
מאת סופרנו הצבאי

השנתית  המודיעין  הערכת 
המטה  שולחן  על  הונחה  ל־2019 
מחודש  פחות  צה"ל,  של  הכללי 
הרמטכ"ל  לתפקידו  נכנס  מאז 
במקביל  כוכבי.  אביב  אלוף  רב 
הנ־ לכל  'הראש'  שהיא  לאיראן 
הנושא  היא  עזה  במרחב,  עשה 
המרכזי והמדאיג: באגף המודיעין 
ליוזמה  הפוטנציאל  כי  מעריכים 
והג'יהאד  החמאס  מצד  התקפית 
להתר־ ועשויה  מאוד  גבוהה  היא 

חש עוד לפני הבחירות לכנסת.
יוזמה  המודיעין,  הערכת  לפי 
בדמות  לבוא  יכולה  התקפית 
פעולה  ממנהרה,  טרור  פעולת 
אוטובוס  על  ירי  כמו  נקודתית 
המערכת  את  שיזעזע  דבר  וכל 

תפתח  שישראל  לכך  לגרום  בלי 
בכמה  מקסימום  אלא  במלחמה, 
'ימי קרב' כמו שמכנים זאת בצבא. 
החמאס מאותגר, רוצה להסיר את 
המצור מעל עזה ולכן מוכן לעשות 
למי־ ישראל  את  שיביאו  פעולות 

בחירות  זמן  האפשרויות.  כל  צוי 

הוא עיתוי טוב לכך.
הש־ המודיעין  הערכת  לפי 

גם  המודיעין,  אגף  של  נתית 
אסטרטגי  פוטנציאל  יש  באיו"ש 
של  הרמה  באותה  לא  להסלמה. 
עזה אבל גזרת איו"ש מונחת היטב 

ההחלטות.  מקבלי  של  לפתחם 
להיות  יכול  להסלמה  הרקע  שם 
הסת־ טראמפ,  של  המאה  עסקת 

לקות אבו מאזן או גורמים אחרים 
בשטח שידליק את הגזרה.

אמ"ן: סבירות גבוהה לעימות בעזה; 
איראן תוכל להגיע לפצצה בתוך שנתיים

לפי הערכת המודיעין, עימות בעזה יכול להתלקח עוד לפני הבחירות ^תכנית המתקפה של חיזבללה 
נפגעה קשות - אך לא הוסרה ^ בהוראת הרמטכ"ל הנכנס: עשר סוללות כיפת ברזל יהפכו למבצעיות 

איראן: 27 אנשי משמרות המהפכה נהרגו 
בפיגוע התאבדות סמוך לגבול פקיסטן 

ארגון הטרור הסוני – בלוצ'י 'ג'יש אל עדל', קיבל על עצמו את האחריות 
לפיגוע וציין כי הוא בוצע לרגל 'ועידת ורשה' ו'יום המהפכה' האיראני

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מתקפת טרור בוצעה אתמול 
המהפכה,  משמרות  אנשי  נגד 
בלוצי'סטאן,   – סיסתאן  בחבל 
בין  הגבולות  במשולש  השוכן 
ואפגניסטן.  פקיסטן  איראן, 
אדם,  בני   27 נהרגו  במתקפה 
האיראניים  התקשורת  כלי  ולפי 
רובם  לפחות  או  כולם,  ההרוגים 
משמרות  אנשי  הם  המכריע, 
בפיגוע  נפצעו  בנוסף  המהפכה. 
הם  גם  נוספים,  אדם  בני  עשרה 
משמרות  אנשי  הנראה  ככל 

המהפכה. 

מחבל  ביצע  הפיגוע  את 
של  בשליחותו  שפעל  מתאבד, 
עדל'  אל  'ג'יש  הטרור  ארגון 
('צבא הצדק'). הארגון הוקם על 
הלאום  בני  סונים  מוסלמים  ידי 
של  לכינונה  החותרים  הבלוצ'י, 
בחבל  עצמאית  בלוצ'ית  מדינה 

סיסתאן – בלוצ'יסטאן.
הארגון  שפרסם  בהודעה 
לאחר הפיגוע הובהר כי הפיגוע 
יצא לפועל כנקמה על החגיגות 
לרגל  האיראני  המשטר  שערך 
האסלאמית,  למהפכה  שנה   40
אדם.  בני  רבבות  השתתפו  בהן 
שמ־ הארגון  הבהיר  כן  כמו 

לכבוד  בוצעה  הטרור  תקפת 
ועידת ורשה המתקיימת בימים 
האיראני  באיום  ועוסקת  אלו, 
התיכון  המזרח  על  המרחף 

כולו. 
כבר  הבלוצ'י  הטרור  ארגון 
התפרסם בעבר בזכות מתקפות 
לפועל  שהוציא  נועזות  טרור 
נגד המשטר האיראני, בהן לקי־

חה בשבי של חיילים איראניים 
הצבת  לאחר  להורג  והוצאתם 
נדרשה  במסגרתו  אולטימטום 
איראן לשחרר את כל העצורים 
בהש־ החשודים  הבלוצ'ים 

תייכות לארגון. 

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
ש"ח בא"י: 5.00  המחיר   | י"א  שנה   | גליון 3080   | פברואר   14 | תשע"ט  א'  באדר  ט'  תצוה,  פר'  חמישי  יום   | בס"ד 
(הכוונה) התשיעי  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | יא  שביעית   - ירושלמי   | עט  חולין   - בבלי  היומי:  דף 

אברהם יצחק קרימלובסקי
בהר"ר יחיאל זאב הי"ו

ישיבת שערי תורה
אשדוד

מלכי וצלר
בהר"ר ישראל משה אליהו הי"ו
סמינר הישן
רמת שלמה – ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום רביעי, אור לט' באדר א' תשע"ט

pr i ce s :  N .Y .  /  N . J .  $6 . 00   |  o the r  i n  U . S .  $7 . 00   |  Eu rope  €4 .00   |  Eng land  £4 .00

אטרקציה אמיתית: גלגל 
ההגרלות בדוכן 'המבשר'
בפעם הראשונה בתולדות היריד: חגיגת מתנות פרסים סביב הגלגל ^ סיכויי 

זכיה גבוהים במיוחד בפרסים יקרי ערך ^ ההגרלות ללא עלות וללא התניות ^ 
מיועד לכל משתתפות האירוע ^ מאות זוכות לאורך שעות היריד!

מאת ג. לוין

מיזם  הוא  הפרסים'  'גלגל 
השנה  שיופעל  ואטרקטיבי  חדש 
מבית  'לבית'  ביריד  לראשונה 
לצד  יוצב  הענק  הגלגל  'המבשר'. 
ויהיה  ביריד,  'המבשר'  עיתון  דוכן 
נושאות  להגרלות  מוקד  נקודת 

הפתו־ הגרלות  ערך,  יקרי  פרסים 
חות לכל המשתתפות באירוע. 

יש לציין כי חברות שונות לק־
חו חסות על הפרסים, והללו יחו־

לקו במקום לזוכות. כדי להשתתף 
המשתתפות  על  יהיה  בהגרלות 
להגיע למקום עם התלוש שיצורף 
תקבל  אותה  המתנות,  לשקית 

על  ליריד.  כניסתה  עם  אחת  כל 
התלוש יש למלא פרטים אישיים, 
ולקבל   במקום  לדיילות  למסור 
בתמורה כרטיס גרוד הנושא אפ־

שרות הפעלת גלגל הפרסים. 
כמות אדירה של כחמש מאות 
תחולק  במיוחד  שווים  פרסים 

נתניהו ושר החוץ של עומאן נועדו 
בוורשה; "עידן חדש לעתיד"

ראש הממשלה נפגש בשולי ועידת ורשה עם יוסף בן עלאוי 
אחרי  נתניהו   ^ עומאן  סולטן  עם  שקיים  לפגישה  בהמשך 
המפגש: "יהיה מפגש גלוי עם נציגי מדינות ערביות מובילות 

כדי לקדם את המלחמה באיראן"

מאת מרדכי גולדמן

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
של  החוץ  שר  עם  אתמול  נפגש 
בוורשה.  עלאוי  בן  יוסף  עומאן 
כי  הפגישה  בפתח  אמר  נתניהו 
הסולטן  של  האמיצה  "ההחלטה 

בעו־ לבקר  אותי  להזמין  קאבוס 
היא  בעולם.  לשינוי  מביאה  מאן 
אחרים  לרבים  הדרך  את  סוללת 
 – אמרת  שאתה  מה  את  לעשות 
לה־ אלא  בעבר  תקוע  להיות  לא 
הולכים  רבים  העתיד.  אל  תקדם 

החורף חוזר: גשמים ומזג 
אוויר סוער לאורך סוף השבוע

מאת חיים מרגליות

החל מהיום תפקוד את ישראל 
עד  כאן  שתשהה  חורפית  מערכת 
השירות  פי  על  קודש.  שבת  אחרי 
המטאורולוגי היום ירד גשם מקו־
מי בעיקר בצפון הארץ ויתכנו סו־
פות רעמים יחידות. הטמפרטורות 

יתח־ הרוחות  ניכרת.  במידה  ירדו 
יתכן  ובדרומה  הארץ  במרכז  זקו. 
בלילה  שלג.  ירד  בחרמון  אובך. 
לאורך  ויתפשטו  יתחזקו  הגשמים 
הגבוהות  ובפסגות  החוף  מישור 

של הרי הצפון יתכן שלג.
מקומיים  גשמים  שישי  ביום 
יחידות  רעמים  בסופות  מלווים 
צפויים לרדת בעיקר בצפון הארץ 
בחרמון  ירד  שלג  החוף.  ובמישור 
ובצפון הרמה. יוסיפו לנשב רוחות 
מהרגיל  קר  להיות  ויוסיף  ערות 
ובמרכזה  הארץ  בדרום  בעונה. 
הגש־ צפויים  בלילה  אובך.  יתכן 

מים להתחזק ולהתפשט למרכז.
לרדת  צפויים  קודש  בשבת 
גשמים לפרקים המלווים בסופות 
ועד  הארץ  מצפון  יחידות  רעמים 

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

פוטנציאל גבוה לעימות. מהומות בעזה



יום ה', ט' באדר א' תשע"ט | המבשר | עמוד ב

מאת שלמה גרין

משה  'כולנו'  ויו"ר  האוצר  שר 
להוזלת  תכנית  על  הכריז  כחלון 
התכנית,  פי  על  היום.  מעונות 
יעמוד  לילד  מסובסד  מעון  מחיר 
והאח־ לחודש  שקל  כ־1,200  על 
תועבר  המעונות  על  המלאה  ריות 
החינוך.  למשרד  הכלכלה  ממשרד 
כמו כן, יתאפשר לקיים רצף חינוכי 
החל מגיל שנה ועד לגיל 3 בעקבות 

חקיקת חוק חינוך גיל הרך.
אמר  העיתונאים  במסיבת 
נשפך,  מלל  כי "הרבה  האוצר  שר 
פילוגים,  חיבורים,  על  שמענו 
דבר  ונאומים.  חיסולים  רשימות 
הם  מה  כולם,  לומר  שכחו  אחד 

מתכוננים לעשות לטובת הציבור, 
לטובת  הצעירים,  הזוגות  לטובת 
כולנו  הרך.  הגיל  לטובת  הילדים. 
האחרונות  שנים  ב־4  הוכיחה 
לזולת,  דאגה  בין  סתירה  שאין 
חזקה.  וכלכלה  שוויון,  חמלה, 
אנחנו  היום,  של  התכנית  לגבי 
הצעי־ לזוגות  קשה  כמה  יודעים 

רים לשלוח למעון. אנחנו מכירים 
החינוך,  איכות  את  העלויות,  את 
אני  לשנות.  צריך  כי  והחלטנו 
במעון  תהיה  שלי  שהנכדה  רוצה 
בפיקוח במשרד החינוך ולא תחת 
שכל  רוצה  ואני  העבודה,  משרד 
ילדי ישראל יקבלו חינוך איכותי, 
איכותי במחיר הוגן. אלה הדברים 

שאנחנו נציג היום".

גנץ נגד נתניהו: "ההתרברבות 
בפעולות צה"ל - חציית קו אדום"

הליכוד בתגובה: "גנץ שהודה שסיכן את חייהם של לוחמי גולני למען 
הפלסטינים הוא האחרון שיטיף מוסר"

מאת מאיר ברגר

יו"ר מפלגת חוסן לישראל, בני 
גנץ, נאם אמש בכנס ראשי המטות 
שלא  לנתניהו  וקרא  המפלגה  של 
הבטחונית  הפעילות  את  לחשוף 
מעבר  שמתבצעת  ישראל  של 

לגבול.
נתניהו,  הממשלה  "ראש 

ועכשיו  פטריוטים  שנינו  אנחנו 
אני  השני.  מול  האחד  מתמודדים 
מעשה  ישנו   – דורש  ואני  מבקש 
אחד שחייב להיות אסור בתכלית 
הח־ בקוד  הפגיעה   – האיסור 

וההתרברבות  הבטחונית  שאיות 
 - צה"ל  של  הסודית  בפעילות 
צה"ל",  חיילי  את  לסכן  עלולים 

אמר גנץ.

הבטחון  בענייני  ''השימוש 
קו  חציית  הוא  קמפיין  לצורכי 
מיד",  להסתיים  שחייבת  אדום 

הוסיף הרמטכ''ל לשעבר.
הבחי־ למערכת  התייחס  גנץ 

'חוסן  של  המטרה  כי  ואמר  רות 
בבחירות  נצחון  היא  לישראל' 
והקמת ממשלת אחדות ממלכתית 

לאומית.
את־ ויחד  חברים,  היעד,  ''זהו 

נצעיד  אתכם  יחד  בו.  נעמוד  כם 
אותה  ונהפוך  קדימה  ישראל  את 
יודעים  שכולנו  המופת  למדינת 
מדינת   – להיות  צריכה  שהיא 
שהיא  יודעים  שכולנו  המופת 

יכולה להיות.
השיח  על  להשפיע  ''הצלחנו 
האלטרנטי־ אנחנו  הציבורי. 

השלטון.  להחלפת  היחידה  בה 
מה  את  לכולם  להבהיר  הצלחנו 
הד־ מתחילת  כבר  ידענו  שאנחנו 

את  להחליף  וצריך  אפשר   – רך 
בכוחות  באפריל,  וב־9  השלטון, 
את  ונחליף  ננצח   – משותפים 

השלטון''.
מתרגש  אינו  הוא  כי  טען  גנץ 
מפלגתו.  נגד  השלילי  מהקמפיין 
 – ומחלישים  משמיצים  ''הם 
הם  ומחזקים.  מתחזקים  ואנחנו 
ומ־ מתחברים  ואנחנו   – מפלגים 

חברים. אין צורך להתרגש – הגל 
בא־ בתשעה  יעלם  הזה  העכור 
מדי  יותר  לשפיות.  ונחזור  פריל 
של  עתידה   – המאזניים  על  מונח 
שלם  דור  כאן  יש  שלנו.  המדינה 

שרוצה תקווה.
בריאות  מערכת  כאן  ''יש 
מערכת  כאן  יש  להציל.  שצריך 
מי־ כאן  יש  לשקם.  שעלינו  חינוך 

ליוני ישראלים שמבקשים לחיות 
עלינו  מסתכלים  הם  יותר.  טוב 
רואה  אני  אותם.  רואים  ואנחנו   –
חייבים  שאנחנו  יודע  ואני  אותם 
לנצח. ואז אני רואה אתכם – ואני 
לראשי  גנץ  אמר  שננצח",  יודע 

המטות.
בתגובה:  נמסר  מהליכוד 
מוסר  להטיף  שיכול  ''האחרון 
שסיכן  בקולו  שהודה  גנץ  בני  זה 
למען  גולני  לוחמי  של  חייהם  את 

הפלסטינים''.
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חמאס שינה את האסטרטגיה שלו 
אתמול  שהוצגה  כפי  צה"ל  של  המודיעין  אגף  הערכת 
האחרונות.  בשנים  ביותר  המדאיגות  אחת  היא  לציבור 
את  להגביר  המדינה,  מקברניטי  שינה  להדיר  חייבת  היא 
בו  הציבור.  ערנות  את  ולהגביר  הבטחון  במערכת  הדריכות 
פוליטיות  במחלוקות  עצמה  מכלה  בישראל  שהחברה  בזמן 
ומתישה את עצמה מפתחים אויבי המדינה, הרוצים להשמידה 
אסטרטגיות חדישות העלולות להעמיד אותה במצבים קשים 
זאת  שאין  אף  המודיעין,  הערכת  בהם.  עמדה  טרם  שהיא 
כוונתה, מחייבת את אזרחי המדינה לשקול היטב למי הם יתנו 
את קולם בעוד פחות מחודשיים, שכן מן הממשלה החדשה 

והקבינט הבטחוני שלה עלולים להידרש החלטות קשות.

בתכניות  המודיעין  שחשף  השינויים  עקב  עכשיו,  כבר 
הפעולה של חמאס, מיהר ראש המטה הכללי החדש רב אלוף 
הצבא  מוכנות  של  העדיפויות  סדר  את  לשנות  כוכבי  אביב 
סדר  בראש  עזה  ברצועת  ללחימה  ההיערכות  את  ולהעמיד 
לתרחישי  אופרטיביות  תכניות  לאשר  צה"ל,  של  העדיפויות 
הלחימה האפשריים ולהקים מינהלת מטרות שתאתר מטרות 

איכותיות בעזה ותכין תכניות פעולה לתקיפתן. 

לחמאס  לו  די  כי  היתה  ההערכה  האחרונה  העת  עד  אם 
העבודה  הנחת  מעטות,  תקריות  של  ובייזום  הגבול  בחימום 
לנסות  קרקעית,  תקיפה  ליזום  עלול  שחמאס  היא  כעת 
ולהשתלט על יישובים או מחנות ולהביא לתגובה ישראלית 
הן  המודיעין,  הערכת  לפי  הן,  אחרות  אפשרויות  חריפה. 
הקיימות,  המנהרות  מתוך  ירי  ישראל,  ערי  לעבר  טילים  ירי 
נ"ט.   בטילי  ישראליות  במטרות  אבדות   ורבת  קשה  פגיעה 
כיבוש  צופה  ואינו  ממש,  למלחמה  ערוך  אינו  חמאס  כי  אף 
הערמומי  חמאס  מנהיג  זאת  בכל  הרצועה,  את  ישראלי 
אבדות  לספוג  ונכון  בעימות  דוגל  סינוואר,  יחיא  והמהמר 
יוביל  ישראל,  על  בין־לאומי  לחץ  ישיג  שבכך  בטחון  מתוך 
ישראל  על  ולכפות  להתערב  האירופי  והאיחוד  האו"ם  את 
תמורת  שכן  להסתמך  מה  על  יש  לחמאס  חדשים.  הסדרים 
של  המועד  קצרי  בעימותים  אש  להפסקת  להסכים  נכונותו 
ישראל  שילמה  האוויר  חיל  ותגובות  ישראל  על  רקטות  ירי 
כספים.  והעברת  בטון  הכנסת  מעברים,  פתיחת  בוויתורים, 
העברת  בהמשך  תומכת  הבטחון  שמערכת  אפוא  מפליא 
בהערכת  השינוי  לנוכח  הראוי  מן  לחמאס.  קטאר  כספי 
התמיכה  המשך  את  לאפשר  אם  ולשקול  לשוב  המודיעין 

הכספית בחמאס.

הן  דאגה  שמעוררים  המודיעין  בהערכת  אחרים  ענינים 
מעיראק.  ישראל  לעבר  טילים  תירה  שאיראן  האפשרות 
ולהפסיק  העמימות  את  לחדש  ממליצה  היא  כך  ומשום 
להתגרות באיראן בלקיחת אחריות על תקיפות. צה"ל אומנם 
השמיד את מנהרות התקיפה של חיזבללה במבצע 'מגן צפוני' 
אבל עדיין הם לא נטשו את תכניות התקיפה הקרקעית בגליל. 

ולהכנת  וההיערכות  למעקב  לאימונים,  לכוננות,  ומלבד 
העורף לפגיעת טילים, יש להתפלל לתשועת ד' וכשם שגאלנו 

מנכלי המן הארור, כן יושיענו מן האגגים של ימינו. 

הקלדה 
הקלדת  של  הפארסה 
בליכוד  מחדש  הקלפיות  נתוני 
שלא  עליבותו,  על  מעידה 
התהליך  של  הזדהמותו,  לומר 
הדמוקרטי שעד תמול שלשום 
על  בתחרות  עסקו  רק  כולם 
ועל  עליו  השבחים  הרעפת 

מייבאיו.
הוחלט  שעליו  המוָֹצא 
להיחלצות  השלטון  בסיעת 
התהיות  לנוכח  הפלונטר  מן 
הקשות שעלו מתוצאות האמת, 
הוחלט  לא  כשלעצמו.  מרתק 
הקולות  את  לספור  למשל  שם 
מחדש, החלטה שאמורה היתה 
בעקבות  מתבקשת  להיות 
פשוטות  הלא  העדויות 
והסתירות המהותיות שהתגלו. 
פתרון  על  הלכו  זאת  במקום 
ביניים בדמות הקלדה מחדש. 

תדמיתי  רווח  בכך  יש 
בחשיבותו.  להגזים  שקשה 
פערים  בסוף  יימצאו  אם  גם 
התוצאות  בין  משמעותיים 
התוצאות  לבין  שהוכרזו 
הבדיקה  כתום  שיתגלו 
להדביק  יוכלו  לא  החוזרת, 
לליכוד ולמוני הקולות מטעמו 
אשמת זיוף. לכל היותר ידברו 
הקלדה.  טעויות  שהיו  כך  על 
בהקלדה  טעות  המינוח  עצם 
לאצבע  כמותו.  מאין  נוח 
בטעות  שמצמידה  סוררת 
שתי  לצד  אפס  הספרה  את 
ניתן  לא  לה  שקדמו  ספרות 
לייחס כוונות זדון. לכל היותר 
לאחר  המקליד  של  עייפותו  זו 
הבחירות  של  אינטנסיבי  יום 
ספירת  של  ארוך  ולילה  עצמן 

הקולות. קורה.
התוצאה  נודעה  בטרם  עוד 
התגלה  הבדיקה  של  הסופית 
שבקלפי  למשל  אתמול 
בקריית מלאכי ייחסה התוצאה 
הרשמית לא פחות משש מאות 
יואב  לטובת  קולות  וארבעים 
החדשה  ההקלדה  בתום  גלנט. 
אותה  מבצעים  בדיוק  (כיצד 
אולי  מחדש?  סופרים  לא  אם 
זה רק שם שיווקי סולידי יותר 
למה שבעצם מתבצע?) התברר 
כי במקום שש מאות וארבעים, 
בלבד.  וארבעה  שישים  אלו 
הוא שאמרנו: אפס אחד שנוסף 

במחי הקלדה.
מוסיפה  לא  הזו  הסאגה 
את  ומציגה  רב  כבוד  לליכוד 
נלעג  באור  כולו  הזה  התהליך 
והפוך לחלוטין מזה שלו ייחלו 
מאמריקה  השיטה  מייבאי 
נתניהו  ובנימין  הרחוקה 

בראשם.

הקלטה
ועמו  מתקדם  העולם 
שלל  על  הטכנולוגיה 
זמנית.  בו  וסכנותיה  שכלוליה 
הפוליטיקאים  זאת,  למרות 
מעודכנים  להיות  שאמורים 
מפגרים  לא  ולגמרי  מכולם 
עצמם  מוצאים  בהתמצאותם, 
כשוכחים  פעם  אחר  פעם 
ליכולות  מודעים  בלתי  עד 
האורבות  הטכנולוגיות 

לפתחם.
מדי  עצמו  על  חוזר  זה 
גם  אחת  ולא  בחירות  מערכת 
בעיצומן של קדנציות. יושבים 
להם פוליטיקאים מדושני עונג, 
ומהתבונה  מעצמם  בעיקר 
השוכנת בין כתפיהם. מכל עבר 
תקשורת  באנשי  מוקפים  הם 
אבל  שלהם.  הציוד  שלל  על 
להתלחש  לעצמם  מרשים  הם 
במרחק  אין  משל  ולהתלחשש 
תיעוד  אבזרי  מפיהם  יריקה 
כל  ולתעד  לקלוט  שמסוגלים 

מונולוג וכל דיאלוג.
אתמול נפלו קרבן לתופעה 
מפלגת  של  העיקש  היו"ר 
של  השמחה  וחתן  העבודה 
למקום  שהגיע  המפלגה 
ח"כ  בפריימריז,  הראשון 
את  המשיל  (מישהו  שמולי 
העבודה  במפלגת  הצהלה 
להלוויה  ברכבו  שהגיע  לאדם 
חניה  יש  כי  לגלות  ושמח 
לוחש  תועד  שמולי  בשפע). 
דיבורים  יש  "שוב  כי  לגבאי 
ברק".  של  חזרתו  על  במפלגה 
גבאי, בזחיחות אופיינית, שואל 
אם  רטורית  שיחו  איש  את 
הוא  נחוץ.  לו  נראה  כזה  מהלך 
של  בסגנון  מפרק  והוא  מותיב 
להתאבדות  נלך  "מה,  שאלה: 

קולקטיבית?".
משמח  די  כל,  קודם  אז 
לשמוע שגם במפלגה האבודה 
קולטים כי המטבע השחוק של 
ברק אינו עובר לסוחר וכי חבל 
האבודות.  במניותיו  להשקיע 
משוכנעים  עדיין  כי  אפס 
נקראת  כזו  חבירה  שרק  שם 
ולא  קולקטיבית  התאבדות 
לתוצאה  שלהם  הריצה  עצם 
או  שישי  כגלגל  מראש  ידועה 
האחוריים  בספסלים  שביעי 

של הכנסת הבאה.

הוקעה
במפלגתו  מתמודדים  איך 
ההישגים  שלל  עם  גנץ  של 
של  והבטחוניים  המדיניים 

נתניהו וממשלתו.
הישגים  להכחיש  קשה 
יותר  המנוסה  לפיד,  כאלו. 
וריקה  מתלהמת  ברטוריקה 
עדותו  את  מרחיק  מתוכן, 
במרכזים  הצפיפות  לתחומי 
הרפואיים. ואילו גנץ ותעמולתו 
שההתרברבות  כך  על  מלינים 

מסוכנת לישראל. 
מזויפת  הזו  הדמגוגיה 

מתוכה, שקופה ולא משכנעת.

לקראת הבחינות והרישום לישיבות לצעירים

תלמידי כיתות ח' בת"ת יסודי התורה בעכו 
התברכו במעונם של גדולי ישראל שליט"א

והרי־ הבחינות  תקופת  לקראת 
עשרות  זכו  לצעירים,  לישיבות  שום 
התורה  יסודי  הספר  בית  תלמידי 
גדולי  מרנן  של  למעונם  להיכנס 
החומר  על  להבחן  שליט"א,  ישראל 
לה־ מפיהם  ולהתברך  בת"ת  הנלמד 
צלחה במבחנים לישיבות הקדושות.

ההסעות',  'קרן  ילדי   – הנערים 
שבחלקם  קירוב  של  מבתים  הבאים 
אף רחוקים מתומ"צ, בזכות ההסעות 
מרחבי  בוקר  בכל  אותם  שמביאות 
העיר עכו אל ת"ת 'יסודי התורה' של 
לקבל  זוכים  בעיר,  העצמאי  החינוך 
חינוך תורני. עתה, עם הגיעם לכיתה 
המשך'  'טיפול  פרויקט  במסגרת  ח', 
את  מביעים  הם  ההסעות',  'קרן  של 
הבאה  בשנה  להמשיך  העז  רצונם 
ולגדול  קדושות  בישיבות  ללמוד 

כת"ח.
למעונו  התלמידים  עלו  תחילה 
שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  מרן  של 
רב  בחום  התלמידים  את  שקיבל 
על  אותם  לבחון  מזמנו  והקדיש 
הקצרה  הבחינה  לאחר  תלמודם. 
שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  מרן  בירך 
הלאה  לגדול  שיזכו  התלמידים  את 
ללמוד  ולהמשיך  ובירא"ש  בתורה 

בישיבות קדושות.
התלמידים  המשיכו  מכן  לאחר 
קרן  אבי  של  במעונו  נרגש  לביקור 
ההסעות, מרן ראש הישיבה הגראי"ל 
שמעו  התלמידים  זצוק"ל.  שטינמן 
ביתו  מבאי  שליט"א,  ליברמן  מהרב 
של מרן הגראי"ל זצוק"ל, על מסירות 
לחינוכם  זצוק"ל  הגראי"ל  של  נפשו 
הש־ בערי  ישראל  ילדי  של  הטהור 

דה. כידוע, ארגון 'קרן ההסעות' היה 
זצוק"ל,  הגראי"ל  מרן  של  עינו  בבת 
הטהור  החינוך  הצלת  את  בו  שראה 
ישראל.  ילדי  אלפי  עשרות  של 
הווסדו  מיום  הארגון  את  ליווה  הוא 
לעשות  הארגון  ראשי  את  והדריך 
ילד  אפילו  לאבד  לא  כדי  הכל 

אחד.
בהתרגשות  התבוננו  התלמידים 
בבית  התורה  ספוגי  בקירות  גדולה 
עם  לכל  תורה  יצאה  שממנו  הגדול 
ישראל. לאחר מכן הגיע למקום בנו, 
שליט"א,  שטינמן  שרגא  רבי  הגאון 
ראש ישיבות ארחות תורה, שהוסיף 
לספר לילדים על אביו מרן הגראי"ל 
להם  מדגיש  שהוא  תוך  זצוק"ל, 
הגראי"ל  מרן  אצל  העיקר  היה  מה 
זצוק"ל ומה הטפל ולכן קירות החדר 

לא זכו לסיוד ולצביעה במשך שנים 
שליט"א,  שטיינמן  הגר"ש  ארוכות. 
ואף  בלימוד  התלמידים  עם  שוחח 
הנלמדת  המסכת  על  אותם  בחן 
מהמקום  נפרדו  והתלמידים  בכיתה 

בהתרגשות גדולה.
לי־ התלמידים  המשיכו  משם 
שיבת פוניבז', שם זכו לקבלת ברכה 
הגאון  מרן  הישיבה  מראש  מיוחדת 
שליט"א,  אדלשטיין  גרשון  רבי 
טרם כניסתו לשיעור. ראש הישיבה 
מהם  ואחד  אחד  כל  בירך  שליט"א, 
באופן אישי שיצליח בהמשך הלימו־
הת־ כשאיפתו.  קדושה  בישיבה  דים 
לפני  השיעורים  בחדר  שהו  למידים 
הישיבה  בהיכל  בקרו  וגם  השיעור 
אוירת  את  ליבם  אל  סופגים  כשהם 
הישיבתית,  דאורייתא  הריתחא 
בני  את  עיניהם  למול  רואים  כשהם 
ורק  אך  שקועים  הקדושה  הישיבה 

בעולמה של תורה.
המרגש  החיזוק  מסע  לאחר 
בעכו  לת"ת  הילדים  שבו  והמרומם 
מתוך תחושת חיזוק והתעלות כשה־
נחרתים  התורה  מעיר  המראות  די 
של  לחיים  ולשאוף  להמשיך  בליבם 

תורה ולצמוח כת"ח.

אהוד ברק מודה: "מהפך 
שלטוני אינו ריאלי"

הבהיר: "לא חושב שהצורה הכי טובה בשבילי 
לעזור תהיה להיות במקום השני בעבודה"

מאת מאיר ברגר

ראש הממשלה לשעבר אהוד 
אינו  שהוא  אתמול  הבהיר  ברק 
הפולי־ במערכת  תפקיד  מבקש 
טית לקראת הבחירות הקרובות.

ברק:  אמר  ב'  לרשת  בראיון 
ולא  התפקידים,  בכל  כבר  "הייתי 
לא  לי.  להציע  נכון  שזה  בטוח 
חושב שהצורה הכי טובה בשבילי 
השני  במקום  להיות  תהיה  לעזור 
בעבודה. מעולם לא ביקשתי דבר, 

ובטח שלא אתחיל לבקש היום".
אחד  שאני  חושב  "אני 
בש־ היחידים  האופוזיציונרים 

לא  זה  האחרונות.  וחצי  נתיים 
סוד שאני פועל ככל יכולתי כדי 
שייווצר גוש שישיג את שני הד־

ברים – גם גוש חוסם של 61, וגם 
של  המפלגה  של  בגודל  מפלגה 
הסביר  גדולה",  יותר  או  נתניהו 
ראש הממשלה לשעבר. "כל דיון 
שיתקיים  הסיכוי  את  מקטין  בי 

הגוש ומזיק לסיכוי שזה יקרה".
סיטואציה  כי  הודה  בדבריו 
בה היה מתגבש גוש שמאל־מר־
כז משמעותי היתה עשויה להח־

הפוליטיים.  החיים  אל  אותו  זיר 
"חשבתי שאם לבני, משה יעלון, 
מתאח־ (היו  ואחרים  מרידור  דן 

מתבקש,  הייתי  שם  אם   – דים) 
הייתי נאלץ לשקול את זה. אבל 

גם זה לא התרחש". 
לשעבר  הממשלה  ראש 
גוש  של  הקמתו  כי  הוסיף 
שמאל־מרכז היתה יכולה לוודא 
אבל  נתניהו,  של  הדחתו  את 
אינה  היא  הנראה  ככל  כי  הודה 
איחוד  "זה  להתגשם:  עומדת 
אחת  בבת  להביא  שיכול  כוחות 
חברי  וכמה  שישים  של  לגוש 
יוח־ שהשלטון  שמבטיח  כנסת, 

גדולה  יותר  מפלגה  ותהיה  לף 
שזה  נראה  לא  כרגע  מנתניהו. 

עומד להתבצע".
ברק תקף את ראש הממשלה 
לפעי־ הצהרתו  בעקבות  נתניהו 

וטען  בסוריה,  הישראלית  לות 
המעצורים  את  נתניהו "איבד  כי 

ופוגע בבטחון".
צרכים  לשרת  נועד  "הרהב 
התח־ וגם  בחירות,  של  אישיים 

את  המשפט.  בית  מאימת  מקות 
נחטוף  הזה  הרהב  של  התוצאות 
בפני  מצויים  אנחנו  אחרי.  אולי 
אופורטוניס־ של  משונה  ברית 

גזעניים.  לקיצונים  שחברו  טים 
מכ־ שלהם  המשותף  הפרויקט 
הדמוק־ על  להתנפל  אותם  ריע 

רטיה הישראלית".

מנדלבליט: "אין מקום לפעולות חקירה נוספות 
בתיקי ראה"מ"; נתניהו: "נכנע ללחץ השמאל"
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לממשלה  המשפטי  היועץ 
לפניית  השיב  מנדלבליט  אביחי 
הממשלה,  ראש  של  כוחו  באי 
בקשות  השאר,  בין  כללה,  אשר 
נוספות  חקירה  פעולות  לבצע 
בת־ למרשם.  הנוגעים  בתיקים 
נמסר  לסנגורים,  ששוגרה  שובה 
מפי עוזרו הבכיר של היועמ"ש, כי 
בשלב בו אנו נמצאים לא נדרשות 

פעולות חקירה נוספות.
כן הובהר לסנגורים כי המידע 
ביותר,  חלקי  הינו  בידיהם  המצוי 
ואף צוין כי כמה מן הגורמים המו־

זכרים במכתבם, שלגביהם ביקשו 
כי תיגבה עדותם, כבר מסרו עדות 

במהלך החקירה.
חומר  זה  בשלב  כי  נמסר  עוד 
המשפ־ היועץ  אצל  נבחן  הראיות 
בע־ שהבהרנו  "כפי  לממשלה,  טי 

מהסתמכות  להימנע  מוצע   – בר 
על פרסומים שונים אודות חומרי 
על  העבודה  תהליך  או  הראיות 
בפרסומים  רק  ולדבוק  התיקים, 

הרשמיים".
ראש  מתח  להודעה  בתגובה 
ביקורת  נתניהו  בנימין  הממשלה 

לממשלה  המשפטי  היועץ  על 
ללחץ  נכנע  מנדלבליט  כי  וטען 
השמאל  ידי  על  נגדו  שמופעל 

והתקשורת, כלשונו.
השמאל  של  שהלחץ  "מצער 
והתקשורת כנראה גורם ליועמ"ש 
לפני  שימוע  על  ולהודיע  להיחפז 
תצא  שהאמת  בשעה  הבחירות, 
אחרי  רק  השימוע  בתהליך  לאור 
השוהה  נתניהו  אמר  הבחירות", 

בוורשה.
המשפטי  שהיועץ  לי  "צר 

לה־ בקשתי  את  דחה  לממשלה 
את  וגם  המדינה  עדי  עם  תעמת 
עשרות  לחקור  פרקליטיי  בקשת 
עדים שלא נחקרו ושמוכיחים את 

צדקתי".
"כל זה יקרה בתהליך השימוע 
וש־ הבחירות  אחרי  רק  שיתקיים 

כפי  נגדי,  הטענות  כל  יתרסקו  בו 
ציבור  אישי  נגד  לטענות  שקרה 
לאחר  רבב  ללא  שיצאו  אחרים 
על  להגן  ההזדמנות  להם  שניתנה 

עצמם", הוסיף ראש הממשלה.

רוסיה: מעמד רב רושם בהכנסת ספר 
תורה לבית חב"ד דוברי אנגלית במוסקבה

שמחת קהילת דוברי אנגלית במוסקבה ^ בהשתתפות רבה של רוסיה, שגרירים 
ואישי ציבור

מאת א. למל

נערך  תורה,  של  לכבודה 
ספר  הכנסת  של  רושם  רב  מעמד 
אנגלית  לדוברי  חב"ד  בבית  תורה 
של  רבה  בהשתתפות  במוסקבה, 
לאזאר,  בערל  רבי  הגאון  רוסיה 
יעקב  הרב  השליח  הקהילה  רב 
הקהילות  איגוד  נשיא  קליין,  הלוי 
אלכסנדר  הרב  ברוסיה  היהודיות 
ברדה, שגריר ארה"ב ברוסיה, שג־
ריר ישראל ברוסיה, התורמים הנ־
הקהילה  ובני  משפחה  בני  כבדים, 

הגדולה.
מיקומו של בית חב"ד המיוחד 
הוא  במוסקבה,  אנגלית  לדוברי 
בט־  – ומיוחד   אסטרטגי  במקום 

מוסקבה,  שבמרכז  המדרחוב  בור 
המיוחדת  האווירה  עם  ויחד 
המקום  זוכה  המגוונת,  והפעילות 

בת־ בעיקר  רבה,  לפופולאריות 
פילות ושיעורי התורה והחסידות 

במשך כל ימות השבוע.
רב  מפעיל  המקום  את 
הלוי  יעקב  הרב  השליח  הקהילה, 

קליין, שיחד עם משפחתו הצליחו 
לגבש את היהודים דוברי אנגלית 
מאוחדת  לקהילה  במוסקבה 
ביטוי  לידי  הבא  דבר  ומגובשת, 

בשמחות, ימי חג ועוד.
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כשהמטוס  נפצעו  נוסעים   13
בו עשו את דרכם מצרפת לישראל, 
הפצו־ עוצמתי.  אוויר  לכיס  נקלע 
הנחיתה  לאחר  מיד  טופלו  עים 
טיפול  להמשך  חולים  לבתי  ופונו 

רפואי.

בש־ אתמול  התרחש  האירוע 
טיסה  כאשר  הצהריים,  אחר  עות 
של חברת טרנסאווייה היה בדרכו 
הת־ שדה  לכיוון  שבצרפת,  מליון 
במהלך  בישראל.  גוריון  בן  עופה 
הטיסה נקלע המטוס למערבולות 
נפגעו  כך  ובשל  אוויר עוצמתיות, 

נוסעים ששהו במטוס. 

מי־ דיווח  העביר  הטייס 
בנתב"ג,  המבצעים  למרכז  די 
המתינו  הנחיתה  מסלול  ולצד 
את  לקבל  כדי  רפואה  כוחות 
וב־ הנחיתה  לאחר  הפצועים. 

כי  התברר  הנוסעים,  מצב  דיקת 
לבית  לפינוי  נזקקים  מהם   13

החולים.

היועמ"ש אסר על ראה"מ להצטלם 
עם חיילים; נתניהו: "הנחיה מוזרה"

קצינת מודיעין אמריקאית 
מואשמת בריגול לטובת איראן 
הקצינה ערקה לאיראן לאחר שסיימה את שירותה הצבאי, מסרה סודות צבאיים 

וסייעה בביצוע מתקפות סייבר נגד עמיתיה בעבודתה המודיעינית 
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בי־ לשעבר  מודיעין  קצינת 
מסכל  לריגול  המודיעין  חידת 
צבאיים  סודות  מסרה  בארה"ב, 
לרשויות באיראן, וסייעה לסוכנים 
סייבר  מתקפות  לבצע  איראניים 
בעבודתה  לשעבר  עמיתיה  נגד 

כקצינת מודיעין. 
הוציאו  בארה"ב  הרשויות 

הגב'   נגד  מעצר  צו  אתמול 
אירא־ סוכנים  וארבעה  וייט, 
מש־ בשירות  הפועלים  ניים 

לאחר  זאת,  המהפכה.  מרות 
מתקפות  את  ביצעו  שהארבעה 
הגב'  של  הדרכתה  לפי  הסייבר 

ווייט. 
קצינת  ההודעה,  פי  על 
בחיל  שירתה  לשעבר  המודיעין 
תשנ"ז  משנת  האמריקאי  האוויר 

מכן  ולאחר  תשס"ח,  שנת  ועד 
כעובדת  נוספות  שנתיים  עבדה 
קבלן בשירות צבא ארה"ב. בשנו־

תיה האחרונות בחיל האוויר, היא 
ביחידה  מודיעין  לקצינת  מונתה 
באיראן  ועסקה  מסכל,  לריגול 

בסיכול ריגול איראני. 
שסיימה  לאחר  אחדות  שנים 
כעובדת  בתחום  עבודתה  את 
בדעותיה  קיצוני  שינוי  חל  קבלן, 
הפכה  והיא  האידיאולוגיות, 
הש־ ווייט  איראן.  של  לתומכת 

נגד  איראנית  בוועידה  תתפה 
למו־ שבה  מכן  ולאחר  ארה"ב, 

לאיראן,  ערקה  בהמשך  לדתה. 
לידי  סודי  מידע  למסור  והחלה 
שמות  כולל  המהפכה  משמרות 
ביחידת  עבדה  עמם  עמיתים  של 
נוסף.  ומידע  המסכל,  הריגול 
לאיראנים  סייעה  גם  בהמשך 
הסייבר  מתקפות  את  לבצע 

כאמור. 
ג'ון דמרס, עוזר לתובע הכללי 
"זהו  כי  אתמול  אמר  ארה"ב  של 
כשמתברר  למדינה,  עצוב  יום 
פועל  שלנו  בצבא  ששירת  שאדם 
באופן נמרץ נגד העם שעליו הוא 

נשבע להגן".

אב וחמשת ילדיו 
חולצו מנחל דרגות
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לאחר מספר שעות של חרדה, 
אותרו וחולצו אמש ששה בני מש־
שנכנסו  ילדיו,  וחמשת  אב  פחה, 
בשעות הבוקר לטייל בנחל דרגות 

בדרום, ונותק עימם הקשר.
אם המשפחה, שנותרה בחניון 
יחד עם הרכב המשפחתי, דיווחה 
למשטרה כי היא לא מצליחה לי־
ויחידות  המטיילים  עם  קשר  צור 

ומתנד־ שוטרים  עם  יחד  החילוץ 
בים פתחו בסריקות.

כשהחשש  החשכה  רדת  עם 
לגורל הנעדרים עלה, הוזנק מסוק 
מה  זמן  ולאחר  לאזור  משטרתי 
מס־ דמויות  מספר  איתר  הוא 

תתרות לצד מצוק. 
עם  ליצור  הוזעק  קרקעי  כוח 
הצוותים  ואכן,  מגע,  המטיילים 
וחילצו  המשפחה  בני  אל  הגיעו 

אותם בשלום.

חצר הקודש ערלוי

הגאון הצדיק רבי זלמן סופר שליט"א רב דקהילת כתב 
סופר ערלוי בבארא פארק הגיע לביקור בארה"ק

השלישי  דהילולא  יומא  לרגל 
של כ"ק מרן הרה"ק ה'אמרי סופר' 
בנו  אמש  הגיע  זצוק"ל  מערלוי 
זלמן  רבי  הצדיק  הגאון  החשוב 
דוד ישעי' שליט"א רב דקהל כתב 
סופר ערלוי בבארא פארק לביקור 

בארה"ק.
ישהה  שליט"א  הרב  הגה"צ 
ישתתף  ימים,  שבוע  במשך  בארץ 
אביו  של  היארצייט  באירועי 
ישבות  ובשב"ק  זצוק"ל  הגה"ק 
הגאונים  הרבנים  אחיו  עם  יחד 
קהלות  רבני  שליט"א,  הצדיקים 
בשכונת  בארה"ק,  ערלוי  הקודש 

תל־ מאות  יתכנסו  שם  קטמון. 
של  מדרשו  בבית  וחסידים  מידי 
לשבת  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
התאחדות לרגל שבת שלפני יומא 

דהילולא רבה.
הנודע  שליט"א  הרב 
ובחיבוריו  העצומה  בגאונותו 
מר־ מפיק  פה  ובהיותו  הרבים 

ישיבות  בהיכלי  יבקר  גליות 
בירושלים  שמעון'  'אוהל  ערלוי 
ברק  בבני  יוחנן'  דרבי  ו'מתיבתא 
לפני  ובאגדה  בהלכה  וידרוש 
על  מקרוב  ויעמוד  התלמידים, 
ערלוי  מוסדות  של  התפתחותם 

בארה"ק.
מתלווים  הדגול  לאורח 
ערלוי  קהילות  מראשי  קבוצה 
ארצה  הבאים  הברית  בארצות 
י"ג  ביום  שיחול  ההילולא  לרגל 
אדר א' הבעל"ט, במלאת ג' שנים 
אותו  של  רום  לשמי  להסתלקותו 
צדיק משיירי כנסת הגדולה, אשר 
בישראל  וטהרה  תורה  הרביץ 
למעלה  במשך  תלמידים  לאלפי 
בבוקר  יעלו  ויחד  שנה,  משבעים 
הקדוש  לציונו  הבעל"ט  ב'  יום 
להתפלל  המנוחות  הר  במרומי 

לישועת הכלל והפרט.

ירושלים: חמישה נפצעו 
בשריפה שפרצה בבנין מגורים
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בבנין  אמש  פרצה  שריפה 
ברחוב  קומות  ארבע  בן  מגורים 
חמישה  ירושלים.  במרכז  ינאי 
במקום  פעלו  והצלה  כיבוי  צוותי 
חמישה  גבהים.  מנוף  בסיוע 
ארבעה  בהם  נפצעו,  דיירים 

ילדים.

הכבאים ריכזו בתחילה מאמץ 
הבעירה  ומוקד  הלהבות  לכיבוי 
של  התחתונות  בקומות  שהיה 
אחר  סרקו  הם  כשבמקביל  הבנין, 
שהם  תוך  פוטנציאליים,  לכודים 
לכלל  להתפשט  מהאש  מונעים 
כבד  עשן  אפוף  היה  הבנין  הבנין. 

וסמיך.
את  לבלום  הצליחו  הכבאים 

פעלו  הם  הבא  ובשלב  הלהבות, 
וכן  השריפה,  את  סופית  לכבות 
הרב  מהעשן  הבנין  את  אווררו 

שהצטבר בו.
כאמור  נפגעו  דיירים  חמישה 
ארבעה  מתוכם  עשן,  משאיפת 
בי־ במצב  הפצועים,  ילדים. 

לבתי  ופונו  טופלו  וקשה,  נוני 
החולים.

תפילת רבים בירושלים 
לסיום ימי השובבי"ם ת"ת

תתקיים  ת"ת,  השובבי"ם  ימי  של  האחרון  חמישי  יום  היום, 
תפילת רבים בישיבת המקובלים 'משכן בנימין' שע"י 'מוסדות אנשי 

מעמד' ברח' הרב זוננפלד 1, ירושלים, בשעה 12 בצהרים.
קריאת  תעניות,  פ"ד  פדיון  סליחות,  יאמרו  התפילות  במסגרת 
הרש"ש  הקדוש  לרבינו  שלום'  'נהר  סדור  ע"פ  עננו  תפילת  ויחל, 
זיע"א שיצא לאור עולם ע"י הישיבה. מסירת מודעה שנוהגים לומר 

בשבוע האחרון של שובבי"ם ת"ת.
לפני התיבה יעבור אחד מגדולי המקובלים בישיבה, שזכה לח־

בר למעלה מחמישים ספרים בתורת הנסתר.

מאת מאיר ברגר

נתניהו  הממשלה  ראש 
היועמ"ש  להחלטת  התייחס 
האוסרת  מנדלבליט  אביחי 
צה"ל  חיילי  עם  להצטלם  עליו 
בחירות,  לתעמולת  מחשש 
וכינה אותה – "הנחיה מוזרה".

כאן  להמריא  עומד  "אני 
הים  חיל  לבסיס  מירושלים 

בהודעה  נתניהו  אמר  בחיפה", 
רוצה  מאוד  "הייתי  שפרסם. 
לבסיס  פנימה  אתכם  לקחת 
מו־ הנחיה  איזו  להם  יש  אבל 

עם  להצטלם  אפשר  אי   – זרה 
חיילים".

הכריז  הממשלה  ראש 
עם  להצטלם  מתכוון  שהוא 
הת־ את  יפרסם  אך  החיילים, 

מונות רק לאחר הבחירות. 

13 נוסעים נפצעו בטיסה מצרפת 
לישראל בגלל כיס אוויר

כלכלת בחירות: 

שר האוצר הכריז על תכנית 
להוזלת מעונות היום

נכי צה"ל: "לפסול את מועמדותו של ד"ר עופר כסיף"
מאת דוד שמואלי

בטחון  למען  צה"ל  נכי  פורום 
ליו"ר  נזעם  מכתב  שיגר  ישראל 
השופט  המרכזית,  הבחירות  ועדת 
חנן מלצר, בעקבות ראיון עם איש 
השמאל עופר כסיף שפורסם בסוף 

השבוע שעבר בעיתון 'הארץ'.
האוניברסיטה  איש  כסיף, 
בר־ לכנסת  שמתמודד  העברית 
בראיון  אמר  המשותפת,  שימה 
ריכוז"  היא "מחנה  עזה  רצועת  כי 
את  שכינה  כך  על  התחרט  ולא 
לטענ־ מרצחים".  "רב  נתניהו 

עם"  "רצח  מבצעת  ישראל  תו 
בפלסטינים.

בטחון  למען  צה"ל  נכי  פורום 
הבחירות  מוועדת  דורש  ישראל 
מועמדותו  את  לבלום  המרכזית 
התב־ נוכח  לכנסת,  כסיף  של 

טאויותיו.
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מאת סופרנו הצבאי

חשף  הכללי  הבטחון  שירות 
ברצועת  חמאס  של  נסיונות 
מיהודה  מחבלים  לגייס  עזה 
לפ־ ירושלים  וממזרח  ושומרון 
תוך  ישראל,  נגד  טרור  עילות 
הלוויין  ערוץ  בשידורי  שימוש 
מסרים  להעברת  אקצא'  'אל 

חשאיים.
על  נעצרו  האחרונות  בשנים 
צעי־ עשרות  וצה"ל  השב"כ  ידי 

מרחבי  נשים  מספר  ביניהם  רים, 
ירושלים  ומזרח  ושומרון  יהודה 
אנשי  עם  בקשר  עמדו  אשר 
ופעלו  בחמאס  החשאית  היחידה 
תופת  פיגועי  לבצע  בהנחייתה 

באיו"ש.
רק לפני כמה חודשים נחשפה 

פרשה נוספת שבה חברי היחידה 
ירוש־ ומזרח  איו"ש  תושבי  גייסו 

לים לפעילות צבאית שסוכלה ע"י 
במסגרת  הכללי.  הבטחון  שירות 
מספר  נעצרו  העדכנית  החקירה 
בח־ חשפו  אשר  באיו"ש  מחבלים 
קירותיהם בשב"כ את השיטה בה 
גויסו והופעלו ע"י חמאס ברצועת 

עזה.
תו־  ,21 בן  אלנואגעה,  קותיבה 

לחקירת  נעצר  יאטה,  העיירה  שב 
במסגרתה   ,2018 בדצמבר  שב"כ 
לשוחח  החל  כשנה  לפני  כי  עלה 
עזה  מרצועת  חמאס  מחבל  עם 
סבר  קותיבה  ערביד.  מחמד  בשם 
עי־ הינו  ערביד  שמחמד  בתחילה 

גבול  על  שבמהומות  כיוון  תונאי, 
בעת  ערביד  הצטלם  עזה  רצועת 
הכיתוב  היה  עליה  חולצה  שלבש 

חודשים  כמה  לפני   .'PRESS'
קותיבה  בין  ערביד  מחמד  חיבר 
כפעיל  עצמו  שהציג  חמאס  לאיש 
והציע  חמאס  של  הצבאית  הזרוע 
בשם  טרור  פיגועי  לבצע  לקותיבה 

חמאס.

השיטה

לקותיבה  להוכיח  מנת  על 
שאכן הוא משוחח עם חבר בזרוע 
הצבאית של חמאס, נאמר לו לב־
למ־ ולצפות  מהקוראן  קטע  חור 

'אל  הלוויין  ערוץ  בשידורי  חרת 
אקצא' בו תשודר תכנית במהלכה 
ידבר השדרן על הקטע אותו בחר. 
ביום שלמחרת, אכן נוכח קותיבה 
זאת  חמאס,  מחבל  עם  שוחח  כי 
דובר  אקצא  אל  שבערוץ  לאחר 

על אותו פסוק שבחר.

מח־ ידי  על  התבקש  קותיבה 
בלי החמאס ברצועה לבצע פיגוע 
נפץ  חגורת  באמצעות  התאבדות 
אמור  והיה  לוד  בעיר  באוטובוס 
לקבל לידיו את חגורת הנפץ מס־

פר ימים לאחר המועד בו נעצר.
תושב   ,21 בן  שגאעיה,  בהאא 
סטו־ בבנימין,  דיר־גריר  הכפר 

באוניברסיטת  דת  ללימודי  דנט 
תא  כראש  גם  שימש  אבו־דיס, 
חמאס  של  חשאי  סטודנטים 
בהאא  למד.  בה  באוניברסיטה 
שנתיים  של  ממאסר  השתחרר 
שהורשע  לאחר   2018 במאי 
טרור  חוליית  במסגרת  בפעילות 
שגויסה ע"י חמאס במטרה לבצע 
פיגועי התאבדות וירי נגד ישרא־

לים.
שב"כ  לחקירת  נעצר  בהאא 

עלה  בחקירתו  תקופה.  באותה 
שח־ לאחר  חודשים  מספר  כי 

מחבל  עמו  יצר  ממאסר,  רורו 
הציע  קשר,  עזה  מרצועת  חמאס 
צבאית  בפעילות  חלק  לקחת  לו 
מתחנת  אנשים  כי  בפניו  וציין 
לפעול  לו  מציעים  אקצא'  'אל 
הוא  שוחח  עמו  המחבל  בחמאס. 
 24 בן  חמאס  פעיל  עליאן,  מוסא 
ברשתות  מזדהה  אשר  מג'בליה, 

חברתיות כעיתונאי.
אחמד אבו עישה, בן 23, תושב 
שב"כ  לחקירת  נעצר  שכם,  העיר 
עלה  בחקירתו  זמן.  לאותו  סמוך 
חמאס  מגורמי  פנייה  קיבל  כי 
פעי־ לקדם  במטרה  עזה  ברצועת 

תוך  מסרים  והועברו  צבאית  לות 
באופן  אקצא'  'אל  בערוץ  שימוש 

דומה.

עוד עלה בחקירתו כי בהמשך 
לפנייה שקיבל מעזה, גייס אחמד 
בן  חמאס  מחבל  עיסא,  סעיד  את 
פיגוע  מימוש  לטובת  משכם   24
בה־ זאת  ישראלי,  בישוב  דקירה 

נרצחו  בו  ב־2011  הפיגוע  שראת 
בני משפחת פוגל.

תושב  בן 26,  שראונה,  עלאא' 
זהות  תעודת  בעל  ירושלים  מזרח 
לחקירת  נעצר  מסילוואן,  כחולה 
שב"כ ב־8 בינואר 2019. בחקירתו 
עלה כי גויס ע"י פעילי הזרוע הצ־
חוליה  הקמת  לטובת  בעזה  באית 
צבאית. בחקירתו של עלאא עלה 
 – הצבאית  הזרוע  פעילי  כי  עוד 
כויכ  אבו  מחמד  ערביד,  מחמד 
לבצע  אותו  שלחו  עקל,  ומחמד 
ענין  מרכזי  צילום  כגון  משימות 

בירושלים.
הזרוע  מחבלי  של  השימוש 
אל  בערוץ  חמאס  של  הצבאית 
מוכר  טרור  למטרות  אקצא 
ולצה"ל  הכללי  הבטחון  לשירות 
בהחלטה  משמעותי  נדבך  והיווה 
בר־ הערוץ  אולפני  בבנין  לפגוע 

צועה בנובמבר האחרון.
השימוש  את  מכירים  בשב"כ 
הפוע־ בערוץ  וכתבים  בשדרנים 

של  הצבאית  מהזרוע  כחלק  לים 
סמויים  מסרים  להעברת  חמאס 
אשר  הערוץ,  שידורי  במסגרת 
מטרתם הינה אימות כי הפעילות 
אליה גויסו תושבי איו"ש מבוצעת 
מרצועת  חמאס  מחבלי  בהכוונת 

עזה.
לזרוע  שסייעו  השדרנים  בין 
הצבאית של חמאס בהעברת מס־

רים – אסלאם בדר, בן 30, תושב 
מוכר  ושדרן  חמאס  פעיל  ג'בליה, 
תושב   ,32 בן  המץ,  ראגי  בתחנה; 
מוכר  ושדרן  חמאס  פעיל  עזה, 

בתחנה.
כי  אמר  בשב"כ  בכיר  גורם 
"פעילות זו של הזרוע הצבאית של 
ארוכה  לשורה  מצטרפת  חמאס, 
של נסיונות פיגוע של חמאס עזה 
באיו"ש  פעילים  גיוס  באמצעות 
סוכלו  אשר  ירושלים,  ובמזרח 
הכללי  הבטחון  שירות  ידי  על 
הובילו  כה  ועד  האחרונות  בשנים 
צעירים  עשרות  של  למאסרם 

בירושלים, יהודה ושומרון.
"נסיונות חמאס להניע פעילות 
החוזרים  הכשלונות  למרות  זו, 
האסטרטגיה  על  מעידים  ונשנים, 
לנסות  החמאס,  ראשי  בחרו  בה 
ולערער את היציבות באיו"ש בכל 

מחיר.
פי־ מנגנון  פעילות  "המשך 

ידי  על  המופעל  חשאי  גועים 
בכירי חמאס ברצועת עזה מהווה 
ומסוכן  מרכזי  מערער  גורם 
ומיידי  מהותי  איום  מייצר  אשר 
בדגש  וזאת  באזור,  היציבות  על 
לגייס  חמאס  גורמי  נחישות  על 
תושבי  פעילים  צבאית  לפעילות 
מחזיקים  אשר  ירושלים  מזרח 
כחולות  זהות  תעודות  בבעלותם 
חשיפת  ישראל.  לשטחי  ונגישים 
נוספת  פעם  מעידה  זו  תשתית 
תו־ של  פוסק  הבלתי  הניצול  על 

שבי איו"ש לבצע פעילות צבאית 
אמר  עזה",  רצועת  חמאס  בשם 

הבכיר.

עם כוס קפה ושיר: כך חמאס בעזה 
העביר מסרים למחבלים ביו"ש

שיטות החמאס נחשפות:

השב"כ חשף נסיונות של חמאס לגייס מחבלים לביצוע פיגועי טרור נגד ישראלים, תוך שימוש בערוץ 'אל אקצא' 
להעברת מסרים סמויים

פקקים מועילים ומאלפים 

ביטוי הולם | אהרן ברגמן

שאינם  הפקקים  הפקקים,  הפקקים, 
מסתיימים.

הפקקים הפכו למכת מדינה שאי אפשר 
לאזור  נקלע  שאתה  ככל  ממנה.  להיפטר 
מרכזי יותר – או לחילופין מתגורר בעיר כזו 
– כך הבעיה גדולה יותר והפקק ארוך יותר.

יום  בכל  ארוכות  שעות  מבלים  אנשים 
מה  ומבולקים.  מפוקקים  הארץ,  בכבישי 

לסדר  יכלו  שפעם 
של  קצרה  בגיחה 
לרכישת  שעה, 
דבר מה או לביקור 
כלשהו,  במשרד 
לסיפור  כיום  נהפך 
הדורש  מההפטרה 
שעות  כמה  מעמנו 
ויקרות  טובות 
וסוחט את שאריות 
הסבלנות  לשד 

שעדיין נותרו בנו.
 , ת מ א ה
אינן  שהרשויות 
כך  כל  מסוגלות 
לטפל בבעיה לגמרי 

ולפתור אותה. אמנם נעשים מאמצים לקדם 
הרכבלים  הרכבות,  הנת"צים,  תכניות  את 
אך  בענין,  המוצעים  הפתרונות  שאר  וכל 
במקביל מתווספים מדי שנה רבבות כלי רכב 
למעגלי הפקקים כך שמדובר במחול רכבים 

שאינו פוסק.
ישנה  אחת  מעלה  לפחות  שכן,  מה 
את  כורחם  על  למדים  אנשים  זו.  לתופעה 
לא  אם  ובין  ירצו  אם  בין  הסבלנות.  מידת 
כדי  קץ  אין  בסבלנות  להתאזר  עליהם  ירצו, 
'על  העצבים.  מורטת  ההמתנה  את  לשרוד 
להבין  משכילים  הם  משמע,  תרתי  הדרך', 

במאומה  יועילו  לא  הרפויים  שהעצבים 
להרפות את הלחץ על הכביש, וכך לומדים 
להתעצבן  הטבעית  הנטיה  על  להתגבר 

ולרטון ומקבלים כל עכבה לטובה.
מנצלים  ומצוות,  תורה  שומרי  יהודים 
הם  טובים.  לדברים  הארוכות  השעות  את 
רבה,  בשקיקה  תורה  לשיעורי  מאזינים 
שומעים שיחת מוסר נוקבת, או אף יושבים 
ההגה  על  גמרא  עם 
והוגים בה 'בין גברא 
צפצוף  בין  לגברא', 
למשנהו,  אחד 
עולם  ומספיקים 

ומלואו.
בעידן  כיום, 
ניתן  הסלולרי 
את  לארגן  אף 
המשימות  כל 
היומיות  והמטלות 
זמן  במשך 
בעזרת  ההמתנה, 
ואוזניות  דיבורית 
סיכון  ללא  כמובן 
על  ועבירה  חיים 
מבורכים  פקקים  לנצל  אף  ניתן  החוק. 
בני  עם  איכותית  נעימה  שיחה  עבור  אלו 
המשפחה, או דרך הטלפון או אף לצרף פעם 
מטרה  למען  הפקוקה  הנסיעה  אל  מהם  מי 

זו במיוחד. 
אמנם  בסבלנות  העמידה  כך,  או  כך 
אנו  זאת  בכל  אך  עלינו,  נכפית  לכאורה 
למדים ומאלפים את עצמנו להתרגל למידת 
הסבלנות ומדובר באוצר יקר שילווה אותנו 
בכל צמתי החיים ויועיל לנו רבות בכל תחום. 
למטרות  אלא  פקקים  נבראו  לא  ואילו 

יעילות אלו בלבד, דיינו.

ישנה  אחת  מעלה  לפחות 
לתופעה זו. אנשים למדים על 
הסבלנות.  מידת  את  כורחם 
בין אם ירצו ובין אם לא ירצו, 
עליהם להתאזר בסבלנות אין 
קץ כדי לשרוד את ההמתנה 

מורטת העצבים.

דיווח: התקיפה הישראלית כוונה נגד אנשי 
חיזבללה שסיירו בגבול עם ישראל; שניים נהרגו

מדובר במסר לחיזבללה ולאיראנים כי ישראל לא תאפשר ביסוס חזית 
נוספת נגד ישראל מאדמת סוריה 

מאת סופרנו הצבאי

כי  דיווח  קאסיון  עיתון 
הישרא־ בהפגזה  נהרגו  שניים 
ביום  צבאיים  מוצבים  על  לית 
קונייטרה.  מחוז  בפרברי  שני 
תקשורת  כלי  מצטט  העיתון 
בנוסף  כי  נטען  בהם  מקומיים 
כמה  עוד  נפצעו  ההרוגים  לשני 
בסיס  לעבר  שכוונה  בהפגזה 
במסר  מדובר  באזור.  חיזבללה 
לחיזבללה ולאיראנים כי ישראל 
נוספת  חזית  ביסוס  תאפשר  לא 

נגד ישראל מאדמת סוריה. 
כי  דווח  בערב  שני  ביום 
טנק ישראלי ירה שלושה פגזים 
בג'באטא  המוצבים  אחד  לעבר 
בקו־ ההרוס  החולים  ובית 
בסוכ־ פי הדיווחים  על  נייטרה. 

נות הידיעות הסורית הרשמית, 

לגבול.  הסמוך  באזור  מדובר 
הפגישה  רקע  על  מגיע  הדיווח 
הממשלה  ראש  בין  הצפויה 
בנימין נתניהו לבין נשיא רוסיה 
עשרה  בעוד  פוטין  ולדימיר 

ימים במוסקבה. 
לדון  צפויים  השניים 
בסוריה  האיראנית  בנוכחות 
במדינה  הישראליות  ובתקיפות 
הקרמלין  אליהן  מצפון,  השכנה 
הרוסי,  החוץ  שר  סגן  מתנגד. 
שלשום  אמר  ריאבקוב,  סרגיי 
בסו־ הישראליות  התקיפות  כי 
לגי־ ולא  מוצדקות  "לא  הן  ריה 

בטחונה  כי  הבהיר  אך  טימיות", 
סדר  בראש  עומד  ישראל  של 

העדיפויות של רוסיה. 
בסוריה  האחרונה  התקיפה 
לפני  היתה  לישראל  המיוחסת 
חודש, כשמטוסי קרב ישראלים 

דמשק.  באזור  מטרות  תקפו 
קודס  כוח  ביצע  זאת  בעקבות 
של  ירי  המהפכה  משמרות  של 
וישראל  החרמון  לעבר  טיל 
נגד  משלה  בתקיפה  הגיבה 
על  שגרם,  האיראני,  הכוח 
למותם  רוסיים,  דיווחים  פי 
סורים.  חיילים  ארבעה  של 
מספר  את  הגדיל  אחר  דיווח 

ההרוגים ל־11. 
מכן,  לאחר  ספורים  ימים 
צה"ל  חיילי  לעבר  אש  נפתחה 
לגדר  סמוך  במובלעת  שפעלו 
החיילים  סוריה.  עם  הגבול 
הגיבו בירי. לא היו נפגעים בת־

הותר  הבוקר  כך,  בתוך  קרית. 
המתיחות  רקע  על  כי  לפרסום 
ובצ־ בדרום  האחרונה  בתקופה 

נפרסה  ברזל  כיפת  מערכת  פון, 
בימים האחרונים בגוש דן.

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

לפני כשבוע, הודיעה המשנה ליועץ 
המשפטי לממשלה ד. זילבר, כי בעקבות 
חשש לניגוד עניינים מצד חברת המל"ג 
ד"ר  (ות"ת),  ולתקצוב  לתכנון  והוועדה 
בנוגע  שהתקבלו  בהחלטות  ודמני,  ר. 
להקמת בית ספר לרפואה באוניברסיטת 
אריאל, ולאחר שטענותיה של ד"ר ודמני 
המשפ־ היועץ  ביסודיות,  נבחנו  בנושא 

שיש  מסקנה  לכלל  הגיע  לממשלה  טי 
לראות את ד"ר ודמני כמי שהיתה צריכה 
להימנע מלטפל בנושאים הנוגעים במי־
שרין לאוניברסיטת אריאל, לכל הפחות 
הקלי־ טפסי  את  העבירה  בו  מהמועד 
כפרופסור  מינויה  לצורך  והמינוי  טה 

באוניברסיטה.
לפיכך, קבעו המשנים ליועץ המשפ־
טי לממשלה, על הות"ת לדון מחדש בה־

חלטה בענין בית הספר לרפואה, בהרכב 
שאינו כולל את ד"ר ודמני. 

הוא  כך,  על  להחלטה  שהתייחס  מי 
עו"ד זאב לב, המשמש כמנהל תחום המ־
למשילות  בתנועה  המידע  וחופש  חקר 
ודמוקרטיה. את מאמרו "בלי בושה: כך 
טרפדו הפקידים את הפקולטה לרפואה 
אנו  מידה.  במגזין  פרסם  הוא  באריאל", 
מתב־ עריכה  בשינויי  מאמרו  את  נביא 

קשים.
הת־ עוסקת  שבועות  מספר  "מזה 

הקטסטרופאלי  המצב  בתיאור  קשורת 
הדיווחים  הארץ.  ברחבי  החולים  בבתי 
המ־ זמני  צפיפות,  על  מספרים  הקשים 
טרוטי־עיניים  ורופאים  ממושכים  תנה 
שעות.  עשרות  של  משמרות  לאחר 
 2018 במהלך  כי  התפרסם  במקביל, 
הישרא־ הסטודנטים  ממחצית  למעלה 
עתודה  המהווים  אלה  לרפואה,  ליים 
למערכת הבריאות, נאלצו ללמוד בחו"ל 
עקב היעדר מקומות לימוד ותנאי קבלה 

מחמירים באוניברסיטאות בישראל.
בסגנון  הכתבות  כל  את  שראה  "מי 
הזה אולי התפלא לקרוא בשבוע שעבר 
החל־ על  שבישרה  זו  נוספת,  כותרת 
להצביע  גבוהה  להשכלה  המועצה  טת 
לרפואה  הפקולטה  הקמת  על  מחדש 
הוראה  בעקבות  אריאל,  באוניברסיטת 

ובטענה  זילבר  ליועמ"ש  המשנה  מצד 
בניגוד  נגועה  בוועדה  החברות  אחת  כי 

עניינים.
"לכאורה מדובר בעוד סיפור של נצ־

חון המשפטנים על נבחרי הציבור, אלא 
שהפעם הוא חמור ומרתיח במיוחד וכו־

ליועמ"ש  המשנה  מצד  בוטה  טרפוד  לל 
נגועה  שהתברר,  כפי  עצמה,  שהיא 
לה־ כדי  בפרשה.  מהותי  עניינים  בניגוד 
בין את גודל המחדל, צריך לחזור לרגע 

להתחלה.
 – בוות“ת  התקבלה   2018 "ביולי 
להשכלה  המועצה  של  התקצוב  ועדת 
פקו־ הקמת  לתקצב  ההחלטה   – גבוהה 

אריאל,  באוניברסיטת  לרפואה  לטה 
הקיימות.  הפקולטות  על  שתתווסף 
ארבעה  של  ברוב  התקבלה  ההחלטה 
ובנימוקים  מתנגדים,  שני  מול  תומכים 
לעליה  לב  'בשים  במפורש:  נכתב  לה 
בריאות  לשירותי  בביקושים  התלולה 
הגידול  בשל  הקרובות  בשנים  הצפויים 
מספר  והכפלת  הכללית  באוכלוסיה 
לקביעת  ובהתאם  הוותיקים,  האזרחים 
לאומי  צורך  קיים   – הבריאות  משרד 
הרו־ מספר  של  משמעותית  בהגדלה 

פאים בישראל'
גם  היתה  בהחלטה  התומכים  "בין 
בוות“ת,  המכללות  נציגת  ודמני,  הד“ר 
ההצ־ לפני  כשנה  ב־2017,  הגישה  אשר 

בעה, קורות חיים לרקטור אוניברסיטת 
במוסד.  לעבודה  קבלה  לצורך  אריאל 
את  שהגישה  מאז  התקופה  במהלך 
לא  ההצבעה  למועד  ועד  החיים  קורות 
הקבלה,  בתהליך  התקדמות  כל  היתה 
לע־ טרחה  לא  הד"ר ודמני  שכך  ומכיוון 

דכן איש בנושא.
"באוקטובר 2018, כשלושה חודשים 
מאוניברסיטת  פנו  ההצבעה,  לאחר 
שתשלח  בבקשה  ודמני  לד"ר  אריאל 
מועמדותה.  בענין  נוספים  מסמכים 
הד"ר ודמני, שהבינה שהתהליך מתקדם, 
הפסיקה מאותו היום והילך לעסוק בע־

אריאל.  לאוניברסיטת  הקשורים  ניינים 
ודמני  של  שמועמדותה  לציין  חשוב 
היתה ידועה ככל הנראה לחברי הוות“ת 

האחרים, והמידע לא היה בגדר סוד.
"חודשיים חלפו, ובסוף דצמבר עבר 
והמערכת  ה־20,  הכנסת  לפיזור  החוק 
יום  בחירות.  למצב  נכנסה  הפוליטית 
של־ ב־27.12.18,  הכנסת,  פיזור  למחרת 

לממשלה,  המשפטי  ליועץ  המשנים  חו 
עורכי הדין זילבר וניזרי, מכתב למנכ“ל 
המל“ג ובו הזהירו כי 'ישנו חשש' שהד"ר 
ודמני היתה במצב של ניגוד עניינים בעת 
ההצבעה על תקצוב הפקולטה לרפואה, 
וכי הענין נבחן במשרדי היועמ“ש. במכ־
תב זה טרם נקבעה כל קביעה פוזיטיבית, 

והוא שימש לידיעה והיערכות בלבד.
מל־ נוסף  מכתב  יצא  מכן  "לאחר 
פסילת  על  הודעה  ובו  היועמ"ש  שכת 
ההחלטה להקמת הפקולטה, שהתקבלה 
בשל  וזאת   ,2 כנגד   4 של  ברוב  כזכור 
ניגוד העניינים של הד"ר ודמני. במכתב 
הבהירו המשנים ליועמ"ש כי על הוות“ת 
להתכנס באופן מיידי, תוך ארבעה ימים 
לכל היותר, ולקבל את ההחלטה מחדש, 

וזאת ללא מעורבותה של הד"ר ודמני.
בהול,  באופן  התכנסה  אכן  "הוות"ת 
של  השתתפותו  נמנעה  שכעת  אלא 
חבר נוסף שתמך בהחלטה – צבי האוזר 
הצ־ על  לכן  קודם  ימים  מספר  שהודיע 

והתמודדותו  תל"ם  למפלגת  טרפותו 
בבחירות.

"כך, בהצבעת בזק, כאשר שר החינוך 
עסוק במערכת בחירות ומיד לאחר שח־
בר ועדה נאלץ לפרוש, נדחתה ההחלטה 
זאת  וכל  שניים,  מול  שלושה  של  ברוב 
כאשר למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, 
בחוק  סמכות  כל  אין  עצמו,  ליועץ  כמו 
להורות הוראות מסוג זה, לא באופן כללי 

ולא למל“ג או לוות“ת בפרט.

גמישות מרשימה

מת־ כאן  אבל  הכרוניקה,  כאן  "עד 
במכתב  באמת.  המדהים  החלק  חיל 
ודמוקרטיה  למשילות  התנועה  ששלחה 
פעלה  אשר  זילבר,  כי  נחשף  ליועמ“ש 
הפ־ לתקצוב  הות“ת  החלטת  את  לבטל 

בעיות  עקב  באריאל  לרפואה  קולטה 

בעצמה  עובדת  עניינים',  'ניגוד  של 
תל־אביב,  אוניברסיטת  עבור  בשכר 
והנפ־ ביותר  הקולנית  המתנגדת  שהיא 

הפקולטה  מהקמת  ביותר  הגדולה  געת 
באריאל.

"עו“ד זילבר, כך התגלה, מרצה בש־
כר בתכנית הדגל לתואר שני במשפטים 
ורשומה  תל־אביב,  אוניברסיטת  של 
כחלק מצוות הפקולטה למשפטים במו־
סד. משום מה, עובדה זו לא מנעה ממנה 
בביטול  ברור  עניינים  ניגוד  תוך  לעסוק 
באוניברסיטה  שפגעה  הוות“ת  החלטת 
עצמה  שכלפי  בעוד  עובדת.  היא  בה 
הרי  עניינים,  ניגוד  כל  זילבר  חשה  לא 
למשרה  המועמדות  הגשת  שעצם 
קודם  לשנה  קרוב  ודמני,  ד“ר  ידי  על 
לפסול  מנת  על  לה  הספיקה  ההצבעה, 
ד“ר  ללא  גם  ברוב  שהתקבלה  הצבעה 

ודמני עצמה.
שמ־ המרשימה  לגמישות  "מעבר 

בהחלת  היועמ“ש  אנשי  לעצמם  רשים 
אזרחי  כל  על  מסוימים  וכללים  ערכים 
על  לגמרי  אחרים  כללים  מול  המדינה 
את  גם  זה  במקרה  לראות  ניתן  עצמם, 
ההת־ ובאופן  העיתוי  בבחירת  התחכום 

נהלות שאפשר לטרפד מהלך גדול מבלי 
לפסול אותו ישירות.

ניגוד  העלאת  שעיתוי  שחושב  "מי 
הכ־ פיזור  לאחר  יום  בדיוק  העניינים – 
מהשפ־ מאבד  החינוך  שר  וכאשר  נסת 

עתו על חברי הוועדה ואינו פנוי לעסוק 
משלה   – מקרי  הוא  ההצבעה,  בנושאי 
שהאולטימטום  שחושב  מי  עצמו.  את 
אר־ בתוך  מחדש  ההחלטה  את  לקבל 

נוסף  שתומך  לאחר  בדיוק   – ימים  בעה 
לו  נמצא  וטרם  לפרוש  נאלץ  בפקולטה 
תמים  אדם  כנראה  מקרי,  הוא  מחליף – 

מאוד תמים.
"וכך באים והולכים שרים וממשלות, 
בזמן שפקידי משרד המשפטים נשארים 
ואת  המערכת  את  ולומדים  בתפקידם 
הם  ברצותם  שלה.  התורפה  נקודות 
שוללים  וברצותם  החלטות  מקדמים 
וכמובן – הם אף פעם לא נמצאים בניגוד 

עניינים".

הפקולטה והטרפוד

מסר לחיזבללה. תקיפה אווירית בקונייטרה
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בתום הליך גישור: לשכת המבקרים 
הפנימיים ואיגוד המבקרים יפעלו לאיחוד

מאת חיים מרגליות

גישור־מורחב  הליך  בתום 
המדינה,  מבקר  במשרד  שנוהל 
שעוסקים  הארגונים  שני  החליטו 
לשכת  בישראל,  פנים  בביקורת 
המ־ ואיגוד  הפנימיים  המבקרים 
לאיחוד  לפעול  הפנימיים,  בקרים 

ביניהם.
כמה  לפני  שהתגלע  הקרע 
הוביל  הארגונים  שני  בין  שנים 
בקביעת  משמעותיים  לקשיים 
לע־ מקובלים  מקצועיים  תקנים 

בישראל  פנימית  ביקורת  ריכת 
התקינה  לקידום  חסם  היווה  וכן, 

בחוק הביקורת הפנימית.
הפנימיים  המבקרים  ארגוני 
המדינה  למבקר  כפופים  אינם 

ונציב תלונות הציבור – הם עצמם 
מבקר  מוסד  של  לביקורת  נתונים 
המדינה ('גופים מבוקרים'). אולם, 
הביקורת  סמכות  היותו  בתוקף 
המדינה  מבקר  גרס  הלאומית, 
יוסף חיים שפירא, כי בשל ההש־
לכות של הפיצול בין שני הארגו־

נים, עליו לפעול בנושא.
בהתאם לכך, הטיל המבקר על 
מר  המדינה,  מבקר  משרד  מנכ"ל 
אלי מרזל, לרכז את הליך הגישור. 
עם  התייעצות  גם  כלל  ההליך 
הבין  הפנימיים  המבקרים  ארגון 

לאומי וגורמים נוספים.
בבית  שהתקיימה  בישיבה 
בירושלים,  המדינה  מבקר  משרד 
הארגו־ ראשי  שני  בהשתתפות 

'איגוד  רו"ח דורון כהן, נשיא  נים, 
ישראל'   IIA הפנימיים המבקרים 
'לשכת  נשיאת  גרוסמן,  ועו"ד 
בישראל',  הפנימיים  המבקרים 

לביצוע  המנחים  הקווים  הוסכמו 
בין  הארגונים.  שני  בין  האיחוד 
לפירוקם  לפעול  הוסכם  היתר, 
של  ולרישומה  הארגונים  של 
בשם  חדשה  משפטית  יישות 
 IIA – לשכת המבקרים הפנימיים'
מסגרת  תשמש  הלשכה  ישראל'. 
ולמ־ שכירים  פנימיים  למבקרים 

בקרים פנימיים עצמאיים בתחום 
ביקורת הפנים בישראל. בתקופת 
ההליכים  לסיום  עד  הביניים, 
לרישום הארגון החדש, יפעלו שני 
מקצועי  כנס  לעריכת  הארגונים 

משותף.
תלונות  ונציב  המדינה  מבקר 
הציבור בירך על ההסכמות, הודה 
כי  וציין  ולצוותו  משרדו  למנכ"ל 
תלו־ ונציב  המדינה  מבקר  משרד 

נות הציבור ימשיך לפעול לחיזוק 
המבקרים  ובכללם  הסף  שומרי 

הפנימיים.

הסכם להסדרת שכרם של אזרחים 
עובדי נציגויות ישראל בחו"ל

מאת שלמה גרין

הסכם קיבוצי נחתם בין הממונה 
במשרד  עבודה  והסכמי  השכר  על 
ההסת־ ויו"ר  נתן  בר  קובי  האוצר, 
של  בעניינם  ניסנקורן  אבי  דרות, 
אזרחים   – אית"ן  עובדי  כ־800 
ואית"ן  נציגות  תומכי  ישראלים 
יש־ בנציגויות  המועסקים  אבטחה 
ראל בעולם, שאינם בני משפחה של 
הקיבוצי,  להסכם  במקביל  שליחים. 
אושרו מספר שינויים במודל השכר 
של עובדים אלו, במטרה לשפר את 

תנאי השכר של העובדים.
מודל  מאחורי  המנחה  הרעיון 
את  להתאים  היה  הקודם  השכר 
המחיה,  ליוקר  הישראלי  השכר 
ופ־ הדיור  עלויות  השירות,  קושי 

בערים  הקיימים  נוספים  רמטרים 
השונות בחו"ל בהם נמצאים העו־

בדים. התאמה זו, ע"פ הפרמטרים 
נתונים  פי  על  מתבצעת  השונים, 
אובייקטיבים של חברת ייעוץ בי־

רכיב  נקבע  מכך,  יתרה  נלאומית. 
העוסק  במודל  ומשמעותי  חדש 

בתשלום קצובת דיור.
במוד־ שהתגלו  קשיים  לאור 

לים, התנהל בשנה האחרונה משא 
הממונה  נציגי  בהשתתפות  ומתן 
הנה־ האוצר,  במשרד  השכר  על 

שירות  נציבות  המשרדים,  לות 
העובדים  וועד  נציגי  המדינה, 
הדיונים  במסגרת  וההסתדרות. 
עם  שיטיבו  שונים  פתרונות  נדונו 
בין  עיוותים  ויצמצמו  העובדים 

נציגויות שונות. 

הגעה  ולאחר  הדיונים  בתום 
להסכמות, נחתם לראשונה הסכם 
העובדים,  של  בעניינם  קיבוצי 
הכולל בין היתר מענק העומד על 
במסגרת  במקביל,  שקל.  כ־1,000 
לשכר  משרדית  הבין  הוועדה 
ותנאי שירות בחו"ל, הקובעת את 
המדינה  עובדי  של  השכר  תנאי 
להסכמות,  בהתאם  נקבעו  בחו"ל, 
הן  השכר,  במודלי  שינויים  מספר 
עובדי  של  והן  אית"ן  עובדי  של 
על  שמירה  תוך  אבטחה,  אית"ן 
המרכ־ השינויים  המודל.  מבנה 

גבוה  איזון  יצירת  כוללים  זיים 
לבין  הדיור  החזר  רכיב  בין  יותר 
בין  פערים  צמצום  השכר,  רכיבי 
שנוצרו  עיוותים  ותיקון  נציגויות 

במרכיב השעות הנוספות.

חברת נמל אשדוד קיבלה היתר 
להמשך פריקת מטעני תפזורת

מאת חיים מרגליות

קיבלה  אשדוד  נמל  חברת 
היתר  הסביבה  להגנת  מהמשרד 
מטעני  בפריקת  להמשיך  מיוחד 

צובר עד לאמצע 2019. 
מטענים  הם  צובר  מטעני 
כמו  באניות.  בתפזורת  הבאים 
פחם, תבואה ועוד. מטענים מסוג 
גבוה,  בסיכון  להיות  נוטים  זה 
עצמית.  להתלקחות  אף  ולעיתים 
הנפוצים  סביבה  זיהומי  לצד  זאת 
השאר  בין  זה,  מסוג  באניות  יותר 
בעקבות חלק מהסחורה שגולשת 

החוצה מהאניות.
תקים  אשדוד  נמל  חברת 
מסוע גרעינים ותצטייד במתקנים 
לפריקה נקיה של מטעני תפזורת. 
לאמצע  עד  ישלים  אשדוד  נמל 
ההסכמים  על  החתימה  את   2019
מול הזוכים במכרזים שהנמל פר־

מנת  על  עבודה  תכנית  ויציג  סם 
לפריקת  הסביבתי  בתקן  לעמוד 
לחברה  הודיע  המשרד  מטענים; 
על כוונתו להגיש עיצום כספי על 
לזכות  בכפוף  ש"ח  מיליון  סך 3.6 

הטיעון של החברה. 
מול  דיונים  בתום  כאמור, 

קיבלה  הסביבה  להגנת  המשרד 
מיוחד  היתר  אשדוד  נמל  חברת 
התפעולית  בפעילות  להמשיך 
לתקופה  צובר  מטעני  פריקת  של 
של ארבעה חודשים נוספים. נמל 
אשדוד הוא הנמל היחיד בישראל 
שירותי  הישראלי  למשק  המספק 
פריקת מטענים כמו גופרית ועוד. 
הנמל  יציג  זו  תקופה  במהלך 
תכ־ את  הסביבה  להגנת  למשרד 

על  שלו  המלאה  ההצטיידות  נית 
אניות  פריקת  כי  להבטיח  מנת 
מת־ בתפזורת  והמטענים  הצובר 

קיימת.

המשרד להגנת הסביבה הקפיא 
רשיון מטפלים באסבסט

מאת חיים מרגליות

מעבו־ והושעו  החוק  על  עברו 
דה: המשרד להגנת הסביבה התלה 
את רשיונותיהם של מעבדת דיגום 
עוס־ ארבעה  לאסבסט,  מוסמכת 
לפרקי  אחד  ודוגם  מורשים  קים 
זמן של עד ששה חודשים. הסיבה 
לכך היא משום שהם פעלו בחוסר 
בע־ וסיכנו  וברשלנות  מקצועיות 

בודתם את הציבור.
נותן  הסביבה  להגנת  המשרד 
לפי  באסבסט  לעוסקים  רשיונות 
בחובות  לעמידה  בכפוף  חוק, 
ברשיונות  המפורטים  ובתנאים 
בשטח  פיקוח  בפעולות  ובחוק. 
ויחידות  המשרד  מפקחי  שביצעו 
האחרונה  בתקופה  סביבתיות 

החוק  של  חמורות  הפרות  התגלו 
הוזמנו  שבגינן  הרשיון,  ותנאי 

העוסקים לשימוע בפני הוועדה.
טיעוני  את  שמעה  הוועדה 
בניגוד  פעלו  כי  וקבעה  העוסקים 
לתנאי רשיונם, בחוסר מקצועיות 
עבודתם  במסגרת  וברשלנות 

כעוסקים באסבסט.
המשרד  פעילות  בעקבות 
עליה  נרשמה  האחרונות,  בשנים 
במאות אחוזים בפינוי מוסדר של 
וב־ אכיפה,  בפעילות  אסבסט, 

המשרד  לנושא.  הציבור  מודעות 
לצמצם  כדי  כי  לציבור,  מזכיר 
והסבי־ הבריאותיות  הסכנות  את 

עבודת  בביצוע  הכרוכות  בתיות 
טיפול  או  עבודה  כל  אסבסט, 
על־ידי  יתבצעו  אסבסט  במפגע 

בתוקף,  רשיון  בעל  מקצוע,  בעל 
המתמחה בסוג העבודה אותה יש 

לבצע.
בבני  כמסרטן  הוכח  האסבסט 
אסבסט  סיבי  של  חדירה  אדם. 
לגרום  עלולה  הנשימה  למערכת 
ניתנות  שאינן  קשות  למחלות 
ארוכה  תקופה  המופיעות  לריפוי 
עם  הראשונית.  החשיפה  לאחר 
מסוכן  שהאסבסט  מכיוון  זאת, 
במצב  הוא  כאשר  רק  לבריאות 
מלשהות  מניעה  אין  התפוררות, 
אסבסט־צמ־ מותקן  בהם  במבנים 

האסבסט  עוד  כל  תקין.  במצב  נט 
לא מתפורר ולא מתבצעת עבודה 
ול־ החומר  להתפוררות  הגורמת 

סכנה  נשקפת  לא  באוויר,  פיזורו 
לבריאות. 

משרד החקלאות: כ־90 אחוזים מכלל דגימות 
ההדברה בפירות וירקות נמצאו תקינות

מאת חיים מרגליות

את  מפרסם  החקלאות  משרד 
לשימוש  השנתי  הסקר  תוצאות 
בתוצרת  הדברה  בחומרי  חורג 

צמחית טריה. 
בסקר משרד החקלאות יישם 
מב־ מדו"ח  עלו  אשר  מסקנות 

היתר:  בין  האחרון,  המדינה  קר 
הקימו  הצומח  להגנת  השירותים 
יחידה חדשה שדוגמת את התוצ־
בזמינות  המקומית  החקלאית  רת 
רבה יותר, ולראיה, במהלך השנה 
כ־1,500  דגם  המשרד  האחרונה 
בעבר);  כשליש  (לעומת  דגימות 
שנאספו  מהדגימות  אחוזים  כ־35 
(לעומת  חקלאיים  משדות  נלקחו 
בשנה  בלבד  אחוזים  כשבעה 
האח־ בשנה  גם,  כמו  הקודמת). 

האכיפה  את  תגבר  המשרד  רונה, 
על  שלא  בתכשירים  שימוש  על 
פי הרשום בתווית. המשרד מהדק 
משרד  עם  הפעולה  שיתוף  את 
לאיתור  הקשור  בכל  הבריאות 
וחקירת חקלאים אשר בתוצרתם 
המשווקת התגלו חריגות בחומרי 
השירותים  כן,  על  יתר  הדברה. 
להגנת הצומח במשרד החקלאות 
לחומרי  מחודשת  בהערכה  החלו 
ואינם  בארץ  הרשומים  ההדברה 
חומר  כל  באירופה.  רשומים 

שיימצא כרעיל, יוסר משימוש. 
ידי  על  מבוצע  השנתי  הסקר 
ולבי־ הצומח  להגנת  השירותים 

בפירות  החקלאות,  במשרד  קורת 
ובבתי  בשדה  שנדגמים  ובירקות 
האריזה והם תוצרת מקומית כחול־

כי  עולה   ,2017 סקר  ממצאי  לבן. 
עמדו  מהדגימות  אחוזים  כ־89 
בתקן, ו־36 אחוזים מהן נמצאו ללא 
בתוך  כלל.  הדברה  חומרי  שאריות 
של  ממצאים  מ־1,120  למעלה  כך, 
בדו־ התגלו  אשר  ההדברה  חומרי 

מתוכן  התקן,  בטווח  נמצאו  גמאות 
של  הנמוך  בטווח  מ־850  למעלה 
התקן בין 0 ל־25 אחוזים, 11 בטווח 
ו־25  האנליטית  הבדיקה  טעות 

ממצאים מעל התקן.
דו־  702 נבדקו   2017 במהלך 

ירקות  של  טריה  תוצרת  גמאות 
והמגזרים  האזורים  מכל  ופירות 
שו־ גידולים   58 הכוללים  בארץ, 

 500 נדגמו  בה   2016 (לעומת  נים 
מכך, 79 אחוזים  דוגמאות). יתרה 
בזמן  מהשדות  נלקחו  מהדגימות 
לוגיסטיים  ממרכזים  הקטיף, 
נוספים  אחוז   10 אריזה.  ומבתי 
מהשווקים  נלקחו  מהדגימות 
הכרמל,  משוק  (בעיקר  הפתוחים 
כמו  תקוה).  ופתח  יהודה  מחנה 
האכיפה  את  להגביר  במטרה  כן, 
המושכל  לשימוש  הקשור  בכל 

אחוזים   11 הדברה,  בתכשירי 
לפני  ימים  נדגמו  מהדגימות 
שהיתה  ולפני  נקטפת  שהתוצרת 
מוכנה לשיווק, במטרה לאכוף את 
בגי־ הדברה  בתכשירי  השימוש 

בתווית  מופיעים  לא  אשר  דולים 
התכשיר המאושרת.

של  המוחלט  רובן  כאמור, 
מממצאי  תקינות.  יצאו  הבדיקות 
הדו"ח עולה כי באבוקדו, אבטיח, 
אגס, אורגנו, ארטישוק, אפרסמון, 
דובדבן,  וירוק),  (יבש  בצל  בטטה, 
סיני,  כרוב  כרוב,  חציל,  דלורית, 
נק־ משמש,  מנגו,  ליצ'י,  כרובית, 

צבר,  פסיפלורה,  פיטאיה,  טרינה, 
תי־ תאנה,  שזיף,  רימון,  רוזמרין, 

נמצאו  לא  אדמה  תפוח  תמר,  רס, 
חריגות כלל.

מתוך 11 אחוזי חריגות, כמח־
צית (כ־5%) נמצאו כחריגות קלות 
ככל  ונבעו  מאוד,  נמוכות  ברמות 
הדברה  חומרי  של  מרחף  הנראה 
הנישאים באוויר משדות סמוכים, 
המכשור  רגישות  של  סף  רמות 
האנליטי המזהה חריגות אפסיות, 
השא־ מערכי  מאוד  נמוכה  סטיה 

עוד  ועוד.  המותרת  המרבית  רית 
עולה כי יותר ממחצית מהחריגות 
בתכשירים  משימוש  נבע   (6%)
בת־ מופיעים  לא  אשר  בגידולים 

בגידולים  (בעיקר  התכשיר  ווית 

דווקא  ולאו  מזעריים),  בהיקפים 
בשאריות  גבוהים  שיעורים  בשל 
אלה  בגידולים  הדברה  חומרי 
אפילו  החומר  של  שארית  (כל 
נחשבת  ביותר  נמוכים  בשיעורים 
חריגה  בעלי  השיעורים  כחריגה). 
תבלינים  בחסה,  נמצאו:  גבוהה 

ותות שדה.
החריגות  במחצית  כן,  כמו 
נמצאו  בלבד),  מקרים   38) הנותר 
חקירה  שגררו  ברורות  חריגות 
לאכיפה  המרכזית  היחידה  של 
לנסי־ (פיצו"ח)  במשרד  וחקירה 
לקנסות  שהובילו  האירוע,  בות 

מנהליים.

בסיור של יו"ר 'התנועה למען ירושלים ותושביה'
בז' אדר בהר הזיתים

המונים הגיעו לתפילות בהר 
הזיתים והביעו את רגשותיהם 
ותודתם למצב החדש באזור

הודו ליו"ר 'התנועה למען ירושלים ותושביה' הרב חיים 
מילר על מאבקיו שנים רבות שבס"ד נשאו פרי ויש כיום 
כתובת אחת המטפלת בהר ^ דרישה ש'אגד' תאסוף את 

הנוסעים משכונות החרדיות

לתפילות  שהגיעו  המונים 
ופגשו  אדר,  ז'  ביום  הזיתים  בהר 
ירושלים  למען  'התנועה  ביו"ר 
ותושביה' הרב חיים מילר, שסייר 
מס' שעות במקום, בכל החלקות, 
הביעו רגשותיהם ותודתם למצב 

החדש באזור.
המונים  הגיעו  היתר  בין 
ה'באר  בעל  של  בציונו  לתפילות 
ביומא  זצוק"ל,  מנדבורנה  יעקב' 
של  ובציוניהם  שלו,  דהילולא 
הטמונים  עליון  קדושי  הצדיקים 

במקום.
חיים  הרב  בפני  ציינו  הם 
לפני  עד  נראה  שהיה  איך  מילר, 
עזובה,  לכלוך,  שנתיים־שלוש, 
בלתי  ומצב  מנופצות,  מצבות 
לאי  שגרם  במקום,  ששרר  נסבל 

הגעה של ההמונים למקום.
סדירה  תחבורה  מלבד  כיום, 
שיש להר הזיתים, המקום מגודר, 
מצל־ משופצות,  מצבות  נקי, 

ונקודות  הדרך,  אורך  לכל  מות 
המרתיעות  ההר,  בתוך  משטרה 
כבר  מההר,  בחלק  הערבים.  את 
מר־ מלבד  מים,  ברזיות  פועלות 

ואנשי  במקום  שפועל  מידע  כז 
ההר  ברחבי  שמסתובבים  בטחון 
הבטחון  לצרכי  מענה  ונותנים 

במקום.
הם הדגישו את עקשנותו של 
עש־ במאבקיו  מילר,  חיים  הרב 

רות בשנים – בנושא ולא הרפה, 
העקרונית  דרישתו  שכיום,  עד 
הנושאים  בכל  יטפל  אחד  שגוף 
בהר הזיתים יצא אל הפועל, ומו־

עצת בתי העלמין היא האחראית 

על האזור.
מס'  הופנו  זאת  עם  יחד 
למען  'התנועה  יו"ר  אל  דרישות 
מילר,  הרב  ותושביה'  ירושלים 
הזיתים  להר  שהקו  ובראשם, 
יצא מהשכונות החרדיות ויאסוף 

נוסעים בשכונות החרדיות.
כי  ואמרו  ביקשו  כן,  כמו 
הגיע העת לשפץ את החלקה בה 
מקיטוב  גרשון  רבי  הרה"ק  טמון 
מגיעים  שההמונים  זצוק"ל, 
משופצת,  חלקה  ימצאו  לציונו 

מגודרת ונקיה.
את  הביע  מילר,  חיים  הרב 
עמו  שנפגש  לציבור  תודתו 
שנתן  להקב"ה  והודה  במקום, 
פקידים  מול  לעמוד  הכוחות  לו 
לדרי־ תקציבים  לצערו  שמנעו 

הר  ושיקום  לשיפוץ  שלו  שות 
אחת  רשות  ולהקמת  הזיתים, 

שתטפל בכל האזור. 
ומעתה שהנושא הועבר לטי־
ולעו־ העלמין'  בתי  'מועצת  פול 

הורוביץ  הלל  הרב  בראשה,  מד 
למען  ולילות  ימים  שעושה  הי"ו 
קדושת המקום, אכן אפשר לומר 
יקצו־ ברינה  בדמעה  "הזורעים 

רו".
עולים  המונים  היום  לראות 
בימים  ובפרט  הזיתים,  להר 
עוברים  באדר,  ז'  כמו  כאלו 
קדו־ של  ציוניהם  לציון,  מציון 

ובטח  בהשקט  זי"ע,  עליון  שי 
שיש  הרי  בשלום,  חוזרים  ובס"ד 
ולשליחיו  להשי"ת,  להודות 
אל  להוציא  שסייעו  הנאמנים 
וכ־ כיאה  הדברים,  את  הפועל 

הקודש  בעיר  קדוש  למקום  נאה 
והמקדש.

בפגישתו עם אנשי המשטרה 
מילר  חיים  הרב  קיבל  במקום, 
הרב  הבטחוני,  המצב  על  דו"ח 
מילר הודה לכל העושים במלא־

כה, אך ציין בפניהם, כי יש תמיד 
ישמור  לא  השם  אם  "כי  לזכור, 

עיר שווא שקד שומר". 
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צרפת: נכרתו עצים שהושתלו 
לזכר אילן חלימי הי"ד

שר הפנים הצרפתי שהגיע למקום אמר שמספרן הכולל של התקריות 
האנטישמיות בצרפת זינק בעשרות אחוזים

מאת א. למל

במהלך הכנות לטקס לזכרו של 
אילן חלימי הי"ד, יהודי צרפתי בן 
התגלה  תשס"ו,  בשנת  שנרצח   23
להנ־ בגן  שנשתלו  עצים  נכרתו  כי 

צחתו.
בעת  התגלתה  העצים  כריתת 
הכנות לטקס זכרון לחלימי. התב־

רר שאחד מהעצים שנשתלו לזכר 
נוסר  שני  ועץ  כליל  נוסר  חלימי 

חלקית.
שר הפנים הצרפתי, כריסטוף 
אמר  למקום  שהגיע  קסטאנר, 
התקריות  של  הכולל  שמספרן 
האנטישמיות בצרפת זינק ב־2018 
ל־541, מ־311 תקריות בשנה שק־
האנטיש־ את  כינה  הוא  לה.  דמה 

מיות "התקפה על התקוה".
'כנופיית  ידי  על  נחטף  חלימי 
מוסלמים  של  קבוצה  הברברים', 
למוות  אותו  שעינתה  בעיקר, 
שמש־ וחשבה  יהודי  היותו  בגלל 

ישלמו  אחרים  יהודים  או  פחתו 
חי  נמצא  חלימי  שחרורו.  על 
במחוז  רכבת  למסילת  בסמוך 
כשכוויות  לפריז,  דרומית  'אסון' 
כשמונים  מכסים  סכין  ופציעות 
של  במצב  מצוי  והוא  מגופו  אחוז 
הלם, אך בדרך לבית החולים הוא 

נפטר, הי"ד.
ומניעיו,  האכזרי  הרצח 
מקור  היו  ברובם,  האנטישמיים 
שהתחוללה  ציבורית  לסערה 

בתפקיד  היתר,  בין  ודנה,  בצרפת 
ילדי המהגרים המוסלמים בחברה 

הצרפתית.
המ־ קבוצת  ראש  גוזלן,  סמי 
אמר   BNVCA היהודית שקיפים 

הצהובים  האפודים  שלתנועת  כי 
אנ־ אוהדים  בסיס  יש  הצרפתית 

תיאוריות  על  חוזר  "אשר  טישמי 
קונספירציה לגבי יהודים ועמדות 

כוח".

גן ע"ש חלימי בצרפת

גרמניה: שיא של עשור 
באירועים אנטישמיים

רבה של ברלין, הגר"י טייכטל ל'המבשר': "לצד הנתונים הקשים שמחייבים 
טיפול ביד קשה עד למיגורה, אנו רואים באופן עקבי את בכירי הממשל הגרמני 

עושים מאמץ עליון בכדי לטפל בתופעת האנטישמיות"

מאת א. למל

בג־ האנטישמיים  במעשים 
ב־2018,  חדה  עליה  חלה  רמניה 
כך  עשור.  של  לשיא  הגיעו  והם 
נתונים  בסיס  על  מדו“ח  עולה 
סיעת  שהזמינה  משטרתיים 
וש־ הגרמני  בפרלמנט  שמאל 
סוכנות  לידי  הגיע  ממנו  עותק 

.AFP הידיעות
הדיווח הזה בא כשברקע הת־
חזקות של הימין הקיצוני בגרמניה 
ובמדינות אחרות באירופה, ובעוד 
מה־ המוני  עם  מתמודדת  גרמניה 
שהגיעו   – למיליון  קרוב   – גרים 
אליה מהמזרח התיכון ומאפריקה 

באמצע העשור.
רבה של ברלין, הגר"י טייכטל, 
מסר בשיחה עם כתב 'המבשר' כי 
"לצד הנתונים הקשים שמחייבים 

טיפול ביד קשה עד למיגורה, אנו 
בכירי  את  עקבי  באופן  רואים 
מאמץ  עושים  הגרמני  הממשל 
האנ־ בתופעת  לטפל  בכדי  עליון 

טישמיות.
בבניית  התחלנו  השבוע  "רק 
ברלין,  בלב  היהודי  הקמפוס 
לר־ רחבה,  ממשלתית  בתמיכה 

הממשל.  של  העליון  הדרג  בות 
הקמפוס צפוי להביא לשיא חדש 

היהודיים".  החיים  התפתחות  את 
דברי רבה של ברלין.

ב־2018  החדש,  הדו“ח  לפי 
מעשים   1,646 בגרמניה  נרשמו 
 9.4% של  עליה   – אנטישמיים 
הת־ מספר  לה.  הקודמת  מהשנה 

האנטישמיות  האלימות  קיפות 
ל־62  ב־2017  מ־37  עלה  בגרמניה 
ב־2018, ולפי הנתונים 43 בני אדם 

נפצעו בהן.

jpg.הפרלמנט בגרמניה

עכשיו זה רשמי: מקדוניה החליפה את 
שמה ל'רפובליקה של צפון מקדוניה' 
זאת, בהתאם להסכם שחתמה עם יוון, ושצפוי לאפשר את הצטרפותה 

לברית נאט"ו ולאיחוד האירופי

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

יוון  בין  שנים  ארוך  סכסוך 
לסיומו,  אתמול  הגיע  ומקדוניה 
מקדוניה  של  שמה  שינוי  עם 
נקראת  מעתה  רשמי.  באופן 
המדינה האירופית הקטנה בשם 
'הרפובליקה של צפון מקדוניה', 
בהתאם להסכם עליו חתמה מול 
מקווה  בכך  שעברה.  בשנה  יוון 
מקדוניה  צפון  של  הרפובליקה 
האירו־ לאיחוד  בקרוב  להצטרף 

פי ולברית נאט"ו. 
בסמוך  שוכנת  מקדוניה 
מצוי  ריבונותה  ותחת  ליוון, 
מקדו־ חבל  של  הצפוני  חלקו 
בשטחי  מצוי  מרביתו  אשר  ניה 
ממקדוניה  דרשו  באתונה  יוון. 
שם  את  להחליף  שנים  במשך 
שבעתיד  חשש  מתוך  המדינה, 

על  גם  ריבונות  מקדוניה  תתבע 
הארץ  חבל  של  האחרים  חלקיו 
מלמד  ששמה  בטענה  המקדוני, 
על כך שכל אותו חבל ארץ שייך 

לה ולאזרחיה. 
לאורך  טענו  במקדוניה 
לחששות  שחר  אין  כי  השנים 
שמביעה יוון, וכי השם מקדוניה 
יותר  שמבטא  היסטורי  שם  הנו 
מכל את הלאומיות של אזרחיה, 
להחליף  כוונה  כל  לה  אין  ולכן 

את שמה. 
הזה,  מהסכסוך  כתוצאה 
הוטו  זכות  את  יוון  הפעילה 
במסג־ הן  מקדוניה,  כנגד  שלה 
המדי־ של  הצבאית  הברית  רת 

המכונה  אטלנטיות,  הצפון  נות 
חברותה  במסגרת  והן  'נאט''ו', 
הגופים  בשני  האירופי.  באיחוד 
כל  יכולה  הללו  לאומיים  הרב 

את  וטו  להטיל  מהחברות  אחת 
נוספת,  חברה  של  הצטרפותה 

מכל סיבה שהיא. 
המ־ הצליחו  שעברה  בשנה 

להסכם  להגיע  והיוונים  קדונים 
'מקדוניה'  השם  לפיו  פשרה, 
יישאר חלק משמה של המדינה, 
אך תצורף אליו ההדגשה כי היא 
מקדוניה  צפון  של  הרפובליקה 

ולא של מקדוניה כולה. 
וגם  הסכימו  היוונים 
העם  אך  המקדונית,  הממשלה 
את  לקבל  מיהר  לא  המקדוני 
משמעותיות  והפגנות  ההצעה, 
פרצו במקדוניה מתוך התנגדות 
עם  ההסכם.  ליישום  חריפה 
זאת, ממשלת מקדוניה הצליחה 
לקדם את יישום ההסכם למרות 
של  שמה  הוחלף  ואתמול  הכל, 

המדינה באופן רשמי וסופי.

עונשי מאסר בפועל נגזרו לעשרת המעורבים בפרשת 'העוקץ הליטאי'
מאת חיים מרגליות

דינה  את  גזר  המשפט  בית 
בפרשת  האחרונה  הנאשמת  של 
נגנבו  במהלכה  הליטאי,  העוקץ 
קשישים.  ממאות  שקלים  מיליוני 
לכל  המאסר  עונשי  הושלמו  בכך 

עשרת המעורבים בפרשה.
הנאשמים פעלו להשגת פרטים 
אישיים של קשישים, שמם, מספרי 
מגוריהם.  ועיר  שלהם  הטלפון 
מדובר בכ־250 קשישים, שלחלקם 
ומתלוננים  ויותר  שנים   90 מלאו 
העמים  חבר  עולי  כולם  נוספים, 

רחבי  מכל  הרוסית  השפה  דוברי 
גו־ הפרטים,  השגת  לאחר  הארץ. 
קשר  יצרו  בליטא  עברייניים  רמים 
עם הקשישים, שוחחו איתם בשפה 
הרוסית והציגו עצמם כעורכי דין או 
כרופאים. מטרתם היתה להניע את 

הקשישים לתת להם את כספם.
לחלקם נאמר כי אחד מקרובי 
בתאונה  מעורב  היה  משפחתם 
שבה הוא עצמו נפגע, שהוא מקבל 
ולכן  החולים  בבית  רפואי  טיפול 
אינו יכול לדבר באופן ברור. כמו 
קרוב  שאותו  לקשישים  נאמר  כן, 
חמור,  באופן  נוסף  באדם  פגע 
שעלו־ בהול  לניתוח  זקוק  ושהוא 

תו מסתכמת בעשרות ואף במאות 
אלפי שקלים או דולרים.

בחלק מהמקרים הוסיפו הלי־
הנפגע  של  משפחתו  שבני  טאים 
רוצים להגיש תלונה במשטרה נגד 
הקשישים,  של  המשפחה  קרובי 
וכן תביעה אזרחית בסכומי עתק. 
לקשישים  אמרו  בכך,  די  לא  אם 

לה־ עלולה  במשטרה  שהתלונה 
המשפחה  קרוב  של  למאסר  ביא 

שלהם למשך מספר שנים.
כדי לוודא שהקשישים סומכים 
נמ־ שהם  הליטאים  אמרו  עליהם, 

המשפחה  קרובי  עם  בקשר  צאים 
של האדם שנפגע, וכן שהם יכולים 
וקרוביהם.  הקשישים  את  לייצג 
הקשישים  את  עודדו  הליטאים 
להציל את קרוב משפחתם מתלונה 
סכומי  ותשלום  ממאסר  במשטרה, 
עתק כאמור, ולמסור לנציג שישלח 

אליהם כסף מזומן.
והשקרים  האיומים  בעקבות 
המתלוננים  מסרו  השיטתיים 
שקלים.  מיליון  כשני  לנאשמים 
את כספי הסחיטה, חילקו ביניהם 

הנאשמים והליטאים.
מקצבאות  היה  שמסרו  הכסף 
שנאספו  מחסכונות  או  שונות 
ארוכות.  שנים  במשך  רב  בעמל 
לקיום  מיועד  היה  מהכסף  חלק 
הק־ ידי  על  הוחזק  ואף  יום־יומי 

קבורתם.  הוצאות  למימון  שישים 
הקשישים  לוו  אף  מקרים  בכמה 
לש־ כדי  מהשכנים  שקלים  אלפי 

לם לנאשמים. כתוצאה ממעשיהם 
ואף  כלכלית,  הקשישים  נפגעו 

בריאותם התדרדרה. 
ולהרשיע  לדין  להעמיד  כדי 
קשישים  בפרשה,  המעורבים  את 
המש־ בבית  לעדות  הובאו  רבים 

אפשר  לא  הבריאותי  מצבם  פט. 
לחלקם להגיע, ולכן עדותם נשמ־
עה בשידור וידאו בזמן אמת, בא־

מצעות פרקליט שהגיע לביתם.
אחד  כל  הורשעו,  הנאשמים 
עבירות  מאות  בביצוע  חלקו,  לפי 
הנא־ שני  באיומים.  סחיטה  של 

נידונו  בפרשה,  המרכזיים  שמים 
לעונשי מאסר של 7.5 שנים ו־6.5 
שנים, ופיצוי למתלוננים בסך של 
שאר  על  אחד.  כל  ש"ח  אלף   200
מאסר  עונשי  הוטלו  הנאשמים 
למ־ פיצוי  ותשלום  משמעותיים 

תלוננים.
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שנמצאים  כאלה  גם  בעקבותיכם, 
כאן היום בוועידה".

המדיניות  על  לכם  מודה  "אני 
לעתיד  שפניה  הזאת,  החיובית 
ולש־ לשלום  להוביל  ושעשויה 

לך  מודה  אני  כולם.  עבור  גשוג 
מרשה  ואני  ישראל,  אזרחי  בשם 
במ־ רבים  בשם  גם  לומר  לעצמי 

שר  נתניהו.  הוסיף  התיכון",  זרח 
עלאוי  בן  יוסף  עומאן  של  החוץ 
התיכון  במזרח  "האנשים  כי  אמר 
בעבר.  נותרו  הם  כי  רבות  סבלו 
זהו עידן חדש למען העתיד ולמען 

שגשוג לכל העמים".
מצוין  ממפגש  עכשיו  בא  "אני 
אמר  עומאן",  של  החוץ  שר  עם 
אחרי  לעיתונאים  הממשלה  ראש 
צעדים  על  דיברנו  "אנחנו  המפגש, 
נוספים שאנחנו יכולים לעשות יחד 
עם מדינות באזור כדי לקדם אינט־
רסים משותפים. יהיה לזה המשך".

עם  למפגש  הולך  אני  "מכאן 
מדינות  של  ונציגים  חוץ  שרי   60
שחשוב  מה  איראן.  נגד  בעולם 
זה המפגש, ומפגש לא בסתר ולא 
זהו  הרבה.  יש  כאלו  כי  בהיחבא, 
נציגים  עם  גלוי  מפגש  למעשה 

מובילות  ערביות  מדינות  של 
כדי  ישראל  עם  יחד  שיושבות 
לקדם את האינטרס המשותף של 

מלחמה באיראן".
שאנחנו  "מה  הוסיף:  רה"מ 
את  ודוחקים  מרחיקים  זה  עושים 
מחוייבים  אנחנו  מסוריה.  איראן 
לעשות  ונמשיך  זה  את  לעשות 
אבל  קר  כרגע  בוורשה  זה.  את 
יחסי החוץ של ישראל מתחממים, 

מתחממים לטובה".

נתניהו ושר החוץ של עומאן נועדו בוורשה; "עידן חדש לעתיד"
  המשך מעמ' ראשון

גלגל ההגרלות 
בדוכן 'המבשר'

  המשך מעמ' ראשון

החורף חוזר: גשמים 
ומזג אוויר סוער 
לאורך סוף השבוע

הפ־ כמות  היריד.  שעות  במהלך 
שתעמוד  במיוחד,  הגבוהה  רסים 
הפ־ גלגל  לצד  מרשימה  בתצוגה 

סיכויי  את  מאוד  מעלה   – רסים 
הזכיה, גם למי שבהחלט לא רגיל 

אף פעם לזכות בהגרלות...
במער־ יוכרזו  הזוכות  שמות 

שעה  מדי  היריד,  של  הכריזה  כת 
טלפונית  התראה  תינתן  כן  וכמו 
אמנם  שתוכל  כדי  זוכה,  לכל 
לע־ ולגשת  זכייתה  את  לממש 

שתמוקם  הפרסים  חלוקת  מדת 
בסמוך. 

צופים  היריד  מארגני 
בפעילות  נלהבת  השתתפות 
הפרסים',  'גלגל  של  הייחודית 
הצפויות  המבקרות  בקרב  ואף 
התרג־ ניכרת  למקום  להגיע 

של  האפשרות  לקראת  שות 
הפעם  הקרובה  ממשית  זכיה 

יותר מתמיד. 
שוודאי  הפרסים'  'גלגל  בצד 
מרובה  התעניינות  סביבו  ימשוך 
שישו־ והחוויה  ההנחיה  בשל  גם 

פעילות  גם  תתקיים  בצדו,  לבו 
של עיתון 'המבשר', והמשתתפות 
כמנוי  להירשם  תוכלנה  ביריד 

במחיר מיוחד ליום זה.
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שלג.  ירד  בחרמון  הנגב.  צפון 
יהודה  במדבר  הירדן,  בבקעת 
ובים המלח קיים חשש קל משט־

פונות. הטמפרטורות יהיו נמוכות 
מהרגיל לעונה.

תגיע  הנוכחית  המערכת 
יהיה  אז  ראשון,  ביום  לסיומה 
מעונן חלקית ועדיין יתכנו גשמים 
וב־ הארץ  בצפון  קלים  מקומיים 

בטמפרטורת  עליה  תחול  מרכזה. 
והן יהיו רגילות בעונה.

באשר לזירה הצפונית, סוריה, 
או כפי שהיא מכונה במערכת הב־

וסדיזם),  (אסד  סדיסטאן   – טחון 
הבטחוני  בתחום  לעצמה  חוזרת 
לישראל  גדול  אתגר  מהווה  והיא 
לתרחישי  הסבירות  כשעולה 
המיוחסות  תקיפות  לאור  תגובה 

לישראל.
ולבנון,  לחיזבללה  באשר 
שלהם  המתקפה  תכנית  אמנם 
הוסרה.  לא  היא  אך  קשות  נפגעה 
לחיזבללה אין היום יכולת לייצור 
טילים מדויקים בלבנון אך הארגון 
העת  כל  לשנות  מאמצים  עושה 

את המציאות הזו.
'אבן  היא  איראן  הכל,  מעל 
שנעשה  מה  כל  של  הראשה' 
אותה  הביאו  הסנקציות  במרחב. 
דוג־ לשם  חריף.  כלכלי  למשבר 

במאות  עלו  הבננות  מחירי   – מא 
בסי־ מוצרים  גם  ובכללם  אחוזים 

סיים אחרים, אך בטהרן עדיין לא 
לתגובתם  באשר  החלטה  קיבלו 
לביטול הסכם הגרעין והסנקציות 

האמריקניות.
להפר  יחליטו  האיראנים  אם 
מסו־ הם  ההסכם  את  צדדית  חד 

ליכולת  שנה  בתוך  להגיע  גלים 
לפצצה  שנתיים  ובתוך  העשרה 
הם  נשימה  באותה  גרעינית. 
זמן  יעבור  עד  לחכות  גם  יכולים 
מוכנים  שהם  לאותת  או  טראמפ 
למשוך  ובכך  ההסכם  על  לדון 
לפתחה  שמונח  חדש  אתגר  זמן. 
של מערכת הבטחון היא טורקיה, 
ולשם  עולה'  עוין  כ'כח  המוגדרת 
שיוכלו  כוחות  עוד  הקצו  כך 
שמתחוללים  דברים  על  ללמוד 
הוודאות  אי  רמת  שבו  בעידן  בה. 
טכ־ עם  יחד  מאוד,  גבוהה  היא 
ומשתפרת,  שהולכת  נולוגיה 
עצמו  את  לשדרג  חייב  המודיעין 

ולהשתמש במשאבים מרובים.
שלו  הראשון  החודש  את 
כו־ אביב  רא"ל  הקדיש  כרמטכ"ל 
כבי בדיוק לנושאים אלו. לא בכדי 
את הביקור הפיקודי הראשון שלו 
עזה,  ובגזרת  דרום  בפיקוד  ערך 
תכ־ את  ואישר  התכניות  על  למד 

ניות העבודה לשנה הקרובה.
הטילים  איומי  על  לענות  כדי 
על  כוכבי  הורה  הרחפנים  ואיום 
ועד  ברזל'  'כיפת  מערכת  האצת 
מב־ סוללות   10 יהיו  השנה  סוף 

ושתיים  סדירות  שמונה  צעיות, 

במילואים.
השנ־ המודיעין  הערכת  לאור 
תית מבינים בצבא שהמב"מ (המ־

לחמה בין המלחמות) תהיה מהירה 
יותר, נפיצה יותר ותתפרס גם על 
כך  לשם  יותר.  מרוחקים  אזורים 
להרחיב  הנכנס  הרמטכ"ל  החליט 
את האימונים ובכל שנתיים יעשו 
שבו־ וההנדסה 17  השריון  חילות 

עות אימון ו־17 שבועות תעסוקה 
כמו חטיבות החי"ר, דבר שיצריך 
עוד 15 גדודי מילואים לתעסוקה 

בכל שנה.
החליט  שעליו  נוסף  נושא 
הוא  העבר  לקחי  לאור  הרמטכ"ל 
מטכל"ית,  מטרות  מנהלת  להקים 
וזרוע  האוויר  לחיל  המשותפת 
המודיעין,  אגף  על  בדגש  היבשה 
כדי  וזאת  מטרות  עוד  שתאסוף 
המטרות  ייצור  קצב  את  להגדיל 

המבצעיות בצבא.
כדי להנגיש את המידע באופן 
רשת  על  עכשיו  שוקדים  מיידי 
את  שתביא  מתקדמת  מבצעית 
המידע שנאסף באופן מהיר יותר, 
החלטה  יותר.  ואמין  יותר  יעיל 
עם  הרמטכ"ל  שקיבל  נוספת 
כניסתו לתפקיד היא חיזוק הקצה 
הצטיידות  באמצעות  המבצעי, 
באמצעי לחימה, אמצעי אופטיקה 
לחיזוק  להגיע  מנת  על  נ"ט  וטילי 

יכולותיו של הלוחם בשטח.

הודעות חוק תכנון ובניה - 14/02/19

אמ"ן: סבירות גבוהה לעימות בעזה
  המשך מעמ' ראשון

יו"ר הכנסת הזהיר: "נקום 
לסיוט של ממשלת שמאל"

אדלשטיין דרש ממפלגות הימין הקטנות להתאחד לאלתר. "מדינה פלסטינית 
כבר לא על הפרק, ריבונות ביו"ש דווקא כן" 

חשד לשוחד על ידי בכירה 
בבית חולים העמק

מאת מאיר ברגר

אדלשטיין  יולי  הכנסת  יו"ר 
של  השני  יומו  את  שלשום  פתח 
במלון  המתקיים  ירושלים,  כנס 
כי  וטען  בבירה,  פלאזה  קראון 
התכנית להקמת מדינה פלסטינית 
תופסת  ובמקביל  ונגנזת  הולכת 
ריבונות  להחלת  היוזמה  תאוצה 

ביהודה ושומרון.
ירושלים,  בכנס  כאן,  "אפילו 
לפני  מרכזי.  נושא  פעם  היה  זה 
דעת  סקר  כאן  הציגו  שנים  כמה 
הפל־ המדינה  ונגד  'בעד  קהל: 

היה  לא  אחד  אף  היום  סטינית'. 
כי  פשוט  סקר,  כזה  להזמין  חושב 

הקהל היה משתעמם.
התקופה  את  זוכר  עוד  "אני 
באים  היו  העולם  מכל  שמנהיגים 
לראות  בשביל  איתי,  להיפגש 
הקיצוני,  ההזוי,  הפוליטיקאי  מי 
שמתנגד למדינה פלסטינית. היום 
המציאות אחרת לחלוטין. בארבע 
השנים האחרונות אירחתי כיושב־
מר־ משלחות  מאות  הכנסת  ראש 

חבי העולם.

נו־ מאד  הרבה  על  "דיברנו 
פרל־ פעולה  שיתוף  על  שאים: 

ההיסטוריה  על  סחר,  על  מנטרי, 
על  אבל  ירושלים.  של  והיופי 
זה  דיברנו;  לא  פלסטינית  מדינה 
היה  שפעם  מה  עלה.  לא  פשוט 
לא  אפילו  היום   – שבחדר  הפיל 

זבוב".
התרחש  גדול  שינוי  לדבריו, 
את  זוכר  "אני  הריבונות.  בנושא 
'נשים  שתי  קמו  שבהם  הימים 
מקום  בכל  לומר  והתחילו  בירוק' 
'ריבונות'.  'ריבונות',  'ריבונות', 
בהתחלה כל תמיכה בנושא היתה 
אדומה וגדו־ אותי בכותרת  מזכה 

לה; היום זה לא ירגש אף אחד. זה 
המיינסטרים".

הישגי  על  סיפר  אדלשטיין 
היוצאת.  בכנסת  הלאומי  המחנה 
הע־ הלאום,  חוק  את  "העברנו 

הקמנו  ההסדרה,  חוק  את  ברנו 
עמונה  למפוני  עמיחי  היישוב  את 
את  חיזקנו  החדשה.  מגרון  ואת 
ושומרון  ביהודה  ההתיישבות 

בעוד שורה ארוכה של פעולות.
מזה:  חשוב  יותר  עוד  "אבל 

שלשינוי  להבין  חייבים  אנחנו 
זה  דרמטית.  משמעות  יש  השיח 
ביותר  והקשה  הראשון  הסיבוב 
של הגה הספינה. אחריו היא כבר 

שטה בעצמה במסלול הרצוי.
מהקמת  הזהיר  הכנסת  יו"ר 
ממפלגות  ודרש  שמאל  ממשלת 
לא־ להתאחד  הקטנות  הימין 

כאן  שדיברתי  מה  "כל  לתר. 
לחיזוק  מקיפה  תכנית  על  היום 
בי־ מהותי  ולשינוי  ההתיישבות 

יהיה  המשפט,  ובית  כנסת  חסי 
ב־9  אם  שווה כמו ביצים שבורות 
לאפריל נלך לישון עם פנטזיה על 
של  לסיוט  ונקום  ימין  ממשלת 

ממשלת שמאל.
שחוש־ כאלה  יש  מה  "משום 

אבל  סביר.  לא  תרחיש  שזה  בים 
היא  ׁששאננות  לכם  אומר  אני 
ביותר,  המסוכן  הפוליטי  החטא 
עצום.  במחיר  לכולנו  שתעלה 
את  להוריד  לשכוח:  לנו  אסור 
היום  מסדר  הפלסטינית  המדינה 
אבל  שנה;  עשרים  לקח  העולמי 
להחזיר אותה ייקח בדיוק עשרים 

שניות".

מאת חיים מרגליות

חקירה  סיימה  המשטרה 
המחלקה  מנהלת  של  בעניינה 
העמק  החולים  בבית  הנוירולוגית 
עבי־ בביצוע  החשודה  בעפולה, 
נוספות.  עבירות  וכן  שוחד  רות 
עשרות  נחקרו  החקירה,  במסגרת 

מעורבים, חלקם באזהרה. 
עשרות  החשד,  פי  על 
אותה  אל  שהופנו  פציינטים 

זכו  מתווכים  באמצעות  רופאה 
בוועדות  הנכות  באחוזי  להגדלה 
בהן  הבריאות  משרד  של  ניידות 
ישבה. בעקבות הגדלת אחוזי הנ־

כות, קיבלו אותם פציינטים אחוזי 
מביטוח  יותר  גבוהים  תגמולים 

לאומי.
אחד  כל  נחקרו  החשודים, 
למעורבות  בחשד  חלקו  פי  על 
מרמה  שוחד,  בעבירות  לכאורה 
במר־ דבר  קבלת  אמונים,  והפרת 

לבי־ המוסד  חוק  על  עבירות  מה, 
טוח לאומי וכן עבירות נוספות.

תמשיך  ישראל  "משטרת 
פסו־ תהליכים  ולחשוף  לחקור 

וכן  עניינים,  ניגוד  תוך  לים, 
יש  בו  מקום  לכל  ולהגיע  לחתור 
המידות  בטוהר  לפגיעה  חשד 
ובקופה  השלטון  בסדרי  ופגיעה 
בימים  יועבר  התיק  הציבורית. 
הקרובים לפרקליטות לצורך עיון 

והחלטה", נמסר מהמשטרה.



המבשר | יום ה', ט' באדר א' תשע"ט | עמוד ז

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
3.5 קוטג'  צבי  בנווה  בהזדמנות! 
יחידות   2  + ונוף  מרפסת   + מ"ר  כ-75 
2,800,000 בגג  ברישיון  מושכרות 
02- 052-7176373 תווך  ש''ח 

5829322
[20051633]

ק"ג  גדולה   2 יואל  ליד  במא"ש 
מ"ר מיידי!   52 ל-3 אפשרות לשיפוץ 
052-7176373 תווך  ש''ח   1,280,000

02-5829322
[20051632]

4 משה  באגרות  שלמה  ברמת 
מרווחת כ-100 מ"ר ק"ג, נוף, מרפסת 
הדירה 2,300,000 בשטח  לבניה  גג   +
02- 052-7176373 תווך  גמיש  ש''ח 

5829322
[20051631]

אופציות  עם  מ'   70 כ  באלקנה 
המאה  עסקת   .1,950,000 ענקיות 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051619]

 + מ'   100 דרושה  רציניים  לקונים 
המאה  עסקת  הבירה.  בארזי  חצר 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051618]

בעזרת  דרושה  רציניים  לקונים 
ייעוץ  המאה  עסקת  מ'.  תורה 120 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051617]

אפשרות  מ'   135 כ  צבי  בנווה 
לחלוקה ל 4 יחידות כ 20,000 למ'. 
עסקת המאה ייעוץ נדל"ן - 100%
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051616]

בישא  למשקיעים!  בהזדמנות 
2 ל  מחולק  חדשה  מ'   150 ברכה 
למ'.   21,000 כ  דרישה  לפי   3 או 
עסקת המאה ייעוץ נדל"ן - 100%
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051615]

מדהים:  במבצע  המאה'  'עסקת 
המאה  עסקת  עלינו.  עו"ד  לרוכש 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051614]

למשקיעים.  אמיתית  הזדמנות 
מ'   25 בטאבו  דירה  במא"ש 
שכנים  חתימות  עם  גג   +  .650,000
המאה  עסקת  בלבד.   200,000 ב 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051613]

במקור  חדרים   3 בהזדמנות: 
 .3000 - ב  מושכרת  יחידה   + ברוך 
עסקת  בלבד.  ש"ח   2,500,000
100%  - נדל"ן  ייעוץ  המאה 
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051612]

 + מ'   25 יחידה  הכהן  באדוניהו 
חצר 10 מ' שכירות כ- 3600-3800. 
940,000 ש"ח. עסקת המאה ייעוץ 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051611]

ברוך  במקור  למבינים:  מציאה 
2  + א'  קומה  מרווחת  חדרים   2
דיור  יחידת   + סוכה  מרפסות 
בניה   .3300 ב  מושכרת  חדשה 

בהיתר. 2,100,000.
[20051610]

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

32-250-90
[20051609]

2  + מ'   120 קרקע  ק.  בבלוי 
כחדשה  משופצת  מרפסות 
ייעוץ  המאה  עסקת   .3,150,000
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051608]

מרפסת   + א'  קומה  ביונה  מ'   80
גבוהה.  ברמה  משופצת  סוכה. 
מושכרת  יחידות   2 ל  מחולקת 
 .2,200,000 ש''ח.   8000 ב- 
נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 
100% אמינות,   100%  -

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051607]

בבית  דרושה  רציניים  לקונים 
המאה  עסקת  מרווחת.   3 ישראל 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
100% מקצוענות.058-32-250-90.

[20051606]

מרתף   + מ'   75 באברמסקי 
פונה  קרקע  קומת  מ'.  כ-45 
לחנות.  מאוד  מתאימה  לרחוב. 
ייעוץ  המאה  עסקת   .1,900,000
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051605]

 + קומות   2.5 בניין  ישראל  בבית 
שינוי  בהליך  נוספות  וחצי  קומה 
'עסקת  ש''ח.   5,500,000 תב"ע 
המאה ייעוץ נדלן' - 100% אמינות 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051604]

מרפסת   + מ'   80 חד'   3 בהזית 
א'  קומה  סגורה.  גדולה 
ייעוץ  המאה  עסקת   .2,400,000
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051603]

במקור  דרושה  רציניים  לקונים 
ייעוץ  המאה  'עסקת  מ'.  ברוך 110 
100% אמינות   100%  - נדלן' 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051602]

מ'   75 יפיפייה  חד'   4 ברייכמן 
 .1,930,000 ב'.  קומה  משופצת 
נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 
100% אמינות,   100%  -

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051601]

 / בבלוי  דרושה  רציניים  לקונים 
'עסקת  לפחות.  מ'   80 אחינועם 
המאה ייעוץ נדלן' - 100% אמינות 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051600]

חד   3 ברוך  במקור  מזומן!  לבעלי 
רק  משופצת  ק"ב  מחסן   + מטר   78
052-7658-638 שח   1840.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051596]

בזכרון משה 3 חד 60 מטר + חלל 100
2600.000שח  רק  חלונות  עם  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051595]

הכביש  על  מטר   200 חנות  בגאולה 
חודשית  תשואה  שח   7500.000 רק 
ש"ח   60000 האחרונות  שנים  ב10 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051594]

כביש  מטר   130 חנות  השבת  בכיכר 
052- שח   4600.000 רק  הראשי 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051593]

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]

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]

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
לבר  קרוב  בירמיהו  בהזדמנות! 
שמורה  מרווחת,  מ"ר   80 חד'   3 אילן 
02- תיווך  ש''ח   5,500 רק  ומרוהטת 

6254049
[20051569]

מיוחדת!  מ"ר   50 חד'   3 בצפניה 
קומפלט  מרוהטת  ומטופחת,  חדשה 
+ מרפסת גדולה ונוף מדהים, מעלית. 

תיווך 02-6254049
[20051568]

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

4100074/050-4182542
[20051521]

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

הנדלס
[20050615]

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

הנדלס"
[20050352]

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

"היימשע תיווך הנדלס"
[20050351]

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

7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"
[20050350]

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

הנדלס"
[20051176]

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

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

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

הנדלס"
[20050353]

ירושלים | משרדים
רגשיים,  מטפלים  ליועצים, 
מ'  כ-30  מדהימה  קליניקה 
בי-ם  קבועים  לימים  להשכרה 

במיקום אסטרטגי: 0533139700
[20051588]

בני ברק | מכירה
מ"ר   55 כ-  משופצת  לל"ת  בדנגור 
ביטון  גג   + מ"ר   30 אופציה   + חד'   3
1,370,000 ש''ח גמיש. 054-8497791
[20051589]

בני ברק | השכרה
בגלריה  משרדים  בב"ב  להשכרה 
שונים  בגדלים  מבוקש  באזור 
מיידית  לכניסה  מצוינים  במחירים 

052-7133387
[20051563]

 + ומפוארת  יוקרתית  דיור  יחידת 
 . רוזבסקי  ברח'  מושלמת  נוף,  סוכה, 

054-8477102 / 054-8477101
[20051398]

בני ברק | משרדים
להשכרה בבני ברק משרדים בגלריה 
שונים  בגדלים  מבוקש  באזור 
מיידית.  לכניסה  מצוינים  במחירים 

052-7133387
[20051554]

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! 
ישמח ישראל טאבו משותף 3 חד 
70 מטר + תוספת לעוד 70 גג 140
052-7658- שח   900.000 רק  מ"ר 

638 "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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051108]

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

הנדלס"
[20050940]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050939]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050904]

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

תיווך-הנדלס"
[20050691]

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

"היימשע תיווך-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]

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]

מודיעין עלית 
רוצים   ? דירה  למכור  רוצים 
להשכיר דירה ? רק תיווך אימקס 
053-3146470 בטלפון  נכסים 

אמינות-מקום-ראשון
[20051626]

בית שמש | מכירה
משותף  בטאבו  מזומן!  לבעלי 
מטר   180 חלל   + מטר   70 בסיני 
יחידות   5 או   4 ל  לחלוקה  אפשרות 
052-7658-638 שח   1000.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

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 

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]

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

124
[20048907]

קרית גת | מכירה
4 לקריה  צמוד  ישראל  במלכי 
חד' קומה ג' 850,000. יחיאל דונט 

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051623]

משופצת  א'  קומה   3 בקריה 
נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל   .850,000

.052-7650001
[20051622]

 + א'  קומה  חד'   4 במתחרדים 
אופציה לתמ"א שוכרים מצויינים. 
נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל   .900,000

.052-7650001
[20051621]

היתר  עם  גג   + חדרים   4 בקריה 
בניה + אופציות קומה ב' ואחרונה 
נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל   .950,000

.052-7650001
[20051620]

קרית גת | השכרה
בטרקלין  מחסנים  קומת  מ'   25
יחיאל  ש''ח.   2000 לעסק  מתאים 

דונט ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051625]

מטבח  מלא  מלא  מרוהטת  חד'   3
דונט  יחיאל  ש''ח.   2700 חדש 

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051624]

עמנואל 
חדרים   3-5 דירות  אור  נווה  פרויקט 
החל  אופציות  עם  מ"ר   89-119
054- נדל"ן  אלבה  ש"ח  מ640000 

844-6671
[20051628]

שלישית  שורה  במדורגים  למכירה 
עם  חדרים   4 דירת  הסופר  ליד 
מדהים  נוף  לשיפוץ  זקוקה  אופציה, 
אלבה  ש"ח   420000 המחיר   2 קומה 

נדל"ן 054-844-6671
[20051627]

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]

הר יונה 
ומשפרי  צעירים  לזוגות  הפתרון 
יונה  הר   - הבעש"ט"  ב"קרית  דיור 
ובפיקוח  בנשיאות  עילית  נצרת  ג' 
שליט"א  סירוטה  מאיר  ר'  הרה"ג 
ש''ח  אלף   699 מ  החל  חדרים   3
גן  ודירות  חדרים   4-5 דירות 
08- ויזמות"  שיווק  "אורטל  וגג 

055-6704800 9798447
[20051567]

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]

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

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6781772
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

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

חצר ממולץ!. 077-7990764
[20049879]

ירושלים 
דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
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]

אשי ַ ברב  האיכותי  קטנטנים  למעון 
לקבוצת  מנוסה  מטפלת  דרושה  ב"ב 
בוגרים באיידיש, תנאים טובים. -050

4122517
[20051630]

מזכיר/ה  דרוש/ה  גדול  למוסד 
העמותות  בתחום  שליטה  בירושלים 
גביה  ממשלה  משרדי  בהגשות  ידע 
קו"ח  יתרון.  בהנה"ח  ידע  ותשלומים. 
beitmeir.ksafim@ ל  לשלוח  ניתן 

gmail.com
[20051592]

דרוש  בירושלים  מאנ"ש  לחנות 
נסיון  מלאה,  במשרה  חנות  מנהל 
בניהול צוות, ראש גדול, אסרטיביות, 
קו"ח:  מיידית  לעבודה  זמינות 
פקס:   drushim3000@gmail.com

077-3180681
[20051586]

שמש/ בבית  מכירות  אנשי  דרושים 
מסירות  יצוגיות  ירושלים/מודיעין, 

ואחריות לפרטים: 0587680822
[20051561]

מהמגזר  שדכניות  דרושות 
ש''ח   5,000 נסיון  בעלות  החסידי 

052-7605146
[20051490]

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

052-7606084
[20051314]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

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

בכל סניפי הרשת
[20048014]

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]

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

3215030
[20051559]

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 

שבט  ל'  ג'  ביום  ת"ז  עם  ארנק  נאבד 

במודיעין עלית. 058-3240723

[20051591]

במוצ"ש  בהירה  חומה  פאה  אבדה 

מירי   .M. K חברת  של  האחרון 

באזורים  בירושלים  קפולוביץ. 

מאירות  פנים  או  מורחבת  סנהדריה 

או רמת שלמה המוצא שיתקשר -02

5718188

[20051590]

חובות  יא     שביעית  ירושלמי:  היומי  דף  עט     חולין  בבלי:  היומי  דף 
משנה יומית: ב"ב ב, ג-ד    הלכה  הלבבות: חשבון הנפש התשיעי (הכוונה) 
יומית: או"ח תנה, ד-ו    רמב"ם יומי: תמידין ומוספין ו-ח    שו"ע הרב - רב 
יומי: י,א, ג-ח    דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' קפו-קצט    חפץ חיים:

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' נז: לה"ר ב, א-ב  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:238:248:248:258:258:22סו"ז ק"ש מג"א
9:089:109:109:109:109:08סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:339:359:349:359:359:32סוף זמן תפלה מג"א
10:0310:0510:0410:0510:0510:03סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

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

17:2917:2517:2617:2817:2717:22שקיעת החמה
זמנים למחר

4:524:544:534:544:544:51עלות השחר
5:315:335:335:335:335:31זמן ציצית ותפילין

6:216:306:226:246:256:19הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
הר סיני  6762954 הר סיני 15,  058-5110810 יד חרוצים 18    בני ברק סנטר פארם תלפיות- פרמ הוואנס ירושלים
077-8880390 אחד העם 9 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה  סופר פארם  סופר פארם מגדל שלום ב"ב    תל אביב
077-8881370 הברזל  077-8882390 אבן גבירול 62 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה  סופר פארם רמת החייל צייטלין
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 23 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה  סופרפארם מינסטור
077-8880440 סופר פארם נווה שאנן 8853507 רח' המלאכה 50 א.ת דרום    חיפה שופר סל דיל למחרת    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון  סופרפארם טרומפלדור 56    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן:  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 213.365-
אתמול: 213.38-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
12-4

תל אביב
16-9

חיפה
15-8

גולן
14-6

טבריה
17-9

גליל
9-3

באר שבע
17-6

אילת
21-10

מזג האויר
ירידה בטמפרטורות

היום - גשם מקומי יירד בעיקר בצפון הארץ 
ויתכנו סופות רעמים יחידות. הטמפרטורות 
יירדו במידה ניכרת. הרוחות יתחזקו. במרכז 

הארץ ובדרומה יתכן אובך. בחרמון יירד שלג. 
בלילה הגשמים יתחזקו ויתפשטו לאורך 
מישור החוף ובפסגות הגבוהות של הרי 

הצפון יתכן שלג.

שישי - גשמים מקומיים מלווים בסופות 
רעמים יחידות צפויים לרדת בעיקר בצפון 

הארץ ובמישור החוף. שלג יירד בחרמון 
ובצפון הרמה. יוסיפו לנשב רוחות ערות 

ויוסיף להיות קר מהרגיל בעונה. בדרום הארץ 
ובמרכזה ייתכן אובך. בלילה צפויים הגשמים 

להתחזק ולהתפשט למרכז. 

שבת - צפויים לרדת גשמים לפרקים מלווים 
בסופות רעמים יחידות מצפון הארץ ועד 

צפון הנגב. בחרמון יירד שלג. בבקעת הירדן, 
במדבר יהודה ובים המלח קיים חשש קל 

משטפונות. טמפ' נמוכות מהרגיל לעונה. 

ראשון - מעונן חלקית ועדיין יתכנו גשמים 
מקומיים קלים בצפון הארץ ובמרכזה. תחול 

עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות 
בעונה.

ראשוןשבתשישי
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10:00-12:30 ‘   17:30-21:30 ‘ -‘     

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



 673 תלונות על פעולות אנטישמיות 
של ה'לייבור' ב־10 חודשים

מאת א. למל

ע"י  שהופק  מיוחד  דו"ח 
נתונים  על  מצביע  ה'לייבור' 
אנטי־ בפעולות  ביותר  מדאיגים 
מפלגת  לחברי  המיוחסות  שמיות 

ה'לייבור'.
פורמבי,  ג'  המפלגה,  מזכ"ל 
 673 קיבלה  המפלגה  כי  מסרה 
אנטישמיות  פעולות  על  תלונות 
האח־ החודשים  ב־10  חבריה  של 

רונים בלבד. היא חשפה את הנתון 
לאחר שהופעל עליה לחץ מחברי 
פרלמנט של המפלגה. אולם חברי 
טוענים  במפלגה  יהודים  פרלמנט 

שהמידע הזה חלקי בלבד. 
הסי־ של  השבועית  בישיבתה 

הלייבור  של  הפרלמנטרית  עה 
נגד  לדעת  דרישות  עלו   (PLP)
חקירות,  מתנהלות  אנשים  כמה 
לנאשמים  נשלחו  מכתבים  כמה 
ממעשיהם,  יחדלו  כי  בדרישה 
מע־ ננקטו,  ענישה  פעולות  ואילו 

בר למה שחשפה פורמבי.
ר'  היהודים  הפרלמנט  חברי 
השערה  העלו  הודג'  וד'  סמית 

אלפי  עוד  מהנתונים  הושמטו  כי 
מקרים של שנאת יהודים. 

לא  אחד  ואף  הסתיים  לא  "זה 
כדי  הזו  מהמפלגה  אותי  יוציא 
המאבק  את  לנהל  ממני  למנוע 
אל־ עוד  על  יודעים  אנחנו  הזה. 

שהוגשו  תלונות  של  מקרים  פי 
ככל  כלום,  נעשה  לא  שבהם 

הידוע", הוסיפה סמית. 
נמשיך  אנו  לי,  "האמינו 
מאוחדת   PLPה־ בזה.  להילחם 
וגילתה  הודג'  אמר  הזה".  בנושא 
להנהלת  דיווחה  לבדה  היא  כי 
המפלגה לגבי יותר מ־200 מקרים 

של אנטישמיות שהופנתה נגדה.
ל'  היהודיה  הפרלמנט  חברת 
חברי הסיעה  בפני  ברגר הקריאה 
מח־ שקיבלה  אנטישמיים  מסרים 

משורות  הוצא  שטרם  מפלגה  בר 
הלייבור. 

סיפר  מאן  ג'ון  הפרלמנט  חבר 
שהופנתה  היוקדת  השנאה  על 
נגדו ונגד משפחתו ע"י חברי מפ־

לגה מסוימים. הוא אמר שחש על 
האנטי־ השנאה  עוצמת  את  בשרו 

שמית למרות שאינו יהודי.

נשיא ארה"ב קורא להתפטרותה של חברת הקונגרס המוסלמית
בעקבות ההתבטאות האנטישמית נגד ארגון איפא"ק ^ לאנטישמיות אין כל מקום בקונגרס של ארה"ב אני חושב שהיא 

צריכה להתפטר מהקונגרס, ודאי שעליה להתפטר מהוועדה לענייני חוץ" דברי טראמפ

מאת א. למל

חברת  של  התנצלותה  למרות 
עומאר,  הדמוקרטית  הקונגרס 
איפא"ק  שדולת  כי  שטענה  לאחר 
פוליטי־ קונה  הפרו־ישראלית 
ארה"ב  נשיא  לה  קורא  קאים, 

להתפטר מתפקידה.
מקום  כל  אין  "לאנטישמיות 

חושב  אני  ארה"ב,  של  בקונגרס 
שהיא צריכה להתפטר מהקונגרס, 
מהוועדה  להתפטר  שעליה  ודאי 
לדב־ טראמפ.  אמר  חוץ",  לענייני 

רי טראמפ התנצלותה של עומאר 
היתה 'צולעת', וכי הוא אינו מקבל 

את התנצלותה. 
צריכה  שהיא  חושב  "אני 
היתה  זו  בעצמה.  להתבייש 

סבור  לא  ואני  איומה,  אמירה 
מספ־ היתה  שלה  שההתנצלות 

בשיחה  ארה"ב  נשיא  אמר  קת", 
המטוס  של  סיפונו  על  כתבים  עם 

את  שאלו  כשכתבים  הנשיאותי. 
טראמפ מה, לדעתו, עומאר היתה 
"היא  השיב:  הוא  להגיד,  צריכה 

יודעת מה לומר".

האיחוד האירופי הזהיר את אנשיו: 
"בריסל שורצת מרגלים סינים ורוסים" 

עובדי האיחוד נקראים שלא לסעוד בסטיקיות ובבתי קפה בקרבת מקום עבודתם 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האירופי  האיחוד  מוסדות 
בבריסל,  עובדיהם  את  הזהירו 

של  כבירתו  שמשמשת  העיר  כי 
סינים  במרגלים  שורצת  האיחוד 
נקראים  לכך  ובהתאם  ורוסים, 
משהייה  להימנע  האיחוד  עובדי 

הסמו־ הקפה  ובבתי  בסטיקיות 
מרכז  של  המשרדים  לבנייני  כים 

האיחוד האירופי. 
פורסם  לא  האמור  המידע 

האיחוד  ידי  על  רשמי  באופן 
לכלי  דלף  הוא  אך  האירופי, 
שפרס־ בגרמניה  תקשורת 

כי  עוד  נכתב  בדיווח  אותו.  מו 

מעריכים  האירופי  באיחוד 
מר־ כ־250  פועלים  שבבריסל 

מרגלים  וכ־200  סינים,  גלים 
רוסים. 

בתגובה לפרסומים הגיב מש־
זועמת,  בהודעה  הסיני  החוץ  רד 
להיות  האירופי  לאיחוד  קרא  בה 
מפ־ שהוא  בהצהרות  יותר  זהיר 

הריבונות  את  מכבדת  "סין  רסם: 
של מדינות זרות, ואינה מתערבת 
מביעים  אנו  הפנימיים.  בענייניהן 
חסרי  מהפרסומים  עמוק  זעזוע 
תקי־ ליחסים  ומחויבים  הבסיס, 

האיחוד  מוסדות  עם  ויציבים  נים 
מהצהרות  להימנע  יש  האירופי. 

לא אחראיות". 
את  ראיינו  הבריטי  ב'גרדיאן' 
פיליפ ויינר, הבעלים של סטיקיה 
האיחוד  לבנייני  בסמוך  השוכנת 
ההע־ שלפי  בבריסל,  האירופי 

האיחוד  שפרסם  ההודעה  רכה 
היתר  בין  כיוונה  עובדיו  בין 
הנחשבת  שבבעלותו,  למסעדה 
עוב־ בקרב  מאוד  לפופולארית 

הנציבות  נשיא  וגם  האיחוד,  די 
האירופית דונלד טאסק סועד בה 

בקביעות. 
אחרת  סטיקיה  עוד  פה  "אין 
ל'גרדיאן',  ויינר  אמר  באזור", 
אלי,  מתכוונים  שהם  בטוח  "אני 
שלהם.  לטענות  שחר  אין  אבל 
אני מוכן לדבר אתכם חמש דקות 
להתקשר  צריך  אני  כך  אחר  כי 
והבהיר:  בלגלוג  הוסיף  לפוטין", 
ותראו  פה  לחפש  יכולים  "אתם 
הצמודים  הקלטה  מכשירי  שאין 

לתחתית השולחנות". 
כך  כל  פה  "המקום  לדבריו: 
מרג־ פה  ישבו  אם  שגם  רועש, 

יותר  לשמוע  יצליחו  לא  הם  לים 
שמדברים  מה  את  מקסימום  מדי, 
ובכל  אליהם,  הסמוך  בשולחן 
לפה  לאכול  באים  אנשים  מקרה 
כדי  ולא  מעבודתם,  לנוח  וכדי 
שלהם  העבודה  את  להמשיך 

גם כאן". 

מאות תלונות. הפרלמנט בבריטניה


