
מאת שלמה גרין

מדד המחירים לצרכן עלה ב־0.3 
מהלמ"ס.  נמסר  כך  באפריל,  אחוז 

במיוחד  נרשמו  מחירים  עליות 
אחוז,  והנעלה 2.4  הלבשה  בסעיפי 
תחבורה  אחוז,   1.5 טריים  פירות 
1.5 אחוז. מתחילת השנה עלה מדד 

המחירים לצרכן ב־0.8 אחוז.
העסקאות  מחירי  מהשוואת 
מרץ   –  2019 בפברואר  שבוצעו 
העסקאות  מחירי  לעומת   ,2019
פברואר   –  2019 בינואר  שבוצעו 
2019, נמצא כי מחירי הדירות עלו 

ב־0.1 אחוז.
מתחילת  המגמה  נתוני  פי  על 
השנה, קצב העליה השנתי של מדד 
אחוז,  ל־1.2  הגיע  לצרכן  המחירים 
המ־ מדד  של  השנתי  העליה  קצב 

חירים לצרכן ללא דיור הגיע ל־0.9 
אחוז וקצב העליה השנתי של מדד 
המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות 

וללא דיור הגיע ל־0.6 אחוז.

אלימלך קויאט
בהר"ר אברהם אליעזר הי"ו

ישיבת בית אברהם סלונים ירושלים
ביתר עילית

אסתר פוקסמן
בהר"ר שלמה הי"ו
סמינר הישן
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום חמישי, י"א באייר תשע"ט

זאב פדר
בהר"ר משה הי"ו

ישיבת סערט ויז'ניץ חיפה
בני ברק

ציבי פרייליך
בהר"ר שמואל יהודה הי"ו
סמינר הישן
רמת שלמה, ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום חמישי, י"א באייר תשע"ט

אברהם ברוך קובלסקי
ב"ר דוד יהודה הי"ו
ישיבת נועם התורה

אלעד

יפי מארוקו
ב"ר אברהם משה הי"ו
סמינר ויז'ניץ
אלעד

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום חמישי, י"א בטבת תשע"ט
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רעידת אדמה 
קלה הורגשה 
ברחבי ישראל

הורגשה  קלה  אדמה  רעידת 
 20:00 השעה  לפני  מעט  אמש, 
ארץ  ברחבי  נרחבים  באזורים 
על  דיווחו  רבים  תושבים  ישראל. 
הרגשת הרעידה בערים רבות בא־
דווח  ולא  נזק  נגרם  לא  אולם  רץ, 

על נפגעים. 
כי  מסרו  הגיאופיסי  במכון 
בעוצמה  היתה  האדמה  רעידת 
ריכטר.  בסולם  דרגות   4.6 של 
וכן כי מוקד הרעידה היה בים בין 
כ־200  של  במרחק  לחיפה,  חדרה 

קילומטר מחופי ישראל.
חיים מרגליות

המתיחות במפרץ הפרסי לשיא: 

מפקד משמרות המהפכה: "איראן 
על סף מלחמה כוללת עם האויב"
שר ההגנה האיראני: "נביס את הברית של ארה"ב וישראל" ^ ארה"ב החלה לפנות עובדים לא נחוצים 

בנציגויות בעיראק בשל "איום מיידי" ^ רוסיה: "מודאגים מהמתיחות הגוברת בין ארה"ב ואיראן"

מאת יעקב א. לוסטיגמן

"איראן עומדת על סף מלחמה 
כוללת עם האויב", כך אמר אתמול 
באיראן  המהפכה  משמרות  מפקד 
למ־ בהתייחסות  סלאמי  חוסיין 
בריתה  ובנות  ארה"ב  מול  תיחות 
הוסיף  סלאמי  הפרסי.  במפרץ 
בגלל  בהיסטוריה,  הזה  "ברגע  כי 
העימותים  למגרש  נכנס  שהאויב 
נמצאים  אנחנו  הכוח,  בכל  נגדנו 
בנקודה המכריעה ביותר במהפכה 

האיראנית".
ההגנה  שר  אמר  יותר  מוקדם 
של איראן, אמיר חאתמי, כי איראן 

תביס את הברית של ארה"ב ויש־
הוסיף  חיילים  עם  בשיחה  ראל. 
סוג  לכל  מוכנה  איראן  כי  חאתמי 
משטר  למרות  צבאי  איום  של 

הסנקציות מצד ארה"ב.
האירא־ הידיעות  בסוכנות 
גורם  של  מפיו  דווח  איסנ"א  נית 
הודיעה  טהראן  כי  במשטר,  בכיר 
הבינלאומית  לסוכנות  אתמול 
על  (סבא"א),  אטומית  לאנרגיה 
חלק  ליישם  מפסיקה  שהיא  כך 
במסגרת  שלה  מההתחייבויות 
בהתאם  זאת,  הגרעין.  הסכם 
מוקדמות  איראניות  להודעות 
באופן  איראן  פורשת  לפיהן  יותר 

חלקי מההסכם. 
המלחמתיות  ההצהרות 
לאחר  באו  באיראן  בכירים  מפי 
שארה"ב הודיעה על שיגור כוחות 
בהם  למזרח התיכון,  צבא נוספים 
 B-52 מפציצי  מטוסים,  נושאת 
לאיומים  כתגובה  פטריוט,  וטילי 
אמרי־ אינטרסים  על  האיראניים 

קנים באזור. 
אתמול  הורה  במקביל, 
הממשל האמריקני לבני המשפחה 

נסיעתו הבהולה של פומפאו לבגדד 
– בעקבות מידע מודיעיני מישראל 

מאת כתב 'המבשר'

של  משגרים  הציבה  איראן 
בצרה  באזור  בליסטיים  טילים 
הפ־ המפרץ  לעבר  אותם  וכיוונה 
המודיעינית  ההתרעה  זאת  רסי, 
מידע  ארה"ב.  שקיבלה  מישראל 
הבהול  לביקורו  הביא  זה,  רגיש 
האמריקני  המדינה  מזכיר  של 
ופגישותיו  בבגדד,  פומפאו  מייק 
טען  כך   – עיראקים  בכירים  עם 
אתמול סגן ראש ממשלת עיראק 
בראיון  עלאווי,  איאד  לשעבר, 

עיתונאי.

בראיון  אמר  אל־עלאווי 
'אל  החדשות  לערוץ  שהעניק 
רשמיים  נציגים  כי  שרקיה', 
בוושינגטון אישרו לו כי שירותי 
מע־ מבצעים  הישראליים  הביון 
נשק  מערכות  אחר  מודיעיני  קב 
רק  לא  איראן,  של  בליסטיות 
בסיוע  גם  אלא  לווין,  באמצעות 
מתקדמות  קרקעיות  מערכות 

לצילום ולמעקב.
לשעבר  העירקי  הנשיא  סגן 
בכירים  שאותם  וטען  הוסיף 
סיפרו  האמריקני  הביון  במערך 
והמודיעין  הביון  שירותי  כי  לו 

במערכות  נעזרים  ישראל,  של 
קרקעיות מתקדמות אלה, לצורך 
טי־ מערכות  אחר  ומעקב  צילום 
במחוז  איראניים  בליסטיים  לים 

בצרה בעיראק.
דיווח  פי  על  זאת,  לעומת 
'רויטרס',  הידיעות  בסוכנות 
בט־ מקורות  שני  על  שהתבסס 
פומפאו  ביקור  בעיראק,  חוניים 
המו־ של  מהתרעה  נבע  בבגדד 

דיעין האמריקני, לפיה מיליציות 
הציבו  איראניות  פרו  שיעיות 
המא־ בסיסים  בקרבת  טילים 

התפרעויות ברצועה; 
רבבות הפגינו סמוך לגדר

אלפי פלסטינים התכנסו בגבול רצועת עזה במסגרת 
הפגנות יום הנכבה, כשממול צה"ל נערך בכוחות 

מתוגברים מול הגדר

מאת סופרנו הצבאי

מפגי־ אלפי  בגבול:  מתיחות 
אתמול  התכנסו  פלסטינים  נים 
במסגרת  עזה,  רצועת  גבול  באזור 
ההפגנות לציון יום הנכבה. בארגון 
חמאס פעלו להסיע את המפגינים 
במקביל  אך   – העימות  למוקדי 

פעלו להימנע מהסלמה נוספת.
כ־12,000  צה"ל,  דובר  פי  על 
הב־ לגבול,  הגיעו  מפגינים  אלף 

עירו צמיגים ויידו אבנים במספר 
ברצועת  הגדר  לאורך  מוקדים 
מט־ מספר  הושלכו  בנוסף  עזה. 

זוהו  וכן  הרצועה,  בשטח  ענים 
לגדר  התקרבות  נסיונות  מספר 
השתמשו  צה"ל  חיילי  המערכת. 
כשעה  הפגנות.  לפיזור  באמצעים 
המפ־ מרבית  כי  דווח  מכן  לאחר 

גינים החלו לסגת מהאזור ולחזור 
של  ירידה  כשנרשמה  לבתיהם, 

מדד המחירים לצרכן עלה ב – 0.3 
אחוז באפריל; עליה במחירי הדירות

עקב העומס העצום אתמול במוקד ההצטרפות ל'ערבים'

היום: 12 השעות האחרונות להצטרף 
להגרלות הענק של 'שבוע הערבים השנתי'
ההצטרפות להגרלות יתאפשרו עד השעה 21:00 בלילה, כשההגרלות יתקיימו 
אי"ה לאחר סיום קליטת ועיבוד הנתונים בימים הקרובים ^ למרות תגבורו של 
מוקד ההצטרפות הטלפוני של 'ערבים', מתבקשים הפונים להתאזר בסבלנות 

עד לקבלת מענה אנושי במספר 03-6716911

אתמול  העצום  העומס  עקב 
ל'ערבים',  ההצטרפות  במוקד 
של  שמיסודם  ב'ערבים'  הוחלט 
הצדקה  וקופות  העיר'  'קופת 
קליטת  לסיום  במקביל  כי  בא"י, 
הגרלות  בעבור  הנתונים  ועיבוד 
הצטרפות  היום  תתאפשר  הענק, 
שעות  במהלך  ל'ערבים'  טלפונית 

הבוקר ועד השעה 21:00.
הזדמנות  מהווה  ההחלטה 
לקיים  האחרון  שאחרי  הרגע  של 
שליט"א  הדור  גדולי  הוראת  את 
של  שמיסודם  ל'ערבים'  להצטרף 
בהגר־ להיכלל  ואף  העיר',  'קופת 
לות הענק. עם זאת, למרות תגבור 
מת־ ההצטרפות,  מוקד  של  נרחב 
בקשים הפונים להתאזר בסבלנות 

עד לקבלת מענה אנושי.

מיועדות  הענק  הגרלות 
לחברים  החדשים  למצטרפים 
חברים  המצרפים  הוותיקים 
המיניבר  על  ומתקיימות  חדשים, 
'נועם־1',  לשבת  ביותר  המהודר 
על הספריה היהודית הממוחשבת 
הגדולה בעולם 'אוצר החכמה', על 
מסע לוילנה ולראדין בחסות 'חפץ 
שמואל  נשמה'  עם  טיולים  חיים 
 WAFARER עגלת  על  קאופמן, 
'חסדי  בחסות  קרוס  סילבר  מבית 
כולל  תדיראן  מזגן  על  שמואל', 
החשמל  'שיא  בחסות  התקנה 
'ציפורי  במלון  שבת  על  והמיזוג', 
ש"ח  ועל 2000  חיים,  חפץ  בכפר' 
כן,  כמו  עד'.  ב'אושר  קניה  תווי 
לעיתון  שנתי  במנוי  זוכים   3 יהיו 

שנתי  במנוי  זוכים   3 'המבשר', 
במנוי  זוכים   3 'המודיע',  לעיתון 
שנתי לעיתון 'יתד נאמן', ו־3 זוכים 

במנוי שנתי לשבועון 'זרקור'.
היום  ינצלו  משפחות  המוני 
כאשר  האחרונה  ההזדמנות  את 
אחרונות  שעות   12 רק  נותרו 
להגרלות  והרשמה  להשתתפות 
הענק של 'שבוע הערבים השנתי'. 
בע־ נרשמת  רבה  כשהתעוררות 

קנייבסקי  הגר"ח  מרן  דברי  קבות 
שליט"א לקראת סיומו של 'שבוע 
על  עמד  בהם  השנתי'  הערבים 
בזמן  מהציבור  לפרוש  האיסור 
ואמר:  הכלל  של  ההתעוררות 
"בזמן שיש התעוררות גדולה לה־

צטרף ל'ערבים' שנוסד ע"י 'קופת 
העיר', אין לפרוש מן הציבור, ועל 
כולם מוטל לחוש לצער האלמנות 

והיתומים".

דיווח: נתניהו החליט סופית 
לקדם את חוק החסינות

"מגיע לאזרחי ישראל ראש ממשלה במשרה 
מלאה, אתמודד עם הדין אחרי שאסיים את 

תפקידי", אמר ראש הממשלה

מאת מאיר ברגר

בנימין  הממשלה  ראש 
נתניהו הודיע בימים האחרונים 
שבכוונתו  כנסת  חברי  למספר 
לקדם את חוק החסינות שימנע 
דווח  כך   – לדין  העמדתו  את 

אמש בחדשות 12.
מתד־ אף  ואנשיו  נתניהו 

הליכוד  סיעת  חברי  את  רכים 
איך לשווק את המהלך לציבור. 
ראש  ישראל  לאזרחי  "מגיע 
אחרי  מלאה.  במשרה  ממשלה 
אתמודד  תפקידי  את  שאסיים 
בימים  נתניהו  אמר  הדין",  עם 

האחרונים.
מה  ידעו  ישראל  "אזרחי 
חו־ הייתי  אם  בי.  ובחרו  מצבי 

הייתי  האישית  טובתי  על  שב 

מנהל את המשפט כשאני ראש 
ממשלה ולא כאזרח פרטי, אבל 
אני מבין שזה לא טובת המדי־

נה", הוסיף.
נתניהו  כי  דווח  שלשום 
הצבעות  מרתון  לערוך  מתכנן 
לאחר  מיד  החסינות  חוקי  על 
השבעת הממשלה. אם יאושרו 
חוקי החסינות הוא עשוי – כך 
על  לוותר   – ההערכה  לפי 

השימוע.
שיועבר,  החוק  פי  על 
יז־ לממשלה  המשפטי  היועץ 

הכנסת  מוועדת  לאישור  דקק 
ראש  את  לדין  להעמיד  כדי 
צפוי  לקואליציה  הממשלה. 
אין  ולכן  הכנסת  בוועדת  רוב 
בעד  תצביע  שהוועדה  סיכוי 

הסרת החסינות של נתניהו.

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

שמואל צבי גלזר 
בן הר"ר יואל יהודה גלזר הי"ו

ישיבת מיר - בית שלום
בית שמש

דבורה פרידמן
בת הרה"ג ר' משה שליט"א
סמינר הישן

ירושלים 
ם י ש ר ו א מ

בס"ד, אור ליום חמישי, י"א באייר תשע"ט

נחמן יונתן גרינוולד
בהר"ר דוד יהודא הי"ו

ישיבת אורייתא
רמת שלמה, ירושלים

הדסה אסתר מרגליות
בהר"ר שאול ז"ל
סמינר גור ב"ב
מודיעין עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום חמישי, י"א באייר תשע"ט



יום חמישי, י"א באייר תשע"ט | המבשר | עמוד ב

ח"כ האוזר: "אובדן ההרתעה בדרום ישליך 
באופן ישיר על שחיקת ההרתעה בחזית הצפון"
ח"כ ביטון אמר בנאומו כי "אפשר לבנות אסטרטגיה שתצמצם פערים ותיתן 

הזדמנות שווה לכל אדם. את זה אני בא לעשות כאן"

מאת מאיר ברגר

המ־ החדשים  הכנסת  חברי 
הבכורה  נאומי  את  לשאת  שיכו 

שלהם במליאת הכנסת. 
ח"כ צבי האוזר ציין את חמשת 
מב־ ביותר  החשובים  האתגרים 

בהם.  להתמקד  ושבכוונתו  חינתו 
"לפתחה של ישראל ניצבים שלל 
עתידנו  את  יעצבו  אשר  אתגרים, 
אני  מתוכם  לחמישה  בארץ.  כאן 
מיוחדת.  לב  תשומת  לייחד  מציע 
המזרח  גבולות  שינוי  הראשון: 
שהמציאות  ההפנמה  התיכון. 
החדשה במזרח התיכון חצתה את 
עם  התרחשה  חזור  האל  נקודת 
ישראל  בריבונות  ארה"ב  הכרת 

ברמת הגולן. 
העתקת  הוא  השני  "האתגר 
אל  האויב  משטח  הקרב  שדה 
בישראל.  האוכלוסיה  ריכוזי 
הרקטות  ירי  כי  להבין  עלינו 
לכו־ המבחן  מקרה  הוא  מעזה 

במזרח  הישראלי  ההרתעה  שר 
בנ־ לפעול  ישראל  על  התיכון. 
מר־ עזה  רצועת  לפירוז  חישות 

לשיקומה.  מקדים  כתנאי  קטות 
ישליך  בדרום  ההרתעה  אובדן 
ההר־ שחיקת  על  ישיר  באופן 

איראן  מול  הצפון  בחזית  תעה 
והחיזבללה.

ההכ־ הוא  השלישי  "האתגר 
כחלק  אוכלוסיה,  העברת  כי  רה 
מהעולם.  חלפה  שלום,  מהסכם 
אנשים  ולעקור  עוד  ניתן  לא 
ההיסטו־ מולדתם  ומנוף  מביתם, 

להזזה,  הניתן  חפץ  היו  כאילו  רי, 
צדדי.  חד  באופן  ובין  בהסכם  בין 

בין  הקשר  הוא  הרביעי  האתגר 
היהודי  העם  של  הלאום  מדינת 
מדינת  על  התפוצות:  יהדות  לבין 
ישראל לקיים ברית אחים – ברית 
ול־ התפוצות  יהדות  עם   – עולם 

דאוג שבכל זמן נתון תהא ישראל 
יהודי  כל  לקלוט  וערוכה  פתוחה 
האתגרים  מכל  אך  בכך.  החפץ 
המשמ־ האתגר  ועולה  צף  הללו 

העמוקה  ההבנה  והוא:  מכל  עותי 
מרכיב  היא  חברתית  שלכידות 
מול  אל  הישראלי,  בחוסן  הליבה 
מב־ אויב  שום  העתיד.  אתגרי  כל 

החברה  פילוג  כמו  מסוכן  לא  חוץ 
הפרד  בגדר  למחנות,  הישראלית 

ומשול.
את  הזכיר  ביטון  מיכאל  ח"כ 
ירוחם:  העיר  בראשות  פעילותו 
שלי  העשיה  של  הכותרת  "גולת 
קי־ ירוחם.  העיר  ראש  להיות  זה 

כלכלית,  רגל  בפשיטת  עיר  בלתי 

גרועה  תדמית  הלוואות  גרעונות 
הגירה שלילית. לא היתה עבודה. 
חינוך.  ועשינו  אסטרטגיה  בנינו 
בגרות  מ־60%  ירוחם  את  הבאנו 
מהפכה  עשינו  בגרות.  ל־90% 
בסטודנטים,  השקענו  הרך,  בגיל 
מ־40 הגענו ל־400. אני מספר על 
פילנתרופיה אבל בתוך זה יש בו־

שה. למה חינוך צריך להיות תלוי 
בנדבנים? 

ומה  בירוחם  הרבה  "עשינו 
שאפשר  הוא  בירוחם  שלמדנו 
הישראלית  החברה  את  לתקן 
את  לנצח  אפשר  כאן.  אנחנו  ולכן 
לבנות  אפשר  אקונומי.  הסוציו 
פערים  שתצמצם  אסטרטגיה 
אדם.  לכל  שווה  הזדמנות  ותיתן 
קו־ כאן.  לעשות  בא  אני  זה  את 
בתחומים  אותי  ימקדו  חיי  רות 
ושיווין  חינם  חינוך  הבאים: 

הזדמנויות".
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הסדרה – עם מי?
את  מחדש  הבעירו  לא  עזה  ברצועת  אתמול  'הנכבה'  אירועי 
אפשר  שאי  מלמד  אתמול  אירע  זאת  שבכל  מה  אבל  הגזרה, 
להעלות על הדעת ששקט ישרור בעוטף עזה. אמנם חמאס כשל 
מן  חלק  רק  ברצועה,  והחנויות  השווקים  את  להשבית  בנסיונו 
העסקים נענה לקריאה, אבל אין זה אומר כי העזתים למדו לסרב 
עצם  הכף.  את  שהכריעו  הם  הרמדאן  שצורכי  רק  אלא  לחמאס 
שלו  בשאיפות  שבוי  שחמאס  כך  על  מלמד  לשביתה  הקריאה 
להקל  הכל  עושה  היה  לעזתים  דואג  היה  אילו  בישראל.  לפגוע 
מילאו  מתפרעים  אלפי  עשרת  זאת  ובכל  אלה.  בימים  עליהם 
את 'מחנות השיבה' לאורך גדר המערכת. על אף הבטחות ראשי 
הגדרות,  את  לפרוץ  המתפרעים  ניסו  איפוק  על  לשמור  חמאס, 
השליכו מטעני נפץ לעבר החיילים ושיגרו בלוני תבערה והבעירו 

תשע שריפות. 

אלוף פיקוד העורף תמיר ידעי אמר לפני ההתפרעות: "הייתי 
רוצה לומר שאנחנו בתחילתה של תקופה חדשה – אבל זה ממש 
המילה  אפילו  כי  התברר  אתמול  בהתחלה".  רק  אנחנו  נכון.  לא 
התחלה נשמעת מוגזמת. ושוב הוכח כי מי שקובע את סדר היום 
שוב  צה"ל  את  אילצו  הם  אתמול  הפלסטינים.  הם  עזה  בעוטף 
עשרות  ולהציב  בגבול  כוחות  לתגבר  האימונים  משגרת  לחדול 
המערכת,  גדר  מול  אדמה  סוללות  על  לוחמים  ומאות  צלפים 
יישארו  הלוחמים  מרבית  הגדר.  מול  המרכזיים  החיכוך  במוקדי 
ברזל  כיפת  סוללות  למצב.  בהתאם  ויוקפצו  סמוכים,  בבסיסים 
שנפרסו בסבב ההסלמה האחרון נותרו בשטח. לא ברור כמה זמן 
הכוחות  ייערכו  שוב  מחר  שגרה.  של  זה  לסוג  מוכן  הצבא  יהיה 

מול ההתפרעויות. 

אתמול התברר כי גם קטאר שמזרימה מיליוני דולרים אינה 
מסכימה עם הקו התוקפני של הארגונים. השליח מקטאר מוחמד 
להסלמה  באחריות  האסלאמי  הג'יהאד  את  האשים  עמאדי  אל 
סוררים  ארגונים  לריסון  "לפעול  לחמאס  וקרא  בעזה  האחרונה 
בעזה".  בטחונית  להסלמה  וגורמים  אחריות  בחוסר  הפועלים 
את  אילצו  לדברים  והג'יהאד  חמאס  של  הנרגזות  התגובות 
מלמד  זה  הנכבה,  בעצרת  להשתתף  ולא  לארצו  לשוב  השליח 
את  אינם מכבדים  כמה  ועד  ראשי הארגונים  כמה מרושעים  עד 
דורשי טובתם המספקים להם את היכולת להמשיך ולהנהיג את 

הרצועה. עם אנשים כאלה אי אפשר לעשות עסקים. 

הרמדאן  שבתוך  שישי  יום  למחר,  המתוכננות  ההתפרעויות 
שכן  הנכבה.  יום  של  מאשר  יותר  חמורות  להיות  עלולות 
המתפרעים יגיעו לגדרות היישר מן המסגדים כשהם משולהבים 
מהם  עזתים   60 צה"ל  מאש  נפצעו  אתמול  האימאמים.  מהסתת 
אחד פצוע קשה. אבל מחר יש להניח שמספר הנפגעים יהיה גדול 

יותר עם כל מה שמשתמע מכך.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

משפט נמהר
ביותר  הגועש  השיח 
בין  בתקשורת,  אלו  בימים 
בידיעות  ובין  דעה  במאמרי 
מוטות שמתאפיינות בדעתנות 
בקרום  שעטופה  שקופה 
עוסק  אינפורמציה,  של  דקיק 
ובלימתה  המשפט  במערכת 
עליו  המרכזיים  הצירים  כאחד 

תנוע הממשלה הבאה.
עצמה,  המשפט  קהיליית 
התקשורת  באנשי  המגובה 
דרכם,  את  כה  עד  שריפדו 
פרסה  ת"ק  על  ת"ק  מזדעזעת 
המסתמנת.  הריאקציה  לנוכח 
המתנגדים  היו  כה  עד  אם 
הקולניים לדורסנות המשפטית 
ממשפחה,  שניים  מעיר,  אחד 
ושקד,  פרידמן  השרים  בדמות 
הגעש  הר  בפני  הסכר  הצבת 
על  כעולה  נראית  המשפטי 
נתניהו  ממשלת  שמחת  ראש 

החמישית.
ההסתערות  מול  אל 
החונטה  אבירי  נוקטים  הזו 
ראשם  שומרי  עם  המשפטית 
קשישי  מקרב  הפנים  זעופי 
והמסתפחים  התקשורת 
מימי  הנושנה  בשיטה  אליהם 
הנכר:  בארצות  הקולחוז 
ה'מוסרים',  כשהמומרים, 
עומד  הקהל  כי  מבחינים  היו 
ונגד  נגדם  אחת  יד  לעשות 
עד  לפריץ  הנרצעת  עבדותם 
היהודים  אחיהם  הפיכת  כדי 
מתחת  נדרסת  לאסקופה 
למגפיו, הם היו פוצחים ביללת 
להציג  וממהרים  הנגזל  הקוזק 
ועשוקים.  כנרדפים  עצמם 
היהודים,  לאחיהם  ואילו 
מעּולם,  להשתחרר  המבקשים 
של  סטיגמה  מדביקים  היו 
אמות  ונעדרי  אלימים  נוגשים 

מידה מוסריות.
את  חווה  העם  המון 
יורשי  של  ההתגלמות 
מדי  כמעט  הנגזלים  הקוזקים 
בדמות  הזה  בשבוע  ביומו  יום 
ואדומות  שחורות  כותרות 
האפלה  המזימה  על  המייללות 
השלטון  מאיישי  שרוקחים 
על  נעולים  במרתפים  הבא 
מנת לשים כביכול קץ לשלטון 
האנרכיה  את  ולהנהיג  החוק 

בהתגלמותה: כל דאלים גבר.
להרס  קטנה  דוגמה 
המשפט  מערכת  בידי  המסור 
של  הבוקר  בשעות  ניתנה 
בערך  האחרון.  הבחירות  יום 
השופט  החליט   11 בשעה 
במיוחד  כוחני  יו"ר  מלצר, 
דעת  על  הבחירות,  ועדת  של 
המצלמות  כי  בלבד,  עצמו 
מבעוד  מצוידים  היו  שבהן 
מועד המשקיפים שצוותו בידי 
בכפרים  לקלפיות  הליכוד 
הערביים – יוחרמו. למה, ככה. 
הבחירות  של  הבית  בעל  אני 
בעצם  מלצר  אמר  הללו, 
מה  וזה  השרירותית,  החלטתו 

שקבעתי.
הפרסומים שנחשפו לאחר 
הבחירות מפי אותם משקיפים 
סיפרו את הסיפור המלא שעד 
כה היה כסוד גלוי אך איש לא 
להוכיחו  ידע  ולא  עליו  הצביע 
ככל  ברוב  מדויקים.  בנתונים 
הערביים  בכפרים  הקלפיות 
וחברי  חגגה  השחיתות 
את  העניקו  הקלפי  ועדות 
בהתאם  נפשם  כאוות  הקולות 

לסיכומים בין חמולות.
לא  מלצר  השופט  אם 
החלטה  אותה  את  מקבל  היה 
נמהרת, שאיש לא יכול לערער 
הבלעדית  הסמכות  שכן  עליה 
תוצאות  שלו,  ונותרה  היתה 
מן  משתנות  היו  הבחירות 
ובעקבותיהן  הקצה  אל  הקצה 
הקואליציונית.  המפה  כל 
הדעת נותנת כי במקרה זה היו 
הערבים מקבלים ששה מנדטים 
הערבית  המפלגה  בלבד, 
את  עוברת  היתה  לא  השניה 
ההצבעה  אחוז  החסימה.  אחוז 
הכשרים  הקולות  של  הכללי 
היתה  בחסותו  מצטמצם,  היה 
מצליחה  החדש  הימין  מפלגת 
מנדטים  ארבעה  להכניס 
מסיים  היה  הימין  וגוש  לכנסת 
70 כשבידו  הבחירות  יום  את 

בריאה  ממשלה  לכונן  מנדטים 
ויציבה.

בגלל  רק  קרה  לא  זה  כל 
אחד.  שופט  של  אחת  החלטה 
הכוח  על  לומד  אתה  ומכאן 
להזיק, להרוס ולהשחית הקיים 
עוטי  בידי  פרופורציה  כל  בלי 
שמתיימרים  שחורות  גלימות 
לעבד  להלחין,  להכתיב, 
ולשורר את ההווה והעתיד של 

כל מי שחי בארץ הזאת.

משפט מהיר
מנפיקה  לבקרים  חדשות 
פולין בימים האחרונים כותרות 
מגמת  המשך  את  שמסגירות 
ההיסטוריה  ושכתוב  טשטוש 

שנכתב בדם קדושים.
שבכירי  הזמן  הגיע 
עצמם  את  ישאלו  השלטון 
מדוע בחר הצורר הנאצי, מבין 
לרשותו,  שעמדו  החלופות  כל 
שתאכלס  כזו  במדינתם  דווקא 
את מחנות המוות ומה זה אומר 

על הארץ הזו ועל יושביה. 

משפט מאיר
קבעו  רעמים,  נבראו  לא 
לפשט  כדי  אלא  חז"ל, 

עקמומיות שלב.
אמש  הרועדת  האדמה 
מתלהב  לכל  תזכורת  סיפקה 
לה'  כי  לבו  בשרירות  ומתרהב 

כל הארץ.

משלחת פלסטינית נפגשה 
עם שר האוצר כחלון

מאת שלמה גרין

כלכלית  מקריסה  החשש 
הביא  הפלסטינית  הרשות  של 
לה־ פלסטינים  בכירים  משלחת 
גיע למפגש עם שר האוצר משה 
על  להבנות  להגיע  בנסיון  כחלון 
שישראל  המסים  כספי  העברת 
פי  על  כך  הרש"פ.  עבור  גובה 

דיווח של כאן 11.
בפגישה  הדיווח,  פי  על 
השתתף השר לעניינים אזרחיים 
זוהי  א־שייח.  חוסיין  ברשות 
החזירה  מאז  ראשונה  פגישה 
שי־ המסים  כספי  את  הרש"פ 
שראל העבירה באופן חד צדדי. 
על  דווח  לא  הפגישה  לאחר  גם 
התקדמות במגעים בין הצדדים.

נעצר חשוד בגניבות 
מישיבה בירושלים

מאת חיים מרגליות

חשוד  עצרה  ישראל  משטרת 
ירושלים  במרכז  לישיבה  שפרץ 
השייך  רב  רכוש  מהמקום  וגנב 

לתלמידי הישיבה.
המש־ חקירת  של  ראשיתה 

קבלת  עם  הזמנים,  בין  בסוף  טרה 
דיווח במשטרה אודות התפרצות 
ומה־ ירושלים  במרכז  לישיבה 

תלמידי  של  רכוש  נגנב  מקום 
חוקרים  הגיעו  למקום  הישיבה. 
משטרת  של  פלילי  זיהוי  ואנשי 

ישראל שאספו ראיות וממצאים.

החקירה,  התקדמות  עם 
זהותו  המשטרה  חוקרי  איתרו 
של חשוד תושב ירושלים כבן 25

והוא נעצר והובא לחקירה ונחקר 
המש־ חקירת  להתפרצות.  בחשד 

טרה נמשכת.
פועלת  ישראל  "משטרת 
לרשותה  העומדים  הכלים  במגוון 
על מנת לפענח עבירות התפרצות 
למרחב  חדירה  בהן  שיש  וגניבה 
ישירה  פגיעה  עם  ביחד  הפרטי 
אל  להגיע  במטרה  וזאת  ברכוש, 
בגין  לדין  ולהביאם  החשודים 

מעשיהם", נמסר.

משרד הכלכלה הציג תכנית סיוע למפעלי הדרום
מאת שלמה גרין

נפג־ הכלכלה  משרד  בכירי 
אוחנה  טל  הערים  ראשי  עם  שו 
תכנית  את  והציגו  ביטון,  ובני 
המזרחי.  הנגב  לאזור  הסיוע 
המ־ בפני  הציגו  המשרד  נציגי 
המשרד  פעילות  את  שתתפים 
התעסוקה  התעשיה,  בתחום 
והעסקים הקטנים בשלוש השנים 
פתרונות  הוצגו  כן  האחרונות, 
במ־ האחרונים,  בימים  שסוכמו 
מספר  לבעיות  מענה  לתת  טרה 
בשבועות  שעלו  באזור  מפעלים 

האחרונים.
האחרונות  השנים  בשלוש 
משרד  של  ההשקעות  היקף 
הנגב  באזור  והתעשיה  הכלכלה 
מיליון  כ־600  על  עמד  המזרחי 
למפעלים  מענקים  מהם  שקל, 
סן  דלק  אלביט,  אבגול,  (על־בד, 
לעוד), השקעה בתשתיות באזורי 

ובינו־ קטנים  ובעסקים  תעשיה 
ירדה  האלו  השנים  בשלוש  ניים. 
על  כיום  ועומדת  באזור  האבטלה 
3.9 אחוז בעוד ב־2017 עמדה על 

4.8 אחוז.

אלי  והתעשיה  הכלכלה  שר 
הכלכלה  "פיתוח  כי  אמר  כהן 
חו־ הנו  בפריפריה  והתעסוקה 

של  והחברתית  הכלכלית  בתה 
הממשלה. אנו מביאים היום מענה 

ונמ־ המזרחי  הנגב  לתושבי  חשוב 
ותע־ יזמים  ולתמרץ  לעודד  שיך 

שיינים, להשקיע באזור. התעשיה 
היא מכפיל כוח, כאשר בנוסף על 
באופן  והכנסה  תעסוקה  יצירת 
ישיר, היא מייצרת מעגלי צמיחה 
את  שממריצה  כלכלית  ופעילות 
לצד  לעמוד  נמשיך  כולו.  האזור 
פערים  לצמצום  הדרום  תושבי 

ולפיתוח האזור".
אזורי  פיתוח  מינהל  בנוסף, 
החליט  הכלכלה  במשרד  תעשיה 
להמליץ לרמ"י על הקצאת קרקע 
בשטח של 214 דונם להקמת מפ־

על קוייס בתחום האמונה, בהיקף 
שקל  מיליון   24 של  כולל  סיוע 
במישור  הקמתו  עם  יעסיק,  אשר 
מהם   100 עובדים,  מאות  ר.ת.ם 
כי־ חיפה  מפעל  ישיר.  באופן 

שכבר  קרקע  על  יוקם  מיקליים 
מאות  הוא  אף  ויעסיק  הוקצתה 

עובדים נוספים.

שר הכלכלה חתם על צו יבוא אישי הכולל מגוון הקלות על יבוא מחו"ל
מאת שלמה גרין

אלי  והתעשיה,  הכלכלה  שר 
כהן, חתם על צו יבוא אישי ומטר־
תו להקל על היבוא האישי, ליישם 
הממשלה  שמשרדי  ההקלות  את 

נורמות  ולקבוע  זה  בתחום  קידמו 
את  ויסדירו  שיבהירו  חדשות 
הרגולציה בתחום. צו זה תואם את 
לעודד  הכלכלה  משרד  מדיניות 
להגברת  הכלים  כאחד  אישי  יבוא 
המחיה.  יוקר  והפחתת  התחרות 

לאחר  הצו  על  חתם  הכלכלה  שר 
התייעצות עם שר האוצר.

המוצ־ נכללים  הצו  במסגרת 
חלפים  מזון,  תוספי  הבאים:  רים 
כי־ דוגמת  תעבורה  ומוצרי  לרכב 

מוצרים  קסדות  לרכב,  תינוק  סא 

אבק,  שואבי  בלימה,  למערכת 
כלים,  מדיחי  מגהצים,  מקררים, 
קובע  הצו  אלחוטי.  וציוד  תנור 
בהתאם  רוחביות  כלליות  נורמות 
של  המשותפת  הוועדה  להחלטת 
לפיהן  והאוצר  הכלכלה  משרדי 
כמות  דרך  אישי  יבוא  הגדרת 

וסכום.
ביבוא  מוצר  שמייבא  צרכן 
שיצטרך  הכמות  מה  יידע  אישי, 
המו־ הכמות  הצו  לפי  בה.  לעמוד 

תהיה  צריכה  למוצרי  ביבוא  תרת 
כל  דולר,   1000 או  יחידות   5 עד 
עוד מדובר ביבוא לצריכה אישית. 
אישור  יידרש  עבורם  מוצרים 
– יקבע זמן מקסימלי למתן אישור, 
בת־ למעט  יומיים,  על  יעמוד  והוא 

חום התקשורת והתחבורה, לגביהם 
בשנתיים  יום   14 על  הזמן  יעמוד 
ימים   5 על  מכן  ולאחר  הראשונות 
תקינה  סימון  בעלי  מוצרים  (למעט 
בהם  התחבורה  בתחום  בינלאומי 

יעמוד הזמן על 4 ימים).
ייחודי  הקלות  מסלול  יפעל 
שיפוץ  לצורך  מוצרים  למייבאים 
שבונה  אדם  בית.  בניית  או  בית 
גדולות  כמויות  לייבא  יוכל  בית 
יותר מהכלל האמור, כל עוד הוא 
או  לבניה  משמש  שהיבוא  מוכיח 
שיפוץ בית – דרך כל מסמך מקו־

בל המוכיח זאת.

כינוס ראשון לשדולה לחקלאות והתיישבות
חברי השדולה, ממפלגות הקואליציה והאופוזיציה, דנו בין היתר בסוגיות 

שמירה על אדמות המדינה ודאגה לדור ההמשך של החקלאים

מאת דוד שמואלי

החקלאות  למען  השדולה 
אתמול  התכנסה  וההתיישבות 
הכנסת  יצאה  מאז  לראשונה 

ה־21 לדרך.
בדיון השתתפו חבר הכנסת 
מפל־ מאיחוד  סופר  אופיר 

אלון  הכנסת  חברי  הימין,  גות 
שפע  ורם  בן־ברק  רם  שוסטר, 
טל  וח"כ  לבן  כחול  ממפלגת 

רוסו ממפלגת העבודה.
בע־ דיון  התקיים  בשדולה 
במ־ החקלאי  המשק  של  תידו 
דינת ישראל ובין היתר בסוגיות 

של שמירה על אדמות המדינה, 
הח־ של  ההמשך  לדור  דאגה 

הרווחיות  והבטחת  קלאים 
שלהם.

תמימי  השדולה  "חברי 
שנהוג  למה  בניגוד  כי  דעים, 
רק  איננה  החקלאות  לחשוב, 
המ־ במשק,  חשוב  יצרני  מגזר 

באיכות  וירקות  פירות  ספק 
יש  בישראל  בשגרה.  גבוהה 
בהבטחת  מפתח  תפקיד  לה 
העורף  של  התזונתי  הבטחון 
בשעת חירום ומלחמה. על מנת 
של  הלאומי  הבטחון  את  לבצר 
אספקת  בהיבטי  ישראל  מדינת 

שהחקלאות  לדאוג  יש  המזון, 
לאומי  כערך  תוכר  בישראל 
מנת  על  בשגרה,  גם  ותשגשג 
להבטיח את התוצרת החקלאית 
בתום  נמסר  חירום",  בשעת 

הדיון.
אמרו  שפרסמו  בהודעה 
עוד חברי השדולה, "סיכמנו על 
המשך שיתוף פעולה בינינו ועל 
שוטפים  עבודה  קשרי  יצירת 
מש־ ועם  החקלאים  ארגוני  עם 

בדבר.  הנוגעים  הממשלה  רדי 
שיתוף הפעולה חוצה המפלגות 
חשוב  הוא  להתגבש  שהצליח 

ומבורך".

צילום: דוברות המשטרה

צרפת: נחשף ציון קדשו של הראב"ד 
ובנו רבי יצחק סגי נהור בעיר וובר

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר ארגון 'אהלי צדיקים' ל'המבשר': "זהו יום היסטורי 
- לאחר שנים רבות יוכלו המוני בני ישראל להתפלל על ציונם של רבינו 

הראב"ד ובנו רבינו יצחק סגי נהור זי"ע"

מאת א. למל

רבות  שנים  של  עמל  לאחר 
אתמול  נחשף  מרובים  ומאמצים 
צדיקים  אהלי  אגודת  ידי  על 
גבאי,  מאיר  ישראל  הרב  בראשות 
ציון קדשו של גדול הדורות רבינו 
הראב"ד ובנו רבינו יצחק סגי נהור, 
ּפוְֹסְקֶייר,  מולדתם  בעיר  הטמונים 
שבצ־ פרובנס  שבחבל  וובר  כיום 

רפת.
הרב גבאי סיפר אמש בשיחה 
עם כתב 'המבשר': "אנו לאחר יום 
להקים  בס"ד  זכינו  בו  היסטורי 
מצבה על ציונו של רבינו הראב"ד 
עם בנו רבינו יצחק סגינהור.  יחד 
לא ניתן לתאר את השמחה וההת־

של  רבות  שנים  לאחר  רגשות 
למקום  להגיע  בירור  אחר  בירור 

הנכון.
לא  הרשויות  השנים  "במשך 
הסכימו להקים מצבה במקום והע־

בסיעתא  כעת  רבים,  קשיים  רימו 
מרובים  מאמצים  לאחר  דשמיא 
ובהסכמתם,  הרשויות  ובאישור 
הוקמה המצבה על ציון קדשם, ומ־
לה־ ישראל  בני  המוני  יכולים  עתה 

תפלל ולהעתיר במקום קדוש זה. 
אברהם  רבי  הראב"ד  רבינו 
ישיבה  ראש  מּפוְֹשְקֶיָרה,  דוד  בן 
פרובנס  שבחבל  ּפוְֹסְקֶייר  בעיר 
'הראב"ד  גם  כונה  שבצרפת, 
השלישי' 'הראב"ד מקרית יערים' 
של  חתנו  היה  ההשגות'.  ו'בעל 
הראב"ד השני בעל ספר האשכול. 
הוא  ביותר  המפורסם  חיבורו 
תורה  משנה  על  הראב"ד'  'השגות 

של הרמב"ם.
היה  נהור  סגי  יצחק  רבינו  בנו 
בפרובנס  הראשונים  מהמקובלים 
שבצרפת, קיבל את חכמת הקבלה 
הראב"ד  ומזקנו  הראב"ד  מאביו 

עזרא  רבי  של  רבם  היה  השני. 
של  רבותיו  מגרונה,  עזריאל  ורבי 
מת־ המקובלים  בספרי  הרמב"ן. 
קופתו הוא מכונה בכינוי 'החסיד', 
בחיי  רבינו  שמו.  את  לפרט  בלי 

מזכירו בתואר 'אבי הקבלה'.
העיד  ריקנאטי  מנחם  רבי 

האדם  בפני  מכיר  שהיה  עליו, 
או  חדשה  נשמה  הוא  אם  שנולד 
רבי  בגלגול.  שמוחזרה  נשמה 
שהיה  עליו  מעיד  החייט  יהודה 
מי־ יד  על  ששאף  באוויר  מרגיש 

החולה  יקום  אם  חולה,  של  טתו 
מחליו או ימות.

היסטוריה באיחוד האמירויות: 
התמנה רב ראשי לקהילה היהודית
הרב יהודה סרנה מניו יורק התמנה לרבה הראשי הראשון של איחוד 

האמירויות, ויפעל למען מאות היהודים ואנשי העסקים המתגוררים במקום
 מאת א. למל

באיחוד  ממש  של  היסטוריה 
סרנה,  יהודה  הרב  האמירויות. 
הת־ יורק,  ניו  אוניברסיטת  רב 
של  הראשון  הראשי  לרבה  מנה 
למען  ויפעל  האמירויות,  איחוד 
העסקים  ואנשי  היהודים  מאות 
מגיעים  או  במקום,  המתגוררים 

מעת לעת. 
לא  החדש  הראשי  הרב 
באיחוד  לגור  עתה  לעת  יעבור 
פי  על  יגיע  אלא  האמירויות, 
פעמים  ארבע  לפחות  הסיכום 
בשנים  הוקם  שם  לדובאי  בשנה 
מרכזי  כנסת  בית  האחרונות 

ליהודים החיים במדינה.
את  בדובאי  יוביל  הוא 
בפסח,  תשרי,  בחגי  התפילות 
נוספות.  ובהזדמנויות  בשבועות 
יישאר  סרנה  הרב  זאת,  עם  יחד 
במקביל בתפקידו באוניברסיטת 

ניו יורק.
היהודית  הקהילה  אנשי 

וחשאית  שקטה  קבוצה  בדובאי, 
בשלוש  מפעילים  באמירות, 
כנסת  בית  האחרונות  השנים 
לא  וילה  בתוך  שפועל  סודי 
המ־ מגורים.  בשכונת  מסומנת 

וכמעין  כנסת  כבית  משמש  קום 
המטבח  מאולתר.  הארחה  בית 
וישנם  כמובן,  למהדרין  כשר 
כמה חדרי שינה לחברי הקהילה 
מרוחקים  באזורים  המתגוררים 
בשבתות.  לאירוח  הכנסת  מבית 
הכל  בדיסקרטיות,  נשמר  הכל 

היה בחשאיות. 
העבר,  נחלת  היה  זה  כל  אך 
הזו  הפעילות  כל  עתה  עד  אם 
כמובן  ל'רדאר',  מתחת  נעשתה 
שהתנו  השלטונות  של  באישור 
לא  שהיא  בכך  הפעילות  את 
מבחי־ מעתה,  גלויה,  תהיה 

רשאית  לפחות,  הרשויות  נת 
הקהילה היהודית בדובאי לקיים 
באופן גלוי חיים יהודיים, והצעד 
רשמי  רב  למנות  היה  הראשון 

לקהילה היהודית בעיר.

היום  עד  שחיה  הקהילה 
נכללה  מחתרתית,  בצורה 
האמירויות  ברשומות  לראשונה 
כקהילה דתית, בין הדתות השו־

האמירויות,  באיחוד  שחיות  נות 
של  קהילה  בני  החוק,  פי  כשעל 
את  לקיים  רשאים  מוכרת'  'דת 
מנהגי דתם באופן חופשי ובגלוי.

היהודית  בקהילה  ההכרה 
אירוע  לרגל  רשמית  הוכרזה 
קיום  ודו  שלום  לעודד  שנועד 
דתות  בני  בין  המדינה  סובלני 
היהודים  גם  ולראשונה  שונות, 

נכללו בספר זה.
זה  לראשונה  רואים  "אנחנו 
מת־ יהודית  קהילה  שנים  מאות 

הערבי.  בעולם  במדינה  חדשת 
שנמצאים  יהודים  מאות  שם  יש 
ניתן  ואנחנו  עבודה  לרגל  באזור 
לו",  זקוק  שיהודי  מה  כל  להם 

הוסיף הרב סרנה.
יצליח  כי  תקוה  הביע  הוא 
שתז־ באופן  הקהילה  את  לפתח 
דקק בעתיד לרב במשרה מלאה.

שבדיה: המוסלמי שדקר 
את היהודיה נלכד בדנמרק

זעם בקהילה היהודית על דברי המשטרה כי יתכן ולא מדובר באירוע 
אנטישמי היות והתוקף 'לוקה בנפשו'

מאת א. למל

הקשה  הפיגוע  לאחר  יממה 
היהודית  הקהילה  את  שזעזע 
בשבדיה, במהלכו נדקרה באורח 
שעבדה  יהודיה  מאוד,  קשה 
למ־ בדרכה  היהודית  בקהילה 
משטרת  הצליחה  עבודתה,  קום 
צעיר  הדוקר,  את  ללכוד  שבדיה 

מוסלמי שנמלט לדנמרק.
המקומיים  התקשורת  כלי 
בזכות  זוהה  התוקף  כי  דיווחו 
ועדי  אבטחה  מצלמות  צילומי 

ראיה. 
המקומיים  התקשורת  כלי 

בנפשו,  לוקה  הדוקר  כי  דיווחו 
מסרה  השבדית  המשטרה  ולכן 
כי ככל הנראה אין מדובר בפשע 

שנאה על רקע אנטישמי. 
במאלמו  היהודית  בקהילה 
אם  לדברים. "גם  בביטול  הגיבו 
לבדוק  צריך  נפש  חולה  הוא 
הם  הולך",  הוא  מסגד  לאיזה 

אמרו. 
שנתיים  כי "לפני  אמרו  עוד 
שכי־ אימאם  הזאת  בעיר  היה 

של  'צאצאים  היהודים  את  נה 
נגדו  הוגשה  וקופים'.  חזירים 
בהלסי־ הקהילה  ידי  על  תלונה 

נודע  ימים  חמישה  לפני  נבורג. 

'פתאום'  לדין.  יועמד  שהוא 
בדרכה  כשהיא  יהודיה  נדקרת 
מוקדמת  בשעה  הקהילה  לבנין 
ידי  על  ריק  כמעט  כשהרחוב 
אנטישמיות  בגלל  ולא  'מישהו' 
את  שמצא  נפש  חולה  גם  והוא 
לדנמרק  מהלסינבורג  הדרך 

בהפלגה".
להתעלם  מנסה  "המשטרה 
ממה שברור לכל, כי אותו צעיר 
בכוונה  לקרבן  ארב  מוסלמי 
תחילה, ופצע אותה באורח קשה 
רק כי היא יהודיה, והוא מוכרת 
כרעייתו של מזכיר הקהילה, לא 

נאפשר לכך להמשיך".



המבשר | יום חמישי, י"א באייר תשע"ט | עמוד ג

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האיראנית,  הטרור  פעולת 
המו־ באמצעות  שלשום  שבוצעה 

בתימן,  השולטים  החות'ים  רדים 
הנפט  שאיבת  מתקני  כנגד  וכוונה 
של סעודיה, זכתה אתמול לתגובה 

מוחצת מכיוונה של סעודיה. 

הרשמיים,  הדיווחים  פי  על 
תי־ דרום  של  הממשלה  כוחות 
סעודיה  ידי  על  המנוהלת  מן, 
הסו־ המדינות  של  והקואליציה 

אתמול  יצאו  בה  התומכות  ניות 
המורדים  כנגד  נרחב  למבצע 
ולקחו  מהם   97 הרגו  החות'ים, 

בשבי 120 נוספים. 
כי  סעודיה  דיווחה  שלשום 
בשני  לפגוע  הצליחו  החות'ים 
והובילו  שלה,  שאיבה  מתקני 
סעודיה  זמני.  באופן  להשבתתם 
גדול,  אינו  שנגרם  הנזק  כי  טענה 
עצירת  את  מצריך  שהוא  למרות 
כן  כמו  הללו.  במתקנים  השאיבה 
שנ־ לנזקים  כי  סעודיה  הצהירה 
גרמו למתקני השאיבה, לא תהיה 
הייצוא  כמות  על  השפעה  שום 

היומי של הנפט מסעודיה. 
המתנהלת  הלחימה  במסגרת 
הצליחו  האחרונות,  בשנים  בתימן 
שורה  לפועל  להוציא  החות'ים 
סעודיה.  שטחי  בתוך  תקיפות  של 
הללו  המתקפות  בוצעו  בתחילה 
באמצעות ירי ארטילרי וירי רקטות 
באזורים  סעודיה,  שטחי  תוך  אל 
תימן,  עם  שלה  לגבול  הסמוכים 

טי־ לירות  החות'ים  עברו  ובהמשך 
לים בליסטיים שקיבלו מידי איראן, 

אל עומק השטח הסעודי. 
שבוצעה  האחרונה  הפעולה 
ממולכדים,  מל"טים  באמצעות 

ביכולו־ מדרגה  קפיצת  מהווה 
את  לעקוף  החות'ים  של  תיהם 
של  האווירית  ההגנה  מערכות 
מדויק  באופן  ולפגוע  סעודיה, 

במטרות שסימנו להם.

סעודיה במתקפה נגד החות'ים: 
97 נהרגו ו־120 נוספים נלקחו בשבי 

הנקמה הסעודית בתימן:

סין זועמת על צרפת שהעניקה מקלט מדיני למשפחת ראש האינטרפול לשעבר 
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

סין  של  דרישתה  בעקבות 
לשעבר,  האינטרפול  ראש  שאשת 
מנג הונגווי, תוסגר לידיה, הבהירה 
ממשלת צרפת אתמול כי החליטה 
בתגובה  מדיני.  מקלט  לה  להעניק 
בה  נזעמת,  הודעה  סין  פרסמה 
ממשלת  שביצעה  הצעד  כי  קבעה 
של  לרעה  "ניצול  מהווה  צרפת 

הנהלים החוקיים". 
מנג הונגווי עמד בראש האינ־

למעלה  ולפני  סין,  כנציג  טרפול 
מחצי שנה הוא נעלם בעת שביקר 

במולדתו, אליה יצא מצרפת שבה 
העול־ למפקדה  בסמוך  התגורר 

מית של האינטרפול. 
לאחר  רק  התפוצצה  הפרשה 
על  דיווחה  מנג  של  שרעייתו 
מספר  וכעבור  בסין,  היעלמותו 
הוא  כי  להודות  סין  נאלצה  ימים 
כשבמקביל  בידיה,  ומוחזק  עצור 
התפטרות  הודעת  פרסמה  היא 

משמו. 
נע־ הונגווי  כי  טענו  בבייג'ינג 

צר לאחר שהצטברו חשדות נגדו 
בפרשות שחיתות שונות, שהעידו 
על ניצול לרעה של הסמכות שני־

המערב  במדינות  אך  בידיו,  תנה 
היו מי שטענו כי הונגווי לא נכנע 
ממנו  שדרשה  ממשלתו  ללחצי 
להשתמש בכלים של האינטרפול 
סינים  משטר  מתנגדי  לרדוף  כדי 
שנמצאים מחוץ לגבולות המדינה, 

ובשל כך הוא נעצר. 
גם  כי  סין  טענה  בהמשך 
שותפה  היתה  מנג  של  רעייתו 
ודרשה  שלו  השחיתות  למעשי 
כאמור  אך  לידיה,  הסגרתה  את 
להעניק  אתמול  החליטה  צרפת 
לה מקלט מדיני, ועוררה את זעמה 

של סין. 

זה לעומת זה

ביטוי הולם | הרב י. טוורסקי

החוגגים  תועים  יהודים  של  חגאותיהם 
את עצמאותם המפוקפקת מדי שנה, ושאר 
לעניין  עשויים  אינם  האוויליים,  האירועים 
תופסים  אינם  אכן  הם  וכלל.  כלל  אותנו 
היהדות  במחוזות  מיוחדת  לב  תשומת 

הנאמנה.
מאידך, השיח הציבורי בימים אלו הומה 
אלף  להבדיל  אחר,  חג  יום  סביב  וגועש 
שהתקבל  בעומר  ל"ג  יום   – הבדלות  אלפי 
על  ושמחה,  חן  עתיר  אותנטי  יהודי  כחג 
הבאים  ואירועיו,  הליכותיו  מנהגיו,  שלל 
לידי ביטוי בעיקר בעליה הגדולה אל אתרא 

קדישא מירון.
לכן, ישנה תחושה דקה המפעמת עמוק 
בפנים, שיש איזשהו חשבון נסתר בסמיכות 
האחרים,  האירועים  אל  ההילולא  של  הזמן 

להבדיל.
וזימנה  העליונה  ההשגחה  הועידה  כמו, 
וכלל  הרשויות  עבור  כפרה  של  הזדמנות 
ענק  אירועי  ארגון  על  האחראיים  הגורמים 

בארצנו הקדושה.
הסוחף  ביותר  ענק  אירוע  לכם,  הנה 
תרצו  אם  בין  אדם  בני  למיליון  קרוב  סביבו 
הינו  במירון'  בעומר  ל"ג  'אירוע  לא.  אם  בין 
ביותר  הגדול  האירוע  ומוצק  רשמי  באופן 
המתרחש מדי שנה כאן בארץ, וכל זה קורה 
נוכח עיניהם הקרועות של כאלו שפעם עוד 
חלמו על חילונה של המדינה והפיכתה לארץ 

מערבית נטולת סממנים חרדיים.
לא אך זאת, מאירוע שהיה מורכב בחלקו 
ההוללות  חלק  את  גם  שחיפש  מציבור 
התנא  אל  הקרבה  את  דווקא  ולאו  לצערנו, 
ויותר.  יותר  לנקי  הדבר  הופך   – הקדוש 
בכוונות  המקום  אל  נוהרים  האלפים  מאות 
טהורות וברצון עז להשתתף בשמחת התנא 
ולשפוך צקון שיח בסמוך ונראה למקום ציון 

המצוינת.
כמעט  כבר  פעם,  נראים  שהיו  מחזות 
זאת  ובכל  ההר,  במעלה  כיום  נראים  ואינם 
עדיין האירוע הולך וגדל משנה לשנה ושומר 

על ייחודיותו כאירוע הענק של המדינה.
עשה  זה'  לעומת  'זה  כי  היא  ההרגשה 
ארץ  היא  הארץ  כי  לנו  רומזים  אלוקים. 
שום  יצלח.  לא  עליה  יוצר  כלי  וכל  הקודש 
טעם  בו  שאין  אחר  או  כזה  ממלכתי  אירוע 
קדושים  לאירועים  ישווה  לא  יהודיים  וחן 
מצדיקים   – קודש  בהררי  יסודתם  אשר 

ושרפי עליון.
 – הרכבת  אל  לקפוץ  הזמן  אפוא  כעת 
אנו  אכן  כי  ולוודא  נסיעה  מקום  להזמין 
אל  גם  וכי  הנכבדים,  הנמענים  בין  גם  נמנים 
לשמחת  אישית'  'הזמנה  נשלחה  כתובתנו 
שלמה  רבי  הרה"ק  אומר  שהיה  כפי  התנא, 
מזוועהיל זצוק"ל שכל מי שמופיע בהילולא 
שלא  מי  ואילו  'הזמנה',  שקיבל  הוא  סימן 

מגיע כנראה לא זכה לכך. הלוואי שנזכה. 

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

איראן בורחת מהתמודדות פנימית
האס־ המדינה  אל  העולם  עיני  נשואות  ושוב 
לאמית המובילה כיום את הרדיקליות והקיצוניות 
ה"דתית" של האסלאם הרצחני – מדינת האייתו־
לות איראן. המתח בינה ובין נשיא ארצות הברית 
הגרעין  הסכם  ביטול  לאחר  זאת  גובר,  הצבעוני 

והחרפת הסנקציות. 
ד“ר דורון יצחקוב, חוקר במרכז בגין סאדאת 
בר־אילן  באוניברסיטת  אסטרטגיים  למחקרים 
ועמית מחקר במרכז אליאנס ללימודים איראניים 
שהובא  מאמר  פרסם  תל־אביב,  באוניברסיטת 
כש־ באיראן,  הנעשה  את  סוקר  הוא  בו  ב'מידה', 
כדי  מבחוץ  אויבים  מחפשת  שוב  איראן  לדעתו, 

לברוח ממשבר פנימי. הנה חלקים ממאמרו.
"עם בוא האביב ציינו ברפובליקה האסלאמית 
ששורשי  העובדה  חרף  (נורוז),  השנה  ראש  את 
כמדי  הטרום־אסלאמית.  בתקופה  מקורם  החג 
לעיר  ח‘אמנאי,  עלי  העליון,  המנהיג  הגיע  שנה 
בניגוד  ה'חג'.  נאום  את  לשאת  מנת  על  משהד 
להבליט  שש  שלא  ח‘ומייני  האייתוללה  לקודמו 
מתוקשר  נאום  העליון  המנהיג  נשא  האירוע,  את 

היטב במסגד 'אמאם רזא'.
ביקורת  ובהן  מרכזיות  ֶתמות  מספר  "לצד 
התמקד  המבצעת,  הרשות  תפקוד  על  מרומזת 
הסנקציות  נוכח  איראן  של  במצבה  הנאום  עיקר 
כי  ברור  חוץ.  כלפי  אשמה  חצי  שלל  הפניית  תוך 
הצבת הגורם החיצוני במרכז הנאום נועדה להסיט 

את הדיון מהכשלים הניהוליים מבית.
שהפך  המוטיב,  את  ח‘אמנאי  הדגיש  "בנאומו 
תחת  איראן  נמצאת  לפיו  בנאומיו,  לשגרה  כמעט 
טע־ שטח  אף  הוא  אויביה.  מצד  כלכלית  מתקפה 
נות כבדות כנגד מדינות אירופה וכינה את המנגנון 
הפיננסי אותו גיבשו על מנת לסייע לאיראן בעידן 

הסנקציות האמריקניות כבדיחה.
"יצירת קו אפולוגטי המבליט את היריב החי־
התעלמות  תוך  לגיטימי,  והבלתי  המאיים  צוני, 
מכשלי הממשל ולשם חיזוק האחדות מבית, אינו 
ככלל.  ובשיעה  בפרט  האיראנית  בהוויה  חדש 
העיסוק האינטנסיבי של בכירי הממסד המהפכני 
בהגדרת היריב על־פי צרכיהם הפך עם הזמן לאופן 

הפעולה המועדף של הרפובליקה האסלאמית.
נרחב  שימוש  עושה  מהפכנית  "אידאולוגיה 
כתנאי  ממנו,  הנשקפות  והסכנות  היריב  בתיאור 
הכרחי להצדקת דרכה וערכיה. שרידותו של מש־
טר מהפכני תלויה לא פעם במידה בלתי מבוטלת 
בשימור תודעת היריב, וגם תפיסת האיום המוצגת 
על־ידי בכירי הרפובליקה האסלאמית נשענת על 
קיומו  את  המבליטה  ותעמולתית  רעיונית  תבנית 
השלטון  אושיות  על  המאיים  חיצוני  אויב  של 

באיראן.
"ראוי לזכור כי השלטון הנוכחי החל את דרכו 
הזרמים  בין  לחבר  והצלחתו  התנגדות  כתנועת 
יכולתו  על  התבססה  האיראנית  בחברה  השונים 
כוחות  איחוד  משותף.  יריב  כנגד  כוחות  לאיחוד 
הצו־ בין  שהבדילה  תודעתית  הבניה  על  נשען  זה 

על  הנשען  לגיטימי  בלתי  לשליט  הדרך,  ישר  דק, 
האתיקה  וכנגד  העם  רצון  כנגד  המערב  תמיכת 

האסלאמית.
המשמשת  ההגות  בין  דמיון  קווי  לזהות  "ניתן 
נר לרגלן של תנועות רדיקליות הקוראות לשיבה 
שה־ כפי  הרעיונית  התבנית  לבין  האסלאם  לחיק 
אייתוללה  המהפכה,  מחולל  של  בהגותו  שתקפה 
כגורם  המערב  את  תפסו  אלו  גם  אלה  ח‘ומיני. 
צודקת  מוסלמית  חברה  של  להגשמתה  מפריע 

המתבססת על נאמנות לצו עליון מוסלמי.
"עם זאת, הממסד המהפכני האיראני ביסס את 
הדת  את  המשלבת  היברידית  תבנית  על  שלטונו 
עם יסוד רפובליקני; קרי, אלה החייבים את מיקו־

מם בממסד לרצון העם (הנבחרים) ואלה שמקומם 
(הממונים).  העליון  המנהיג  על־ידי  נקבע  בהנהגה 
דגם  כל  השולל  אידיאולוגי  קו  מציגה  זו  תבנית 
שלטון  את  כנגדו  ומציב  במערב  הנהוג  שלטוני 

חכם ההלכה כתפיסה חברתית צודקת יותר.

שימור הלהבה

מהווה  עשורים,  ארבעה  בחלוף  כי  "נראה 
מבוטל  בלתי  אתגר  המהפכני  הלהט  של  שימורו 
לאחר  נולדו  מאזרחיה  אחוז  שכשבעים  בחברה 
את  לזכור  מנת  על  מדי  צעירים  היו  או  המהפכה 
המהפ־ להבות  שימור  לה.  שקדמו  ההתרחשויות 
כה, כמטרה העומדת בפני עצמה, אינו מספק יותר 
לניהול  המאמצים  מירב  את  להפנות  יש  ולפיכך 
בשעה  צרכיה.  על  שיענה  באופן  המדינה  ענייני 
הת־ ובגבור  העם,  למצוקות  אפקטיבי  מזור  שאין 
סיסה החברתית, חוזר הממסד המהפכני על הניגון 

העתיק התולה את האשם בגורם החיצוני.
הממסד  של  חלקו  מה  השאלה  עולה  "מכאן 
האם  הכלכליות.  ובמצוקות  הגוברת  באבטלה 
העליה החדה במוצרי המזון הבסיסיים היא תולדת 
הסנקציות בלבד, או שמא קיימים כשלים מבניים 
הרנטירי  המבנה  כדוגמת  האיראנית?  בכלכלה 
המתבסס על הכנסות הנפט והגז, והמבנה הכלכלי 
הדואלי המכיל שני צירים מקבילים: הציר הרשמי 
המ־ והציר  הממשלה,  תקציב  באמצעות  המיושם 
קביל הידוע בכינויו 'כלכלת הבוניאדים' שמקשה 

על הכנסות המדינה ממיסים.
המטבע  ערך  את  שפקד  המשבר  של  "בשיאו 
פירטו  בו  איראן  לנשיא  מכתב  נשלח  האיראני 
והצ־ למשבר  הסיבות  את  אקדמיה  אנשי  מספר 

בין  כללו  המלצותיהם  המצב.  לשיפור  עותיהם 
כמקור  האנרגיה  בשוק  התלות  צמצום  א.  השאר: 
הכנסה עיקרי; ב. העדפת הייצור המקומי על פני 
ייבוא מוצרים זולים; ג. הפסקת התערבות הממסד 
מכלכלה  הדרגתי  מעבר  ד.  בכלכלה;  הבטחוני 
תמריצים  מתן  ה.  חופשי;  שוק  לכלכלת  מוכוונת 
וגביית  הפיקוח  הגברת  ו.  פרטיים;  למשקיעים 
מיסים מחברות ותאגידים. חרף ההמלצות המבו־
ססות, ולמרות הוראתו של המנהיג העליון ליישם 
'כלכלת התנגדות' הנשענת על ייצור מקומי, נראה 

כי עד כה לא נעשו צעדי יישום אפקטיביים'
המים  משק  ניהול  היא  נוספת  "דוגמה 
הכפרי  במרחב  נרחבים  חלקים  והתייבשות 
בעשור  עמוק  במשבר  החקלאות  את  שהותירה 
המ־ אם  השאלה  עולה  זה  במקרה  גם  האחרון. 

או  השנים  באותן  בגשמים  מהמחסור  נבע  שבר 
משמרות  שהובילו  הסכרים  בניית  ממדיניות 
שה־ השטפונות  בין  קשר  קיים  והאם  המהפכה, 
תרחשו לאחרונה והותירו 500,000 אזרחים בעיר 
אהואז ללא קורת גג לבין פרויקט הקמת הסכרים 
ראוי  הבטחוני.  הממסד  שהוביל  כארון  נהר  על 
מצד  חריפה  ביקורת  מושמעת  זמן  מזה  כי  לציין 
הק־ מדיניות  בענין  באיראן  הסביבה  איכות  אנשי 
המאה  של  התשעים  בשנות  שהחלה  הסכרים  מת 
העשרים, קרי, בתקופת שיקומה של איראן לאחר 

מלחמתה עם עיראק.
ההתנגדות  תנועת  כי  ולומר  לסכם  "ניתן 
האיראנית שקרמה עור וגידים על רקע התנגדותה 
לשלטון המונרכיה הּפהלוית חרטה על דגלה מסר 
של צדק חברתי, חלוקה צודקת של העושר ושח־

רור המערכת הפוליטית והכלכלית מתלות בגורם 
זר. חרף כל זאת, הבטחתו של מחולל המהפכה כי 
לא  החברה  תחלואי  לכלל  הפתרון  הוא  האסלאם 
מומשה והקצאת המשאבים הותירה רבדים שונים 

בחברה האיראנית בצד המקופח.
עק־ על־פי  הכלכלי  המודל  יישום  כי  "נראה 
עתה,  לעת  נתקל,  האסלאמית  ה'הלכה'  רונות 
בקשיים ולא בהכרח עקב הסנקציות בלבד. נכונה 
העובדה כי במצע הכלכלי האסלאמי זוכה הקצאת 
משאבים לקידום 'ציר ההתנגדות' לצידוק 'הלכתי' 
הנובע מהכלל המבהיר כי אלה ה'נמצאים במער־
כה למען האסלאם' רשאים לזכות בכספי הצדקה. 
האסלאמית  הרפובליקה  של  שאיפתה  זאת,  עם 
להפוך להגמון אזורי מאלצת את קברניטיה להסיט 
חשבון  על  לגבולותיה,  מחוץ  אל  רבים  משאבים 

אזרחיה".

נקמה סעודית. צנעא בירת תימן
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הושק קמפיין ציבורי: לבטל 
את חוק ההתנתקות

נפתח הקמפיין להעברת החוק לביטול חוק ההתנתקות מצפון השומרון ^ ראש 
המועצה האזורית דגן: "זו השעה. אין זמן נכון מזה לתקן את העוול"

מאת מאיר ברגר

ומוע־ שא־נור  חומש,  מגורשי 
מוותרים  לא  שומרון,  אזורית  צה 
החל  ההתנתקות.  חוק  ביטול  על 
ראש  של  בהובלתו  יפתחו,  מהיום 
המועצה האזורית שומרון יוסי דגן 
בקמ־ בעצמו,  משא־נור  מגורש   –
ציבורי  לחץ  יצירת  שמטרתו  פיין 
על איחוד מפלגות הימין ועל בכי־
לביטול  החוק  להכנסת  הליכוד  רי 
של  היסוד  לקווי  ההתנתקות  חוק 

הממשלה ולתנאי חיוני בה.
שי־ הימין  מפלגות  איחוד 

ומתן  במשא  הדרישה  את  לב 
הקואליציוני אולם מגורשי חומש 
שהדרישה  לוודא  רוצים  ושא־נור 

גם תתקבל.
שלט  יוצג  מהקמפיין  כחלק 
האדו־ השלטים  דוגמת  אדום 
ביהודה   A לשטחי  בכניסה  מים 
"השטח  הכיתוב:  ועליו  ושומרון, 
יש־ בשליטה  שטח  הוא  שלפניך 
ראלית מלאה – הכניסה ליהודים 
להמחיש  במטרה  זאת  אסורה", 
שטח  של  האבסורד,  את  לציבור 
אך  ישראלית  בשליטה  שנשאר 
ליהודים  אסורה  אליו  הכניסה 
חו־ בישובים  שקרה  כפי  בלבד, 
שפונו  וכדים  גנים  שא־נור  מש, 

בהתנתקות.
לצי־ פניה  הקמפיין  בהמשך 

ומפלגות  השרים  מול  לפעול  בור 
ההתנתקות  חוק  את  לבטל  הימין 
הק־ שם.  שנוצר  האבסורד  ואת 
פעילות  מודעות,  יכלול  מפיין 

שטח  ופעילות  פגישות  פוליטית, 
ציבורית גדולה, שעליה לא פורט 
מדובר  הנראה  כפי  אבל  כרגע 
בפעילות גדולה של אלפי אנשים.
"אין זמן נכון מזה, לתיקון הע־

וול אחת ולתמיד", אומר יוסי דגן, 
הממשלה  אלו  בימים  "מורכבת 
פעם  אי  שהיתה  ביותר  הלאומית 
למדינת ישראל, ממשלה שאין בה 
שההתנתקות  לומר  שמוכן  אחד 
הזו  הממשלה  טעות,  היתה  לא 
ההתנת־ חוק  את  לבטל  צריכה 

סיבה  ואין  השומרון,  בצפון  קות 
לקווי  ייכנס  לא  הזה  שהנושא 
היסוד של הממשלה. על האג'נדה 

ועליה  נבחרה  הזו  הממשלה  הזו 
לממש את האג'נדה הזו בפועל"

בהתנת־ שנעקרו  "הישובים 
כדים  גנים  השומרון:  בצפון  קות 
בשליטה  נשארו  ושא־נור,  חומש 
לגוש  בניגוד  מלאה  ישראלית 
קטיף, אולם בשל חוק ההתנתקות 
אסור לישראלים להיכנס למקום. 
ומועצה  שא־נור  חומש  מגורשי 
אזורית שומרון, מבקשים להחזיר 
לישראלים  התנועה  חופש  את 
עלתה  הזו  החוק  הצעת  במקום. 
שלפניה,  ובזו  הקודמת  בכנסת 
הפעם  הזו.  בכנסת  גם  תוגש  והיא 

כדי לעבור".

תוספת של 19 רכבות 
יומיות בקו לצפון הארץ

מאת חיים מרגליות

יתווספו  הבא,  מהשבוע  החל 
19 רכבות יומיות בקו נהריה – תל 
בעקבות  זאת,  שבע.  באר  אביב – 
והמודיעין  התחבורה  שר  החלטת 
את  בחזרה  להעלות  כ"ץ,  ישראל 
לפני  שצומצמה  הרכבת,  תדירות 
הפעלת  בעקבות  חודשים  מספר 

הקו המהיר לירושלים. 
רכבת  תפעיל  זאת,  במסגרת 
אביב  תל   – נהריה  בקו  ישראל 
שלוש רכבות בשעה, במקום שתי 
בשעות  כיוון,  בכל  כיום,  רכבות 
תדירות  מכך,  כתוצאה  העומס. 
הרכבות בין חיפה לתל אביב תג־

דל לארבע רכבות בשעה, בשעות 
רכבות  שלוש  במקום  העומס, 
של  כוללת  בתוספת  מדובר  כיום. 

ביום  ישיבה  מקומות  אלף   12-15
לנוסעי הרכבת.

באמ־ תינתן  השירות  תוספת 
('דאבל  דו־קומתיות  רכבות  צעות 
שיפעלו   (IC-3) וקרונועים  דק') 
העומס  על  משמעותית  ויקלו  בקו, 
התאפשר  המהלך  השיא.  בשעות 
לאחר ניסוי שבוצע לפני כחודש על 
ידי רכבת ישראל. לדברי השר כץ, 
הדו־קומ־ הרכבות  מספר  הגדלת 
תיות בקו תקל על העומסים בקרו־
נות הרכבת ותשפר משמעותית את 

השירות לנוסעים לצפון וממנו. 
עכו,  בתחנות:  יעצרו  הרכבות 

מרכזית המפרץ, חיפה מרכז הש־
חוף  חיפה  גלים,  בת  חיפה  מונה, 
ת"א  אוניברסיטה,  ת"א  הכרמל, 
ת"א  השלום,  ת"א  מרכז,  סבידור 
מלאכי  קרית  רמלה,  לוד,  ההגנה, 
יואב, קרית גת, להבים רהט, ובאר 

שבע צפון ומרכז.
הקרובים  בחודשים  כן  כמו 
וקטרים  קרונות  להגיע  צפויים 
נוספים, שהוזמנו מחו"ל. עם הגע־

תם, צפוי שיפור שירות משמעותי 
להקל  שיאפשר  ישראל,  ברכבת 
בשעות  העומס,  על  משמעותית 

השיא.

ההתנחלות שא-נור

צילום גרשון אלינסון/פלאש90

נעצרו חשודים בהפצת 
שטרות מזויפים בירושלים

בעיראק,  אמריקאים  נציגים  של 
הכרחיים  שאינם  לעובדים  וכן 
בהקדם  לחזור  שלה,  בנציגויות 
אח־ למדינות  לצאת  או  לארה"ב 
זאת  עיראק,  לשטחי  מחוץ  רות, 
בשל מידע קונקרטי ומהימן על כך 
המיידי  הזמן  בטווח  איום  שקיים 
כלפי הכוחות או האינטרסים שלה 

בעיראק.
גם  הודיעה  ארה"ב  בעקבות 
לוקחת  היא  כי  הולנד  ממשלת 
והחליטה  המידע  את  ברצינות 
להשעות משלחת מדינית מטעמה 
בעיראק  לבקר  אמורה  שהיתה 
בימים אלו. גם מגרמניה נמסר כי 
הצ־ התרגילים  את  לבטל  הוחלט 

באיים שלה בעיראק. 160 חיילים 
גרמנים מוצבים על אדמת עיראק 
יחד  ואימונים  תרגילים  ומבצעים 
עם חיילי הצבא העיראקי. גרמניה 
הבהירה כי יתכן שהתרגילים הצ־

באיים יחודשו בתוך ימים אחדים, 
ולהערכות  להתפתחויות  בהתאם 

המצב. 
את־ הביעה  רוסיה  כך,  בתוך 

התגברות  לנוכח  כבד  חשש  מול 

ואיראן.  ארה"ב  בין  המתיחות 
פסקוב  דמיטרי  הקרמלין  דובר 
שקיימו  בפגישה  כי  אתמול  אמר 
פוטין  ולדימיר  הנשיא  שלשום 
האמריקאית  המדינה  ומזכיר 
מייק פומפאו, לא הצליח פומפאו 
פוטין  של  חששותיו  את  להרגיע 

מההתפתחויות המסוכנות. 
הפעולות  כי  הוסיף  פסקוב 
הג־ להסכם  בנוגע  איראן  שנקטה 

מהמחויבויות  חלק  וביטול  רעין, 
טבעית  תגובה  הן  אליו,  שלה 
של  מצדה  לחלוטין  ולגיטימית 
לפ־ ארה"ב  של  להחלטתה  איראן 
חתום  שהיה  הגרעין  מהסכם  רוש 

וסגור. 
האמריקאים,  דיווחו  שלשום 
פומפאו  קרא  פגישתם  במהלך  כי 
ההשפעה  כח  את  לנצל  לפוטין 
תפסיק  שזו  כדי  איראן,  על  שלו 
פעולות  סדרת  את  מיידי  באופן 
הטרור שהיא מבצעת נגד מקורות 
ונגד  הימיים  הנפט  מעברי  נפט, 
ארה"ב  של  נוספים  אינטרסים 
נמסר  לא  האזור.  מדינות  ושל 
של  זו  לקריאה  פוטין  השיב  מה 

פומפאו.

מפקד משמרות המהפכה: "איראן 
על סף מלחמה כוללת עם האויב"

  המשך מעמ' ראשון

מספר המפגינים לכ־7,000 איש.
הפלס־ התקשורת  בכלי 

נהרג  אחד  אדם  כי  דווח  טינים 
הבריאות  במשרד  אך  באירועים, 
הפלסטיני לא ציינו זאת ורק אמרו 
כי 63 איש נפצעו בדרגות שונות. 
כשבמקביל, מספר שריפות פרצו 
הנראה  ככל  עזה,  עוטף  ביישובי 
תבערה  בלוני  שיגור  בעקבות 
הוזעקו  כיבוי  צוותי  מהרצועה. 
על  והשתלטו  השריפות  למוקדי 

האש.
ובמערכת  בצה"ל  כאמור, 
מתוגב־ בכוחות  נערכו  הבטחון 

יום  לציון  האירועים  לקראת  רים 
הבוקר  משעות  והתפרסו  הנכבה, 
הרצועה.  בגבול  האתמול  יום  של 
לוחמים  ומאות  צלפים  עשרות 
המרכזיים  החיכוך  במוקדי  הוצבו 

נוספים  כשלוחמים  הגדר,  מול 
נשארו בבסיסים סמוכים. כמו כן, 
סוללות כיפת ברזל שנפרסו בסבב 

ההסלמה האחרון נותרו בשטח.
הקטארי  השליח  כך,  בתוך 
אתמול  עזב  עמאדי  אל  מוחמד 
חלק  לקח  ולא  עזה  רצועת  את 
בה  בעזה  אתמול  הנכבה  בעצרת 
אמור היה להיות אורח הכבוד. אל 
עמאדי עזב את רצועת עזה לאחר 
שמזכ"ל הג‘יהאד האיסלאמי זיאד 
נח'לה גינה אותו בחריפות על כך 
שא־ כמי  הארגון  את  שהאשים 

בעזה  האחרונה  להסלמה  חראי 
לריסון  "לפעול  לחמאס  וקרא 
ארגונים סוררים הפועלים בחוסר 
בטחו־ להסלמה  וגורמים  אחריות 

נית בעזה". 
בין  המילולית  ההתכתשות 
השליח הקטארי למזכ"ל הג'יהאד 

האסלאמי עוררה תגובות חריפות 
גורמים  ומצד  הארגון  בהנהגת 
את  שהאשימו  בעזה  בכירים 
קטאר ואל עמאדי בשיתוף פעולה 
עם ארה"ב וישראל ונסיון "לקנות 
את הפלסטינים בכסף קטרי לטו־

בת קידום עסקת המאה".  
בעזה  בחמאס  בכיר  גורם 
את  עזב  אכן  עמאדי  אל  כי  אישר 
הח־ הביקורת  בעקבות  הרצועה 

ריפה נגדו ואמר: "הזעם של דוחא 
כלפי זיאד נח'לה והנהגת הג‘יהאד 
מדינות  מכל  מוצדק.  האיסלאמי 
זו  לעזה.  דואגת  קטאר  רק  ערב 
בושה גדולה עבור חמאס ותושבי 
עזה שמוחמד אל עמאדי לא יהיה 
המרכזית  הנכבה  בעצרת  נוכח 
לקטאר  כדי שנוכל להודות  בעזה 
הסיוע  על  עמאדי  אל  ולשליח 

לעזה".

התפרעויות ברצועה; רבבות הפגינו סמוך לגדר
  המשך מעמ' ראשון

שסיימו  משפחות  המוני  גם 
כבר לחתן את ילדיהם, מצטרפים 
כדי להיות שותפים במפעל הער־

המצטרפים  בראש  ההדדית.  בות 
והח־ התורה  גדולי  מרנן  נמצאים 

שליט"א,  האדמו"רים  כ"ק  סידות, 
שליט"א,  הישיבות  ראשי  גדולי 
רואים  אשר  משפחותיהם  ובני 
חלק  וליטול  לזכות  לעצמם  חובה 
לא־ כבוד  בדרך  הקרנות  מהקמת 

לפי יתומים ואלמנות.
וההש־ ל'ערבים'  ההצטרפות 

המיוחדות  בהגרלות  תתפות 
שיחה  באמצעות  גם  מתאפשרת 
03- 'ערבים'  למוקד  טלפונית 

קל  ההצטרפות  תהליך   .6716911
מוקד  עם  טלפונית  בשיחה  ונוח 
בפקס  טופס  במילוי  או  'ערבים' 
office@ בכתובת  בדוא"ל  או 
לה־ ניתן  כן,  כמו   ,areivim.net

צטרף בעמדות 'נדרים פלוס'.

הגרלות הענק של 'שבוע הערבים השנתי'
  המשך מעמ' ראשון

הברית  ארצות  של  כוחות  רחים 
במדינה.

מו־ שגורמים  דווח  לאחרונה 
דיעיניים בארצות הברית העריכו 
בכוחות  לפגוע  תנסה  איראן  כי 
במזרח  שמוצבים  אמריקניים, 
התיכון בשלושה דרכים: כלי שיט 
איראניים במפרץ הפרסי שישגרו 
רדו־ שיעיים  טרור  תאי  רקטות, 

החות'ים  והמורדים  בבגדד  מים 
באב  במצרי  שיתקפו  בתימן 

אל־מנדב. 
השבוע נפתח עם סדרת אירו־
הטרי־ במים  שיט  בכלי  חבלה  עי 

טוריאליים של איחוד האמירויות 
אמרי־ גורמים  הפרסי.  במפרץ 

יצאה  הפעולה  כי  העריכו  קניים 
הרפובליקה  בהוראת  לפועל 

כוח  של  ובביצוע  האסלאמית, 
איראני מיוחד או מיליציה שיעית. 
תק־ מכן,  לאחר  יומיים 

המורדים  של  מל"טים  פו 
שתי  סעודיה.  במרכז  החות'ים 
חב־ של  נפט  לשאיבת  תחנות 

קל  נזק  ספגו  עראמקו  רת 
החות'ים  המורדים  בפעולה. 
המתקפה  על  אחריות  קיבלו 
ממלחמתה  נובעת  היא  כי  וטענו 
הסעודית  הקואליציה  של 

בתימן. 

נסיעתו הבהולה של פומפאו לבגדד – בעקבות מידע מודיעיני מישראל 
  המשך מעמ' ראשון

ועדת הכספים אישרה את 
הפיצויים למעסיקים בדרום

הוראת השעה עוסקות בפיצויים למעסיקים באזור הדרום בעבור תשלום 
פיצויים בגין היעדרות הורים מהעבודה עקב סגירת מוסדות לימוד

מאת דוד שמואלי

דנה  הזמנית  הכספים  ועדת 
תקנות  הארכת  באישור  אתמול 
שר  שהגיש  השעה  הוראות 
הלחימה  סבב  בעקבות  האוצר 

האחרון בדרום.
הוראת השעה עוסקות בפי־

הדרום  באזור  למעסיקים  צויים 
בגין  פיצויים  תשלום  בעבור 
היעדרות הורים מהעבודה, בגין 
סגירת מוסדות החינוך ביישובי 
פיקוד  הנחיות  לאור  הדרום, 

העורף.
לענין  התקנות  של  תוקפן 
אפריל,  בסוף  פקע  עקיף  נזק 
לירי  ביחס  חלו  לא  הן  ולכן 
לאור  ואילך.  ממאי  שהתרחש 
להאריך  האוצר  שר  ביקש  כך 
את תוקף התקנות עד לסוף יוני 

הקרוב.
האוצר  בקשת  כך,  לצד 
מר־ יתר  את  כללה  לא  לארכה, 
לענף  (פיצויים  הפיצויים  כיבי 
שכללו  ולדבוראים)  התיירות 
וע־ שאישרה  הזמניות  התקנות 

דת הכספים בדצמבר האחרון.
הכספים  ועדת  זאת  לאור 
הפיצוי  רכיבי  במכלול  דנה 
ולעסקים  לתושבים  והסיוע 
והדרום  עזה  עוטף  ביישובי 
והפגיעה  הבטחוני  המצב  עקב 
ודרשה  מכך,  הנובעת  הכלכלית 
הפי־ מרכיבי  כלל  את  לכלול 

הוועדה  העלתה  בנוסף  צויים. 

שוב את דרישתה לקבוע תקנות 
ורציף  מלא  מענה  שיתנו  קבע 
נוכח  הדרושים,  לפיצויים 

האירועים התכופים בדרום.
ח"כ  הזמנית,  הוועדה  יו"ר 
בפתח  ציין  גפני  משה  הרב 
הארכה  רבים  "לעמדת  הדיון: 
מדי,  קצרה  בפנינו  שהובאה 
שוב  שתביאו  רוצים  לא  אנחנו 
לה־ יש  חודשיים,  בעוד  תקנות 
סדיר את הנושא. בנוסף יש לה־

למעסיקים  הפיצויים  את  סדיר 
בתאריך  גם  נעדרו  שעובדיהם 
רק  לתושבים  הודיעו  ה־5.6, 
מתקיימים,  שהלימודים  בבוקר 
נערכו  לא  מהאנשים  גדול  חלק 
לכך, היו בטוחים שלא יתקיימו 
בנוסף  הזה.  ביום  גם  לימודים 
ולעסקי  לדבוראים  פתרון  אין 
הן  התקנות,  בהארכת  התיירות 
נכללו בתקנות הזמניות שקבענו 

בסבב הקודם".
הוועדה  לחץ  בעקבות 
מש־ הרחבה  על  לבסוף  הוחלט 

הפיצויים  מתווה  של  מעותית 
שגם  כך  האוצר,  משרד  שהגיש 
התיירות  ענפי  לפיצויי  התקנות 
תורחב  וכן  יוארכו,  והדבוראים 
התקנות  יחולו  שבה  התקופה 
עד  יחולו  והתקנות  שנה,  בחצי 
כי  נקבע  עוד  דצמבר.  לסוף 
נעדרו  שעובדיהם  מעסיקים 
ה־5.6  בתאריך  גם  מהעבודה 
תשלום  בגין  לפיצוי  זכאים  יהיו 
שפיקוד  למרות  זה,  ביום  שכר 
יום  אותו  בבוקר  קבע  העורף 
בנוסף  זאת  לשגרה.  חזרה  על 
האוצר.  בתקנות  שנכלל  ל־5.5 
כולל  צו  הוועדה  אישרה  עוד 
יהיו  העובדים  כלל  כי  הקובע 
הימים,   2 בגין  לתשלום  זכאים 

ללא יוצא מן הכלל.

מאת חיים מרגליות

השוטרים  של  מהירה  תגובה 
חשודים  שני  למעצר  הביאה 
משלושה  במרמה  שהוציאו 
כ־40  ירושלים  במרכז  צ'יינג'ים 
יורו  לשטרות  בתמורה  ש"ח  אלף 
להמיר  ביקשו  אותם  מזויפים 

למזומן.
שני  יום  של  הערב  בשעות 
דיווח  המשטרה  במוקד  התקבל 

מרמה  לעבירות  חשד  אודות 
במרכז  כספים  להחלפת  בעסק 
מנסים  החשודים  וכי  ירושלים 

להימלט מהמקום.
משט־ כוח  של  מהירה  תגובה 

רה שהיה רכוב על אופנוע, הביאה 
ולת־ החשודים  שני  של  למעצרם 

פיסתם של כ־40 אלף ש"ח במזומן 
שנשא אחד מהם על גופו.

השוט־ של  ראשוני  מתחקור 
רים ומדיווחים נוספים שהתקבלו 

פעלו  החשודים  כי  עלה  במקביל, 
אצל שלושה חלפנים שונים באזור 
שטרות  המירו  בהם  העיר,  מרכז 
יורו שהתגלו כמזויפים, ותמורתם 
אלפי  עשרות  החשודים  קיבלו 

שקלים במזומן.
החשודים הובאו לחקירה במ־

שטר  זיוף  לגניבה,  בחשד  שטרה 
החזקה  במרמה,  דבר  קבלת  כסף, 
ועבירות  מזויף  כסף  שטר  של 

נוספות. 

פסילה לחצי שנה וקנס כספי 
על שימוש בנייד בנהיגה

מאת חיים מרגליות

שנה,  חצי  של  בפועל  פסילה 
שק־  2000 של  בסכום  כספי  וקנס 
נהג  על  משפט  בבית  נגזרו  לים, 
שהורשע בלא פחות מ־12 עבירות 

של שימוש בנייד במהלך נהיגה.
באמ־ שהוגש  האישום  בכתב 

תעבורה  תביעות  מחלקת  צעות 
של משטרת ישראל עולה כי הנא־

שם, יליד 76', מתגורר בבאר שבע, 
עבירות   74 השנים  במרוצת  צבר 
בגין  עבירות   12 וביניהן  תנועה 
השימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה.
המשט־ לבקשת  נעתר  השופט 

לגזור  והחליט  האישום,  בכתב  רה 
את דינו ולהשית על הנאשם פסילת 
חוד־ שישה  למשך  הנהיגה  רשיון 
שק־ סך 2000  על  כספי  קנס  שים, 

לים, וכן פסילה על תנאי של שלושה 

חודשים למשך שלוש שנים. 
השופט  כתב  החלטתו  בנימוק 
מ־1993,  נהיגה  רשיון  כי "לנאשם 
קודמות, 12  הרשעות  לחובתו 74 
אינו  כי  ניכר  דומה.  עבירה  בגין 
זאת  העבירה.  חומרת  את  מטמיע 
ועוד ההרשעה האחרונה בגין הע־

בירה הדומה הינה מ־2018".
רוני  עו"ד  מגיב  לפנייתנו 
התעבורה,  בתחום  העוסק  פאלוך 
פרטי  את  מכיר  לא  אמנם  הוא  כי 
קלאסי  מקרה  זהו  אולם  המקרה, 
בכל  לטפל  שווה  מדוע  ברור  בו 
דו"ח, גם כאשר נראה לכאורה כי 
בפועל.  מיידית  פסילה  לצידו  אין 
עו"ד פאלוך מוסיף כי במידה ונהג 
לגובה  קשר  ללא  דו"ח,  המקבל 
הקנס, יטפל בניקוד, אזי כתוצאה 
מכך זה לא יגרור בעקבותיו אפקט 

שלילי כפי שקרה במקרה זה.

משלחת ישראלית זכתה בתחרות רובוטיקה עולמית
מאת ח. אבישלום

הבינ־ הרובוטיקה  בתחרות 
לאחרונה,  שהתקיימה  לאומית 
מש־ זכו  הברית  ארצות  בדטרויט, 
לחות ישראליות להצלחה גדולה. 
מש־  650 כללה  המשלחת 

מצטיינות  קבוצות  מ־20  תתפים 
וכן  רובוטיקה  תכניות  משלוש 

שיצאו  רבים  ישראלים  מתנדבים 
האר־ שמפעיל  מגוונות  מתכניות 

של  פעולה  בשיתוף   FIRST גון 
שמ־ והטכנולוגיה,  המדע  משרד 

טרתו היא עידוד מדע, טכנולוגיה, 
סייבר ותעשיית החלל.

ידי  על  המאורגנת  בתכנית 
מש־ והטכנולוגיה  המדע  משרד 

רובוטיקה  בפעילויות  תתפים 

רובו־ בניית  באמצעות  מגוונות 
התוצרים  חקר.  ועבודות  טים 
רובוטיקה  בתחרויות  מוצגים 
בתחרות  ששיאן  הארץ  ברחבי 
גמר ארצית ולאחר מכן, בתחרות 
השנה  הבינלאומית.  הרובוטיקה 
תל־ כ־14,000  בתכנית  השתתפו 

ל־1,400  במעל  ותלמידים  מידות 
קבוצות מרחבי הארץ.

המש־ שזכתה  הפרסים  בין 
ומרעננה  ממשגב  קבוצה  לחת: 
עבור  החדשנות  בפרס  זכתה 
חדשנית  שליטה  מערכת  פיתוח 
ביצוע  יכולת  לרובוט  המעניקה 
קבוצה  ייחודיות,  פונקציות  של 
מתל אביב זכתה בפרס ציון לשבח 
יפיע  מכפר  קבוצה  מהשופטים, 
בחשי־ הצלחתה  על  בפרס  זכתה 
כמו  תלמידים.  בקרב  התחום  פת 
ביה"ס  זכה  הצעירים  בתחרות  כן, 
השני  במקום  אביב  תל  ה'  עירוני 
א.ד.  הספר  ובית  ההשראה  בפרס 
השני  במקום  זכה  מחולון  גורדון 

בפרס עבודת הצוות.
ח"כ  והטכנולוגיה  המדע  שר 
את  בונים  "אנחנו  אקוניס:  אופיר 
בזכו־ ישראל  של  המזהיר  העתיד 
תכם. ההחלטה לממן את הטיסות 
הרובוטיקה  נבחרות  של  והשהות 
המדינה  של  מובהק  אינטרס  היא 
כמעצמה  מעמדה  את  לבצר  כדי 
טכנולוגיה,  מדע,  של  בינלאומית 
וסייבר.  רובוטיקה  חדשנות, 
וגאה  הזאת,  בנבחרת  גאה  אני 
ושל  שלכם  האדירים  בהישגים 

חבריכם".
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יוגב הודיע: "אחרים את ח"כ כסיף"
מאת מאיר ברגר

כי  אמש  הודיע  יוגב  מוטי  ח"כ 
בעק־ כסיף  עופר  ח"כ  את  יחרים 
בנאום  קוק  הרב  נגד  דבריו  בות 
בכ־ להעביר  וקרא  שלו  הבכורה 
להנצחת  החוק  את  הנוכחית  נסת 

הרב קוק.
לדברי יוגב, "אילולא 'נאורות' 
עופר  העליון,  המשפט  בית 
לכנסת.  נבחר  היה  לא  כלל  כסיף 
לפ־ מוטל  ישראל  גדולי  ביזוי 

המשפט  בית  שופטי  של  תחם 
העליון". 

יו"ר  החלטת  את  גיבה  יוגב 
בעק־ מהמליאה  לצאת  מפלגתו 

בות נאום כסיף. "לא נעבור על כך 
שעשה  כפי  מרע,  סור  בשתיקה. 
להחרים  בכוונתי  פרץ,  רפי  ח"כ 
את עופר כסיף עד שיסולק מבנין 
הכנסת. עשה טוב, נדרוש להעביר 
אותו  קוק,  הרב  הנצחת  חוק  את 

הגשתי בכנסת הקודמת".
בעק־ לכסיף  פנתה  סילמן  ח"כ 
הכ־ "חבר  ואמרה:  התבטאותו  בות 

נסת כסיף, אתה חדש בכנסת ממש 
שאני  בכנות  לך  לומר  אוכל  כמוני. 
רואה לנגד עיני את השליחות למען 

אלו ששלחו אותי, לרווחתם ולשג־
שוגם יחד עם כלל אזרחי ישראל".

שא־ מהדברים  לשפוט  "אם 
לא  ברור:  דבר  להבין  ניתן  מרת 
לא  שולחיך.  למען  לפעול  באת 
לא  חייהם,  איכות  את  לשפר 
או  בריאות  חינוך,  למען  לעשיה 
בח־ מעמדם  לשיפור  לא  תרבות, 

שום  למען  ולא  הישראלית  ברה 
ענין שייטיב עמם בעתיד. מטרתך 
היא זריעת מדון והפיכתך והפיכת 
שולחיך למצורעים בעיני הציבור 
בשלי־ מועל  הנך  בכך  הישראלי, 

חותך", הוסיפה.
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מאת כתב 'המבשר'

האיחוד  של  החוץ  שרת 
בי־ הודיעה  מוגריני,  האירופי 
יוביל  האיחוד  כי  האחרונים  מים 
תכנים  למציאת  מעמיקה  חקירה 
ואלי־ לשנאה  הסתה  המעודדים 
הפלסטינים  הלימוד  בספרי  מות 
לרעה  לשימוש  מחשש  החדשים 
כך   – אירופה  של  הסיוע  בכספי 

דווח ב'ידיעות'.
מגיעה  מוגריני  של  ההצהרה 
מכון  של  ומחקר  קמפיין  בעקבות 
לבכירים  שהוצג   ,IMPACT-se
האיחוד  ובפרלמנט  בנציבות 
הלי־ שספרי  מצא  אשר  האירופי, 

שיצאו  החדשים  הפלסטינים  מוד 
הלימודים  שנת  בתחילת  לאור 
משמעו־ הקצנה  עברו  הנוכחית 

עם  קודמות,  לשנים  ביחס  תית 
שלא  קיצוניות  דוגמאות  מאות 
ג'יהאד,  המעודדות  בעבר  הופיעו 
כנגד  והסתה  דמוניזציה  אלימות, 
באופן  שהוכנסו  ויהודים,  ישראל 
הנו־ ובכל  הכיתות  בכל  שיטתי 

מדעים,  מתמטיקה,  לרבות  שאים 
פיזיקה וביולוגיה. כך על גבי ספר 
נראתה  למשל,  א'  לכיתה  לימוד 
הנ־ "כופרים"  לצד  מחייכת  ילדה 

שרפים באש הגיהנום.
לשאילתא  רשמית  בתשובה 
האירופי  הפרלמנט  חברת  מטעם 
את  מוגריני  אישרה  פטיר,  מ' 
לאשר  "ניתן  המתוכננת:  החקירה 
כי מתוכנן מחקר אקדמי על ספרי 
הד־ הכספים  פלסטיניים.  לימוד 

רושים לכך הוקצו בתקציב 2019. 
המחקר יבוצע על ידי מכון מחקר 
בימים  מוכר.  עצמאי־בינלאומי 
המחקר,  מסגרת  נערכת  אלו 
אפשרית  הסתה  לזהות  במטרה 
ולאי־עמידה  ולאלימות,  לשנאה 
לש־ אונסק"ו  של  בסטנדרטים 

הסתה  בחינוך.  וסובלנות  לום 

אחד  בקנה  עולה  אינה  לאלימות 
המדינות,  שתי  פתרון  קידום  עם 
האמון  חוסר  את  מאוד  ומחריפה 

בין הקהילות".
כבר שנים שישראל מוחה על 
הלימוד  בספרי  הרשמית  ההסתה 
אולם הודעת האיחוד האירופי על 
חקירת ספרי הלימוד הפלסטינים 
ברחבי  תגובות  בעקבות  באה 
IMPACT- של לקמפיין  אירופה 

se ועליית המודעות לנושא בקרב 
מחוקקים. בחודש שעבר הודיעה 
במחקר  השתתפותה  על  בריטניה 
בתחילת  האירופי.  האיחוד  של 
הבריטי  הפרלמנט  העביר  השנה 

בקריאה ראשונה חקיקה המונעת 
לרשות  מיסים  בכספי  שימוש 
שנאה.  ללימוד  הפלסטינית 
היא  אף  הודיעה  גרמניה  ממשלת 
על  עצמאית  חקירה  פתיחת  על 
הפלסטינים  הלימוד  ספרי  תכני 

החדשים.
מכון  של  המחקר  לפי 
החד־ מהספרים   ,IMPACT-se

משאים  במכוון  הושמטו  אף  שים 
יש־ עם  לשלום  קודמים  ומתנים 
ראל לרבות מפת הדרכים, הסכם 
עם  השלום  הסכם  ואפילו  וואי 
ירדן. בנוסף, הושמטו קטעי לימוד 
היסטורית  נוכחות  על  שלימדו 
ישראל.  וארץ  בירושלים  יהודית 
בעבר  שהופיעה  'ישראל'  המילה 
נמחקה  מפות  כמה  על  היא  אף 
בספרים  מהמפות  מוחלט  באופן 

החדשים.
מרכוס  המכון  מנכ"ל  לדברי 

הוא  האירופי  "האיחוד  שף: 
ביותר  הגדול  הכספי  התורם 
אבל  הפלסטיני.  החינוך  למשרד 
האירו־ המסים  משלמי  כספי 

האיחוד  של  הטוב  והרצון  פאיים 
שנים,  במשך  התעללות  עוברים 
צעי־ של  שלמים  דורות  כאשר 

תהליך  עוברים  פלסטינים  רים 
אין  שיטתי.  באופן  רדיקליזציה 
הרשות  הצדקה.  שום  ואין  תירוץ 
הפלסטינית לוקחת מאות מיליוני 
יורו ובתמורה מחנכת מיליוני יל־

דים לאלימות, שנאה וג'יהאד. אנו 
של  המעמיקה  שהבדיקה  מקווים 
תסייע  בנושא,  האירופי  האיחוד 
לשים קץ להתעללות הזו בילדים 
לפלסטינים  סוף  סוף  ותאפשר 
משמעותי  חינוך  לקבל  צעירים 

לשלום וסובלנות".
של  הקמפיין  בעקבות 
הפרלמנט  העביר   ,IMPACT-se
תקדים  חסרת  חקיקה  האירופי 
למנוע  שנועדה  שעברה  בשנה 
האיחוד  של  סיוע  בכספי  שימוש 
הפלסטינית  לרשות  האירופי 
שנה,  חצי  לפני  שנאה.  ללימוד 
ועדת התקציב של הפרלמנט הצ־
ביעה בעד הקפאת 15 מיליון אירו 
החינוך  למשרד  סיוע  כספי  של 
הפלסטיני. בעקבות ההצבעה, יזם 
האיחוד האירופי דיון נרחב בפר־

למנטרים סביב הדו"ח, והזמין את 
ממצאיו  את  להציג  המכון  נציגי 
סגן  עם  עימות  ולערוך  לפרלמנט 

שר החינוך הפלסטיני.

הבחירות  "לאחר  הוסיף:  שף 
האירופי,  לפרלמנט  הקרובות 
פרלמנט  חברי  יתדרך  המכון 
חדשים ובכירים נוספים בנציבות 
הלימו־ לתכנית  בנוגע  האירופית 
הפלס־ הרשות  של  החדשה  דים 

האירופי  שהאיחוד  ויפעל  טינית 
יפרסם דו"ח הוגן וקפדני על תכני 
בק־ שיעלה  הפלסטינים  הספרים 
נה אחד עם הערכים האירופים".

בעקבות לחץ פוליטי: האיחוד האירופי 
יבדוק ספרי לימוד פלסטיניים

תקדים מעודד לישראל

בעקבות ממצאים שגילו כי ספרי הלימוד הפלסטינים עברו הקצנה משמעותית ביחס לשנים קודמות, אישרה שרת החוץ של 
האיחוד: "מתוכנן מחקר בלתי תלוי על הספרים. הסתה לאלימות אינה עולה בקנה אחד עם קידום פתרון שתי המדינות"

משלחת 'מרכז רבני אירופה' 
במסע חיזוק בספרד וגיברלטר 

משלחת של 'מרכז רבני אירופה' יחד עם הג"ר אברהם יוסף קיימו השבוע מסע חיזוק 
̂ במסע שנמשך ארבעה ימים הופתעו  בקרב הקהילות היהודיות בספרד ובגיברלטר 

הרבנים כאשר נערים בני מצוה מספרד סיפרו להם על ההחלטה ששינתה את אורח חייהם 

מאת א. למל

רבני  'מרכז  מטעם  משלחת 
אירופה' קיימה השבוע מסע חיזוק 
הג"ר  עם  יחד  ובגיברלטר  בספרד 
השתתפו  במשלחת  יוסף.  אברהם 
'מרכז  מנכ"ל  גולדברג  אריה  הרב 
ביינהקר  יוסף  הרב  אירופה',  רבני 
אברהם  והרב  'המרכז'  סמנכ"ל 
רבני  מועצת  מזכיר  טורצקי  אבא 

אירופה. 
במהלך המסע שנמשך ארבעה 
קהילות  של  שורה  והקיף  ימים 
שה־ נערים  הפתיעו  יהודיות, 

במסע  שעברה  בשנה  שתתפו 
אגף  שעורך  השנתי  המצוה  בר 
אירופה'  רבני  'מרכז  של  'מורשה' 
מרחבי  ילדים  מ־100  ללמעלה 
הוריהם  עם  יחד  והגיעו  אירופה, 
להודות לאנשי 'המרכז' על המסע 
הילדים  רב.  רושם  בהם  שהותיר 
בכל  להניח  הקפדתם  על  סיפרו 
במת־ שקיבלו  התפילין  את  יום 

ידיהם  את  הציגו  מ'המרכז',  נה 
התפילין  רצועות  סימני  ועליהם 
בקרב  רבה  התרגשות  ועוררו 

אנשי המשלחת.
המשלחת  התחילה  המסע  את 
היהודית  הקהילה  בבית  בביקור 
עש־ בברצלונה.  התורה  ובתלמוד 

רות ילדים הלומדים במקום, יחד 
עם ראשי ואנשי הקהילה היהודית 
הגיעו לקבל את פני חברי המשל־
הפתיעו  המקומיים  הילדים  חת. 
כאשר  משלחת  חברי  את  וריגשו 
עליכם'  'שלום  בשירת  פצחו 
הנאמרת בליל שבת קודש. לאחר 
היל־ עשרות  נעמדו  השירה  סיום 

דים בשורה וביקשו מהגר"א יוסף 
כשעיניו  מהם.  אחד  כל  שיברך 
דומעות מהתרגשות הוא בירך את 
הילדים. לאחר מכן קם ונשא דב־

רים: "שמעתי על הקהילה ואורח 
שמיעה  דומה  אינה  אך  חייה, 
את  וישמור  הקב"ה  יברך  לראיה. 
וכל  אנשיה  הקהילה,  מנהיגי  כל 
לגדול  שימשיכו  חלציהם  יוצאי 

בתורה ויראת שמים".
המש־ אנשי  יצאו  מכן  לאחר 

דוד'  'בית  בקהילת  לביקור  לחת 
בראשה עומד הרב שמעון בר־חן. 
כמו כן ביקרו בבית הכנסת העתיק 
בברצלונה שאינו פעיל ובמקוה בן 
הגר"א  בו.  הנמצא  השנים  מאות 
ארוך  זמן  במשך  ובחן  בדק  יוסף 
חברי  נפגשו  בהמשך  המקוה.  את 
חב"ד  שלוחי  עם  גם  המשלחת 

בברצלונה בראשותו של הרב דוד 
ליברזון. במקום נערך ערב מיוחד 

של שו"ת בנושא הלכה ואמונה
המשלחת  הגיעה  שני  ביום 
רב  ידי  על  התקבלה  שם  למדריד 
והיתה  דהאן  בן  משה  הרב  העיר 
אורחת של הקהילה היהודית המ־

קומית. כאמור במהלך הביקור הם 
הופתעו בביקור של נערים שהש־
במהלך  מצוה.  הבר  במסע  תתפו 
הפעם  כי  הנערים  ציינו  הביקור 
קדושת  על  שמרו  בה  הראשונה 
הדבר,  חשיבות  על  ולמדו  השבת 
מצוה  הבר  מסע  במהלך  היתה 
שמירתה.  על  מקפידים  הם  ומאז 
שאלות שיש להם בנושא הם מפ־
נים לרב המקומי שמדריך אותם. 
המש־ אנשי  טסו  שלישי  ביום 
על  התקבלו  שם  לגיברלטר  לחת 
חסיד  רון  הרב  המקומי  הרב  ידי 

וראש  אירופה  רבני  מועצת  חבר 
הקהילה היהודית חיים לוי. חברי 
מוסדות  בכל  ביקרו  המשלחת 
התורה והחינוך במקום והתרשמו 
מאוד מהפעילות היהודית הרבה. 
יוסף  הגר"א  נשא  הביקור  במהלך 
המקומי  האברכים  בכולל  שיעור 
בשעות  בשבת.  'הטמנה'  בהלכות 
בפני  קצרה  דרשה  נשא  הצהריים 
בנושא  המקומיים  בתים'  ה'בעלי 
עם  תורה  שילוב  של  "החשיבות 

עבודה".
המשלחת  חתמה  המסע  את 
בביקור מיוחד בעיר סאוטה אשר 
במעבורת.  רק  אליה  להגיע  ניתן 
הרב  להם  המתין  ירידתם  עם 
שהביע  לוי  יעקב  הרב  המקומי 
להגיע  שעשו  למאמץ  הערכה 
קיימו  המשלחת  חברי  למקום. 
המושל  עם  ממושכת  פגישה 
המקומי אשר הבטיח שיעשה את 
הקהילה  למען  שביכולתו  מה  כל 

היהודית ורווחתה.
המושל  עם  המפגש  בסיום 
מרביה  בעיר  המשלחת  נפגשה 
והקהילה  עטאל  מנחם  הרב  עם 

היהודית במקום.
יו"ר 'מרכז רבני אירופה' הרב 
מנחם מרגולין אמר כי מדובר במ־
סע שנועד לחזק את בני הקהילות 
'המרכז'  עושה  וכמוהו  באירופה, 
כמה פעמים בכל שנה, כדי לעמוד 
אנשי  של  הצרכים  אחר  מקרוב 
באירופה  היהודיות  הקהילות 
"המ־ השונות.  לשאלות  ולהשיב 

על  רב  בחום  מתקבלת  שלחת 
הצמאון  וניכר  הקהילות  בני  ידי 
בקרב  גם  היהודית  הזהות  לחיזוק 

בני הדור הצעיר", ציין.
אריה  הרב  המרכז  מנכ"ל 
המאמץ  למרות  כי  ציין  גולדברג 
'המר־ אנשי  לכך  הנדרש  הרב 

מחדש  פעם  בכל  נרתמים  כז' 
מודעים  בהיותם  המסע,  לקיום 
לאנשי  נותן  שהוא  הרב  לחיזוק 

הקהילות.  

jpg.הגר"א יוסף בשיעור בפני בעלי הבתים

בבית הספר היהודי .jpg בגיברלטר 

jpg.בקהילת בית דוד

אנקרה: לא נבטל את עסקת 
ה־400־S עם רוסיה

 Fזאת, חרף הודעת ארה"ב שהיא תבטל את מכירת מטוסי החמקן מדגם 35־
לטורקיה, אם זו לא תוותר על העסקה עם רוסיה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מבלוט  הטורקי,  החוץ  שר 
כי  אתמול  הצהיר  צ'באושולו, 
מתכוונת  אינה  טורקיה  ממשלת 
סו־ של  הרכש  עסקת  את  לבטל 
 ,Sמדגם 400־ אווירית  הגנה  ללות 

עליה חתמה מול רוסיה. 
בנו־ פקפוק  של  צל  שום  "אין 

שא הזה", אמר שר החוץ הטורקי, 
ואנחנו  סגורה,  בעסקה  "מדובר 
חז־ ממנה  לחזור  מתכוונים  לא 

של  ההשלכות  למרות  זאת,  רה". 
העסקה האמורה, לאחר שארה"ב 
הודיעה כי אם טורקיה לא תוותר 
תבטל  היא   ,Sה־400־ עסקת  על 
מטוסים  של  המכירה  עסקת  את 

חמקניים מדגם 35־F, עליה חתמה 
עם טורקיה לפני שנים אחדות. 

בממשל  כי  טוען  צ'באושולו 
את  עדיין  אמרו  לא  האמריקאי 
בי־ וכי  בנושא,  האחרונה  המילה 

וושינ־ בין  דיון  מתקיים  אלו  מים 
גטון ואנקרה, לגבי האפשרות של 
המ־ לשתי  משותף  צוות  הקמת 

של  הסיכונים  את  שיחקור  דינות, 
 S400־ האווירית  ההגנה  מערכת 

 .Fעל מטוסי ה־35־
הטורקי  השר  של  דבריו 
את  גם  הפעם  לעורר  עשויים 
שהוא  ונראה  רוסיה,  של  זעמה 
תרוויח  דווקא  ארה"ב  כי  רומז 
מערכת  את  תקנה  שטורקיה  מכך 
משום  הרוסית,  האווירית  ההגנה 
יחד  המדינות  שתי  יוכלו  שכך 
המ־ של  חולשותיה  את  ללמוד 

החמקן  למטוסי  ולאפשר  ערכת, 
האמריקאים להתגונן מפניה, דבר 
לש־ תשמח  לא  בוודאי  שרוסיה 

מוע עליו. 
שוררת  האחרונות  בשנים 
על  וטורקיה,  ארה"ב  בין  מתיחות 
שה־ הכושל  ההפיכה  נסיון  רקע 
אר־ ושבמשטר  בטורקיה,  תחולל 

עליו  האחריות  את  מטילים  דואן 
הטורקי  הדת  איש  של  לפתחו 
גולן.  פאתהוללה  בארה"ב,  הגולה 
להסגיר  מארה"ב  דרשו  הטורקים 
בפנסילבניה,  המתגורר  גולן  את 
על  הבקשה  את  דחו  בארה"ב  אך 
הציגה  לא  שארה"ב  וטענו  הסף 

הוכחות להאשמות שלה נגדו. 

מנהיג האופוזיציה בוונצואלה: "מחויב להליכה 
לבחירות דמוקרטיות מוקדם ככל האפשר"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מנהיג האופוזיציה בוונצואלה 
ממשלת  ראש  עם  אתמול  שוחח 
קנדה, ג'סטין טרודו, וציין באוזניו 
כי הוא רואה את עצמו "מחויב לה־
ליכה לבחירות דמוקרטיות מוקדם 
ככל האפשר", לאחר שיתחיל לכהן 
בפועל כנשיא ממשלת המעבר של 

ונצואלה, כפי שהוא שואף. 
ממשלת  ראש  של  מלשכתו 
הודה  "גוואידו  כי  נמסר  קנדה 
תפקידה  על  רב  בחום  לטרודו 
המשבר  לפתרון  בסיוע  קנדה  של 

בוונצואלה". 
כנ־ עצמו  על  הכריז  גוואידו 

לפני  ונצואלה  של  הזמני  שיאה 
לא  בפועל  אך  ארוכים,  חודשים 
מוש־ את  לידיו  לתפוס  הצליח 

בהן  שמחזיק  ומי  השלטון,  כות 
שנ־ מדורו  ניקולס  הנשיא  הוא 

לטענת   – פעמיים  לתפקיד  בחר 
תוצאות  זיוף  ידי  על  האופוזיציה 

הבחירות. 
נו־ מדינות  ובמספר  בארה"ב 

ספות רואים בגוואידו את נשיאה 
ונצואלה,  של  והלגיטימי  הרשמי 
ואילו במדורו כדיקטטור שמחזיק 
בתפקיד בכח הזרוע וללא שתהיה 

לו לגיטימציה חוקית לכך. 
ניסה  משבועיים  למעלה  לפני 
האח־ "השלב  את  לפתוח  גוואידו 

ונצואלה  לשחרור  המערכה  רון 
מדורו",  הדיקטטור  של  מידיו 
מצבא  חיילים  ומספר  כהגדרתו, 
זה,  בנסיון  בו  תמכו  אף  ונצואלה 
אך הנסיון לא צלח, ומדורו הוכיח 
הנ־ בכס  אחיזתו  עתה  לעת  כי 

שיאות יציבה ואיתנה. 

משרד החקלאות יפתח 
קורסים לבעלי יקבי בוטיק

מאת חיים מרגליות

והמקצוע  ההדרכה  שירות 
פו־ החקלאות  במשרד  (שה"מ) 
ושיווק  לניהול  ייחודי  קורס  תח 
בעלי  את  ומזמין  בוטיק  יקבי 
כלים שילמדו  הבוטיק לקבל  יקבי 
לעסק  התחביב  את  להפוך  אותם 

מכניס. 
כלים  יינתנו  הקורס  במהלך 
שיסייעו בכל התהליך של מכירת 
את  יתווה  הקורס  כך,  בתוך  היין. 
העסק.  של  כהלכה  לניהול  הדרך 
למכירת  יתייחס  הקורס  כן,  כמו 
ולמסעדות,  לחנויות  המוצר 
יינתן  ואף  ולחברות,  ללקוחות 
דגש לייצוא היין לשווקים בחו"ל. 
לצד אלו, יעסוק הקורס גם ביחסי 
נוספים  ונושאים  ושיווק  ציבור 

שיאפשרו למשתתפים להפיק את 
המרב מהעסק שלהם.

הקורס יכלול תשעה מפגשים 
מקצועי,  סיור  כולל  שבועיים 
מגוונים  נושאים  יילמדו  במהלכו 
אשר יעשירו את משתתפי הקורס 
ויציידו אותם בכלים חיוניים לה־
משך עבודתם בתחום, כגון: סקי־

רת מצב יקבי הבוטיק, רשיון יצרן, 
הבירוקרטיה,  בסבך  התנהלות 
ומסעדות,  חנויות  מול  התנהלות 
כדאיות  ומכירה,  השקה  אירועי 
בקבוק  ייצור  עלות  יקב,  הקמת 
ובעולם  בארץ  היינות  תיירות  יין, 
ועכשוויים  מגוונים  נושאים  ועוד 
הבוטיק  יקבי  לבעלי  שיעזרו 
ולה־ יותר  רווחיים  להיות  בדרך 
לעסק  ביתית  יין  מהכנת  פוך 

של ממש.

s-400 מערכת

מחויבים לבחירות. קראקס בירת ונצואלה

חקירה מעמיקה. מטה האיחוד האירופי
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בגוש 80, דירת 4 חדרים, משופצת 
סוכה  מרפסת  גבוהה,  ברמה 
גדולה, חזית, מעלית, שוורץ נדל''ן 

052-765-6888
[20052437]

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
[20052436]

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]

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]

 + 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]

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]

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
[20052446]

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

765-6888
[20052445]

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
[20052444]

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

6888
[20052443]

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

6888
[20052442]

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
[20052441]

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

6888
[20052440]

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

765-6888
[20052439]

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, 

765-688
[20052438]

 + מ'   65 חדרים   3 חדש  בנין  בדוד 
 *  3,000,0000 מ'   150 בטאבו  גג 
א'  קומה  חדרים   4 הבירה  בארזי 
ארמון.  כמו  במיוחד.  מושקעת 
מדהימה   80 בגוש   *  2,800,000
 + מרפסת   + חדרים   4 ומיוחדת 
מושקעת  מ.   130 כ  ק.ב'  מעלית 
המאה  מאוד.עסקת  גבוהה  ברמה 

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-90
[20052474]

100 נמוכה  קומה  בחשמונאים 
 .50 לעוד  בניה  היתר  עם  נטו.  מ' 
למשקיעים.  מאוד  מתאימה 
לצומת  קרוב  בבלוי   *  .3,500,000
מרפסות   2  + מ'  כ-90  אילן  בר 
ניתנות לסגירה בקלות + סוכה על 
רלסים. ק' ב'. מחיר מציאה עסקת 
058-32-250- נדל"ן  ייעוץ  המאה 

.90
[20052473]

יודע לזהות הזדמנויות? זו הדירה 
שלך! באברמסקי 75 מ' + אפשרות 
קומת  קומות.  ל-2  לחלוקה 
ל-2 אפשרות  לרחוב.  פונה  קרקע 
4 באבינדב   *  .1,900,000 כניסות. 
סוכה.  מרפסת   + מ'  כ-90  חדרים 
המאה  עסקת   2,400,00 ב'  קומה 

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-90.
[20052472]

תמא   + מ'  כ-80  אילן  בר  באזור 
מ'   25) מתקדמים  בהליכים   38
ליחידה  אפשרות   + נוספים). 
ביונה  מ'   80  * מ'. 2,350,000  כ-40 
קומה א' + מרפסת סוכה. משופצת 
ברמה גבוהה. מחולקת ל 2 יחידות 
מושכרת ב- 8000 ש"ח. 2,200,000
058- נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 

.32-250-90
[20052471]

 + מ'   50 כ-  חד'   2 ישראל  בשרי 
לממ"ד  אישור   + סוכה  מרפסת 
 * ש''ח   1,600,000 בהליכים 
בהזדמנות 2 יחידות דיור כ-32-35
מ' כ"א במא"ש. מושכרת בכ-4000
אפשרות   .1,200,000 כ"א.  ש"ח 
המאה  עסקת  בנפרד.  גם  לקנות 

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-90
[20052470]

3 דירה  בירושלים  בעלזא  בככר 
 + מרפסת   עם  משופצת  חדרים 
גג   + למעלה   בקומה  מ"ר   55 יחידה 
עם אופצית בניה תיווך 0533129829
[20052450]

דירת  מעולה,  במיקום  סורוצקין 
משופצת  מרווחת,  חדרים   4
לנוף  פונה  גדול,  סלון  טעם,  בטוב 
2,400,000 מעולה  מחיר  מדהים! 

נדל"ן ONE טל' 054-8440016
[20052486]

חדרים,   5.5 דירת  יעקב,  בזכרון 
מרווחת, 3 כיווני אויר, קומה נוחה, 
נדל"ן  לראות!!  חובה  במחיר,  ירדו 

ONE! טל' 054-844-0016
[20052485]

4 דירת  מעולה  מיקום  ברוממה, 
כוללת  ואוויר,  אור  מלאת  חדרים, 
חצר ומרפסת סוכה גדולה ויפה + 
כניסה  נוחה,  קומה  מניבה,  יחידה 
054- טל'   ONE נדל"ן  פרטית 

8440016
[20052484]

ברוך  במקור  למבינים:  מציאה 
2  + א'  קומה  מרווחת  חדרים   2
דיור  יחידת   + סוכה  מרפסות 
בניה   .3300 ב  מושכרת  חדשה 
צבי  בנווה   *  .2,100,000 בהיתר. 
ל  לחלוקה  אפשרות  מ'   105 כ 
עסקת  למ'.   22,000 כ  יחידות   4
058-32-250- נדל"ן  ייעוץ  המאה 

.90
[20052477]

 + קומות   2.5 בניין  ישראל  בבית 
שינוי  בהליך  נוספות  וחצי  קומה 
בבלוי   * ש''ח   5,500,000 תב"ע 
מרפסות   2  + מ'   120 קרקע  ק. 
 *  .3,150,000 כחדשה  משופצת 
80 הבירה  בארזי  חדרים   3,5  .17
.2,250,000 מזגנים   + שמורה  מ"ר 
058- נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 

.32-250-90
[20052476]

מפוארת  חלומות  דירת   80 בגוש 
 + ג'.  ק.  ח'   4 מ'   115 כ  כוכבים.   5
מעלית + מרפסת. * ברייכמן 4 חד' 
ב'.  קומה  משופצת  מ'   75 יפיפייה 
מ'   80 חד'   3 בהזית   *  .1,930,000
א'  קומה  סגורה.  גדולה  מרפסת   +
ייעוץ  המאה  עסקת   2,400,000

נדל"ן 058-32-250-90.
[20052475]

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
קומה  מ"ר,  חדרים, 128  בכדורי, 5 
כיוונים  גדולה,  מרפסת  נוחה, 
שוורץ  וחניה,  גדול  מחסן  טובים, 

נדל"ן 052-765-6888
[20052503]

מעלית,  ק''ב,  מ''ר,   120 כ   ,80 בגוש 
מאד  מרווחת  מוארת  מחסן,   + סוכה, 
או   0548456212 נכסים''  ''אברמצי'ק 

029966522
[20052495]

ק''ו,  מ''ר,  כ125  ישראל  בשרי 
חדש  בניין  חניה,   + כחדשה!   מעלית, 
נכסים''  ''אברמציק  למטר!,   26,200

0548456212 או 029966522
[20052494]

''פסגות  בכדורי  בבלעדיות! 
ירושלים'' 128 מ''ר קומה ה', חזית, 
+ מחסן וחניה . ''אברמצי'ק נכסים'' 

0548456212 או 029966522
[20052493]

מעלית,  ק''ג,  מ''ר,  כ75  בגאולה, 
1,950,000 גדולה,  סוכה  מרפסת 
נכסים''  ''אברמצ'יק  מ''ש 

0548456212 או 029966522
[20052492]

80 מעלית,  ק''ג,  מאירות,  בפנים 
אופציה   + מרווחת  חדרים   3 מ''ר, 
גמיש!  מ''ש   2.32 רק   ! לבניה 
0548456212 נכסים''  ''אברמצ'יק 

או 029966522
[20052491]

חדרים   4 דירת  בעלז,  בשיכון 
סוכה  מרפסת  מוארת,  מרווחת, 
9,000 מניבות  יחי"ד   2  + גדולה 
בלבד!  למבינים  מעלית,  ש"ח, 

נדל"ן ONE טל' 054-8440016
[20052487]

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]

מ"ר,   70 שערים  במאה  בהזדמנות! 
ב-  מושכרת  יחידות,  ל-3  מחולקת 
גמיש.  ש''ח   1,600,000 ש''ח   6,400

052-7158024
[20051950]

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
3/4 ירושלים]  [פסגות  בכדורי 
מרוהט/ שח   6500-8500 נוף!  חד', 
נכסים''  ''אברמצ'יק  מרוהט,  לא 

0504165775 או 029966522
[20052490]

כ50 חמד,  בפנינת  בבלעדיות, 
קרקע,  קומת  מרווחת,  לזוג  מ''ר, 
''אברמצ'יק  שח   5000 סוכה,  חצר 
או   0504165775 נכסים'' 

029966522
[20052489]

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

נדל"ן 052-768-0724
[20052447]

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]

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]

בני ברק | מבנים ומגרשים
מ"ר   220-440 ברק  בבני  להשכרה 
וכו'  בי"ס  תעשיה,  אולם,  למשרד, 

052-7182182
[20052502]

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
חדרים,   3 עקיבא"  ב"רבי  למכירה 
אופציה   + נוף   + מעלית   +  6 קומה 
מעטפת  עם  מטר   73 גג   + לבניה 
לבניה 1.600.000 ש"ח. "אורטל שיווק 

תיווך ויזמות" 055-6704800
[20052465]

3 יחזקאל"  ב"שדרות  למכירה 
חדרים + נוף + מחסן + אופציה לבניה 
1.350.000 ש"ח, "אורטל שיווק תיווך 

ויזמות" 055-6704800
[20052464]

עקיבא"  ב"רבי  למכירה  בהזדמנות 
 + חדרים   2.5 יחידה   + חדרים   7
052- ש''ח.   2.375.000 גדולה  חצר 

7653647
[20052463]

מודיעין עלית | השכרה
מפואר  משרד  ב"רשב"י"  להשכרה 
פרטית,  כניסה  קרקע  קומת  גדול, 
מיחשוב  כולל  קומפלט  מרוהט 
מיידי.  דין,  לעורך  מתאים  ותקשורת, 

052-7653647
[20052467]

4.5 הנשיא"  יהודה  ב"רבי  להשכרה 
מיידי  חצר.   + ריהוט  ללא  חדרים 
שיווק  "אורטל  ממושכת.  לתקופה 

תיווך ויזמות" 055-6704800
[20052466]

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. 



המבשר | יום חמישי, י"א באייר תשע"ט | עמוד ז

בית שמש | מכירה
 ! ירושלים  גבעת   - בגולובנציץ 
למכירה   ! מיוחדות  דירות  מבחר 
 ! יחזרו  שלא  במחירים  השכרה   /

תיווך - 0527-1919-58
[20052504]

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]

בית שמש | השכרה
ברח'  נוף,   + ב'  קומה  חד',   2.5 דירת 

ריב"ל 0556787489
[20052501]

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
 + א'  קומה  חד'   4 במתחרדים 
אופציה לתמ"א שוכרים מצויינים. 
א'  קומה   3 בקריה   *  900,000
דונט  יחיאל   .850,000 משופצת 

ייעוץ נדל"ן 052-7650001
[20052481]

קומה  במתחרדים  בהזדמנות: 
צמוד  וממוזגת.  מושקעת   3 ב'. 
760,000 חרדים.  שכנים  לקריה. 
בלבד * מחיר של עמנואל בקריית 
בלבד   570,000 חד'   3 בלכיש  גת: 
052- נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל 

.7650001
[20052480]

קומה.  מרווחת   3 סלונים  בקריית 
 + סוכה  מרפסת   + מעלית   + ד' 
גג   + דירה   *  .970,000 אופציה. 
נוף  מדהימה.   3 סלונים:  בקריית 
סוכה.  מרפסת   + מעלית   + חלומי 
מ'.  כ-80  בטאבו  גג   + אופציה   +
דונט  יחיאל  בלבד.   1,030,000

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20052478]

יחיאל  מציאה.  במחיר   3 בלכיש 
דונט ייעוץ נדל"ן 052-7650001.

[20052412]

קומה.  מרווחת   3 סלונים  בקריית 
סוכה  מרפסת   + מעלית   + ד' 
נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל   .970,000

.052-7650001
[20052411]

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]

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

דונט ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20052482]

צפת | מכירה
מזגנים,  יח"ה,  חד'   4.5 חיים  במאור 
משופצת  למירון,  נוף  גדולה,  חצר 
052- לל"ת.  מאוד,  גבוהה  ברמה 

7616823
[20052483]

לוחמי הגטאות 4 חד 90 מר + אופציה 
800000 לכנרת  נוף  מר   40 בנויה 

מלכות נכסים 0534109680
[20052419]

בקומה  מר   100 חד   5 עשר  האחד 
830000 לחצר  אפשרות  ראשונה 

גמיש מלכות נכסים 0534109680
[20052418]

מאור חיים 3 חד משופצת מהיסוד + 
מרפסת סוכה 720000 מלכות נכסים 

0534109680
[20052417]

בבניין  מר   70 חד   3 חיים  מאור 
מחיר   1800 מושכרת  מעלית  עם 
נכסים  מלכות  סגירה660000 

0534109680
[20052416]

ג  קומה  מ''ר  כ60  חד   3 היסוד  קרן 
העיר  ליד  חרדי  רחוב  גמיש   600000
העתיקה מלכות נכסים 0534109680
[20052415]

בקומה  מר  כ55  חד   3 דוד  רמז 
מלכות   520000 לנוף  פונה  ראשונה 

נכסים 0534109680
[20052414]

שניה  קומה  מ''ר   75 חד   3 הדר  גני 
מציאה  במחיר   1250 מושכרת 
450000 מלכות נכסים 0534109680
[20052413]

הר יונה 
לזוגות  בלבד!  ליומיים  מבצע 
יונה  בהר  דירה  הרוכשים  צעירים 
המשכנתא  בתשלום  השתתפות  ג', 
ש"ח   2000 בסך  הראשונה  בשנה 
4 ו   3 דירות  ג'  יונה  בהר  לחודש. 
"אורטל  מיידי.  לאיכלוס  חדרים 

שיווק תיווך ויזמות" 055-6704800
[20052468]

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]

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

5230030
[20052488]

2 חד'   4 ונקיה  חדשה  בעומר  לל"ג 
מדהים. 052-7616066 נוף  מרפסות, 

052-7610166
[20052479]

לכינרת,  נוף  בצפת,  ארוח  דירת 
דק'   10 בשפע,  חניה  רסקו,  בשכונת 
חדש.  מטבח  לעלוב,  כנסת  מבית 

053-3129516
[20052434]

ברמה  משופצת  גדולה  חד',   4 דירת 
דירות  מבחר  וכן  ממוזגת,  גבוהה, 

נוספות. 054-8476755
[20052433]

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]

חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052365]

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

04-6922596 /
[20052339]

3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
שינה,  חדרי   2 מ"ר,   60 חדשה,  חד' 
ספה   ,(2/5) מיטות   7 מטבח,  סלון- 
החול:  נדנדה,בימי  מרפסת,  נפתחת, 
מוצ"ש 1200 חמישי-  לזוג,  ש''ח   300
חמישי  בעומר  ל"ג  למשפחה,  ש''ח 
 . למשפחה  ש''ח   2800 מוצ"ש   -

לתמונות 052-7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

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

2840299
[20042205]

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

8741443
[20052314]

טבריה 
7 שבוע,  ולסופי  לימים  ארוח  דירת 
052- לכינרת.  מדהים  נוף   + מיטות 

7833506
[20052498]

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]

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

[20051879]

ירושלים 
לימים  השבועות  לחג  בעומר  ללג 
בבלעדיות,  אצלינו  ושבתות, 
קייט  דירות  מלון   – ''טורקיז'' 
מהרו  ביותר,  הגבוהה  ברמה 
החשובים  לימים  מקום  לתפוס 
בכל  דירות  מגוון  וכן  לכם! 
נכסים- ''אברמצ'יק  האיזורים! 

קייט'' 02-9966522.
[20052496]

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]

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

7616720-1
[20040110]

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

השכרת רכבים ִהלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 
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]

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

C5555993@gmail.com למייל
[20052500]

ומקצועי  מנוסה  חשבון  רואה 
באנגלית  ידע  חלקית  לעבודה 
0774449616קו"ח  חובה  וגרמנית 

יש לשלוח בפקס
[20052499]

ובבני  בירושלים  הצלה  לאיחוד 
קבועות  עובדות  דרושות  ברק, 
גדול,  לפרוייקט  לטלמרקטינג, 
שיחות נכנסות ויוצאות 03-6001411
[20052469]

יר"ש  עובד  דרוש  ברק  בבני  לאטליז 
לשעות אחר הצהריים 0527833400
[20052449]

הערב,  לשעות  מזכירה  בב"ב 
דיבור,  כושר  חלקית,  משרה 
נמרצת, ידע בגרפיקה יתרון, שכר 

amovil@kavnaki.net .נאה
[20052435]

דרושה  בירושלים,  מנכל  ללשכת 
מזכירה לשעות אחה"צ, ניסיון מוכח, 
Gobs. למייל:  לשלוח  יש  קו"ח 

liska@gmail.com
[20052432]

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 
ממשפחה  מצוין  יר"ש  בחור   "
יזדקק  הנראה  ככל  אשר  חשובה 
נפשי)  (לא  ספציפי  מקצועי  לסיוע 
מחפש  משפחה,  הקמת  בפרק 
לפקס  לענות  נא  מתאים.  שידוך 
למייל  או   972-773182967 מס' 
סודיות   .reuvenlight@gmail.com

מובטחת"
[20052462]

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 

להשיג  ניתן  בעומר  ל"ג  לקראת 

מדבש"  מתוק  "זוהר  אצלנו 

משלוחים  זולים,  מאוד  במחירים 

לפרטים  תשלומים.  ופריסת  חינם 

052- וויס  יצחק  והזמנות: 

7199510
[20052452]

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]

הום סטיילינג 
הכוונה  יעוץ,  משפצים?  בונים? 
מוצרים  חומרים,  לבחירת:  וליווי 
052- לב  מ.  רב!!  נסיון  וריהוט 

7623143
[20052327]

השבת אבידה 
ירמיהו  אזור  בי-ם  זהב  צמיד  נאבד 

בשבוע שעבר. 052-7605614
[20052497]

אבד ארנק + ת"ז עם מסמכים. סימון 
אליהו 053-3138844

[20052454]

בגאולה  אייר  ז'  ביום  קו  רב  נמצא 
ללא שם טל' 0533154223

[20052453]

דף היומי בבלי: בכורות כט    דף היומי ירושלמי: מעשרות יב    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הי"א (החשבון)    משנה יומית: מכות ג, טז - שבועות א, א    הלכה 
יומית: או"ח תקיא, ג - תקיב, א    רמב"ם יומי: חובל ומזיק ז-ח. רוצח ושמי"נ א  
  שו"ע הרב - רב יומי: לו ב, ם-פ    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תרצט-תשיא  

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קג.   חפץ חיים: רכילות ט, יא-יב  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:178:188:168:208:198:14סו"ז ק"ש מג"א
9:099:109:099:129:119:07סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:439:449:439:469:459:41סוף זמן תפלה מג"א
10:1810:1910:1810:2010:2010:16סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

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

19:3419:3119:3419:3219:3219:30שקיעת החמה
זמנים למחר

3:583:593:554:024:003:52עלות השחר
4:464:464:434:494:484:41זמן ציצית ותפילין

5:425:475:385:455:445:39הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
ב"ב     סיני 15,  הר  סיני  6762954  הר  ברק בני  נשרים 22     כנפי   052-8098620 שאול גבעת  פארם  סופר  ירושלים
גורדון  סופרפארם    08:00 עד   19:00 מהשעה   4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם  אביב תל    
077-8882620 רח' לבונטין 30 077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופרפארם לבונטין
077- סופר פארם רמת הנשיא 8656670 מרכז מסחרי ק' נורדאו    חיפה פולג מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00 סופרפארם 8882240 רחוב שונית 12    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון   חולון

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.21-
אתמול: 211.215-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
33-25

תל אביב
28-18

חיפה
30-20

גולן
36-21

טבריה
38-20

גליל
32-21

באר שבע
37-19

אילת
40-27

מזג האויר
חם מהרגיל עד שרבי

היום - מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב. יוסיף להיות חם 

מהרגיל עד שרבי.

שישי - מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב ובינוני. תחול עליה 

בטמפרטורות. יהיה שרבי ברוב 
האזורים. בדרום הארץ יתכן 

אובך.

שבת - נאה. תחול ירידה ניכרת 
בטמפרטורות ועליה בלחות. 

הטמפרטורות יחזרו להיות 
רגילות לעונה.

ראשון - נאה, ללא שינוי ניכר 
בטמפרטורות.

ראשוןשבתשישי

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



ראש ממשלת בלגיה בראיון לכלי התקשורת במדינה:

"מספר האירועים האנטישמיים 
המדווחים בבלגיה כמעט הוכפל"

”אחרי יהודי צרפת, יהודי בלגיה הם אלה שבאירופה חווים את העוינות 
המופנית כלפיהם", אמר ראש ממשלת בלגיה מישל

 מאת א. למל

האנטיש־ האירועים  "מספר 
כמעט  בבלגיה  המדווחים  מיים 
מ־56   – שעברה  בשנה  הוכפל 
אמר  כך  ב־2018",  ל־101  ב־2017 
ראש ממשלת בלגיה שארל מישל, 
יהודיים,  תקשורת  לכלי  בראיון 
האירופיות  הבחירות  לקראת 
כש־ בעוד  שיתקיימו  והמקומיות 

בועיים.
אח־ מדינות  כמו  "בלגיה 
לאנטיש־ עדה  באירופה,  רות 

”עלבונות,  כולל  גוברת,  מיות 
העלולים  ואלימות  הטרדות 
בהתקפה  כמו  להרוגים,  להוביל 
היהודי  במוזיאון  האנטישמית 
ראש  הוסיף  ב־2014",  בבריסל 

הממשלה.
”אחרי יהודי צרפת, יהודי בל־

גיה הם אלה שבאירופה חווים את 
 81% כלפיהם.  המופנית  העוינות 

הצי־ המרחב  כי  ציינו  מהנשאלים 
השכיח  העוינות  מקור  הוא  בורי 
האחרונות.  השנים  בחמש  ביותר 
 70 על  עומד  האירופי  הממוצע 

אחוזים בערך“, אמר מישל.
עמדת  על  לשאלה  בתשובה 
 BDSה־ לתנועת  בנוגע  מפלגתו 
מישל  הדגיש  האנטי־ישראלית, 
תמכה  לא  מעולם  "מפלגתו  כי 

."BDS בפעולותיה של

jpg.הפרלמט בבלגיה

תביעה חדשה נגד חברת התעופה כווית 
אירווייז שסירבה להטיס נוסע ישראלי

הנוסע, יהודי המתגורר במינכן, שביקש לטוס לסרי לנקה זוהה כמחזיק בדרכון 
ישראלי לאחר שהזמין ארוחה כשרה 

מאת א. למל

חברת התעופה כווית אירווייז 
תביעה,  של  במרכזה  שוב  עומדת 
לה־ שסירבה  על  במספר,  רביעית 
ממינכן  ישראלי  עסקים  איש  טיס 
לסרי לנקה, וזוהה כמחזיק בדרכון 
ארוחה  שהזמין  לאחר  ישראלי 

כשרה.
הע־ כשרה  לארוחה  הבקשה 
חברת  עובדי  של  חשדם  את  לתה 
המ־ בנוסע  מדובר  כי  התעופה, 

ולאחר  ישראלי,  בדרכון  גם  חזיק 
כאמור,  הוחלט,  קצרה  בדיקה 
לבטל לו את הכרטיס ולא לאפשר 

לו לעלות לטיסה.

כזכור, לא מדובר במקרה רא־
הלאומית  התעופה  שחברת  שון 
להעלות  מסרבת  כווית  של 
לטיסותיה.  ישראלים  נוסעים 
מקרה  התרחש  תשע"ה  בשנת 
לבריטניה,  מארה"ב  בטיסה  דומה 
התרחשו  ותשע"ח  תשע"ז  בשנת 
בעלי  שבהם  נוספים,  מקרים  שני 
לעלות  הורשו  לא  ישראלי  דרכון 

לטיסות של החברה.
ני־ עדיין  הקודמים  המקרים 
דונים בבתי המשפט. במקרה אחד 
מדינת  של  העליון  המשפט  בית 
של  התעופה  נמל  שוכן  בה  הסן, 
ער־ את  דחה  פרנקפורט,  העיר 

עורו של אזרח ישראלי שהחברה 

על  להעלות  סירבה  הכווייתית 
טיסה מגרמניה לבנגקוק, שעצרה 

לחניית ביניים בכווית.
בית משפט בגרמניה קבע בעבר 
איירוויז'  'כווית  התעופה  חברת  כי 
ישראלים  להטיס  מחויבת  לא 
את  נימקו  השופטים  במטוסיה. 
לקיים  כווית  של  באיסור  החלטתם 
ישראלים.  אזרחים  עם  עסקי  קשר 
אם חברת התעופה תטיס ישראלים 
אף  ועובדיה  להיקנס  עלולה  היא 

עלולים להישלח למאסר.

סוכנות החלל נאס"א פרסמה תמונות 
ממקום התרסקות החללית הישראלית

מאת ח. אבישלום

הת־ לאחר  מחודש  יותר  מעט 
הישראלית  החללית  של  רסקותה 
האמ־ החלל  סוכנות  בראשית, 
תמונות  פרסמה  נאס"א  ריקאית 
על  החללית  התרסקות  ממקום 

הירח. 
בכתם  להבחין  ניתן  בתמונות 
במקום  הירח,  אדמת  על  שחור 

החללית  נפלה  הנראה  ככל  בו 
רגע לאחר שהיא איבדה קשר עם 

כדור הארץ.
הח־ שביצעה  לאחר  כזכור, 

נותק  האחרון,  התמרון  את  ללית 
שניות  למספר  הקשר  לפתע 
הישראלי  הבקרה  ובמרכז  איתה, 
במנוע  תקלה  על  לספר  רק  יכלו 
לבלום  אמור  שהיה  זה   – הראשי 

את התרסקותה.

שניות  מספר  לאחר  ואכן, 
ניתן  במסכים  אך  הקשר  שב 
הנחי־ מהירות  כי  לראות  היה 

מהמהירות  בהרבה  גבוהה  תה 
המזל,  לרוע  וכך,  הרצויה, 
עשתה  שישראל  לפני  שניות 
החללית  התרסקה  היסטוריה, 
העבירה  כאמור,  עתה  ואבדה. 
נעימה  לא  שלום  דרישת  נאס"א 

מהחללית.

הסיע ילדים ברכבת משחק על כביש ראשי
מאת חיים מרגליות

אכיפה  פעילות  במסגרת 
שוטרי  של  ויזומה  ממוקדת 
כרום  אל  במג'ד  ישראל  משטרת 
לחייו  ה־50  בשנות  חשוד  נעצר 
שעשועים  ברכבת  נהג  אשר 
תמורת  ילדים  עשרות  והסיע 
בכפר  הראשי  בכביש  תשלום 
מג'ד אל כרום תוך סיכון בטחונם 

ושלומם.
החשוד תושב מג'ד אל כרום 
נחקר  המשטרה,  לתחנת  עוכב 

רכבת  משפט.  בבית  לדיון  וזומן 
השעשועים הושבתה. 

תו־  24 בן  נהג  נעצר  בנוסף 
בעודו  ברכבו  נוהג  שפרעם,  שב 
מש־ בית  ידי  על  לנהיגה  פסול 

השוטרים  שערכו  מבירור  פט. 
סיים  לאחרונה  רק  כי  נתגלה, 
הנהג לרצות עבודות שירות בגין 

עבירות תנועה חמורות. 
הגי־ והמשטרה  נעצר  הנהג 

לתום  עד  למעצר  בקשה  שה 
לבית  אישום  וכתב  ההליכים 

משפט לתעבורה בעכו.
צילום: דוברות המשטרה

משרד החקלאות מודיע על מחסור זמני בפלפלים
מאת חיים מרגליות

משרד  שמבצע  שוטף  ממעקב 
החקלאות עולה כי קיים מחסור זמני 
כש־ תוך  להסתיים  שעתיד  בפלפל 
הסבירו,  המומחים  בועיים־שלושה. 
האחרון  שהחורף  כיוון  השנה,  כי 
היה ארוך במיוחד, גידולי הפלפלים 
התעכבו, כך שנוצר פער בין הזמן בו 
מגיעים לשווקים הפלפלים שנזרעו 
במהלך ינואר לבין אלו שעדיין ניתן 
לראות בשווקים ונזרעו עוד בחודשי 
מחסור  ישנו  מכך,  כתוצאה  הקיץ. 
של כשבועיים, עד לקבלת הגידולים 
כי  המומחים  ציינו  עוד  החדשים. 
לראות  נוכל  הקיץ,  המשך  לקראת 
ובש־ בחנויות  פלפלים  של  עודפים 

ווקים, ובהתאמה המחירים ירדו. 
גדל  הישראלי  הפלפל  ככלל, 
ונותן  החורף,  בחודשי  בעיקר 
מענה לצריכה המקומית, הנאמדת 
ולייצוא,  בשנה,  טון  אלף  בכ־75 
בשנה.  טון  אלף  בכ־90  הנאמד 
מתרכז  הפלפל  של  הייצוא  עיקר 
מאי.   – נובמבר  החורף,  בחודשי 
מגודלים  הקיץ  בחודשי  אולם, 
שמספקים  גידול  שטחי  בישראל 
המקומי.  לשוק  התצרוכת  את 
מזג  תנאי  בשל  כחריג,  כיום,  אך 
ואלו  הגידול  הצטמצם  האוויר, 
ונותנים  מהביקוש.  פחות  מניבים 
המקומית.  לצריכה  חלקי  מענה 
בשל כך, נוצר מחסור קל בחנויות. 

גרמניה: נגנבה מכונית פרארי 
בשווי של יותר משני מיליון יורו 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נגנבה  פרארי  מסוג  מכונית 
בימים האחרונים בגרמניה, בשעה 
לנסיעת  הרכב  עם  יצא  שהגנב 
מבחן, כך מדווחת משטרת גרמניה 
בנסיון  הציבור  לעזרת  פנתה  שאף 

לאתר את הרכב הגנוב. 
התחזה  הגנב  הדיווח,  פי  על 
המ־ את  לקנות  שמבקש  ללקוח 

שוויה  המוכר.  של  מידיו  כונית 
של המכונית עולה כל שני מיליון 
הרשמית,  ההודעה  לפי  כך  יורו, 
והשניים יצאו יחד לכביש הפתוח, 
כשעל יד ההגה ישב המוכר, ואילו 
והתרשם  לצדו  ישב  רק  ה'קונה' 
היוקר־ המכונית  של  מביצועיה 

תית. 
הש־ סיכמו  כלשהו  בשלב 

יצאו  הם  מקומות.  להחליף  ניים 
לשבת  יוכל  שהקונה  כדי  מהרכב 
על יד ההגה, והלה ניצל את הרגע 
כדי להימלט בנסיעה מהירה, לפני 
שהמוכר הספיק להתיישב לצדו. 

המוכר ההמום מיהר להתקשר 
בחיפושים  פתחה  וזו  למשטרה 
של  הגבוה  ערכו  לנוכח  נרחבים, 
לא  שהחיפושים  אלא  הרכב,  כלי 
הניבו פרי, והמכונית נעלמה כלא 

היתה. 
כי  הבינו  שבמשטרה  לאחר 
לאתר  מצליחים  אינם  החוקרים 
הג־ אל  אותם  שיוביל  חוט  קצה 

הודעה  פורסמה  המתוחכם,  נב 
לסייע  בקריאה  הרחב,  לציבור 
שנו־ הנדירה,  המכונית  באיתור 

להיות  אמורה  הכביש  על  כחותה 
בולטת ולעורר תשומת לב רבה. 
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