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ראה"מ נתניהו ונשיא רוסיה פוטין 
יפגשו במוסקבה בעוד כשבועיים

זו תהיה הפגישה הרשמית הראשונה בין השניים מאז פרוץ משבר הפלת המטוס הרוסי לפני ארבעה חודשים

מאת מרדכי גולדמן

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
צפוי לצאת למוסקבה בעוד כשבו־
עיים וייפגש שם עם נשיא רוסיה, 
על  הודיע  נתניהו  פוטין.  ולדימיר 
מסיבת  במהלך  הצפויה  הפגישה 
עיתונאים משותפת שערך אתמול 
ואן  אלכסנדר  אוסטריה,  נשיא  עם 

דר בלן.
הרשמית  הפגישה  תהיה  זו 
פרוץ  מאז  השניים  בין  הראשונה 
לפני  הרוסי  המטוס  הפלת  משבר 
למ־ שגרמה  חודשים  כארבעה 

שני  המדינות.  בין  ביחסים  שבר 
במהלך  לדון  צפויים  המנהיגים 
ובהם  נושאים  במגוון  הפגישה 

בסוריה  המצב  אזוריות,  סוגיות 
הבטחוני  התיאום  מנגנון  וחיזוק 

בין הצבאות.

ישראל  בין  המשבר  כזכור, 
תקיפה  בעקבות  פרץ  לרוסיה 
על  הישראלי  האוויר  חיל  שביצע 

בלטקיה,  ותחמושת  נשק  מחסני 
סו־ שבמערב  ובטרטוס  בחומס 

האווירית  ההגנה  מערכות  ריה. 
של צבא סוריה זיהו את המתקפה 
נ"מ  טילי  של  בירי  עליה  והגיבו 

לעבר כלי הטיס הישראליים.
אולם, אחד מהטילים הסוריים 
רוסי  סיור  מטוס  בטעות  הפיל 
אלינטי,   Il-20M איליושין  מדגם 
15 העת  באותה  היו  סיפונו  שעל 

אנשי צוות של צבא רוסיה.
מאש  הופל  שהמטוס  למרות 
בהפלתו  רוסיה  האשימה  סורית 
הראשון,  מהרגע  כבר  ישראל  את 
וטענה כי בניגוד למקובל לא עד־

כנה ישראל כראוי את צבא רוסיה 
בהמשך  הצפויה.  המתקפה  על 

חיל  מטוסי  כי  עוד  הרוסים  טענו 
שימוש  עשו  הישראלי  האוויר 
מפני הטילים  במטוס הרוסי כמגן 

הסוריים.

דו"ח של האו"ם: קוריאה הצפונית ממשיכה 
לפעול לקידום ושימור תכניתה הגרעינית
שליחו של נשיא ארה"ב הגיע לפיונגיאנג להמשך תיאום פגישת הפסגה של טראמפ וקים בשבועות הקרובים

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

דו"ח חשאי שחיברו פקחים של 
האח־ שישי  ביום  ושהופץ  האו"ם, 
במועצת  החברות  המדינות  בין  רון 
הצפונית  קוריאה  כי  טוען  הבטחון, 
בתכניתה  מלהמשיך  חדלה  אינה 
משאבים  משקיעה  ואף  הגרעינית, 
התכנית,  של  בשימורה  ומאמצים 
של  אפשרות  מפני  עליה  ובהגנה 

מתקפה אמריקאית עתידית. 
לסוכ־ אתמול  דלף  הדו"ח 

שמיהרה  'רויטרס'  הידיעות  נות 
את  שבדקה  לאחר  אותו  לפרסם 
טוענים  האו"ם  פקחי  מהימנותו. 
פוע־ הצפונית  שקוריאה  במסמך 
לת במרץ לפזר את החלקים השו־

לאתרים  הגרעין  תכנית  של  נים 
ביכולת  לפגוע  מנת  על  מרובים, 
האמריקאית להנחית עליהם מכת 
פתע שתשמיד את התכנית כולה. 
כי  הפקחים,  טוענים  כן  כמו 
במתקנים  משתמשת  פיונגיאנג 
והרכבת  פיתוח  לצורך  אזרחיים 
שדה  גם  בהם  בליסטיים,  טילים 
התעופה הבינלאומי בבירה הצפון 

קוריאנית. 

עושה  האמורה  הפעילות  את 
קוריאה הצפונית  על אף שהרודן 
העומד בראשה, קים ג'ונג און כבר 
נשיא  מול  הבנות  מסמך  על  חתם 
במסגרתו  טראמפ,  דונלד  ארה"ב 
המ־ להתפרקותה  נכונות  הביע 

לאה של ארצו מנשקה הגרעיני. 
באופן רשמי שוררת מחלוקת 
והרודן  ארה"ב  נשיא  בין  קשה 
אם  השאלה  לגבי  קוריאני,  הצפון 
יש להסיר את הסנקציות הקיימות 
מעל פיונגיאנג, או לפחות את חל־

קן, כבר כעת, לפני שקוריאה הצ־
פונית מתפרקת מנשקה הגרעיני. 
מספר  טראמפ  הצהיר  אחד  מצד 
פעמים כי לא יסיר את הסנקציות 
שקוריאה  לפני  חלקן  את  לא  ואף 
לחלוטין  נקיה  תהיה  הצפונית 
מנשק גרעיני, ומנגד התחייב קים 
ובפני  ארצו  אזרחי  בפני  און  ג'ונג 
את  יקדם  לא  כי  כולו,  העולם 
הגרעינית  מהתכנית  ההתפרקות 
הס־ של  תהליך  לדרך  שיצא  לפני 

רת הסנקציות מעל ארצו.

להיפגש  קבעו  המנהיגים  שני 
שע־ במקום  הקרובים  בשבועות 

טרם  אף  ואולי  ידוע,  אינו  דיין 
האמ־ המדינה  וממזכירות  נקבע, 
השליח  כי  אתמול  נמסר  ריקאית 
טראמפ  הנשיא  של  המיוחד 
ביגן,  סטיבן  הצפונית,  לקוריאה 
להיפגש  וצפוי  לפיונגיאנג,  הגיע 
קוריאני  הצפון  מקבילו  עם  היום 
להמשיך  מנת  על  צ'ול,  היוק  קים 
בפ־ הקשורים  הנושאים  בתיאום 

גישת הפסגה המתוכננת.

עיטור מופת הוענק לשני חרדים מארה"ב שנטרלו 
מחבל שדקר שוטר בעיר העתיקה בירושלים

מאת כתב 'המבשר'

בשגרירות  הוענק  השבוע 
המופת  אות  בוושינגטון  ישראל 
האזרחי של משטרת ישראל לש־
ני יהודים חרדים אזרחי ארה"ב. 

ור'  קזין  שמחה  ר'  השניים, 
קיבלו  ליכטענשטדטער  מרדכי 
על שהצליחו  המופת  עיטור  את 
על  להשתלט  חשופות  בזרועות 
נעמן  השוטר  את  שדקר  מחבל 
לפני  בירושלים  בפיגוע  פארס, 
כשנתיים. על גילוי האומץ הזה, 
האזר־ המופת  'אות  להם  הוענק 

חי' של משטרת ישראל, בפגישה 
בשגרירות ישראל בוושינגטון.

האירוע התרחש בשבת בחו־
העתיקה  בעיר  תשע"ז  אייר  דש 
פארס  נעמאן  רס"ם  בירושלים. 
בס־ חמוש  מחבל  ידי  על  הותקף 
בי־ השלשלת  ברחוב  בלכתו  כין 

בא־ אותו  דקר  המחבל  רושלים. 
במקומות  דקירות  תשע  כזריות 
פציעתו  למרות  בגופו.  שונים 
המחבל  את  פארס  הדף  הקשה, 
שמחה  ר'  אזרחים:  שני  בסיוע 
קזין ור' מרדכי ליכטענשטדטער, 
אשר לא נרתעו מהמחבל החמוש 
לסייע  היסוס  ללא  נחלצו  בסכין, 
חמושים,  היו  שלא  אף  לשוטר, 
והצליחו בזרועות חשופות לנתק 
את אחיזתו של המחבל מהשוטר 
שאפשר  באופן  ממנו,  ולהרחיקו 
האישי  אקדחו  לשלוף  לשוטר 
פגיעה  ללא  המחבל  את  ולנטרל 

באזרחים.
את  שמציג  המלא  בתיעוד 
שאירע באותו היום, ניתן לראות 
מנסה  הדוכנים  מבעלי  אחד  את 
להפריע לשניים להציל את חייו 
נרתעו  לא  הם  אך  השוטר,  של 
את  ששיחררו  עד  והמשיכו 

שזה  רואה  המחבל. "אני  אחיזת 
ערבי שדוקר את השוטר, דוקר 
זינקתי  אז  פעמים.  הרבה  אותו 
הב־ את  החוצה  ומשכתי  לשם 

חור", שיחזר קזין. "זה היה ממש 
נס מן השמים", הוסיף. 

אלמוג,  יצחק  משה  ניצב 
בוושינ־ ישראל  משטרת  נספח 
גטון שהעניק לשניים את האות, 
אמר: "שוטר נדקר על ידי מחבל 
ולמעשה חי היום בזכות פועלם 
האזר־ שני  שהפגינו  והנחישות 

חים האלה".
עבדללה  מוחמד  המחבל, 
בן  ירדן  תושב  קסאג'י,  אל  סלים 
ימים  כמה  לישראל  שנכנס   57
השוטר  ידי  על  נורה  לכן,  קודם 
קצר  זמן  ולאחר  בזירה,  הפצוע 
באורח  נפגע  פארס  מותו.  נקבע 
בינוני ואדם נוסף נפגע באורח קל 
בידו במהלך המאבק עם הדוקר.

הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר 
ה'בית ישראל' מגור זצוק"ל

הערב – ב' אדר (ראשון), יחול 
ושתיים  הארבעים  ההילולא  יום 
יש־ ה'בית  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
וק־ עיר  אותו  זצוק"ל,  מגור  ראל' 
העליונה  ההשגחה  שהועידה  דיש 
להיות כענן הסוכך על בית ישראל 
לאורו  נידח,  ממנו  ידח  לבלתי 
חלקו  ורב  גור  חסידי  עדת  שוקמה 
ופועלו בכך ששב כלל ישראל לכו־
גזעי  כל  את  תילם  על  ולהעמיד  נן 
וענפי הקדוש והיקר שביקש צורר 

אכזרי לכלות, חלילה.
אבוקת־ האירה  שנים  כ"ט 

האש של הרבי בעל ה'בית ישראל' 
זי"ע, עד אשר נתעלה לגנזי מרום 
ביום ב' אדר תשל"ז. דור שלם קם 
והשתקם לאור האש הגדולה הזו, 
המאירה עד עצם היום הזה – ודו־

רות רבים נבנו אחריו ובזכותו.
בארץ  דגור  החסידים  בבתי 
ויהגו  זכרו  את  יעלו  ובעולם, 
ישראל'  'בית  בספה"ק  במשנתו – 

ובכל  כתי"ק,  בעצם  כתב  אשר 
אשר הנחיל לדורות הבאים.

במערת  הקדוש  לציון  העליה 
בית גור שבהר הזיתים תחל מחר 
בבוקר   6:00 משעה  חמישי  יום 
יע־ בהן  הערב.  שעות  עד  ותמשך 

תפילות  ישראל  בית  המוני  תירו 
של  מנוחתו  מקום  על  ותחנונים 
אותו צדיק נשגב, לפקודת ישועה 

ורחמים, עבור הכלל והפרט.
על  נמסר  המשטרה  מטעם 
באזור  והשמירה  האבטחה  תגבור 
המובילות.  והדרכים  הזיתים  הר 
ובמשך  תאורה  הותקנה  במקום 
הציבור  לרשות  יועמדו  היום 
עיריית  בסיוע  חיוניים.  שירותים 

ירושלים.
חברת  תעמיד  שנה  כמדי 
מיוחדת  ציבורית  תחבורה  'אגד' 
החל  הרחב,  הציבור  לרשות 
17:00 עד  בבוקר   7:00 משעה 

צרפת: עשרה בני אדם נספו 
בשריפה בבנין מגורים בפריז

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נספו  אדם  בני  עשרה  לפחות 
וכ־30 נוספים נפצעו בשריפה שפ־
מגורים  בבנין  הקודם  בלילה  רצה 
בן שמונה קומות, ברובע ה־16 של 
הנפגעים,  מבין  צרפת.  בירת  פריז 
לחלץ  שפעלו  כבאים  הם  ששה 
הבנין  מדיירי  אחת  הדיירים.  את 

נעצרה בחשד להצתה מכוונת. 
הכי־ כוחות  הדיווחים,  פי  על 

מוקדם  בשלב  למבנה  הגיעו  בוי 
השריפה  אך  האירוע,  של  יחסית 
היתה  שלא  כך  כל  גדולה  היתה 
למוקדי  להתקרב  יכולת  להם 
הדיירים.  את  ולהציל  הלהבות 
הע־ בקומות  השתוללה  הדליקה 

ליונות של המבנה, והכבאים פעלו 
בין היתר גם דרך החלונות, אליהם 
הגיעו באמצעות סולמות גבוהים. 
החשו־ הדיירת  כי  נמסר,  עוד 

בעיות  כבעלת  ידועה  בהצתה  דה 
נפשיות קשות, וכי בזמן השריפה 

בק־ מהלכת  כשהיא  אותרה  היא 
ויכוח  החשד,  פי  על  מקום.  רבת 
אחדות  שעות  השכנים  בין  שפרץ 

האמורה  ושהדיירת  לכן  קודם 
המניע  היה  לו,  שותפה  היתה 

העיקרי שלה לביצוע המעשה. 

הגשם צפוי לחזור היום; 
חשש להצפות בדרום הארץ

מאת חיים מרגליות

ועליה  בגשמים  הפוגה  אחרי 
היום,  חוזר  הגשם  בטמפרטורות, 
במהלך  תרדנה  והטמפרטורות 

הימים הקרובים. 
המטאורולוגי  השירות  פי  על 
היום יהיה מעונן בעננות בגובה רב 
ובינוני. צפויים ממטרים מקומיים 
יחידות.  רעמים  בסופות  מלווים 
הד־ בנחלי  משטפונות  קל  חשש 
ובה־ הארץ  בצפון  והמזרח.  רום 

רים יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות 
חזקות. יתכן אובך. הטמפרטורות 
יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בערב 

הגשמים יתחזקו.
בכו־ נערכת  ישראל  משטרת 

הארץ  בכבישי  מתוגברים  חות 
לש־ במטרה  הראשיים  ובצירים 

כלל  של  ובטחונם  חייהם  על  מור 
במשטרה  הדרך.  משתמשי  ציבור 
העבר  אירועי  לאור  כי  מציינים 
בר־ צירים  לחסימת  לצפות  ניתן 

חבי הארץ.
כוללת  המשטרה  היערכות 
והכנת  ישראל  נתיבי  מול  תאום 
דרכים  לצמתי  שיגיעו  כוחות 
מפגעי  כתוצאה  ידרשו  הם  בהם 

לשמור  כדי  וזאת  האוויר  מזג 
הטובה  בצורה  החיים  שגרת  על 

ביותר.
לציבור  קוראת  המשטרה 
הנהגים להתאים את הנסיעה לת־
נאי הדרך, להימנע מנסיעה בכבי־

שים בהם יש הצפה, לשמור מרחק 
כמו  הנסיעה.  מהירות  את  ולהאט 
כן יש לנהוג במשנה זהירות בקר־

בת מאגרי מים בהם קיימת סכנת 
נפילה, היסחפות וטביעה.

מעונן  יהיה  חמישי,  יום  מחר, 
הטמפרטו־ מעונן.  עד  חלקית 

יוסיפו  ניכרת.  במידה  יירדו  רות 
מלווים  מקומיים  ממטרים  לרדת 
בנחלי  יחידות.  רעמים  בסופות 
הדרום והמזרח קיים חשש משט־

הגשמים  הצהרים  משעות  פונות. 
יתמעטו בהדרגה וייחלשו.

חל־ מעונן  יהיה  שישי  ביום 
נוספת  קלה  ירידה  תחול  קית. 
יתכן  הארץ  בצפון  בטמפרטורות. 
גשם מקומי, ברובו קל. בשבת קו־

דש יירדו גשמים מדי פעם בצפון 
סופות  ייתכנו  ובמרכזה.  הארץ 
רעמים יחידות. בחרמון ירד שלג. 
בטמפ־ נוספת  קלה  ירידה  תחול 

רטורות.

נבחרה רשימת 'הבית 
היהודי' לכנסת ה־21

ח"כ מוטי יוגב הוצב במקום השני לאחר היו"ר 
הנבחר ואחריו ח"כ אלי בן דהן 

מאת מאיר ברגר

היהודי  הבית  מפלגת  מרכז 
לכנסת  המפלגה  רשימת  את  בחר 
ה־21. במקום הראשון הרב הצבאי 
השני  במקום  פרץ,  רפי  לשעבר 
אלי  ח"כ  לאחריו  יוגב,  מוטי  ח"כ 

מועצת  ראש  סגן  ולאחריו  דהן  בן 
השומרון דוידי בן ציון.

לא  אשה  שאף  העובדה  בשל 
ברשימה,  השלישי  למקום  הגיעה 
אשה  תשריין  המסדרת  הוועדה 
שידחוק  מהלך  השלישי,  במקום 
ואת  החמישי  למקום  ציון  בן  את 

בן דהן למקום הרביעי.
החליטה  לכן  קודם  יממה 
יו''ר  לבחירת  הציבורית  המועצה 
להמליץ  היהודי  הבית  למפלגת 
על מינויו של תת אלוף במיל' הרב 
הצבאי לשעבר רפי פרץ לתפקיד 

יו"ר מפלגת הבית היהודי.
בגוש הימין בירכו על בחירתו 
בנימין  הממשלה  ראש  פרץ.  של 
הבית  יו"ר  לתפקיד  בירכו  נתניהו 
עם  להתאחד  לו  וקרא  היהודי 
ליש־ ו'עוצמה  הלאומי  האיחוד 

ראל'. "ראש הממשלה קורא לבית 
להתאחד  מנת  על  לפעול  היהודי 
עם 'האיחוד הלאומי' ו'עוצמה לי־

שראל' כדי למנוע אובדן מנדטים 
להביא  שעלול  מה  הימין,  לגוש 
נמסר  שמאל",  ממשלת  להקמת 

מהליכוד.

צרפת נגד גירוש משקיפי ארגון TIPH מחברון
דוברת משרד החוץ בפריז: "צרפת מוקירה את מי ששירתו במשך 22 שנה ב־TIPH" ^ "שניים מהם קיפחו 

את חייהם בעת מילוי משימתם"

מאת מרדכי גולדמן

הצר־ החוץ  משרד  דוברת 
החלטת  על  ביקורת  מתחה  פתי 
הפעילות  את  להפסיק  ישראל 
בעיר   TIPH ארגון  משקיפי  של 
הדו־ שפרסמה  בהודעה  חברון. 
המ־ "נוכחות  כי  טענה  היא  ברת 
למניעת  תורמת  בעיר  שקיפים 
תקריות בין התושבים הפלסטינים 

והמתנחלים.
להחריף  עלולה  זאת  "החלטה 
בקונטקסט  בשטח  המתחים  את 
בחברון,  כך  גם  מסוכן  בטחוני 
ההתנחלות  שמדיניות  בשעה 
בשאר  כמו  בעיר,  הישראלית 
וירושלים,  המערבית  הגדה  חלקי 
מצרה על החלטה  נמשכת. צרפת 
לשקול  לישראל  וקוראת  הזאת 

אותה מחדש.
הצ־ שני  את  מזמינה  "צרפת 
תהליך  לחידוש  להתגייס  דדים 
לפעול  שמטרתו  מהימן  מדיני 
היחיד   – המדינות  שתי  לפתרון 
ובר  צודק  פתרון  להבטיח  שיכול 

קיימא לסכסוך בהתאם לשאיפות 
שני העמים".

משרד  דוברת  אמרה  עוד 

את  מוקירה  "צרפת  הפריז,  החוץ 
מי ששירתו במשך 22 שנה בצוותי 
הזמנית  הבינלאומית  הנוכחות 

קשים.  בתנאים  לעיתים  בחברון, 
שניים מהם קיפחו את חייהם בעת 

מילוי משימתם".

חיים אבלס 
בהר"ר ישראל צבי הי"ו

ישיבת אורייתא י-ם
אלעד

טשרנא רייזל שושנה הרשטיק
בהר"ר אברהם הי"ו
סמינר שרנסקי ת"א
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, מוצש"ק, אור לכ"ח בשבט תשע"ט
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בכירים בקואליציה התחייבו ליישם את 'תכנית 
שמיר' בממשלה הבאה שתקום אחרי הבחירות

בכירי ליכוד ומפלגות ימין נוספות חתמו על התחייבות לקידום תכנית התיישבות מתקופת ראש הממשלה 
שמיר ליישוב שני מיליון יהודים ביו"ש

מאת דוד שמואלי

כנסת,  וחברי  שרים  עשרות 
בממשלה  בכירים  שרים  בהם 
לה־ והתחייבות  הצהרה  על  חתמו 
תיישבות בכל מרחבי ארץ ישראל 
שיזמה תנועת 'נחלה להתיישבות' 
משמרת  אלה  בימים  שמקיימת 

מול בית ראש הממשלה נתניהו. 
שבו־ לפני  נפתחה  המשמרת 
עיים ותתקיים עד הקמת ממשלה 
על  יתבססו  שלה  היסוד  שקווי 
יהודה  שטחי  בכל  התיישבות 
ושומרון וביטול הכרזת שתי מדי־
מהותי  בשינוי  מדובר  כאשר  נות, 
יהודה  כלפי  הממשלה  במדיניות 

ושומרון.
בין השרים שחתמו על ההצה־
את  למצוא  ניתן  וההתחייבות  רה 
שר  אדלשטיין,  יולי  הכנסת  יו"ר 
כץ,  ישראל  והמודיעין  התחבורה 
שר התיירות יריב לוין, השר להג־

נת הסביבה וירושלים זאב אלקין, 
החינוך  שר  חוטובלי,  השר  סגנית 
נפתלי בנט, שרת המשפטים שקד 
ושרת התרבות רגב וכן מועמדים 
החדש,  הימין  ממפלגות  נוספים 

הבית היהודי ועוצמה יהודית.
מתחייב  "אני  נכתב:  בעצומה 
ישראל,  לארץ  נאמן  להיות  בזאת 
מנחלת  שעל  אף  על  לוותר  לא 
לפ־ בזאת  מתחייב  אני  אבותינו. 

התיישבות  תכנית  למימוש  עול 
יהודים  מיליון   2 של  ליישובם 
תכנית  פי  על  ושומרון  ביהודה 
וכן  שמיר,  יצחק  הממשלה  ראש 
אדמות  לגאולת  ולהוביל  לעודד 
אני  ושומרון.  יהודה  מרחבי  בכל 
של  לביטולה  לפעול  מתחייב 
ההכרזה שתי מדינות לשני עמים, 
ממלכתית:  באמירה  ולהחליפה 
לעם  אחת  מדינה   – ישראל  ארץ 

אחד!
החתמת השרים וחברי הכנסת 
גם  מועברת  השונות  מהסיעות 
החברתיות.  הרשתות  באמצעות 
"הח־ מדגישים:  'נחלה'  בתנועת 

ראש  בית  מול  אל  העצומה  תמת 

מערכת  של  בעיצומה  הממשלה 
הפריימריס בליכוד ובעיצומם של 

סקר: הליכוד – 30 מנדטים; 
העבודה מתרסקת ל־5

על פי הסקר, מפלגת הליכוד עם 30 מנדטים, בני גנץ 
– 22 ומפלגת העבודה מתרסקת לחמישה מנדטים 
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שפור־ 'הארץ'  עיתון  של  סקר 

סם אמש מעלה כי המחנה הלאומי 
ומפלגת  בכנסת  לרוב  זוכה  עדיין 
ביש־ ביותר  הגדולה  היא  הליכוד 

ראל עם 30 מנדטים.
מהסקר שבוצע בפיקוח פרופ' 
קמיל פוקס עולה כי מפלגת 'חוסן 
לישראל' בראשות בני גנץ מקבלת 
לפיד  של  עתיד'  'יש  מנדטים,   22

עם תשעה מנדטים.
מפלגת הימין החדש בראשות 
מנדטים,  בשבעה  זוכה  ושקד  בנט 
משב־ נהנית  המשותפת  הרשימה 

עה מנדטים גם היא.
לשישה  זוכה  התורה  יהדות 
היהודי־ הבית  רשימת  מנדטים. 

היא  אף  מקבלת  הלאומי  האיחוד 
העבודה  מפלגת  מנדטים.  שישה 
מתרסקת  גבאי  אבי  בראשות 

ניסוי צופרים של פיקוד 
העורף ייערך היום בירושלים

מאת כתב 'המבשר'

יתקיים  בשעה 10:05  היום 
ניסוי התרעה של פיקוד העורף 
באזו־ אזעקה  תישמע  במהלכו 
אדומים  מעלה  ירושלים,  רים: 
יופעלו  כן,  כמו  זאב.  וגבעת 
וביפרים  ודיווחיות  כורזיות 

לכבדי שמיעה.
המפו־ הישובים  רשימת 

בית):  האלף  סדר  (ע"פ  רטת 
גבעון החדשה, גבעת זאב, ירו־

קידר,  אדומים,  מעלה  שלים, 
רמת רחל.

אזעקת  ותופעל  במידה 
נוספת  אזעקה  תישמע  אמת, 

לאחר מכן.
לפנות  ניתן  נוסף  למידע 
המידע  במרכז  העורף  לפיקוד 

בטלפון 104.

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

בתום 12 שעות של הצבעה:

הפריימריז בליכוד הסתיימו עם 58 אחוזי הצבעה
69,874 איש שהם כ־58% מכלל בעלי זכות ההצבעה מימשו את זכותם והצביעו בפריימריס לבחירת רשימת הליכוד לכנסת ה־21

^ הקלפיות נסגרו בשעה 22:00. התוצאות הסופיות צפויות להתפרסם בשעות הבוקר המוקדמות

מאת מאיר ברגר

בתום  בליכוד:  הפריימריז 
הקלפיות  הצבעה  של  שעות   12
לבחירת  המקדימות  בבחירות 
ה־21 לכנסת  הליכוד  רשימת 

נסגרו אמש בשעה 22:00. 

כי  התברר  ההצבעה  בתום 
מכלל  כ־58%  שהם  איש   69,874
את  מימשו  ההצבעה  זכות  בעלי 
בפריימריס  והצביעו  זכותם 
לכנסת  הליכוד  רשימת  לבחירת 
ה־21. לשם השוואה, בפריימריס 
הכל  בסך  הצביעו  הקודמים 

.55%
צפויות  ההצבעה  תוצאות 
המו־ הבוקר  בשעות  להתפרסם 
צורי  הליכוד,  מנכ"ל  קדמות. 
שעד  "מקווה  הוא  כי  אמר  סיסו, 
יתפרס־ התוצאות  השעה 07:00 

מו". בדבריו הוסיף כי לא נרשמו 

יום  במהלך  חריגים  אירועים 
הבחירות.

רשמית  החל  הבחירות  יום 
הקל־  113 נפתחו  אז  ב־10:00 
פיות שהוצבו ברחבי הארץ. 142

מתמודדים התחרו על המקומות 
ברשימה לכנסת הבאה ו־30 חב־

נאבקו  מכהנים  ושרים  כנסת  רי 
על מקום ברשימה הארצית יחד 
חיצוניים  מועמדים  שלושה  עם 
גדעון  לשעבר  השר  בולטים: 
וראש  גלנט  יואב  השר  סער, 
ניר  לשעבר  ירושלים  עיריית 

  המשך בעמ' ד

העולם מסרב להכיר בפעולות המתגרות של המשקיפים נגד המתיישבים. משקיפי TIHP בחברון
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נשיא ונצואלה מדורו מתגרה בטראמפ: "למה 
אתה חוזר על הטעות שעשיתם בווייטנאם?"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מדורו,  ניקולס  ונצואלה  נשיא 
גם  ובהן  בעולם  רבות  שמדינות 
מכי־ אינן  כבר  וישראל,  ארה"ב 

והלגיטימי  הרשמי  כנשיא  בו  רות 
CBS לרשת  התראיין  ארצו,  של 
את  בחריפות  ותקף  האמריקאית, 
טראמפ  ממשל  של  ההתערבות 

במתחולל בארצו. 
של  להצהרתו  הגיב  מדורו 
טרא־ דונלד  האמריקאי  הנשיא 

היתר  בין  שוקל  הוא  לפיהם  מפ, 
התערבות  של  האפשרות  את  גם 
הדח־ לצורך  אמריקאית  צבאית 

בשביל  "טראמפ,  מהתפקיד.  תו 
אתה  למה  זה?  עושה  אתה  מה 
חוזר על הטעות הקשה שעשיתם 
בווייטנאם"? שאל מדורו רטורית, 

והוסיף: "אם זה יקרה, הבית הלבן 
יוכתם בדם". 

"במידה  כי  מדורו,  אמר  עוד 
אחרת  מדינה  כל  או  וארה"ב 
צבאית  ותתערב  אותנו  תתקוף 
במה שקורה בארצנו, אנחנו ניאלץ 
שנשב  מאתנו  תצפו  אל  להגיב. 
צבא  שכוחות  בזמן  ידיים  בחיבוק 

זרים פועלים על אדמתנו". 
נשיא ונצואלה דחה את הטע־
הומ־ במשבר  מצויה  שארצו  נות 

אלא  זה  אין  כי  וטען  חריף,  ניטרי 
שברחו  "טוענים  פוליטי.  משבר 
אדם  בני  אלף  מ־800  יותר  מכאן 
תקף  ההומניטרי",  המשבר  בגלל 
המספ־ מוחלט.  שקר  "זה  מדורו, 

רים הללו מוגזמים מאוד, וגם אלו 
זאת  עשו  וונצואלה  את  עזבו  שכן 
להם  שעשו  מוח  שטיפת  לאחר 

נמצאים  שאנחנו  אותם  כששכנעו 
ושב־ חמור  הומניטרי  במשבר 

יותר  טוב  להם  יהיה  אחר  מקום 
כביכול". 

לאולטימטום  גם  הגיב  הוא 
אירו־ מדינות  שמונה  לו  שהציבו 

יכריז  לא  אם  כי  שהבהירו  פיות 
הליכה  על  ימים  שמונה  בתוך 
במ־ יכירו  הן  חדשות,  לבחירות 
גוואידו  חואן  האופוזיציה  נהיג 
של  והלגיטימי  הרשמי  כנשיא 
מפחדים  לא  "אנחנו  ונצואלה. 
שום  לי  ואין  מאולטימטומים 
פסולים  ללחצים  להיענות  כוונה 
"נבחרתי  מדורו,  אמר  שכאלו", 
וכדין,  כדת  לתפקידי  עתה  זה 
את  להכניס  כוונה  שום  לי  ואין 
חו־ בחירות  למערכת  ונצואלה 
אחרות  שמדינות  בגלל  רק  זרת 

מעוניינות בכך". 
והל־ האולטימטום  לדבריו, 

התערבות  הם  האחרים  חצים 
ארצו,  של  בענייניה  אגרסיבית 
שמפעילות  המדינות  של  והמניע 

את הלחץ הזה הנו פוליטי בלבד.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר
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פגישה חשובה במוסקבה 
הישראלי  הלוויין  צילומי  פרסום  בין  הזמנים  סמיכות 
שמציגים את זקיפתם בסוריה של משגרי סוללת טילי הנ"מ 
לשכת  הודעת  לבין   ,S-300ה־ רוסיה  מתוצרת  המתקדמים 
של  שבועיים  בעוד  במוסקבה  הפגישה  על  הממשלה  ראש 
נתניהו ונשיא רוסיה אינה צירוף מקרים, אלא מכוונת למקד 
את תשומת הלב בחשיבותה של הפגישה. ולהבהיר לרוסים 
כי ישראל עוקבת אחרי ההתפתחויות בסוריה ואין בכוונתה 

לאפשר לאיראנים להתבסס בסוריה.

כוננות  של  למצב  הבאתם  כלומר  הטילים,  זקיפת 
מתכנית  חלק  אלא  חדשה  התפתחות  אינה  מבצעית, 
זה  סוריים,  לצוותים  רוסים  מומחים  שעורכים  האימונים 
כארבעה חודשים מאז הגיעה הסוללה לסוריה לפני כארבעה 
סורים  חיילים  בידי  והפעלתה  למבצעית  הפיכתה  שבועות. 
מסוגל  האוויר  חיל  אם  גם  באזור.  חמורה  התפתחות  תהיה 
יראו  הרוסים  שכן  בכך,  מה  של  דבר  זה  אין  אתם  להתמודד 
מאוד  קנאי  רודן  כל  כמו  ופוטין  ביוקרתם.  פגיעה  בנטרולה 
בין  שנרקמה  לכאורה  הידידות  רוסיה.  וליוקרת  לכבודו 
נתניהו  את  הזמין  כאשר  אותה  הפגין  שפוטין  האישים,  שני 
לעמוד לידו על בימת הכבוד במצעד חגיגי במוסקבה, נפגעה 
קשות לאחר תקרית יירוט המטוס הרוסי בידי הסורים לאחר 

התקיפה ישראלית בלטקיה. 

במוסקבה  הצפויה  הפגישה  הממשלה,  ראש  לשכת  לפי 
חודשים  שלושה  לפני  בפריז  החטופה  לשיחתם  המשך  היא 
מנגנון  ובחיזוק  בסוריה  במצב  אזוריות,  בסוגיות  ותתמקד 
יישבה  לא  בפריז  הפגישה  הצבאות.  בין  הבטחוני  התיאום 
הרוסי  המטוס  הפלת  בשל  הארצות  שתי  בין  המשבר  את 
בדבר  ישראל  טיעוני  את  בכעס  דחה  פוטין  הסורים.  בידי 
אחריותה של סוריה והחזיק כאילו ישראל הטעתה את קציני 
המטוס.  צוות  את  להזהיר  היה  ניתן  לא  כן  ועל  שלה  הקשר 
ההתבססות  בהמשך  פוטין  עם  שידון  אתמול  אמר  נתניהו 
האיראנית בסוריה: "נמשיך למנוע מאיראן את ההתחמשות, 

זה הנושא המרכזי שעליו אדון עם הנשיא פוטין".

בשבועות  נתניהו  של  הענפה  הדיפלומטית  פעילותו 
האחרונים, לרבות הפגישה עם פוטין, עלולה להתפרש כרצון 
הקרובה  ההחלטה  בשל  ומודאג  טרוד  שהוא  אף  כי  להוכיח 
של היועץ המשפטי, הוא שולט היטב בענייני המדינה ומטפל 
הגם  ראשו.  מעל  מונפת  חרב  אין  כאילו  הבטחון  בצורכי 
גדעון  נגד  הפריימריז,  ערב  שניהל,  ההיסטרית  שהמערכה 
כי  נראה  זאת  בכל  עשתונות,  איבוד  על  להעיד  עלולה  סער 
במשבר עם רוסיה הוא פועל בדרך הנכונה. ראש הממשלה 
האחריות  את  תעביר  שרוסיה  האפשרות  מן  מאוד  מודאג 
לשכנע  ינסה  הוא  הסורי.  לצבא  הסוללה  על  הפיקוד  ואת 
שיצליח  מאמין  הוא  להם.  זאת  להתיר  לו  אל  כי  פוטין  את 
בהסתמכו, בין היתר, על סגן ראש הממשלה הסורי שרמז כי 
איראן אינה עומדת בהתחייבותה לצמצם את פעילותה. ויש 

לאחל לו שיצליח במשימתו.

רוח סער
אלו  שורות  שבו  ברגע 
הפ־ של  הקלפיות  נכתבות 

נסגרו  טרם  בליכוד  ריימריז 
נוהרים  רבים  ומצביעים 
שגם  מאליו  מובן  אליהם. 
רש־ שאמורות  התוצאות, 

לפנות  רק  להיוודע  מית 
בוקר, טרם נרשמו.

מנוס  אין  מקום  מכל 
שעל־ ברורה  אחת  ממסקנה 

תה מאירועי יום אתמול כמו 
ראש  לו.  שקדמה  היממה 
בני־ הליכוד  ויו"ר  הממשלה 

ידיו  במו  הכתיר  נתניהו  מין 
מעורער  הבלתי  יורשו  את 
בהנהגת הליכוד. ליורש הזה 

קוראים גדעון סער. 
שלא  באימפולסיביות 
אחרון  את  מביישת  היתה 
נתניהו  חידש  המתלהמים, 
בו,  האישית  המלחמה  את 
כי  ושוב  שוב  להבהיר  טרח 
אינו חוזר בו וכי לא היתה כאן 
מכוונת,  בלתי  פה  פליטת  כל 
פעילים  של  גייסות  הפעיל 
שה־ מי  כל  ונגד  נגדו  מטעמו 

ולעת  עמו  מזוהה  להיות  עז 
ערב שב וקבע כי אינו מתכוון 
מהברה  לא  "אפילו  בו  לחזור 

אחת" כלשון הזהב שלו.
עיוור  להיות  היה  צריך 
לראות  לא  כדי  מלידה 
חר־ אחוז  הממשלה  שראש 

דת אמוק מפני האיש העונה 
מבועת  סער,  גדעון  לשם 
חושש  משהוא  יותר  ממנו 
גם  לפיד  ויאיר  גנץ  מבני 
כל  לעשות  מנסה  והוא  יחד 
אשר לאל ידו על מנת שהוא 
לצמרת  להיבחר  יצליח  לא 

הרשימה.
אם הבוקר הזה יתעוררו 
הליכוד לתוצאה שבה  חברי 
למקום  נבחר  סער  גדעון 
היינו  בפריימריז,  הראשון 
אפילו  או  ברשימה,  השני 
והחמישי,  הרביעי  השלישי, 
מתבוסה  פחות  לא  תהיה  זו 
לא  והוא  נתניהו  של  צורבת 
עצמו  על  אלא  להלין  יוכל 
הבלתי  ההתנפלות  ועל 
שא־ מי  כלפי  שלו  מרוסנת 

מור היה להיות בשר מבשרו 
ועצם מעצמותיו.

הזו  החזיתית  התאונה 
לא תהיה מנת חלקו של יום 
יכולה  היא  בלבד.  האתמול 
של  מבוקשו  אם  רק  לגווע 
יתד־ וסער  יתגשם  נתניהו 

העשיריה  תחתית  אל  רדר 
ממנה.  למטה  או  הראשונה 
את  תנציח  אחרת  תוצאה 
העימות בין השניים ותהפוך 
בכל  ומאיים  לנוכח  אותו 
התקשו־ הבחירות.  מערכת 
יודעת,  היא  שרק  כמו  רת, 
למתח  להעניק  תמשיך 
ואדרנלין  דלק  הזה  הגובר 
זאת  ובחסות  נלאים  בלתי 
על  לחלום  רק  נתניהו  יוכל 
לשלושים  מעבר  תעופה 
שגם  סיעתו  של  המנדטים 
הם כלל וכלל אינם בטוחים.

סדרת  אחרי  לראשונה 
צלח  אותן  בחירות  מערכות 
מתמודד  יתרה,  בהצלחה 
קול־ רצון  מול  נתניהו  עתה 

להדיחו  השמאל  של  קטיבי 
בכל מחיר. הרצון הזה עלול 
בשבועיים  מתורגם  להיות 
הרשי־ סגירת  עד  שנותרו 

מות לרשימה אחת שמכילה 
את כל הסופרמרקט האנושי 
של אלו שקמו עליו לכלותו. 
ולהפנים  לקלוט  במקום 
שלעת כזו עליו להשקיע את 
לניצחון  וגייסותיו  חיציו  כל 
הליכוד בראשותו ולא לשום 
לא  בוודאי  אחרת,  מהמורה 
דמיונות  על  הנשענת  כזו 
הדף  נתניהו   – אימה  רדופי 
הדלי  את  ורגליו  ידיו  במו 
מלא החלב. את הטעות המ־
רה הזו הוא ישלם ולא אחר.

רוח צפונית
בדו"ח  ממש  יש  אם 
האחרון  שישי  ביום  שהופץ 
בין המדינות החברות במוע־
צת הבטחון של האו"ם ודלף 
רויטרס,  הידיעות  לסוכנות 
קוריאה  צפון  שרודן  מה 
דונלד  ארה"ב,  לנשיא  עושה 
טראמפ, זהו לא פחות מלעג 

וקלס.
כל  שאין  הדו"ח,  לפי 
להטיל  לעין  הנראית  סיבה 
קוריאה  במהימנותו,  דופי 
אף  חדלה,  אינה  הצפונית 
בת־ מלהמשיך  לרגע,  לא 

ובמקביל  הגרעינית  כניתה 
ומאמצי  משאבים  משקיעה 
על לשימור התכנית ולהגנה 
שנ־ אפשרות,  מפני  עליה 

כדמיונית  אלו  בימים  ראית 
אמרי־ מתקפה  של  בעליל, 

קנית נגדה.
לא  הלבן  הבית  מכיוון 
חרטה  הרהור  שום  נשמע 
השופע  הידידות  פרץ  על 
און.  ג'ונג'  קים  כלפי  שם 
בהכנת  במרץ  עסוקים  שם 

המפגש הבא.

רוח אחרת
נראית  הבאה  הידיעה 
ברגע הראשון הזויה אך מס־
תבר שהיא נכונה כנכון היום.
תובעת  המדינה 
ממגורשי גוש קטיף פיצויים 
שקלים  אלפי  מאות  בסך 
הק־ באתר  מגוריהם  לנוכח 

רווילות ניצן.
חלם זה כאן.

בשורה לתלמידים בעלי מוגבלויות: 
מעליות במוסדות חינוך בביתר עילית

בימים אלו ניתן להגיש בקשות להתקנת מעליות נוספות ^ ראש העיר הרב 
מאיר רובינשטיין: "העיריה רואה בהנגשה לבעלי מוגבלויות חובה ערכית 

ראשונה במעלה"

מאת מאיר קליין 

ברחבי  חינוך  מוסדות  שורת 
ביתר עילית קיבלו בימים האחרו־

במעליות  השימוש  רשות  את  נים 
הסתיימה  שהתקנתן  החדשות 
בימים אלו. מדובר במעליות ייעו־
דיות עבור ילדים בעלי מוגבלויות, 
שהגי־ לבקשות  בהתאם  שבוצעו 

שו מוסדות החינוך לעיריה.
הות־ החדשות,  המעליות 

רגילים,  חינוך  במוסדות  קנו 
הסובלים  ילדים  משולבים  בהם 
יכו־ אינם  מוטוריות,  ממוגבלויות 
לים או מתקשים לעלות במדרגות 
הינה  המוסד  והנגשת  הקיימות, 
כה  עד  עבורם.  ממש  של  בשורה 
והמ־ כאלו,  מעליות  שבע  הותקנו 

בשלבי  נמצאת  השמינית  עלית 

עבודה מתקדמים.
עלות כלל המעליות בשלב זה 
כמיליון ושבע מאות אלף שקלים, 
ממשרד  העיריה  השיגה  אותם 
פרסמה  אלו  בימים  החינוך. 
למוסדות  קורא'  'קול  העיריה 
פונה  היא  בו  הבא,  השלב  לקראת 
למוסדות החינוך ומבקשת להגיש 
בקשות לנגישות, בהתאם לילדים 

הזקוקים לכך.
הקמת  הליך  כי  לציין,  יש 
המעליות הינו ארוך במיוחד, עקב 
המימון,  השגת  מלבד  כי  העובדה 
מייגע,  אישורים  מסלול  גם  ישנו 
הכולל שלל יועצים שונים. מעבר 
המגיעות  במעליות  מדובר  לכך, 
וזמן  ומידה,  הזמנה  לפי  מחו"ל 
ההמתנה לאספקה לוקח חודשים 

ארוכים.

ביצוע המעליות לילדים בעלי 
להשקעות  מצטרף  מוגבלויות 
נע־ והוא  בעיר,  עבורם  הנוספות 
שה במקביל לביצוע 'כיתות אקו־

שמיעה,  לקויות  לבעלי  סטיות' 
והנגשת בתי ספר וכיתות לילדים 

בעלי לקות ראיה.
רובינ־ מאיר  הרב  העיר  ראש 

שטיין אומר, כי "התקנת המעליות 
ור־ רחב  ממהלך  חלק  הינה  הללו 

המיוחד,  בחינוך  השקעה  של  צוף 
הייחודים  לצרכים  לב  שימת  תוך 
ההורים  עם  רצוף  שיח  וקיום 
הפועל  'בינינו'  פורום  במסגרת 
בעלי  לילדים  הורים  בשיתוף 
רה"ע.  ולשכת  מיוחדים  צרכים 
לבעלי  בהנגשה  רואה  העיריה 
ראשונה  ערכית  חובה  מוגבלויות 

במעלה".

הערב יארצייט הגה"צ רבי לוי 
רבינוביץ זצ"ל בעל 'מעדני השלחן'

הערב אור לב' אדר ימלאו ארבע שנים להסתלקותו 
לגנזי מרומים של הגאון הצדיק רבי לוי הכהן רבינוביץ 

זצ"ל, בעל 'מעדני השלחן' ושו"ת 'מעדני מלכים'

זצ"ל  רבינוביץ  לוי  רבי  הגה"צ 
ירוש־ של  ההוד  מדמויות  היה 
כינוהו  אף  רבים  מעלה,  של  לים 
זכה  ירושלים".  של  חיים  "החפץ 
שבאו  לרבים  תלפיות  תל  להיות 
לשמוע ממנו הוראה והלכה ודברי 
בלימוד  להתחזק  ועצות  חיזוק 
רבים  השם,  ועבודת  והלכה  תורה 
מקב־ והיה  מפיו  להתברך  הגיעו 
זכה  פנים.  ובמאור  בסבלנות  לם 
נושעו  ורבים  ולשונו  פיו  לקדש 
בקביעות  מעורר  היה  מברכותיו. 
חיים'  ה'חפץ  בספר  לימוד  לקבוע 
וכן  הרע,  לשון  מדבורי  להנצל  כדי 
כדי  הלכה  בספרי  לימוד  לקבוע 
שלא להכשל בדבר הלכה, עוד היה 
תורה  בדבר  ולשנן  לחזור  מעודד 
כדי  וכו',  משניות  כגון  פה,  בעל 
ספרים  בהעדר  גם  ללמוד  שיוכלו 

כגון בדרכים.
הספ־ ארון  את  והעשיר  זכה 
'מע־ החשוב  בספרו  היהודי  רים 
דעה,  יורה  שו"ע  על  השלחן'  דני 
'משנה  הספר  בתבנית  שנערך 
ובחי־ באהבה  והתקבל  ברורה', 
והלכה  הוראה  לומדי  בקרב  בה 
בראשם  ישראל,  תפוצות  בכל 
החוגים  מכל  ישראל  גדולי  מרנן 
על  בהסכמותיהם  שבאו  והעדות 
ספריו. עד כה יצאו לאור חמישה 

חלקים של הספר 'מעדני השלחן' 
ושני חלקים של שו"ת 'מעדני מל־
כים', ועדיין נשארו בכתובים עוד 
תורה  חידושי  של  רבים  כרכים 

בהלכה ובאגדה.
לאור  יצא  היארצייט  לקראת 
'מכון  ידי  על  והדר  פאר  ברוב 
'פרקי  קונטרס  השלחן'  מעדני 
וקיום  התורה  ללימוד  הדרכה' 
הקונטרס  זצ"ל.  מהגר"ל  מצותיה 
במהדורת  עותקים  באלפי  נדפס 
יצא  כן  כמו  הרבים.  לזכוי  כיס 
הספר  היארצייט  לכבוד  לאור 
'מעדני השלחן', ביאורים והארות 
על  שנכתב  שו"ע  קיצור  ספר  על 
בעריכת  שנה,  כשישים  לפני  ידו 
רבינוביץ  אלחנן  רבי  הגה"ח  בנו 

שליט"א.
את  רבים  יפקדו  ומחר  הערב 
ציונו ויעתירו למען הכלל והפרט. 
אדר  ב'  חמישי  ליום  אור  הערב 
משפחתו  בני  יעלו   7:30 בשעה 
המנוחות,  בהר  לציונו  ותלמידיו 
לתפי־ תמיר,  בהר  ל"ב  חלקה 
8:30 בשעה  לאחריה  רבים.  לת 
הת־ וכנס  הילולא  סעודת  תערך 

הגאונים  הרבנים  יעלו  בו  חזקות 
באולם  הטהור  זכרו  את  שליט"א 
אבינדב  ברחוב  הצפון'  'אור 

בירושלים.

השר לוין: בני גנץ יעשה "מגה התנתקות"
שר התיירות מהליכוד תוקף את בני גנץ: "הוא מלא ביוהרה שאפשר להנהיג 

מדינה בלי נסיון מדיני וכלכלי ובלי להיות יום אחד בכנסת"

מאת דוד שמואלי

נגד  בליכוד  המתקפה  נמשכת 
לוין  יריב  התיירות  שר  גנץ:  בני 
בני  לשעבר  הרמטכ"ל  את  תקף 
גנץ ואמר כי הוא מקווה שהציבור 
לכתב  בקלפי  תשובה  לתת  יידע 
נגד  מוגש  להיות  שצפוי  האישום 

ראש הממשלה בכפוף לשימוע.
בדבריו התייחס לנאום הבחי־
"היו  שעבר.  בשבוע  גנץ  של  רות 
שם קלישאות חבוטות של שמאל 
והמון יוהרה, יוהרה שאפשר לבוא 
בלי שום נסיון, לא בתחום המדיני 
לא בתחום הכלכלי, בלי יום אחד 
אני  מדינה.  להנהיג  וכבר  בכנסת 
וגם  בציבור  זלזול  שזה  חושב 
ראש  בתפקיד  אמיתי  הבנה  חוסר 
הממשלה", אמר בראיון לערוץ 7.

הזה  בביטוי  "כשמשתמשים 
גושי  על  'נשמור  לבני  ח"כ  של 
נעשה  אומרים  בעצם  התיישבות' 

גירוש  עם  שניה  התנתקות'  'מגה 
של עשרות אלפי יהודים מבתים, 
יישובים.  עשרות  של  הריסה  עם 
את  יבין  שהציבור  משוכנע  אני 
בקלפי  יצביע  דבר  של  ובסופו  זה 

ימין".
אפ־ לאיחוד  התייחס  בדבריו 

"הפיצול  הימין.  מפלגות  בין  שרי 
הנוכחי מאוד מסוכן, עלול לגרום 
מפלגות  בגלל  קולות  לאבדן  גם 
שלא תעבורנה את אחוז החסימה 
וגם שהרכבת הממשלה לא תוטל 
מק־ מאוד  אני  נתניהו.  בנימין  על 

עבור  יצביע  הימני  שהציבור  ווה 
שהמפלגות  למצב  ויביא  הליכוד 
להתאחד  או  תאלצנה  האלה 
הפיצול  כי  מהמפה  להיעלם  או 
להרכיב  ביכולת  פוגע  בסוף  הזה 
ממשלה וגם ביכולת לנהל אותה".

שהיועמ"ש  לאפשרות  אשר 

נגד  אישום  כתב  להגיש  יחליט 
לפני  עוד  לשימוע  בכפוף  נתניהו 
הבחירות, אמר לוין כי "זה אירוע 
התערבות  בעצם  מאוד,  חמור 
דבר  הבחירות,  במערכת  בוטה 
לך  לומר  יכול  אני  תקדים.  חסר 
האלה  התיקים  הברורה –  בצורה 
עוסקים בעניינים שאפילו הם לא 
לא בעניינים  בטח  האתי,  במישור 
ממש  עולמי  בתקדים  פליליים, 
הנושא  והפיכת  התערבות  של 
ועיתונות  ציבור  אנשי  יחסי  של 

למשהו פלילי.
"הנסיון לעשות את זה תוך כדי 
האלה  ההדלפות  כל  עם  בחירות 
הוא דבר חמור אבל אני סומך על 
להבחין  שיידע  הישראלי  הציבור 
לשקר,  אמת  בין  לטוב,  רע  בין 
עם  בקלפי  מוחצת  תשובה  וייתן 

הצבעה לימין ובפרט לליכוד".

בתגובה לסירוב  משרד האוצר לממן את הפרויקט:

שר התחבורה יפנה לנתניהו לאשר 
בממשלה את המשך ההנחות לרכבת העמק 

מאת שלמה גרין

משרד  של  לסירובו  בתגובה 
מתן  המשך  את  לאשר  האוצר 
העמק  רכבת  לנוסעי  ההנחות 
שר  הודיע  נוספת,  לתקופה 
יפנה  כי  כץ  ישראל  התחבורה 
נתניהו,  בנימין  הממשלה,  לראש 
המ־ נושא  את  להביא  בבקשה 
והכרעת  לאישור  ההנחות  שך 

הממשלה.
הע־ רכבת  קו  פתיחת  עם 

יכול  וחצי,  כשנתיים  לפני  מק, 
בתחנות  לעלות  נוסע  כל  היה 
במשך  ולנסוע  העמק,  רכבת  קו 
הראשונים,  החודשים  שלושת 
בארץ.  יעד  לכל  תשלום  ללא 
50 של  הנחה  ניתנה  מכן,  לאחר 
לתקופה  הנסיעה,  במחיר  אחוז 
של שנתיים נוספות, שהסתיימה 
כי  ציין  התחבורה  שר  אתמול. 
כמעט  התחזיות,  לכל  בניגוד 
ארבעה מיליון נוסעים נסעו בקו 
רכבת העמק מאז פתיחתה, לפני 

הנוסעים  ממוצע  וחצי.  שנתיים 
כ־1.7 על  עומד  בקו  השנתי 
החו־ והממוצע  נוסעים  מיליון 

נוסעים  אלף  לכ־140  מגיע  דשי 
בחודש.

קו  הקמת  כי  ציין  כץ  השר 
לכרמיאל  והקו  העמק  רכבת 
כל  עבור  וחשוב  גדול  הישג  הם 
המסייע  ישראל,  מדינת  תושבי 
וכ־ חברתיים  פערים  בצמצום 

אפשרויות  את  ומרחיב  לכליים 
תו־ עבור  והתעסוקה  המגורים 

הם  כן,  כמן  ישראל.  מדינת  שבי 
מוזלים  דיור  פתרונות  מקדמים 

לכלל התושבים.

Danny Gershoni גשר הרכבת הגדול ליד קרית חרושת שהוא חלק ממסילת העמק | ויקיפדיה

שעות פעילות המשרד
9:30-19:00  -מידי יום, בין השעות 

בס"ד

לתושבי השכונותהודעה 

ישיחמיום 
תתקיים קבלת קהל מיוחדת

ע"י 

וחדת ם קבלת קהל מ תתק

הרב חיים מילרע"י 
יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

בנושא:
ייעוץ מונציפאלי

13:00-14:00בין השעות: 
בברכה

ההרשמה מראש חובה
10:00-17:00בין השעות 02-5385251בטל' 

ת"א: הולכת רגל נדרסה למוות
מאת חיים מרגליות

התר־ קטלנית  דרכים  תאונת 
בתל  הצהריים  אחר  אתמול  חשה 
למוות  נדרסה  רגל  הולכת  אביב. 

ברחוב נחלת יצחק בעיר.
ב'איחוד  חובש  סבג  בצלאל 
למקום  "כשהגעתי  סיפר:  הצלה' 

מיחידת  נוספים  חובשים  עם  יחד 
נת־ הצלה',  'איחוד  של  האופנועים 
קלנו בהולכת הרגל שסבלה מפגי־

עה רב מערכתית כתוצאה מפגיעת 
משאית. התחלנו בפעולות החייאה 
למ־ שהזדמנה  רופאה  להגעת  עד 

נאלצה  היא  הצער  ולמרבה  קום 
לקבוע את מותה בזירת התאונה".

רוכב אופנוע נהרג בתאונת דרכים
מאת חיים מרגליות

נהרג   30 כבן  אופנוע  רוכב 
לצומת  בסמוך   5 בכביש  בתאונה 
ב'איחוד  חובשים  אבישר.  גיתי 
בו  ביצעו  שומרון  סניף  הצלה' 
התאונה  בזירת  החייאה  פעולות 

אך למרבה הצער נקבע מותו. 
הצ־ ב'איחוד  חובש  קציר  שי 

לה' שהשתתף בפעולות ההחייאה 
"כשהגעתי  סיפר:  התאונה  בזירת 
למקום רוכב האופנוע שכב בשולי 
רב  מפגיעה  סובל  כשהוא  הדרך 
ונשימה.  דופק  וללא  מערכתית 
ביצענו בו פעולות החייאה בנסיון 
להציל את חייו אך בסיומן למרבה 
הצער נקבע מותו. מדובר בתאונה 
עם מעורבות רכב פרטי ואופנוע".

נשיא אוסטריה לריבלין: "הודינו 
באחריותנו המשותפת לשואה מאוחר מדי"
נשיא המדינה אירח את אלכסנדר ון דר בלן במסגרת ביקורו בישראל ^ ריבלין 

אמר למקבילו: "בארצך התרחשו כ־50 אירועים אנטישמיים בשנה האחרונה"

מאת כתב 'המבשר'

(רובי)  ראובן  המדינה  נשיא 
לנשיא  פנים  קבלת  ערך  ריבלין 
אוסטריה אלכסנדר ון דר בלן במ־
"לצערי  בישראל.  ביקורם  סגרת 
אמר  נעלמת",  אינה  האנטישמיות 
"היא  למקבילו.  ריבלין  הנשיא 
העולם,  ברחבי  ראשה  את  מרימה 
שאת.  ביתר  אף  החולפת  ובשנה 
אירו־ כחמישים  התרחשו  בארצך 

האחרונה,  בשנה  אנטישמיים  עים 
המשטרה.  בידי  נחקר  שחלקם 
לצד זה, ממשלת אוסטריה קידמה 
את התמיכה של האיחוד האירופי 
בהצהרה למאבק נגד אנטישמיות. 
חשיבות  את  מדגישה  ההצהרה 
וקוראת  השואה,  לזכרון  החינוך 

לממשלות לנקוט צעדים להבטחת 
היהודיות,  הקהילות  של  הבטחון 
והאזרחים  היהודיים  המוסדות 
אסון  זה  יהיה  באירופה.  היהודים 

אם יהודים יפחדו לבטא את יהדו־
תם באירופה. 

ההצהרה  קוראת  "בנוסף, 
את  לאמץ  נוספות  למדינות 
לאנטישמיות  החדשה  ההגדרה 
הבינלאומי  המשימה  כוח  של 
 ,(I.R.H.A) השואה  זכר  להנצחת 
ידי  על  במלואה  שאומצה  הגדרה 
עשרה  אחת  ידי  ועל  אוסטריה, 
הדרך  באירופה.  נוספות  מדינות 
האנטיש־ תופעת  של  למיגורה 
בנ־ נקודות –  בשתי  עוברת  מיות 

טילת אחריות על העבר, ובמאבק 
משותף חסר פשרות והנחות בכל 
או  אנטישמי  מעשה,  ובכל  סימן 

גזעני".
לסוגיה  התייחס  הנשיא 
"המשטר  והדגיש:  האיראנית 
המרכזי  המקור  הוא  האיראני 
טרור  והפצת  יציבות  לחוסר 
עבו־ ובאירופה.  התיכון  במזרח 

אויב  הוא  האיראני  המשטר  רנו 
האיום  ישראל.  בהשמדת  שרוצה 
האיראני לא מתמצה בגרעין. הוא 
האירא־ הטילים  בתכנית  ממשיך 

במזרח  איראנית  ובמעורבות  נית 
ובלבנון  בסוריה  בפרט  התיכון, 
ואחרים.  חיזבללה  באמצעות 
בר־ זה  לאיום  להתייחס  חובתנו 
התוק־ את  לבלום  חייבים  צינות. 

שנמצא  לפני  חיזבללה  של  פנות 
שאף  למערכה  נגררים  עצמנו  את 
מעוניינת  לא  מהמדינות  אחת 

בה".
נשיא אוסטריה ציין בדבריו כי 
מדינתו הודתה באחריותה לשואה 
ההיסטו־ "גם  ואמר:  מדי  מאוחר 

ריה האיומה קושרת בנינו. עשרות 
אלפי יהודים אוסטריים נרצחו על 
ידי המשטר הנאצי ורבים נוספים 
גורשו ומצאו מולדת חדשה – בנו 
במערכות  ולחמו  המדינה  את 
גלי:  בריש  כאן  אומר  אני  רבות. 
באחריות  נושאת  אוסטריה 
רבים  אזרחים  לשואה.  משותפת 
המחוללים  בין  היו  אוסטריה  של 
מול  הראש  את  מרכינים  ואנחנו 
הודנו  וצניעות.  בענווה  הקרבנות 
מאוחר  המשותפת  באחריותנו 
מדי וזה גרם לקושי ביחסים בינינו 
ישראל  היום  אבל  הדרך  בתחילת 
היא מעוז של חירות ויציבות כאן 

במזרח התיכון".

יצטרף לאחת ממפלגות המרכז־שמאל?

הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי: אחליט בימים הקרובים
הרמטכ"ל לשעבר שוחח עם פעילים שהפגינו מול ביתו בדרישה לאחד את מפלגות השמאל. "אני עובד 

בזה, זה מה שאני עושה", אמר להם

מאת מאיר ברגר

אתמול  הפגינו  שמאל  פעילי 
לשעבר  הרמטכ"ל  של  ביתו  מול 
לפעול  לו  וקראו  אשכנזי  גבי 
המר־ במפלגות  השורות  לאיחוד 

כז־שמאל.
הפעילים  אל  יצא  אשכנזי 
וברך אותם. "איחוד זה מה שצריך 
ובוודאי  תמיד  נכון  זה  להיעשות, 
אנשי  שנהיה  מקווה  אני  עכשיו. 

בשורה", אמר להם.

אשכנזי סיכם עם אמירה לגבי 
דרכו האישית, "אחליט ממש תוך 
מתי  עד  יודעים  אתם  ימים,  כמה 
אפשר להחליט. אני עובד בזה, זה 

מה שאני עושה".
בחודשים האחרונים עלה שמו 

של אשכנזי כמי שמבקש להצטרף 
לחיים הפוליטיים, אולם עד לרגע 
פלטפורמה  באיזו  ברור  לא  זה 
כל  כמעט  יבחר.  הוא  פוליטית 
לשע־ לרמטכ"ל  הציעו  המפלגות 

הערכות  ולפי  אליהן  להצטרף  בר 
הוא יצטרף ללפיד או לבני גנץ.

האחרונים  בימים  במקביל 
מפ־ של  החיבור  אחרי  כי  דווח 

מפלגת  עם  לישראל'  'חוסן  לגת 
יעלון,  בוגי  משה  בראשות  תל"מ 
בכדי  פועלים  גנץ  של  במפלגתו 
ליצור חיבור דומה עם יאיר לפיד 

ומפלגתו יש עתיד. 
הדבר  האחרונים  בשבועות 
מצידו  אפשרי  בלתי  נראה  היה 
השבוע  בתחילת  אולם  לפיד,  של 
מראה  לפיד  כי   20 ערוץ  דיווח 
איחוד  של  למהלך  ללכת  נכונות 
על  רוטציה  קבלת  תמורת  אך 

התפקיד הראשון.
על פי הדיווח, סלע המחלוקת 
של  דרישתו  הוא  הצדדים  בין 
במידה  גנץ  עם  לרוטציה  לפיד 
תוטל  המשותפת  המפלגה  ועל 
ידי  על  הממשלה  הרכבת  מלאכת 
דווח,  כך  לפיד,  המדינה.  נשיא 
ממשלה  כראש  יכהן  שגנץ  מוכן 
בשנתיים הראשונות והוא יחליפו 

בשנתיים הנותרות. 
מסרב  גנץ  הדיווח,  פי  על 
אך  לפיד  של  הרוטציה  להצעת 
יר־ והוא  שבמידה  להתחייב  מוכן 

ילך  החוץ  תיק  הממשלה  את  כיב 
לשריין  מוכן  גנץ  בנוסף,  ללפיד. 
בעשי־ מקומות  ארבעה  ללפיד 
בעשיריה  חמישה  הראשונה,  ריה 
נוספים  מקומות  וארבעה  השניה 
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המבשר | יום ד', א' באדר א' תשע"ט | עמוד ג

התגובה לגשר יהודית 

ש. תפילינסקי ביטוי הולם |

שבת קודש מחוללת לאחרונה בראש כל 
חוצות ואנו אנה אנו באים?!

כנגע ממאיר פשתה בשבועות האחרונים 
שבת  חילול  של  המכאיבה  התופעה 
בגושפנקא עירונית וחוקתית, למגינת לב עם 

סגולה מקדשי שביעי די בכל אתר ואתר.
גדול  ציבור  ישנו  בהן  בערים  אף  מדובר 
אשדוד  דוגמת  ומצוות  תורה  שומרי  של 
אלו.  חילול  מעשי  מתרחשים  בהן  וטבריה, 
והעולה על כולנה הוא מה שקורה בתל אביב, 
שבת,  שומרי  של  גדול  ציבור  גם  ישנו  בה 
החרפה  ולמרבה  וכהנה,  מסורתיים  יהודים 
בוחר ראש העיר להמשיך בדרך של חציפות 
היהדות  של  נפשה  בציפור  אנושה  ופגיעה 
היהודי  העם  של  קיומו  ובלוז  בפרט  הנאמנה 

בכל הדורות בכלל.
למרבה  נעשות  יהודית  בגשר  העבודות 
קיומי  הכרח  של  צבוע  מעטה  תחת  החרפה 
'פיקוח  של  אווילות  תואנות  ועם  כביכול, 
ברמיסתם  לעשות  הגדילו  ואף  דמיוני,  נפש' 
כל קו אדום בליצנות וזריעת קרירות בעשיית 

'קידוש' במקום במהלך העבודות. 
ולא  כזו  חרפה  מול  לשתוק  היה  עדיף 
להעלות כלל את הנושא על סדר היום, אולם, 
מחובת המחאה מוטל על כל מי שכבוד הבורא 
וכבוד התורה יקר לליבו לכאוב ולדאוב על כך 

ולהביע זאת בכל דרך אפשרית.
התורה  כי  כותב  הקדוש  החיים'  ה'אור 
הקדושה היא כנערה המאורסה, כלשון הפסוק: 
'תורה ציווה לנו מורשה' – 'מאורשה', וכפי שעל 
הארוס לדאוג וללחום על כבודה שלא יעליבוה 
כל  על  גם  כך  שהוא,  אופן  בכל  לה  יזיקו  ולא 
תורה  של  כבודה  על  משמר  מכל  לשמור  יהודי 

שלא תחולל על ידי זרים בכל מקום שהוא.
לנקוט  שיש  המעשיים  הצעדים  לצד 
בהם ככל האפשרי, מן הראוי שכולנו נתחזק 
בשמירת השבת וכבוד השבת, כל אחד במה 
כבוד  את  להרבות  כדי  להתחזק,  יכול  שהוא 

השבת בעולם.
קדושת  קבלת  את  להקדים  שיכול  מי 
יותר  דרבה  הכנה  לעשות  מעט,  השבת 
ממחשבות  חול,  מדיבורי  להימנע  מהרגלו, 
אף  או  עיתונים,  קריאת  מלאכות,  והרהורי 
ממתק  או  משובח  מאכל  בקניית  להוסיף 
בכוונה  יותר  להתפלל  שבת,  לכבוד  כלשהו 
בשבת, להוסיף שעת לימוד ענוגה – כל פעולה 
הרי  שבת  לכבוד  אותה  עושה  שיהודי  שהיא 
היא יקרה במרומים ומוסיפה בעולם השראה 

ערכית למען כבוד השבת.
שלנו,  היהודית  התגובה  תהיה  זאת 
יכפר  רחום  והוא  המתרבים  השבת  לחילולי 

עוון ולא ישחית. 

ארה"ב: הנשיא טראמפ אייש את תפקיד 
השליח המיוחד למאבק באנטישמיות 

אילן קאר, עורך דין יהודי מקליפורניה מונה לשליח מיוחד של הבית הלבן למאבק באנטישמיות

מאת א. למל

ממשל  באנטישמיות.  נאבקים 
עורך  קאר,  אילן  את  מינה  טראמפ 
לשליח  מקליפורניה,  יהודי  דין 
למאבק  הלבן  הבית  של  מיוחד 

אנטישמיות.
למש־ בן  קאר,  הדיווח  פי  על 

פחה ישראלית שמוצאה מעיראק, 
היש־ המועצה  על  מקובל  ונחשב 

בעבר  לחם  ראלית־אמריקנית,  
לבית  להיבחר  ניסה  ואף  בעיראק 
קרובים  יחסים  לו  יש  הנבחרים. 
עם איל ההון היהודי שלדון אדל־

סון, המקורב לנשיא טראמפ.
המועצה  יו"ר  מילשטיין,  אדם 
הישראלית אמריקנית, הגיב למי־

כעורך  נסיון  עמו  מביא  נוי: "קאר 
ומנהיג  מנוסה,  צבא  קצין  דין, 
הישראליות־אמ־ בקהילות  מסור 

מאמין  אני  והיהודיות.  ריקניות 
להילחם  ממנו  טוב  אדם  אין  כי 

באנטישמיות בעולם".
האמ־ המדינה  מחלקת  דובר 

כי  אמר  טונר  מארק  ריקנית 
"מחלקת המדינה ממשיכה להיות 
חי־ על  ההגנה  לקידום  מחויבת 

כולל  אנושיים,  יסוד  וערכי  רויות 
ללא  דתי  פולחן  לקיים  הזכות 
קהילות  על  וההגנה  מכשלות, 

אמוניות מפני כל סוג של רדיפה".
ראשי  כמאה  פנו  כשנה,  לפני 
מיוחדת  באגרת  יהודיים  ארגונים 
לשקול  טראמפ  ארה"ב  לנשיא 
הנציב  משרת  ביטול  את  מחדש 

המיוחד למלחמה באנטישמיות.
שנודע  לאחר  נעשתה  הפנייה 
מתכוון  האמריקאי  הנשיא  כי 
הבטחון  תקציב  את  להגדיל 
מיליארדי  בעשרות  ארה"ב  של 

בתק־ לקצץ  ובמקביל  דולרים, 
אחרים  רבים  משרדים  של  ציבם 
שעשויה  המשרות  אחת  בממשל. 
להיפגע כתוצאה מכך היא עמדת 
הנציב האמריקאי המיוחד למלח־

מה באנטישמיות.
האנטיש־ נגד  השליח  משרת 
האמ־ הקונגרס  בידי  נוצרה  מיות 
ריקאי ב־2004, כחלק מחוק למל־

חמה עולמית נגד שנאת היהודים. 
החוק הסמיך את מחלקת המדינה 
לעקוב  שתפקידו  משרד  לייסד 
בעולם  אנטישמיות  גילויי  אחרי 
יועמד  ובראשו  בהם,  ולהילחם 

שליח מיוחד.
רא־ ביקשו  המיוחדת  באגרת 
לב־ שלא  היהודים  הארגונים  שי 

בעת  דווקא  זו  חשובה  משרה  טל 
הולך  האנטישמיות  שגל  הזאת 
אף  מכך  יתירה  ליום,  מיום  וגובר 
משא־ בלהקצות  הצורך  את  ציינו 

בים וכלים נוספים למשרה זו כדי 
ההולכת  המגמה  עם  להתמודד 

ומחריפה.

מאת א. למל

תחילתו  על  הוכרז  יורק  בניו 
לרפור־ שיביא  חקיקה  הליך  של 
והטמעתה  השואה  בהנצחת  מה 
האמריקאית.  החינוך  במערכת 
לעולם  חינוך:  'חוק  שנקרא  החוק, 
דו־מפלגתי  חוק  הוא  עוד',  לא 
שצפוי להכניס את לימודי השואה 
במערכת  הלימודים  לתכנית 
מוסדות  יעודד  בארה“ב,  החינוך 
השואה  בלימודי  להעמיק  חינוך 
ללימוד  חדשה  תכנית  וייצור 
החינוך  למערכת  שתעניק  הנושא, 
מהשואה  הלקחים  ללימוד  כלים 
השנאה  של  הקשות  וההשלכות 

והאנטישמיות.
מקצו־ מעטפת  יספק  החוק 

יחד  ולוגיסטית  פיננסית  עית, 
שואה  ללימוד  חינוך  מרכזי  עם 
יק־ שהתלמידים  להבטיח  כדי 

מדויקת  היסטורית  גישה  בלו 

במסגרת  השואה.  על  ומרתקת 
לחינוך  פדרלית  קרן  תוקם  החוק 
השואה, שתממן מענקים לתכניות 
יוכשרו  בנוסף,  השואה.  חינוך 
לימוד  ספרי  יפותחו  מחנכים, 

וסמינרים.
משמ־ עליה  הוא  לחוק  הרקע 
והפש־ האנטישמיות  של  עותית 

ארה“ב,  ברחבי  האנטישמיים  עים 
ע“י  שנערך  חדש  סקר  כאשר 
בהע־ המטפלת  התביעות,  ועדת 

גרמניה  מממשלת  הפיצויים  ברת 
31% כי  מצא  השואה,  לניצולי 

מאזרחי ארה“ב ו־41% מהצעירים 
בה מאמינים שבשואה נרצחו שני 
52% פחות.  או  יהודים  מיליון 

כי  מאמינים  אף  מהאמריקאים 
בג־ השלטון  את  תפס  היטלר 
בחירות  דרך  ולא  בכוח,  רמניה 
הצעירים  ומרבית  דמוקרטיות, 
מהמבוגרים)   41% לעומת   66%)
כלל לא יודעים מה הוא אושוויץ. 

עולה  השמצה  נגד  הליגה  מנתוני 
האנטיש־ האירועים  מספר  כי 

בין  ב־60%  זינק  בארה“ב  מיים 
ניו  משטרת  ונתוני  ל־2017,   2016

אירועים   180 על  מצביעים  יורק 
עליה  שהם  ב־2018,  אנטישמיים 
ו־38.6%  2017 לעומת   22% של 

מ־2016.
מתווספים  אלו  נתונים 
נגד  נוספים  רבים  לאירועים 
בשארלוטסוויל,  ביניהם  יהודים, 
נגד  פיזיות  תקיפות  פיטסבורג, 
הק־ צלבי  בברוקלין,  יהודים 

פרופסורית  של  במשרדה  רס 
ועוד  קולומביה  באוניברסיטת 

מקרים רבים אחרים.
אמ־ מלוני  ק'  הקונגרס  חברת 

רה כי ”הקהילה היהודית בארה“ב 
על  לעמוד  עלינו  מתקפה.  תחת 
המשמר במאבק בשנאה ולהבטיח 
את  ויבין  ילמד  שלנו  שהנוער 
חוסר  ואת  השואה  של  הזוועות 
לה.  שגרמו  והקנאות  הסובלנות 
זו לא התשובה לאנטישמיות אבל 
זה צעד חשוב בדרך לשם, רק כך 
’לעולם  ההבטחה  את  לממש  נוכל 

לא עוד'“.
יורק,  בניו  הכללי  הקונסול 
דני דיין, אמר כי "שארלוטסוויל, 
הפיזיות  והתקיפות  פיטסבורג 
האחרונות נגד יהודים בברוקלין 
מע־ חינוכית  פעולה  מחייבות 

למהפכה  יוביל  החוק  מיקה. 
בארה"ב,  השואה  לימוד  בתחום 
וחיוני  העבר  השכחת  את  ימנע 
המציאות  העתיד.  להבטחת 
בארה"ב  הצעיר  הקהל  רוב  שבה 
מעוותת  אושוויץ  מהו  יודע  לא 
תא־ זו  מהפכה  לתקנה.  ויש 

להבין  ארה"ב  לתלמידי  פשר 
יכולה  האנטישמית  החיה  למה 

להיהפך".

חקיקה היסטורית בניו יורק: 
חוק דו מפלגתי להנצחת השואה

על רקע העליה המשמעותית בפשעים האנטישמיים ברחבי ארה“ב 

החוק יספק מעטפת מקצועית, פיננסית ולוגיסטית יחד עם מרכזי חינוך ללימוד שואה כדי להבטיח שהתלמידים 
יקבלו גישה היסטורית מדויקת ומרתקת על השואה

שבדיה: אותרו כתרי מלוכה עתיקים שנשדדו לאור יוםההכרזה על אישור החוק ההיסטורי בניו יורק

הנשיא טראמפ הזמין את 
'טראמפ' לנאום מצב האומה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
נשא במהלך הלילה את נאום 'מצב 
האומה', שנדחה מהתאריך המקו־
רי שלו, בעקבות החלטתה של יו"ר 
כנקמה  פלוסי,  הגב'  הנבחרים  בית 
לבטל  טראמפ  של  החלטתו  על 
לדאבוס,  לה  שתוכננה  נסיעה  את 

לבריסל ולקהיר. 
הנשיא,  יכולים  הנוהג,  פי  על 
חברי   535 וכל  הראשונה  הגב' 

הנ־ בית  בתיו,  שני  על  הקונגרס 
אורחים  להזמין  והסנאט,  בחרים 
לנאומו של הנשיא, שנחשב לאחד 
השנה  בלוח  החשובים  האירועים 

הפוליטי של וושינגטון. 
משפחת  של  האורחים  בין 13 
טראמפ, הוזמן הילד ג'ושוע טרא־
מפ תלמיד כיתה ו' מדלוואר, שב־

עבר פורסם כי הוא סובל מהצקות 
קשות מאוד בבית הספר בגלל שם 
של  לזה  הדומה  שלו,  המשפחה 
על  במיוחד  אהוד  שאינו  הנשיא 

תומכי המפלגה הדמוקרטית. 
טראמפ הצעיר אינו קרוב מש־

שלא  מה  טראמפ,  הנשיא  של  פחה 
עזר לו אל מול החברה העוינת. אביו 
בבית  להישאר  נאלץ  שהוא  סיפר 
ולאחר  ארוכים,  חודשים  במשך 
שגם  אחר,  ספר  לבית  הועבר  מכן 
שם  בגלל  התלמידים  לו  הציקו  בו 
המשפחה שלו. בעקבות כך החליט 
משפחתו,  שם  את  לשנות  הילד 
להימלט  לו  יסייע  שהדבר  בתקוה 

מההצקות הבלתי פוסקות. 

לאחר מאבק ממושך:

הסכם להבטחת זכויות עובדי 
מפעל 'טבע' בקרית שמונה

מאת שלמה גרין

מפעל  הנהלת  ההסתדרות, 
ועד  ונציגי  שמונה  בקרית  טבע 
הסכם  על  חתמו  המפעל,  עובדי 
תנאי  את  המסדיר  מיוחד  קיבוצי 
העובדים,  של  והשכר  ההעסקה 
לאחר שתצא לפועל עסקת מכירת 

המפעל הנרקמת בימים אלו.
נמשך  ההסכם  על  ומתן  המשא 
הוכרז  במהלכם  ארוכים,  חודשים 
אף  המפעל  עבודת  עבודה.  סכסוך 

רקע  על  פעמים,  מספר  הושבתה 
למען  העובדים  שניהלו  המאבק 
הוודאות על עתידם. כעת נחתם הס־

כם הקובע בין היתר כי זכויותיהם של 
באופן  יישמרו  המפעל  עובדי  כ־170 
מלא והם יקבלו אופציה לרשת בטחון 

תעסוקתי למשך שלוש שנים. 
בקרית  מיגדה  טבע  במפעל 
הייחודי  המוצר  מיוצר  שמונה 
צוותים  על  המגן  'טבעדפטור' 
לחומרים  חשיפה  מפני  רפואיים 
מסוכנים ומיוצא לעשרות מדינות.

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

סיפורו של מעשה שוד שבו־
היום  בצהרי  שעברה  בשנה  צע 
בשבדיה, הגיע בימים האחרונים 
לסיומו הטוב, עם מציאת האוצר 
המר־ החשוד  של  ומעצרו  הגנוב 

כזי בפרשה. 
את  הכה  האמור  השוד 
ממש,  של  בתדהמה  המדינה 
הצליחו  שודדים  ששני  לאחר 
העתיק  הקתדרלה  לבנין  לחדור 
שעה  מרחק  השוכנת  בעיירה 
שטוקהולם,  מהבירה  נסיעה 
הת־ כספת  את  לפרוץ  הצליחו 

צוגה בה הוחזקו פריטים נדירים 
קרל  שבדיה  מלך  את  ששימשו 
קרי־ המלכה  ורעייתו  התשיעי 

רכובים  כשהם  ונמלטו  סטינה, 
על אופניים גנובים, לעבר הנהר 

הקרוב. 
עלו  הנהר  אל  הגיעם  עם 
והתר־ מנוע  סירת  על  השודדים 

חקו במהירות, כשהם משאירים 
את השוטרים חסרי אונים. מסוק 
לסייע  כדי  שהוזעק  משטרתי 
להביא  הצליח  לא  בחיפושים 
לתוצאות כלשהן, ובמשך זמן רב 
חוט  קצה  בלי  המשטרה  נותרה 

לגבי זהותם של הפושעים. 
והלא  הקצר  המצוד  תום  עם 
התפר־ שעברה,  בשנה  מוצלח 

שנגנבו  העובדה  בשבדיה  סמה 
פריטים נדירים, וכי מדובר בלא 
פחות מאשר כתריהם של המלך 

קריסטי־ והמלכה  התשיעי  קרל 
נה, שמלכו במדינה לפני למעלה 
ותכשיט  הכתרים  שנה.  מ־400 
בי־ עברו  עמם,  יחד  שנגנב  נוסף 

רושה ממלכי שבדיה ליורשיהם, 
קרל  הנוכחי  למלך  שייכים  והיו 

השישה עשר גוסטב.
מיד  טענו  שבדיה  במשטרת 
גם  כי  הגניבה  דבר  חשיפת  עם 
היכו־ יימצאו,  לא  השודדים  אם 

בפריטים  להשתמש  שלהם  לת 
מוגבלת  אותם  ולמכור  הגנובים 
הללו  שהפריטים  משום  מאוד, 
הע־ חובבי  בקרב  מפורסמים 

אליהם  שייחשף  מי  וכל  תיקות, 

ידע מיד למי היו שייכים ומהיכן 
שנים  יעברו  אם  שגם  כך  נגנבו, 
עד למציאתם של הפריטים, אין 
ישובו  הם  כי  התקוה  את  לאבד 
השבדית,  המלוכה  למשפחת 

אותה הם ליוו במשך 400 שנה. 
שהערכת  נחשף  אתמול 
המשטרה אכן היתה נכונה, והפ־

ריטים העתיקים אותרו במסתור 
אחד  הגנבים.  אותם  החביאו  בו 
החשודים נעצר והוגש נגדו כתב 
ולעת  עצור  נוסף  חשוד  אישום, 
עתה לא הוגש נגדו כתב אישום, 
והמשטרה מחפשת אחר לפחות 
הפ־ מציאת  נוסף.  אחד  חשוד 

כך  על  מלמדת  האמורים  ריטים 
משתף  העצורים  אחד  שלפחות 
פעולה עם המשטרה וכנראה גם 
חבריו  של  שמותיהם  את  מסר 

לפשע. 
נמסר  שבדיה  ממשטרת 
נמנעת  היא  עתה  לעת  כי  עוד, 
על  רשמית  הודעה  מלהוציא 
הם  שאותרו  שהכתרים  כך 
החפצים  וכי  שנגנבו,  אלו  אכן 
לבדיקה  נשלחו  העתיקים 
עובדת  את  שתאשר  מקצועית 
ולא  המקוריים,  החפצים  היותם 
את  להטעות  שנועד  מוצלח  זיוף 

המשטרה. 

בריטניה נערכת לברקזיט: "משפחת 
המלוכה תפונה מלונדון אם יפרצו מהומות" 
מתנגדי הברקזיט מזהירים מפני כאוס שישרור בממלכה בעוד פחות מחודשיים, ובתגובה נשלפות תכניות 

מגירה מתקופת המלחמה הקרה 
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

של  ההיסטורית  יציאתה 
בריטניה מהאיחוד האירופי מתק־
כבר  נותרו  וכעת  ענק,  בצעדי  רבת 
פחות מחודשיים לרגע המכונן, בו 
של  השנים  רבת  חברותה  תסתיים 
הממלכה הבריטית באיחוד הגדול 

של ארצות היבשת הלבנה. 
ראש הממשלה הגב' מיי עושה 
להביא  בנסיון  אדירים  מאמצים 
לחתימתו של הסכם פרישה מסו־

אך  האיחוד,  ובין  בריטניה  בין  דר 
תמיכת  את  מקבל  אינו  זה  הסכם 
משום  הבריטי,  בפרלמנט  הרוב 
השמאלנית  הלייבור  שמפלגת 
וכמח־ עצמה,  לפרישה  מתנגדת 
הח־ הימניים  מהמחוקקים  צית 

רוצים  השמרנית,  במפלגה  ברים 
את  שיחייב  הסכם  ללא  פרישה 
בריטניה להישאר קשורה וכפופה 

לאיחוד האירופי. 
מתנגדי הברקזיט מנצלים את 
חוסר הוודאות כדי לזרוע חששות 
בי־ במדינה  שישלוט  כאוס  מפני 

מים שאחרי הפרישה ללא הסכם. 
שכלכלת  העובדה  לדבריהם, 
האירופי  באיחוד  תלויה  בריטניה 
יוצרת  ויצוא,  ליבוא  הקשור  בכל 
ייפסקו  והיצוא  היבוא  שבו  מצב 
הפרישה  לאחר  לחלוטין  כמעט 
למחסור  שיגרום  מה  מהאיחוד, 
יגרום  ובתרופות,  במזון  חמור 
לתחושת  ויביא  תחבורתי,  לכאוס 
חוסר בטחון קיצונית בקרב אזרחי 

הממלכה המאוחדת. 
טוע־ מביניהם  הלכת  מרחיקי 

נים שהמצב האמור יביא לתסיסה 
והמונים  במיוחד,  רחבה  ציבורית 
של  ברחובותיה  להתפרע  צפויים 

הבירה הבריטית. 

מהעי־ שניים  דיווחו  השבוע 
שמע־ בבריטניה,  הגדולים  תונים 

רך האבטחה של המלכה ומשפחת 
המלוכה, כבר נערך ברצינות רבה 
התפרעות  של  אפשרות  לקראת 
כך  ולשם  הבירה,  בעיר  המונית 
תכ־ המאובקת  מהמגירה  הוצאה 

המלחמה  בימי  שהוכנה  ישנה  נית 
הקרה, במסגרתה נכתב פרוטוקול 
לפנות  יש  בה  הדרך  לגבי  מסודר 
את המלכה ואת בני משפחת המ־

לוכה למקום מבטחים. 
שתומכים  שמרנים  מחוקקים 
לה־ היערכות  כי  טענו  בברקזיט 
תפרעות המונית, הנה צעד מוגזם 
מיותרת.  פאניקה  על  המעיד 
הכ־ ההפצצות  בתקופת  "אפילו 

מלחמת  במהלך  לונדון  על  בדות 
משפחת  נשארה  השניה,  העולם 
המלוכה בלונדון", אמר אחד מהם, 

לתרחי־ הגיעו  הם  איך  ברור  "לא 
שמצביעים  כך  כל  קיצוניים  שים 

על מצב שיהיה קשה יותר מאותה 
תקופה נוראית".
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כתב אישום נגד אסיר 
שהונה קשישים מהכלא
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נגד  הוגש  אישום  כתב 
בעודו  קשישים  שהונה  אסיר 
לאדם  התחזות  בגין  בכלא, 
במרמה  דבר  קבלת  אחר, 
ועבירות  מחמירות  בנסיבות 

נוספות.
הת־ האישום,  כתב  לפי 

הסוהר  מבית  האסיר  קשר 
באופן  טלפון  מספרי  למאות 
לבצע  במטרה  זאת,  אקראי. 
אזרחים,  כלפי  מרמה  מעשי 
המתגוררים  קשישים,  ברובם 
בשכונת רמת אביב בתל אביב.
שבוצ־ המרמה,  במסגרת 

מתלוננים,  עשרות  כלפי  עה 
עצמו  את  להציג  האסיר  נהג 
אבי־ 'מי  המים  תאגיד  כנציג 

בים' ולטעון כי על המתלוננים 
לשלם סכום כסף במזומן עבור 

מה־ דרש  הוא  בצנרת.  תיקון 
הכסף  את  להעביר  מתלוננים 
מטעמו.  שליח  לידי  המזומן 
המתלוננים  אל  שלח  אף  הוא 
נהגי מוניות שונים, אשר נטלו 
מהם את הכסף והעבירו אותו 

למקורבים שונים. 
התקשר  אחרות  בפעמים 
עצמו  את  והציג  למתלוננים 
כנציג חברה כלשהי תוך שטען 
בפניהם טענות שונות, על מנת 
כרטיס  פרטי  את  מהם  לקבל 
האשראי שלהם. הוא השתמש 
בפרטי כרטיסי האשראי לשם 
של  בסכומים  רכישות  ביצוע 

עשרות אלפי שקלים. 
קיבל  המרמה  במעשי 
של  כולל  סך  מהמתלוננים 
33,320 ש"ח במזומן וסך כולל 
באמצעות  ש"ח   37,413 של 

שימוש בכרטיסי אשראי.

ביוקרת על ההחלטה לפנות את משפחת המלוכה מלונדון. ארמון בקינגהאם בלונדון

משטרת שטוקהולם שהוכתה בתדהמה באירוע השוד הנועז הצליחה להניח את ידה על הפריטים 
ההיסטוריים
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לאחר ביקור שר השיכון ובכירים חרדיים במקום:

ראשי משרד הבטחון מאגף ההתיישבות ערכו 
סיור מקצועי בשטח העיר 'דורות עילית'

חיזוק בטחוני: ראשי משרד הבטחון 
סיור  ערכו  ההתיישבות  על  האמונים 
החדשה  החרדית  העיר  בשטח  מקיף 
אל  השומרון.  שבמערב  עילית'  'דורות 
אזורית  מועצה  הנהלת  התלוו  הסיור 
מחברת  הקרקע  משווקי  וכן  שומרון, 

'אפיקים רוזנטלר'.
בכירי משרד הבטחון סקרו את הש־

מהקרבה  והתרשמו  לבניה  המיועד  טח 
שר  יועץ  דן.  גוש  למרכז  הגיאוגרפית 
את  הדגיש  התיישבות  לענייני  הבטחון 
החשיבות הבטחונית של המיקום – רכס 
הרים המחבר בין שני הצירים המרכזיים 
– ציר 5 וציר 55, ומיקומו הגבוה החולש 
על כל גוש דן ואזור נתב"ג. אנשי המש־

לחת דנו בהצעות ודרכי פעולה לקידומה 
של העיר מכל הבחינות.

מר דוידי בן ציון, סגן ראש המועצה 
החשיבות  על  דיבר  שומרון,  האזורית 
הגדולה של הקמת העיר החדשה 'דורות 
של  הגדול  שטחה  מבחינת  הן  עילית' 
רבה,  אוכלוסיה  להכיל  המתעתד  העיר 
והן מצד פתרון מצוקת הדיור עבור הצי־

בור החרדי, המשווע לדיור מוזל במרכז 
המכובדים  נטעו  הסיור,  בסיום  הארץ. 

בקר־ האחיזה  לחיזוק  במקום  זית  עצי 
קע, והביעו תקוה כי חזון העיר החדשה 

יתגשם מהרה. 
ביקור זה מצטרף לביקור שר השי־

חרדיים  נציגים  עם  יחד  גלנט  יואב  כון 
שנה.  כחצי  לפני  עילית',  'דורות  בשטח 
בסיור זה התרשם השר גלנט מהמיקום 
"בעז"ה  ואמר:  העיר  של  האסטרטגי 

הולכת  זו  גדול.  ישוב  כאן  נקים  אנחנו 
להיות עיר חרדית ומי שבחר את המקום 

המדהים ברכס ההרים הזה ידע למה".
כזכור, תקציב תכנית האב של מש־
רד השיכון לתכנון העיר אושר לאחרונה 
מהר מהצפוי. מדובר בתקציב בהיקף של 
מיליוני שקלים, של התכנית עליה שקדו 
במשותף הצוות המקצועי במשרד השי־

כון בשיתוף פעולה עם צוות התכנון של 
דורות עילית, אשר נותן בין השאר פתרון 
לעיר  הגישה  דרכי  עבור  מפורט  תכנוני 
החדשה. אישור תקציב התכנית בתוך 11 
חודשים בלבד מאז תחילת השיווק הוא 
דבר חסר תקדים בחברות דומות להש־

מוחשית  עדות  ומהווה  בקרקעות,  קעה 
בחשיבות  ישראל,  ממשלת  של  להכרה 
'דורות עילית' כעיר מגורים ממשית עבור 

הציבור החרדי.
על  מתוכנן  עילית'  'דורות  פרויקט 
אלקנה  בין  הממוקמת  פרטית  קרקע 
יזמים  ע"י  נרכשה  היא  שומרון.  למעלה 
חרדים כפתרון למצוקת הדיור החמורה 
בקרקע  מדובר  החרדי.  במגזר  השוררת 
(כ־25  דן  גוש  במזרח  מרכזי  במיקום 
דקות נסיעה מבני ברק), בעלת חשיבות 
אסטרטגית גבוהה המשקיפה על הערים 
פתח תקוה, ראש העין, אלעד, כפר סבא 

ואף לשדה התעופה בן גוריון.

דו"ח משותף למבקרי המדינה 
מאירופה בנושא איכות אוויר

מאת חיים מרגליות

של  המדינה  מבקרי  ארגון 
אירופה (EUROSAI) פרסם דו"ח 
שנ־ אוויר  איכות  בנושא  ביקורת 
מוסדות   16 ידי  על  במשותף  כתב 
בו  החברות  המדינות  של  ביקורת 

ובהן ישראל.
רבות  מדינות  כי  מצא  הדו"ח 
זיהום  לבעיית  עדיפות  נתנו  לא 
הנ־ השלכותיה  אף  על  האוויר, 

איכות  ועל  הבריאות  על  רחבות 
האוויר  זיהום  והסביבה.  החיים 
נגרם ממקורות רבים ומגוונים, אך 
בעיקר משריפת דלקים פוסיליים 
תחבורה,  כלי  להנעת  המשמשים 
של  ולפעילותם  חשמל  לייצור 

מפעלי תעשיה.
המ־ המדינות  רוב  כי  נמצא 

בתקנים  עומדות  אינן  שתתפות 

הבינלאומיים  ו/או  הלאומיים 
מהער־ וחורגות  האוויר  לאיכות 

כים שנקבעו; רק חלק מהמדינות 
למניעת  לאומית  תכנית  אימצו 
זיהום אוויר, ולא לכולן יש בקרה 
יש  רבות  במדינות  ביצוען;  על 
גופים  בין  פעולה  שיתוף  חוסר 
בעיית  את  לפתור  שאמורים 
מהמדינות  בחלק  האוויר;  זיהום 
על  מוגבל  מידע  יש  לממשלות 
לשיפור  שנועד  התקציב  הוצאות 

איכות האוויר וביצועו. 
מסקנות  את  שלחו  בישראל 
ייצור  השפעת  בנושא  הבדיקה 
ביש־ האוויר  איכות  על  החשמל 

פורסמו  מהממצאים  חלק  ראל. 
ייצור  השפעת  הביקורת  בדו"ח 
בי־ האוויר  איכות  על  החשמל 

68א  שנתי  דו"ח  במסגרת  שראל 
.(2017)

קיבלו  האחרון  בעשור 
החלטות   20 ישראל  ממשלות 
חממה,  גזי  פליטת  הפחתת  בענין 
במשק  האנרגיה  צריכת  ייעול 
מתחד־ ממקורות  אנרגיה  והפקת 

החלטות  מרבית  כי  נמצא   – שים 
הממשלה לא מומשו.

מבקר  משרד  אמד  ב־2015 
המדינה ונציב תלונות הציבור את 
מפלי־ שנגרמה  החיצונית  העלות 

הפוגעים  ומזהמים  חממה  גזי  טת 
מיליארד  בכארבעה  בבריאות 
זו,  עלות  ממחצית  יותר  אירו. 
נגר־ בשנה,  אירו  מיליארד  כ־2.2 

מה מייצור החשמל.
פן  גם  הציג  הביקורת  דו"ח 
המדינות  בו  האופן  של  חיובי 
לשיפור  צעדים  נוקטות  החברות 
הישרא־ הדוגמא  האוויר.  איכות 
הנ־ השמש  דודי  את  הציגה  לית 
פוצים מאוד על גגות ישראל (והם 
צבי  פרופ'  של  ישראלית  המצאה 
תבור) כפתרון משמעותי לצמצום 

זיהום האוויר.

המשטרה חוקרת: אדריכל זייף 
חתימות מהנדסים וסיכן עשרות מבנים

מאת חיים מרגליות

לעבי־ חשד  חוקרת  המשטרה 
ידי  על  שבוצעה  חמורה  זיוף  רת 
חתימתם  שזייף  מוסמך,  אדריכל 
ובכך  תכניותיו  על  מהנדסים  של 
של  ובנייתם  לאישורם  הביא 
העלו־ כדין  שלא  מבנים  עשרות 
ותושבי  דייריהם  את  לסכן  לים 

הסביבה.
האחרונה  התקופה  במהלך 
המ־ של  ההונאה  חוקרי  מנהלים 

בעקבות  סמויה  חקירה  שטרה 
תכניות  אודות  שהתקבל  מידע 
במ־ לאישור  שהוגשו  אדריכלות 

ועליהן  בניה  היתרי  לקבל  טרה 
חותמות מהנדס מזויפות.

במהלך החקירה הסמויה, הת־
הח־ לפיה,  מורכבת  תמונה  בררה 

בעשרות  שיטה  באותה  פעל  שוד 
להיתרי  בקשות  והגיש  מקרים 
ירושלים,  סביב  במועצות  בניה 
המהנ־ של  חתימותיהם  כאשר 

משמעותי  חלק  המהווה  דסים 
מזויפת,  המבנים,  אישור  בתהליך 
מעולם  מהנדסים  אותם  ובפועל 
לא התקשרו עם אותו אדריכל או 

חתמו על תכניותיו.
ניתנו  כה  עד  כי  עלה,  עוד 
כ־32 היתרי בניה עבור 64 יחידות 

דיור שעל פי החשד אושרו בדרך 
המועצות  באזור  זו  חוקית  שאינה 
מוערך  וששוויים  יהודה,  מטה 
וקיימות  שקלים,  מיליוני  במאות 
עוד עשרות בקשות להיתרי בניה 
סמך  על  שיטה  באותה  שהוגשו 

חתימות מזויפות אלו.
בדי־ להיערך  החלו  זה  בשלב 
קות שונות לאותם מבנים לבחינה 
לאלו  סכנה  מהווים  הם  האם 
ויתכן  ולציבור,  בהם  המתגוררים 
בפני  יעמדו  או  יפונו  אף  שחלקם 

צווי הריסה.
את  עצרו  המשטרה  חוקרי 
לזיוף  בחשד  נחקר  והוא  החשוד 

מסמך בנסיבות מחמירות, שימוש 
במסמך מזויף בנסיבות מחמירות, 
רישום כוזב במסמכי תאגיד והפ־

רת אמונים של עובד ציבור.

כתב אישום נגד שב"ח שגנב בישראל

סכנה מרחפת על ראשיהם של עשרות משפחות שבתיהם נבנו על 
סמך אישורים מזוייפים (צילום אילוסטרציה)

משפחת גולדין ליו"ר הבית היהודי 
הנבחר: "אתה ערב להשבת הדר"

מאת מאיר ברגר

גו־ הדר  צה"ל  חייל  של  אמו 
על  מוחזקת  שגופתו  הי"ד,  לדין 
הרב  למינוי  התייחסה  חמאס,  ידי 
רפי  (במיל')  תא"ל  לשעבר  הצבאי 
הבית  מפלגת  יו"ר  לתפקיד  פרץ 

היהודי.
שפרץ  סיפרה  גולדין  גב' 
המשפחה  לבית  שהגיע  זה  היה 
הקשה  הבשורה  את  להודיע  כדי 

אודות הדר.
הרב  וחצי  שנים  לפני 4  "היום 
הגיע  פרץ  רפי  הראשי  הצבאי 
אלינו הביתה להביא את הבשורה 
ערב  שהוא  אמר  הוא  הדר.  על 
להביא את הדר לישראל, ונעלם", 

צוטטה גולדין בחדשות 2.
לראש  שאלות  שלוש  "יש 
רפי  הרב  הנבחר  היהודי  הבית 

נטש  "איך  גולדין.  הוסיפה  פרץ", 
ארבע  במשך  עשה  מה  אז,  אותו 
יביא  ואיך  להביאו  וחצי  שנים 

אותו?".
למעלה  קראו  שעבר  בשבוע 
הדר'  'מסדר  של  פעילים  מ־200 
ומשפחת גולדין להפסיק להעביר 
בעזה  לחמאס  מקטאר  הכספים 
תחת  ישראל  ממשלת  בתיווך 
מזומנים,  נותנים  "לא  הקריאה 

מחזירים את הבנים".
שהתקיימה  המחאה  במהלך 
הפעילים  חילקו  בירושלים 
עליהם  קטארים  דולרים  שטרות 
תמונותיהם של סמ"ר אורון שאול 
חתו־ השטרות  גולדין.  הדר  וסגן 
בנימין  הממשלה  ראש  בידי  מים 
בן  תמים  קטאר,  ואמיר  נתניהו 

חאת'ם אל ת'אני.
אביו  גולדין,  שמחה  פרופ' 

לראש  קרא  גולדין,  הדר  סגן  של 
את  לעצור  ולקבינט  הממשלה 
הפעימה השלישית של 15 מיליון 
השבוע,  בתחילת  שעברה  דולר, 
ולדרוש מקטאר ומחמאס להשיב 

מיידית את החיילים והאזרחים.
ושר  ממשלה  כראש  "נתניהו 
העברות  עם  להפסיק  חייב  בטחון 
בתמו־ דבר  לדרוש  בלי  הכספים 

"נכנסנו  האב.  גולדין  אמר  רה", 
שהוביל  מי  וכל  בחירות  למערכת 
מתמודד  איתן'  'צוק  מלחמת  את 
ביבי,   – הקול  את  מהעם  ומבקש 
ברביבאי.  וא'  גנץ  בני  בנט,  בוגי, 
מתחמקים  האלה  האנשים  כל 
את  להשיב  שלהם  מהאחריות 
החיילים והם בוגדים בערכי צה"ל. 
אני קורא להם לא לחכות לבחירות 
ולפעול כבר עכשיו כדי להשיב את 

הדר, אורון, אברה והישאם".

היטלר ימ"ש תכנן להשמיד 
את יהדות צפון אמריקה

ספר נדיר ובעל חשיבות היסטורית נרכש לאחרונה בידי ארכיון הלאומי של 
קנדה למטרות שימור ובו התגלתה המזימה 

מאת א. למל

הנראה  שככל  נדיר  ספר 
אדו־ הצורר  של  בבעלותו  היה 
פי  על  הכיל  ימ"ש,  היטלר  לף 
הצורר  של  התכנית  את  החשד 
צפון  יהדות  את  להשמיד  הנאצי 

אמריקה.
 137 על  שנפרש  הדיווח 
"נתונים,  ושכותרתו  עמודים 
יהדות  של  וארגונים  מדיה 
בשנת  נאסף  וקנדה",  ארה"ב 
תש"ד בידי חוקר השפה הגרמ־

נית היינס קלוס.

המומחים  הערכות  פי  על 
התגלית  את  כעת  שחוקרים 
היה  המדובר  לדו"ח  החשובה, 
בהנחלת  משמעותי"  "תפקיד 
מגיע  היה  אם  הסופי  הפתרון 
סיפרו  עוד  וקנדה.  לארה"ב 
"מזעזע  הדו"ח  כי  החוקרים 
למדי" ברמת הפירוט שלו כיוון 
שהכיל מידע על אזורים כפריים 

ולא רק על ערים גדולות.
החשי־ ובעל  הנדיר  הספר 
לאח־ נרכש  ההיסטורית  בות 

של  הלאומי  הארכיון  בידי  רונה 
הספרון  שימור.  למטרות  קנדה 

הישן שנמכר בשנה שעברה בע־
בור 4,500 דולרים נחשף בימים 

האחרונים.
מרכזי  גורם  היווה  קלוס 
נושאים  במספר  נאצי  במחקר 
התמקדות  עם  לאומיות,  ביניהם 
באמריקה  ביקר  הוא  ארה"ב.  על 
תומכי  של  רשת  לעצמו  ושימר 
המידע  בעזרת  הנאצי.  המשטר 
ובעזרת  התומכים,  מן  שקיבל 
של  האמריקני  האוכלוסין  מרשם 
1930 הרכיב את הדו"ח על האוכ־
ורשת  בארה"ב  היהודית  לוסיה 

הארגונים היהודים ביבשת.

מאת חיים מרגליות

משטרת  של  חקירה  בתום 
נגד  אישום  כתב  הוגש  ישראל, 
גני־ להתפרצות,  בחשד  נאשם 

בה ושהייה בלתי חוקית. 
התפר־ ביצע  הנאשם 

כשבוע,  לפני  לדירה  צות 
בגבעתיים.  צה"ל  ברחוב 
בס־ פתחו  משטרה  כוחות 

חשודים,  שני  ותפסו  ריקות 
שנגנבו  תכשיטים  ובכליהם 

מהדירה.
איסוף  מלאכת  סיום  עם 
החקירה  חומר  הועבר  הראיות 
במשטרה  התביעות  למחלק 
ועתה כאמור הוגש כתב אישום 
ובקשת מעצר נגד החשוד בגין 
ליש־ וכניסה  גניבה  התפרצות, 

ראל שלא כחוק.

ח"כ סמוטריץ' בכנס שמאל: "הפסקנו לשתוק"
יו"ר האיחוד הלאומי הופיע בכנס התנועה לאיכות השלטון ועורר סערה לאחר שקרא לבער את השחיתות 

ברשות השופטת ^ "השמאל יצעק ואנחנו נעשה", אמר

מאת מאיר ברגר

בצ־ ח"כ  הלאומי  האיחוד  יו"ר 
השבוע  השתתף  סמוטריץ'  לאל 
השלטון  לאיכות  התנועה  בכנס 
לאחר  הקהל  של  זעמו  את  ועורר 
בר־ השחיתות  את  לבער  שקרא 

שות השופטת.
"כשמדברים היום על שחיתות 
לש־ בעיקר  מתכוונים  שלטונית 

ברשות  הציבור  נבחרי  של  חיתות 
המחוקקת והמבצעת אבל שוכחים 
שיש עוד רשות שלטונית – הרשות 

שחיתות  יש  בה  וגם   – השופטת 
שצריך לבער", אמר חבר הכנסת.

כשלים  של  שורה  מנה  הוא 
וסטנדרטים כפולים בהנהלת בתי 
העליון,  המשפט  בבית  המשפט, 
במשרד מבקר המדינה, במשטרה, 

ובמקומות נוספים.
המשפט,  מערכת  "מבקרי 
חלילה  מבקשים  לא  בתוכם,  ואני 
מבקשים  שאנו  כל  בה.  לפגוע 
שלטונית  עריצות  למנוע  הוא 
הנלווים  והשחיתות  הסיאוב  ואת 
השלטונית",  לעריצות  כלל  בדרך 
הסביר סמוטריץ'. "כידוע הסיאוב 
של  מסימניה  הוא  הכפול  והמוסר 
העריצות השלטונית, וכאלה ניתן 
מעט  בלא  הצער  למרבה  למצוא 
שלנו,  המשפט  במערכת  מקרים 

על זרועותיה השונים.
"קחו למשל את העובדה שה־

העבירה  חיות,  השופטת  נשיאה, 

חב־ אצל  לגישור  תיקים  שלושה 
גרסטל,  בדימוס  השופטת  רתה, 
החלה  היא  שבה  הראשונה  בשנה 
שחשף  כפי  כמגשרת,  לשמש 
לבסקינד.  קלמן  מעריב  עיתונאי 
עתק  סכומי  של  בהעברה  מדובר 
בנפ־ שוו  לשעה).  ש"ח  (כ־3,000 

אישום  כתב  נראה  היה  איך  שכם 
שהיה מוגש כנגד שר שהיה מפנה 
אצל  עפרונות  לרכוש  משרדו  את 

חבר קרוב".
היא  בשחיתות  לטפל  "הדרך 
רשויות  הפרדת  למודל  לחזור 
"וזה  סמוטריץ.  הדגיש  הקלאסי", 
אומר לאתגר את הכח הבלתי מו־

גבל של מערכת המשפט. זה אומר 
זה  ההתגברות,  פסקת  את  לחוקק 
העמידה,  זכות  את  להחזיר  אומר 
השימוש  את  להגביל  אומר  זה 
בעילת הסבירות על החלטות של 

נבחרי ציבור".

הבטיח:  הלאומי  האיחוד  יו"ר 
ונמ־ הזו  בקדנציה  בכך  "התחלנו 
בקד־ גם  המרץ  במלוא  בכך  שיך 

שהשיטה  השמאל,  הבאה.  נציה 
ימשיך  לטובתו,  שיחקה  הישנה 

לצעוק, ואנחנו נמשיך לעשות".
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הודעות חוק תכנון ובניה - 06/02/19

הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר 
ה'בית ישראל' מגור זצוק"ל

שעה  בכל  ייצא  אוטובוס  בערב. 
וכן  הזיתים,  הר  לכיוון  עגולה 
אוטובוס  ייצא  עגולה  שעה  בכל 
האוטובוס  לעיר.  הזיתים  מהר 
האחרון ייצא מהר הזיתים בשעה 
 ,9:00  ,8:00 של  הנסיעות   .17:30
לנשים  מיועדות   –  14:00  ,13:00
תתאפשר  לנשים  הכניסה  בלבד. 
 8:00 10:00 השעות  בין  ורק  אך 
 13:00 15:00 השעות  ובין  בבקר, 

בצהרים.
מסלול הנסיעה מתחיל ברחוב 
ירמיהו ליד אפריון, דרך רחוב בר 
הר־ לאורך  בתחנות  ועצירה  אילן 

חוב וימשיך לרמות אשכול, כביש 
ומשם  הארצי  המטה  ליד   1 מס 

יצוידו  האוטובוסים  הזיתים.  להר 
יפעל  השירות  מתאים.  בשילוט 
בתעריף רגיל של נסיעה עירונית, 

וניתן להשתמש ב'רב־קו'.
לציבור  קוראת  המשטרה 
להשתמש אך ורק בתחבורה הצי־
ברכבים  מהגעה  ולהימנע  בורית 
בטחון  מטעמי  כן  כמו  פרטיים. 
המוביל  בשביל  העליה  תותר  לא 
למבוג־ פרטיים.  לרכבים  למערה 

רים ולמי שמתקשים לעלות רגלי 
– יעמוד רכב מיוחד בשעות היום 

שיסיעם עד לפתח המערה.
עולם  יסוד  צדיק  של  וזכותו 
תגן על כלל ישראל בכל העניינים 
בתשועת  להיוושע  להם  ותעמוד 

עולמים במהרה בימינו.

הפריימריז בליכוד הסתיימו 
עם 58 אחוזי הצבעה

ברקת.
נדרשו  ההצבעה  במסגרת 
מועמדים   12 לסמן  המצביעים 
לרשימה  ההצבעה  בטופס  בלבד 
הארצית. חברי המרכז נדרשו אף 
במחוזות  מועמדים  חמישה  לסמן 
המשמעות  המפלגה.  של  השונים 
לנשים,  השריונים  שעם  היא 
סביר  הממשלה,  ולראש  למחוזות 
 8 בין  מהרשימה  שייפלטו  להניח 

ל־10 חברי כנסת מכהנים.
בנוסף עמדה להצבעה נפרדת 
בקשתו של ראש הממשלה בנימין 
נתניהו לאפשר לו לשריין שלושה 
מועמדים מטעמו במקומות ה־21, 
המפלגה  ברשימת  וה־36  ה־28 

לכנסת.
בסימון  עמד  הבחירות  יום 

נת־ הממשלה  ראש  בין  העימות 
לשעבר,  המפלגה  בכיר  לבין  ניהו 
מקום  על  שהתמודד  סער,  גדעון 

ברשימה הארצית.
משותפת  עיתונאים  במסיבת 
נתניהו  הממשלה  ראש  שערך 
נשאל  הוא  אוסטריה  נשיא  עם 
לאחרונה  שהטיח  ההאשמות  על 
מא־ עומד  הוא  כי  והבהיר  בסער 

חוריהן.
מהברה  אפילו  בי  חוזר  "איני 
גדעון  על  שאמרתי  ממה  אחת 
בתגובה  נתניהו  הבהיר  סער", 

לטענות סער כי מדובר בעלילה.
"יש לי בקשה אחת ממתפקדי 
והצבי־ להצביע,  לכו   – הליכוד 

להוסיף  שלי  ההצעה  על  גם  עו 
שנצטרך",  למקרה  שריונים, 

הוסיף ראש הממשלה.

בכירים בקואליציה התחייבו ליישם את 'תכנית 
שמיר' בממשלה הבאה שתקום אחרי הבחירות

ימי הרכבת הרשימות בגוש הימין 
מערכת  לקראת  ואף  והמרכז 
מבחן  מהווה   – הקרבה  הבחירות 
עבור  וערכי  אידאולוגי  נאמנות 
המבקשים  השונים  המתמודדים 
בימים אלה לקבל את אמון ציבור 
המנדט  את  ובהמשך  המתפקדים 

מהעם"
שרים  "אותם  כי  הדגישו  עוד 
העצו־ על  שחתמו  כנסת  וחברי 

בוחריהם  ציבור  בפני  הוכיחו  מה 

מסויגת  הבלתי  נאמנותם  את 
של  לאות  ללא  בחיזוק  והברורה 
של  ויישומה  ההתיישבות  תנופת 
תכנית שמיר וגאולת אדמות בכל 
ובדרישה  ושומרון,  יהודה  מרחבי 
לחלוטין  להורדה  משמעית  חד 
מסדר היום כל וריאציה של ישות 

לאומית זרה בארץ ישראל".
תנו־ מקיימת  אלה  בימים   

משמרת  להתיישבות  נחלה  עת 
סמוך  ארץ־ישראל  של  לכבודה 
נתניהו  הממשלה  ראש  של  לביתו 

להקמת  עד  ברציפות  שפועלת 
של  ברורה  מדיניות  עם  ממשלה 
ופועלת  אחד  לעם  אחת  מדינה 
רחבת  ממלכתית  תכנית  למימוש 
מרחבי  בכל  להתיישבות  היקף 
יהודה ושומרון. בתנועה מדגישים 
לבית  סמוך  המשמרת  הצבת  כי 
מחויבת  הינה  ראש־הממשלה 
בה  הזאת  בעת  במיוחד  המציאות 
החלטות  אל  מופנות  הציבור  עיני 
השל־ הפירמידה  בראש  העומד 

טונית.

סקר: הליכוד – 30 מנדטים; 
העבודה מתרסקת ל־5

דומה  ומספר  מנדטים,  לחמישה 
מקבלת גם רשימת תע"ל של אח־
מד טיבי, סיעת ש"ס, מפלגת כולנו 

ו'ישראל ביתנו' של ליברמן.
ח"כ  בראשות  'גשר'  רשימת 
מנ־ מארבעה  נהנית  לוי־אבקסיס 
היא  גם  מרצ  מפלגת  בלבד,  דטים 

'התנועה'  מנדטים.  ארבעה  עם 
של ח"כ לבני לא עוברת את אחוז 

החסימה.
 800 בקרב  בוצע  הסקר 
של  בחירתו  לפני  עוד  נשאלים, 
רפי  לשעבר  הראשי  הצבאי  הרב 
הבית  מפלגת  יו"ר  לתפקיד  פרץ 

היהודי.

שוק רמלה: נתפסו 
משווקי מוצרים מזויפים

מאת חיים מרגליות

מות־ ובגדי  תרופות  סיגריות, 
גים החשודים כמזויפים נתפסו על 

ידי המשטרה בשוק רמלה.
יחידת  של  יזומה  בפעילות 
השיטור העירוני של משטרת יש־

ראל בשיתוף המכס, נתפסה בשוק 
רמלה, סחורה החשודה כמזויפת.

לחקירה  עוכב  רמלה  תושב 
מוצרי  ברשותו  שנתפסו  לאחר 
החשו־ ותרופות  סיגריות  טבק, 

לפגוע  ועלולים  כמזויפים  דים 
הוח־ הסחורה  הציבור,  בבריאות 

רמה ונלקחה לבדיקה. 
לחקירה  עוכב  נוסף  חשוד 
מותגים  בגדי  למכירת  בחשד 
פרטי  אלפי  כמזויפים,  החשודים 

לבוש הוחרמו ונלקחו לבדיקה.
היא  כי  נמסר  מהמשטרה 
העבירות  כנגד  בנחישות  "פועלת 
הפוגעות  הרוחני,  הקנין  חוקי  על 
של  הזכויות  ובבעלי  בלקוחות 

המוצרים המקוריים". 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

סוכלו נסיונות להברחת 
סיגריות וטבק מהרצועה

מאת חיים מרגליות

במעבר  חשפו  המכס  בודקי 
סיג־ הברחת  נסיון  ניצנה  גבול 
ריות, שהוסתרו בתוך לוחות עץ 
כלים  של  משלוח  הונח  עליהם 
ממצרים  שהגיע  מפלסטיק, 
ומוען ליבואן פלסטיני מחברון. 
חשדם  את  עורר  המשלוח 
של בודקי המכס בניצנה, אשר 
את  דווקא  לבדוק  החליטו 
משטחי העץ שעל גביהם הוע־

מסה הסחורה. במהלך הבדיקה 
התברר  העץ,  משטחי  ופירוק 
ובתוך  מוצדק  היה  שחשדם 
 2,688 הוסלקו  המשטחים 
פאקטים של סיגריות מנצ'סטר 
בשוק  ששווים  חוץ,  מתוצרת 

ש"ח,  אלף  בכ־800  מוערך 
בכ־600  מוערך  המיסים  ושווי 

אלף ש"ח.
עוד נתפסו השבוע 175 ק"ג 
טבק, שהוסלקו בתוך 350 שקי 
משאית,  על  שהועמסו  פחם 
במעבר  דרכה  את  שעשתה 
ערנותם  כאן,  גם  שלום.  כרם 
כרם  במעבר  המכס  בודקי  של 
בודקי  עם  בשיתוף  שלום, 
לבדי־ הביאה  המיסים,  רשות 

שקי  כל  ופירוק  המשאית  קת 
הטבק  של  לגילויו  עד  הפחם, 
השקים.  בתוך  עמוק  המוסלק, 
ערכו הכספי של הטבק שנתפס 
ושווי  ש"ח,   110,565 על  עומד 
המיסים עומד על 94,815 ש"ח.

חלק מהסחורה שנתפסה



המבשר | יום ד', א' באדר א' 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
ל4 מחולקת  מ"ר   135 תורה,  בעזרת 
נוף,  חצר,  מ"ר   50 דיור  יחידת   + חד' 
"תיווך  ש"ח   4,450,000 מושקעת!! 

היימיש" 0527-649-565
[20051517]

מטר   90 חד'   4 באריאל  מציאה!! 
דיור  יחידות   2  + וחדשה  מפוארת 
תשואה  50מטר  אחד  כל  בונביורות, 
רק  9000ש"ח  מהיחידות  חודשית 
052-7658-638 4100.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051505]

בגובה  מטר   92 חד   4 שערים  במאה 
להרחבה  אופציות  מלאת   5.30
052- 2280.000שח  רק  ולהכפלה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051487]

אופציה   + מטר   72 חד'   3 באלקנה 
מידית לחדר רביעי ואופציות נוספות 
052-7658-638 ש"ח   1950.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051486]

מבחר  הנדלס:  -ל'  תיווך"  "היימשע 
האזורים  בכל  למכירה  דירות 
ומחירי  טובים  במחירי  החרדים 
מאגר  ברשותינו  כן  כמו  מציאה, 
אדיר של לקוחות רצינים שמחפשים 
צבי  נווה  גאולה  אזורי  בכל  דירות 
ללא  ויעוץ  נכס  הערכת   ,80 וגוש 

תשלום 052-7658-638
[20051485]

הדר-שמואל  בעץ  ממש!  של  מציאה 
הנביא 4.5 חד' 82 מטר ק"ג + אופציות 
1870.000ש"ח  רק  תמא38,  או  בגג 
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051484]

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

052-765-6888
[20051481]

קומה  מיוחדת,  חדרים   5 בכדורי 
גבוהה, נוף מדהים, + מחסן וחניה, 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית.  כניסה 

765-6888
[20051480]

אילן,  לבר  קרוב  הנביא  בשמואל 
אוויר,  כיווני   3 מיוחדת,  חדרים   4
נוחה,  קומה  עשיר,  טכני  מפרט 
052-765- נדל"ן  שוורץ  סוכה,  מ. 

6888
[20051479]

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

052-765-6888
[20051478]

140 חדשה,  חדרים   5 באהליהב 
מרפסות  גבוהה,  תקרה  מ"ר, 
נוף,  הרחבה),  ענקיות, (אפשרויות 
052- נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן   +

765-6888
[20051477]

מיוחדת ! בגוש 80, 4 חד' מרווחת 
מרפסת  גבוהה,  ברמה  ומושקעת 
מעלית,  ק"ג,  חזית,  גדולה,  סוכה 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051476]

220 עד  דירה   ,80 בגוש  בלעדי! 
הקונה,  דרישת  לפי  תכנון  מ"ר, 
מרפסות,   2 אוויר,  כיווני   4 ק"ב, 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית,  כניסה 

765-6888
[20051475]

4 ברוך,  במקור  בשוק!  חדשה 
כיווני  א',  קומה  מרווחת,  חדרים 
סוכה  מרפסת  מעולים,  אויר 
052-765- נדל"ן  שוורץ  גדולה, 

6888
[20051474]

קומה  ענקית,  דירה  בסורוצקין, 
להשכרה  יחי'   + מעלית,   + נוחה, 
מרפסות   + חללים,   + מחסנים   +
052-765- נדל"ן  שוורץ  ענקיות, 

6888
[20051473]

2.5 גאולה,  במרכז  בבלעדיות! 
חדש,  מטבח  שמורה,  חדרים 
קומה ב', כ-60 מ"ר, 3 כיווני אוויר, 
רק  גדולות,  סוכה  מרפסות   2
1,750,000 ש"ח, שוורץ נדל"ן -052

765-6888
[20051472]

מ"ר   120 דירה   80 בגוש  בלעדי 
מציאה.  במחיר  מחסן   + מפוארת 

054-8461504
[20051452]

מטר   106 -4חד'  משה  לגבעת  צמוד 
108  * 2550.000ש"ח  רק  בבניה 
רק  לכניסה  מוכנה  חדשה  מטר 
052- ק"ה  מעלית  2760.000ש"ח, 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051439]

72 חד   3 ילין  בדוד  מזומן!  לבעלי 
052- 1430.000שח  רק  ק"א  מטר 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20051437]

לבעלי מזומן! במנחת יצחק 2 יחידות 
תשואה  חלל   + אחת  כל  מטר   35
חודשית 8100 שח רק 1350.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20051436]

צבי  בנווה  מציאה!  מזומן!  לבעלי 
יחזקאל מקלט 210 מטר עם חלונות 
לבית  במיוחד  מתאים  למכירה  וגובה 
ציבורי  מוסד  כל  או  ישיבה  כנסת 
052-7658-638 2100.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

דו-פלקס  מפתח  דמי  משה  בזכרון 
שח   1550.000 רק  חד'   5 מטר   120
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051414]

חלל   + מטר   73 חד   3 באלקנה 
הרחבה  אפשרויות   + מטר  כ-60 
052-7658-638 1950.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051353]

מדהימה  פנטהוז  דירת  חיים  בדברי 
 ,40 לעוד  בניה  התר   + מטר   180
שיא  מיקום  וחזית,  מדהים,  נוף 
052-7658-638 4650.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

בבלוי דירת בונבונירה 3 חד 80 מטר 
052-7658- שח   2070.000 רק  ק"א 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051351]

צבי  נווה  באזור  ומבינים  למשקיעים 
עם  מטר   240 כ   1- מחסנים  קומת 
ליחידות  לחלוקה  נורמלים!  חלונות 
052-7658-638 שח   2200.000 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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051224]

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]

ישראל  בבית  נדירה!  מציאה 
יחידה   + מטר   65 חד'   3 קארו 
רק  מבוי   + מטר   8 של  לבודד 
חודשית  תשואה  1460.000ש"ח 
5000ש"ח (התחילו הליך תמ"א 38
לחידוש כל הבית) 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051133]

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]

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]

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]

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

סיוע והכוונה ללא תשלום
[20050839]

זוויעל  ממול  חד'   3.5 הנביא  שמואל 
ודושינסקי, אפשרות להרחבה גדולה 
2,200,000 שרותים,  ו-3  חד'   2  +
053-  ,02-5379474 תיווך  ק"א.  ש''ח 

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]

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]

ירושלים | השכרה
חדרים   5 דירת  החיים  גשר  ברח' 
מרוהטת משופצת ממוזגת ומטופחת 
050- לפרטים:  נוף  מרפסת   +

4100074/050-4182542
[20051521]

מושקעת,  חד',   6 שלום,  בדובר 
"תיווך  בלעדי!  מידית,  מרוהטת, 

היימיש" 0527-649-565
[20051516]

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
בגני  מטר   120 מחסן  להשכרה 
3 ל  שרותים  עם  ממוזג  גאולה 
הדלת  עד  רכב  עם  גישה  חודשים 

2500 ש"ח לחודש 0527184181
[20051500]

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]

בני ברק | מכירה
יפהפיות  5ח'  בבניה  צייטלין  באזור 
"אפיק- מ.שמש  י.הורים   + מרווחות 
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20051529]

נוף  יפהפיה +  חדשה  רמבם 3  באזור 
"אפיק-נכסים"  מיידי!  1,670,000ש"ח 

03-5791514
[20051528]

באזור ריינס פנטהאוז ק"ה + מעלית + 
גג בטאבו + נוף מיידי 2,600,000ש"ח! 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20051527]

דירה  בוטיק  בבנין  לנדא!  ליד 
מרפסת   + 110מ"ר  4ח'  אחרונה! 
"אפיק- 3כ"א  מוגבהת  ק.קרקע 

נכסים" 03-5791514
[20051526]

5ח'  זכאי/יהודה-הנשיא  בן  באזור 
יח"ד  שתי  גדולה +  סוכה  חזית +  ק"א 
2,830,000ש"ח!  רק  בק"ק  מושכרות 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20051525]

162מ"ר  עזרא/ויזניץ  באזור 
חזית  ק"ב  יח"ד   + משופצת  6ח' 
03- "אפיק-נכסים"  3,150,000ש"ח 

5791514
[20051524]

במפלס  230מ"ר  נדיר!  פנטהאוז 
מושקעת  ענקיים!  ומטבח  סלון  אחד 
עם  בנוי  גג   + מרהיב  נוף   + מפוארת 
כניסה נפרדת 4,500,000ש"ח "אפיק-

נכסים" 03-5791514
[20051523]

מתמחים  נכסים"  "לכוביצקי 
מוזמנים  מובילים  בפרויקטים 

למשכנינו החדש רש"י 28
[20051513]

ויפה  מושקעת  חד   3 העיר  במערב 
03- נכסים"  "לכוביצקי  לנוף  פתוחה 

729-7690
[20051512]

מפרט  בבניה  חד   4 אהרון  ברמת 
03-729- נכסים"  "לכוביצקי  עשיר 

7690
[20051511]

חניה   + אכלוס  לפני  חד   4 ג  בשיכון 
"לכוביצקי נכסים" 03-729-7690

[20051510]

2  + חזית  ויפה  גדולה  חד   5 בלנדא 
נכסים" -03 "לכוביצקי  בטאבו  חניות 

729-7690
[20051509]

שכנים  חתימות   + ק"ג  80מ'  בבעלז 
1.750.000"ביבלה- הגג  על  לבניה 

נכסים" 03-5-600-900
[20051499]

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

054-8451820
[20051208]

בני ברק | השכרה
מרוהטת  יפהפיה  חדשה  במלצר 2.5 
קומה נוחה 3,900ש"ח "אפיק-נכסים" 

03-5791514
[20051530]

 + ק"ד  חדשה  3ח'  הרצוג  באזור 
מעלית 4,500ש"ח "אפיק-נכסים" -03

5791514
[20051522]

יפה  לזו"ץ  הרי"ם  בחידושי  חד'   2
סוכה.   + וממוזגת  מרוהטת  מושקעת 

050-4194113 03-5797566
[20051520]

משופצת,  ק"א  בנורוק  חד'   2.5
052- לל"ת.  מיידי,  ממוזגת, 

7166804/3
[20051489]

ביתר עילית | מכירה
ישמח  ומשקיעים!  לשותפים 
88 א'  דירה  דירות   2 ישראל 
תהליך   + מטר   70 ב'  דירה  מטר, 
דירה  לכל  מטר   70 לעוד  התר 
052-7658-638 2060.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051447]

גדול!  עצמי  הון  לבעלי  מציאה! 
3 משותף  טאבו  ישראל  ישמח 
70 לעוד  תוספת   + מטר   70 חד 
052-7658-638 שח   790.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051446]

בקדושת לוי 4 חד 107 מטר ק"א + 4
מחסנים סה"כ 60 מטר כניסה פרטית 
חלל   + ליחידות  והכנה  חלונות  עם 
צמוד 30 מטר רק 2130.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051269]

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]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050525]

במחיר!בקדושת  ירדו  "מציאההה" 
2  + מטר   105 חד   4 מפוארת  לוי 
תשואה  בגג  גדולות  דיור  יחידות 
רק 2315.000 שח  כ 10000  חודשית 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20050427]

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

הנדלס"
[20050426]

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]

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. 
קרית גת 

חדרים,   4 הזדמנות!  הישנה,  בקריה 
''פסגות''  בלבד.  ב920,000  משופצת, 

מאיר ינקלביץ 0533-199-102.
[20051483]

ק"ד  לקריה  מאוד  קרוב  חדרים   3
במתחרדים  חדרים   3  *  680.000
חדרים   4 מציאה    *  640.000 ק"ד 
3  *  .  830.000 החרדית  בקריה 
חדרים סמוך לקריה ק"א 760.000
בקריה  מטר   160 חדרים   6  *
החדשה ק"ד 1.500.000 ועוד מגוון 

נכסים לשרותכם 0533161345
[20051405]

 *   500.000 חדרים   2 להשקעה 
550.000 ק"ג  חדרים   3 להשקעה 
4 620 ק"ב  חדרים   3 להשקעה   *
800.000 לקריה  סמוך  חדרים   *
בקריה  חדרים   3  * ג.  קומה 
מגוון  ועוד  ק"א 950.000  החדשה. 

נכסים לשרותכם 0533161345
[20051404]

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]

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]

אור הגנוז 
נוף,  חצר,  הגנוז  באור  נופש  דירת 

פרטיות. עד 20 מיטות 0527655191
[20051438]

ירושלים 
בגוש  ממוזגת  מטופחת,  חד'   5 דירה 

80 לשבתות וימים. 052-7691007
[20051518]

דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

7616720-1
[20040110]

השכרת רכבים ִ
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]

מ"מ ַ  .1 י-ם  חב"ד  לבנות  ספר  לבתי 
לתקופה במזכירות (תיכון) 2. לאחוזי 
 +  (2  +  1) בהנ"ח  קבועים  משרה 
bet- למייל  קו"ח  (יסודי)  מזכירות 

hana@zahav.net.il
[20051519]

דרוש  בירושלים  חסידית  לישיבה 
השעות: -9:00 בין  ניסיון  בעל  מזכיר 
או   02-6511120 לפקס:  קו"ח   14:00

gmail.com@6511128 :למייל
[20051508]

עובדת  דרושה  בני-ברק  טייץ  לחנות 
יוזמתית ונמרצת, בעלת מוסר עבודה 
לעבודה  לקידום  אפשרות  גבוה, 

במשמרות לפרטים: 05276-39568
[20051506]

דרושה  בירושלים  חרדית  לפנימיה 
נמרצת,   25 מגיל  לימודים  רכזת 
נא  בהו"מ.  רקע  עם  אחה"צ,  בשעות 
לפקס:  קו"ח   ."105 "למשרה  לציין 

02-6259371
[20051448]

אנשים  דרושים  גדולה  לחברה 
רציניים המעונינים לעבוד בשעות 
לעבודה  אפשרות  הפנויות. 
לאברכים.  גם  מתאים  מהבית. 

052-7606084
[20051314]

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]

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

לעסקים  שירות  הנותנת  לחברה 
לתיאום  מהבית,  לעבודה  פקיד/ה 
פגישות, ועוד. 3-4 שעות ביום, לא 
ש"ח.   3,800 בתחום.  ניסיון  נדרש 
מזכיר/ה,  בי-ם  עו"ד  למשרד   *
לשעה.  ש''ח   35 ניסיון,  נדרש  לא 
לב"ב  סמוך  רפואי  לארגון   *
6,300 נוחות,  שעות  מזכיר/ה, 

ש''ח. קריירה 072-22-222-62
[20043625]

מבצע לקראת ֲ  mng ספרי תפירה
053- הנחה.   30-60% פורים 

3165873
[20051449]

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]

שיעורים פרטיים ָ
בגמרא,  מיקצועיים  עזר  שיעורי- 
פקס  גבוה  לסבסוד  אפשרות 
p4447220@ מייל   0722447220

gmail.com
[20051432]

ספרים 
ספרי  וכל  רמב"ם.  שו"ע.  ש"ס.טור. 
ישיבות  לחתנים  והדר",  "עוז 
וכוללים במחירים מוזלים משלוח 
לפרטים  תשלומים   10 עד  חינם 
והזמנות יצחק וויס 052-7199510

[20051515]

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

בהתחייבות! 8571355 - 054
[20049829]

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

נמוך!! 054-8571355
[20049322]

משכנתאות 
משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 
עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 
כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 
שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

דיו וטונרים 
סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 
חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 
להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[20040391]

תפילין 
והמיוחדים  המהודרות  התפילין   *
בד"ץ  בהשגחת  "וקשרתם"  של 
של  חידוש  החרדית,  העדה 
אישי  לשירות  והידור.  פאר 

 * 0548466552
[20049860]

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

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

השבת אבידה 
באזור  חמישי  ביום  זהב  שעון  נאבד 

גאולה בירושלים 052-7640844
[20051514]

053- בנתניה  לבן  זהב  צמיד  נמצא 
3104214

[20051507]

מטען  בתא  ילד/ה  של  נעל  נמצאה 
052- לב"ב  מאשדוד   350 קו  של 

058-3266505 7124641
[20051504]

נמצא צרור מפתחות ברחוב יחזקאל 
בירושלים כנראה חשובות לבעליהם 

050 – 4104528
[20051502]

דף היומי בבלי: חולין עא    דף היומי ירושלמי: שביעית ג    חובות הלבבות:
הלכה  יב-יג     ט,  ב"מ  יומית:  משנה  (המציאות)  הראשון  הנפש  חשבון 
יומית: או"ח תנא, כז - תנב, ב    רמב"ם יומי: מעשה"ק א-ג    שו"ע הרב - 
רב יומי: ט, ב-ד    דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' פ-צג    חפץ חיים: עשין 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' נג: ט-י  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:268:278:278:288:288:25סו"ז ק"ש מג"א
9:119:139:139:139:149:11סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:359:369:369:379:379:34סוף זמן תפלה מג"א
10:0510:0710:0710:0710:0810:05סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:5311:5511:5411:5611:5611:52חצות היום
12:2312:2512:2412:2612:2612:22מנחה גדולה

17:2217:1817:1917:2117:2017:16שקיעת החמה
זמנים למחר

4:585:004:595:005:004:57עלות השחר
5:375:395:395:395:405:37זמן ציצית ותפילין

6:276:376:296:316:316:26הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6762954 הר סיני 15, ב"ב   הר סיני 054-7458734 יפו 234 סנטר 1    בני ברק סנטר פארם תחנה מרכזית ירושלים
077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופרפארם מינסטור סופרפארם שיכון דן   תל אביב
077-8881300 שד' שאול המלך 4 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 למחרת סופר פארם יפו

077-8881950 אבן גבירול 153 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה   מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם קסטל
077-8880200 סופר פארם סינמול לב המפרץ 8843663 רח' קלאוזנר 9 שכ' עמליה    חיפה ק' השרון פארם נתניה

077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00   סופרפארם שד ההסתדרות 55    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון חולון

כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 213.52-
אתמול: 213.525-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
18-11

תל אביב
24-15

חיפה
18-12

גולן
17-11

טבריה
23-15

גליל
14-8

באר שבע
26-12

אילת
28-15

מזג האויר
ממטרים מקומיים

היום - מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. 
צפויים ממטרים מקומיים מלווים בסופות 

רעמים יחידות. חשש קל משטפונות 
בנחלי הדרום והמזרח. בצפון הארץ 

ובהרים יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות 
חזקות. ייתכן אובך. הטמפרטורות יהיו 
גבוהות מהרגיל לעונה. בערב הגשמים 

יתחזקו. 

חמישי - מעונן חלקית עד מעונן. 
הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. יוסיפו 
לרדת ממטרים מקומיים מלווים בסופות 

רעמים יחידות. בנחלי הדרום והמזרח 
קיים חשש משטפונות. משעות הצהרים 

הגשמים יתמעטו בהדרגה וייחלשו.

שישי - מעונן חלקית. תחול ירידה קלה 
נוספת בטמפרטורות. בצפון הארץ יתכן 

גשם מקומי, ברובו קל.

שבת - גשמים ירדו מדי פעם בצפון הארץ 
ובמרכזה. ייתכנו סופות רעמים יחידות. 

בחרמון ירד שלג. תחול ירידה קלה נוספת 
בטמפרטורות.

שבתשישיחמישי
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שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
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
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מופע ליל שישי עם מרדכי בן דוד
בליווי ’תזמורת המנגנים‘ המורחבת 
בניצוחו של מאסטרו מוישי רוט
ובליווי מוסיקלי של ’מקהלת קולות‘

סופ"ש היסטורי ויחודי
במלון צפורי בכנרת

עם גדול הזמר החסידי
מרדכי בן דוד

תפילות שבת ועונג ליל שבת בליווי ’מקהלת קולות‘

פנסיון
מלא

בריכה
וחדר ספא

סעודות שף
עשירות

חדרי יוקרה
וסויטות פאר

נוף
לכנרת

שתיה חמה
ופינוקים
24 שעות

04-614-1111
053-313-1884 אוהל יעקב 4, טבריה |
y a e l h o t e l s @ g m a i l . c o m

בכנרת

ב- ד אדר א' פרשת תרומה  7-9

האירוע סגור לאורחי המלון

חדרים
אחרונים!

שלושה פועלים נפצעו 
בתאונות עבודה

מאת חיים מרגליות

נפצעו  פועלים  שלושה 
שהתרח־ שונות,  עבודה  בתאונות 

שו אתמול בשעות הצהריים.
מדחפור  נפל   45 כבן  פועל 
שלו־ לפארק  פסולת  פינוי  באתר 

לית החורף (בריכת דורה) בנתניה. 
סניף  הצלה'  ב'איחוד  חובשים 

רפואי  טיפול  לו  העניקו  נתניה 
פונה  הוא  מכן  ולאחר  ראשוני 
בניידת טיפול נמרץ לבית החולים 

כשמצבו מוגדר בינוני.
עד  בינוני  נפצע  נוסף  פועל 
ברחוב  מגובה  שנפל  לאחר  קשה 
שלומי  בירושלים.  משה  אגרות 
אטיאס נהג האמבולנס של 'איחוד 
במתקין  "מדובר  כי  תיאר  הצלה' 
כדי  תוך  מגובה  שנפל  מזגנים 
של  השניה  בקומה  מזגן  התקנת 
הראשוני  הטיפול  לאחר  המבנה. 
שהענקנו לו בזירת האירוע בסיוע 
סניף  הצלה'  ב'איחוד  חובשים 
ירושלים הוא פונה בניידת טיפול 
נמרץ להמשך קבלת טיפול רפואי 
מח־ סובל  כשהוא  החולים  בבית 

גוף  ובפלג  בראש  ופציעות  בלות 
עליון".

פו־ נפצע  נוספת  בתאונה 
שנפל  לאחר  בינוני  באורח  על 
עבודתו  כדי  תוך  משא  ממעלית 
תובל  ברחוב  מרכול  של  במחסן 

במעלות.
ביחידת  חובש  מרום  אייל 
הצלה'  'איחוד  של  האופנועים 
ראשוני,  רפואי  סיוע  לו  שהעניק 
פונה   30 כבן  הפצוע  כי  סיפר 
להמשך  נמרץ  טיפול  בניידת 
הר־ במרכז  רפואי  טיפול  קבלת 

פואי לגליל בנהריה כשהוא סובל 
ובפלג  בראשו  ופציעות  מחבלות 

גופו העליון. 

8

תופעה: התעניינות במדינות ערב ובמיוחד 
באיראן לרכישת ציורים של היטלר ימ"ש

מאת א. למל

של  ורישומים  ציורים  עשרות 
אלו  בימים  מוצעים  ימ"ש  היטלר 
למכירה פומבית בעיר נירנברג שב־
הפו־ המכירות  בית  ידי  על  גרמניה, 
מביות 'ויידלר'. בית המכירות מציע 
ככל  שבוצעו  ורישומים  ציורים   31

הנראה על ידי היטלר ימ"ש עצמו. 
בג־ עיתונאי  קולדהוף,  סטפן 

מהרוכשים  רבים  כי  אמר  רמניה, 

ומאיראן  ערב  ממדינות  מגיעים 
שבהן יש רמת אנטישמיות גבוהה, 
"וזה מעודד את הרכישה של יצי־

רות כאלו", לדבריו.
המכירות  בית  דובר  לדברי 
לי־ גבוה  ביקוש  ישנו  הפומביות, 
צירות של הצורר הנאצי. "אנשים 
היטלר  של  עבודותיו  את  קונים 
מההיסטוריה.  בחלק  מדובר  כי 
מגיעים  הפוטנציאליים  הלקוחות 
מוזיאון  כולל  העולם,  רחבי  מכל 

בברזיל", ציין הדובר.
יצוין כי החוק הגרמני מאפשר 
יצירות  פומבית  במכירה  למכור 
עוד  כל  עצמו,  היטלר  שצייר 
נאציים  סמלים  מכילות  אינן  הן 
רישו־ ההערכות,  פי  על  עליהן. 

עשויים  היטלר  של  קטנים  מים 
כל  יורו   150 של  בסכום  להימכר 
ציורים  של  מחיריהם  בעוד  אחד, 
סכום  עד  להגיע  עשויים  גדולים 

של 45 אלף יורו.
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