
מורת רוח: הבית היהודי סיכם על 
שיתוף פעולה עם הנהגת 'רבני' צוהר
אישי ציבור בתגובה: "מתברר שלצד מאבק ב'שלמות הארץ', זונחת הבית היהודי את 
המאבק החשוב יותר, 'שלמות התורה ושלמות העם', וכורתת ברית עם אלו שבאופן 

רשמי נאבקים ופועלים באופן מוצהר וגלוי להרוס שני יסודות אלו" 
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רבנים לצד אישי ציבור הביעו 
נוכח  רוח  ומורת  תמיהה  אמש 
בין  פעולה  שיתוף  על  הפרסומים 
הבית היהודי להנהגת 'רבני' צוהר. 
הבית  יו"ר  הדיווחים,  עפ"י 
אמש  נפגש  פרץ  רפי  הר'  היהודי 
בראשות  צהר  'רבני'  הנהגת  עם 

הר' דוד סתיו, כשבמהלך הפגישה 
הסכימו כולם לעבוד יחד תוך שי־

תוף פעולה 'שיעצים את הציונות 
הדתית', כלשון ההודעה הרשמית 

של הבית היהודי.
'לה־ שנועד  הפעולה  "שיתוף 

כלשונם,  היהודי'  הבית  את  עצים 

מאת א. למל

שבית  לאחר  בצרפת  זעזוע 
עלמין יהודי במזרח המדינה חולל 
בבית  מצבות  כמאה  על  קשות. 
קווצנהיים  הכפר  של  העלמין 
קרס  צלבי  צוירו  אלזס  בחבל 
שעות  אנטישמיות.  וסיסמאות 
לפני שנפתחו עצרות מחאה בפריז 
ובערים אחרות בצרפת כדי למחות 

על העליה במעשים אנטישמיים.
מקרון  עמנואל  צרפת  נשיא 
הקברות  לבית  אתמול  הגיע 
אחר  מקרוב  לעמוד  כדי  היהודי 
את  ולהביע  החמור  האירוע 
מחאתו, את מקרון ליווה רבה של 

צרפת הרב חיים קורסיה.
בית העלמין בכפר קווצנהיים 
את־ משטרסבורג.  ק"מ  כעשרה 

את  המבקרים  גילו  בבוקר  מול 
רוססו  מצבות  כמאה  על  הזוועה. 
צלבי  קרס.  וצלבי  נאצה  כתובות 
האנדרטה  על  גם  רוססו  קרס 
אחת  על  השואה.  קרבנות  לזכר 
המצבות רוססה הכתובת 'הזאבים 
מש־ הוזעקה  למקום  השחורים'. 

התגלתה  ומאז  הז'נדרמריה  טרת 
הזוועה סגרה המשטרה את ביה"ע 
פלילי  לזיהוי  המחלקה  ואנשי 
ביה"ע.  ברחבי  ממצאים  אספו 

אנ־ שני  המשטרה  הערכת  עפ"י 
שים ביצעו את הפשע הנורא.

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
האנטישמיות  גל  את  הגדיר  ניהו 
חי־ בעקבות  כ"מגפה"  באירופה 

בצרפת  היהודי  העלמין  בית  לול 
אשר נחשף אתמול בבוקר.

בצ־ מזעזע  דבר  היום  "קרה 
חוללו  יהודיים  קברים   80 רפת, 
אנטישמים  ידי  על  נאצים  בסמלי 
בהודעה  נתניהו  אמר  פרועים", 

מיוחדת שפרסם.
צרפת  מנהיגי  לכל  קורא  "אני 
נגד  בתקיפות  לצאת  ואירופה 
שמסכנת  מגפה  זו  האנטישמיות, 

לג־ ויש  אותנו,  רק  לא  כולם,  את 
פעם  ובכל  מקום  בכל  אותה  נות 
כשהיא מרימה את ראשה", הוסיף 

ראש הממשלה.
הרה"ג  שטרסבורג  של  רבה 
לא  "עוד  אמר:  ווייל  אברהם  רבי 
העלמין  בית  מחילול  התאוששנו 
לפני כחודש. אנו מזועזעים ונחר־
דים ודורשים מהשלטונות לתגבר 
ולמצות  והסיורים  השמירה  את 
המבצעים  נגד  בנחישות  הדין  את 
מעשה  כולנו  'להערכת  השפלים. 
ידי  על  הלילה  בוצע  זה  נפשע 
לקראת  הקיצוני  מהימין  פושעים 
נגד  להערב  המתוכננות  העצרות 

האנטישמיות'". 
'הזאבים  הקיצוני  הימין  ארגון 
אנשיו  הנראה  שככל  השחורים' 
היה  ביה"ע  חילול  את  ביצעו 
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יצחק אליעזר היילברון
בן הרב יעקב מיכאל שליט"א 

ישיבת אורייתא י-ם
בני ברק

רחל שקולניק
בת הרב יוסף שליט"א
סמינר בית ברכה ביתר
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, מוצש"ק, אור לי"ב באדר א' תשע"ט

משולם שמעיה
בהר"ר ישראל יצחק הי"ו

כולל עמלים בתורה
ביתר עלית

רחל ברגמן
בהר"ר אשר הי"ו
סמינר בית ברכה
ירושלים

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

שעות לפני עצרת מחאה נגד העליה באנטישמיות:

זעזוע בצרפת: כמאה מצבות חוללו בבית עלמין
נשיא צרפת עמנואל מקרון הגיע לבית הקברות היהודי בכדי למחות על האירוע החמור ^ אמש ערכו כל 
המפלגות ברחבי צרפת עצרות עם בכיכרות המרכזיות בערים נגד האנטישמיות ^ ראש הממשלה נתניהו: 

"אני קורא לכל מנהיגי צרפת ואירופה לצאת בתקיפות נגד האנטישמיות"

כרטיס משפחתי ליריד - 
בהנחה משמעותית

כניסה ליריד לבית 8 בהנחה חדשנית ^ ארבעה כרטיסים למשפחה והחמישי 
חינם ^ הזדמנות לחוויה משותפת ומפגש משפחות ^ היריד ייפתח בשעה 

עשר בבוקר ביום רביעי הקרוב
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'לבית'  ביריד  ההתעניינות 
שיא  רושמת  'המבשר'  מבית   8
בימים האחרונים, כאשר אל נקו־
מגיעות  הכרטיסים  מכירת  דות 
שאלות רבות, ונשים רבות שמרו 

א'  באדר  כ"ב  רביעי  יום  את  להן 
לירושלים,  להגיע  כדי  פנוי  כיום 
המגוונים  התכנים  משלל  ליהנות 

שהיריד מציע, ולהחליף כוחות.
הרבה  ההתעניינות  מול  אל 
לבא  היריד  מארגני  החליטו 
החפצות  משפחות  לקראת 

בצוותא  וליהנות  יחד  להיכנס 
אחוזים  עשרים  ולהעניק  ביריד, 
חמישה  קניית  כל  על  הנחה,  של 

כרטיסים.
מדובר בהנחה שתקפה לכר־
ולא לכרטי־ טיסי הכניסה בלבד 

שנה וחצי אחרי משבר המגנומטרים, מתיחות חדשה ונפיצה

על סף פיצוץ בהר הבית: פלסטינים ניסו לפרוץ 
למתחם שער הרחמים ונבלמו על ידי המשטרה
הווקף מעודד פריצה למתחם שנסגר בעקבות הוראת בית המשפט לפני שנתיים ^ 

המשטרה עצרה בכוח גורמים שפרצו את השער הנעול ^ הרשות הפלסטינית, חמאס 
ואפילו ירדן כבר הצטרפו לגינויים נגד ישראל במטרה להביא לפתיחת המתחם
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בימים האחרונים התפתחו לא 
מעט עימותים אלימים בהר הבית 
לפתוח  הווקף  נסיונות  בעקבות 
מחדש מתחם קטן בחלקו המזרחי 
של  הפנימי  מצידו  הבית  הר  של 

שער הרחמים. 
הפס־ בלשון  נקרא  המתחם 
היה  והוא  א־רחמה'  'באב  לטינים 
משום  האחרונות  בשנים  סגור 

שהוצאה  האסלאמית,  שהתנועה 
במ־ לקיים  נהגה  לחוק,  מחוץ  אל 

קום פעילות לאנשיה.
הווקף  קיים  חמישי  ביום 
ובכך  במקום  התכנסות  המוסלמי 
הפר את צו הסגירה שהוציא בית 
המשפט למקום. בתגובה לכך נע־

המתחם  שערי  את  המשטרה  לה 
ביום  ברזל.  שרשראות  באמצעות 
פלסטינים  פעילים  כמה  ניסו  שני 
המוביל  השער  את  בכוח  לעקור 

בו  התקיימה  ובנוסף  למתחם 
בכיר  שהוביל  נוספת  התכנסות 
הווקף ראיד דענא. בעקבות נסיון 
והתפילה  השער  של  הפריצה 
המש־ עצרה  במקום,  שהתקיימה 

טרה את דענא וכן כמה פלסטינים 
לפ־ שניסו  אלו  שהם  שהחשודים 

רוץ את שער המתחם.
המתחם  של  הפריצה  נסיון 
הווקף  לברכת  שזכה  הנעול  טרור ההצתות התחדש: שני בלוני 

תבערה שוגרו מרצועת עזה לישראל
לאחר הפוגה ארוכה, בלון תבערה שוגר לישראל וגרם לשריפה ביער כיסופים ^ 
כוחות הכיבוי השתלטו על האש ^ בלון נוסף נחת בכניסה לאור הנר, אך לא גרם 

לשריפה ^ לא ברור אם השיגורים היו יוזמה מקומית, או שנבעו מהוראה של חמאס

מאת סופרנו הצבאי

שתי  חוזר:  ההצתות  טרור 
כיסופים  ביער  פרצו  שריפות 
אף  על  תבערה.  מבלוני  כתוצאה 
טרור  הקיץ,  התחיל  לא  שעדיין 
אנשי  מתחדש.  מעזה  ההצתות 
עם  יחד  אשכול,  של  הבטחון 
טיפלו  וקק"ל,  אש  כיבוי  צוותי 
בשטח  ביער  שפרצו  בשריפות 
תבע־ מבלוני  כתוצאה  המועצה 
הערב  בהמשך  אותן.  וכיבו  רה, 

בכני־ נוסף,  תבערה  בלון  נתגלה 
גרם  שלא  הנר,  אור  לקיבוץ  סה 

לשריפה.
האחרונים  הקיץ  בחודשי 
נשרפו כ־35 אלף דונם של שדות, 
כתוצאה  טבע  ושמורות  יערות 
מטרור ההצתות. הטרור פסק בע־
וכעת  החורפי  האוויר  מזג  קבות 
מתחדש לראשונה. כוחות הכיבוי 
של  נוסף  לקיץ  נערכים  והבטחון 
פרידמן,  שמוליק  טפסר  הצתות. 
והצ־ בכבאות  דרום  מחוז  מפקד 

פינה  אבן  הנחת  בטקס  אמר  לה, 
נמ־ "אנו  בשדרות:  כיבוי  לתחנת 

התחדדות  לקראת  בהכנות  צאים 
טרור הבלונים ואנו מוכנים לשנה 

הבאה".
ההצתות  שטרור  נראה  אך 
וברט"ג  בקק"ל  להגיע.  הקדים 
שלהם  הגדול  החשש  את  הביעו 
שריפות  של  נוספת  שנה  מפני 
וכעת  כבדים,  לנזקים  שתגרום 
שרי־ יהיו  "אם  מתממש.  החשש 

שלא יכבה נרו 
התגייסות של אלפי שלומי אמוני 

ישראל להצלת מפעל חייו של הגה"צ 
רבי אלעזר מרדכי קעניג זצוק"ל

36 השעות הגורליות יסתיימו הלילה בשעה 12:00

הקמפיין האדיר 'שלא יכבה 
מכ־ אלפים  לסחוף  מצליח  נרו' 
לל שלומי אמוני ישראל, בארץ 
שמת־ ובחוץ־לארץ,  ישראל 
הצ־ למען  הכוח  במלוא  גייסים 
רבי  הגה"צ  של  חייו  מפעל  לת 
זצוק"ל,  קעניג  מרדכי  אלעזר 
תפארת  עטרת  להחזיר  שזכה 
בהקמת  ליושנה,  צפת  עיה"ק 
שהביאו  צפת'  'ברסלב  מוסדות 

חיים חדשים בעיר הקודש.
את־ הקמפיין  פתיחת  עם 

בצהריים,   12:00 בשעה  מול 
נרשמה היענות מרשימה מכלל 
גווני  מכל  הציבור,  שכבות 
הקשת, המכירים טובה למפע־

לותיו של הגה"צ זצוק"ל, אשר 
ממנו  נהנו  ה'  יראי  מכלל  רבים 
ובתפילותיו  ותושיה  בעצה 

שפעלו ישועות בקרב הארץ.
בעיה"ק  ההתרמה,  במטות 
במונ־ עילית,  בביתר  צפת, 

ובמונסי  שבקנדה,  טריאול 
אורך  לכל  רחשו  שבארה"ב, 

עשרות־עשרות  היום  שעות 
הנתונים  את  שריכזו  מתנדבים 
מנת  על  המערכת,  לתוך  והזינו 
ליעדו  ויגיע  יצליח  שהקמפיין 

בסייעתא דשמיא.
עשרות  על  נמסר  מהמטות 
אנשים  של  נרגשים  טלפונים 
קרובים  הקשת,  קצוות  מכל 
ורחוקים, אשר ביקשו להתנדב 
מתוך  ליכולתם,  ומעבר  מעל 
חבים  שהם  עמוקה  הוקרה 
זצוק"ל  קעניג  הרב  להגה"צ 
והקדיש  אליהם  התמסר  אשר 
שעות על גבי שעות כדי להש־
תתף בצרתן של ישראל, כאשר 
עמם  נמצא  שהוא  הרגישו  הם 
שפעל  עד  ממש,  צרתם  בתוך 

בשבילם בגשמיות וברוחניות.
נערכה  מיוחדת  תפילה 
אמש בחצות הלילה, בציונו הק' 
מרדכי  אלעזר  רבי  הגה"צ  של 
בירכתי  אשר  זצוק"ל,  קעניג 
בעיה"ק  העתיק  החיים  בית 

הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר 
ה'פני מנחם' מגור זי"ע

עשרים ושלוש שנה להסתלקותו 
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החל מהערב אור לט"ז אדר א' 
ושלוש  העשרים  דהילולא  יומא 
ה'פני  בעל  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
מנחם' מגור זצוק"ל צפויים אלפים 

ובמרכזם  היהודי,  הציבור  מכלל 
ציון  על  לעלות  גור,  חסידי  אלפי 
קדשו שבחצר ישיבת 'שפת אמת' 
לצד  נטמן  שם  ירושלים,  בעיה"ק 
ה'אמרי  אדמו"ר  מרן  כ"ק  אביו 

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

חלק מהמצבות המחוללות
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גל עכור בצרפת 
המוקד הוא עתה בצרפת. ממשלתה הודתה בעליה חדה 
ב־2017 מ־311  האנטישמיים  האירועים  במספר   74% של 

ל־541 ב־2018, ובימים אלה זה הולך ומחמיר. התביעה בפריז 
תקריות  בעקבות  חקירות  ארבע  משבוע  יותר  לפני  פתחה 
אנטישמיות בבירה. "האנטישמיות מתפשטת כמו רעל, כמו 

ארס", אמר שר הפנים קסטנר. 

צרפת אינה יחידה. הגל העכור החדש של שנאת ישראל 
שוטף עוד ועוד מדינות בעולם. בבריטניה פרשו מן הלייבור 
המפלגה  יו"ר  את  והאשימו  יהודים  פרלמנט  חברי  שבעה 
קורבין כי עשה אותה למפלגה אנטישמית מוצהרת. לקונגרס 
התוקפות  מוסלמיות  דמוקרטיות  חברות  נבחרו  האמריקאי 
כאמור  אבל  מובהקים.  אנטישמיים  במונחים  ישראל  את 

צרפת היא עתה המובילה את המסע המסוכן

בפריז  אמש  נערכה  האחרונים  הימים  לאירועי  בתגובה 
פיליפ,  אדוארד  הממשלה  ראש  בהשתפות  גדולה  הפגנה 
אבל  מחאה.  עצרות  התקיימו  בצרפת  אחרים  ובמקומות 
אין  הפוליטית  המערכת  של  ובהזדהות  מחאה  בעצרות 
בית  אלמונים  אתמול  חיללו  זאת  להוכיח  כדי  וכאילו  די. 
כמאה  שטרסבורג.  העיר  ליד  צרפת  במזרח  יהודי  קברות 
לזכר  האנדרטה  על  גם  רוססו  קרס  צלבי  הושחתו.  מצבות 
קרבנות השואה. על אחת המצבות רוססה הכתובת 'הזאבים 
את  למגר  אפשר  אי  קיצוני.  ימין  ארגון  של  שמו  השחורים', 
אותה  לצמצם  לנסות  כדי  טבע.  תופעת  היא  האנטישמיות. 
את  שמייחסים  יש  ההסברים.  את  לה  מלספק  לחדול  חובה 
ישראל  במדיניות  ורואים  למוסלמים  הרבה  האנטישמיות 
מראשי  הם  שמוסלמים  אף  אבל  להתמרמרותם.  גורם 
המתנכלים ובימים האחרונים הם שכנראה השחיתו אנדרטה 
לזכר הצעיר אילן חלימי הי"ד, צעירים מוסלמים עינו אותו 
הימים  אירועי  הוכיחו  זאת  ובכל  שנה.   13 לפני  מוות  עד 
חוזרת  הקלאסית,  הנוצרית  האנטישמיות  כי  האחרונים 
ניצולת  של  דיוקנה  על  קרס  צלבי  צוירו  ראש.  ומרימה 
JUDEN הכתובת  ונמרחה  וייל,  סימון  היהודיה  השואה 

בגרמנית על חלון הראווה של בית מאפה בפריז. ביום שישי 
ברובה  ירו  החשד  שלפי  אחרי  צעירים  שני  נעצרו  האחרון 
החוקרים  ולפי  הבירה,  של  בפרבר  כנסת  בית  לעבר  אוויר 

המניע למעשה אנטישמי. 

הילידית   – הלבנה  הצרפתית  החברה  מחלת  את 
אלן  המפורסם  היהודי  הדעות  הוגה  על  ההתקפה  הוכיחה 
פינקלקראוט. כמי שתמך בהפגנות של 'האפודים הצהובים', 
ביזו  אלה  אבל  בפריז,  שהפגינו  בעת  אתם  להזדהות  ביקש 
"תחזור  מלוכלך",  "יהודי  וצעקו  אנטישמיות  בקללות  אותו 
אותו  חילצה  המשטרה  לנו".  שייכת  "צרפת  אביב",  לתל 
ומנעה פגיעה גופנית בו. "חשתי שנאה גדולה ולמרבה הצער 
ממשלת  ראש  פינקלקראוט.  אמר  הראשונה",  הפעם  לא  זו 
צרפת פיליפ ראוי לשבח על שהודה השבוע בראיון עיתונאי 
כי "האנטישמיות מושרשת עמוקות בחברה הצרפתית. אנחנו 
להיות  עלינו  עובדה.  זו  אבל  המצב,  לא  שזה  לחשוב  רוצים 
נחושים לגמרי, הייתי אומר כמעט חדורי זעם, בנכונות שלנו 
הוא  הזה  שהמאבק  לכך  לגמרי  מודעים  ולהיות  להיאבק, 
מאבק ישן שיימשך זמן רב". נשיא צרפת מקרון הבטיח "הן 
מעשים והן חוקים". יהודי צרפת מצפים לראות אותו מממש 

את ההצהרה.

בחזית  רגיעה  בשל  האחרונות,  השנים  בשלוש 
בשל  ובמקביל  מצרפת.  העולים  התמעטו  האנטישמיות, 
קליטת  על  מעמידה  שהמדינה  והקשיים  הקליטה  קשיי 
רופאים מוסמכים ועתירי נסיון ומומחים ואחיות, חזרו עולים 
לצרפת. האירועים האחרונים עשויים לחדש את העליה, ועל 

רשויות המדינה לסייע בקליטה ולפחות לא להזיק לה.

ראש בראש
גנץ  יועצי  של  הבחירה 
אישית  למתקפה  לעבור 
נתניהו  כלפי  רסן  ושלוחת 
דברים  כמה  על  מעידה 
הגשת  ערב  שם  שקורים 

הרשימות.
כדאי  אותם,  שנמנה  לפני 
של  הייחוס  מדוע  להבהיר 
ליועציו  הוא  הרטורי  המפנה 
לשעבר  הרמטכ"ל  של 
בהווה.  המשתלח  והמועמד 
כמו  שלו,  המלאכותיות 
ההקראה של כל הגה וכל פסיק 
לחשד  מקום  מותירים  לא 
מאחורי  עומד  עצמו  שהוא 
בנאומים  אחרת  או  כזו  פסקה 
אינספור  משנן  הוא  שאותם 
פעמים וגם אותם הוא מקריא 
טלפרומפטר,  צגי  מתוך 
לרבות הטיות הראש המכניות 
תנועות  גם  נוספו  (מאתמול 
ידיים שנעדרו מנאום הבכורה 

האנמי). 
מבוכה  היתה  ליועצים 
שהנאום  העובדה  מעצם 
שבו  צדדי  (באולם  המחתרתי 
בוועידת  בלבד)  עיתונאים 
ציטוטים  שלל  היה  מינכן 
מנאומו  ביותר  מדויקים 
מעצרת  עצמו  נתניהו  של 
חיים  לעשות  הגדיל  האו"ם. 
בדימוס  פוליטיקאי  רמון, 
שלאחרונה עבר לתקן הפרשן 
בכל  ומצליף  מהצד  הצופה 
ומשמאל  מימין  שמזייף,  מי 
כאחד, כשאמר: כשגנץ מחקה 
את  יעדיף  הבוחר  נתניהו,  את 

המקור.
הבידול  על  אפוא  הוחלט 
לבין  נתניהו  בין  המוחלט 
במה  אבל  החדש.  המועמד 
אם  יתרון  על  להצביע  ניתן 
כה  עד  גנץ  שעשה  מה  כל 
שבו,  הצבאי  בשירות  היה 
באקראי גמור וכברירת מחדל 
לתפקיד  הוזנק  מרשימה,  לא 
הטביע  לא  בו  וגם  הרמטכ"ל 
נפל  הפור  חותם.  שום  כזכור 
על עשרות שנות שירות צבאי 
של  דרכו  לעומת  גנץ  של 
נתניהו. התוצאה היתה עלובה 

ושירתה את נתניהו בלבד.
לוחם  להאשים  אפשר  אי 
מדבר  יותר  שעשה  לשעבר, 
הרבה  למעשה  שניים,  או 
שירותו  במסגרת  מגנץ,  יותר 
תרם  שלא  בכך  הצבאי, 
לבטחון המדינה. אפשר לדבר 
בשנים  שלו  המנהיגות  על 
למתוח  אפשר  האחרונות. 
ביקורת על אופן ומהות קבלת 
ההחלטות שלו כראש ממשלה 
שירותו  בין  ההשוואה  אבל 
מי  לבין  העולב  של  הצבאי 
נדונה   – נעלב  להיות  שאמור 
והיא  חרוץ  לכשלון  מראש 

משרתת את נתניהו.
נתניהו  בחר  בכדי  לא 
מטבע,  באותה  לגנץ  להשיב 
מילולי  פתיח  כדי  תוך 
הבחירות  במערכת  שיהדהד 
לך"  "תתבייש  בנוסח:  הזו 
התרפקות  כולו  שכל  ובמסר 
על מספר הפעמים שבהן סיכן 
נתניהו את חייו כלוחם. אם יש 
משהו שחביב על נתניהו יותר 
מכל זו ההתרפקות על העבר, 
מטכ"ל,  בסיירת  השירות 
מטוס סבנה ועל כולנה עובדת 

היותו אח שכול. 
מה פתאום בחרו היועצים 
העבר  אל  לפנות  גנץ  של 
הסיבה  ההווה.  אל  במקום 
עדיין  הם  למדי.  פשוטה  לכך 
כמטחווי  להתרחק  ממשיכים 
השמאל  מתדמית  קשת 
המיוחסת ללקוח שלהם. הצגה 
של הבדלים משמעותיים מדי 
בינו לבין נתניהו, בכל הקשור 
המדינה,  של  ההווה  לניהול 
תמקם אותו בשמאל. מכך הם 

חרדים ולכך הם לא מוכנים. 
אפוא  בחרו  הם 
והצגת  חלולה  בהתפארות 
הצבאי  השירות  בין  משוואה 
האנגלית  שיפור  לבין  העמוס 
נתניהו.  של  המשחק  וכישורי 
בחירה גרועה שככל שיתמידו 
לעודד  לנתניהו  יעזרו  כן  בה 
להסתער  ואוהדיו  תומכיו  את 
את  המבטיח  הפתק  על 

בחירתו.

הרימו ראש 
עד  כי  בנפשו  שדימה  מי 
לתושבי  נכון  הקיץ  שיפציע 
ההצתות  מטרור  שקט  הדרום 
יוזמה  בשל  לא  והעפיפונים, 
אלא  מבריקה  בטחונית 
הרוחות  בדמות  שמים  בחסדי 
אתמול  התגלה  והגשמים, 

כשוגה באשליה.
מקרב  והדם  האש  צמאי 
אתמול  שבו  עזה  מחבלי 
לטרור ההצתות ושוב העמידו 

את ישראל במבחן.
ושר  הממשלה  לראש 
עונים  שהפעם  הבטחון 
אחת  אופציה  יש  אחד  לשם 
התנופה  את  לגדוע  ויחידה 
יד  באיבה.  הזו  הממאירה 
מידתית,  בלתי  וענישה  קשה 
המשגרים,  לעבר  ברור  ירי 
ולא איתותי סרק או הרעשות 
יביאו   – חול  דיונות  על  דמה 
נחלת  תהיינה  שההצתות  לכך 

ההיסטוריה.

ראש עקום
הספקולנטים  על  לבי 

והתרחישאים.
נותר  בחצות  ממחר  החל 
ולא  מספרים  לנחש  להם 

שמות.

ועשו לי משמרת – בעקבות פניות הרבנים והמחנכים:

בני ברק: ועדת השילוט העירונית החליטה 
לאסור שילוט דיגיטלי בחנויות ובחוצות העיר
יו"ר הוועדה, חבר הנהלת העיר, הרב חיים מאיר לנגסאם: "לבני ברק יש אופי 

ייחודי, הרבנים והתושבים שמו אותנו כאן כדי לשמר אותו"

מאת מאיר קליין 

בני  לתושבי  משמחת  בשורה 
אופיה  בשימור  החפצים  ברק, 
שמגד־ כמקום  העיר,  של  הייחודי 
טהרת  על  וחסידות  תורה  בו  לים 

הקודש. 
העירונית,  השילוט  ועדת 
העיר  הנהלת  חבר  של  בראשותו 
חסידית  הכלל  הסיעה  ונציג 
קיבלה  לנגסאם,  מאיר  חיים  הרב 
האוסרת  גורפת  החלטה  אתמול 
בחנויות  אלקטרוני  שילוט  הצגת 
שאל  לאחר  זאת,  העיר.  ובחוצות 
תלונות  הגיעו  הוועדה  שולחן 
הולם,  לא  אלקטרוני  שילוט  על 
עסקים  בעלי  ידי  על  שהוצב 
מה  העיר,  ברחבי  שונים  באזורים 
בתושבים  קשה  לפגיעה  שגרם 
הנמנים ברובם המכריע על ציבור 
החרדים לדבר ה', ומבקשים שבני 
ברק תהיה עיר נקיה מזוהמת ותו־
עבת הפרסומים הבלתי הולמים. 

גם  השתתפו  הוועדה  בדיוני 
מחלקת  מנהלת  רובינשטיין  הגב' 
התובע  דאהן  שוע  מר  השילוט, 

העירוני והרב מאיר סלמון.

דעת  חוות  קיבלה  הוועדה 
בר־ נועצה  ומשפטיות,  הלכתיות 

בני העיר ובאישי חינוך, ואף פנתה 
אברהם  הרב  העיר  לראש  בנושא 
נלה־ תמיכה  שהביע  רובינשטיין, 

השילוט  הסרת  של  במהלך  בת 
האלקטרוני מרחבי העיר. 

שה־ ממושכים,  דיונים  בתום 
הדיונים  שלושת  פני  על  תפרסו 
כי־ מאז  לקיים  הוועדה  שהספיקה 
נונה לאחר הבחירות לרשויות המ־

קומיות והקמתה של מועצת העיר 
החדשה, החליטה הוועדה בראשו־

תו של הרב לנגסאם לאסור באופן 
בח־ אלקטרוני  שילוט  הצבת  גורף 

נויות ובחוצות העיר, מבלי להיכנס 
המוצגים  התכנים  אודות  לבדיקה 
האלקטרוניים.  המסכים  גבי  על 
עם זאת, הוועדה החליטה להחריג 
אלקטרוני  שילוט  הצבת  ולהתיר 
שגודלו יהיה סביר, ושיכיל אך ורק 
הפעילות  שעות  את  המציג  מלל 
הנמכרים  המוצרים  או  והשירותים 
נמסר,  עוד  העסק.  בבית  או  בחנות 
כי בימים הקרובים ינוסחו התקנות 
לבעלי  ויופצו  מסודרת,  בצורה 

העסקים בעיר. 

מבהיר  'המבשר'  עם  בשיחה 
לנ־ מאיר  חיים  הרב  הוועדה  יו"ר 

גסאם, כי מדובר בהחלטה נוספת 
שה־ החלטות  לשורת  המצטרפת 

בוועדת  הקודמת  בכהונתו  עביר 
להותיר  הוא  כשהיעד  השילוט, 
לצי־ המתאימה  עיר  ברק  בני  את 

בור החרד לדבר ה'. "לבני ברק יש 
אופי ייחודי", אומר הרב לנגסאם, 
הערים  לכל  דומה  אינה  "היא 
לה  יש  ובעולם.  בארץ  האחרות 
גם  לה  יש  ה'  ובעזרת  היסטוריה 
וח־ תורה  של  כעיר  מזהיר  עתיד 
סידות. למרבה הצער ישנם בעלי 
עסקים שאינם מבינים את הנושא 
להביא  ומבקשים  הזה,  הבסיסי 
שגם  פרסומיות  שיטות  לכאן 
ראויות,  לא  הן  אחרים  במקומות 
על אחת כמה וכמה בעיר כמו בני 

ברק". 
הרב לנגסאם מדגיש: "נבחרנו 
ידי  על  העיר  למועצת  ונשלחנו 
הרבנים ועל ידי תושבי העיר, כדי 
הזה,  הייחודי  האופי  את  לשמר 
כדי  יכולתנו  ככל  עושים  ואנחנו 
הצד  על  שליחותינו  את  למלא 

הטוב ביותר". 

למרות המאמצים לאיחוד המפלגות הקטנות בימין: 

שוב: התפוצץ המו"מ עם 'עוצמה יהודית'
בתנועת 'עוצמה יהודית' דחו את הצעת 'הבית היהודי - האיחוד הלאומי' לקבל את מקומות 5 ו־8 ברשימה המאוחדת

מאת מאיר ברגר

אינו  נתניהו  הממשלה  ראש 
היהודי  בבית  מלהפציר  חדל 
על  להסכים  יהודית'  וב'עוצמה 
תחת  לרוץ  להם  שיאפשר  מתווה 
שלא  וכדי  אחת  פוליטית  מטריה 
אולם  הימין  לגוש  קולות  לאבד 
כי  נדמה  השעות  שנוקפות  ככל 
הסיכויים להיתכנות המפלגה המ־

שותפת הולכים ופוחתים.
הר־ לסגירת  מיומיים  פחות 
ישי־ כי  דווח  שוב  ואמש  שימות, 
'עוצמה  נציגי  בין  ומתן  משא  בת 
'הבית  רשימת  נציגי  ובין  יהודית' 
שה־ הלאומי'  היהודי־האיחוד 

ללא  התפוצצה  אתמול  תקיימה 
הסכמות.

במהלך הישיבה הוצעו לנציגי 
ו־8  5 המקומות  יהודית'  'עוצמה 

מאוחדת.  ברשימה  טכני  כבלוק 
במידה  כי  ל'עוצמה'  הוצע  כן  כמו 
מנדטים  שבעה  תקבל  שהרשימה 
'עוצ־ ונציג  הנורבגי  החוק  יופעל 

מה' שיוצב במקום 8 יכנס לכנסת. 
עמדות,  הקשיחו  ב'עוצמה'  מנגד 
ו־7 או 5  ו־8  מקומות 4  את  דרשו 

וסירבו להתפשר על דרישה זו.
בערוץ  אמש  דווח  במקביל 
איימו  היהודי  בבית  בכירים  כי   7
הסכם  שיחתם  במידה  להתפטר 
'עו־ מפלגת  עם  משותפת  לריצה 

צמה יהודית' והלחץ הפנימי בתוך 
המפלגה בנושא זה הולך וגדל.

'הבית  ברשימת  גורמים 
הבהירו  הלאומי'  היהודי־האיחוד 
יהודית'  'עוצמה  סירוב  כי  אמש 
המעודכנת  ההצעה  את  לקבל 
יהיה  ניתן  לא  שבה  מציאות  יוצר 

במ־ לאיחוד  הצעה  שום  להעביר 
רכז מפלגת הבית היהודי.

לדברי אותם גורמים, "מדובר 
'עו־ רשימת  אם  אגו.  במשחקי 

לקבל  שלא  תבחר  יהודית'  צמה 
להתעקש  ותמשיך  ההצעה  את 
תוטל  הימין  גוש  לגורל  האחריות 

עליה".
בת־ אמרו  יהודית  בעוצמה 

והתפשרנו,  "התפשרנו  כי  גובה 
אולם  הדין,  משורת  לפנים  הרבה 
הלאומי  ובאיחוד  היהודי  בבית 
לא חפצים באיחוד ובנצחון הימין 

להסתכן  ומעדיפים  בבחירות, 
שתביא  שמאל  ממשלת  בהקמת 
את אוסלו ב'. עוצמה יהודית ערו־

כה היטב לריצה עצמאית, ותהווה 
הפתעת  שתהיה  חזקה  רשימה 

הבחירות".
המו"מ  גם  נקלע  היום  במהלך 
סתום,  למבוי  ישי  אלי  הרב  עם 
להצעה  סירב  האחרון  שזה  לאחר 
שר  תפקיד  לקבלת  להתחייבות 
ריאלי  לא  במקום  הצבתו  תמורת 
גם  שגובתה  התחייבות  ברשימה, 

על ידי ראש הממשלה.

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
קריאה  פרסם  ואמש  מרפה  לא 
ולעוצמה  היהודי  לבית  נוספת 

יהודית להתאחד.
האיחוד  היהודי,  הבית  "ראשי 
אם   - יהודית  ועוצמה  הלאומי 
לא תתאחדו, לא תעברו את אחוז 
וגנץ  יפסיד  הימין  גוש  החסימה, 
בתמיכת  שמאל  ממשלת  יקים 
מצביעי  הערביות.  המפלגות 
הימין מצפים מכם לגלות אחריות 
ולהתאחד. אל תאכזבו אותם ואל 

תסכנו את ארץ ישראל".

'חוסן לישראל' הציגה רשימתה; 
גנץ תקף בחריפות את נתניהו

לפי שעה מאמצי האיחוד בין גנץ לח"כ לוי־אבקסיס לא צלחו ^ גנץ: "אעשה 
הכל עד הרגע האחרון כדי לחבר אישים ומסגרות נוספות" ^ נתניהו השיב 

לגנץ על ההשוואה שערך בין שירותו הצבאי לבין הרקורד של ראש הממשלה: 
"תתבייש לך, סיכנתי את חיי ונפצעתי"

מאת מאיר ברגר

נוס־ רשימות  עם  איחוד  ללא 
במיוחד  לוחמני  נאום  ולצד  פות 
נחש־ נתניהו,  הממשלה  ראש  נגד 
פה אמש בגני התערוכה בתל אביב 
תל"ם'   – לישראל  'חוסן  רשימת 
ומשה  גנץ  בני  של  בראשותם 

יעלון.
למרות דיווחים בתקשורת על 
לישראל  חוסן  בין  קרובה  חבירה 
של  בראשותה  גשר  מפלגת  ובין 
מא־ שעה  לפי  אבקסיס,  לוי  ח"כ 

והרשימה  צלחו  לא  האיחוד  מצי 
לוי  את  כללה  לא  אמש  שהוצגה 

אבקסיס וחבריה למפלגה.
ברשימה  הראשון  במקום 
מוצב  השני  במקום  גנץ,  בני  מוצב 
יעלון  (בוגי)  משה  לשעבר  השר 
ובמקום השלישי יו"ר ההסתדרות 

אבי ניסנקורן. 
העשיריה  מועמדי  יתר 
מ'  הסדר):  (לפי  הם  הראשונה 
בי־ מיכאל  הנדל,  יועז  חיימוביץ, 

א'  האוזר,  צבי  טרופר,  חילי  טון, 
בעשיריה  כהן.  ומ'  הכהן  פרקש 
השניה יוצבו: אסף זמיר, יזהר שי, 
מריר,  ר'  ינקלביץ',  ע'  פרומן,  א' 
אלון שוסטר, רם שפע, גדי יברקן, 
איתן גינזבורג וע' קאבלה. בעשי־

ריה השלישית יוצבו: יצחק אילן, 
ר'  מטלון,  (מוץ)  משה  שי־וזן,  ה' 
וסרמן לנדה, אלון טל, יאיר פרג'ון, 
ע'  וונש,  קוטלר  מ'  שליאר,  עומר 

וקסלר וק' גונן.
הרשימה  הצגת  לאחר 
תקף  גנץ  בני  לשעבר  הרמטכ"ל 
בחריפות את ראש הממשלה בני־

מין נתניהו.
ישראל  אזרחי  עשור  "במשך 
שלטון  במפלגת  לבחור  נאלצו 
השליט  שונה,  זה  הפעם  אחת. 
ליצני  ומזיע.  פוחד  לחוץ,  היחיד 
החצר שלו כבר לא צוחקים והמ־

פלגה שלו מבוהלת. הפעם עומדת 
מולם מפלגת שלטון חדשה", תקף 

גנץ.
לנתניהו:  ופנה  הוסיף  גנץ 
למדינת  תרומתך  את  מוקיר  "אני 
את  היטב  מכיר  אני  אך  ישראל, 
שכבתי  אני  כאשר  חולשותיך. 

בלילות  חיילי  עם  הבוץ  בתעלות 
את  עזבת  אתה  הקפואים,  החורף 
קוק־ למסיבות  לארה"ב,  ישראל 
פי־ בהם  בימים  מפוארות;  טייל 
במבצעים  שלדג  יחידת  על  קדתי 
מסכנים חיים במדינות אויב, אתה 
ובנחישות  באומץ  דרכך  פילסת 
התקשורת;  באולפני  דרכך  את 
בהם  והדריכות  המתח  בלילות 
עם  חטופה  שינה  לשעת  נרדמתי 
לתאי  חדרת  אתה  ונעליים,  מדים 
החליפות  מעצבי  של  המדידה 

הטובים בעולם".
לקראת סוף הנאום הבהיר גנץ 
כי הדלת לריצה משותפת עם 'יש 
עתיד' עוד לא נסגרה. "מיד אחרי 
האירוע אתקשר ללפיד ואציע לו 

להיפגש עוד הערב", אמר גנץ.
השקת  באירוע  נאם  גנץ  לפני 
הרמטכ"ל  תל"ם,  יו"ר  הרשימה 
את  הוא  גם  שתקף  יעלון  לשעבר 
נתניהו. "הגיעו מים עד נפש. הגיע 
שאין  ממשלה  ראש  שיהיה  הזמן 
הזמן  הגיע  אותו,  לחקור  מה  על 
לסמוך  יוכלו  ישראל  שאזרחי 
לבחור  הזמן  הגיע   – ההנהגה  על 
איבד  נתניהו  לצערנו  באחריות. 
את  להנהיג  המוסרית  הזכות  את 
ישראל, הוא כשל בכל מבחן ערכי 
ציבורי והוא מטשטש במו ידיו כל 
ולמי  בעבר  עשה  שהוא  למה  זכר 

שהיה בעבר".
ראש  הגיב  האירוע  לאחר 
לטענות  נתניהו  בנימין  הממשלה 
כלו־ הקרבי  עברו  את  והזכיר  גנץ 

חם בסיירת מטכ"ל.
כחייל לך.  תתבייש  גנץ,  " בני 
סיכנתי מטכ"ל  בסיירת  וכקצין 

את חיי פעם אחר פעם למען המ־
דינה", אמר נתניהו.

"נפצעתי בקרב עם מחבלים", 
איבדתי  "כמעט  נתניהו.  הזכיר 
סואץ  בתעלת  אש  בקרב  חיי  את 
שאתה  המדינה  בטחון  למען 
צדדיות  חד  בנסיגות  לסכן  רוצה 
ובתמיכה בהסכם הגרעין המסוכן 
יבחרו  ישראל  אזרחי  איראן.  עם 
בראשו־ חזקה  ימין  ממשלת  בין 

חלשה  שמאל  ממשלה  לבין  תי 
בראשותך".

הדחה מימין: השרה לנדבר מחוץ 
לרשימת ישראל ביתנו לכנסת הבאה

מאת מאיר ברגר

לש־ והקליטה  העליה  שרת 
תתמודד  לא  לנדבר  ח"כ  עבר 
החלטת  לאור  הבאה,  לכנסת 
אביגדור  ביתנו',  'ישראל  יו"ר 
ברשימה  לשבצה  שלא  ליברמן 

לכנסת.
כי  הבהירו  ליברמן  בסביבת 
רשימת  את  לרענן  מבקש  הוא 
'ישראל ביתנו' ולהכניס בה "רוח 

צעירה ודם חדש", כלשונם.
החליט  יותר  מוקדם 
ביתנו,  ישראל  סיעת  יו"ר 
לה־ שלא  אילטוב,  רוברט 

הרשימה  במסגרת  תמודד 
מהחיים  ויפרוש  הבאה  לכנסת 

הפוליטיים.
שמתי  כהונתי  "במהלך 
למען  לפעול  מטרה  לעצמי 
אשר  הזכוכית,  תקרת  שבירת 
ריחפה מעל ראשם של אזרחים 
רבים ובראשם, העולים במדינת 
בהודעת  אילטוב  אמר  ישראל", 

הפרישה שפרסם.
שבמהלך  לומר,  גאה  "אני 
את  לשנות  הצלחתי  כהונתי 
דפוסי קבלת ההחלטות בוועדה 
שו־ ולמנות  שופטים,  לבחירת 

בריה"מ  יוצאי  מוכשרים,  פטים 
לתפקידי  ואתיופיה,  לשעבר 
כו־ השונות,  בערכאות  שפיטה 

לל מינוי ראשון של שופט יוצא 
המשפט  לבית  לשעבר  בריה"מ 

העליון", הוסיף אילטוב.
מרכז  התכנס  אמש  בליל 
באשקלון  ביתנו  ישראל  מפלגת 
המועמדים  רשימת  את  ואישר 
הבחירות  לקראת  המפלגה  של 

לכנסת ה־21.
לא־ ברשימה  השני  במקום 
חר היו"ר ליברמן שובץ ח"כ עו־

דד פורר, במקום השלישי שובץ 
ובמקום  סובה  יבגני  העיתונאי 

הרביעי אלי אבידר.
הרשימה  כי  ציינו  במפלגה 
משלבת בין חברי כנסת מכהנים 
וכי  רבים,  חדשים  למועמדים 
המופיעים  מהמועמדים  מחצית 
בעשיריה הראשונה הם צעירים 

מתחת לגיל 40.

נחתם הסכם עודפים בין העבודה 
ויש עתיד; במרצ זועמים

מפלגת העבודה, שהיתה חתומה לאורך השנים על 
הסכם עודפים עם מרצ, בחרה הפעם ביש עתיד

מאת מאיר ברגר

בי־ חתמה  עתיד  יש  מפלגת 
עודפים  הסכם  על  האחרונים  מים 
פי  על  זאת,  העבודה.  מפלגת  עם 
הפוליטית,  במערכת  ההערכות 
מפלגתו  תרצה  שאם  כוונה  מתוך 
של בני גנץ לחתום על הסכם עוד־
פים, היא תוכל לעשות זאת רק עם 

מפלגת מרצ.
במרצ זעמו על החלטת העבו־

דה שלא לחתום עמם את ההסכם, 

כפי שהיה בעבר.
שמפלגת  לשמוע  "נדהמנו 
הס־ חתמה  שהיסטורית  העבודה 
ברחה  שוב  מרצ  עם  עודפים  כם 
מהשמאל ובחרה ביש עתיד, שא־

לשבת  לסרב  התחייבה  לא  פילו 
עם ביבי".

גבאי  משמעותי  צומת  "בכל 
מדובר  והפעם  מהשמאל  בורח 
שיע־ קולוסלי  אחריות  בחוסר 
תגובת  לשון  לגוש",  בקולות  לה 

מרצ.
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ח"כ ילין: "לפיד פיטר אותי בלי הסבר; לא אצביע ל'יש עתיד'"
ח"כ חיים ילין כועס על שיבוצו במקום ה־17 הלא ריאלי ברשימת יש עתיד לכנסת ^ עוד אמר: "אני מרגיש שבגדתי בתושבים בעוטף עזה"

מאת דוד שמואלי

במקום  שהוצב  ילין  חיים  ח"כ 
'יש  ברשימת  ריאלי  והלא  ה־17 
כעס  אתמול  הביע  לכנסת,  עתיד' 

גדול על יו"ר המפלגה יאיר לפיד.
פרילנסר  אני  "מבחינתי 
הפ־ ח"כים.  מ־120  אחד  עכשיו, 
ילין  אמר  עתיד",  מיש  אותי  רישו 
בראיון ל'כאן רשת ב". "לא אצביע 
בבחירות ליש עתיד. אין למי לה־

צביע שם".
סיפק  ולא  אותי  פיטר  "לפיד 
ילין.  האשים  הגיוני",  הסבר  שום 
זה  למה.  לי  אמר  לא  אחד  "אף 
לכל  קטנה  כשריטה  אצלי  יישאר 
החיים". הוא הסביר: "אני לא נעלב 
בשמי, אבל אני מייצג משהו והוא 
שבגדתי  מרגיש  אני  קשות.  נפגע 
מקבל  אני  עזה.  בעוטף  באזרחים 
'נשארנו  לי:  שאומרים  הודעות 

בלי הלוחם שלנו בכנסת'".
התבשר  כיצד  תיאר  ילין 
"הייתי  ברשימה:  מיקומו  על 
מהסיעה.  הח"כים  עם  בפעילות 

קראו לי לשיחה והודיעו לי שאני 
לאותו  מיד  אמרתי   .17 במקום 
שאני  ליאיר  תבהיר   – שליח 

נפרד ממנו".
עם  נפגש  ילין  יומיים  כעבור 
אף  עצוב,  מאוד  היה  "יאיר  לפיד. 
פעם לא ראיתי אותו ככה בארבע 
השנים שאני עובד איתו. התשובה 

שנתן לי היתה תשובה ריקה".
אין  ברשימה  מקום  אין  "אם 
"שיבוא  הח"כ.  המשיך  בעיה", 
בשיחה  זה  את  לי  ויגיד  לפיד 
אני  למה  ידעתי  בעיניים.  בארבע 
הזו.  השיטה  את  מקבל  ואני  נכנס 
המוניציפליות  הבחירות  לפני 
אם   – ללפיד  אמרתי  באוקטובר 
אלך  במפלגה,  אותי  רוצה  אתה 
כן,  לי  אמר  הוא  הסוף.  עד  איתך 

ובסוף שיבץ אותי במקום 17".
מע־ לא  "המיקום  סיכם:  ילין 

להשפיע  אוכל  עוד  כל  אותי,  ניין 
יצביע  איך  לשאלה  מבפנים". 
במפלגה  "אבחר  השיב:  בבחירות 
שיהיה בה לפחות נציג אחד לחק־

לאות ולהתיישבות. יש עתיד? אין 

למי להצביע שם. הם לא מייצגים. 
או  מפלגה  סיעה,  לנהל  אפשר  אי 

היום  בשטח.  אנשים  בלי  ממשלה 
בוחרים  ואנחנו  אביב  מתל  כולם 

הכנ־ בתוך  אביב  תל  מדינת  את 
סת".

משרד החקלאות נערך לאפשרות 
כניסת נחילי הארבה לשטחי ישראל

מאת חיים מרגליות

להגנת  השירותים  צוותי 
החלו  החקלאות  במשרד  הצומח 
לכ־ אפשרות  לקראת  בהיערכות 
לשטחי  הארבה  נחילי  של  ניסתם 
בקשר  ונמצאים  ישראל,  מדינת 
והחקלאות  המזון  ארגון  עם  רציף 
תמונת  לקבלת   (FAO) האו"ם של 
בשטחי  הארבה  תנועת  על  מצב 
ומצרים.  הסעודית  ערב  מדינות 
החקלאות  משרד  צוותי  במקביל, 
חו־ מלאי  בבדיקת  והחלו  נערכים 
מרי ההדברה הידידותיים, שאינם 

מסכנים את בני האדם, בהם יוכלו 
להשתמש במידת הצורך. 

משרד  של  מעקב  במסגרת 
נחילי  תנועת  אחר  החקלאות 
הארבה עלה כי בעקבות הגשמים 
תימן  מזרח  את  שפקדו  החריגים 
החלה  אריתראה־סודן,  וגבול 
ערב  לכיוון  ארבה  להקות  נדידת 
הסעודית. במסגרת דו"ח שפרסם 
כי  עלה  האחרונים,  בימים  האו"ם 
חלה התקדמות בתנועתם של הנ־

המרחק  אך  ישראל,  לכיוון  חילים 
לישראל עודנו גדול, החשש קיים 
הלה־ של  לכניסתן  גדול  אינו  אך 

קות לישראל. במשרד מדווחים כי 
תתבהר  התמונה  הקרובים  בימים 
עוד יותר, והמשרד ימשיך לעדכן. 
המרגיעים,  הנתונים  למרות 
משרד החקלאות אינו לוקח סיכון 
מועד  מבעוד  החל  כאמור  והוא 
סקר  המשרד  כך,  בתוך  להיערך. 
בעו־ הארבה  נחילי  הימצאות  את 
ההדב־ חומרי  מלאי  את  בדק  לם, 

מסוכנים  שאינם  הידידותיים,  רה 
לקראת  מוכן  ואף  אדם,  לבני 
אירוע מתמשך מסוג זה. אף נערכו 
בניהול  בנושא  היערכות  ישיבות 

המ־ אריאל.  אורי  החקלאות,  שר 
שרד ממשיך לעקוב אחר האירוע, 
בדבר,  הנוגעים  כלל  את  ומעדכן 
לרבות ראשי המועצות האזוריות 

בדרום הארץ. 
לפני  היתה  האחרונה  הפעם 
שש שנים כאשר צפה משרד הח־
כניסתם  את  מועד  מבעוד  קלאות 
של להקות ארבה ותנועתן מאילת 
התו־ מיגור  במהלך  הערבה.  ועד 
צוותים  פעלו  לסיומה,  ועד  פעה 
לנטר  החקלאות  משרד  של 
מהקרקע  ולרסס  השטחים  את 
מסביב  יומי,  בסיס  על  ומהאוויר 
לשעון גם מהאוויר וגם מהקרקע, 
נזקים  הותירה  ולא  לסיומה,  עד 

ממשיים בחקלאות המקומית.
חק־ מזיק  הוא  המדבר  ארבה 

שכיחותו  צמחים.  של  בולט  לאי 
היתר,  בין  תלוי,  המדינה  בשטחי 
גו־ ארבה,  בלהקות  אויר,  במזג 

תפוצתו  נדידתן.  ומהירות  דלן 
קמ"ר  מיליון  ל־30  קרוב  נרחבת, 
ב־60 מדינות. הארבה ניזון ממגוון 
וכן  צמחים,  מיני  של  ביותר  רחב 
זרעים  פירות,  פרחים,  מעלים, 

וקליפות עצים.

הערב זה קורה: 'לאומית' באירוע 
שאסור לך להחמיץ

'לאומית שירותי בריאות' מזמינה את נשות אלעד לאירוע ייחודי שישלב 
אינפורמציה רפואית, הרצאה מרתקת ותכנית אמנותי

המבורכת במספר  בצל הצמיחה 
בריאות'  שירותי  'לאומית  של  הלקוחות 
ביוזמת  הערב  אלעד, יתקיים  בעיר 
בריאות' ערב  שירותי  ובהפקת 'לאומית 
שישלב  לנשות העיר,  ייחודי וחוויתי 
בנושאי  והרצאה  רפואית  אינפורמציה 
ית־ מהנה. הערב  בילוי  בריאות, לצד 
קיים במתנ"ס אבטליון, רחוב אבטליון 9.
המש־ ישמעו  בתחילת הערב 

מרתקת ומעשירה  הרצאה  תתפות 
ילדים  הד"ר אילן לינדר, נוירולוג  מפי 
וריכוז  קשב  להפרעות  מומחה  בכיר, 
לנוירולוגיה  השירות  מנהל  ואפילפסיה, 
ואפילפסיה בבית החולים ברזילי. נושא 
ההרצאה: "התערבות מוקדמת בהפרעות 

נוירו התפתחויות".
בהמשך יצפו המשתתפות בהקרנת 
אשליות'. מאת היוצ־ של  'שדה  הסרט 

רות הגב' ר. שור והגב' ר. ליבוביץ.
בין לבין יוצג בפני המשתתפות בע־
והאט־ הייחודי  הלידה  רב הבריאות, סל 
בריאות'.  שירותי  'לאומית  של  רקטיבי 
המשלים  הביטוח  יוצגו מחירי  כן  כמו 
מבין  ביותר  של 'לאומית' שהם הזולים 

למש־ בנוסף תינתן  החולים.  קופות  כל 
עם  תתפות האפשרות לשוחח ישירות 

נציגות מטעם 'לאומית'.
בסדרת  ערב  בעוד  מדובר  כי  יצוין 
ערבי הבריאות שיוזמת ומפיקה 'לאומית 
את  להגביר  במטרה  בריאות'  שירותי 
במגזר  בריא  חיים  לאורח  המודעות 

החרדי.
במתכונת  נערכים  הבריאות  ערבי 
ורפואה,  בריאות  בנושאי  הרצאות  של 
נערכו  כה  עד  אומנותית.  תכנית  לצד 
ערבי בריאות רבים בכל הריכוזים החר־

דים בארץ, כשהביקוש להשתתפות בהם 
שובר שיאים.

כא־ הערב בעיר אלעד יתקיים 
מור היום, יום רביעי, ט"ו באדר א' בשעה 
19:30 במתנ"ס אבטליון, רחוב אבטליון 9.

נשואות  לנשים  מיועד  הערב 
עגלות.  כניסת  תותר  לא  בלבד. 
כל  ללקוחות  ההשתתפות אפשרית 
בהרשמה  והיא מותנת  החולים,  קופות 

מראש. מספר המקומות מוגבל.
03-94- נוספים ולרישום:  לפרטים 
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פתרונות ייחודיים לשומרי שבת בבית החולים אלי"ן
מאת מאיר קליין 

פתרונות  פיתח  אלי"ן  חולים  בית 
מוגבלויות,  עם  ילדים  עבור  הלכתיים 
לשמור  ולמשפחתם  להם  המאפשרים 
רפואיים  במצבים  השבת  קדושת  על 

מורכבים.
מרכז פל"א שבבית החולים השיקומי 
טכנולוגי  מרחב  הינו  נוער,  ובני  לילדים 
חדשני, המעמיד לרשות ילדי ישראל פת־
לילדים  אישית  מותאמים  ומוצרים  רונות 
עם מוגבלויות, בהם גם פתרונות הלכתיים 
להימנעות  הנוגעים  כאלו  בעיקר  שונים, 
מחילול שבת במצב המיוחד עמו מתמו־
זה  כשבנושא  באלי"ן,  המאושפזים  דדים 
רב  פורת,  צבי  הרב  המלאכה  על  מפקח 

ויועץ הלכתי בבית החולים אלי"ן.
פותחה  האחרונות  ההמצאות  אחת 
לביתו  ששוחרר  שלוש  כבן  פעוט  עבור 
באלי"ן  ממושכת  שיקום  תקופת  לאחר 
להזנה  'קנגרו'  למכשיר  מחובר  כשהוא 
ההאכלה  תהליך  בסיום  מלאכותית. 
שהתהליך  ומתריע  מצפצף  המכשיר 
היא  הצפצוף  להפסקת  והדרך  הסתיים 
לחיצה ידנית על המתג, האסורה בשבת. 
בני המשפחה פנו לבית החולים לקבלת 
והאלקטרוניקה  הפיתוח  ומומחי  עזרה, 
של פל"א אכן נענו לאתגר ומצאו פתרון 
את  המזהה  ייחודי  חיישן  באמצעות 
משך  של  מראש  כוונון  ולפי  הצפצוף, 
באופן  מכני  פין  מקיש  הרצוי,  הצפצוף 
את  ומפסיק  הכפתור  על  אוטומטי 

הצפצוף.

הוא  במיוחד  וחשוב  נוסף  פיתוח 
פל"א  במרכז  שפותח  כשר  דפדפן 
ה־30  בשנות  אשה  של  לבקשתה 
שגרם  שרירים  מניוון  הסובלת  לחייה, 
תנועה  למעט  גפיה  בארבעת  לשיתוק 
ממסך  בקריאה  מרבה  היא  ביד.  קלה 
יכולה  אינה  היא  בשבת  אך  אלקטרוני 
כיוון  מהסידור  עצמאי  באופן  להתפלל 
שאינה יכולה לדפדף. מרכז פל"א נענה 
שלא  מכני  דפדפן  פיתוח  של  לאתגר 
'סידור  באמצעות  השבת  לחילול  יגרום 
את  לגלול  לה  המאפשר  מיוחד  גלילה' 
ואינו  קלות  אצבע  בתנועת  הסידור  דפי 

מצריך דפדוף. 
פורת  צבי  הרב  החולים  בית  רב 
כמוסד  אלי"ו  החולים  "בית  מסכם: 
שנים  זה  מוביל  מצטיין,  רפואי  שיקום 
המטופל  בצרכי  הרואה  התפיסה  את 
על  פל"א  הקמת  עם  כעת  עליון.  ערך 
יכולותיו הטכנולוגיות המתקדמות הנת־

פרות למידותיו של כל מטופל אך טבעי 
הוא שיינתן מענה גם לסוגיות הלכתיות 
המטופלים.  עבור  לקושי־רב  הגורמות 
טוב  הלכתי  מענה  לתת  להמשיך  נקווה 
שיקומי  או  רפואי  צורך  לכל  ומהודר 

שנידרש לו".

דו"ח הניטור השנתי של הים התיכון:

התאוששות דגים מקומיים וירידה 
משמעותית בנוכחות של דג פולש רעיל

מאת חיים מרגליות

הסביבה  להגנת  המשרד   
השנתי  הניטור  דו"ח  את  מציג 
כי  עולה  וממנו  התיכון  הים  של 
ניכרת התאוששות דגים מקומיים 
בנוכחות  משמעותית  וירידה 

'דג  (המכונה  רעיל  פולש  דג  של 
מגמת  נמשכת  כן  כמו  נסרללה'). 
ירידה  ונרשמה  הים  התחממות 
בריכוז הכספית בדגי המאכל בדגי 

מפרץ עכו.
של  הלאומית  הניטור  תכנית 
ובהנחיית  במימון  פועלת  ישראל 

מאז  הסביבה  להגנת  המשרד 
החברה  על־ידי  ומבוצעת   1978
לישראל  ואגמים  ימים  לחקר 
של  למחויבותה  בהתאם  (חיא"ל), 
ברצלו־ לאמנת  ישראל  מדינת 

המשרד  מפרסם  שנה,  בכל  נה. 
הניטור  דוח  את  הסביבה  להגנת 
השפעות  על  מידע  מוצג  ובו 
והמגוון  ים  זיהום  אקלים,  שינויי 

הביולוגי בים.
ממשיכה  כי  עולה  מהדו"ח 
הע־ השכבה  התחממות  מגמת 

ליונה של מי הים התיכון בכ־0.13 
בקצב  לשנה,  צלזיוס  מעלות 
ארגון  מתחזית  משמעותית  מהיר 
אלה  ממצאים  העולמי.  האקלים 
מראים, כי המערכת הימית בחופי 
מתמ־ לחץ  במצב  נמצאת  ישראל 

נמצא  המקומי  הימי  כשהחי  שך, 
בתנאים הקיצוניים ביותר בו הוא 

מסוגל לשרוד.
מהזרמות  מזהמים  עומסי 
צומ־ ולים  לנחלים  מפעלים  של 

השנים  לאורך  משמעותית  צמו 
ים,  לזיהום  זניח  מקור  ומהווים 
ההזר־ היתרי  למערך  הודות  זאת 

מה לים ודרישות הטיפול בקולחין 
בטרם הזרמתם לים.

שנרשמה  היא  נוספת  בשורה 
בדגי  הכספית  בריכוז  ירידה 
כי  אם  עכו –  מפרץ  בדגי  המאכל 
הוא עדיין גבוה ביחס לתקן למא־
חופי  בשאר  למצב  ביחס  וכן  כל 
הכספית  בריכוז  הירידה  ישראל. 
נובעת כנראה ממחסור במשקעים 

אשר  האחרונות,  השנים  בשלוש 
המ־ התהום  מי  תנועת  את  האטו 

זוהמים אל הים. 
להכיל  ממשיכים  הנחלים 
מתכות  של  חריגים  ריכוזים 
המק־ במרבית  הזנה.  וחומרי 

של  מהזרמה  נובע  הזיהום  רים 
ירודה  באיכות  קולחין  עודפי 
בישראל  שפכים  טיהור  ממכוני 
ומהזרמות  הפלסטינית  וברשות 
מנ־ לחלק  ביוב  של  חוקיות  לא 

המלצה  כולל  הדו"ח  החוף.  חלי 
בקטריאליות  בדיקות  לבצע 
הבלתי־מוכרזים,  בחופים  גם 
המו־ בחופים  לבדיקות  במקביל 

סדרים המבוצעות על־ידי משרד 
הבריאות.

לים  הגולמי  הביוב  הזרמת 
זו  הזרמה  המשיכה.  עזה  מרצועת 
מתבטאת בניטור בצילומי הלוויין 
המעיד  הכלורופיל,  פיגמנט  של 
הצורכות  מיקרואצות  פריחת  על 
מה־ וחנקן  זרחן  אורגני,  חומר 

באחרונה  אישרה  הממשלה  ביוב. 
להגנת  למשרד  משותפת  החלטה 
ומשרד  האנרגיה  משרד  הסביבה, 
הטכנולוגיה והמדע להרחבת הת־

מיכה בתכנית הניטור בים התיכון, 
יוש־ שקל  מיליון  במסגרתה 55.2 

הים  סביבת  ניטור  בהרחבת  קעו 
כל  את  תכלול  והתכנית  התיכון, 
של  והכלכליים  הריבוניים  המים 
הפעילות  לאור   – ישראל  מדינת 
במים  הגז  תעשיית  של  הגוברת 

הכלכליים.

שר המדע יצא לשיגור 
החללית הישראלית 'בראשית'

מאת ח. אבישלום

שר המדע והטכנולוגיה, אופיר 
עבודה  לביקור  המריא  אקוניס 
השיגור  באירוע  וישתתף  בארה"ב 
חמי־ ליום  שנקבע  'בראשית',  של 

שי בלילה.
אמר  והטכנולוגיה  המדע  שר 
לקראת צאתו, "שהביקור בארה"ב 
במעמד  השתתפות  רק  אינו 
 – לירח  'בראשית'  של  שיגורה 
הלאומים  האירועים  באחד  אלא 
המדינה.  בתולדות  וההיסטוריים 
האירוע הזה הוא גאווה גדולה למ־
דינה, ואירוע לאומי לכל דבר. אין 
לי ספק שהמראה מוצלחת תשמח 
פחות  ולא  ישראל  אזרחי  כל  את 

מכך רגע הנחיתה הצפוי באפריל".
"בא־ אקוניס:  השר  אמר  עוד 

נאפשר  החללית  פרויקט  מצעות 
לדורות  ובעיקר  הישראלים  לכל 
הבאים להבין שגם לאזרחי מדינה 
חלו־ לחלום  וכדאי  מותר  קטנה, 

שישראל  העובדה  גדולים.  מות 
בעולם  הרביעית  המדינה  תהיה 
שתנחית  וסין  רוסיה  ארה"ב,  לצד 
הוכחה  היא  הירח  על  חללית 
מדע  מעצמת  להיותנו  נחרצת 

וטכנולוגיה בינלאומית".
לתמיכת  שזכתה  החללית, 
המ־ במשרד  הישראלית  סוכנות 

דע, תשוגר על גבי טיל של חברת 
SpaceX, והיא תהווה מטען משני 
נו־ לוויינים  לצד  לחלל  ותשוגר 

 .9 פלקון  מסוג  טיל  גבי  על  ספים, 
מבסיס  יתבצע  'בראשית'  שיגור 
בקייפ  האמריקני  האוויר  חיל 
'ברא־ גובה  פלורידה.  קנאברל, 

שית' עומד על כמטר וחצי, ורוחבה 
הוא כשני מטרים כשרגלי החללית 
כ־500  תשקול  החללית  פרושות. 
שרובו  משקל  ההמראה,  בעת  ק"ג 
לאפשר  המיועד  מדלק  מורכב 
האח־ המקטע  את  לבצע  לחללית 

יחד  לירח.  הטיסה  מהלך  של  רון 
למדע  ויצמן  במכון  שותפים  עם 
החללית  בינלאומי,  מומחים  וצוות 
על  מדעי  ניסוי  גם  לערוך  עתידה 
החללית  תישא  אותו  הירח,  פני 
יימדד  הניסוי,  במסגרת  כמטען. 

וימופה השדה המגנטי של הירח.

פורסמו הקלות חדשות ברישומי טאבו
מאת חיים מרגליות

ומנהל  המרשם  על  הממונה 
מקרקעין  והסדר  רישום  אגף 
(הטאבו), עו"ד שלומי הייזלר, פר־
סם שש הנחיות חדשות עם הקלות 
בירוקרטיות שונות. זאת, בעקבות 
עורכי  שהציעו  לשיפור  הצעות 
במסגרת  בכירים  חשבון  ורואי  דין 
שולחן עגול בכנס 'עושים עסקים' 

שהתקיים לפני כשבועיים.
בשנים האחרונות פועל משרד 
כדי  אינטנסיבי  באופן  המשפטים 
בירוק־ לצמצום  מהלכים  לקדם 

שמטרתם  רגולציה,  וטיוב  רטיה 
העסקית  הסביבה  את  לשפר 
צמיחה  תומך  אקלים  ולקדם 
המש־ פעילות  במשק.  כלכלית 

הוועדה  במסגרת  מתבצעת  רד 
הסביבה  לשיפור  הממשלתית 
העסקית, בראשות החשב הכללי, 
מר רוני חזקיהו. כחלק מהפעילות 
בתחום זה, קיים משרד המשפטים 
יחד  משותף  כנס  כשבועיים  לפני 
האוצר  במשרד  הכללי  החשב  עם 
ורשות המסים, שבו השתתפו עו־

רכי דין ורואי חשבון בכירים, כדי 
הממשלה  בין  פתוח  דיון  לקיים 
הרלוונטיים  הענין  גורמי  לבין 
שונים  לצעדים  ביחס  'בשטח' 
לשיפור  להביא  כדי  לקדם  שניתן 

הסביבה העסקית בישראל.
והערות  הצעות  בעקבות 

העובדים  הדין  עורכי  מצד  שעלו 
החליט  הטאבו,  מול  שוטף  באופן 
מהלך  לבצע  הייזלר  עו"ד  כאמור 
ופרסום  הנחיות  לעדכון  מהיר 
הבי־ את  שיקלו  חדשות  הנחיות 

הבתים  רישום  בתחום  רוקרטיה 
המשותפים.

מתייתר  מעתה  למשל  כך 
הצורך בחתימה על תשריט הבית 
רישום  לאישור  (בכפוף  המשותף 
רישום  הבקשה).  גבי  על  המסים 
לרי־ בקשה  במסגרת  ההצמדות 

יהיה  משותף  בית  תיקון  או  שום 
בת־ ולא  בלבד,  התשריט  בטבלת 

קנון הבית המשותף.
לשנה  יוארך  כי  הוחלט  עוד 
המו־ התשריט  של  תוקפו  משך 

בית  תיקון  או  רישום  לצורך  גש 
חתימת  שנדרשה  ככל  משותף. 
התשריט,  על  התכנונית  הוועדה 
הווע־ חתימת  ממועד  השנה  תחל 

במקרים  כן  כמו  התשריט.  על  דה 
הדירות  בעלי  השתנו  לא  בהם 
רישום  מועד  בין  המשותף  בבית 
ובין  היזם  לטובת  האזהרה  הערת 
המ־ הבית  רישום  צו  תיקון  מועד 

שלב  תמ"א 38  רישום  בעת  שותף 
שלא  התיק  מגיש  רשאי  יהא  א' 
ולהפ־ לבקשתו  כוח  ייפויי  לצרף 

נרשמה  מכוחם  הכוח  לייפוי  נות 
עוד ניתנו  הערת האזהרה כאמור. 
לקבלת  בנוגע  חדשות  הוראות 
ומשלוח  דירה  להרחבת  הסכמות 

הודעות.

משרד האנרגיה: שיא הכנסות שנתי של 878 מיליון 
שקל מתמלוגי הגז הטבעי, הנפט והמחצבים 

מאת שלמה גרין

חשבונאות  תמלוגים,  אגף 
טבע  אוצרות  במינהל  וכלכלה 
את  מפרסם  האנרגיה  במשרד 
ממנו  האגף  של  ההכנסות  דו"ח 
הכנ־ נרשמה  ב־2018  כי  עולה 
שקל  מיליון   878 של  שיא  סת 
הטבעי,  הגז  ומתמלוגי  מאגרות 
של  עליה   – והמחצבים  הנפט 
אז   ,2017 לעומת  אחוזים  כ־9.3 
הסתכמו ההכנסות ב־803 מיליון 

שקל. 
מההכנסות  העיקרי  החלק 
הטבעי  הגז  מתמלוגי  מגיע 
ב־2018  הסתכמו  אשר  והנפט, 
שקל.  מיליון  כ־860  של  לסך 
מיליון  כ־858  הסכום,  מרבית 
שקל, נובע מהגז הטבעי מחזקת 
של  הפקה  המשקף  סכום  תמר, 
וכ־477  טבעי  גז   10.37BCMכ־
 2 נלווה.  קונדנסט  חביות  אלף 
נובעים  נוספים  שקלים  מיליון 
לתמלוגי  בנוסף  מגד.  מחזקת 

נרשמו  והנפט,  הטבעי  הגז 
מחצבים  מתמלוגי  הכנסות 
שקלים  מיליון  כ־12  של  בסך 
והכנסות של כ־6 מיליון שקלים 

מאגרות.
צופים  האנרגיה  במשרד 
בהכנסות  משמעותית  עליה 
חדש  לשיא  ב־2019  מתמלוגים 
שקל,  ממיליארד  למעלה  של 
תחי־ של  לצפי  בהתאם  זאת 

ממאגר  הטבעי  הגז  הפקת  לת 
לוויתן בסוף 2019.

16 מדינות מארה"ב הגישו עתירה נגד כוונתו של טראמפ 
להכריז על מצב חירום לצורך בניית החומה בגבול מקסיקו 
התביעה של מדינת קליפורניה מובילה את קבוצת המדינות, לאחר ששלושה בעלי קרקעות מטקסס כבר 

עתרו נגד הפרת זכויותיהם הצפויה, אם תעבור החומה בשטחיהם

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

שנשיא  לאחר  אחדים  ימים 
על  הכריז  טראמפ  דונלד  ארה"ב 
נשיאותי  צו  על  לחתום  כוונתו 
שורר  מקסיקו  בגבול  כי  הקובע 
מדינות   16 הגישו  חירום,  מצב 
עתירה  אמריקה,  של  מארה"ב 
בקליפו־ הפדראלי  המשפט  לבית 
המש־ מבית  דורשות  הן  בה  רניה, 
פט שיאסור על הנשיא להכריז על 
את  יבטל  לחלופין  או  חירום,  מצב 
הצו בענין, אם זה ייחתם עוד לפני 

שהעתירה תתקבל. 
התביעה  מובילה  המהלך  את 
קליפורניה,  מדינת  של  הכללית 
הכ־ התביעה  מערכות  עם  יחד 

נוספות:  מדינות   15 של  ללית 
מישיגן,  מיין,  אילינוי,  אורגון, 
ניו  נבאדה,  מינסוטה,  מרילנד, 
ג'רזי, ניו יורק, ניו מקסיקו, הוואי, 
וקונ־ קולורדו  דלאוור,  וירג'יניה, 

טיקט.
בין  נשענות  העותרים  טענות 
טראמפ  שאמר  דברים  על  היתר 
שורר  לא  שאכן  כשהודה  עצמו, 
מקסיקו,  עם  בגבול  חירום  מצב 
כדי  רק  זה  בצעד  ינקוט  הוא  וכי 
לא־ שסירב  הקונגרס  את  לעקוף 
לצורך  הנדרש  התקציב  את  שר 

בניית החומה בגבול. 
כמו כן מציגות המדינות העו־

של  דעת  וחוות  דו"חות  גם  תרות 

ההגירה  שרוב  הטוענים  מומחים 
דרך  לא  מתרחשת  חוקית  הבלתי 
של  הברחות  ואילו  מקסיקו,  גבול 
דרך  מתבצעות  מסוכנים  חומרים 
מעברי הגבול המסודרים ולא דרך 

הגבול הפרוץ. 
הספיקו  המדינות,   16 לפני 
מטקסס  קרקעות  בעלי  שלושה 
ואליהם  דומה,  עתירה  להגיש 
הטוען  סביבה  ארגון  גם  הצטרף 
מבלי  בסביבה  תפגע  החומה  כי 
אחר.  או  בטחוני  צורך  בכך  שיש 
להפרת  טוענים  הקרקעות  בעלי 
שא־ משום  שלהם,  הקנין  זכות 

עם  הגבול  על  שוכנות  דמותיהם 
תתבצע  החומה  ובניית  מקסיקו, 
זו  טענה  אם  ספק  בשטחיהם. 
המשפט,  בית  של  גיבוי  תקבל 
בין  מוקמים  שגבולות  משום 
כולל  העולם,  רחבי  בכל  מדינות 
פרטיים,  אנשים  של  אדמות  על 
לה־ מלאה  סמכות  יש  שלמדינה 

פקיע מהם את האדמות. עם זאת, 
הקר־ בעלי  מצד  הללו  העתירות 

לב  תשומת  למשוך  נועדו  קעות 
קפיצה  קרש  להם  ולספק  מחד, 
סביב  שיתנהלו  דיונים  לקראת 
אם  להם,  המגיע  הפיצויים  גובה 

את  לבנות  לבסוף  יוחלט  אכן 
החומה. 

בס״דהיום!

בפפלללטפורממה הממאושרת שלא יכבה נרו!
עד 12:00

בלילה

ונצואלה: שר ההגנה בתמיכה 
נחרצת בנשיא מדורו 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

להדחתו  להביא  הנסיונות 
ניקולס  ונצואלה  נשיא  של 
מדורו באמצעות התערבות של 
את  שיעבירו  הבטחון  כוחות 
האלטרנטיבי  לנשיא  נאמנותם 
יפה  עולים  אינם  גוואידו,  חואן 

לעת עתה.

אתמול התראיין שר ההגנה 
פדרינו,  ולדימיר  הוונצואלי, 
וסיפק  המקומית,  לתקשורת 
מוחלטת  נאמנות  של  הצהרות 
לנשיא מדורו. "כל נסיון להגיע 
יצ־ לא  אותו  ולהדיח  לנשיא 

מפקדי  של  בשמם  אמר  ליח", 
הבטחון  וכוחות  הצבא  וחיילי 

במדינה. 
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מאת א. למל

לצד  לפתוח  החליטה  הונגריה 
נציגות  גם  אביב  בתל  השגרירות 
סחר בירושלים שתהיה בעלת מע־
ראש  הודיע  כך  על  דיפלומטי.  מד 
אורבן  ויקטור  ההונגרי  הממשלה 
שנפגש אתמול עם ראש הממשלה 

נתניהו בירושלים.
החליטה  הונגריה  "ממשלת 
בירושלים,  סחר  נציגות  לפתוח 
בעלת מעמד דיפלומטי, ואז תהיה 
בירוש־ כאן  רשמית  נוכחות  לנו 

לים", אמר אורבן.
הרב שלמה כובש, הרב הראשי 
ההונגרית  היהודית  הקהילה  של 
בשיחה  אמר  (עמי"ך),  המאוחדת 
עם כתב 'המבשר': "מדובר בצעד 
המדינות.  בין  בהתקרבות  חשוב 
שהיא  מוכיחה  הונגרית  ממשלה 

בעלת  ישראל  במדינת  רואה 
לקהילה  מסר  זהו  מובהקת.  ברית 
הבינלאומית וגם ליהודי הונגריה, 
כך  על  המלמד  מחויבות  של  מסר 
שמנהיגי ישראל והונגריה לא רק 
אלה  הפעולה  שיתוף  על  מדברים 
גם מיישמים את המדיניות שלהם 

בפועל. 
בהונגריה  היהודית  "הקהילה 
בבניית  חשוב  גורם  בעצמה  רואה 
ההח־ המדינות.  שתי  בין  היחסים 

לטה הזאת שולחת גם מסר חשוב 
עם  שהיחסים  ההונגרי  לציבור 
ואין  לאומי  אינטרס  הם  ישראל 
אנטי־ או  ישראל  לשנאת  מקום 

והפוליטי  הציבורי  בשיח  שמיות 
רואים  שאנו  זה  כמו  בהונגריה, 

בחוגי הימין הקיצוני".
נתניהו בירך את ראש ממשלת 
הונגריה על ההחלטה להרחיב את 

ולפ־ בישראל  הונגריה  שגרירות 
תוח נציגות סחר בירושלים בעלת 

מעמד דיפלומטי.

ואני  אורבן  הממשלה  "ראש 
קבוע  בסיס  על  כמעט  נפגשים 
אנ־ נפגשים  שאנחנו  פעם  ובכל 
היחסים  בחיזוק  ממשיכים  חנו 
לישראל.  הונגריה  בין  המצוינים 
כלכלי,   – תחום  בכל  צומחים  הם 
מבקש  אני  ודיפלומטי.  בטחוני 
שלך  החוץ  שר  ואת  אותך  לשבח 
את  לחשוף  פועלים  שאתם  על 
ישראל  נגד  שמופצים  השקרים 
זכויות  מועצת  כמו  במקומות 
האיחוד  של  בפורומים  האדם, 
האירופי ובמקומות אחרים. אתם 
מתייצבים לצדה של ישראל ולצד 

על  לך  להודות  רוצה  ואני  האמת, 
מאוד",  חשובה  שותפות  זוהי  כך. 

אמר נתניהו לאורחו.
חולקים  "אנחנו  הוסיף,  הוא 
לא  לעולם  מהעבר.  רבים  דברים 
את  שפקדו  הטרגדיות  את  נשכח 
הונגריה.  אדמת  על  היהודי  העם 
ההווה.  את  חולקים  גם  אנחנו 
דמוקר־ קטנות,  מדינות  שתינו 

טיות, שחולקות ערכים משותפים 
ושפניהן  משותפים  ואינטרסים 
לעתיד. שנינו רוצים לבנות עתיד 
ושג־ חירות  שלום,  על  המבוסס 

שוג. זהו קשר עמוק מאוד".
אימוץ  על  אותך  משבח  "אני 
ה־ של  האנטישמיות  הגדרת 

וזה  אתמול,  זה  את  עשית   .IHRA
על ההחלטה  לך  מודה  אני  חשוב. 
הונגריה  שגרירות  את  להרחיב 
בישראל לירושלים ולפתוח שלו־

בסחר.  שעוסקת  בירושלים  חה 
בינינו  לידידות  אות  זה  חשוב,  זה 
וזה גם מקום בירושלים שבו אוכל 
בפעם  בברכה  פניך  את  לקבל 
הבא  ברוך  לכאן.  שתגיע  הבאה 
לירושלים היום, ואני יכול לומר – 
בשנה הבאה בשלוחה בירושלים", 

סיכם נתניהו.
ויק־ הונגריה  ממשלת  ראש 

"אנחנו  לנתניהו,  אמר  אורבן  טור 
היחסים  לחידוש  שנה   30 חוגגים 

הדיפלומטיים בינינו לבין ישראל, 
הכבוד  את  להביע  מבקש  ואני 
שאנחנו רוחשים כלפי העם ביש־

ראל וכלפי ראש הממשלה נתניהו, 
מכריע  תפקיד  מילא  שהוא  כיוון 
בחידוש שיתוף הפעולה בין מדי־

נות מרכז אירופה וישראל".
הממשלה  לראש  "סיפרתי 
לתמוך  ממשיכה  שהונגריה 
כפי  בהונגריה,  היהודית  בקהילה 
שעשינו בשנים האחרונות לדבריו 
יש 210 חברות ישראליות שפעי־

עבודה  ומספקות  בהונגריה  לות 
ל־5,500 אזרחים הונגרים. "אנחנו 
הח־ הרכב  שתעשיית  מסכימים 

ואנחנו  חשובה  סוגיה  היא  דשנית 
בינינו  הפעולה  שיתוף  את  נרחיב 
מש־ שאנו  כיוון  בייחוד  בתחום, 

ייחודיים  הדרכה  בתחומי  קיעים 
בהונגריה, שהם הכרחיים על מנת 

להתקדם בתעשיה הזאת".

הונגריה החליטה לפתוח נציגות 
דיפלומטית בירושלים

מאותות המהפך המתחולל ביחס מדינות אירופה לישראל

הרב שלמה כובש, הרה"ר של הקהילה היהודית ההונגרית המאוחדת ל'המבשר': "ההחלטה הזאת שולחת מסר חשוב 
לציבור ההונגרי שהיחסים עם ישראל הם אינטרס לאומי ואין מקום לשנאת ישראל או אנטישמיות בשיח הציבורי 

והפוליטי בהונגריה"

נעצר חשוד נוסף בפרשת 
זיוף האישורים ההנדסיים

מאת חיים מרגליות

חשוד  עצרו  המשטרה  חוקרי 
חתימות  זיוף  בפרשיית  נוסף 
באזור  בניה  היתרי  על  מהנדסים 
בהמשך  זאת  יהודה.  מטה  יישובי 
של  כשבועיים  לפני  למעצרו 
זיוף  של  בפרשיה  החשוד  אדריכל 

היתרי בניה.
שנחשפה  החקירה  במסגרת 
חשוד  נעצר  בה  החודש  בתחילת 
שעל פי החשד, זייף חתימתם של 
מהנדסים על תכניותיו ובכך הביא 
מבנים  של  ובנייתם  לאישורם 
מטה  האזורית  המועצה  באזור 
נו־ חשוד  המשטרה  עצרה  יהודה, 

סף העובד במועצה האזורית מטה 

יהודה ושעל פי החשד היה קשור 
בהוצאת חלק מההיתרים.

הנוסף  החשוד  של  מעצרו 
בית  ידי  על  ימים  במספר  הוארך 
כי  נמסר  ומהמשטרה  המשפט 

החקירה נמשכת.
של  "עבירות  כי  נמסר  עוד 
לאישור  הנוגעת  ומרמה  זיוף 
מבנים טומנת בחובה סכנה מידית 
המשת־ למתגוררים,  וממשית 

הכללי,  ולציבור  במבנים  משים 
הפועלים  אלו  עבריינים  וכנגד 
הצי־ שלום  את  ומסכנים  בערמה 

את  להפסיק  מנת  על  נפעל  בור 
האמת  לחקר  ולהגיע  פעילותם 
בגין  לדין  ולהביאם  הכלים  בכל 

מעשיהם".

כביש הדמים: שלושה 
הרוגים בתאונות בכביש 60

מאת חיים מרגליות

מחיר  לגבות  ממשיך  כביש 60 
בתוך  הרוגים  שלושה  קטלני. 
דרכים.  תאונות  בשתי  אחת  יממה 
בשעות  התרחשה  קטלנית  תאונה 
פרטי  רכב  בין  בהתנגשות  הבוקר 

ומשאית, סמוך לישוב עלי. 
חובש  מנטו  מנחם  אבישי 
"למרבה  כי  סיפר  הצלה'  ב'איחוד 
צעירים  שני  של  מותם  נקבע  הצער 
ששהו ברכב הפרטי. כמו כן נהג המ־

שאית ונוסע נוסף ששהה ברכב פונו 
בבית  רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 
לחילוץ  פעלו  כיבוי  צוותי  החולים. 

גופות ההרוגים מהרכב הפרטי".
זק"א  מתנדב  זערור  שלמה 
מחוז ש"י, הוסיף כי "הרכב הפרטי 
רבה,  בעוצמה  התנגשו  והמשאית 
הב־ מעקה  על  נעצרה  המשאית 

הכביש  לשולי  עף  והרכב  טיחות 
לזירה  כשהגעתי  לגמרי.  מרוסק 
כשהוא  הפרטי  הרכב  את  ראיתי 
מנוסעי  ושניים  לגמרי  מרוסק 
ללא  הרכב  בתוך  לכודים  הרכב 
רוח חיים. כבאי האש וזק"א חיל־
צו אותם. מתנדבי זק"א מחוז ש"י 

ובאיסוף  ההרוגים  בגופות  טיפלו 
הממצאים בזירה הקשה".

התרחשה  הצהריים  אחר 
באותו  נוספת  קטלנית  תאונה 
שלוש  מעורבות  עם  כביש, 
לצו־ בסמוך  פלסטיניות,  משאיות 

מת רחלים.

אריאל סולימן חובש ב'איחוד 
טיפול  "הענקנו  כי:  סיפר  הצלה' 
נפגעים  לשני  ראשוני  רפואי 
אנוש  באורח  ולפצוע  קל  באורח 
נקבע  ההחייאה  מאמצי  שבתום 
תנו־ עומסי  התאונה.  בזירת  מותו 

עה נוצרו עקב אופי האירוע". 

ארה"ב: הסנאטור ברני סנדרס הודיע שיתמודד 
בפריימריז הדמוקרטי לקראת הבחירות לנשיאות 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ברני  הדמוקרטי  הסנאטור 
יתמודד  כי  אתמול  הודיע  סנדרס 
לקראת  הדמוקרטיים  בפריימריז 
הבחירות לנשיאות שייערכו בעוד 
קרוב לשנתיים. זאת, לאחר שבפ־
המתמודד  היה  הקודמים  ריימריז 
במשך  קלינטון  הגב'  מול  היחיד 
ובאופן  הפריימריז,  תקופת  רוב 
מפתיע אף הצליח לנהל קרב צמוד 
התקופה.  מאותה  בחלק  מולה 
הדמוקרטית  במפלגה  גורמים 
שההשמצות  בכך  אותו  האשימו 
שהת־ בעת  קלינטון  נגד  שלו 

בהמשך  בה  פגעו  נגדה,  מודד 
לנצחונו  הגורמים  בין  והיו  הדרך 
בבחירות  טראמפ  דונלד  של 

לנשיאות. 
בעת   79 כבן  שיהיה  סנדרס 
הוא  לנשיאות  הבחירות  שייערכו 
הצ־ על  שמכריז  השישי  המועמד 

כשבמקביל  לפריימריז,  טרפותו 
שוקלים  נוספים  שניים  לפחות 
ברצינות את האופציה. הוא נחשב 
במפל־ ביותר  השמאלי  לסמן 

היותו  אף  ועל  הדמוקרטית,  גה 
של  המבקרים  מגדולי  הוא  יהודי 
של  מובהק  ותומך  ישראל,  מדינת 
הפריימריז  במהלך  הפלסטינים. 
יש־ את  השמיץ  הוא  הקודמים 

והאשים  הזדמנויות  בכמה  ראל 
מל־ ופשעי  טבח  בביצוע  אותה 

ברצועת  הפלסטינים  כנגד  חמה 
|עזה. 

בפ־ יתמודדו  סנדרס  מלבד 

בוקר,  וורן,  הסנאטורים  ריימריז 
וכן  וגיליברנד,  קלובושר  האריס, 
העירוני  והפיתוח  השיכון  שר 
חו־ אובאמה,  בממשל  לשעבר, 

למהגרים  בן  שהנו  קסטרו  ליאן 
טיפוחיו  לבן  ונחשב  מקסיקנים 
הנשיא  סגן  גם  אובאמה.  של 
ברצינות  שוקל  ביידן  ג'ו  לשעבר, 

האפש־ אודות  רם  בקול  ומהרהר 
חבר  גם  וכך  למרוץ  שיצטרף  רות 
לצד  אורורוק,  בטו  הנבחרים  בית 
שבוחנים  נוספים  פוליטיקאים 
כל  ועושים  הזאת  האפשרות  את 
האישיים  שיקוליו  את  מהם  אחד 
לניהול  שלו  המימון  מקורות  ואת 

הקמפיין היקר. 

לתו־ אתמול  מסר  סנדרס 
כס  בכיבוש  שלו  היעד  כי  מכיו 
את  להביס  רק  לא  הוא  הנשיאות 
מה־ אותו  ולסלק  טראמפ  דונלד 

בעיקר  ואולי  גם  אלא  הלבן,  בית 
האמריקאי  ולעם  לממשל  להציב 
בצדק  שיעסוק  חדש  יום  "סדר 

חברתי, גזעי וסביבתי".

בס״ד

 וימהרו לחטוף 
לעצמם זכות נשגבה 

כזאת – למען לא 
יקרוס כל המפעל 

הכביר והקדוש 
הזה וכל העווזריםם 

והתוומכיים וההלוקקחים 
חלקק בממיזם הגדדול 

"שלא יכבה נרו" 
יזכו ללכלל הבברכוות 
האממורותת בתתורהה, 

בניםם חייים וקקייממים 
עוסקקים בתוורה 

ובמצצוותת והוולכיים 
בדרך ה'', פררנסהה טובה 

וברככה, ווהצללחהה בכל 
מעששי ידדיהםם

(מתוך מכתבם המיוחד למגבית של גדולי 
ישראל ורבני עיה״ק צפת)

טובה פרנסה 
גדולי ישראל וצדיקי הדור מברכים את התורמים:

077-3-444-600

מאחורי הכותרות /  אליעזר פרידמן

אירופה מחכה לסיום כהונת טראמפ
האירופאים מתקשים לקבל מרות מארה"ב, בשעה שהיא נשלטת על ידי הנשיא דונלד 

טראמפ, מי שאולי יהיה הנשיא הבא מציע להם לנשום עמוק, ולהמתין עד שטראמפ 
יוחלף באחר, או אז "אמריקה תחזור", כהגדרתו 

המנהיגים האירופאים אינם מעריצים 
לא  לפחות  טראמפ,  דונלד  של  גדולים 
המערב  המדינות  בראש  שעומדים  אלו 
אירופאיות. זה לא סוד, וכולם יודעים את 
זה, אבל ב'ועידת מינכן' שהתקיימה בסוף 
זה  את  שאמר  מי  היה  האחרון,  השבוע 
להמתין  לאירופאים  הציע  ואף  רם,  בקול 
בסבלנות, כי עוד זמן לא רב יפנה טראמפ 
את מקומו לנשיא אחר, שלבטח יחזיר את 
שטראמפ  זאת  והטובה,  הישנה  אמריקה 

טוען שהיתה כנועה ואפילו 'פראיירית'. 
"ב־2009 הגיע למינכן ג'ו ביידן, אז סגן 
כפתור  על  ללחוץ  והציע  ארה"ב,  נשיא 
עשור  רוסיה.  עם  ביחסים  ה'ריסטארט' 
הציע  ושוב  לגרמניה  חזר  הוא  מכן  לאחר 
לעולם לשפר את היחסים, הפעם עם אמ־

ריקה", כך במאמר של 'רויטרס' שפורסם 
במהדורה הממוחשבת של 'ידיעות', אותו 

אנו מביאים בשינויי עריכה מתבקשים.
בפריימריז  להתמודד  שעשוי  "ביידן, 
שדונלד  שברגע  הבטיח  הדמוקרטיים, 
"אמרי־ הלבן  הבית  את  יעזוב  טראמפ 
התקבלה  הזאת  האמירה  תחזור".  קה 
במינכן,  הבטחונית  בוועידה  בתשואות 

שמתקשות  מדינות  נציגי  של  תשואות 
לסבול את מדיניות החוץ הגסה של נשיא 
ארה"ב. התשואות שלהם לביידן, אומרים 
אירופאים  ודיפלומטים  פוליטיקאים 
החולשה  את  גם  חושפות  בוועידה,  שהיו 
האסר־ לנוכח  במערב  הדיפלומטיה  של 

טיביות של טראמפ.
"מחליפו של ביידן כסגן הנשיא, מייק 
הפנים  בקבלת  בקרירות  התקבל  פנס, 
"אני  שאמר:  אחרי  בבוואריה  בפרלמנט 
של  ה־45  מהנשיא  ברכות  לכם  שולח 
הביקור  טראמפ".  דונלד  הנשיא  ארה"ב, 
הע־ רק  ימים,  ארבעה  בן  באירופה,  שלו 

הברית  בעלות  עם  המחלוקות  את  מיק 
סין  סוריה,  על  ארה"ב  של  המסורתיות 
ונצואלה ואיראן. ביקורו של פנס, אומרים 
ממש  של  תקוה  הציע  לא  הדיפלומטים, 
גר־ מנשק  שונים,  באיומים  הטיפול  לגבי 

עיני ועד ההתחממות הגלובאלית.
וושינגטון  של  תפקידה  לגבי  "החשש 
פוליטי־ בקרב  רק  לא  מורגש  בעולם 

באירופה.  הציבור  בקרב  גם  אלא  קאים, 
פרסם  'פיו'  האמריקני  הסקרים  מכון 
מח־ ובצרפת  שבגרמניה  הוועידה  לפני 

של  כוחה  את  רואה  מהאוכלוסיה  צית 
לעומת  חדה  עליה  איום,  בתור  ארה"ב 
2013. בבריטניה 37% מהנשאלים רואים 

בארה"ב איום.
פנס  בפמליית  בכיר  אמריקני  "גורם 
בנוגע  האירופאית  החרדה  על  נשאל 
סגן  של  שהנאום  ואמר  טראמפ,  לכהונת 
נקודת  לקבל  להם  "יעזור  במינכן  הנשיא 
מבט שונה". אם האירופאים לא היו מרו־
צים מהצהרות "אמריקה תחילה" של פנס, 
לא היתה תגובה קונקרטית לכך. עמנואל 
האחרון,  ברגע  הגעתו  את  ביטל  מקרון 
לבד  מרקל  גרמניה  קנצלרית  את  והותיר 
של  הכשלון  על  קוננו  חלק  במערכה. 
אירופה לתמוך בסדר העולמי שהיה ב־70 

השנים שקדמו לבחירת טראמפ לנשיא.
הפער  את  הראו  שוב  פנס  של  "דבריו 
בי־ ואירופה:  ארה"ב  של  החוץ  במדיניות 

דוד של איראן, ריסון סין, החזרת הכוחות 
אירופה  ממעצמות  ודרישה  האמריקניים 
שניצל  אחרי  דומים.  בצעדים  להגיב 
את  להאשים  ורשה  בוועידת  הנאום  את 
לחתור  בנסיון  וגרמניה  צרפת  בריטניה, 
איראן,  נגד  האמריקניות  הסנקציות  תחת 

קרא פנס במינכן לאיחוד האירופי להכיר 
בחואן גוואידו כנשיא הזמני של ונצואלה.

לה  איב  ז'אן  הצרפתי,  החוץ  "שר 
מהחלטת  נדהם  שהוא  אמר  דריאן, 
שההחלטה  בגלל  מסוריה,  לסגת  טראמפ 
נאבקת  שוושינגטון   – לאיראן  תועיל 
לא  האירופאים  הדיפלומטים  בנוסף  בה. 
מהממשלות  פנס  של  הדרישה  את  אהבו 
סי־ תקשורת  מחברות  להתרחק  ביבשת 

לדרישה  בגרמניה  התייחסו  הבוקר  ניות. 
את  בחזרה  לקלוט  מאירופה  טראמפ  של 
שהצטרפו  האירופאים  הג'יהאדיסטים 
הגרמני,  החוץ  שר  מאס,  הייקו  לדאע"ש. 
מאוד"  "קשה  במשימה  שמדובר  אמר 

לביצוע.
לגרום  נטיה  יש  האמריקני  "ללחץ 
האמריקני  הלחץ  ההפך.  את  לעשות  לנו 
בכיר.  צרפתי  דיפלומט  אמר  מועיל",  לא 
"עדיף שהם בכלל לא ינסו ללחוץ עלינו". 
פנס  אמר  לוושינגטון  מינכן  את  כשעזב 
"אנחנו  מאוד.  מוצלחת  היתה  שהוועידה 
העולם  של  האינטרסים  את  מקדמים 
החופשי, ועשינו התקדמות נפלאה", אמר 

לכתבים".

משרדי הבריאות והאוצר החלו להיערך בפועל 
לקראת הקמת בית חולים נוסף בבאר שבע 

בית החולים החדש ייבנה בתוך חמש שנים וייקרא על שם נשיא המדינה 
המנוח שמעון פרס ^ סגן השר הרב ליצמן: "זוהי בשורה חשובה לצמצום 

הפערים בשירותי הרפואה בפריפריה"
מאת מאיר קליין 

הממשלה  להחלטת  בהתאם 
להקמת בית חולים בדרום, הוק־
מה וועדת היגוי בראשות מנכ"ל 
סימן  בר  משה  הבריאות,  משרד 
טוב, שמטרתה לקדם את מכלול 
של  להקמתו  הנוגעים  ההיבטים 
בית חולים חדש בעיר באר שבע. 
בימים אלו מגבשת ועדת ההיגוי 
הגשתם  לקראת  מסקנותיה  את 

לממשלה.
וכדי  ההקמה  מהליך  כחלק 
מיטבית  החלטה  לקבלת  להגיע 
אתמול  הבריאות  משרד  פרסם 
המעוניינים  ענין  לבעלי  פניה 
פעיל  חלק  לקחת  במישרין 
בהקמת ביה"ח, בין היתר אודות 
להקמה  השונות  האפשרויות 
בר  חולים  בית  של  והפעלה 
קיימא בסביבה הכלכלית המא־

פיינת את שוק הבריאות.
שר האוצר משה כחלון אמר 
בעקבות פרסום ה'קול קורא' כי 
בדרום  חדש  חולים  בית  "בניית 
שא־ וחשוב  הכרחי,  מהלך  הוא 

מור על פי התחזיות המקצועיות 
לשפר את חייהם ובריאותם של 
תושבי הדרום, ולהוות גם מקור 
משמעותי  ומחקר  תעסוקה 

במשרדי  המקצוע  גורמי  בנגב. 
את  ישקיעו  והבריאות  האוצר 
להצל־ הדרושים  המשאבים  כל 

חת בית החולים החדש"
סגן שר הבריאות הרב יעקב 
ליצמן הוסיף: "בהמשך לעבודת 
גורמי  ידי  על  שנעשתה  המטה 
הבריאות,  במשרד  המקצוע 
לצמצום  חשובה  בשורה  זוהי 
בפ־ הרפואה  בשירותי  הפערים 

לאחרונה  לחנוך  זכינו  ריפריה. 
ואני  באשדוד,  חדש  חולים  בית 
כבר  הקרובות  שבשנים  מאמין 
חדש  חולים  בית  בשטח  נראה 

הולך ונבנה בנגב".
שבע,  באר  עיריית  ראש 
לת־ התייחס  דנילוביץ',  רוביק 

חולים  בית  של  הגדולה  רומתו 
נוסף בבירת הנגב: "זוהי בשורה 
אחרי  הנגב.  לתושבי  חשובה 
עבודה מאומצת, יחד עם משר־
די האוצר והבריאות, הגענו לר־

גע המיוחל שמניע באופן מעשי 
החולים  בית  של  הקמתו  את 

השני בנגב.
משמעותי,  בעוגן  "מדובר 
בריאותם  על  לטובה  שישפיע 
את  ישפר  הדרום,  תושבי  של 
לצ־ מענה  וייתן  חייהם  איכות 

בנוסף  שלהם.  הרפואיים  רכים 

הזדמנות  בכך  רואה  אני  לכך, 
ליצור  שבע,  באר  לעיר  גדולה 
החדש  הרפואי  המרכז  סביב 
באמצעות  כלכלית,  תשתית 
שת־ המתוכננת,  טק  הביו  קרית 

שלב חדשנות בתחום הבריאות, 
בינ־ חברות  אלינו  תמשוך 

לאומיות ותשאב לכאן את ההון 
האנושי, שעוסק בנושאים אלה. 
אני מביע הערכה לממשלת יש־

ראל ובמיוחד לשר האוצר משה 
כחלון, ולסגן שר הבריאות הרב 
בנחישות  שפעלו  ליצמן,  יעקב 
לר־ החולים  בית  של  להקמתו 

ווחת תושבי הדרום".
מנכ"ל משרד הבריאות משה 
"הקמת  הוסיף:  טוב  סימן  בר 
פשוט.  צעד  לא  זהו  חולים  בית 
בתוכו  שמכיל  אדיר  מהלך  זהו 
והיבטים.  מורכבויות  המון 
פעולה  שיתופי  מצריך  הנושא 
גורמים,  עשרות  בין  רוחביים 
צעד  הוא  לציבור  קורא'  וה'קול 
לראש  מודה  אני  בתהליך.  נכון 
שהוא  דנילוביץ,  רוביק  העיר 
האוצר  לשר  לדרך,  שותף 
סבור  אני  הבריאות.  שר  וסגן 
לחנוך  נוכל  נכונה  שבעבודה 
בעוד  החדש  החולים  בית  את 

כ־5 שנים".

זירת התאונה בה נהרגו שניים | דוברות זק"א

הרב כובש ונשיא הונגריה בכותל המערבי



עמוד ו | יום ד', ט"ו באדר א' תשע"ט | המבשר

מאת כתב 'המבשר'

ישיבה  תלמיד  גזעני:  מניע 
מיעו־ בני  שלושה  ידי  על  הותקף 
טים בהר ציון בירושלים לפני כחו־
דש ולאחרונה הוגש נגד אחד מהם 
בנסיבות  תקיפה  בגין  אישום  כתב 
מחמירות הגורמת חבלה של ממש 

ממניע גזעני, והוא נמצא במעצר.
בלייכר  עו"ד  ששלח  במכתב 
"אין  נכתב  ירושלים  לפרקליטות 
בתקיפה  שמדובר  ספק  של  צל 

גזענית לאומית".
הבחור בעדותו במשטרה תיאר 
השביל  "בסוף  התקיפה  רגעי  את 
מדרגות  יש  ואז  מצבות,  כמה  יש 
באמצע  חומות.  בין  הולך  שאתה 
שלושה  מולי  מגיעים  המדרגות 
ולקלל.  לצעוק  והתחילו  ערבים 
להתחמק  וניסיתי  לקיר  נצמדתי 
מהע־ אחד  ואז  הלאה,  לכיוון  מהם 

רבים נתן לי אגרוף לפרצוף והראש 
זוכר  לא  אני  בקיר.  נדפק  שלי 
הכרה  אבדתי  נפלתי,  איך  בדיוק 
לכמה זמן ומצאתי את עצמי שוכב 
לי  נותנים  ושלושתם  הרצפה  על 
לאחר  הגוף.  ובכל  בראש  בעיטות 

כמה זמן הם עזבו אותי וברחו".
עוד סיפר בעדותו "הייתי כולי 
לכיוון  עצמי  את  גררתי  מסוחרר. 
שער ציון וירדתי לתחנת משטרה 

אותי  לקחו  הכותל.  של  ברחבה 
אותי  לקחו  ושמה  לקישלה  ברכב 
להם  שהראה  האירוע  של  למקום 
החזירו  ואז  המדויק.  המיקום  את 

אותי ולקחו ממני עדות".
"מדובר באירוע חמור ביותר", 
אמר עו"ד בלייכר. "לא ניתן להש־

לים עם מצב שבחור ישיבה מותקף 
היש־ בבירה  הכרה  איבוד  כדי  עד 
היהודית.  חזותו  בשל  רק  ראלית 
דוד  מרחב  משטרת  את  לשבח  יש 

ויצירתי  נחוש  באופן  פעלו  אשר 
עד למעצר שלושת החשודים ועד 
ביותר  חמור  אישום  כתב  להגשת 

בידי פרקליטות מחוז ירושלים.
רשויות  שהרתמות  ספק  "אין 
מתפשרת  בלתי  למלחמה  החוק 
על  תיגר  קוראים  אשר  בפורעים 
להרתיע  כדי  בה  יש  כאן  בטחוננו 
הבטחון  תחושת  את  ולהשיב 
הוסיף  בירושלים"  העתיקה  בעיר 

בלייכר.

תלמיד הישיבה שהותקף 
בהר ציון: "המניע גזעני"

לפני כחודש הותקף תלמיד ישיבה בהר ציון בירושלים על ידי שלושה צעירים 
ערבים ^ בכתב האישום שהוגש נטען כי מדובר בתקיפה ממניע גזעני

זעזוע בצרפת: כמאה מצבות חוללו בבית עלמין
ובין  ה־70  בשנות  מאוד  פעיל 
חילול  גם  לאנשיו  מיוחסות  היתר 
שבו  שטורטוף  ההשמדה  מחנה 
הומתו בתאי הגזים אלפי אסירים 
שהובאו  יהודים  ובהם  פוליטיים 
לה־ מנת  על  מאושוויץ  במיוחד 

בתא  הריגה  לניסויי  בהם  שתמש 
לחלקי  אספקה  וכמקור  הגזים 
של  לרפואה  הספר  לבית  גופות 

אוניברסיטת שטרסבורג.
חבר פרלמנט מקומי, סילוויין 
"גועל"  חש  שהוא  סיפר  וסרמן, 

ו"זעם" עקב ההתקפה.
חבר הפרלמנט הצרפתי מאיר 
חביב הגיב לחילול הקברים, "כמה 

אלו?  ממראות  להזדעזע  אפשר 
צלבי קרס על קברים יהודים, על 
תקריות  פריז,  ברחובות  כרזות 
בסיס  על  ואלימות  אנטישמיות 
יומי. כאילו חזרנו 70 שנה אחורה 

בזמן.
חביב,  אמר  מזועזע",  "אני 
חשבון  לעשות  צריכה  ''צרפת 
הפולי־ ברמה  רק  ולא  עמוק  נפש 

טית והציבורית – זה חייב לחדור 
הצרפתי.  העם  שכבות  לכל  גם 

הפו־ המפלגות  שרוב  יתכן  לא 
צרפת  מכל  ציבור  ואנשי  ליטיות 
יחד  לצעוד  וצפויים  מתאחדים 
האנטישמיות  נגד  בעצרות  הערב 
שונאי  ממש,  רגעים  ובאותם 
ומרי־ חופשי  מסתובבים  יהודים 
פחד.  וללא  בושה  ללא  ראש  מים 
מעלים  לצערי  אלה  אירועים 
עתיד  לגבי  קשים  שאלה  סימני 

היהודים בצרפת".
אמש ערכו כל המפלגות ברח־

בי צרפת עצרות עם בכיכרות המ־
האנטישמיות.  נגד  בערים  רכזיות 
העצרת המרכזית נערכה בפאריס 
מר  הממשלה  ראש  בהשתתפות 
אדוארד פיליפ. היוזמה אליה הצ־
טרפו כל המפלגות היתה של מפ־
רק  הסוציאליסטים.  השמאל  לגת 
פן  לה  של  הקיצוני  הימין  מפלגת 
לא הצטרפה, עפ"י דובריה מאחר 
וכל המפלגות אינן עושות מאומה 
והתקיפות  הוונדליזם  מעשי  נגד 
הפונד־ המוסלמים  המהגרים  של 

מנטליסטים.

הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זי"ע
אמת' זצוק"ל.

כ"ק מרן אדמו"ר זצ"ל נסתלק 
ביום  פתאומי  באופן  רום  לשמי 
ט"ז אדר תשנ"ו למחרת יום פורים 
שולחנו  את  ערך  שבו  דמוקפים 
הטהור לכבוד היום במעמד אלפי 
לאחר  מדרשו  בבית  גור  חסידי 
תקופת הנהגה שבה כיהן בהנהגת 
הסתלקות  מאז  גור  בית  ממלכת 
'לב  בעל  האדמו"ר  מרן  כ"ק  אחיו 

שמחה' מגור זי"ע.
מרן  של  הסתלקותו  לאחר 
שיחות  לוקטו  זצ"ל  האדמו"ר 
בלבת  שנשא  תורתו  ודברי  קדשו 
הטהורים  בשולחנותיו  קודש  אש 
דפגרא  וביומא  שמחה  ובעתי 
בחמשת כרכי ספר 'פני מנחם' על 
יעסקו  ורבים  והמועדים,  התורה 

הנוספים  הק'  בספריו  בלימוד 
מכ־ אוצר  הק',  מתורתו  שנדפסו 

ומאמרים,  דרשות  אוצר  תבים, 
שולי הגליון.

השבת  יעלה  הטהור  זכרו 
בסעודות שיערכו בעולם במרכזי 
רבות  ישוחחו  בהם  גור  חסידי 
ואורחות  התורנית  גדלותו  מרום 
הנהגתו  דרכי  המופלגות,  חייו 
עדת  את  והרחימאית  הרוממה 
הקודש, ויספרו סיפורי הוד מופת 
ישראל  לעם  שהמשיך  מישועות 
בכוח תפילותיו וברכותיו בקודש.

אלפי אנשים יעלו להתפלל על 
תחינה  וישאו  ויעתירו  קדשו  ציון 
הז־ ישראל  עם  לישועת  ותפילה 
ובפרט,  בכלל  שמים  לרחמי  קוק 
הק'  דבריו  את  בזכרונם  ויעלו 
בביתו  הסתלקותו  בליל  שאמר 

למרום:  עלותו  לפני  שעות  כמה 
כלל  מכפרת.  צדיקים  "מיתת 
צריך  קשה.  במצב  שרוי  ישראל 
מסירות נפש בשביל כלל ישראל. 
אני רואה שכאן קשה לפעול, מל־

מעלה אפשר הרבה יותר לפעול". 
בעת  נושעו  הרבה  שהבטיח  וכפי 

תפילתם. זכותו יגן עלינו.
בכניסה  נמסר  מהעסקנים 
בדלת  הותקן  בישפ"א  ל'ציון' 
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התגייסות של אלפי שלומי אמוני ישראל להצלת מפעל 
חייו של הגה"צ רבי אלעזר מרדכי קעניג זצוק"ל

וחשובי  ראשי  העתירו  בה  צפת, 
הקמפיין  להצלחת  הק'  הקהילה 
המוס־ את  בעז"ה  שיציל  האדיר 
דות הק' מקריסה כלכלית היל"ת. 
נרשמה  מיוחדת  הירתמות 
בקרב חסידי ברסלב בכל העולם, 
הנרגשת  קריאתם  לאור  במיוחד 
ברסלב,  רבני  כלל  של  והנדירה 
הרבנים,  זקני  גדולי  ובראשם 

שכטר  מאיר  יעקב  רבי  הגה"צ 
בר־ שמשון  רבי  הגה"צ  שליט"א, 

משה  רבי  הגה"צ  שליט"א,  סקי 
נתן  רבי  הגה"צ  שליט"א,  קרמר 
כולם  כאשר  שליט"א,  ליברמנש 
להצלת  נרגשת  קריאה  קוראים 
בעיה"ק  המפוארים  המוסדות 

צפת המפארים את שם ה'. 
מהווים  צפת  ברסלב  מוסדות 
תורה  של  ענקית  אימפריה  כיום 

ממוסדות  החל  וצדקה,  ותפילה 
חינוך לגיל הרך – מעונות יום, גני 
ילדים, בית ספר לבנות, גנים ובית 
ספר לחינוך מיוחד, תלמוד תורה, 
הגדול,  הכנסת  בית  קטנה,  ישיבה 
והמפואר  הגדול  טהרה  מקווה 
להוראה,  אברכים  כולל  בצפון, 

ועוד ועוד.
ההתרמה  קמפיין  כאמור, 
שלישי  יום  אתמול  שהחל  האדיר 
בצהריים,   12:00 בשעה  אדר  י"ד 
 ,12 בשעה  הלילה  אי"ה  יסתיים 
התרו־ את  לממש  מנת  על  כאשר 

מות המצטברות, חייבים עד שעת 
על  שנקבע,  ליעד  להגיע  הסגירה 
מנת שמפעל חייו של הגה"צ הרב 
חלילה,  ייחרב  לא  זצוק"ל  קעניג 
הטלפון  מספר  נרו.  יכבה  שלא 

לתרומה: 077-3-444-600.

על סף פיצוץ בהר הבית: פלסטינים ניסו לפרוץ 
למתחם שער הרחמים ונבלמו על ידי המשטרה

התכנסויות,  בו  לקיים  והנסיונות 
מחושבת  פעולה  כמו  מסתמנות 
את  להשיב  שמטרתה  הווקף  של 
באמצעות  המתחם  של  פתיחתו 
ישראל  על  וערבי  ציבורי  לחץ 
באלימות.  בשימוש  איום  הכולל 
לא  שישראל  הנחה  מתוך  זאת, 
סביב  השטח  את  לחמם  תרצה 

מסגד אל־אקצה טרם הבחירות.
חמאס  הפלסטינית,  הרשות 
ואפילו ירדן כבר הצטרפו לגינויים 
נגד ישראל במטרה להביא לפתי־

חת המתחם. יועצו הבכיר של אבו 
כי  הזהיר  אל־הבאש  מחמוד  מאזן 
היא  א־רחמה  באב  מתחם  נעילת 
וכי  האסלאם  על  מלחמה  הכרזת 
ישראל משחקת באש. לשכת אבו 
אלי־ הסלמה  מפני  הזהירה  מאזן 

מגנה  הפלסטינית  "הנשיאות  מה: 

ישראל  של  צעדיה  את  בחריפות 
וב־ ובשעריו,  אל־אקצה  במסגד 

הרחמים  שער  סגירת  את  עיקר 
מטילים  אנו  ברזל.  בשלשלאות 
על ממשלת ישראל את האחריות 
ולמתיחות,  להידרדרות  המלאה 
במ־ המשך  מפני  אותה  ומזהירים 

עמנו,  ברגשות  ופגיעה  זו  דיניות 
בשטח",  תגובות  שיגרור  באופן 

לשון ההודעה.
על  לרכוב  מנסים  בחמאס  גם 
כי  ואמרו  האש  את  וללבות  הגל 
אזה־ הינם  האחרונים  האירועים 

רה לפני פיצוץ קרוב. נסיון העבר 
הר־ שניהלו  קמפיינים  כי  מוכיח 

שות הפלסטינית וחמאס הנוגעים 
למסגד אל־אקצה הובילו במקרים 
אתמול  אלימה.  להתפרצות  רבים 
יצאה קריאה של גורמים המזוהים 
למסגד  היום  לעלות  חמאס  עם 

באב  מתחם  ליד  לקיים  אל־אקצה 
בד־ ותפילות  התקהלות  א־רחמה 

רישה לפתוח אותו באופן קבוע.

כרטיס משפחתי ליריד 
- בהנחה משמעותית

סי מופע הערב, הסוגר, שנמכרים 
ליציע  לאולם  שונים,  במחירים 

ולמעגל הסגור.
במהלך  מדובר  למעשה, 
אר־ כל  על  חינם  כרטיס  שמעניק 

בתשלום,  שנקנים  כרטיסים  בעה 
למי  משמעותית  הנחה  ומהווה 
שמגיעה עם בנות, אחיות וקרובות. 
כדאי  בהתאם,  להתארגן  כדי 
לדעת שהיריד ייפתח בשעה עשר 
שמונה  לשעה  עד  ויפעל  בבוקר 
בערב, אז יחל מופע הסיום הסוגר 

את היום העמוס.
התכנים  כל  את  לנצל  כדי 
מומלץ  מציע  שהיריד  הרבים 
להגיע בשעות הבוקר המוקדמות 
בנחת  ולעבור  יותר,  והנינוחות 
ואולמות  הדוכנים  התצוגות,  בין 

התוכן.
יריד לבית מהווה מפגש בלתי 
והקהל,  המפרסמים  בין  אמצעי 
זוכה  חדשים,  למוצרים  שנחשף 
ואף  ומתנות  דוגמיות  בהנחות, 
שמוגרלים  ערך  יקרי  בפרסים 

לאורך כל היום כולו. 

טרור ההצתות התחדש: שני בלוני 
תבערה שוגרו מרצועת עזה לישראל

ייקח  השיקום  הבאה  בשנה  פות 
עשרות שנים. אם השריפה הבאה 
תהיה עוד עשר שנים, אולי בתוך 
כמה שנים יהיה אפשר לשקם את 
מגדירים  איך  תלוי  גם  וזה  הנזק, 
יח־ לא  פעם  אף  זה  כי  שיקום, 
ד"ר  אמר  שהיה",  מה  להיות  זור 
הראשי  המדען  שקדי,  יהושע 

ברט"ג ל'ישראל היום'.
בעקבות בלון התבערה שגרם 
במועצה  ביער  לשריפה  אתמול 
האזורית אשכול, אמר ראש המו־

עוטף  "יישובי  ירקוני:  גדי  עצה, 
ישראל.  ממדינת  חלק  הם  עזה 
לכנ־ כשהמתמודדים  אלה  בימים 

סת מתבטאים,  מקיימים חוגי בית 
קולותינו,  את  ומבקשים  וכנסים 
אזרחי  כל  לבוחרים,  קורא  אני 
מדינת ישראל: שאלו אותם – מהי 
ונגד  בעזה  המוצעת  מדיניותכם 
זה  עזה  עוטף  כי  הבלונים?  טרור 
ארץ ישראל. כי היום זה כאן ומחר 

זה אצלכם".

כתוצאה מהטרור העזתי, שלא 
נמצא לו מענה של ממש עד היום, 
למעלה  האחרון  בקיץ  באש  עלו 
שמו־ של  דונמים  אלף  מ־45,117 

רות וגנים לאומיים, יערות קק"ל, 
כ־14  ופתוחים.  חקלאיים  שטחים 
אחוזים מכלל שטחי שמורות הט־

בחודשים  נשרפו.  עזה  בעוטף  בע 
יחדיו  פעולה  שיתפו  הבוערים 
ביד  וההצלה  הכיבוי  ארגוני  כלל 
עוד  שריפות  לכבות  כדי  אחת 

בטרם התפשטו. 
האמו־ לישראל  קיימת  בקרן 

מחזיקים  היערות  שטחי  על  נה 
במערך כיבוי עצמאי של למעלה 
נו־ אמצעים  ועוד  כבאיות  מ־25 

בשטחים  שריפות  לכיבוי  ספים 
ונער־ למעבר  וקשים  פתוחים 

הקיץ  לקראת  אלו  בימים  כים 
הדרום.  לאזור  להגיע  שמקדים 
מול  התמודדנו  האחרון  "בקיץ 
ירון  מתאר  מאוד",  בעייתי  טרור 
פיתוח  ִמנהל  מנהל  מ"מ  אוחיון, 
כי  מספר  הוא  בקק"ל.  הקרקע 

עם תחילת עונת הגשמים וירידת 
פיגוע  נסיונות  של  האפקטיביות 
הע־ נעשתה  עזה  מצד  התבערה 

הלקחים  את  "למדנו  מצב.  רכת 
טכנולוגיים  אמצעים  והוספנו 
בזמן  השריפות  את  לזהות  כדי 
עוד  כעת  משפצים  אנחנו  אמת. 
למי־ להגיע  כדי  תצפית  מגדלי 

שלנו,  ביערות  שריפות  נימום 
בלון  כל  לזהות  שנוכל  במטרה 
לע־ שמגיעים  תבערה  ועפיפון 

שהשריפה  לפני  עוד  מעזה,  ברנו 
מתלקחת".

בחודשים  הצטיידו  בקק"ל 
רחפנים  במערך  האחרונים 
על  מרחוק  ולשליטה  לאיתור 
מעבר  וזאת  שריפות,  מוקדי 
בעמדות  האש'  'צופי  לפריסת 
דרום  במרחב  ביערות.  התצפית 
לכוננות,  אפריל  בתחילת  ייכנסו 
השני  בצד  כי  הוא  הגדול  וחששם 
לקראת  הוא  אף  שמתכונן  מי  יש 
מכיוון  חושש,  מאוד  "אני  הקיץ. 
לה־ עלולים  בקיץ,  בחירות  שיש 

מעבר  תקופת  דברים.  כאן  תלקח 
רגישה,  היא  ובבטחון  בפוליטיקה 
אש  לכיבוי  נערכים  אנחנו  ולכן 
מערך  עם  רגילות,  לשנים  מעבר 
הגורמים  וכל  והצלה  הכבאות 

הרלוונטיים".

מורת רוח: הבית היהודי סיכם על 
שיתוף פעולה עם הנהגת 'רבני' צוהר

הוא מוזר וכואב. 'צוהר' הוא ארגון 
ביסודות  לפגוע  נועד  קיומו  שכל 
מדור  שנמסרו  כפי  והדת  התורה 

לדור. 
כל  חותר  'צוהר'  לכך,  "בנוסף 
הרבנות  של  סמכותה  תחת  העת 
שההנהגה  לישראל,  הראשית 
היא  היהודי'  'הבית  של  הרבנית 
הזה  הפעולה  שיתוף  ממנה.  חלק 
בערכים  מבגידה  פחות  לא  הוא 
והנהגתה  הדתית  הציונות  של 

הרוחנית", אמרו אישי ציבור. 
עוד אמרו כי "שיתוף הפעולה 
לאלו  אזהרה  תמרור  משמש  הזה 
שאולי ביקשו לתמוך ב'בית יהודי' 
מתברר  אולם  שונות.  מסיבות 
הארץ',  ב'שלימות  מאבק  שלצד 
המאבק  את  היהודי  הבית  זונחת 
התורה  'שלימות  יותר,  החשוב 
ושלימות העם', וכורתת ברית עם 
ופו־ נאבקים  רשמי  שבאופן  אלו 
להרוס  וגלוי  מוצהר  באופן  עלים 

שני יסודות אלו".

הודעות חוק תכנון ובניה - 20/02/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 20/02/19
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לוחפון מידע נדלן למכירה והשכרה, ֳ
02-80- מנוי  דמי  ללא  נופש  ומידע 
באתר  מידע  עדכון  חדש!   30-444
דוא"ל   co.il.8030444 בכתובת 

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה
ל4 מחולקת  מ"ר,  תורה, 135  בעזרת 
+ יחידה, 50 מ"ר חצר, נוף, מושקעת!! 
"תיווך  ש"ח   4,450,000 בלעדי! 

היימיש" 0527-649-565
[20051663]

15 ישראל  בשרי  נהדרת  דירה 
יח"ה,  שרותים,   3 חד',   5  ,8 קומה 
חדשה,  סוכה,  מרפסת  חימום,  מזגן, 
לל"ת.  מיידי  פינוי  ש''ח   3,150,000

052-7654568
[20051646]

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]

תשואה  מחולקת,  חד'   5 בהמ"ג 
053- מעולה.  במחיר  גבוהה, 

3178300 תיווך
[20050020]

200 מעל  לבעלז,  צמוד  בסורוצקין 
מ"ר בנוי + 80 מ"ר מרפסות, מתאימה 
053- תיווך  מציאה.  במחיר  לחלוקה, 

3178300
[20048801]

ירושלים | השכרה
ומפוארת,  חדשה  משה,  בגבעת   4
בלעדי!  ש"ח,   9,000 ענקית!  מרפסת 
* בדובר שלום, 6 משופצת ומרוהטת 

"תיווך היימיש" 0527-649-55
[20051664]

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]

ביקוש דירות | י-ם
חד'   3-4 בשכירות  דירה  דרושה 
ו/ הרבנים  שיכון  באיזור  מרוהטת 
(גם  לסדיגורא  קרוב  שלמה  רמת  או 

מתיווך) 052-7672126
[20051676]

בני ברק | מכירה
חזית  מעלית  עם  ק"ד  במתתיהו 
100 חדרים   4 אויר  כיווני   3 לדרום 
מטר ממוזגת כחדשה מושקעת סלון 
אופציה   + מחסן   + גדולה  וסוכה  ענק 

2280000 גמיש 0548451820
[20051684]

 +  3 מפוצלת  דירה  עמוס   - במיכה 
2,100,000 כ"א,   3 ו-ד'  ג'  בקומות   3
בטאבו  משפחות  ל2  (אפשרות  ש''ח 
ק"ד  ש''ח   1,400,000 ק"ג  משותף) 
700,000 ש''ח "הנאמן" 053-3106171
[20051682]

מתמחים   " נכסים  "לכוביצקי 
מוזמנים  מובילים  בפרויקטים 
למשכנינו החדש רש"י 28 "לכוביצקי 

נכסים"03-729-7690
[20051670]

יפה  חד'   4 אכלוס  לפני  ג  בשיכון 
נכסים"  "לכוביצקי  חניה   + ומושקעת 

03-729-7690
[20051669]

משופצת  חד'   4 באהרונסון  מציאה 
"לכוביצקי  גבוה  פוטנציאל  ק"ג  ויפה 

נכסים" 03-729-7690
[20051668]

 + מטר   120 דירת  עקיבא  ר'  במרכז 
03- נכסים"  "לכוביצקי  חזית  חניה 

729-7690
[20051667]

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

729-7690
[20051666]

בני ברק | השכרה
מרווחת,  חד'   2 שיר  במרום  יח"ד 
נוף  ריהוט,   + מושקעת  חדשה, 

מדהים. 054-8476182
[20051635]

רמת  קומפלט,  מרוהט  חד'   2
בנינים  חדש,  בבנין  כוכבים,   5

חרדיים, מיידי. 058-3295761
[20050489]

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

052-7133387
[20051554]

בני ברק | מחסנים
נוחה  גישה  מט"ר,   7 להשכרה  מחסן 
 ,7 צירלזון  ב"ב,  פלדלת  דלת  לרכב, 

0527172133
[20051653]

ביתר עילית | מכירה
ומטבח  סלון  חד',   5 ישראל  באוהב 
ק"א  מ"ר  סוכה 15  מרפסת   + גדולים 
פתוח  דרומי  לנוף  פונה  מעלית,   +
ליח"ד  (אפשרות  ש''ח   1,625,000
"הנאמן"  הזדמנותי)  במחיר  נוספת 

053-3106171
[20051683]

ברח'  בבניה  מחסן   + חד'   3 דירת 
054- ש''ח   1,150,000 ב-  שאול  אבא 

8598549
[20051654]

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
 + מחולקת  מ"ר   84 יוסף  בן  בשלמה 

תמ"א בקרוב. 053-3178300 תיווך
[20051599]

עם  גג  ענקית +  חד'  דירת 6  ז'  ברובע 
הכנה לחלוקה. 053-3178300 תיווך

[20051598]

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

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 
בית שמש | מכירה

חדרים,  בבלעדיות! 3  ב'  רמה  במרכז 
 * גמיש   1.330.000 מעלית   - ק"ג 
כחדשה  משופצת  חדרים   4 בקריה 
בערך.  מ"ר   40 לעוד  תב"ע  שינוי   +
הנדלניס"ט  תיווך  גמיש   1.590.000

חיים רכטשפר 0527-630-605
[20051665]

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]

קרית גת 
905,000 חדרים,   4 הישנה,  בקריה 
בהזדמנות   * מאוד.  משופצת  בלבד. 
 .835,000 ק''א,  חדרים   3 בקריה 
0533- ינקלביץ  מאיר   - ''פסגות'' 

.199102
[20051655]

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]

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]

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

3130052-1
[20043044]

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

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

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

6781772
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

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

חצר ממולץ!. 077-7990764
[20049879]

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]

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]

בב"ב ַ שיך"  "מיין  חנויות  לרשת 
למשמרות. -052 עובדים  דרושים 

7612181
[20051681]

ל-4 סייעת  -ברק:  בבני  ילדים  למעון 
מלאים,  עבודה  ימי  בשבוע,  ימים 

052-7641817
[20051649]

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

4122517
[20051630]

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]

רהיטים 
רוחב 1.8 הזזה  ארון  בביתר  למכירה 
במצב טוב במחיר מציאה מיידי -054

847-4554
[20051673]

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]

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 
קרפף  ע"ש  רב-קו  כרטיס  נמצא 
קטן). -052 ילד  אהרון (תמונה  זושה 

7123605
[20051685]

הוחלף כובע סוג מונדיאל (של חנות 
ישיבת  באזור  כנראה  א'  ביום  פוקס) 

פונביז ב"ב. 0504134419
[20051680]

451 בקו  שיש  ביום  כובע  הוחלף 
ליכוון אשדוד. 052-7624043

[20051679]

נמצאה שרשרת מכסף ברח' השומר 
050- לפרטים:  הצבי.  מאפית  ליד 

4113813
[20051675]

מבוגר  של  שחור  סוודר  נאבד 
בביתר.  אונסטייפלר  של  בחתונה 

054-8433836
[20051674]

ט"ז  הדקל  באולמי  כחול  מעיל  נאבד 
שבט. 052-7675163

[20051672]

מזוודה  הוחלפה  תצווה  פ.  במוצ"ש 
לב"ב.  מי-ם   402 בקו  קטנה  אפורה 

052-7178705
[20051662]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 
 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 
1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

דף היומי בבלי: חולין פה    דף היומי ירושלמי: שביעית יז    חובות הלבבות:
משנה יומית: ב"ב ג, א-ב    הלכה יומית: או"ח  חשבון הנפש הט"ו (הצידה) 
תס, ד-ו    רמב"ם יומי: פסוהמ"ק יד-טז    שו"ע הרב - רב יומי: יא, לא-לד  

  דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' רסב-רעח    חפץ חיים: לה"ר ב, יב-יג  
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' ס:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:208:228:218:228:228:19סו"ז ק"ש מג"א

9:059:079:069:079:079:04סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:319:339:329:339:339:30סוף זמן תפלה מג"א

10:0110:0310:0210:0310:0310:00סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
11:5311:5511:5411:5511:5511:52חצות היום

12:2312:2512:2412:2512:2512:22מנחה גדולה
17:3417:3017:3117:3317:3217:26שקיעת החמה

זמנים למחר

4:474:484:484:494:494:46עלות השחר
5:265:275:275:285:285:25זמן ציצית ותפילין

6:156:246:166:186:196:14הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-6182278 רבי עקיבא  רפואה סנטר 050-890376 דרך חברון 101    בני ברק סופר פארם בית האומות ירושלים
סופרפארם  077-8880080 איינשטיין 40 מהשעה 09:00 עד 20:00 סופר פארם קניון רמת אביב 62 ב"ב    תל אביב
077-8882200 רח'  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם ארלוזורוב מינסטור
077-8881490 יגאל אלון 51 מהשעה 19:00 עד  דיזינגוף 208 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם יד אליהו
050-8900463 סופר פארם איינשטיין 8851931 מרכז מסחרי לב יסמין    חיפה הנרקיס 01:00 בלילה    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם איינשטיין 139    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: 213.18-
אתמול: 213.18-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
12-6

תל אביב
17-9

חיפה
15-9

גולן
14-6

טבריה
18-9

גליל
10-4

באר שבע
17-6

אילת
22-12

מזג האויר
ללא שינוי ניכר בטמפ'

מחר - מעונן חלקית עד מעונן. 
ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. 

צפוי גשם מקומי, ברובו קל, 
בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. 

חמישי - מעונן חלקית. מדי פעם 
צפוי גשם מקומי קל בעיקר 

בצפון הארץ. הטמפרטורות יהיו 
ללא שינוי ניכר.

שישי - מעונן חלקית. בצפון 
הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי 

ברובו קל. הטמפרטורות יהיו ללא 
שינוי ניכר.

שבת - מעונן חלקית. עליה קלה 
בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו 

מעט נמוכות מהרגיל לעונה.  

שבתשישיחמישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



אנטישמיות פושה גם בניו יורק:

ברוקלין: אלמונים ניתצו את חלון הזכוכית הגדול 
בקדמת בית כנסת של חב"ד בשכונת בושוויק

ראש עיריית ניו יורק: "האנטישמיות חיה וקיימת בעיר הזאת וחייבים לעצור אותה"
מאת א. למל

אלמונים ניתצו את חלון הזכו־
של  כנסת  בית  בקדמת  הגדול  כית 
בברוקלין  בושוויק  בשכונת  חב"ד 
משפחה  שבני  בעת  יורק,  שבניו 

יהודית היו במקום.
יורק  ניו  משטרת  נתוני 
אירו־ על 180  מצביעים   (NYPD)

עליה  ב־2018,  אנטישמיים  עים 
של 22% לעומת 2017, ועליה של 
מת־ אלה  נתונים  מ־2016.   38.6%

ווספים לפיגועים בשארלוטסוויל 
פיזיות  ולתקיפות  ובפיטסבורג, 
נגד יהודים בברוקלין, צלבי הקרס 
שצוירו במשרדה של פרופסורית 
ומקרים  קולומביה  באוניברסיטת 

נוספים.
בתוך כך ראש עיריית ניו יורק, 
נגד  נאום  נשא  בלאזיו,  דה  ביל 
האנטישמיות, בעצרת בבית כנסת 
במקרי  העליה  לנוכח  בברוקלין 
האנטישמיות בארה"ב ובניו יורק.

בנאומו:  אמר  בלאזיו  דה 
מהווים  האחרונים  "האירועים 
מציאות  וזו   – לכולנו  תזכורת 
האנטישמיות  אבל  מאוד,  עצובה 
בעיר  הזה,  בעולם  וקיימת  חיה 
וחייבים  הזאת,  במדינה  הזאת, 

לעצור אותה".
להוריד  מנסה  מישהו  "אם 
באנטי־ המלחמה  של  מחשיבותה 

לרמוז  מנסה  מישהו  אם  שמיות, 
צריך  הוא  גדולה,  בעיה  לא  שזו 
רק  לא  ההיסטוריה.  על  להסתכל 
על  אלא  האחרונות,  השנים  על 
אלפיים שנות היסטוריה של הטיה 
ואפליה של נגד העם היהודי. אנ־

בניו  לקרות  לזה  נאפשר  לא  חנו 
הקהילה היהודית  עם  בעיר  יורק, 
ראש  הוסיף  בעולם",  הגדולה 

העיר.
בפשעי  "העליה  כי  ציין  הוא 
בשנה  רק  הגיונית,  לא  השנאה 
התרחשו 47  ה־10.2  עד  הנוכחית 
פשעי שנאה לעומת אותה תקופה 
ב־2018 בה היו רק 27 מקרים. מה 
מודאגים  להיות  צריכים  שאנחנו 
שני  שמעל  הוא  במיוחד  ממנו 
היו  שנאה  פשעי  של  שלישים 

כלפי הקהילה היהודית".

לציבור  קריאה  הפנה  הוא 
האמריקני בכלל ולתושבי ניו יורק 

את  להבין  צריכים  "אנחנו  בפרט. 
בהיסטוריה  ישראל  של  מקומה 

שישראל  להבין  עלינו  העולמית. 
לא־ מולדת  כחלום  רק  לא  נוצרה 
אלא  מולדתם,  את  שאיבדו  נשים 
שנאה.  מלא  מעולם  כמפלט  גם 
ראוי  ורפובליקנים,  דמוקרטים 
חייבת  שישראל  בכך  שתתמכו 
ידע  היהודי  שהעם  כדי  להתקיים 
נחוצה  ישראל  תמיד.  מוגן  שהוא 
היום יותר מתמיד ויש להגן עליה. 
ישראל,  מול  מחלוקות  יש  אם  גם 
לעולם אין לעשות דבר שמערער 
תומכים  כשאנשים  קיומה.  על 
פוגעים  הם   ,BDSה־ בתנועת 
לא  וזה  ישראל  של  הקיום  בזכות 
מקובל. לאחרונה, עיריית ניו יורק 
באזורים  שוטרים  יותר  מציבה 
בעלי סיכון ואנחנו נמשיך עם כו־
הישנות  למנוע  כדי  מוגברת  ננות 

של מקרים דומים".

הילדים שיחקו 
בנפצים – ההורים 

קיבלו קנס
של  עירוני  שיטור  יחידת 
בנ־ החרימה  ישראל  משטרת 
 ,13 בני  לקטינים  נפצים  תניה 
שקלים  במאות  נקנסו  הוריהם 
מסוכ־ בצעצועים  שימוש  בגין 

נים וסיכון הקטינים.
מבצעית  פעילות  במהלך 
דיווחים  התקבלו  שוטפת, 
שימוש  שעושים  קטינים  על 
בנתניה.  דגניה  ברחוב  בנפצים 
העירוני  השיטור  יחידת  פקחי 
בש־ הבחינו  למקום  שהגיעו 

לושה ילדים כבני 13 מפעילים 
הצליחו  הפקחים  הנפצים.  את 
השלישי  מהם,  שניים  לעכב 

ברח מהמקום. 
הם  הנפצים,  תפיסת  עם 
הפקחים  ידי  על  הוחרמו 
נקראו  הקטינים  של  והוריהם 
דו"חות  להם  וניתנו  למקום 
בגין  העירוני  העזר  חוק  פי  על 
מסוכנים  בצעצועים  שימוש 
והפרת הסדר הציבורי במקום. 

כל דו"ח בסכום של 730 ש"ח.
חיים מרגליות

נתפס חשוד 
בציד וסחר 

בחוגלות
בשיתוף  הגבול  משמר  שוטרי 
תפסו  והגנים  הטבע  רשות  פקחי 
חשוד בסחר ואחזקת 108 חוגלות 

במחלף תות ביציאה מכביש 6.
ופ־ מג"ב  בלשי  של  בפעילות 

התקבל  והגנים  הטבע  רשות  קחי 
בסחר  החשוד  רכב  בדבר  מידע 
מוגנות.  ציפורים  של  ואחזקה 
ובתוכו  הרכב  את  עצרו  הכוחות 
נמצאו  ברכב  בחיפוש  חשוד, 
מוחזקות  הן  כאשר  חוגלות   108
ראיות  נמצאו  בנוסף  בשקיות. 
לאחזקת  החשוד  את  הקושרות 

חיות בר מוגנות.
נחקר  ירכא,  תושב  החשוד, 
נת־ הוא  אישום.  כתב  נגדו  ויוגש 

המשותפת  לפעילות  הודות  פס 
השמירה  בתחום  ומג"ב  רט"ג  של 
אחזקה  הציד,  ומיגור  הטבע  על 
זאת  מוגנים,  חיים  בבעלי  וסחר 
איכותי  מודיעין  של  שילוב  תוך 
יום  מדי  המתבצעות  ופעילויות 

ברחבי הארץ.
חיים מרגליות

זירת החילול בחצר בית הכנסת 


