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על רקע המתיחות הגוברת מול איראן:

ארה"ב מתגברת ספינות מלחמה ופורסת 
סוללת טילי פטריוט נוספת במזרח התיכון

דיווח: וושינגטון מסרה לשווייץ מספר טלפון שדרכו יוכלו האיראנים לשוחח ישירות עם ארה"ב ^ נושאת המטוסים ארלינגטון ממשיכה להתקרב לאזור 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האמריקאי,  ההגנה  שר  מ"מ 
שישי  ביום  אישר  שנהאן,  פטריק 
של  נוספת  סוללה  של  הצבתה 
כך  התיכון,  במזרח  פטריוט  טילי 
משרד  של  רשמית  בהודעה  נמסר 
לא  בהודעה  האמריקאי.  ההגנה 
הסוללה,  תוצב  בדיוק  היכן  נמסר 
נוסף  בצעד  מדובר  כי  הובהר  אך 
ההיערכות  במסגרת  שמתבצע 
מול  אפשרי  צבאי  עימות  לקראת 

איראן. 
נושאת  על  נוסף  כי  דווח,  עוד 
את  שעושה  ארלינגטון  המטוסים 
דרכה לאזור ואתמול נצפו מטוסי 
תובלה המלווים אותה באזור יוון, 
החליט משרד ההגנה האמריקאית 
לשלוח לאזור ספינות מלחמה נו־
מל־ וספינת  משחתת  בהן  ספות, 

לאפשר  שנועדה  אמפיבית  חמה 
השתלטות קרקעית דרך הים. 

הממשל  כי  נמסר  במקביל 
החוץ  למשרד  העביר  האמריקאי 

שאותו  טלפון  מספר  השווייצרי 
למ־ להעביר  שווייץ  התבקשה 

מנת  על  האיראני,  החוץ  שרד 
קשר  ליצור  יוכלו  שהאיראנים 

ישיר עם הנהגת ארה"ב. לא ברור 
אם מדובר במספר שאמור להגיע 

אח־ לבכירים  או  טראמפ,  לנשיא 
רים בממשל. 

עם זאת, על פי הערכת פרש־
נים, שווייץ לא תעביר את המספר 
לידי האיראנים אלא אם הם יבק־

שו זאת במפורש. 
טראמפ  של  בנסיון  מדובר 
לערוץ  לעבור  לאיראן  לאפשר 
צעד  מולו,  ישירה  הידברות  של 
המתיחות  להפחתת  יוביל  שאולי 
חדש  מו"מ  של  לפתיחתו  ויסייע 
עצמו  טראמפ  הגרעין.  נושא  על 
כבר הבהיר בשבוע שעבר כי הוא 
המשטר  בכירי  עם  להיפגש  מוכן 
לקדם  מנת  על  עת,  בכל  האיראני 
סוגיית  את  שיסדיר  חדש  מו"מ 

הגרעין האיראני. 
שווייץ נחשבת באופן מסורתי 
למדינה שמייצגת את האינטרסים 
הניתוק  מאז  באיראן,  ארה"ב  של 
ביחסים הדיפלומטיים בין ארה"ב 
של  האסלאמית  והרפובליקה 

האסלא־ המהפכה  לאחר  איראן, 
האייתוללה  של  בראשותו  מית 

רוחללה חומייני. 
האח־ השבוע  משדרת  ארה"ב 

ערוכה  היא  לפיהם  מסרים  רון 
ונרחבת  אינטנסיבית  למתקפה 
אינדיקציות  לנוכח  איראן,  על 
ברורות של המודיעין האמריקאי, 
לפיהן איראן נערכת להוציא לפו־

על מתקפה נגד כוחות אמריקאים 
איראן  כי  היא  ההערכה  באזור. 
באמצעות  זאת  לעשות  מבקשת 
באזור,  שלה  הפרוקסי  כוחות 
בלבנון,  חיזבללה  ארגון  כדוגמת 
המיליציות השיעיות בעיראק, או 

הכוחות החות'יים בתימן. 
מבחינתה  כי  הבהירה  ארה"ב 
אין כל הבדל בין איראן לבין באי 
כוחה האחרים, וכל מתקפה עליה 
באזור,  שלה  הברית  בנות  על  או 
מעצו־ חסר  כח  ב"מפגן  תיענה 

רים".

המו"מ הקואליציוני: נתניהו 
יבקש ארכה מהנשיא ריבלין

ביום שלישי יסתיימו 28 הימים הראשונים למשימת הרכבת הממשלה. לאחר 
הארכה, המועד האחרון להצגת הממשלה יהיה כ"ג אייר

מאת מאיר ברגר

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
רי־ ראובן  המדינה  מנשיא  יבקש 
להרכבת  ימים   14 של  ארכה  בלין 

הממשלה החמישית בראשותו.
מלשכת נתניהו נמסר כי "כמ־

קובל בפעמים הקודמות – ובנוסף 
את  שכלל  הצפוף  הזמנים  ללוח 

הזכרון  אירועי  פסח,  המועד  חול 
הבטחו־ והאירועים  והעצמאות 

הממשלה  ראש  בכוונת   – ניים 
להרכבת  ארכה  לבקש  נתניהו 

הממשלה מנשיא המדינה".
לנתניהו  לתת  צפוי  ריבלין 
להרכבת  שבועיים  של  ארכה 
שלישי  שביום  לאחר  הממשלה, 
הראשונים  הימים   28 יסתיימו 

המועד  הארכה,  לאחר  למשימה. 
יהיה  הממשלה  להצגת  האחרון 

כ"ג אייר.
באופן  יתקדם  הקרוב  בשבוע 
הליכוד  של  ומתן  המשא  מואץ 
להיות  הצפויות  המפלגות  עם 
פגי־ צפויות  היום   בקואליציה. 

ואיחוד  ש"ס  עם  ומתן  משא  שות 
מפלגות הימין.

נפגש  נתניהו  החולף  בשבוע 
סמוט־ בצלאל  ח"כ  עם  פעמיים 

בקריה  השבוע  בתחילת   – ריץ' 
בתל אביב וביום שישי בבית ראש 

הממשלה בירושלים.
הימין  מפלגות  איחוד  רשימת 
בק־ מקומות  שתי  לקבל  צפויה 

שעה  לפי  בטחוני.  המדיני  בינט 
את  לסמוטריץ'  מעניק  לא  נתניהו 
תיק המשפטים וככל הנראה הציע 
לו את המשרד לבטחון הפנים עם 
רפור־ להעביר  מסוימת  אפשרות 

מות במערכת המשפט.

טראמפ לא מתרגש מאיומים: "קוריאה 
הצפונית רוצה להמשיך את השיחות"
לדבריו שיגורי הטילים הם "ענין שגרתי", והיחסים שלו עם קים עדיין 

איתנים וחזקים

הנשיא טראמפ מעריך: 
"ביידן ינצח בפריימריז" 

ראה"מ נתניהו ממשיך לעכב את פינוי 
המאחז הבדואי חאן אל אחמר

בג"ץ אישר את בקשת המדינה לדחות את תגובתה לעתירה השישית של רגבים בפרשת חאן אל אחמר ^
"פרק זמן נוסף לדרג המדיני"

מאת כתב 'המבשר'

הצהיר  נתניהו  הממשלה  ראש 
המאחז  כי  האחרונים  בחודשים 
יפונה  אחמר  אל  חאן  חוקי  הבלתי 
הבחירות  ובערב  מאוד",  "בקרוב 
חזר על הצהרה זו פעמים נוספות, 
לד־ המדינה  מבקשת  כעת  אולם 
לפחות  הדין  פסק  מימוש  את  חות 

עד לאחר הקמת הממשלה.
מאבק  המנהלת  רגבים  תנועת 
משפטי בבג"ץ כבר עשור, הגישה 
שישית  עתירה  הבחירות  ערב 
לה־ מהמדינה  הדורשת  במספר, 

צווי  את  מימשה  לא  מדוע  סביר 
ההריסה, חרף ההצהרות שהגישה 
הקוד־ בעתירות  לבג"ץ  המדינה 

מות, לפיהן יפונה המתחם הבלתי 
הצהרה  וכן  שנה,  לפני  עוד  חוקי 
המת־ יפונה  לפיה  יותר  מאוחרת 

חם בקרוב.
לעתי־ להגיב  נדרשה  המדינה 

רת רגבים עד לסוף השבוע, אולם 
המענה  זמן  את  לדחות  ביקשה 
נוספים.  חודשים  לכמה  לעתירה 

הב־ לאחר  מצויים  ואנו  "מאחר 
ובטרם  לכנסת,  הכלליות  חירות 
מבקשים  חדשה  ממשלה  הוקמה 

להגשת  נוסף  זמן  פרק  המשיבים 
שיאפשר  באופן  מטעמם  התגובה 
לדרג המדיני זמן להידרש לסוגיה 

בבקשת  נאמר  העתירה",  נשוא 
המדינה.

בח־ התנגדה  רגבים  תנועת 
לעתירה.  המענה  לדחיית  ריפות 
לאורך  השישית  העתירה  "זוהי 
בפני  נידון  שהנושא  שנים  עשר 
אבי  הדין  עורכי  כתבו  בג"ץ", 
הצ־ בדל  כל  "אין  סינמון.  וי'  סגל 

מימוש  של  נוספת  לדחיה  דקה 
בכוונתה  כי  המדינה  הצהרות 
במ־ החוק  אכיפת  את  לממש 

קבעה,  ברון  ע'  השופטת  קום". 
כי בהתחשב בהתנגדות העותרת, 
תגו־ את  לדחות  תוכל  המדינה 
ולא  שבועות  חמישה  לעוד  בתה 

לחודשיים.

דיווח: מספר השרים לא יוגבל בממשלה הבאה
המשא ומתן הקואליציוני נמשך וכפי המסתמן כל השותפות לממשלה הסכימו 

לא להגביל את מספר השרים – וגם לשנות חוק יסוד לשם כך

מאת מאיר ברגר

נמ־ הקואליציוני  ומתן  המשא 
הסכ־ קיימת  המחלוקות  ולצד  שך 
מה בענין אחד: ביטול ההגבלה על 

מספר השרים.
 ,12 בחדשות  הדיווח  פי  על 
משמעות המהלך היא שהממשלה 
גדולה  להיות  הולכת  הקרובה 
לפחות  שרים   26 עם  במיוחד, 
במאות  תגדל  לציבור  והעלות 

מיליוני שקלים.
הקואליציוניות  השותפות 
יסוד  חוק  את  לשנות  הסכימו 
הת־ שב־2009  לאחר  הממשלה, 

להגביל  עתיד'  'יש  מפלגת  עקשה 
את מספר השרים ל־18. עם שינוי 

לה־ צריך  יהיה  לא  נתניהו  החוק 
ביא את המינויים לאישור הכנסת 
מהמס־ פעם שיבקשו לחרוג  בכל 

פר הקבוע בחוק.
לבן  מכחול  אלהרר  ח"כ 
כל  מופתעים.  "תיראו  הגיבה: 
בקואליציה  השותפות  המפלגות 
את  לשנות  מסכימות  המסתמנת 
חוק יסוד הממשלה ולחלק הרבה 
עושים  לא  "מה  אמרה.  תיקים", 
הכל  השותפות?  את  לרצות  כדי 

בשביל החסינות".

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טרא־ דונלד  ארה"ב  נשיא 
את  להספיד  ממהר  אינו  מפ 
הצפונית,  קוריאה  עם  השיחות 
הטילים  של  השיגורים  למרות 
פעמיים  שבוצעו  הטווח  קצרי 
בלבד  ימים  חמישה  של  בהפרש 
כש־ למשנהו,  אחד  שיגור  בין 
טילים  שני  שוגרו  שיגור  בכל 

לפחות. 
עיתו־ עם  שוחח  טראמפ 

הטילים  שיגורי  כי  ואמר  נאים 

הם "ענין שגרתי", והיא הוא לא 
כהפרת  לזה  להתייחס  ממהר 
האמון: "אין כאן שום הפרה של 
האמון שקיים ביני ובין קים ג'ונג 
און", אמר טראמפ, "היחסים בי־

ננו מצויינים, ואני רואה בו חבר 
קרוב וחשוב". 

דבריו  את  סייג  טראמפ 
בעתיד  אולי  כי  ואמר  בזהירות 
לידי־ באשר  תקווה  יאבד  הוא 
דות שלו עם קים, אך כרגע הוא 

עדיין רואה בו בן ברית חשוב. 
את  להמשיך  רוצים  "הם 

"הם  טראמפ,  אמר  המו"מ", 
אני  אבל  החשיבות,  את  מבינים 
מוכנים  לא  עדיין  שהם  חושב 

לכך". 
הטילים  שיגור  לגבי  גם 
רואה  הוא  כי  טראמפ  הבהיר 
בגלל  רק  שגרתי',  'ענין  בהם 
קים  עם  שלו  הידידות  יחסי 
זמן  שבפרק  "יתכן  און,  ג'ונג 
כהפרת  זה  את  אראה  אני  אחר 
להגיב  שיש  וכהתרסה  האמון 
לא  זה  עכשיו  אבל  בהתאם,  לה 

המצב", אמר.

פלסטיני נהרג מאש צה"ל בגבול 
הרצועה; הוגדל מרחב הדיג בחוף עזה

פרקליטי ראה"מ מבקשים שוב דחיה לשימוע

מאת סופרנו הצבאי

וכ־30 נהרג   24 בן  פלסטיני 
נפצעו מירי כוחות צה"ל בהפגנות 
ביום  שנערכו  השיבה'  'צעדות 
שישי בגבול הרצועה – לראשונה 
בעזה  האחרון  הלחימה  סבב  מאז 

והפסקת האש שלאחריו. 
פלסטינים  כ־6000  צה"ל,  לפי 
עזה  רצועת  גבול  מול  הפגינו 
חודש  של  הראשון  השישי  ביום 
מטענים  יידו  וחלקם  הרמדאן, 
לעבר גדר הגבול שהתפוצצו בצד 
העזתי. כמו כן המפגינים יידו אב־

נים וחלקם התקרבו לגדר. בצה"ל 
הגיבו  צה"ל  "כוחות  כי  אמרו 
ובירי  הפגנות  לפיזור  באמצעים 
בהתאם להוראות הפתיחה באש".
מקור פלסטיני מסר כי ההפג־

נות היו מועטות משתתפים באופן 
את  פרס  חמאס  ומרוסנות.  יחסי 
אנשיו כדי ליצור חיץ בין המפגי־

נים לגבול על פי הסכמות שהגיעו 
אליהן עם בכירי המודיעין המצרי 
שהחלו  לפני  ברצועה.  שנמצאים 
האו"ם  שליח  שוחח  ההפגנות 
מלדאנוב  ניקולאי  התיכון  למזרח 
איס־ חמאס  מנהיג  עם  בטלפון 

למאמצים  בנוגע  הנייה,  מעיל 
בשיחות  המושקעים  הניכרים 

ההסדרה בעזה.
יש־ הרגיעה,  הבנות  רקע  על 

ראל הרחיבה מאתמול בבוקר את 
לטווח  עזה  ברצועת  הדיג  מרחב 
של עד 12 מיילים ימיים. מהיחידה 
בשט־ הממשלה  פעולות  לתיאום 

חים נמסר בנוסף כי מימוש הצעד 
"מותנה בכיבוד ההסכמות על־ידי 
לא  וכי  עזה",  ברצועת  הדייגים 
בתוך  מהטווח.  חריגה  תתאפשר 
המ־ בכירי המודיעין  משלחת  כך, 

צרי נכנסה בסוף השבוע לרצועת 
עם  לדון  כדי  ארז  מעבר  דרך  עזה 
הנהגת חמאס על הבנות הרגיעה.

מאת חיים מרגליות

האחרון  המועד  לפני  רגע 
לראש  השימוע  מועד  לקביעת 
שיגרו  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
המשפ־ ליועץ  מכתב  דינו  עורכי 
הם  כי  כתבו  הם  בו  לממשלה  טי 
אולם  שימוע,  בהליך  מעוניינים 

מבקשים לדחות אותו.
הז־ ראה"מ,  פרקליטי  לטענת 

לשימוע,  להיערך  להם  שנותר  מן 
אינו מספיק, וכן נושא מימון ההג־
הסתיים  לא  עדיין  המשפטית  נה 

והוא בדיון אצל ועדת ההיתרים. 
לפני כשבועיים שוב קבע מנ־
דלבליט כי המועד האחרון לערי־

חודשיים,  בעוד  הוא  השימוע  כת 
לאחר  ששלח  במכתב  בתמוז.  בז' 
כתב  הוא  נתניהו  לפרקליטי  פסח 
חמישי  יום  עד  לקבוע  עליהם  כי 

האחרון את המועד לשימוע.
כחו־ לפני  ביקשו  הדין  עורכי 

של  ממסירתם  להימנע  דשיים 
הקשו־ בתיקים  החקירה  חומרי 

של  לידיהם  הממשלה  לראש  רים 
החשודים בתיקים אלו, עד לאחר 
מפני  חשש  בשל  הבחירות,  מועד 
לאמצעי  חומרים  של  הדלפות 
התקשורת, שישפיעו לטענתם על 

ציבור הבוחרים.
בפנייתם אז הדגישו הסנגורים 
כי מדובר ב"דחיה קצרה של כ־40

החומרים".  במסירת  בלבד  יום 
הס־ הבקשה,  את  ששקל  לאחר 

לממשלה  המשפטי  היועץ  כים 
החומרים.  מסירת  את  להשהות 
אמרו  כך  הבחירות,  לאחר  אולם 
הסנגורים,  מסרו  בפרקליטות, 
אין  כי  אליהם,  פניה  בעקבות 
החומרים,  את  לאסוף  בכוונתם 

שכר  נושא  הוסדר  לא  עוד  כל 
הטרחה.

לסנגורים  ששוגר  במכתב 
באמצעות עוזרו הבכיר של היועץ 
המשפטי לממשלה, ד"ר גיל לימון, 
שכר  הסדרת  "סוגיית  כי  הובהר 
הטרחה אינה עומדת לפתחנו. על 
כן, אין בה כדי להצדיק כל עיכוב 
החקירה  חומרי  ליבת  בהעברת 

לידי  או  הממשלה  ראש  לרשות 
כדי  בדבר  אין  וממילא  כוחו,  באי 
להשפיע על מועד קיום השימוע". 
שראש  ככל  כי  הובהר,  עוד 
את  לקיים  שלא  יבחר  הממשלה 
יקבל  כאמור,  השימוע  הליך 
היועץ המשפטי לממשלה החלטה 
חומרי  סמך  על  בעניינו  סופית 

הראיות שבפניו. ניו יורק: אסיפת חירום של עסקני הקהילות עם 
ראשי המשטרה בעקבות האירועים האנטישמיים

נציגי הקהילות קראו לרשויות הרלוונטיות במשטרה לעשות סוף לשורת 
ההתנכלויות הבלתי מסתיימת

מאת א. למל

האנ־ אירועי  המשך  בעקבות 
החרדיים  בריכוזים  טישמיות 
חירום  אסיפת  נערכה  בברוקלין, 
של עסקני הקהילות יחד עם ראשי 

המשטרה.
של  נציגים  נכחו  אף  באסיפה 
לאחר  בטרור,  ללוחמה  היחידה 
ההשלכות  עלה  הנושאים  שבין 
הכנסת  בבית  החמור  האירוע  של 

חב"ד בסאן־דייגו בקליפורניה.
באסיפה קראו נציגי הקהילות 
במשטרה  הרלוונטיות  לרשויות 
ההתנכלויות  לשורת  סוף  לעשות 

הבלתי מסתיימת. 
על  מדבר  האחרון  המקרה 
בוויליאמסבורג  חסידי  אברך 
עובר  ידי  על  בראשו  שהותקף 
בתיעוד  סיבה.  שום  ללא  אורח 
ממצלמות אבטחה, נראה צעיר גוי 
ומכה  צועד,  כשהוא  לאברך  ניגש 
ונמלט  בראשו,  בעוצמה  אותו 

מהמקום.
קומו,  אנדרו  יורק,  ניו  מושל 
ההתנכלות  את  בחריפות  גינה 
פשעי  ליחידת  הורה  כי  וסיפר 
להק־ יורק  ניו  במשטרת  השטנה 
צות סיוע למשטרת העיר ניו יורק 

בחקירת נסיבות ההתנכלות. 

התקיים  האנטישמי  האירוע 
שמשטרת  אחרי  ספורים  ימים 
ניו יורק דיווחה כי יותר ממחצית 
היו  ב־2018  בעיר  השנאה  פשעי 

נגד יהודים.
התרחש  המדובר  האירוע 
שבוע אחרי אירוע אנטישמי אחר, 
פעיל  ברמן,  יעקב  ידי  על  שתועד 
בקהילה החרדית בברוקלין. ברמן 
גנאי  קריאות  שקורה  צעיר  תיעד 
לעבר יהודי רק בשל היותו יהודי 

ואז יורק בפניו.
את  הגדירה  יורק  ניו  משטרת 
כאנטישמיים  הללו  האירועים  כל 
לת־ כדי  הכל  תעשה  כי  והבהירה 
פוס את האחראים ולהביאם לדין.
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יתרות מטבע החוץ של ישראל  
– קרוב ל־119 מיליארד דולר

050-4189090

מאת שלמה גרין

בבנק  החוץ  מטבע  יתרות 
אפריל  בסוף  הסתכמו  ישראל 
מיליארדי  בסך 118.743   2019
524 של  בסך  גידול  דולרים, 
סוף  לעומת  דולרים  מיליוני 
החודש הקודם. היתרות מהוות 
המקומי  מהתוצר  אחוזים   32.2

הגולמי.

כי  מציינים  ישראל  בבנק 
הגידול ביתרות המט"ח בחודש 
שערוך  ידי  על  מוסבר  האחרון 
כ־695 בסך  חוץ  מטבע  יתרות 
והעברות  דולרים  מיליוני 
מי־ כ־4  בסך  הפרטי  המגזר 
הגידול  מאידך,  דולרים.  ליוני 
הממשלה  העברות  ע"י  קוזז 
מיליוני  כ־175  בסך  לחו"ל 

דולרים.
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
'פולי־ החדשות  לקבוצת  התראיין 
טיקו' ואמר כי סגן הנשיא לשעבר, 
ג'ו ביידן, הוא זה שינצח להערכתו 
הדמוקרטית  במפלגה  בפריימריז 
בעוד  לנשיאות  הבחירות  לקראת 

כשנה וחצי. 
עצמי  את  לי  מזכיר  "הוא 
בתחילת הקמפיין", אמר טראמפ, 

של  הנתונים  על  מסתכל  "כשאני 
זוכה  הוא  לה  וההצלחה  הסקרים 
בפ־ מנצח  אותו  רואה  אני  בהם, 

ריימריז". 
ינצח  כי  טראמפ  אמר  בעבר 
הלה  אם  ביידן  את  רבה  בקלות 
המפלגה  של  למועמדה  ייבחר 
לנשיאות.  במרוץ  הדמוקרטית 
עקץ  לידו",  צעיר  מרגיש  "אני 
המת־ גילו  על  ביידן  את  טראמפ 

קדם ביחס למתמודדים אחרים. 

כאב ומחאה צורבת: חילולי שבת המוניים 
נערכו בתל אביב בעיצומה של השבת

רבנים ואישי ציבור הציבור הביעו תקוה, כי במו"מ הקואליציוני תצליח הנציגות החרדית לקבל התחייבויות 
ממשיות שיעשו סוף למצב העגום בו קדושת השבת נדרסת בפרהסיה בכל פעם באמתלא אחרת

מאת כתב 'המבשר'

מק־ המוני  של  ליבם  למגינת 
מראש  שתוכנן  כפי  שביעי,  דשי 
חילולי  האחרונה  בשבת  נערכו 
לק־ תל־אביב,  במרכז  ר"ל  שבת 
הצפוי  בינלאומי  זמר  אירוע  ראת 
בחסות  זאת  וכל  השבוע,  להיערך 

שהע־ האישור  לאחר  ממשלתית 
שדנה  מיוחדת  שרים  ועדת  ניקה 
בשבת  עבודה"  "היתרי  ואישרה 

רח"ל.
הביעו  ציבור  ואישי  רבנים 
כואבת  ומחאה  רוח  מורת  אמש 
"בי־ אלו.  עבודות  ביצוע  נוכח 

שבת  של  בעיצומה  ההכנות  צוע 

השבת  רמיסת  כדי  תוך  קודש 
עוב־ של  רבות  מאות  והעסקת 

דים, מהווה פגיעה קשה במסורת 
מאות  ברגשות  וזלזול  ישראל, 
מוחים  אנו  מצוות.  שומרי  אלפי 
מוחלט  רוב  בשם  בתוקף  כך  על 
בש־ הרואים  ישראל  אזרחי  של 

לאורך  עליון  ערך  השבת  מירת 

הדורות". 
הביעו  הציבור  ואישי  הרבנים 
הקואליציוני  במו"מ  כי  תקוה, 
לקבל  החרדית  הנציגות  תצליח 
סוף  שיעשו  ממשיות  התחייבויות 
השבת  קדושת  בו  העגום  למצב 
בא־ פעם  בכל  בפרהסיה  נדרסת 

מתלא אחרת.

ספינת המלחמה סאן-אנטוניו בנמל בצפון קרוליינה בדרכה למזרח התיכון

חיילי דרום קוריאה נערכים לעימות ומתרגלים לוחמה בגבול עם השכנה מצפון
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להיערך כראוי מבעוד מועד
בשבוע הבא, בימי רביעי וחמישי, יפקוד העם את ציונו 
הידיעות  זיע"א.  יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלקי  התנא  של 
מדווחות כי החלו כבר ההכנות לקראת יום זה. יש לקוות כי 
התחבורה – המהווה חלק מרכזי באפשרות הטכנית להגיע 
כתיקונה.  תעבוד  אכן   – רשב"י  של  של  השמחה  היכל  אל 
השנה מתפרסם כי גם הרכבת תגוייס לשינוע ההמונים אל 
בהרחבת  לנסוע  יוכלו  מירון  שחוגגי  לייחל  אפשר  מירון. 
הדעת, בנחת וברוגע, בשמחה ובטוב לבב. גם ארגוני החסד 
זו  אחדות  העולים.  כלל  למען  היערכותם  את  משלימים 
שמים  שם  קידוש  הנפש.  את  ומבריאה  הלב  את  מחממת 
לקראת  מירון  עולי  מתכוננים  בהם  אלו  ימים  מהווים  גדול 
האלקי  התנא  ושמחת  ברננה,  למירון  יעלו  בו  הגדול  היום 

על ראשם.

שיח  ולשפוך  לעלות  מבקשים  שהם  מקום  בכל  יהודים 
נפש  בנחת  זאת  את  להם  לאפשר  יש  המצויינת.  ציון  אצל 
ובאורך רוח. ההתארגנות של כל יחיד ויחיד אינה פשוטה. 
מהבחינה הציבורית יש לעשות הכל כדי שהנסיעה תעבור 
חייבת  מיוחדת  לב  שימת  ובבטחה.  בשלום  במישרין, 
להינתן על הבטיחות של האוטובוסים ובעיקר על הבטיחות 
ראויה  מנוחה  לאחר  עירניים,  להיות  עליהם  הנהגים.  של 
שתבטיח בסיעתא דשמיא הגעה אל מחוז החפץ, אם בדרך 
למירון או בחזור אל הבית. דריכות הנהגים ועירנותם היא 
תנאי סף כדי שהנסיעות יעברו בשלום. אמנם מדובר בנהגים 
על  להקפיד  יש  עדיין  אך  מספור,  רבים  אוטובוסים  רבים, 
ואחראי  שמסיע  ממי  הנדרשים  התעבורתיים  התנאים  כל 

לרבים.

הרגילים  ואת  הנהגים  את  לעודד  כדאי  כי  לזכור  יש 
לתחבורה הפרטית, לנסוע למירון עם התחבורה הציבורית. 
התחבורה  על  כך,  לעשות  יאות  שהציבור  כדי  איברא, 
לצפות  אפשר  אי  ויעילה.  זריזה  אמינה,  להיות  הציבורית 
לעלות  בדרך,  מירבית  לנוחיות  הרגילים  פרטי,  רכב  מנהגי 
האוחז  להטוטן  בידי  המונהג  כזה  או  מחניק,  לאוטובוס 
ההתרעננות  בתחנות  בדרכים  העצירות  גם  בהגה.  בתזזיות 
ירצה  אחד  שכל  כדי  כראוי,  מסודרות  להיות  צריכות 
לתחבורה  רבים  יתרונות  יש  הציבורית.  בתחבורה  לנסוע 
הציבורית, אך יש לשמור עליהן כדי שהחסרונות הטמונים 
בה לא יעלו על המעלות הגלומות בנסיעה הציבורית. זכותו 
הטוב,  בכל  להתברך  עלינו  תגן  יוחאי  בר  שמעון  רבי  של 

לנסוע ולחזור לחיים ולשלום.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

הפסיד טראמפ
היה  לא  שחלף  השבוע 
נשיא  ירצה  שאותו  השבוע 
טרא־ דונלד  הברית,  ארצות 
בטוח  יהיה  אם  לזכור.  מפ, 
לדבריו  מצותת  לא  שאיש 
הסתם  מן  אותם,  יצטט  ולא 
לשכוח  מעדיף  היה  כי  יודה 
היבט  מכל  הזה,  השבוע  את 
על  עמד  שרק  תחום  ובכל 

הפרק.
שטרא־ זו  קוריאה,  צפון 

האמריקני  הנשיא  היה  מפ 
הראשון להכיר בה ובמנהיגה 
הרודן אחרי עשורים רצופים 
ואיבה  תהומית  עוינות  של 
שנ־ למה  בקול  לעגה  גלויה, 

מצדו  כנאיביות  עתה  תפס 
ביממות  הראשון.  הרגע  מן 
לעצמו  הרשה  האחרונות 
על נסיון  לנצח  און  ג'ונג'  קים 
שיגור טיל בליסטי למרחקים 
לים.  מעבר  פעולה  שמדמים 
במרו־ נתפסו  אף  וצבאו  הוא 

נוספות  בחריגות  השבוע  צת 
שאמורות  הסנקציות  של 

עדיין לחול עליהם. 
לה־ ואם  אחרות,  במילים 

משיך בדימוי שבו נפתח טור 
זה, נדמה שטראמפ לפי שעה 
מצמד  לשכוח  היה  מעוניין 
ולא  קוריאה  צפון  המילים 

להיזכר בו.
המקפידה  איראן,  גם 
בעקביות  האחרונות  בשנים 
בלעדיותה  על  לציון,  ראויה 
העולם,  של  הרע  הילד  בכס 
כשהודיעה  עצמאות,  הפגינה 
צדדית  חד  פרידה  על 
הס־ באותו  מדובר  מההסכם. 

שר  באמצעות  שאיראן,  כם 
התהדרה  שלה,  החייכן  החוץ 
בו כטווס בנוצותיו ואשר הע־
ניק לסוד הגלוי בדבר תכנית 
נשימה  אורך  שלה,  הגרעין 
מהצ־ ארוכה  חיים  ותוחלת 

שמפטירה  זו  היא  כעת  פוי. 
ואמריקה  כולו  העולם  כלפי 

במרכזו: בלי טובות. 
את  ונמנה  נוסיף  ואם 
כאב  שמסבות  החוץ  צרות 
היה  שבטוח  לנשיא  ראש 
אך  היסס,  לא  כי  עד  בנצחונו 
את  להחריף  האחרון,  בשבוע 
המעצמה  לבין  בינו  המתח 
המהלומות  (וסדרת  הסינית 
גם  מדלגת  לא  בכך  הכרוכה 
של  כתבתו  ראו  ישראל;  על 
האח־ ב'שבועי'  רייך,  יונתן 

רון), אי אפשר שלא לזכור גם 
את ונצואלה. 

הספי־ הברית  ארצות 
להזהיר  השבוע  בסוף  קה 
הדרום  המדינה  הנהגת  את 
אם  כי  המדממת  אמריקנית 
האופוזי־ איש  ישוחרר  לא 

זמברנו,  אדגר  הבכיר,  ציה 
לכך  תהיינה  לכלא,  שהושלך 
בינתיים  חמורות.  השלכות 
בוונ־ מישהו  כי  נראה  לא 

את  בחשבון  נוטל  צואלה 
האיומים האמריקניים.

שה־ הללו  המאורעות 
מדיניות  על  ובאו  תרגשו 
החוץ האמריקנית והעיבו על 
אושרו של הנשיא הזחוח, הז־

כירו לי הלצה ששמעתי פעם 
מאיש פיקח בעל חוש הומור 
מחודד שסיפר על יהודי שבא 
לרב וקושיה בפיו בצטטו את 
פתאים  שומר  הכתוב:  דברי 
האיש  הקשה  מבין,  איני  ה'. 
החכמים?  עם  ומה  לב,  בתום 
שמירה?  מגיעה  לא  להם  וכי 
מבטו  את  החכם  הרב  הישיר 
מיניה  והשיבו  החרד  למקשן 
אתה  לך.  אכפת  מה  וביה: 

מסודר? זה העיקר.

נכבה לפיד
העי־ ליווה  מכבר  לא  עד 
יאיר  את  המדינה  של  תון 
את  הנושא  כאומן  לפיד 

היונק.
כרונולו־ מבחינה  כי  אם 

לפיד  התקשורת  איש  גית, 
העיתונאית  דרכו  את  החל 
השי־ לאחר  (המשמעותית, 

רות הצבאי המהולל בשורות 
בעיתון  'במחנה')  העת  כתב 
כוכבו  אבל  דאז,  המתחרה 
דבר  לשם  הפך  והוא  דרך, 
הישראלי,  הבוהמה  בעולם 

על דפי 'ידיעות'. 
כשה־ היסס  לא  העיתון 
באמצ־ לפרסם  ללפיד  תיר 

עות טורו השבועי את עיקרי 
לפוליטי־ צאתו  ערב  משנתו 

את  רשמית  כשהגיש  רק  קה. 
המפלגות,  לרשם  מפלגתו 
לא  זה  להופיע.  טורו  חדל 
להמשיך  לעיתון  הפריע 
מפרגנות,  בכותרות  ללוותו 
וסי־ מחמיאים  ענק  תצלומי 

קור בולט ופוזיטיבי. 
ורא־ העיתון  הנראה  ככל 

שיו הגיעו לאחרונה למסקנה 
כי אזלו הסיכויים לכך שיציר 
כפם יתאזרח אי פעם בלשכת 
קשה  אחרת  הממשלה.  ראש 
הפיטורין  פשר  את  להבין 
לפיד  הגב'  של  הפתאומיים 

מטורה.

הודה אליגון
ככל  שרוב  העובדה 
מוטים  בישראל  השופטים 
החרדי  הציבור  על  ודעתם 
מראש  ידועה  בו  הקשור  וכל 
לשלילה, היא מן המפורסמות 

שאינן צריכות ראיה.
להתר־ סיבה  אין  גם  לכן 

חושף  בדימוס  שופט  אם  גש 
מה  כל  את  וולגרית  בבוטות 

שידענו עד כה.

קובה חוזרת לתלושי המזון: "חייבים 
להתגבר על הגזירות של טראמפ" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ביום  הודיעה  קובה  ממשלת 
היא  כי  לאזרחיה,  האחרון  שישי 
של  מדיניות  אלו  בימים  מחילה 
הב־ המזון  ממוצרי  חלק  קיצוב 
זאת,  היגיינה.  ומוצרי  סיסיים 
במצרכים  השורר  המחסור  לנוכח 
שחור  שוק  של  וההתפתחות  אלו, 
סחורה  קונים  אזרחים  במסגרתו 
כשמתאפשר  גדולות  בכמויות 
אותו  מוכרים  מכן  ולאחר  להם, 
הס־ שלא  למי  מופקע  במחיר 
אזל  שהמזון  לפני  לקנות  פיקו 

מהמדפים. 
ובמיוחד  האחרונה  בתקופה 
בקובה  נצפים  האחרונים,  בימים 
שנים  כבר  שם  נראו  שלא  מחזות 
דומה  תהליך  ומזכירים  רבות, 

שעבר על בת הברית, ונצואלה. 
הס־ הקובנית  הכלכלה  שרת 
הגזי־ בגלל  נובע  שהמשבר  בירה 

על  טראמפ  ממשל  שהטילה  רות 
הכלכלה הקובנית, כולל סנקציות 
חמור  למחסור  שגורמות  חריפות 
בכספים לרכישת מוצרי מזון. היא 
כי  ואמרה  האזרחים  את  הרגיעה 
לבישול",  שמן  שיחסר  סיכוי  "אין 
וכי הגבלת הקניה בתלושים אינה 
אלא  אוכל,  מהאזרחים  מונעת 
דווקא מסייעת לכולם לקבל אוכל 
בכמות מספקת, במקום לטפח את 

היווצרות השוק השחור. 
בין היתר יוכלו האזרחים לק־

שעועית  ביצים,  סוכר,  אורז,  נות 
תלו־ באמצעות  רק  ונקניקיות, 

כמו  היגיינה  מוצרי  גם  כך  שים. 

ומצרים  שונים  מסוגים  סבונים 
לפי  רק  מעתה  יימכרו  אחרים, 

הצגת תלושים. 

הערב: עצרת חיזוק והתעוררות ככלות ימי השלושים 
לפטירת הרה"ח ר' יעקב פסח המבורגר זצ"ל

בביהמ"ד הגדול שבקרית אונגוואר רמות ירושלים

לפ־ השלושים  ימי  כלות  עם 
ויקירא  רבא  גברא  האי  של  טירתו 
המבורגר  פסח  יעקב  ר'  הרה"ח 
זצ"ל, מנקיי הדעת שבירושלים ומ־
וותיקי תושביה של רמות החרדית 
הערב  תתקיים  דרכה,  וממעצבי 

בביהמ"ד  והתעוררות  חיזוק  עצרת 
הגדול בקרית אונגוואר בה קבע את 
עיתותיו לתורה ותפילה בימי חייו.

בעצרת ישתתפו רבני ותושבי 
וישאו  המשפחה,  ובני  השכונה 
מאונגוואר  האדמו"ר  כ"ק  דברים 

הרב  המישרים  מגיד  שליט"א, 
שלמה מילר שליט"א, שאר בשרו 
הגאון רבי זבולון שוב שליט"א ר"י 

דברי אמת.
8:30 בשעה  תתקיים  העצרת 

בערב.

13:00  2019 21

 .1
.31/12/2018  .2

.2019  .3
 .4
 .5

2018 62  .6

 .7
 .8

13:00 2019 21

 .1
.31/12/18  .2

 .3
 .4
 .5

.  .6
 .7

 

דיווחים מתימן: המורדים החות'ים מסיגים 
את כוחותיהם מעיר הנמל חודיידה 

רשות המסים: יבוא כלי הרכב 
ירד בחדות ב־65 אחוז באפריל

מאת שלמה גרין

באפריל 2019 נרשם יבוא כלי 
7,735 של  בהיקף  (פרטיים)  רכב 
באפריל  רכב  כלי   22,568 לעומת 
65.7 של  בשיעור  ירידה   ,2018
הסתכם  מסחרי  רכב  יבוא  אחוז. 
כלי   629 לעומת  רכב  כלי  ב־471 
של  ירידה   ,2018 באפריל  רכב 

25.1 אחוז. 

מהקדמת  נובעת  הירידה 
עדכון  ערב  במרץ,  רכב  כלי  יבוא 
שתחולתה  ירוק  מיסוי  נוסחת 
בחלקה  ההקדמה  מ־1.4.2019. 

באה על חשבון יבוא אפריל.
2019 אפריל   – בינואר 

נוסעים  רכב  כלי  יבוא  הסתכם 
108,244 לעומת  ב־121,150 

עליה  אשתקד,  מקבילה  בתקופה 
של 11.9%. יבוא כלי רכב מסחרי 

והגיע  זו  בתקופה  ב־14.6%  ירד 
ביבוא  הירידה  של 3,777.  להיקף 
מתון  מיבוא  נובעת  מסחרי  רכב 
לעומת   2019 בתחילת  יחסית 
יבוא גבוה במיוחד בתחילת 2018, 
רכב  כלי  ביבוא  האטה  לאחר 

ב־2017.
על  מצביעים  המגמה  נתוני 
נוס־ רכב  כלי  ביבוא  מתונה  עליה 

עים החל מסוף 2018.

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

השול־ החות'ים  המורדים 
החלו  תימן,  שטחי  במרבית  טים 
מעיר  כוחותיהם  את  להסיג 
דיווחים  לפי  כך  חודיידה.  הנמל 
בדיווחים  מהמדינה.  המגיעים 
של  לנסיגתם  סיבה  נמסרה  לא 

שנחשבת  מהעיר  החות'ים 
אסט־ חשיבות  בעלת  מבחינתם 
משום  במעלה,  ראשונה  רטגית 
שדרך נמל חודיידה הם מקבלים 
האיראנית  האספקה  עיקר  את 

של נשק ומזון. 
יתכן  כי  מעריכים  פרשנים 
ראשון  צעד  הינה  שהנסיגה 

האש  הפסקת  הסכם  ביישום 
לבין  החות'ים  בין  שנחתם 
ידי  על  הנתמכת  הממשלה 
ברא־ הסונית  הקואליציה 

נחתמו  בעבר  סעודיה.  שות 
בין  הסכמים  פעמים  מספר 
לא  מעולם  הם  אך  הצדדים, 

יושמו בפועל. 

מנהל חטיבת השווקים בבנק ישראל:

"התוצר לנפש בישראל לא צומח בקצב 
המדביק את המדינות המפותחות"

מאת שלמה גרין

בש־ בישראל  התוצר  צמיחת 
בהש־ נאה  היתה  האחרונות  נים 
המפותחות,  המדינות  לשאר  וואה 
אולם בהתבוננות על התוצר לנפש 
התמונה מעט שונה, והתוצר לנפש 
המדביק  בקצב  צומח  לא  בישראל 
אחת  המפותחות.  המדינות  את 
הנמוך  הפריון  הינה  לכך  הסיבות 
לה־ והצורך  הישראלי,  העובד  של 
הכלכלי  האתגר  הינו  אותו  עלות 
הקרוב.  בעשור  לישראל  העיקרי 
כך ציין אנדרו אביר, מנהל חטיבת 
המוניט־ הוועדה  וחבר  השווקים 
בבית  בהרצאה  ישראל,  בבנק  רית 

ההשקעות מיטב דש.
המבני  השינוי  את  הציג  אביר 
היקף  הישראלי;  היצוא  בהרכב 
גדל  בישראל  השירותים  יצוא 

ה־ שבמדינות  מזה  מהיר  בקצב 
OECD. מנגד, החל מ־2015, יצוא 
לאט  צומח  בישראל  הסחורות 
אחת   .OECDה־ במדינות  מאשר 
הריאלי  הייסוף  היא  לכך  הסיבות 
והעובדה  האחרונות,  בשנים 
שיצוא הסחורות רגיש יותר לשי־

נויים בשער החליפין מאשר יצוא 
השירותים.

אביר התייחס לתמונה הטובה 
הישרא־ העבודה  משוק  העולה 

באבטלה  ביטוי  לידי  שבאה  לי, 
בשיעור  ועליה  זמן  לאורך  נמוכה 
ובעליה  בתעסוקה,  ההשתתפות 
ידי  על  המובלת  הריאלי  בשכר 
לא  בשכר  העליה  העסקי.  המגזר 
בשיעור  לעליה  כרגע  מובילה 

האינפלציה.

ח"כ סילמן: "אין לנו מיטות 
מיותרות עבור מחבלים"

מאת מאיר ברגר

אחרי הפרסום כי ג'יבריל רגוב 
תקפה  איכלוב  חולים  בבית  טופל 
שה־ "אדם  כי  ואמרה  סילמן  ח"כ 
חולים  בית  יראה  לא  נגדנו  תבטא 

ישראלי מבפנים", כלשונה. 
מחבל  שהוא  רגוב  "ג'יבריל 
מדינת  נגד  פועל  פר־אקסלנס, 
שום  בלי  ובערב  בבוקר  ישראל 
בושה מתייצב לטיפול באיכילוב! 
נשפט   17 בגיל  שכבר  אדם 
מרצו  בכל  ופועל  עולם  למאסר 
מטנף  למצורעת,  ישראל  להפיכת 
לו",  הניתנת  במה  כל  על  ומסית 

אמרה. 
את  שהעבירה  כמי  לדבריה, 
בארגונים  עבודתה  שנות  עיקר 
בריאות,  ובמערכות  רפואיים 
מקצו־ רמת  לאיזו  היטב  לי  "ידוע 

רג'וב  המחבל  זוכה  מעולה  עיות 

ומה העלות למשלם המסים היש־
ראלי. האם כבר פתרנו את בעיית 
לנו  שיש  כך  מהמסדרון'  'הזקנה 

מיטות פנויות למחבלים?
"ישראל תמשיך להעניק סיוע 
אבל  נזקק,  לכל  ורפואי  אנושי 
היא  'ישראל  כי  אומר  שצוטט  מי 
סרטן באזור' ו'אילו היה לנו (נשק) 
משתמ־ היינו  מהבוקר   – גרעיני 

להזמין  בעולם  סיבה  אין  בו'  שים 
אותו להתפרקד על סדיני מערכת 

הבריאות הישראלית. 
אד־ א'  יום  בבוקר  כבר  "לכן 

אירע  וכיצד  איך  תשובות  רוש 
להש־ ממנו  למנוע  וכיצד  הדבר 
מילים  נגדנו  שהתבטא  אדם  נות. 
היה  הוא  בא,  היה  היטלר  'אם  כי 
את  (מהישראלים)  מהם  לומד 
ההשמדה  מחנות  הריכוז,  מחנות 
חולים  בית  יראה  לא  ההמונית' 

ישראלי מבפנים", אמרה.

שיעור האבטלה בארה"ב 
בשפל של חמישים שנה

המורדים החות׳ים נערכים לנסיגה מעיר הנמל חודידה

המחסור במזון חוזר. מוצרי מכולת בעיר הוואנה

אנשי משמר החופים בהכנות לקראת קבלת השליטה חזרה על הנמל

מאת שלמה גרין

בארה"ב  האבטלה  שיעור 
והוא  שנים,   50 של  לשפל  ירד 
הנמוכה  ברמתו  כעת  מצוי 
בא־ כך   .1969 סוף  מאז  ביותר 
על  האבטלה  שיעור  עמד  פריל 
3.6 אחוזים – נתון המצביע על 

תעסוקה מלאה. 
במספר  הגידול  בנוסף, 
על  עלה  החדשות  המשרות 
בשכר  הגידול  וקצב  התחזיות 

שומר על רמתו הגבוהה.
אומדנים  פי  על  במקביל, 
הראשון  ברבעון  ראשונים, 
בצ־ מפתיעה  האצה  נרשמה 

האמריקאית.  הכלכלה  מיחת 
כך, שיעור הצמיחה של התוצר 
הרא־ ברבעון  עמד  האמריקני 

אחוזים   3.2 על   2019 של  שון 
מהווה  הנתון  שנתי.  בקצב 
ביחס  אחוז  נקודת  של  האצה 
ברבעון  שנרשמה  לצמיחה 

המשך  על  מעיד  והוא  הקודם, 
הצמיחה המהירה של הכלכלה 
בצמיחה  ההאצה  האמריקאית. 
הממשל  השבתת  חרף  נרשמה 
קיזזה  אשר  ינואר,  במהלך 

כ־0.3 נקודת אחוז מהצמיחה. 
המספרים עשויים להצביע 
הקו־ ברבעון  שהאטה  כך  על 

אולם,  בלבד.  זמנית  היתה  דם 
הפרטית  בצריכה  ההאטה 
מדאיגים,  בבניה  ובהשקעות 
הצמיחה  על  להכביד  ועשויים 
בנטרול  כך,  השנה.  בהמשך 
הסחר חוץ, המלאים וההוצאות 
צמח  המשק  הממשלתיות, 
של  בשיעור  הראשון  ברבעון 
(הקצב  בלבד  אחוזים   1.3
האטי ביותר מאז הרבעון השני 
הפרטית  הצריכה   .(2013 של 
בה־ להתחזק  צריכה  בארה"ב 

לשמור  מנת  על  השנה  משך 
מ־3.0 הגבוה  צמיחה  קצב  על 

אחוזים.

ארה"ב וסין סיכמו להמשיך 
את המגעים להסכם סחר

מאת יעקב א. לוסטיגממן 

בשבוע  איימה  שסין  לאחר 
שעבר לפרוש משיחות הסחר מול 
חריפים  איומים  בעקבות  ארה"ב, 
המכ־ להעלאת  טראמפ  שהשמיע 
סים על היבוא מסין, נמסר אתמול 
לה־ החליטו  המעצמות  שתי  כי 
להגיע  בנסיון  המגעים  את  משיך 
את  שיפתור  מסודר  סחר  להסכם 
בנושא  ביניהן  הדעות  חילוקי  כל 

זה. 
מדובר בהישג חשוב מבחינתו 
רב  במרץ  שפועל  טראמפ,  של 

של  הכלכלי  מעמדה  את  לשפר 
וניסוח  ביטול  באמצעות  ארה"ב 
בין  הסחר  הסכמי  של  מחדש 
הסוחרות  המדינות  לבין  ארה"ב 

עמה. 
הת־ כי  דווח  שעבר  בשבוע 

הגיעה  טראמפ  בנשיא  מיכה 
בתוככי  הזמנים  כל  של  לשיא 
אחוז.  כ־47  על  ועומדת  ארה"ב, 
במדיניות  כשהתמיכה  זאת, 
יותר,  עוד  גבוהה  שלו  הכלכלית 
ירד  במדינה  האבטלה  ואחוז 
שנים  מזה  ביותר  הנמוכה  לרמה 

רבות. 

על רקע האפשרות שנתניהו יפעל לדחיית השימוע:

ח"כ שלח: "יהיה מאבק משולב 
שיגיע גם לבתי המשפט"

בעקבות הפרסומים אמש על האפשרות שנתניהו ינסה לדחות את מועד השימוע, פנתה ח"כ אלהרר 
ליועמ"ש בבקשה כי ייקח בחשבון את השיקולים הרבים הנובעים מדחיית השימוע של ראש הממשלה

מאת מאיר ברגר

סיעת  חבר  שלח,  עפר  ח"כ 
כחול לבן, תקף בחריפות את ראש 
בשל  נתניהו  בנימין  הממשלה 
החסינות  חוק  שיועבר  האפשרות 
ראש  של  לדין  העמדה  שימנע 

הממשלה.
השבוע  סוף  במהלך  באירוע 
"נתניהו  כי  שלח  אמר  האחרון 
הבחירות  תוצאות  את  לנו  מציג 
כאישור שקיבל מהעם לשבור את 
בעיניו  פסול  צעד  אין  הכלים.  כל 
מהעמדה  לחמוק  שלו  בנסיון 

ודאית לדין.
הכלים  בכל  בכך  נילחם  ''אנו 
הפרלמנטריים, אבל לא רק בהם: 
זה יהיה מאבק משולב של הכנסת 
המ־ לבתי  גם  ויגיע  הרחוב,  ושל 

שפט".
"בקואליציה,  הוסיף:  שלח  ח"כ 
אנשים  הרבה  יש  עצמו,  ובליכוד 
כף  על  מונח  מה  שיודעים  ישרים, 
שנתניהו  יודעים  גם  הם  המאזניים. 
כח  ויעניק  לדעתם,  מתייחס  אינו 
בעיקר לשותפים קואליציוניים קי־

חסינות.  בתמורה  לו  שיתנו  צוניים, 
אני קורא להם לפעול על פי צו מצ־
פונם; ממילא אין להם מה להפסיד".

ח"כ  אמר  בעזה  המצב  על 
שלח: "נתניהו חלש בהפעלת הכח 
כמעט  המציאות.  בשינוי  ופחדן 
איתן,  מצוק  חלפו  שנים  חמש 
שצריך  מה  לעשות  מסרב  והוא 

כדי לשנות את המצב מעיקרו.
בפני  להתייצב  צריך  ''הוא 
ביושר  להם  ולומר  הדרום  תושבי 
כדי  בכוונה,  אותם  מפקיר  שהוא 
את  לחזק  כדי  או  עשיה  אי  לתרץ 
החמאס אל מול הרשות הפלסטי־

נית. אלה שני ההסברים היחידים 
לחוסר המעשה שלו, ואני לא יודע 

מה מהם יותר גרוע".
על  אמש  הפרסומים  בעקבות 
לדחות  ינסה  שנתניהו  האפשרות 
ח"כ  פנתה  השימוע,  מועד  את 
אלהרר ליועמ"ש בבקשה כי ייקח 
הרבים  השיקולים  את  בחשבון 
של  השימוע  מדחיית  הנובעים 
דחיית  כי  "ברור  הממשלה:  ראש 
חקיקת  את  מאפשרת  השימוע 
מועד  טרם  עוד  החסינות  חוק 
מתוכן  מרוקנת  ובכך  השימוע 
ראש  שבו  המשפטי  ההליך  את 

הממשלה מצוי בעת הזו".
בפנייתה:  כתבה  אלהרר  ח"כ 
פו־ משמעויות  השימוע  "לדחיית 

הממשלה  ראש  נרחבות.  ליטיות 

מושב  כי  מכבר  לא  הודיע  כבר 
להתארך  עתיד  הכנסת  של  הקיץ 
וחברי הכנסת מיקי זוהר ובצלאל 
חוק  את  הניחו  כבר  סמוטריץ' 
על  החדשה  במתכונתו  החסינות 
הנ־ לאור  הכנסת.  של  שולחנה 
השימוע  דחיית  כי  ברור  סיבות, 
עוד  החוק  חקיקת  את  מאפשרת 
טרם מועד השימוע ובכך מרוקנת 
שבו  המשפטי  ההליך  את  מתוכן 

ראש הממשלה מצוי בעת הזו".
זו,  אף  זו  "לא  הוסיפה:  עוד 
ראש  של  דינו  עורכי  של  סירובם 
הח־ חומרי  את  לאסוף  הממשלה 

זלזול  רק  לא  הוא  במועד  קירה 
במערכת  אלא  היועץ  במשרד 
כזה,  במקרה  כולה.  המשפט 
על  כפרס  נראית  השימוע  דחיית 
והיא  ומתריסה  מזלזלת  התנהגות 
חדשות  לנורמות  פתח  פותחת 
בהן  המשפטי  בהליך  ופסולות 
בחומרי  משתמשים  פרקליטים 

החקירה ככלי לדחיית שימוע.
ממשלה  שראש  יתכן  "לא 
יפעל כנגד מערכת המשפט מתוך 
בה  הישראלי  המחוקקים  בית 
בעת שהוא עתיד לעמוד לשימוע, 
לע־ עליו  תקל  המשפט  ומערכת 

שות כן".



המבשר | יום א', ז' באייר תשע"ט | עמוד ג

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
בבניין  ומיוחדת  חדשה  בירמיהו, 
להשכרה  יחי'   + חדרים   5 בוטיק, 
כניסה  נוחה,  קומה  מ"ר),   150)
052-765- נדל"ן  שוורץ  מיידית. 

6888
[20052404]

3 דירה  בירושלים  בעלזא  בככר 
 + מרפסת   עם  משופצת  חדרים 
גג   + למעלה  בקומה  מ"ר   55 יחידה 
עם אופצית בניה תיווך 0533129829
[20052402]

דירה  שלמה.  ברמת  למכירה 
קומה  חדרים.   4 ומטופחת  משופצת 
מטורף!  נוף  כהנמן.  מטר.   90  .2
תיווך   2,200,000 לראות!  שווה 

0501428783
[20052390]

מ"ר   80 ק"כ  חד'   3 יצחק  מנחת 
ריהוט.   + לסוכה  גדולה  מרפסת 
02- תיווך  מזומן.  ש''ח   1,500,000

053-3179474 ,5379474
[20052386]

4 באהליהב,  מיוחדת!  מציאה 
כ"א,   3 ק"ג,  מפוארת,  חדרים 
מרפסת 10 מ"ר, מחסן גדול וחניה, 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20052380]

לגמרי  חדשה  באוליהב  בבלעדיות!! 
גדולים  וחניה  מחסן   + מטר  חד 98   4
ק"ג רק 2420.000שח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052374]

מטר   96 חד'   4 בסורצקין  מציאה! 
20 בניה  התר   + מטר   12 מחסן   +
מדהים!!  נוף  מוכנה,  רצפה  עם  מטר 
רק  מעלית  ק"ה,  מעולים,  שכנים 
052-7658-638 2790.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20052373]

 #-1
[20052341]

 + ק"כ  חד  גרשום 4  רבינו  צבי-  בנווה 
כ120 סה"כ  דיור  יחידות  ל-2  שטח 
מטר רק 2400.000ש"ח הקודם זוכה! 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052298]

4 בסורוצקין  בשוק!  חדשה 
בנוי  סה"כ  בנוי,  שלד   + חדרים 
למעלית  אופציה   + מ"ר,  כ-135 
חזית,  מ"ר,   30 עוד  של  ולתוספת 
שוורץ  ק"ג,  סוכה,  מרפסת  נוף, 

נדל"ן 052-765-6888
[20052289]

2 חדרים,   3 ברוממה,  מציאה! 
גבוהה,  קומה  סוכה,  מרפסות 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית,  כניסה 

765-6888
[20052288]

דירה  ירושלים)  (פסגות  בכדורי 
מיוחדת 5 חדרים, 118 מ"ר, קומה 
מחסן   + מדהים!,  נוף  עם  גבוהה 
ביותר.  מיוחד  במחיר  וחניה, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052287]

 + ק"ק,  ענקית  דירה  ברוך  במקור 
חצר, מפרט טכני גבוה, כניסה תוך 
שנה וחצי, שוורץ נדל''ן -052-765

6888
[20052286]

כ"א,   3 חדרים,   4 ברוך,  במקור 
מפרט  מעלית,  נוחה,  קומה  סוכה, 
וחצי,  שנה  תוך  כניסה  גבוה,  טכני 
2,400,000 ש"ח שוורץ נדל''ן -052

765-6888
[20052285]

חדשה בשוק! באהליהב 4 חדרים 
סוכה  נוחה,  קומה  מיוחדת, 
וחניה,  מחסן  מדהים,  נוף  מרווחת, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052284]

 + מרווחת,  חדרים   3 ברוך,  במקור 
2,400,000 ק"א,  ענקית,  מרפסת 
052-765- נדל''ן  שוורץ  גמיש. 

6888
[20052283]

בבלעדיות! במקור ברוך, 4 חדרים 
נוחה,  קומה  מרפסות,   2 מרווחת, 
2,750,000 ש"ח. שוורץ נדל''ן -052

765-6888
[20052282]

104 חד',   4 דירת   ,80 לגוש  קרוב 
ספורים,  חודשים  תוך  כניסה  מ"ר, 
ק"ה,  הלקוח,  דרישת  לפי  תכנון 
052- נדל''ן  שוורץ  סוכה.  מעלית, 

765-6888
[20052281]

2.5 בגאולה  ונדירה!  מיוחדת 
חדרים, 63 מ"ר, + 2 מרפסות סוכה 
לסגירה),  מאוד (אפשרות  גדולות 
052- נדל''ן  שוורץ  אוויר.  כיווני   3

765-6888
[20052280]

חד   3 לבעלזא!  צמוד  חמד!  בפנינת 
מושקעת ביותר + מרפסת סוכה כ 12
רק 2130.000ש"ח  מדהים!  נוף  מטר, 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052263]

בכדורי  מיוחד!  במחיר  מציאה!! 
מהנילונים  חדשה  מטר  חד 118   5
מדהים  נוף  מטר   16 מרפסת   +
רק  וחניה  מחסן   + ק"ד  ביותר! 
052-7658-638 3290.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052252]

דרושה  מחול!!  שבא  רציני  ללקוח 
אלי  שמונים  גוש  אזור  בכל  דירה 
/ חנה/פנינה  משה  הכהן/גבעת 
לא  קומה  ויותר  חד   4 גרוסברגר 
"היימשע   052-7658-638 גבוהה 

תיווך-הנדלס"
[20052225]

עצמי  הון  עם  מאד!!  רציני  ללקוח 
צפניה  אזור  בכל  דירה  דרוש  ענק!! 
עמוס נחמיה או אזור נווה צבי לקניה 
"היימשע   052-7658-638 מידית 

תיווך-הנדלס"
[20052224]

מפוארת  יחידות   2 למשקיעים! 
תשואה  סה"כ  מטר  צפניה 80  באזור 
  * רק 2130.000  שח  כ8000  חודשית 
2 יחידות מפוארת ברחוב שדה חמד, 
לעוד  התר   +  7850 חודשית  תשואה 
052-7658-638 2160.000 רק  חדר 

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

חד   5 מטר   104 מפוארת  ברפפורט 
חדשה לגמרי רק 2420.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052221]

חנות  השבת  בכיכר  זוכה!!  הקודם 
הכי  מיקום  4200.000שח  מטר   135
חזק 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס"
[20052220]

4.5 אילן  בר  הנביא  בשמואל  מציאה 
לבניה  אפשרויות   + ק"ג  מטר   85 חד 
1760.000שח  רק   38 תמא  או  בגג 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052219]

רק  מחסן   + מטר   115 חד   4 בבלוי 
2590.000 שח  * 3 חד מפוארת כ 80
052-7658- 2050.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20052105]

צמוד לגבעת משה 4 חד 104 מטר 
חודשים   4 כניסה  לגמרי  חדשה 
שח   2550.000 רק  מעלית  ק"ה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052104]

יחידה   + מטר   67 חד   3 בקארו 
38 תמא   + מושכרת  מטר   6
לגמרי,  חדש  לבית  התחיבות 
רק  5050שח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 1480.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

חנות  השבת  בכיכר  זוכה!!  הקודם 
052-7658- 4200.000שח  מטר   135

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052100]

יחידות   2  + מטר   90 חד   4 באריאל 
תשואה  אחד,  כל  מטר   45 של 
מאד  משוקעת  שח   9000 מהיחידות 
052-7658-638 4090.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052099]

שנכנס  בבלזר!!  החדש  בפרויקט 
לאישור אחרון! 2.5 חד 40 מטר + 36
1280.000ש"ח,  רק  צמוד  חלל  מטר 
רק  מרפסות   2  + מטר   40 חד"   2
052-7658-638 שח   860.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

חד   3 במלאכי  מציאה!  הגיוועלדיגע 
75 מטר + 2 יחידות-דיור + גג 70 מטר 
052-7658-638 2870.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

שמואל  הדר  בעץ  זוכה!  הקודם 
הנביא 4.5 חד 84 מטר + זכויות תמא 
38 רק 1765.000ש"ח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052015]

דיור  יחידות   2 במא"ש  מזומן  לבעלי 
6400 תשואה  כל-אחת  מטר  כ-25 
אפשרות  1230.000שח  רק  שח 
052- 630.000ש"ח  ב  אחד  לקנות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051962]

מטר   108 חד   5 בפולנסקי  מציאה!! 
2190.000ש"ח  רק  ק"א  משופצת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051961]

4 בוטיק!  פרוקיט  ברוך!!  מקור  בלב 
חד   3.5  *  2400.00 רק  מטר   92 חד 
כניסה  שח   2150.000 רק  מטר   82
"היימשע   052-7658-638 חודש   12

תיווך-הנדלס"
[20051960]

מזומן!  ממש-לבעלי  מציאה 
חדש  בפרויקט  לדירה  זכות 
למטר  20.000ש"ח  שנלר  באזור 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051959]

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"
[20051762]

דיור  יחידות   3 שערים  מאה 
מטר   75 סה"כ  מושכרות 
רק  שח   7000 חודשית  תשואה 
052-7658-638 1650.000ש"ח 

"היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

ק"א  מטר   90 גאולה  במרכז  חנות 
2360.000 רק  חזית  כדירה)  (רישום 
ש"ח 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס"
[20051757]

בגאולה 2 יחידות דיור סה"כ 80 מטר 
לחודש  כ8000ש"ח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 2130.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

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]

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

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

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]

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]

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]

ירושלים | השכרה
3 מעלית   + חד'   4 הכהן  עלי   80 גוש 
אלקנה   * גמיש  ש''ח   8,900 מרפסות 
וסוכה  חצר   + מ"ר   65 ק"כ  חד'   3
6,500 ש''ח תיווך 02-5379474, -053

3179474
[20052389]

מ"ר   55 ק"ג  חד'   2 חדשה  מלאכי 
4.5 ק"ג  המ"ג   * לזו"ץ  רק  מרוהט 
02- תיווך  ש''ח   6,000 מ"ר   95 חד' 

053-3179474 ,5379474
[20052388]

מ"ר 3 גדולה 85  חצר  ק"כ +  אילן  בר 
מיטות.  לבחורים + 9  גם  מתאים  חד', 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052387]

נוחה,  קומה  חדרים,   4 בכדורי 
שוורץ  מחסן,   + גדולה  מרפסת 

נדל"ן 052-768-0724
[20052381]

בפולנסקי בובונירה חדשה ומפוארת 
4 חד מרוהטת ברמה גבוהה מאד רק 
פסח  אחרי  מיד  כניסה  לחודש   8000
תיווך- "היימשע   052-7628-176

משה"
[20052150]

בשנלר יחידת דיור מפוארת 35 מטר 
מתפנת עוד חודשיים 5200 שח -052

7628-176 "היימשע תיווך - משה
[20051958]

דיור  יחידות   2 חכמה  בראשית 
להשכרה 35 מטר כל אחת מושקעות 
052-7628- לחודש  שח   3200-3500

176 משה, היימשע תיווך
[20051957]

פתחנו  הנדלס"  תיווך-  "היימשע 
דירות  להשכרה  מיוחדת  מחלקה 
השרות  כפי  העיר!  רחבי  בכל 
שוכרים  לכם.  המוכרים  והאמינות 
ומשכירים יפנו למשה 052-7628176
[20051956]

ירושלים | חנויות ומחסנים
מטר   200 גאולה  בלב  להשכרה 
42000 רק  הכי  הכי  מקום  מסחרי 
שח לחודש 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
בר'  שלד  בבנית  חדש  פורויקט 
ישירות  חד'   4-5 דירות  עקיבא 

מהקבלן. 03-5785777
[20052406]

להשכרה  היוקרתי  פנקס  באזור 
דירת 4 חדרים בבנין יוקרתי מרווחת 
פרטית  גינה  מושקעת  ממוזגת 
שירותים  חדרי   3 פרטית  וכניסה 
0527133387 לפרטים  ש''ח   6850

לל"ת
[20052405]

ביתר עילית | מכירה
מזומן  עם 700  הימשער  רציני  לקוח 
הדקל  באזור  משותף  טאבו  מחפש 
"היימשע   052-7658-638 מטר   80 כ 

תיווך-הנדלס"
[20052189]

B בגבעה  מפוארת!!  בונבבונירה 
חלל   + מטר   140 חד   6 יצחק  פחד 
1860.000ש"ח  רק  לגמרי  חדשה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052074]

ישראל  בישמח  ממש!!  מציאה 
מידית  אופציה   + מטר   88 חד   3
לחדר נוסף על רצפת שכן + מחסן 
1450.000שח  רק  לדירה  צמוד 
תיווך- "הימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051885]

בהחוזה מלובלין 65 מטר 3 חד' טאבו 
200.000 משכנתא  אפשרות  משותף 
052-7658- ש''ח   750.000 רק.  ק"ב 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051760]

לשותפים  במחיר!!  ירדו  מציאה!! 
2 ישראל  ישמח  ומשקיעים! 
ב'  דירה  מטר,   88 א'  דירה  דירות 
70 לעוד  התר  תהליך   + מטר   70
1970.000שח  רק  דירה  לכל  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

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]

במחיר  ירדו  ממש  של  מציאה 
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 2000.000שח -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]

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

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

מודיעין עילית | מכירה
למכירה ב"שדרות יחזקאל" 3 חדרים 
לבניה  אופציה   + מחסן   + נוף  ק"א 
055- ויזמות"  תיווך  שיווק  "אורטל 

6704800
[20052382]

בית שמש | מכירה
פרטית  כניסה  א'  קומה  חד'  בריבל 3 

מציאה אריאלי נכסים 0533150400
[20052371]

בריב"ל 5 חד' קומה א' + תוספת בנויה 
נכסים  אריאלי  בהזדמנות  לסלון 

0533150400
[20052370]

2 הפארק  על  חד'   4 הירדן  בנהר 
נכסים  אריאלי  ליחידות  אופ'  חצרות 

0533150400
[20052369]

מזומן  לבעלי  שמש!  בית  בלב 
 + מטר   70 חד   3 רחוב-סיני  מציאה! 
180 מטר חלל עם חלונות לנוף + 250
חלונות  עם  כניסה  בקומת  חלל  מטר 
רגילים רק 1240.000שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

בלב בית שמש! ר' סיני 3 חד 70 מטר 
עם חלונות נרמלים  + 180 מטר חלל 
כניסה  בקומת  חלל  מטר   250  +
052-7658-638 1240.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

צפת 
עד  לקבוצות  בצפת  אירוח  מתחם 
מקווה  דשה,  מרחבי  איש,   100
אפשרות  ממוזג,  מתחם  במקום, 
(למעונינים  למהדרין.  לקיטרינג 
מקומות)   130 של  נוסף  מתחם 

072-3926958
[20052372]

קרית גת 
3ח'  חדשה  קריה   * הבית"  "תיווך 
910000 * קריה ישנה 3ח' 830000
משופצת  2ח'  השקעה   * ש"ח 
4ח'  במתחרד   * ש"ח   500000
מבחר  ועוד   * ש"ח  קומה850000 
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

קרית גת | מכירה
בקריה  איכותית  חד'   3 למכירה 
2 הזדמנות,  במחיר  החדשה 
ב550.000 ק"ד  במתחרדים  חד' 
מגוון  ועוד   780.000 ק"ב  חד'   3
תיווך  אהיים  אטרקטיביות.  דירות 
למגורים והשקעות. 0533161345

[20052408]

4 ארמון  שהוא  בית  למכירה 
כל  עם  החדשה  בקריה  חדרים 
שאפשר  המפנקים  האביזרים 
בבלעדיות   1.310.000 לחלום 
והשקעות  נכסים  תיווך  אהיים 

0533161345
[20052407]

אחיסמך 
חדרים   3 דירות  באחיסמך! 
בבניין   1,150,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,350,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,800,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20049841]

חווית ֹ ספסופה"   - הגפן  "אחוזת 
ומפואר,  חדש  במתחם  נופש 
מותאם לציבור החרדי, מחולק ל- 
שחייה  בריכת  אירוח,  סוויטות   7
נופש  מתקני  ענק,  חצר  מחוממת, 

ונוף גלילי מרהיב. 058-3255832
[20051822]

מפוארת  וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
החורף  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052365]

ממוזג  מקסים  צימר  בעתיקה, 
אנשים. -03 שישה  עד  נוף  ומאובזר. 

5230030
[20052364]

גדולה,  מרפסת   + לנוף  צופה  לזוג 
054-8433088 ברסלב.  בקרית  נקיה, 

04-6922596 /
[20052339]

חד'   3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
סלון-  שינה,  חדרי   2 מ"ר,  חדשה, 60 
מטבח, 7 מיטות (2/5), ספה נפתחת, 
מרפסת, נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח 
1000 מוצ"ש  חמישי-  באדר  לזוג, 
ש''ח,  ניסן 1200  ר"ח  למשפחה,  ש''ח 
052- לתמונות   .  1,400 הגדול  שבת 

7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

בעומר  ל"ג  לשבתות  חדשה  דירה 
נוף   + מרפסות   2 חד',   5 לביה"ז 

למירון. 052-7115607
[20049077]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

ונקיה,16 חדשה  חד'   5 בעומר  לל"ג 
לאוטובוסים  קרוב  מרפסת,   + מיטות 

לציון. 053-3199511
[20035827]

מושב כלנית 
בריכה  ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
למגזר  מתאים  מוצנעת  פרטית 
החרדי, אוטובוסים מכל הארץ. -052

8741443
[20052314]

טבריה 
ומושקעת  מפוארת  פנטהוז  דירת 
מדהים  נוף  מאוד!!  גבוהה  ברמה 
ומיוחד, 7 חד' זוגיים אפשרות עד 
מותאם  חרדית,  שכונה  איש,   30
גדולה  מרפסת  אנ"ש,  לציבור 
לילדים,  ומשחקים  גריל  מנגל 
אפשרות גם לפסח. 050-4190057
y0504190057@ :לקבלת תמונות

gmail. Com
[20052135]

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]

אצולת אירופה - ספסופה 
מותאמת  יוקרה  וילת  סופסופ  חדש! 
סלון  מיטות,   21 החרדי.  לציבור 
מושקעות,  ענקיות  חצרות  ענק, 
איכותי,  גן  ריהוט  דשא,  מרחבי 
טרמפולינה,  מגה  וערסלים,  נדנדות 
מתחם  מנגל,  פינת  משחק,  שולחנות 
וסאונה -052 ג'קוזי  עם  פרטי  בריכה 

7162596
[20051897]

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]

אצולת צפת – הר כנען 
מחתם אירוח ענק 5 דונם, 21 חדרים 
חדשים, 80 מיטות, אולם אוכל, אולם 
לבית כנסת, ריהוט גן איכותי, נדנדות 
נוף  עם  מרפסת  חדר  לכל  וערסלים, 
למבצעי  חייגו  לכנרת,  עד  פסטורלי 

השקה אטרקטיבים 04-6037370
[20051899]

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. 
מירון 

למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

אור הגנוז 
צימר לזוג / משפחה ג'קוזי, חצר עם 
אפשרות  טרמפולינה,   + מדהים  נוף 

לכל הפסח. 052-7655189
[20052117]

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]

דירה  שערים  ובמאה  בגאולה 
לפסח,  וממוזגת,  מפוארת  חדשה, 
לימים ולשבתות, במחיר נח. -050

4109434
[20041631]

השכרת רכבים ִ
ברחבי  רכב,  השכרת   Sixt שלמה 
וליסינג,  מכירה  ובעולם,  הארץ 
מחירים  ואמינות,  שירות  עם 
052- אלבוים  נחמיה  אטרקטיביים. 

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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

משרד התחבורה. 053-4112154
[20050148]

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

053-310-20-26
[20043211]

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

053-3188842
[20040846]

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

0527-10-10-20
[20040492]

בירושלים ַ לבנות  חרדית  לפנימיה 
לילות  ל3  רווקה  מדריכה  דרושה 
בבוקר.   8:30 עד  מ21:30  בשבוע 
02- לפקס:  קו"ח   ."18 "למשרה 

6259371
[20052410]

דרושה  בירושלים  חרדית  לפנימיה 
הצוות  לתפקוד  טכנית  אחראית 
בשבוע  3פעמים  הבנין:  ואחזקת 
ומסודרת.  נמרצת   ,15:00-21:00 בין 
02- לפקס:  קו"ח   ."557 "למשרה 

.6259371
[20052409]

ת''ת  עבור  א'  לכתה  מלמד  דרוש 
קו''ח  לשלוח  יש  בירושלים  חסידי 

C5555993@gmail.com למייל
[20052403]

בב"ב  באידיש  חסידי  למעון 
חלקית/ למשרה  מטפלת  דרושה 
053- בטל'  טובים  תנאים  מלאה 

3101276
[20052264]

מזכיר/ה  רפואי  בתחום  לחברה 
לשיחות  למענה  מהבית,  לעבודה 
ועוד.  תורים,  לזימון  נכנסות 
ש''ח   45 שכר  ביום,  שעות   3
בי-ם  חוצבים  בהר  לחברה   *
נוחה,  משרדית  לעבודה  מזכיר/ה, 
 * ש''ח.    7,500 ניסיון,  נדרש  לא 
מזכירה  בב"ב  עו״ד  למשרד 
072- קריירה  ש''ח.   8,500 מנוסה, 

22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

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]

TUPPERWARE מכירה קבועה ָ
בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 
בזמן הכי נח לכם ב.יוזביץ שומרי 
ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

שידוכים 
הישיבות  ממצוייני  חסידי  בחור 
החשובות  החסידיות  הגדולות 
גנטית  בעי'  עם   (20 מגיל  (פחות 
שידוכים  להצעת  פתרון,  לה  שיש 
cbc180000@gmail. לשלוח  נא 

com
[20051648]

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

3215030
[20051559]

תשמישי קדושה 
בשלבי  יר"ש  סופר  ע"י  שנכתב  ס"ת 
052-7633865 הכתיבה.  סיום 

vitman@neto.net.il
[20050514]

תמלול 
רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 
052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051562]

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 
מיחזור,  משכנתאות,  ייעוץ 
אישית  בהתאמה  הלוואות 
058- מהיר.  שירות  ומקצועית, 

7191735
[20052229]

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]

הום סטיילינג 

הכוונה  יעוץ,  משפצים?  בונים? 

מוצרים  חומרים,  לבחירת:  וליווי 

052- לב  מ.  רב!!  נסיון  וריהוט 

7623143
[20052327]

חובות  ח     מעשרות  ירושלמי:  היומי  דף  כה     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש השביעי (העבדות)    משנה יומית: מכות ג, ח-ט  

הלכה יומית: או"ח תקי, ב-ד    רמב"ם יומי: גזו"א יג-טו    שו"ע הרב - רב 
יומי: לו, א - לו ב, ב    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תרמו-תרנח    חפץ 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קא. חיים: רכילות ט, ג-ד  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:198:208:188:228:218:16סו"ז ק"ש מג"א
9:109:129:109:139:129:08סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:459:469:449:489:479:42סוף זמן תפלה מג"א
10:1910:2010:1910:2110:2110:17סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3612:3712:3712:3812:3812:35חצות היום
13:1013:1113:1113:1213:1213:09מנחה גדולה

19:3119:2819:3119:2919:2919:27שקיעת החמה
זמנים למחר

4:024:033:594:064:053:57עלות השחר
4:494:504:474:534:514:45זמן ציצית ותפילין

5:445:515:415:485:475:42הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
סופרפארם  6762954 הר סיני 15, ב"ב    תל אביב הר סיני 5323551 עמק רפאים 25    בני ברק מזור ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם גורדון 077-8880730 גורדון פינת  מינסטור

דיזנגוף 129 מהשעה 19:00 עד 24:00 סופרפארם לבונטין 077-8882620 רח' לבונטין 30 מהשעה 19:00 עד 24:00  
077-8882320 העלייה השניה 10 סופר פארם מרכז רפואי רמב"ם 8822695 רח' שער הגיא 14    חיפה גבע נתניה
6519153 אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם   רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה  הופיין 52 חולון    אשדוד

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.23-
אתמול: 211.23-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-19

תל אביב
28-19

חיפה
26-17

גולן
31-17

טבריה
35-19

גליל
27-18

באר שבע
32-19

אילת
37-25

מזג האויר
טמפ' גבוהות מהרגיל

היום - הטמפרטורות יוסיפו לעלות 
ויהיו גבוהות מהרגיל בעונה בעיקר 

בהרים ובפנים הארץ. בשעות 
אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות 

לאורך מישור החוף.

שני - בהיר עם התחממות נוספת. 
יעשה חם מהרגיל עד שרבי. 

בשעות אחה"צ ינשבו רוחות 
צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

שלישי - בהיר. תחול עליה נוספת 
בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב 

האזורים. אחה"צ לאורך מישור 
החוף ינשבו רוחות צפוניות ערות.

רביעי - לרוב בהיר. תחול ירידה 
בטמפרטורות, אך עדיין בפנים 

הארץ ובהרים יהיה חם מהרגיל עד 
שרבי.

רביעישלישישני

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

51-276328-5
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בעוד הוא קורא לחרם על ישראל:

בכיר הרש"פ ג'יבריל רג'וב מאושפז לטיפול 
בבית החולים איכילוב בתל אביב

מאת כתב 'המבשר'

ג'יבריל  הפלסטיני  הבכיר 
לבית  שעבר  בשבוע  פונה  רג'וב, 
החולים איכילוב בתל אביב לצורך 
פו־ כך  דחוף,  רפואי  טיפול  קבלת 
פי  על  'החדשות'.  במהדורת  רסם 

אישרו  הבקיאים  גורמים  הדיווח, 
פירטו  לא  אך  האשפוז,  פרטי  את 

בנוגע לסיבת האשפוז.
עומד  רג'וב  של  אשפוזו 
הבכיר  של  לדרישתו  בניגוד 
ישראל  את  להחרים  הפלסטיני 
ושומרון,  ביהודה  מדיניותה  בשל 

והשליטה הצבאית שם. רק בימים 
לה־ לחץ  רג'וב  הפעיל  האחרונים 

חרים את ישראל. רג'וב אף שיגר 

מכתב שבו איים לפנות לערכאות 
בינלאומיות נגד ארגון ספרדי אם 

לא יחזור בו מכוונתו.

ירושלים: ילד נפצעו בנפילה 
מגובה בשכונת רמות

מאת חיים מרגליות

באורח  נפצע  חמש  כבן  ילד 
מגובה  מנפילה  כתוצאה  קשה 
רמות  בשכונת  יעקב  סולם  ברחוב 
ב'איחוד  חובשים  בירושלים. 
לו  העניקו  ירושלים  סניף  הצלה' 
סיוע רפואי ראשוני בזירת האירוע 
החו־ לבית  פונה  הוא  מכן  ולאחר 

לים הדסה עין כרם במצב קשה.
ב'איחוד  חובש  צמח  יוחנן 

פרמדיק  עם  "יחד  סיפר:  הצלה' 
הענקנו  הצלה'  ב'איחוד  מתנדב 
סיוע רפואי ראשוני לילד שסובל 
ובפלג  בראשו  ופציעות  מחבלות 
השכנים  לדברי  העליון.  גופו 
טיפס.  עליו  ממעקה  נפל  הילד 
מדובר במעקה הממוקם על הגדר 
בין  למפלס  ממפלס  המפרידה 

הבניינים".
הארץ,  בצפון  אחר,  באירוע 
וחצי  שנתיים  כבת  ילדה  נפלה 

בפארק  משחק  כדי  תוך  מסולם, 
נחל  שבשכונת  רבין  המשחקים 

צבי במגדל העמק.
סניף  ראש  סגן  גיגי  בן  יוסי 
סיפר:  גלבוע  הצלה'  'איחוד 
למ־ עולים  ממנו  בסולם  "מדובר 

נוספים  חובשים  עם  יחד  גלשה. 
ראשוני  רפואי  סיוע  לה  הענקנו 
בניידת  פונתה  היא  מכן  ולאחר 
טי־ קבלת  להמשך  נמרץ  טיפול 

רמב"ם  החולים  בבית  רפואי  פול 
מחבלות  סובלת  כשהיא  בחיפה 
גופה  ובפלג  בראשה  ופציעות 

העליון".

?

03-6777141 16   ‘
 

67  
-  

  

03-77073000

CC C1

15 12

BTCC

08:10-15:300

11:000 15/055
31

073-259-03100073

הצטרפי
להצלחה!

| |
|

03-770-7300/1

15:00 7/5/19
20:00 15/5/19

4 31

מס'גילאים מסלול
 יחי'

סך תרומה 
חודשית

מספר 
תשלומים

סכום כולל 
החזר סך הלואהשל התרומה

מענקחודשי

ת
חב

ור
 מ

סה
רי

פ

1₪ 50192₪ 9,600₪ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪ 520₪12,800

3₪ 150192₪ 28,800₪ 120,000₪ 780₪19,200

4₪ 200192₪ 38,400₪ 160,000₪ 1,040₪25,600

5₪ 250192₪ 48,000₪ 200,000₪ 1,300₪32,000

6₪ 300192₪ 57,600₪ 240,000₪ 1,560₪ 38,400

ר ת ו י ב ת  י א ד כ ה ת  י נ כ ו ת ה

3

₪240,000
150

מס'גילאים מסלול
 יחי'

סך תרומה 
חודשית

מספר 
תשלומים

סכום כולל 
החזר סך הלואהשל התרומה

מענקחודשי

ת
חב

ור
 מ

סה
רי

פ

ש 
לו

ש
ל 

גי
ד 

 ע
ים

לד
י

ל)
ול

 כ
א

(ל

1₪ 50192₪ 9,600₪ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪ 520₪12,800

3₪ 150192₪ 28,800₪ 120,000₪ 780₪19,200

4₪ 200192₪ 38,400₪ 160,000₪ 1,040₪25,600

5₪ 250192₪ 48,000₪ 200,000₪ 1,300₪32,000

6₪ 300192₪ 57,600₪ 240,000₪ 1,560₪ 38,4003

₪240,000
150

100%1100%%%100%

מצווה 
לתרום 
ממעשר

ההצטרפות 
לילדים 
עד גיל 3

רו"ח 
זיו האפט 

BDO
בהכוונת 

גדולי הדור 
שליט"א

ייעוץ משפטי 
יגאל ארנון 

ושות'

רכז נציגים: הרב אברהם ארנפרוינד
0733-74-7002 התקשרולהצטרפות 

בני עי"ש: נעצר חשוד בחילול 
והצתת בית כנסת ובית עלמין

75,000 פלסטינים מיו"ש ביקרו בירושלים
ביום שישי עברו כ־75,000 פלסטינים במעברים השונים מיהודה ושומרון 

לירושלים כחלק מאירועי הרמדאן

ראש העיר ברלין הפתיע בביקור: 
"הקמפוס היהודי – המתנה של ברלין"
ראש עיריית ברלין שביקר במתחם בניית הקמפוס היהודי בלב העיר, השמיע 

מילים חמות במיוחד: "זו הדרך הנכונה לחזק את החיים היהודיים וזו גם 
התשובה הנכונה"

מאת א. למל

בברלין לא מבזבזים זמן. בניית 
הקמפוס היהודי בלב העיר הולכת 
השבוע  ענק.  בצעדי  ומתקדמת 
מיוחד:  אורח  הבניה  לאתר  הגיע 

ראש העיר מיכאל מילר. 
ולה־ לראות  בא  העיר  ראש 

של  הבניה  בהליך  מקרוב  תרשם 
מקיפה  סקירה  ושמע  הקמפוס 
מרבה של העיר ומי שיזם את הק־

מת הקמפוס, הרב יהודה טייכטל. 
ראש העיר התעניין בשלבי העבו־

דות ואמר: "הקמפוס היהודי – זו 
העיר  ראש  ברלין".  של  המתנה 
הנכונה  הדרך  ש"זו  ואמר  הוסיף 
גם  וזו  היהודיים  החיים  את  לחזק 

התשובה הנכונה".
קיבלו  טייכטל,  הרב  לצד 
ותומכים  הקהילה  ידידי  פניו  את 
בסיום  הקמפוס.  בבניית  בולטים 
בהת־ העיר  ראש  אמר  הביקור, 

סימן  הוא  "הקמפוס  כי  רגשות 
בולטים  יהודיים  לחיים  מבריק 

בברלין, תודה לכם על כך!".
בעל  יהיה  החדש  הקמפוס 

שטח  על  ויתפרש  קומות  שבע 
גן  יכלול  הוא  מטרים.   8,000 של 
אירו־ אולם  ספר,  בית  ילדים, 

מרכז  איש,  לכשש־מאות  עים 
ואגפים  יהודיים  ותרבות  בריאות 
ברלין  יהודי  את  שישרתו  נוספים 

והתיירים היהודיים. 
עלות הפרויקט עומד על עש־

רים וחמישה מיליון דולרים והוא 
את  חדשים  לשיאים  להביא  צפוי 
החיים היהודיים בבירה הגרמנית 
ליעד  האחרונות  בשנים  שהפכה 

פופולרי לישראלים רבים.

מאת כתב 'המבשר'

עברו  שישי  יום  במהלך 
במעברים  פלסטינים  כ־75,000 
לירו־ ושומרון  מיהודה  השונים 
הרמדאן.  מאירועי  כחלק  שלים 
אלוף  המרכז,  פיקוד  מפקד 
איו"ש,  אוגדת  מפקד  פדן,  נדב 
מטה  ראש  ניב,  ערן  תת־אלוף 
אלוף־משנה  האזרחי,  המנהל 
החטיבות  ומפקדי  עטילה  פארס 
רחל  במעברי  סיירו  המרחביות, 

הכו־ פעולות  על  ועמדו  וקלנדיה 
חות בשטח.

"כוחות  כי  נמסר  מצה"ל 
בכוחות  ומצויים  ערוכים  צה"ל 
בשיתוף  ופועלים  מתוגברים 
משמר  האזרחי,  המנהל  שב"כ, 
הגבול ומשטרת ישראל על מנת 
לאפשר את ארועי הרמדאן לצד 
והצירים  הישובים  על  הגנה 
בגזרה.  והבטחון  הסדר  ושמירת 
אירועים  התרחשו  לא  זה  בשלב 

חריגים".

אישר  שנה  כמדי  כן,  כמו 
בש־ הממשלה  פעולות  מתאם 

רוקון,  אבו  כמיל  אלוף  טחים, 
הר־ לחג  אזרחיים  צעדים  שורת 
מדאן לטובת האוכלוסיה הפלס־

טינית ביהודה ושומרון. במסגרת 
משפחה  ביקורי  אושרו  הצעדים 
בישראל, תואמו יציאות של פל־

ושומרון  יהודה  תושבי  סטינים 
לחו"ל דרך נתב"ג והורחבו שעות 
מתן  לטובת  במעברים  הפעילות 

מענה מיטבי למבקרים.

מאת חיים מרגליות

במעורבות  חשוד  נעצר 
כנסת  בית  וחילול  בהצתות 
עי"ש.  בני  ביישוב  עלמין  ובית 
בע־ בחקירה  פתחה  המשטרה 
וציור  הצתה  מקרי  מספר  קבות 
העלמין  בבית  נאצה  כתובות 

ובבית הכנסת ביישוב.

החקירה,  התקדמות  עם 
במעשה,  חשוד  כאמור  נעצר 
והוא  לחייו,  ה־30  בשנות  אדם 

הועבר לחקירה.
רבה  בחומרה  רואים  "אנו 
אירועים מעין אלו ונפעל למי־
של  הרחקתם  תוך  חקירתי  צוי 
המעורבים מהמרחב הציבורי", 

כך נמסר מהמשטרה.

אילת: צוללן איבד את 
הכרתו מתחת המים

מאת חיים מרגליות

צוללן כבן 50 איבד את ההכרה 
תוך כדי צלילה בחוף הים באילת. 
סניף  הצלה'  ב'איחוד  חובשים 

אילת ביצעו בו פעולות החייאה.
ברוך מן חובש ב'איחוד הצלה' 
ההחייאה  בפעולות  שהשתתף 

מתנדב  פרמדיק  עם  "יחד  סיפר: 
ניידת  וצוות  הצלה'  ב'איחוד 
החייאה  ביצענו  נמרץ  טיפול 
דופק  שחזר  ולאחר  מוצלחת 
נמרץ  טיפול  בניידת  פונה  הוא 
רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 
כשמצבו  יוספטל  החולים  בבית 

מוגדר קשה".

אשדוד: פעוט בן שנתיים 
חולץ מרכב נעול

מאת חיים מרגליות

עובר  ואזרח  הסיור  שוטרי 
שנתיים  כבן  פעוט  חילצו  אורח 
במתחם  ברכב  נעול  שהושאר 

קניות באשדוד. מצבו טוב.
שישי  ביום   11 השעה  לקראת 
אודות  על  במשטרה  דיווח  התקבל 
במתחם  לבדו  ברכב  נעול  קטן  ילד 
קניות באזור התעשיה בעיר אשדוד. 
המשטרה  מתחנת  הסיור  שוטרי 
ובסיוע  למקום  מהר  הגיעו  בעיר 
אזרח נוסף הצליחו לחלץ את הפעוט 
מתוך הרכב. אביו של הילד הגיע אף 
הוא באותה העת למקום והמשטרה 

בודקת את נסיבות המקרה.
אודות  מתריעים  במשטרה 
לה־ העלולים  אלו  מעין  מקרים 

אלו  לימים  בדגש  באסון,  סתיים 
לחמים.  הופך  האוויר  מזג  בהם 

"אין להשאיר ילדים ברכב. מדובר 
במלכודת מוות המסכנת את הילד 

ללא יכולת שלו להיחלץ לבדו".

המשטרה לכדה נהג שפגע וברח באשדוד
מאת חיים מרגליות

חקירת בוחני תאונות דרכים 
בעקבות  ישראל  משטרת  של 
אשדוד,  בעיר  שארעה  תאונה 
הח־ הנהג  של  לאיתורו  הביאה 
זמן  תוך  מהזירה  שנמלט  שוד 
בית  לחקירה.  הועבר  והוא  קצר, 
חוקרי  לבקשת  האריך  המשפט 
בחמשה  מעצרו  את  המשטרה 

ימים נוספים.
תאונת  אירעה  שישי  בליל 

במהלכה  אשדוד  בעיר  דרכים 
שרכב  בעת   11 כבן  ילד  נפגע 
במעבר  כביש  וחצה  אופניו  על 
הרכב  נמלט  מהמקום  חציה. 
הפוגע והמשטרה החלה חקירה 
מהירה על מנת לאתר את הנהג. 
שעות ספורות לאחר מכן אותר 
והועבר  אשדוד,  תושב  הנהג, 
לחקירת בוחני תאונות הדרכים 
עצמו  קשר  בחקירתו  לכיש. 
לחדשות המיוחסים לו ובסיומה 

נכלא. 

תמשיך  ישראל  "משטרת 
עבריינים  נגד  העיקש  במאבקה 
המסכנות  עבירות  המבצעים 
בתאונות  המעורבים  ואלו  חיים 
בהם  למקרים  בדגש  הדרכים, 
מזירת  להימלט  הנהג  בוחר 
הפ־ הפקרת  תוך  האירוע 

עם  הדין  למיצוי  ותפעל  צוע, 
מנת  על  וזאת  שכאלו  נהגים 
לכ־ בטחון  ולהעניק  להמשיך 

נמסר  הדרך",  משתמשי  לל 
מהמשטרה.

ילדה נפצעה בינוני 
מנפילה לתעלת ניקוז

מאת חיים מרגליות

לבור  נפלה  חמש  כבת  ילדה 
הכותל  ברחבת  ניקוז  תעלת  של 
המערבי. כתוצאה מכך נגרמה לה 

חבלה קשה בגפיים התחתונות. 
ב'איחוד  חובש  דשת  יוסף 

צוותי  עם  "יחד  סיפר:  הצלה' 
ישראל  משטרת  של  רפואה 
הענקנו לה סיוע רפואי ראשוני 
ולאחר מכן היא פונתה בניידת 
קבלת  להמשך  נמרץ  טיפול 
החולים  בבית  רפואי  טיפול 

כשמצבה מוגדר בינוני".

אילוסטרציה
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