כבלי החשמל ועוד.
הרכבת הקלה מותאמת לתנאי 
כח־ עד  של  בגובה  בשלג  נסיעה 

ששלג  במידה  בלבד.  ס"מ  מישה 
כבד יותר יערם על גבי המסילות, 
כשי־ מיד  ויחודש  יפסק  השירות 

תאפשר.
היערכות הרכבת הקלה כללה 
והתחזוקה  התפעול  רכבי  הכנת 
בא־ הצטיידות  בשלג,  לפעילות 

השלג  לפינוי  ייעודיים  מצעים 
וכן  ההמתנה  ומרציפי  מהמסילות 
תרגול והיערכות של חדר הבקרה 
פעילות  בנושא  בשטח  והצוותים 

בשלג.
בנמל  גם  נרשמה  היערכות 
אשדוד על מנת להבטיח את בטי־

חותן של האניות המגיעות לפרוק 
ולטעון סחורות ברציפים ואת יתר 

כלי השיט התפעוליים.
אוויר  למזג  התחזית  לאור 
סוער שילווה ברוחות עזות וגלים 
בהיערכות.  בנמל  החלו  גבוהים, 
הנמל  של  תפעוליים  צוותים 
אניות  בהכנסת  הערב  עוסקים 
גדולות  אניות  שחרור  למחסה, 
ים  ללב  חזרה  ברציפים  שעוגנות 
ברצי־ קטנים  שיט  כלי  וקשירת 

פים.

עד  כי  הורה  הנמל  חובל  רב 
אחר  חמישי  ביום  הסערה  לסיום 
גדו־ אניות  יוכנסו  לא  הצהריים 

והן  ברציפים  ולפרוק  לטעון  לות 
יע־ הנמל  כאשר  ים,  בלב  ישארו 

לכל  ויענה  רציף  בקשר  עימן  מוד 
מזג  כניסת  עם  הצוותים.  בקשות 
ים  מחלקת  תבצע  הסוער  האוויר 
החזקות.  הרוחות  בזמן  פטרולים 
יבשתית  כניסה  תימנע  כן,  כמו 
הג־ וגובה  מאחר  הגלים  לשובר 

לים צפוי להוות סכנה לחיי אדם. 
הנמל  של  המנופים  הסערה  בזמן 
מיוחדת  בצורה  ויעוגנו  יושבתו 

לקרקע.
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מאחורי הכותרות /  י. ברזל

עשרת האתגרים הניצבים 
לפתחו של הרמטכ"ל הנכנס

ה־22  הרמטכ"ל  לתפקידו  ייכנס  היום 
מבחינה  כוכבי.  אביב  אלוף  רב  צה"ל,  של 
ולא  סוערת  בתקופה  מדובר  בטחונית, 
האסטרטגית  הסביבה  כאשר  יציבה, 
ממשיכה  צה"ל  פועל  שבה  והאופרטיבית 
חסדי  מאוד.  רבה  באי־וודאות  להתאפיין 
הב־ המרחב  את  מלווים  מרובים  שמים 
לצד  הגלויים  הנסים  ישראל.  של  טחוני 
רק  לעת  מעת  הנחשפות  הרשע  יוזמות 
אם  כי  להשען  מי  על  לנו  אין  כי  מחזקים 

על אבינו שבשמים.
חובת ההשתדלות מחובות האדם היא. 
הזדמנות  היא  חדש  רמטכ"ל  של  כהונתו 
לפתחו,  הנצבים  האתגרים  הם  מה  לבדוק 
ניתוח  בס"ד.  בהם  יצליח  כי  ושתקוותנו 
 (INSS) בטחון  למחקרי  במכון  שנערך 
עמוס  האלוף  לשעבר,  אמ"ן  ראש  ע"י 
דקל,  ואודי  ברון  איתי  והחוקרים  ידלין, 
על  מצביע  הבאות,  בשורות  לכם  שנביא 
עשרה אתגרים מרכזיים, שאיתם יתמודד 
לכניסתו  בסמוך  כבר  הנכנס  הרמטכ"ל 
לתפקיד. אתגרים אלו משקפים את ייחו־
דיותה של התקופה וכן את מורכבותו של 

תפקיד הרמטכ"ל.

תפקיד הרמטכ"ל

הדרג  הוא  הרמטכ"ל  החוק,  לפי 
למרות  נתון  בצה"ל,  העליון  הפיקודי 
אבל,  הבטחון.  לשר  וכפוף  הממשלה 
אינה  זאת  (ומעורפלת)  תמציתית  הגדרה 
התפקיד  של  העצום  היקפו  את  משקפת 
הוא  הישראלי  הרמטכ"ל  מורכבותו.  ואת 
אם  שספק  ייחודי,  תפקיד  בעלת  דמות 
התפקיד  אחרות.  במדינות  מקביל  לו  יש 
 – רחבה  אסטרטגית  בראיה  מתאפיין 
המלחמה,  זירת  של   – וגלובלית  אזורית 
של  על־זרועית,  אופרטיבית,  בראיה  וכן 
הן  העיקריות  משימותיו  השונות.  הזירות 
להפעיל את הצבא בהתמודדות עם אתגרי 
הצבאי  הכוח  את  ולבנות  כהונתו  תקופת 
והתאמתו  צה"ל  מוכנות  את  להבטיח  כדי 
הסי־ תוך ניהול  זאת,  כל  לאתגרי העתיד. 

כונים הגדולים הכרוכים בכך ושמירה על 
אמון הציבור בצה"ל.

תפקיד  של  הבסיסית  למורכבות 
מאפייניהן  את  להוסיף  יש  הרמטכ"ל 
בעת  בישראל  והחברה  הפוליטיקה  של 
הקרובות  הבחירות  לקראת  הנוכחית, 
הפו־ המציאות  באפריל 2019.  שיתקיימו 

לפגוע  עלולה  בחירות  תקופת  של  ליטית 
עוד יותר בלגיטימציה של החלטות הדרג 
מה־ חלק  בקרב  בטחון  בנושאי  הפוליטי 
וב־ הצבאי,  הדרג  על  להעמיס  וכן  ציבור, 
עיקר על הרמטכ"ל, אחריות יתרה לניתוח 
הן  זאת,  המצב.  של  ומקצועי  אובייקטיבי 
הציבור.  מול  והן  עצמו  המדיני  הדרג  מול 
להגביר  עלול  בישראל  הפוליטי  הקיטוב 
את הוויכוח הציבורי אשר למדיניות שיש 
לנקוט ביחס לאתגרים הבטחוניים ולגרום 
להטלת ספק במניעים שביסוד ההחלטות 

המדיניות־בטחוניות.

עשרת אתגרי התקופה: 

 – האיראני  האיום  עם  התמודדות   .1
הגרעיני והקונבנציונלי

ומתעצבת  הולכת  האחרונות  בשנים 
היא  איראן  שלפיה  התפיסה  בישראל 
ביותר  המשמעותי  האיום  את  שמציבה 
נמ־ האחרונה  לשנה  עד  ישראל.  לבטחון 

איראן,  מול  ישירות  מלפעול  ישראל  נעה 
והכינה  חשאי  באופן  נגדה  פעלה  אך 
הגרעינית  התכנית  מול  התקפית  אופציה 

האיראנית.
מהסכם  הברית  ארצות  של  פרישתה 
הגרעין, במאי 2018, הניעה גלי הדף, הע־

של  במדיניותה  לשינוי  גם  להוביל  לולים 
הגרעינית.  לתכניתה  הקשור  בכל  איראן 
עקרוני  לדיון  חזרה  מחייבים  הם  לפיכך 
על אודות תכליתה של האופציה הצבאית 

ועל הדרך הנכונה לממשה.
של  כהונתו  הקונבנציונאלי,  בהקשר 
ישראל  כאשר  נפתחת  הנכנס  הרמטכ"ל 
ישיר  בעימות  לראשונה,  מצויות,  ואיראן 
שכלל גם נפגעים איראנים בזירה שלישית 
לגבש  מחייב  זה  עניינים  מצב  סוריה.   –
הקווים  את  שתבהיר  פעולה  אסטרטגיית 
האדומים של ישראל ותעמוד עליהם, בלי 

להגיע לעימות רחב בזירה הצפונית.
ואיראן  ישראל  בין  הישיר  העימות 
איראן,  של  כוח  להפעלת  גם  להביא  יכול 

משטחה, כנגד ישראל. בין ישראל לאיראן 
ביכולת  אסימטריה  של  מצב  מתקיים 
מש־ טילית  יכולת  בנתה  איראן  הפעולה. 

מעותית המאפשרת לה לפגוע בישראל הן 
מסביבתה של ישראל והן משטחה. מבצע 
תקיפה ישראלי באיראן, לעומת זאת, הוא 

פעולה מורכבת ועתירת סיכונים.
בזירה  ההתקפית  הפעילות  המשך   .2

הצפונית
שבין  (המערכה  המב"מ  לאסטרטגיית 
בהצלחה  מממשת  שישראל  המלחמות) 
הישגים  היו   2013 מאז  הצפונית  בזירה 
ניכרים, הן בעיכוב ההתבססות האיראנית 
אמצעי  העברות  בצמצום  והן  בסוריה 
שש  בחלוף  זאת,  עם  לחזבללה.  הלחימה 
האפשרות  את  גם  לבחון  ראוי  שנים, 
ששילוב של גורמים מוביל לכך שמתכונת 
לנקודת  הגיעה  הצפונית  בזירה  זו  פעולה 
השיא של ההצלחה, מתמודדת עם 'עומס 
יתר' של סיכונים וקרובה למיצוי היכולת 
להשיג הישגים בלי מחירים משמעותיים.

יותר  עקרוני  דיון  גם  שמתבקש  נראה 
שבמאמץ  הכוללת  התועלת  אודות  על 
קו־ התעצמות  מהלכי  לצמצם)  (או  למנוע 

נבנציונאלית של האויב, כדוגמת 'פרויקט 
הדיוק' של חזבללה. העברת מרכז הכובד 
את  תחדד  ללבנון  מסוריה  הפרויקט  של 
ועלו־ ישראל  של  לפתחה  שניצב  האתגר 

לה להוביל לעימות בין ישראל לחזבללה, 
שלו  התגובה  מדיניות  כי  מצדו  שהבהיר 
לתקיפות בלבנון תהיה שונה ביחס לעבר.
3. היערכות ל'מלחמת הצפון הראשו־

נה' – עימות רב זירתי
בין ישראל לחיזבללה מתקיימת, מאז 
הדדית  הרתעה  השניה,  לבנון  מלחמת 
בכל הקשור לעימות רחב היקף. עם זאת, 
הנסיון מלמד שגם במצב כזה תיתכן היד־

לבנון  ל'מלחמת  להוביל  שעלולה  רדרות 
מאלו  יותר  עוצמתית  שתהיה  השלישית', 

שקדמו לה.
האזרחים  מלחמת  של  תוצאותיה 
יכול  כזה  שעימות  לכך  מובילות  בסוריה 
השונים  נוספים,  במתארים  גם  להתרחש 
זאת  בזירה  העימותים  את  שאפיינו  מאלו 
'מלחמת  המושג  האחרונים.  בעשורים 
תר־ לתיאור  משמש  הראשונה'  הצפון 
שיכול  לבנון,  מול  צבאי  עימות  של  חיש 
ולעיראק  לאיראן  ואף  לסוריה  להתרחב 
(ובתרחיש קיצוני גם לזירה הפלסטינית), 

בהשתתפות כוחות שונים.
את  שמותח  במתאר  רק  מדובר  אין 
חזיתות,  למספר  ישראל  של  משאביה 
הפעלת  תפיסת  של  יסודי  בערעור  אלא 
המש־ הצפונית.  בזירה  הישראלית  הכוח 

מעות היא, שמנגנוני סיום מוכרים עלולים 
מורכ־ להתמודדות  רלוונטיים  לא  להיות 
תפיסה  אפוא  מחייב  זה  מתאר  כזאת.  בת 

שונה להפעלת הכוח הצבאי.
4. בנין הכוח למימוש 'הכרעה' ו'נצחון' 

– התמרון היבשתי
דיון  עשורים,  כמה  כבר  מנהל,  צה"ל 
בשאלות הקשורות למשמעותם העדכנית 
של המושגים 'הכרעה' ו'נצחון', והיתכנות 
מימושם בעת הנוכחית באמצעות תפיסת 
הפעלה מעודכנת. בבסיס הדיונים עומדת 
והחד־ הברורה  ההכרעה  האם  השאלה: 

העבר  מלחמות  את  שאפיינה  משמעית 
אפשרית במלחמות מהסוג הנוכחי?

משיבה   (2018) צה"ל  אסטרטגיית 
את  מתארת  היא  בחיוב.  זאת  לשאלה 
כמ־ למלחמה  העדכנית  ההפעלה  תפיסת 

בוססת על מהלומה רב־ממדית, המשלבת 
מטרות  אלפי  (נגד  מדויקת  אש  בו־זמנית 
מתוכננות ומזדמנות) ותמרון יבשתי מהיר, 
בתמרון  רואה  התפיסה  וגמיש.  קטלני 
רכיב חיוני ומייחסת לו תפקיד משמעותי: 
לחדור לשטח האויב ליעדים הנתפסים על 

ידו כבעלי ערך.
בעבר.  גם  נכתבו  דומים  טקסטים 
האחרונים  העימותים  בכל  בפועל,  אבל 
האש  כוח  את  להפעיל  ישראל  העדיפה 
שלה באמצעות חיל האוויר והארטילריה, 
בהפעלת  מאוד  וזהירה  הססנית  והיתה 
אפוא  צריך  הרמטכ"ל  היבשה.  כוחות 
לוודא שבידי צה"ל יש אכן יכולת מעשית 
שרלוונטית  רחב,  בהיקף  יבשתי  לתמרון 
ויכולה  וחמאס,  חזבללה  כגון  אויבים  מול 
להתמודד עם תהליך ארוך שנים של הת־
והפוליטיים  החברתיים  האילוצים  גברות 

על הפעלת הכוח הצבאי.
ולדון  להמשיך  יהיה  נכון  זה  בהקשר 
(מיל.)  האלוף  של  בטענותיו  ראש  בכובד 

צבא  של  כשירותו  בדבר  בריק  יצחק 
היבשה. לנוכח הביקורת יידרש הרמטכ"ל 
הנכנס להגדיר מה הוא מצפה מצבא היב־

וכיצד  כשירותו  את  לבחון  יש  כיצד  שה, 
יעדי  מול  אל  במיוחד  אותו,  לבנות  יש 

התמרון ולאור מגבלת המשאבים.
5. התמודדות עם חמאס בעזה

במרחב,  האחרים  הכוח  גורמי  כמו 
נרחב  בעימות  מעוניין  אינו  חמאס  גם 
שנים  מארבע  יותר  זאת,  עם  ישראל.  עם 
היבטים  נחלשים  איתן'  'צוק  מבצע  אחרי 
הישראלית.  ההרתעה  של  מסויימים 
חמאס, למשל, נכון יותר כיום להפעיל את 
המ־ (הביטוי  לו  מתאימות  בנסיבות  כוחו 

ההסלמה  בסבב  ניתן  לכך  ביותר  שמעותי 
שהתחולל בין ה־12 ל־13 בנובמבר 2018, 
למעלה  ישראל  לשטח  שוגרו  שבמהלכו 

מ־500 רקטות).
הישראלית  האסטרטגיה  כן,  על  יתר 
של  יתר  מעומס  סובלת  עזה  רצועת  מול 
יעדים עקב מאפייני היסוד באזור (חיכוך 
מתמיד בין צה"ל למפגינים עזתיים לאורך 
הגדר, המצב הכלכלי הגרוע באזור, ריבוי 
האוכלוסיה  פעולת  שבבסיס  ההגיונות 
הפ־ נוספים  ופלגים  חמאס,  האזרחית, 

הפוטנציאל  את  מגבירים  בשטח)  עילים 
דבר  של  ובסופו  הסלמה  של  לדינמיקה 
שבידי  מחייב  זה  עניינים  מצב  לעימות. 
צה"ל תהיה תכנית אופרטיבית שתועלתה 
תצדיק את מחיריה, כך שתביא – במקרה 
לתקופה  חמאס  להרתעת   – עימות  של 
הז־ על  בדגש  בארגון,  ולפגיעה  ממושכת 

רוע הצבאית שלו.
יהודה  באזור  הידרדרות  מניעת   .6

ושומרון
יציב  ושומרון  ביהודה  הנוכחי  המצב 
את  מצדיק  ולכן  בטחונית  מבחינה  יחסית 
המשך הפעילות הצבאית כפי שהיא, תוך 
האזרחי  החיים  מרקם  את  לשמר  מאמץ 
באזור זה. אולם, בהיעדר הכרעה מדינית 
אופר־ להיערך  הצבא  על  האזור,  לגבי 

והתפרקות  זעזוע  של  לאפשרות  טיבית 
מהתפתחויות  כתוצאה  בזירה,  בטחונית 
והדינמיקה  מועדן  שאת  פוטנציאליות, 
שתוביל אליהן קשה להעריך או להתריע 
מפניהן. במוקד – ירידתו הצפויה של אבו 
מאזן מהבמה הפוליטית, שעלולה להוביל 
פתח'  בין  או  פתח'  (בתוך  כוחות  למאבקי 
לחמאס) ואף לקריסת המסגרת הבטחונית 
בין  התיאום  מערכת  זאת  ובכלל  באזור, 
הפ־ הרשות  של  הבטחון  למנגנוני  צה"ל 
רחבת  אלימה  להתפרצות  ו/או  לסטינית, 
ישראל  נגד  הפלסטיני  הציבור  של  היקף 

או הרשות עצמה.
7. ניהול ציפיות הציבור

בצה"ל  הישראלי  הציבור  של  האמון 
הנתפסים  לנושאים  בקשר  במיוחד  גבוה 
לעימו־ (היערכות  ומבצעיים  כמקצועיים 
הופ־ התמונה  זאת,  לעומת  צבאיים).  תים 
ביחסו  מדובר  כאשר  יותר  למורכבת  כת 
והער־ החברתיים  להיבטים  הציבור  של 

כיים שצה"ל נוגע בהם. בהקשר זה ניכרים 
בנושאים  הציבור  בקרב  דעות  חילוקי 
הוראות  ואפילו  וצבא  דת  סוגיות  דוגמת 
הפתיחה באש. מצב דברים זה הוא תמרור 
בין  להבחין  וגובר  הולך  לקושי  אזהרה 
סוגיות  לבין  מקצועיות־מבצעיות  סוגיות 

ערכיות, אידיאולוגיות ואפילו פוליטיות.
אתגר נוסף לאמון הציבור בצה"ל עלול 
להיות קשור לתוצאותיו של עימות צבאי 
וחד־ ברור  נצחון  של  הדימוי  היקף.  רחב 
משמעי במלחמת בזק קצרה שרד את ממד 
הזמן ועדיין משפיע מאוד על שיפוט הצי־

בור הישראלי לגבי מלחמות ותוצאותיהן. 
לכן, למורכבות ולאתגרים המאפיינים את 
צה"ל  מעורב  שבהם  הנוכחיים  העימותים 
מצטרף גם תסכול מתמשך מהפער הברור 
זה  ענין  בפועל.  לתוצאות  הדימוי  שבין 
מחייב הכנה נאותה של הציבור כדי לצמ־
צם את הפער הזה שבין הציפיה לתוצאה.

העתידיים  העימותים  של  מאפייניהם 
הציבור  הזה.  הפער  את  להחריף  עלולים 
נפגעים  יהיו  שבמלחמה  מבין  הישראלי 
ספק  אבל,  בעורף.  וגם  החיילים,  בקרב 
והכרתית,  נפשית  כיום,  ערוך  הציבור  אם 
בערים.  ממדים  רב  הרס  של  למציאות 
של  רב  מספר  שנפילת  נראה  זה,  בהקשר 
טילים ורקטות עם ראש נפץ כבד במרכזי 
וארו־ קשה  פגיעה  גם  תגרום  האוכלוסיה 

כת טווח בתחושת הבטחון של הציבור.
8. יחסי הרמטכ"ל עם הדרג המדיני

כתב   (2003) העליון'  'הפיקוד  בספרו 

מו־ ומדינאים  צבא  ש"אנשי  כהן  אליוט 
נתונים  רבים  במקרים  עצמם  את  צאים 
רוויית  פעולה  שיתוף  יחסי  במערכת 
מתח, ואפילו לעומתית". הנסיון הישראלי 
של  שורה  זאת.  במסקנה  בהחלט  תומך 
עם  חריפים  לעימותים  הגיעו  רמטכ"לים 
(מה־ נתונים  היו  שלמרותו  המדיני  הדרג 

ועד  בן־גוריון  לדוד  ידין  יגאל  בין  עימות 
וכ־ ברק  לאהוד  אשכנזי  גבי  בין  לעימות 
נראה גם גדי איזנקוט לאביגדור ליברמן).

הוא  הרמטכ"ל  של  משמעותי  אתגר 
מער־ את  ולהסדיר  להבהיר  הצורך  אפוא 

כת היחסים המורכבת הזאת. כן יש ליישר 
מדיני'  'דרג  המעורפל  למושג  בקשר  קו 
למהות  אשר  מוקדמת  להבנה  ולהגיע 
מרכיבי  אחד  כל  עם  הרמטכ"ל  של  יחסיו 
(שכלל  הממשלה  ראש  המדיני':  ה'דרג 
הב־ שר  הצבא);  יסוד:  בחוק  מוזכר  אינו 

הממשלה  הרמטכ"ל);  כפוף  (שלו  טחון 
והק־ הרמטכ"ל);  נתון  (שלמרותה  כולה 

גם  קיים  ניכר  פער  המדיני־בטחוני.  בינט 
הממשלה  ראש  של  המעשי  מעמדו  בין 

למעמדו החוקי.
הפיקו־ מפקדי  עם  הרמטכ"ל  יחסי   .9

דים
קיימת בעיה חוזרת ונשנית ביחסיו של 
הרמטכ"ל עם מפקדי הפיקודים. נסיון הע־

בר (בין השאר במלחמת סיני, במלחמת יום 
מלמד  השניה)  לבנון  ובמלחמת  הכיפורים 
על אודות פערים תפיסתיים בין הרמטכ"ל 
בתהליכי  הן  המרחבי,  הפיקוד  מפקד  לבין 
לעי־ הלחימה.  ניהול  במהלך  והן  התכנון 

תים מגיעים פערים אלו לעימות ישיר בין 
הרמטכ"ל לבין מפקד הפיקוד, באופן הפו־

גע ביכולת לנהל ביעילות את המערכה.
מלמדת  אלו  מקרים  של  ההישנות 
בלבד,  פרסונלי  בענין  מדובר  אין  כי 
בין  בממשק  הטבועה  מבנית  בבעיה  אלא 
בעיקר  הפיקודים,  למפקדי  הרמטכ"ל 
עקב זוויות הראיה השונות של בעלי הת־

את  למצוא  הנכנס  הרמטכ"ל  על  פקידים. 
משותף  מערכתי  ידע  מסד  לפתח  הדרך 
בשגרה  הן  הפערים,  לבירור  שיח  ולנהל 

והן בעת חירום.
10 האתגר התקציבי

הנכנס  הרמטכ"ל  של  מרכזית  משימה 
היא להמשיך ולבנות את כוח צה"ל במסג־
רת תכנית רב־שנתית מתוקצבת, שתחליף 
תכנית  'גדעון'.  תכנית  את  ב־2020  החל 
ידי  על  מאושרת  להיות  צריכה  כזאת 
הממשלה ולכלול תקציב רב שנתי. יציבות 
ונראה  התקציב,  ביציבות  תלויה  התכנית 
כי התנאים בשלים לקבלת החלטה בדבר 
מהתמ"ג,  כאחוז  הבטחון  תקציב  הגדרת 
כך שיתאפשר בסיס חישוב פשוט וימנעו 

וויכוחים.
סיכום

הוא  הרמטכ"ל  של  העליון  מבחנו 
הנסיון  גדול.  צבאי  במבצע  או  במלחמה 
ההיסטורי מלמד שהאפשרות למלחמה או 
כהונתו  בתקופת  היקף  רחב  צבאי  מבצע 
מאז  ביותר.  סבירה  היא  רמטכ"ל  של 
(מל־ רבין  יצחק  הרמטכ"ל  של  תקופתו 

מבצעים  או  מלחמות  הימים),  ששת  חמת 
צבאיים גדולים יחסית התרחשו בתקופת 

כהונתם של כמעט כל הרמטכ"לים.
תקופתו  השוואתי,  ובמבט  זו  מבחינה 
איזנ־ גדי  אלוף  רב  היוצא,  הרמטכ"ל  של 
תקופה  היתה  זו  דופן.  יוצאת  היתה  קוט, 
של פעלתנות מבצעית אינטנסיבית מאוד, 
במהלכה  להימנע  הצליחה  ישראל  אך 
שנתפס  נרחב,  צבאי  למבצע  מיציאה 
כמנוגד לאינטרסים שלה. מה שאפשר את 
תקופת השקט היחסית היתה גם ההרתעה 
לחזבללה  ישראל  בין  שנוצרה  ההדדית 
ישראל  ובין  השניה,  לבנון  מלחמת  לאחר 
ישראל  איתן'.  'צוק  מבצע  לאחר  לחמאס 
גם  הארגונים  שני  מול  כוחה  את  הפעילה 
לא  העדיפו  אלו  אך  האחרונות,  בשנים 
לדרדר את המצב לעימות כולל. חזבללה 
לפני  מעט  שלו  האחרון  הפיגוע  את  ביצע 
לתפקידו  אייזנקוט  גדי  הרמטכ"ל  כניסת 
ואילו  הרוגים)  שני חיילים  (בינואר 2015, 
כאשר חמאס החליט להסלים את העימות 
היא  ישראל   ,2018 בנובמבר  ישראל,  עם 

שהעדיפה שלא לדרדר את המצב.
בת־ לתפקידו  נכנס  ה־22  הרמטכ"ל 

המרכזיים  המעצבים  כאשר  נפיצה  קופה 
הול־ יחסית  הארוכה  השקט  תקופת  של 

תפקיד  יש  אם  ספק  ומתרופפים.  כים 
הישראלית  במציאות  מזה  ואחראי  מרכזי 

הנוכחית.

מכפול  יותר  היה  המתנגדים  מספר  ובעצם  קולות,   230 על 
ממספר התומכים, מקשה בנושא הזה על מיי, שכן לא סביר 
להניח שהאיחוד האירופי יסכים לשינויים מפליגים לטובתה 

של בריטניה בטיוטת ההסכם שאושרה בבריסל. 
יישום  את  תדחה  לא  שהיא  בתוקף  לטעון  ממשיכה  מיי 
תיפרד  בריטניה  הקרוב,  מרץ  ושבסוף  בפועל,  הברקזיט 

מהאיחוד לחיים ולשלום. 
ומה  ייראה  זה  כיצד  לומר  יודע  אינו  אחד  אף  עתה,  לעת 
תהיינה ההשלכות המיידיות של המהלך הזה. הפרשנים ואנ־

שי השמאל מזהירים מפני כאוס כלכלי ותחבורתי. בימין לא 
כל כך עונים לטענות הללו, אלא פשוט טוענים שאין בהן כדי 
מחיר  זהו  לפיה  האיחוד,  מתנגדי  של  העמדה  לשינוי  להביא 
עצמאותה  את  לבריטניה  להחזיר  כדי  אותו  לשלם  ששווה 

המלאה והמוחלטת. 
בבריטניה?  החיים  הרבים  המהגרים  על  ישפיע  זה  כיצד 
שם  ויישאר  משמעותי  לשפל  יצלול  הבריטי  הפאונד  האם 
המייצאות  הבריטיות  החברות  על  יהא  מה  זמן?  לאורך 

לאירופה? 
לאחר  ורק  עתה,  לעת  פתוחות  נשארות  הללו  השאלות 

שיתבצע הברקזיט בפועל נוכל לענות עליהן. 
של  בתרחישים  הברקזיט  מתנגדי  מתנחמים  בינתיים 
הפלת ממשלת מיי ומינוי ממשלה חלופית שתבטל את הב־

רקזיט ברגע האחרון, או לחלופין הם חולמים על האפשרות 
שמיי עצמה תכרות ברית עם האופוזיציה השמאלנית שלה, 

ותבטל את הברקזיט כדי להאריך את ימי השלטון שלה. 
על  יהא  ומה  בריטניה  צועדת  לאן  יגידו  ימים  תמיד,  כמו 

הברקזיט.

פרשנות // יעקב א. לוסטיגמן 

בריטניה לאן? 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

משבר חמור ביחסי סין וקנדה: 
עונש מוות הוטל על אזרח קנדי 

קנדה טוענת כי מדובר בפסק דין שרירותי שמטרתו להפעיל עליה לחץ כדי 
שתשחרר את הבכירה הסינית שנעצרה לפי דרישת ארה"ב

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

את  בקנדה  הרשויות  כשעצרו 
הטכנולוגיה  ענקית  של  הסמנכ"ל 
שהפרה  בחשד  'וואווי',  הסינית 
האמריקאיות  הסנקציות  את 
לחברות  אמריקאי  ציוד  ומכרה 
שהתגובה  קנדה  ידעה  איראניות, 
תהיה  ושהיא  תבוא,  בוא  הסינית 

של  מעצרם  בדמות  הנראה  ככל 
אזרחים ודיפלומטים קנדים חפים 
שהד־ שיערה  לא  היא  אך  מפשע, 
ברים יגיעו לכדי תגובה חמורה כל 

כך מצד סין. 
אתמול הודיעו הרשויות בסין, 
שנה  ה־15  בן  המאסר  עונש  כי 
האזרח  על  שעברה  בשנה  שהוטל 
הקנדי רוברט לויד שלנברג הוחמר 

מוות.  בעונש  והומר  משמעותית, 
קיבל  המשפט  שבית  לאחר  זאת, 
את ערעורה של התביעה הכללית 
שטענה ש־15 שנות מאסר הן עונש 
מדי קל לעומת המעשים החמורים 
הסינים  שלנברג.  מואשם  שבהם 
לא־ להבריח  ניסה  הוא  כי  טוענים 
רצם חומרים מסוכנים בהיקף מש־

שהוא  טוען  שלנברג  ואילו  מעותי, 
תייר תמים שגורמי פשיעה עשו בו 

שימוש מרושע ללא ידיעתו. 
עו־ שהחרפת  בטוחים  בקנדה 

נשו של שלנברג נועדה לייצר קלף 
תדרוש  שבאמצעותו  חזק,  מיקוח 
סמנכ"ל  של  שחרורה  את  סין 
למש־ מאוד  שמקושרת  'וואווי', 

מסרה  קנדה  ממשלת  הסיני.  טר 
שרירותי  שימוש  עושה  "סין  כי 
להפעיל  מנת  על  המוות,  בעונש 
סין  אחרות".  מדינות  על  לחצים 
לעומת זאת טוענת שאין כל קשר 
שהיא  כפי  בדיוק  המקרים,  בין 
קנדים  אזרחים  שני  לגבי  טוענת 
אחרים שנעצרו על ידה באחרונה 
בטענה כי ריגלו למען מדינה זרה. 

איראן: 15 הרוגים 
בהתרסקות מטוס צבאי

מאת כתב 'המבשר'

מסוג  איראני  מטען  מטוס 
הת־ נוסעים,   16 ובו   ,707 בואינג 
סמוך  פאתח  התעופה  בשדה  רסק 
המטוס,  טהראן.  איראן,  לבירת 
מטען  הוביל  איראן,  לצבא  השייך 
קירגיזס־ בירת  מבישקק  בשר  של 
לבצע  נאלץ  תקלה  ובעקבות  טאן, 
התעופה  בשדה  חירום  נחיתת 

פתאח, שהסתיימה בהתרסקות.
הת־ בכלי  הדיווחים  פי  על 

 16 מתוך   15 האיראניים  קשורת 
בהתרסקות.  נהרגו  המטוס  נוסעי 
"מטוס  נמסר:  הצבא  בהודעת 
נחיתת  לבצע  נאלץ   707 בואינג 
לבית  פונה  הטיסה  מהנדס  חירום. 
שבעה  של  גופותיהם  החולים". 
מההרוגים כבר אותרו, והחיפושים 

אחר נעדרים נוספים ממשיכים.



המבשר | יום ד', י' 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
130 חד',   5 ישראל,  בשרי  מציאה 
ש"ח  חניה, 2,960,000  כולל  ק"ו,  מ"ר, 
0527-649- היימיש"  "תיווך  בלעדי, 

565
[20051237]

צבי  נווה  באזור  ומבינים  למשקיעים 
עם  מטר   500 כ   1- מחסנים  קומת 
ליחידות  לחלוקה  נורמלים!  חלונות 
052-7658-638 שח   4.000.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051231]

ישראל!!  בזוננפלד-בית  מציאה! 
עליונים  חלונות  עם  מחסנים  קומת 
1000.000 רק   2- קומה  מטר,   130
תיווך  "היימשע   052-7658-638 ש"ח 

הנדלס"
[20051230]

 - ברוממה"  "הבית  הבוטיק  בפרויקט 
ק"ד,  מטר   94 -4חד'  אלחנן,  אור  רח' 
20 חניה   + מטר   10 מחסן   + מעלית 
מטר עם חלון רק 2500.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך- הנדלס"
[20051229]

כ50 חד   2.5 לפידות  ישראל  בבית 
מטר בניין רק היימשע 1250.000שח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20051224]

4חד'  הדר  עץ  הנביא  בשמואל 
בתהליך   38 תמא   + ק"ג  מטר   82
רק  בגג  לבניה  ואפשרויות 
052-7658-638 1940.000שח 

"היימשע תיווך הנדלס"
[20051223]

לבעלי הון עצמי גדול! באזור בעלזא 
 + מטר   150 חד   4.5 שלום!  דובר 
חודשית  תשואה  דיור  יחידות   4
40 מחסן   + כ13000ש"ח  מהיחידות 
052-7658- 5170.000ש"ח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051222]

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]

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]

במחירבעזרת  המציאה!!ירדו 
 + מטר   140 חד   5.5 תורה 
רק  חזית  מטר   60 חצר  מרפסת 
052-7658-638 3300.000ש"ח 

"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]

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

קרקע 02-5327402 יוסי
[20051069]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20050984]

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]

במחיר  ירדו  חזקה!!  מציאה 
75מטר  חד'   3 רוקח  שמעון 
רק  היימשע  בנין  מאד  משוקעת 
052-7658-638 ש''ח   1690.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050848]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050845]

 ??? 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]

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]

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

7658-638 "היימשע 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]

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]

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]

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
חדשה  לזו"צ  דירה  במקור-ברוך 

ברמה גבוהה 054-8442224/5
[20051255]

חדשה  לזו"צ  דירה  במקור-ברוך 
ברמה גבוהה 054-8442224/5

[20051252]

מוארת,  ק"א  חד'   3 גרשום   - ברבינו 
סוכה.   + מיידית  ממוזגת,  מאווררת, 

052-7634838
[20051247]

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
ברח' ר' טרפון 12, ק"א על עמודים, 
3 חד' מרווחים + 4 מרפסות, לל"ת, 

1,650,000 ש''ח. 053-3114213
[20051246]

ברח' הרב שך 21 ק"ג ללא מעלית 
חזית,  מ"ר,   120 כ-  מפלסים,   2

לל"ת. 03-5705988
[20051245]

דירת  אברמסקי  רח'  הרצוג  בקרית 
ממוזגת, 3 סוכה   + מחסן   + חדרים   4
לפרטים:  משופץ.  מטבח  אויר,  כיווני 

-054-8466618 בשעות הערב.
[20051244]

בטרפון 3 ענקית ק"א 1,620,000ש"ח 
03- ב-"אפיק-נכסים"  מפתח 

052-7635635 5791514
[20051242]

ק"ב  120מ"ר  ענקית  ראבד  באזור 
חזית לשיפוץ 2,000,000ש"ח "אפיק-

נכסים" 03-5791514
[20051241]

160מ"ר  עזרא/ויזניץ  באזור 
חזית  ק"ב  יח"ד   + משופצת  6ח' 
03- "אפיק-נכסים"  3,150,000ש"ח 

5791514
[20051240]

באזור  בוטיק  בנין  חד'   6 דופלקס 
בלבד.  לרציניים  ק"ג,  רמב"ם  מימון- 

052-7626263
[20051234]

כחדשה  מ"ר  חד' 100  ויזניץ 4  באזור 
ממוזגת.  חזית,  גדולה,  סוכה   + ק"ד 

054-8451820
[20051208]

בני ברק | השכרה
ענקית   3 חזית  ק"א  ברוזנהיים 
4,600ש"ח גמיש מיידי "אפיק-נכסים" 

03-5791514
[20051243]

בבנין  חדרים   4 דירת  להשכרה 
יוקרתי מרווחת ממוזגת מושקעת 
פרטית  גינה  שירותים!  חדרי   3
פנקס  באזור  פרטית  וכניסה 
לפרטים  ש''ח   7200 היוקרתי 

0527133387 לל"ת
[20051233]

ביתר עילית | מכירה
120 חד   4 משותף,  טאבו  בחבד 
חד 130  5  * 1200.000ש"ח  רק  מטר 
אפשרות  1300.000ש"ח  רק  מטר 
"היימשע   052-7658-638 למשכנתא 

תיווך-הנדלס"
[20051232]

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]

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]

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]

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 | מכירה
ק"א  מטר   60 חדרים   2.5 דירת 
ב-  המתחרד  אזור  הרצל  ברחוב 

650,000 ש''ח 0548476130
[20051209]

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. 
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]

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]

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 
סה"כ  מקווה,  ג'קוזי,  סאונה, 
052-  / מיטות.04-9806989   22
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 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6781772
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

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

חצר ממולץ!. 077-7990764
[20049879]

ירושלים 
דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
לשב"ק  ירושלים  במרכז 

ולתקופות קצרות. 052-7143111
[20050756]

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]

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]

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

קו"ח לפקס:02-6259371
[20051250]

בב"ב  פוטו  לחנות  עובדת  דרושה 
במשמרות 036745294 אנ"ש

[20051248]

בית  שהוא  ממעון  חלק  להיות  בואי 
 ,8-16 עבודה  שעות  תקוה,   - בפתח 
050- מצוינים. 054-8416034 תנאים 

4144711
[20051235]

עובדת  דרושה  בני-ברק  טייץ  לחנות 
לפרטים:  במשמרות  לעבודה  חרוצה 

05276-39568
[20051226]

בצפון  חרדית  פנימיות  לרשת 
דרוש/ה  ולבנות)  (לבנים  ובמרכז 
למייל:  מובטחת.  הדרכה  עו"ס. 

zmzm555@gmail.com
[20051219]

מדפיס-ה לחנות פוטו בב"ב רק בעלי 
A050416A @gmail.com נסיון

[20051218]

בירושלים  נשים  ובגדי  נדוניה  לחנות 
שירותית  אחראית,  עובדת  דרושה 
גבוה,  עבודה  מוסר  בעלת  ונמרצת, 
ואנגלית.  אידיש  עברית,  דוברת 
בין  להתקשר  במשמרות.  עבודה 

05331-05189 השעות 14:00-17:00
[20051210]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
קו"ח  צהרון   + למלמד  עוזר  דרוש 

לפקס: 02-5812753
[20051204]

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

sawestcan.org
[20051125]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

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]

לעסקים  שירות  הנותנת  לחברה 
לתיאום  מהבית,  לעבודה  פקיד/ה 
פגישות, ועוד. 4 שעות ביום, שכר 
בי-ם  קטן  למשרד   * ש"ח.   5,000
ללקוחות  מענה  למתן  מזכיר/ה 
 * ש''ח.   6,600 משרדית,  ועבודה 
בוס  נהג  במרכז  עסקים  לאיש 
ש''ח.   7,000 הבוקר.  בשעות 

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 

עששיות  כולל  לחופה  מזוודה  גמ"ח 

053- רוממה 053-315-37-13 באזור 

416-1996
[20051251]

טיסות 

ומנצ'סטר  לונדון  לבריטניה.  טיסות 

זולים  הכי  המחירים  בלבד! 

בהתחייבות! 8571355 - 054
[20049829]

ייעוץ רגשי 

ע"י  והתפתחותי,  רגשי  ואימון  ייעוץ 

גרפולוג ופסיכוטרפיסט חסידי יר"ש. 

052-7165858
[20051253]

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]

דף היומי בבלי: חולין נ    דף היומי ירושלמי: כלאים כו    חובות הלבבות:
משנה יומית: ב"מ ה, ט-י    הלכה יומית: חשבון הנפש העשירי (היראה) 
או"ח תמד, ו-ח    רמב"ם יומי: מע"ש ונט"ר ח-י    שו"ע הרב - רב יומי: א, 
טז - ב, ג    דף היומי - זוהר: יתרו, סעי' שלא-שמא    חפץ חיים: רכילות, 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' מג. ציורים י-יא  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:278:298:298:298:298:27סו"ז ק"ש מג"א
9:149:169:169:169:169:14סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:349:369:369:379:379:34סוף זמן תפלה מג"א
10:0610:0710:0710:0810:0810:06סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:4911:5011:5011:5111:5111:48חצות היום
12:1912:2012:2012:2112:2112:18מנחה גדולה

17:0316:5916:5917:0217:0116:59שקיעת החמה
זמנים למחר

5:055:075:075:075:085:06עלות השחר
5:465:485:485:475:485:46זמן ציצית ותפילין

6:376:476:396:416:426:37הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 אהרנוביץ' 12,  סנטר פארם 052-8098620 כנפי נשרים 22    בני ברק סופר פארם גבעת שאול ירושלים
077- סופרפארם מינסטור 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם שיכון דן ב"ב    תל אביב
8851931 מרכז מסחרי לב יסמין    חיפה הנרקיס 8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל  סופרפארם 077-8881700 בר יהודה 111    רמת גן סופר פארם ביג צ'ק פוסט
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: 213.98-
אתמול: 214.115-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
9-1

תל אביב
15-9

חיפה
12-7

גולן
9-3

טבריה
14-8

גליל
5-0

באר שבע
14-6

אילת
20-7

מזג האויר
קר וגשום

היום - ינשבו רוחות חזקות וייתכן אובך 
בדרום הארץ ובמרכזה. במהלך הבוקר 

יחל לרדת גשם עם סופות רעמים בצפון 
אשר יתפשט בהדרגה עד לצפון הנגב. 
חשש לשיטפונות והצפות. מהצהריים 

ירד שלג בפסגות הרי הצפון. לקראת 
ערב ירד שלג בפסגות הרי המרכז, כולל 

ירושלים. 

חמישי - מעונן חלקית עד מעונן, 
הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות 

מהרגיל לעונה. עד הצהריים יתכן גשם 
קל בעיקר במרכז הארץ ובדרומה.

שישי - מעונן חלקית עם עלייה קלה 
של טמפרטורות.

שבת - מעונן חלקית עם עליה קלה 
נוספת של הטמפרטורות. בשעות 

הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות 
בהרי הצפון.

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

wwwmagna isa gov il maya tase co il

חד' ענקית  בלנדא דירת 5
ומושקעת חזיתית+ 2חניות 

בטאבו

למכירה דירת 4 חד' בגמר 
שלד באזור שקט ויפה
מפרט טכני עשיר  

למכירה בטרום בניה דירת 
פנטאוז גדולה במיקום שקט 

ויפה במחיר פריסייל 

למשרדנו, דרושות דירות 
ללקוחות רציניים באזור 

שיכון ג' ומעונות ויז'ניץ



החיילים נרדמו, הטנק הידרדר וחצה את כביש 40
מאת סופרנו הצבאי

הידרדרות  של  חמור  אירוע 
מטרים,  כ־600  של  למרחק  טנק 
בעת  סואן,  כביש  חציית  תוך 
ללא  בנס  הסתיים  נרדם,  שהצוות 
במהלך  התרחש  האירוע  נפגעים. 
בקורס  לשריון  הספר  בבית  אימון 
ראשוני  מתחקיר  טנקים.  מפקדי 
באחד  שהושאר  צוות  כי  עולה, 
הידר־ הכבד  והכלי  נרדם  מהכלים 

דר ללא שליטה לאורך מאות מט־
הסמוך,  כביש 40  חציית  תוך  רים, 
שהוא עורק תנועה ראשי. האימון 
סימן  מרכבה  בטנק  היה  המתקדם 

.4
נסיבות  מבדיקת  עולה  עוד 
עזב  המחלקה  מפקד  כי  האירוע 
לה־ מהצוות  וביקש  המקום  את 

הבלם  כאשר  לשובו,  עד  מתין 
תנועה  למנוע  שאמור  המיוחד 
גם  הופעל  ובנוסף  הופעל  מהטנק 

צריח  של  צידוד  המונע  המנגנון 
המחלקה  מפקד  כאשר  הטנק. 
חזר הוא נדהם לגלות שהטנק נע־

לם. לאחר חיפושים הטנק התגלה 
ואז  מטרים  כ־600  של  במרחק 

התברר שהצוות שבתוכו נרדם.
בתגובה:  נמסר  צה"ל  מדובר 
במס־ שהתקיים  אימון  "במהלך 

בדרום  טנקים  מפקדי  קורס  גרת 
של  למרחק  טנק  הידרדר  הארץ, 
שחצה  תוך  בודדים  מטרים  מאות 
ולא  נזק  נגרם  לא  באירוע  כביש. 
בטי־ באירוע  מדובר  נפגעים.  היו 
חותי חריג, שיתוחקר ויופקו ממנו 
הישנות  למנוע  מנת  על  לקחים, 

מקרים דומים בעתיד".

אתם תברכו עליו!

3 אתגר הברכות
ט"ו בשבט שמח עם 

בחרו במהירות את הפירות 
ואולי תוכלו לזכות במגש פירות יוקרתי

שחקו באתגר הברכות  < התקשרו לטלמסר : 03-3738888 <
ואולי תוכלו לזכות במגש פירות לשולחן ט״ו בשבט! <

ת  

איך משתתפים?

בכפוף לתקנון הפעילות | התמונות להמחשה בלבד | הפעילות תתקיים בין התאריכים ב' שבט תשע"ט 08.01.2019  עד לתאריך י"ג שבט תשע"ט 19.01.2019
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מחכה לך, יעל:

3-6.2.19

סוריה: 15 ילדים מתו מקור במחנה 
פליטים ובמסלולי הימלטות מאזור מלחמה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ותינוקות  ילדים   15 לפחות 
בגלל  האחרון  בחודש  מתו  סורים 
כך  סוריה,  את  שפקד  העז  הקור 
האו"ם  של  הילדים  מקרן  נמסר 
שמונה  ההודעה,  פי  על  יוניצ"ף. 
רו־ הפליטים  במחנה  מתו  ילדים 
באזור  סוריה  במזרח  השוכן  קבן, 
בני  היו  מרביתם  ירדן.  עם  הגבול 
והצעיר  חודשים,  מארבעה  פחות 

מביניהם מת שעה לאחר שנולד. 
שבעה  למוות  קפאו  כן  כמו 
מהעיר  שנמלטו  נוספים  ילדים 
העיר  המדינה.  במזרח  האג'ין 
נשלטה עד לפני פחות מחודש על 
ידי ארגון הטרור דאע"ש, ובמהלך 
שחרורה מידי הארגון, וגם לאחר 

מכן, נמלטו רבים מתושביה לאזו־
רים המדבריים הסמוכים, בדרכם 

למחנות הפליטים באזור. 

נעצרו שני ערבים 
שיידו בקבוקי תבערה
ערבים  שני  עצרה  המשטרה 
תושבי מזרח ירושלים, שיידו בק־
משטרה  כוחות  על  תבערה  בוקי 

הפועלים באזור ירושלים.
לפני מספר ימים הושלכו לע־

ירושלים  עוטף  ממעברי  אחד  בר 
לנזק  גרמו  שלא  תבערה,  בקבוקי 
או נפגעים. החשודים שהיו רעולי 

פנים נמלטו מהמקום.
משטרת ישראל פתחה בחקי־

רה במהלכה אותרו זהויותיהם של 
החשודים, בני 17 ו־20, תושבי מז־

רח ירושלים, והם נעצרו לחקירה. 
"כוחות  כי  מסרו  במשטרה 
המשטרה ובהם שוטרי מג"ב יפע־
לו בכל הכלים הנמצאים ברשותם 
על מנת להגיע לכל חשוד המסכן 
התו־ האזרחים,  של  בטחונם  את 

הפועלים  הבטחון  וכוחות  שבים 
למעצרו  להביא  ירושלים,  בעוטף 

ולדין בגין מעשיו".


