
ממשלה או בחירות? 

החוק לפיזור הכנסת אושר בוועדה לקריאה שניה 
ושלישית; מאמצים אחרונים להרכבת ממשלה  

במידה ויו"ר ישראל ביתנו ח"כ ליברמן ימשיך להתבצר בעמדתו יחל בצהריים הדיון בחוק לפיזור הכנסת בקריאה 
סופית ויסתיים בחצות עם פיזורה של הכנסת והליכה לבחירות בי"ז אלול ^ כחלק מנסיונו להתנכל ליהדות הנאמנה 
דורש ליברמן לקבוע מועד לבחירות שיפגע בעולם התורה̂  במקביל נמשכים מאמצי התיווך מולו להרכבת ממשלה 

^ אמש לקראת חצות הדהים ליברמן את המערכת הפוליטית בהודיעו כי לא יזוז בשום אופן מעמדתו

מאת מאיר ברגר

לפ־ נותרו  שעות  מ־24  פחות 
קיעת הדד־ליין להרכבת הממשלה 
בנימין  הממשלה  ראש  ידי  על 
הפתרון  עדיין  אמש  ובליל  נתניהו 

שיוביל לכך לא נראה באופק. 
יפוג  הלילה  בחצות  הערב 
הממשלה  ראש  שקיבל  המנדט 
נתניהו מנשיא המדינה ריבלין ועל 
פי החוק הוא ייאלץ לחזור לנשיא 
נתניהו  כשלונו.  על  ולהודיע 
 – הזה  מהתרחיש  להימנע  ביקש 
פי  שעל  העובדה  בשל  ובמיוחד 
שיצליח  מי  אין  התרחישים  כל 
לכינון  האצבעות   61 את  לספק 
קואליציה – וקידם באמצעות ח"כ 
מיקי זוהר הצעת חוק לפיזור הכ־

נסת שתוביל את הכנסת הנוכחית 
לפזר את עצמה ברוב קולות. 

לפיזור  החוק  שהצעת  לאחר 
ביממות  אושרה  ה־21  הכנסת 
בק־ הכנסת  במליאת  האחרונות 

ראשונה,  ובקריאה  טרומית  ריאה 
המיוחדת  הוועדה  אמש  אישרה 
את  הכנסת  לפיזור  החוק  להצעת 
ושלישית.  שניה  לקריאה  ההצעה 
ח"כ  ביתנו  ישראל  ויו"ר  במידה 
ליברמן ימשיך להתבצר בעמדתו, 
לפיזור  בחוק  הדיון  ב־12:00  יחל 
בקריאה  הצבעה  לקראת  הכנסת 
סופית ויסתיים בחצות הלילה עם 

פיזורה של הכנסת והליכה לבחי־
רות בי"ז אלול.

להתנכל  מנסיונו  כחלק 
ליברמן  דורש  הנאמנה  ליהדות 
שיפגע  לבחירות  מועד  לקבוע 
הוועדה  בעוד  התורה.  בעולם 
הבחירות  כי  קבעה  המיוחדת 
ובעזרת  אלול  בי"ז  תתקיימנה 
הרוב בוועדה, הציבה יהדות התו־

לתאריך  הסתייגויות  שלוש  רה 
ותאריך  אלול  ג'  אב,  כ"ו  שנקבע: 

נוסף לאחר סוכות. 
הוועדה  קבעה  יותר  מוקדם 
המסדרת בראשות ח"כ מיקי זוהר 
מליאת  בדיוני  הדיון  סדרי  את 
התפזרות  חוק  בהצעת  הכנסת 
הכנסת. על פי ההסכם אליו הגיעו 
נציגי הסיעות, הדיון בהצעת חוק 

היום  בצהרי  שיחל  ההתפזרות 
סיעות  אך  בחצות  כאמור  יסתיים 
לקצר  לבקש  יוכלו  האופוזיציה 
יותר.  מוקדם  ולסיימו  הדיון  את 
ניסנקורן,  אבי  ח"כ  לבקשת  מנגד, 
לאופוזיציה  תאפשר  הקואליציה 
מעבר  אף  הדיון  את  להאריך 
עוד  נוספות.  שעות  לכמה  לחצות 
הצבעות  שלוש  עד  שיהיו  סוכם 

שמיות.
במהלך הדיון בוועדה התייחס 
ח"כ זוהר לסיכויים אודות ההגעה 
ציין  זוהר  ליברמן.  מול  להסכמות 
כי "ככל שהזמן חולף הסיכוי הולך 
ממתינים  לא  אנחנו  ולכן  ופוחת 
לפיזור  חוק  הצעת  דבר,  לשום 
היא  הלילה  מתקדמת.  הכנסת 
לקראת  הכנסת  שולחן  על  תונח 

ושלישית  שניה  בקריאה  הדיון 
הדיון  גם  יתחיל  בבוקר  ומחר 
אם  כרגיל,  ממשיכים  אנחנו  בה. 
ה־90 הדקה  עד  יתעשת  ליברמן 
את  לעצור  נשמח  שאנחנו  כמובן 
למען  לעבוד  ולהתחיל  התהליך 

אזרחי ישראל".
בין  המחסום  אמש  בליל  גם 
הוא  ממשלה  להרכבת  נתניהו 
המשבר במגעים מול יו"ר ישראל 
המסרב  ליברמן  אביגדור  ביתנו 
בי־ בפניו  שהונחו  ההצעות  לכל 

ממות האחרונות.
העת  כל  מתנהלים  במקביל 
באמצעות  ליברמן  מול  מגעים 
שה־ חייק  שמואל  העסקים  איש 
גיע לארץ על מנת לתווך בין רה"מ 
  המשך בעמ' ב

על רקע 
האפשרות של 

הליכה לבחירות: 

מזכירות 
הליכוד 

אישרה את 
האיחוד 

עם 'כולנו'
עמ' ב
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בחסות:

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

כמו"כ מתארגנים ל-40 הפרשות חלה ושיר השירים
050-4168248  /  052-7614290
050-4110300  /  053-3177271

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

*4905
נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

כ"ד-כ"ה אייררביעי חמישי
29-30.05.19

היום!
'שובו' לתורמי

רשת הקירוב הגדולה בעולם זקוקה לעזרתכם

היום תפתח מגבית החירום להצלת רשת 'שובו' 
שעות  שתימשך 36  חירום  במגבית  היום  פותחת  'שובו',  רשת  בעולם,  ביותר  הגדולה  הקירוב  רשת 
בלבד̂  סכומי התרומה המתקבלים – מוכפלים פי שנים̂  שרי התורה והחסידות מרנן ורבנן שליט"א 
במכתב קדשם: "מובטחנו כדבר פשוט וברור ולמעלה מכל ספק, כי בשכר זאת יתברכו כל התומכים 
והמסייעים אף הם במדה כנגד מדה, ויזכו לשמחה בביתם לתקופת השנה" ^ הושיטו ילד לאלפי ילדי 

ישראל המשתוקקים לזעוק "שמע ישראל" ^ חייגו 4905* כדי להשתתף בהצלת ילדי ישראל

הבוקר, אחרי שבועות ארוכים 
תיפתח  אינטנסיביות,  הכנות  של 

ישראל'  'שמע  החירום  מגבית 
הקירוב  רשת   – 'שובו'  רשת  של 
שתמשך  המגבית  בעולם.  הגדולה 
ביום  תסתיים  בלבד,  שעות   36
חמישי כ"ה אייר כאשר כל תרומה 
שתתקבל תוכפל פי שניים. בהנה־
מההתלהבות  מעודדים  הרשת  לת 
הציבורית נוכח קריאתם של גדולי 
ישראל, ורבים כבר הביעו את נכו־

גיוס  יעדי  נטילת  באמצעות  נותם 

להכתרת  משמעותיים,  כספים 
המגבית בהצלחה בס"ד.

לק־ הקווים  פתיחת  לפני  עוד 
ליטת המוני הפניות לתרומה, רא־
שי 'שובו' קיבלו פניות פרטיות של 
למגייסי  להצטרף  שביקשו  רבים 
חלק  ליטול  והתעקשו  התרומות, 
שמקרבת  'שובו',  רשת  בהצלת 
ממשפחות  ילדים  אלפי  יום־יום, 

הערב יומא דהילולא של הרה"ק 
בעל 'תורת חיים' מקאסוב זי"ע

מאת כתב 'המבשר'

 – באייר  לכ"ה  אור  הערב 
דהילולא  יומא  חל  לעומר,  מ' 
חיים'  'תורת  בעל  הרה"ק  של 
בשוש־ השני  האדמו"ר  זי"ע, 
שראשיתה  קאסוב  הקודש  לת 
שנה  ממאתיים  למעלה  לפני 
שלום'  ה'אהבת  מרן  אביו  ע"י 

מקאסוב זי"ע.
בן  חיים'  'תורת  בעל  הרה"ק 
הרה"ק מרן ה'אהבת שלום' מקא־

סוב זי"ע, הנהיג את עדת החסידים 
והיה  תרי"ד,  תקפ"ו –  השנים  בין 
מגדולי צדיקי ומנהיגי דורו. אלפי 
ובראשם  מעשה  ואנשי  חסידים 
ממזרח־גאליציה,  ישראל  גדולי 
בצל  הסתופפו  ורומניה,  צ'כיה 

כיהן  אף  חיים'  ה'תורת  קדשו. 
הנס  בעל  מאיר  רבי  קופת  כנשיא 
והכולל  עסטרייך־גאליציה,  של 
בא־ משפחות  מאות  בימיו  פירנס 

רץ הקודש.
לישיבה  נקרא  תרי"ד  בשנת 
החיים  בבית  ונטמן  מעלה,  של 
תל  מהווה  קדשו  ציון  בקאסוב. 

תלפיות עד היום.
בריכוזי חסידי בית ויז'ניץ יע־
האדמו"רים  מרנן  כ"ק  הערב  רכו 
וכן  הטהור,  שולחנם  שליט"א 
יערכו התכנסויות ברוב עם להע־

לות את זכרו הטהור. כמו כן, מחר 
מרחבי  חסידים  להגיע  צפויים 
הק'  ציונו  על  להשתטח  העולם 
הכלל  לישועת  ולהעתיר  בקאסוב 

והפרט. 

לקראת הצגת תכנית המאה: אנשי 
טראמפ יגיעו ביום חמישי לישראל

קושנר וגרינבלט יבקרו גם בירדן ובמרוקו, לקראת 
השלב הראשון בתכנית השלום שעומד לפרסם הממשל

מאת מרדכי גולדמן

ג'ארד קושנר וג'ייסון גרינבלט, 
הברית  ארצות  נשיא  של  יועציו 
חמישי  ביום  יגיעו  טראמפ,  דונלד 
'עסקת  פרסום  לקראת  לישראל 
הבית  אתמול  מסר  כך  המאה', 
הלבן. השניים יבקרו גם בירדן וב־
שעושים  ההכנות  רקע  על  מרוקו, 
הכלכלי  הכינוס  לפני  בוושינגטון 
בחודש הבא בבחריין. אליהם יצט־
רף גם בריאן הוק, השליח המיוחד 

של טראמפ לענייני איראן.
ייפגשו  וקושנר  גרינבלט 
עבדללה  המלך  עם  בעמאן  היום 

המקורב  מקור  בתכנית.  לדון  כדי 
לארמון המלוכה אישר כי בעמאן 
קיבלו הודעה רשמית על הביקור, 
הכל־ הוועידה  רקע  על  שיתרחש 
כלית בבחריין שיזם ממשל טרא־

הפלסטינית  הרשות  שאותה  מפ, 
מחרימה.

הצוות  את  מוביל  קושנר 
ביוזמת  שעוסק  טראמפ  בממשל 
השלום, ומצוי במאבק עם הרשות 
העולם  תגובת  לגבי  הפלסטינית 
מק־ הפלסטינים  לתכנית.  הערבי 
ווים שמדינות ערביות יעמדו לצ־

דם וידחו את התכנית, שאותה הם 

הוארך מעצרו של 
המחבל זכריה זביידי
זביידי הודה בביצוע שני פיגועי ירי לעבר אוטובוסים 

שנסעו בכביש הסמוך ליישוב בית אל בבנימין

מאת סופרנו הצבאי

בשומרון  הצבאי  המשפט  בית 
של  מעצרו  את  אתמול  האריך 
תום  עד  זביידי,  זכריה  המחבל 
זביידי  נגדו.  המשפטיים  ההליכים 
הודה בביצוע שני פיגועי ירי לעבר 
אוטובוסים שנסעו בכביש הסמוך 
כתב  בבנימין.  אל  בית  ליישוב 
האישום החמור שהוגש נגדו כולל 

עבירות שביצע מאז 2003.
השב"כ  ידי  על  נעצר  זביידי 
ברגות,  אתטארק  עם  יחד  וצה"ל 
מחבלים  המייצג  ישראלי  עו"ד 
השניים  משפט.  בבתי  פלסטיניים 
נעצרו במסגרת חקירת שורה של 
פיגועי ירי שבוצעו בגזרת רמללה, 
לאחר שהמודיעין שנאסף על ידי 
השב"כ הצביע על מעורבותם של 
פיגועים  בשורת  וברגות  זביידי 

באזור הישוב בית אל.
חו־ כמה  לפני  נעצרו  השניים 

השב"כ,  של  מבצע  במהלך  דשים 
וצה"ל,  ימ"מ  כוחות  בהשתתפות 
פי־ לבצע  נערכו  בו  לילה  בתום 

כוחות  ידי  על  שסוכל  נוסף  גוע 
מוקדמת  הערכות  בשל  הבטחון 

בשטח.
הפ־ במחנה  מתגורר  זביידי 

בכירה  משרה  ונושא  ג'נין  ליטים 
הפלס־ ברשות  האסירים  במשרד 
פעילי  מבכירי  הינו  זביידי  טינית. 
ושומרון,  יהודה  באזור  הטרור 
שנכללו  הטרור  פעילי  על  ונמנה 
המבוקשים'  'הסכם  במסגרת 

שגובש לפני כ־12 שנה.
בשב"כ מציינים כי ביסוד הס־

כם זה עמדה התחייבות מפורשת 
מכל  לחדול  הטרור  פעילי  של 
  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד
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קליפורניה: עצרת חיזוק במלאות שלושים 
לפיגוע בבית הכנסת חב"ד בפאווי

בהשתתפות הרה"ר לישראל הגר"ד לאו שליט"א
מאת א. למל

בבית  לפיגוע  חודש  במלאות 
קליפור־ בפאווי  חב"ד  הכנסת 
גב'  הקהילה  בת  נרצחה  בו  ניה, 
מבני  כמה  ונפצעו  הי"ד  קיי  לורי 
הקהילה ובראשם שליח חב"ד ורב 
ישראל  הרב  במקום  הכנסת  בית 
חיזוק  עצרת  נערכה  גולדשטיין, 

והתעוררות.
השמיע  המרכזי  המשא  את 
הגר"ד  לישראל  הרה"ר  האורח 
לאו שליט"א, שהזכיר את גבורתו 
חב"ד  ושליח  הכנסת  בית  רב  של 
חלק  איבד  אשר  גולדשטיין,  הרב 
מאצבעותיו באירוע הקשה, כשגם 
לאחר שנפצע סייע לבני הקהילה 
ורק  לכך  זקוקים  שהיו  האחרים 

לאחר מכן פנה לטפל בעצמו.
של  החיזוק'  'מסע  כך,  בתוך 
הרב לאו החל ביום שלישי בשבוע 
בניו  הגולה  באר  בקהילת  שעבר 
ובבתי  בישיבה  ביקר  שם  יורק, 
הראשי  הרב  המקומיים.  הספר 
שהעלו  האזור  רבני  עם  נפגש 
הם  אשר  סבוכות  סוגיות  מספר 
עוסקים בהם בימים אלו, והמתינו 

להכרעתו של הרב הראשי.
בסיום הביקור שיבח הרב לאו 
על  הגולה  באר  ורבני  חברי  את 
עבודת החיזוק והקירוב אשר ניתן 
רבות  בה  משקיעים  כי  להתרשם 
לאביהם  רבים  לקרב  ומצליחים 

שבשמים.
החיזוק  למסע  השני  ביום 
למרכז  לקווינס,  לאו  הרב  הגיע 
אשר  בוכרה  יהודי  של  הקהילתי 
של  בואו  לקראת  מאד  התרגשו 
במ־ מקיים  אשר  הראשי  הרב 

ואוהב  חם  קשר  רבות  שנים  שך 
בכל  הבוכרית  הקהילה  בני  עם 

העולם.
עם הגעתו של נשיא בית הדין 
חיזוק  שיחת  התקיימה  הגדול 
לאחר  הקהילה.  לבני  מיוחדת 
מכן נשא הרב שיעור כללי בכולל 

בהמ־ שבת.  הלכות  על  האברכים 
שך הגיע הרב הראשי לבית הספר 
הסיור  בסיום  הבוכרי.  ולמוזיאון 
חגיגית  צהרים  ארוחת  התקיימה 
הבוכרית  הקהילה  נשיא  עם  יחד 

בוריס קנדוב.
הרב  הגיע  חמישי  יום  בבוקר 
באוהל  שחרית  לתפילת  הראשי 
מליובאוויטש  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
ללוס  המשיך  מכן  ולאחר  זיע"א, 
מיוחדת  שבת  ערך  שם  אנג'לס, 
במהלכה  יבנה  בקהילת  ומרוממת 

סעודות  את  הראשי  הרב  ערך 
וכן  הקהילה  בני  עם  יחד  השבת 
הכנסת  בבתי  שיעורים  מסר 

השונים.
התקיימה  שבת  במוצאי 
רבי  לכבוד  מלכה  מלווה  סעודת 
נגן  בהשתתפות  יוחאי  בר  שמעון 
בסיום  פרנק.  חיליק  הקלרינט 
לרב  הקהילה  בני  הודו  הביקור 
הרב  והזמן  מאמציו  על  הראשי 
השבת  על  וכן  עבורם  שהקדיש 

המיוחדת והמחזקת.

הגר"ד לאו עם הרב גולדשטיין והמתפללים 
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בין כך ובין כך לומד כדרכו
יחד  גם  והשמאל  הימין  כמרקחה.  הפוליטית  המערכת 
ספינים  פעם.  אי  כמותו  ידעו  שלא  מצב  עם  מתמודדים 
יוצאות  מרגיעות  השערות  ובאים,  משתחררים  מלחיצים 
בד'  שנערכו  הבחירות  נגמרות.  אינן  והספקולציות  ונכנסות, 
ניסן, לפני כחודש ומחצה, לא מיצו דיין את כוחו של הבוחר, 
הפילוגים  לבחירות,  שקדמה  הסוערת  המערכת  נדמה.  כך 
הספיקו.  לא  אלה  כל  והרכילות,  ההשמצות  והחיבורים, 
שוב  יצעדו  האזרחים  מיליוני  כי  ויתכן  חדש,  במצב  ישראל 
החוק  ויתקבל  הכנסת  תפוזר  וכאשר  אם  חוזרות  לבחירות 
בקריאה שלישית. זוהי תקרית שטרם התממשה עד כה מאז 
מופיע  כזה  שתרחיש  אף  על  הפוליטיות.  המערכות  כינון 
האזרחים  הסכינו  לא  עוד  הבחירות  ונהלי  החוקים  בספר 

לצעוד לקלפי פעמיים בתוך חצי שנה.

מותח  הוא  בלהטוטיו.  ומלהטט  ליברמן  עומד  בתווך 
תביעותיו  ראש  על  אחריו.  גם  ואולי  הקצה,  עד  החבל  את 
הישיבות.  תלמידי  גיוס  את  לקדם  הרצון  את  מציג  הוא 
כל  מצמיחים  ואינם  בתוהו  עולים  השונים  התיווך  נסיונות 
שיכולה  נוסחה  כל  לקבל  ומסרב  במריו  עומד  ליברמן  פרי. 
והולך  שמתמעט  בוחריו  ציבור  עבור  בעיקר  לו,  להועיל 
הבאה  חדשה  גישה  כאן  מחדש  ליברמן  לבחירות.  מבחירות 
האימתני,  העצר  משעון  נבהל  אינו  הוא  סוחטין.  כיצד  ללמד 
לקראת  מהכנה  לא  ואף  ראשונה,  מקריאה  מתרגש  אינו  הוא 
על  טיפוסית  בעקשנות  עומד  הוא  ושלישית.  שניה  קריאה 
דעתו, וכרגע אינו מוותר כמלא נימה. אפשר לשער כי ברגע 
הוא  משהו משמעותי,  שלו תתמלא בעוד  שקערת התופינים 

יתחיל לרדת לאטו מהעץ הגדול.

מבחינתם של יהודים לומדי תורה ויושבי אהל, הממיתים 
עצמם על התורה ועל העבודה, אין כל הבדל בין אם הכנסת 
עת.  בטרם  תגווע  שמא  או  ימיה,  תאריך  ואחת  העשרים 
ימשיך  או  מחר,  יום  במשך  ייכנע  ליברמן  אם  להם  היא  אחת 
דאביי  בהוויות  עסוקים  אלו  יהודים  עורף.  בקשיות  לעמוד 
הלכה.  בגווילי  ושוקעים  סוגיות  בעמקי  צוללים  ורבא. 
ינוע  לא  תורה  לומד  ושום  ממקומו,  יוזז  לא  סטנדר  שום 
התורה  היכלי  ברמה,  להשמע  ימשיך  התורה  קול  מהיכלו. 
המאמצים  את  ובחוקיה.  בתורה  ההוגים  לומדים  מרוב  יהמו 
הפרלמנטריים לבלימת כחם של משנאי התורה יש להמשיך 
לעשות, בהכוונתם של מרנן ורבנן שליט"א, אך את התוצאה 
ותורה  זרעו',  מפי  תשכח  לא  'כי  היטב.  יודעים  אנו  הסופית 

מחזרת על אכסניה שלה מעתה ועד עולם.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

הם שונאים
ליברמן  אביגדור  אילו 
גרם  רחב  ראש  גלוי  היה  לא 
כבד  מולדבי  מבטא  ובעל 
ומגבעת,  כיפה  חובש  אלא 
מתבדרים  היו  ציציותיו  חוטי 
לא  שלו  האם  ושפת  ברוח 
יידיש  אלא  רוסית  היתה 
היתה  התקשורת  אותנטית, 
כתובה  לא  בתחרות  פותחת 
האיש,  בהכפשת  אנשיה  בין 
הוצאת דיבתו רעה והשמצתו 

תחת כל עץ רענן.
עושה  כשליברמן  אבל 
זאת, ולא זו בלבד שהוא עושה 
זאת מבלי שאיש בעולם יוכל 
כלשהו  נימוק  על  להצביע 
מונע,  הוא  שבכך  אלא  שלו 
ממשלה  הקמת  שעה,  לפי 
זכאי  הוא  נתניהו,  בראשות 
לסופרלטיבים ולניתוחי עומק 
על כובד האחריות המונח על 

כתפיו.
האיש  כחלון,  משה  מנגד, 
התקשורת  יקיר  שהיה 
העצמאיות  העמדות  בשל 
וההגנה  כה  עד  שהפגין 
עד  שהעניק  האולטימטיבית 
למושמץ  מאתמול  הפך  כה, 
כלי  ככל  רוב  ללעג  ומושא 
לאחר  הם,  באשר  התקשורת 
ההחלטה  התקבלה  כי  שנודע 

למזג את סיעתו בליכוד.
היו  וטובים  גדולים 
כאלו  מיזוגים  על  חתומים 
קוניוקטורות  בין  ואחרים 
בזירה  ואחרות  כאלו 
עברו  והדברים  הפוליטית 
בדל  וללא  תקשורתי  בשקט 
לפני  אם  גם  ביקורת,  של 
השמיעו  הללו  המיזוגים 
השושבינים  כמו  המחותנים 
טיבה  זה  סותרים.  דברים 
ולא  אין  בה  פוליטיקה  של 
עולם  שנאות  להיות  אמורות 

או בריתות נצח. 
שעליו  כשהאיש  אבל 
שלא  כמי  התקשורת  בנתה 
חייו  את  מלאכותית  יאריך 
הפוליטיים של נתניהו, החליט 
של  בגורלו  גורלו  את  לכרוך 
החסמים  כל  הממשלה,  ראש 
כבר  השבט  ומדורת  נאלמים 

בוערת.

הם סוקרים
הבלתי  הדברים  אחד 
אם  פה  שיתרחשו  נסלחים 
הלילה  יתברר  דבר  של  בסופו 
מפזרת  הכנסת  כי  בחצות 
בחירות  לטובת  עצמה 
חדשות, כרוך בשובו של סיוט 
ממנו  נפרדנו  כי  היה  שנדמה 

לשנים אחדות.
לסוקרים  היא  כוונתי 
לַזכות  מחדש  שמתחילים 
בתחזיותיהם.  העם  המון  את 
מנתונים  הדיו  יבש  לא  כמו 
תום  עם  שהפכו  ממוספרים 
כמו  לבדיחה,  הקולות  ספירת 
לא היה העם כולו ֵעד לקביעות 
ככל  מרבית  של  מפורשות 
לחוכא  שהפכו  הסוקרים 
מפציעים,  הם  שוב  ואטלולא, 
שלל  עם  ומבטיחים,  מחויכים 

נתונים.
מערכות  בכל  כה,  עד 
הבחירות הקודמות, היה להם 
התאוששות  זמן  לסוקרים 
פצעיהם  את  ללקק  ניכר 
את  לעצמם  להסביר  ולנסות 
בין  התהומי  המרחק  פשר 
התוצאות.  לבין  שלהם  הצפי 
ניכר  שבחלק  היא  האמת 
כלל  בדרך  הם  הזה  מהזמן 
הכספים  בספירת  עסקו 
לכיסיהם  ששולשלו  הרבים 
הסקרים  מזמיני  מאת 
למיניהם, ממערכות תקשורת 

עד מפלגות וחוזר חלילה. 
היו  הזה  הזמן  במרוצת 
משכיחות  הטריות  החדשות 
היה  והעם  קודמותיהן  את 
הפער  את  לשכוח  מספיק 
המדהים שנרשם בין הסקרים 

לבין תוצאות האמת. 
נאגרו  בטרם  עוד  הפעם, 
בתכניות החסכון כל ההכנסות 
גם  שמשלמים,  כאלו  (יש 
שוב   ('90 'שוטף  לסוקרים, 
עם  העם  על  הסקרים  עטים 
בלתי  עד  שקשה  נתונים 
של  גרם  להם  לייחס  אפשרי 

רצינות.

הם סוגדים
לבין  עסקיו  של  שיווק  בין 
מצא  בהפגנות  השתתפות 
והאסיר  הממשלה  ראש  לו 
פנאי  אולמרט  אהוד  לשעבר 
לאנשים  בעיתון  להופיע 
את  שם  ולשפוך  חושבים 

מררתו כלפי נתניהו.
יושרה  של  סמל  אולמרט, 
לפי  אגודל  לצד  עקב  וצעידה 
ותקנותיו,  דקדוקיו  על  החוק 
"משפחת  כי  בראיון  קבע 
פשע"  משפחת  היא  נתניהו 
וכי לאושרו תוצאות הבחירות 
"מדינת  כי  הוכיחו  האחרונות 

ישראל לא נסחפה ימינה".
הראשונה  הקביעה  על 
במילים  להכביר  מיותר 
כשהיא יוצאת מפיו של עבריין 
הקביעה  גם  אבל  צמרת. 
יסודה:  בהיתממות  השניה 
כדי לקבוע לאן נוטה רוב העם 
הקולות  לכלל  להתייחס  יש 
שנפלו  האלפים  מאות  לרבות 
אחוז  את  עברו  ולא  לטמיון 
מוכיח  כזה  חישוב  החסימה. 
של  להוותו  לימין,  עצום  רוב 
אחד מאבות עקירת גוש קטיף 
שצחוקו הרועם בליל אישורה 

בכנסת ייזכר לו לדראון. 

החוק לפיזור הכנסת אושר 
בוועדה לקריאה שניה ושלישית

נתניהו ליו"ר ישראל ביתנו. אמש 
ליברמן  אביגדור  עם  נועד  הוא 

למשך שעות ארוכות. 
בליכוד  תקפו  יותר  מוקדם 
לפיה  הודעה  ופרסמו  ליברמן  את 
"לא נקבעה פגישה ואין כרגע שום 
התקדמות עם ליברמן. הוא דוחה 

כל הצעה ומנסה למשוך זמן".
גורמים בליכוד שצוטטו אמש 
שאביגדור  העריכו  השני  בערוץ 
את  לסלק  החלטה  קיבל  ליברמן 
נתניהו בגלל נושא חוקי החסינות, 
נתניהו  את  להשאיר  שצפויים 
ראשות  בכס  רבות  שנים  עוד 

הממשלה.
רגב  התרבות  שרת  במקביל, 

עם  התקוע  ומתן  למשא  התייחסה 
יו"ר ישראל ביתנו ואמרה כי "ליב־
רמן רוצה להפיל את בנימין נתניהו 
ואת ממשלת הליכוד". התבטאותה 
שיממה  לאחר  מגיעה  רגב  של  זו 
קודם לכן הונחו חברי הכנסת ושרי 
לע־ חופשית  אש  "לשגר  המפלגה 
בר ליברמן" על רקע פגישה נוספת 
בינו לבין רה"מ נתניהו שהסתיימה 

ללא כל התקדמות.
הגיליון,  סגירת  לפני  אמש, 
ח''כ  ביתנו,  ישראל  יו''ר  כי  נדמה 
למגעי  קץ  שם  ליברמן  אביגדור 
יזוע  לא  כי  והבהיר  וחזר  הפשרה 
מעמדותיו סביב חוק הגיוס. "זאת 
ההצעה ואין בלתה", חתם ליברמן 

את הודעתו.

לקראת הצגת תכנית המאה: אנשי 
טראמפ יגיעו ביום חמישי לישראל

רואים כחד צדדית ומוטה לטובת 
הממשל  מנגד,  הישראלי.  הימין 
מקווה לשכנע כמה שיותר מדינות 
כבסיס  היוזמה  את  לקבל  ערביות 

למשא ומתן עתידי.
השבוע  התייחס  גרינבלט 
להחרים  הפלסטינית  להחלטה 
תהיה  זו  כי  ואמר  הכנס,  את 

ינצלו  לא  הפלסטינים  אם  טעות 
פותחת  שארה"ב  ההזדמנות  את 
של  הראשון  השלב  "זה  בפניהם. 
התהליך בו נבחן איך יראה המצב 
באזור.  פוליטי  לפתרון  נגיע  אם 
הפלסטינים  מצד  טעות  תהיה  זו 
להפ־ מה  להם  אין  להצטרף,  לא 

זו  אך  להרוויח,  מה  והרבה  סיד – 
בחירתם", דברי גרינבלט.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

נתניהו לחיות: "יש צורך 
באיזון ראוי בין הרשויות"

נשיאת בית המשפט העליון והמשנה לנשיאה הגיעו לפגישה בלשכת ראש 
הממשלה, וזאת על פי בקשתו של נתניהו

אלקין: "כשליברמן נתן 
הוראה מצאו פתרונות"

"תמיד כשליברמן נתן הוראה לצוות המו"מ שלו למצוא פתרון 
נמצא פתרון יצירתי. דרושה התגמשות מליברמן", אמר אלקין

מאת מאיר ברגר

אתמול  קרא  אלקין  זאב  השר 
ליברמן  אביגדור  הכנסת  לחבר 
לנצל את השעות הקרובות על מנת 
למצוא פתרונות לסוגיות שהעלה, 
השגה  ברי  הם  שלטעמו  פתרונות 

בנקל.

בראיון ל'ערוץ 12 קבע אלקין 
אינו  ליברמן  לאחרים,  בניגוד  כי 
הדרך  'כברת  את  לעשות  מוכן 

הקטנה הנדרשת ממנו', כלשונו.
עוד ציין השר אלקין כי מנסיון 
כאשר  כי  לקבוע  יכול  הוא  העבר 
ליברמן נתן לצוותי המו"מ מטעמו 
להגיע לפשרות והסכמות במשב־

הגיעו  שאנשיו  הרי  קודמים,  רים 
לפתרונות.

הוראה  נתן  כשליברמן  "תמיד 
פתרון  למצוא  שלו  המו"מ  לצוות 
נמצא פתרון יצירתי", קבע אלקין 
והוסיף כי למיטב ידיעתו "בשעות 
הנושאים  שאר  כשבכל  שנשארו, 
גם  להגיע  ניתן  להסכמים  הגיעו 
בסוגיית הגיוס לפתרון יצירתי אם 
ליברמן ייתן הנחיה להתגמש. אם 
הגישה תהיה ששום פסיק לא יש־

תנה ורוצים שהמפלגות החרדיות 
זה  אחוזים  במאה  הכל  על  יוותרו 

לא יקרה".
פורר,  עודד  ח"כ  טען  מנגד 
ליברמן,  של  המו"מ  צוות  ראש 
הנו־ על  דיברו  הצדדים  אמנם  כי 

שאים השונים והושגה התקדמות, 
אלקין  לסיכומים.  הגיעו  לא  אך 
שאר  לכל  פתרון  "יש  כי  קבע 
הסכמה  הביעו  השניים  הדברים". 
להמשיך ולקיים דיונים משותפים 
להצבעה  עד  נותרו  שעוד  בשעות 
בקריאה שניה ושלישית על פיזור 
שהניחו  הפשרה  "הצעת  הכנסת. 
אמ־ ולא  רצינית  לא  היא  לפנינו 
תית. אני מוכן לשבת ולדבר אבל 
מכל  ונכונות  הבנה  להיות  חייבת 

הצדדים", דברי פורר.

שנה תשיעית ברציפות, שמונה זוכים: מי יהיה הזוכה התשיעי?

ימים אחרונים להגרלה השנתית 
של 'יד לאחים' על ספר התורה

הנ־ בהגרלה  שיא  התעניינות 
דירה על ספר תורה שעליה הכריז 
התשיעית  השנה  זו  לאחים',  'יד 
על  ההודעה  יצאה  מאז  ברציפות. 
ישראל  בית  המוני  ההגרלה,  קיום 
הטלפוני  המוקד  את  מציפים 
בבקשה להצטרף להגרלה על ספר 
חייהם  חלום  את  ולממש  התורה 
לבית  תורה  ספר  הכנסת  בדמות 
ולעילוי  לזכותם  שלהם,  הכנסת 
במזכ־ ולהנציחם  יקיריהם  נשמת 

רת נצח. 
כי  נמסר  לאחים'  'יד  מארגון 
בהגרלה זו לא מדובר על אותיות 
בספר  זכיה  על  אלא  עמודים  או 
מעניקה  "ההגרלה  שלם.  תורה 
הזדמנות פז לקיים את המצוה בה 
לעצמו  לכתוב  יהודי:  כל  מחויב 
יוכל  בהגרלה  הזוכה  תורה.  ספר 
או  אשכנזי  תורה  ספר  לבחור 
תהלוכת  מימון  גם  ויקבל  ספרדי 
מודעות  וכן  התורה,  ספר  הכנסת 
על  המבשרות  ובעיתונות  רחוב 
הכנסת ספר התורה לבית הכנסת 
שלו", אומרים במוקד 'יד לאחים'. 
הדר  משכונת  שדה  משפחת 
בספר  שזכתה  תקוה –  בפתח  גנים 
שחזרה  שעברה,  בשנה  התורה 
הדרמטיים  הרגעים  את  השבוע 
בהם התבשרו על זכייתם בהגרלה. 
"במשך שעה ארוכה מיאנו להאמין. 
היינו  טוב.  מדי  לנו  נשמע  היה  זה 

בטוחים שמישהו חומד לו לצון. 
בזכיה  שמדובר  שהבנו  "אחרי 
אמתית לא ידענו את נפשנו מרוב 
להדגיש  עלינו  חובה  התרגשות. 
כי 'יד לאחים' עמד מאחורי דבריו 
העביר  הוא  האחרון.  לפרט  עד 
בחרנו,  שאנו  תורה  ספר  לידינו 
הפרטים  לכל  דאג  גם  לאחים'  'יד 
לספר  מהודר  לנרתיק  מסביב: 
התורה, למודעות רחוב בכל רחבי 
הכנסת  על  המבשרות  תקוה  פתח 
עם  ענק  לתהלוכת  התורה,  ספר 
עם בליווי  לפידים שנערכה ברוב 
ללוות  שמיוחד  ומפואר  ענק  רכב 
ספר  ועוד.  תורה  ספר  תהלוכות 
של  הכנסת  לבית  הוכנס  התורה 
נשמת  לעילוי  שלנו  הקהילה 

יקירינו".
מוסרים  לאחים'  'יד  ממוקד 
אלו  בימים  מתוגבר  המוקד  כי 
בטלפנים נוספים, וכי הם קוראים 
ולא  עכשיו  להתקשר  לכולם 

היום  של  הלחץ  לשעות  לחכות 
האחרון.

ביום  בעז"ה  תתקיים  ההגרלה 
לקראת   – תשע"ט  סיון  ג'  חמישי 

תורה.  מתן  חג  השבועות,  חג 
להג־ ולכניסה  נוספים  לפרטים 

לאחים':  'יד  למוקד  חייגו  רלה, 
.1800-620-640

על רקע האפשרות של הליכה לבחירות: 

מזכירות הליכוד אישרה את האיחוד עם 'כולנו'
בנוסף אישרה המזכירות את ההצעה לרוץ באותה רשימה לקראת הבחירות לכנסת הבאה ^ 'כולנו' תשוריין 

^ נתניהו: "יחד עם כחלון נקבל יותר מ־40 מנדטים"  ברשימת הליכוד במקומות 5, 15, 29 ו־35

מאת מאיר ברגר

הדד־ליין  פקיעת  לפני  יממה 
האפשרות  ובצל  ממשלה  להקמת 
לבחי־ הליכה  של  המסתמנת 
הליכוד  מזכירות  אישרה  רות, 
ראש  של  הצעתו  את  גדול  ברוב 
הממשלה למיזוג הליכוד עם רשי־

מת 'כולנו'.
הואץ  המפלגות  איחוד  מהלך 
בחירות  בקיום  האיום  רקע  על 
יתבצע  האיחוד  זאת  עם  חוזרות. 
יתקיימו  לא  הבחירות  אם  גם 
שאושרה,  ההצעה  פי  על  לבסוף. 
ברשימת  תשוריין  'כולנו'  מפלגת 

הליכוד במקומות 5, 15, 29 ו־35.
המזכירות  מחברי  שלושה 
את  גם  שכללה  להצעה,  התנגדו 
הרשימה  חברי  כהונת  המשך 
ואחד  הנוכחי,  והיו"ר  הקיימת 
מהמקום  יצאה  שיר  ח"כ  נמנע. 

בהפגנתיות.
המז־ חברי  את  לשכנע  בנסיון 

לשריין  ההצעה  את  לאשר  כירות 
לחברי  ברשימה  מקומות  ארבעה 
הממשלה  ראש  טען  כולנו  סיעת 
כחלון  עם  "יחד  בישיבה,  נתניהו 

נקבל יותר מ־40 מנדטים".
ויוקדמו  שבמידה  "החלטנו 

מפלגת  ה־22  לכנסת  הבחירות 
משותפת  ברשימה  תרוץ  כולנו 
כח־ אמר  לבחירות",  הליכוד  עם 

לון. "מפלגת כולנו תמשיך להיות 
לאומית  ימנית,  חברתית,  מפלגה 
הערכים  על  ותשמור  וממלכתית 
מקווה  מאוד  אני  קמנו.  שלשמם 
להרכיב  יצליח  הממשלה  שראש 
הק־ השעות  ב־30  הממשלה  את 

רובות, אחרת כשר אוצר אני יכול 
לומר בבטחון מלא – הרבה מאוד 
לשווא.  יבוזבזו  שקלים  מיליוני 
אין טעם להגיע לבחירות פעמיים 
מאות  על  מדובר  קצר.  זמן  תוך 
אותם  צריכים  שאנחנו  מיליונים 

למקומות אחרים".
אמר  נתניהו  הממשלה  ראש 
"הפרדוקס  המזכירות:  בישיבת 
הוא כזה ככל שיודעים בצד השני, 
ויש כמה גורמים בצד השני לא רק 
גורם אחד, שאם לא נקים ממשלה 
הסיכוי  גדל  כך  לבחירות,  נלך 
לפרט  רוצה  לא  יקרה.  שמשהו 
שאנחנו  שברור  ככל  אבל  מאין, 
הסי־ גדל  כך  לבחירות –  הולכים 

לבחירות.  ללכת  נצטרך  שלא  כוי 
לצורך זה אנחנו רוצים לשבץ את 

משה כחלון".
מאוד  יתכן  השני,  "הדבר 

שלא תהיה לנו ברירה אלא ללכת 
לכם  אומר  ואני  חוזרות  לבחירות 
ייתן  ואנשיו  משה  של  שהשיבוץ 
זה  את  מסוימת,  כוח  תוספת  לו 
בדקנו. אני אגיד לכם משהו נוסף, 
מנדטים',   40' אז  לכם  אמרתי  אני 

אנחנו נהיה אפילו יותר עכשיו".
נתניהו  הודה  האישור  לאחר 
לחברי המזכירות. "האחדות ביני־

נו הביאה לנו נצחון מול התקשורת 
שנ־ מהאמון  נרגש  אני  והשמאל. 

תתם בי במהלך השנים האחרונות 
הולכים  אנחנו  הזאת.  ובישיבה 

יחד, מה שלא יהיה, וביחד ננצח".
יותר  מוקדם  זכה  הזה  המהלך 
פעילי  בקרב  חריפה  לביקורת 
ושיר  קלנר  הליכוד  ח"כי  הליכוד. 
של  העליון  הדין  לבית  יחד  עתרו 
המפלגה בדרישה לפסוק כי מרכז 

לקבל  המוסמך  הגוף  הוא  הליכוד 
הלי־ חוקת  תיקון  בענין  החלטה 

כוד, בהן החלטה ביחס לשריונים 
ברשימת הליכוד לכנסת ה־22. 

עוד ביקשו כי בית הדין העליון 
יפסוק שכל החלטה אשר תתקבל 
בענין  הליכוד  מזכירות  ידי  על 
אישור  ו/או  הליכוד  חוקת  תיקון 
הצעה לשריונים ברשימת הליכוד 
לכנסת ה־22 היא פסולה מעיקרה 
ומתן  סמכות  בחוסר  והתקבלה 
הליכוד,  מזכירות  כנגד  מניעה  צו 
הליכוד  מזכירות  על  יאסור  אשר 
לקבל החלטה בענין שריונים בר־

שימת הליכוד לכנסת ה־22.
הליכוד,  של  הפנים  מבקר 
עו"ד שי גלילי, התייחס להחלטת 
המזכירות וציין כי "היא חסרת כל 

תוקף משפטי". 

שהחיינו. הזוכה בהגרלה בשנה שעברה, ר' אריאל שדה מפתח תקוה, 
מחזיק את ספר התורה בתהלוכה בדרכו לבית הכנסת השכונתי

נגיל ונשיש בזאת התורה. הרכב המפואר שליווה את תהלוכת ספר 
התורה בשנה שעברה

מאת דוד שמואלי

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
פי  על  בלשכתו  אמש  נפגש  ניהו 
בקשתו עם נשיאת בית המשפט 
חיות  הגב'  השופטת  העליון 
חנן  השופט  לנשיאה  והמשנה 

מלצר.
פרסמה  הפגישה  בסיום 
לשכת נתניהו הודעה בה נאמר, 
"בפגישה ציינו המשתתפים את 
דו־שיח  של  בקיומו  החשיבות 

ענייני ומכבד בין הרשויות".
"הנ־ עוד,  נאמר  בהודעה 
שיאה והמשנה הדגישו את הח־
עצמאותה  על  בשמירה  שיבות 
השו־ הרשות  של  ואי־תלותה 

הדגיש  הממשלה  וראש  פטת, 
ראוי  באיזון  הצורך  את  בדבריו 
שיח  קיום  תוך  הרשויות  בין 

כאמור".
הנאום  עומד  המפגש  ברקע 
החריף שנשאה יממה קודם לכן 
הפתיחה  במושב  חיות  הנשיאה 
הדין  עורכי  לשכת  כנס  של 
את  חזיתית  תקפה  בו  באילת, 

ראש הממשלה בנימין נתניהו.
נת־ כי  בנאומה  טענה  חיות 
שע־ בדברים  עומד  איננו  ניהו 
ליהם הוא עצמו התחייב בנאום 
שנשא בטקס השבעתה לנשיאת 
הד־ ובהם  העליון,  המשט  בית 

גיש את הצורך במערכת משפט 
חזקה ועצמאית.

בין  המרחק  רב  "לצערי 
השיח  ובין  מכובדת  הידברות 
הרסן  ומשולח  העולב  הבוטה, 
הבחי־ מערכת  את  אפיין  אשר 

ממשיך  ואשר  ה־21  לכנסת  רות 
ללוות גם עתה את המגעים לה־

רכבת הממשלה. בשיח זה בלטו 
בחומרתן  לבלוט  וממשיכות 
התבטאויות מצד גורמים שונים 
השופ־ הרשות  כלפי  המופנות 

המשפט  בית  וכלפי  בכלל  טת 
התבטאויות  בין  בפרט.  העליון 
כאלה ובין 'גישה מאוזנת וכבוד 
הדדי' והידברות שעליהם דיבר 
הצהרת  בטקס  הממשלה  ראש 
ולא  אין  שהזכרתי,  האמונים 

כלום", תקפה חיות.

בשורה להורים בבני ברק: שיבוץ הבנות 
בגני הילדים הסתיים מוקדם מהצפוי 

מאת מאיר קליין 

העיר  בתולדות  לראשונה 
במחלקת  השנה  סיימו  ברק,  בני 
מוקדם  העיריה,  של  הילדים  גני 
לגני  הבנות  שיבוץ  את  מהצפוי, 
השיקו  ואף   ,3-4 גילאי  הילדים 
מוקד  של  חדשני  מיזם  במקביל 
בנו־ מידע  ומתן  לבירורים  טלפוני 
לעדכן  מנת  על  הבנות  שיבוץ  שא 
את הפרטים המדויקים בזמן אמת. 
בגני  השיבוץ  גם  יסתיים  ובקרוב 

החובה.
שנועדה  היוזמה,  מאחורי 
עברו  שבשנים  ההורים  על  להקל 

ואי  לחץ  טלטלות,  לעבור  נאלצו 
בחוד־ כבר  זוכים  והשנה  וודאות 

לדעת  הקיץ  של  הראשונים  שים 
עומד  בגנים  שובצו  ילדיהם  כי 
ראש  רובינשטיין  אברהם  הרב 
סטל  יוסף  הרב  עם  יחד  העיר, 
שפעלו  ילדים,  גני  מחלקת  מנהל 
את  לאפשר  בכדי  לאות  ללא 
השיבוץ המהיר ואת הקמת מערך 
ומ־ לחץ  שחוסך  הטלפוני  המוקד 

תח מההורים והילדים. 
הרב אברהם רובינשטיין, ראש 
העיר ששם את מהפיכת השירות 
בפעילותו,  מרכזי  כדגל  לתושב 
ואמר  השיבוץ  הצלחת  על  בירך 

כי מדובר בסיעתא דשמיא גדולה 
יודעים  העיר  תושבי  כלל  כאשר 
כבר עתה היכן משובצים ילדיהם. 
והח־ המתח  כל  את  "חסכנו 

והנסיונות  הטלפונים  את  רדה, 
והפ־ ולחצים  שתדלנות  להפעיל 

עבור  ליעילה  המערכת  את  כנו 
כי  כעת  שיודע  הקטן  האזרח 
גלוי  והכל  בבקשותיו  מתחשבים 
מקצועיות  מתוך  ונעשה  ושקוף 

ונסיון", הדגיש ראש העיר. 
הרב יוסף סטל, מנהל מחלקת 
היוזמה,  את  שחולל  ילדים  גני 
ועל  המהיר  השיבוץ  על  מסביר 
"מיד  כי  ואומר  החדשני  השירות 
ההורים  קיבלו  השיבוץ  בתום 
חדשנית  ממערכת  טלפון  שיחת 
מחלקת  עבור  במיוחד  שפותחה 
הט־ שיחת  את  שיזמה  ילדים  גני 

באופן  משפחה  לכל  ומסרה  לפון 
מדויק היכן בתם שובצה. 

את  שקבלו  העיר  "תושבי 
הטלפון הופתעו מאוד כבר לקבל 
את תוצאות השיבוץ ושבחו מאוד 
את המהפכה הגדולה שיזמנו בפ־

עילותה המסורה של הגב' ח' נאה, 
מנהלת השיבוץ לטובת התושבים 
ובנותיהם", מציין הרב יוסף סטל. 
של  זה  חדשני  מיזם  כי  יצוין 
לבירורים  טלפוני  מוקד  הקמת 
בגני  השיבוץ  בנושא  וערעורים 
הילדים, זכה בפרס המצוינות של 
חדשנות  של  בתחרות  העיריה, 

ושרות לתושב.

סקר: גוש הימין עם 68 מנדטים
עם זאת, על פי הסקר מפלגתו של ליברמן מזנקת לתשעה מנדטים ושוב מהווה 

לשון מאזניים ^ הסקר נערך בטרם האיחוד בין הליכוד ל'כולנו'
מאת מאיר ברגר

העיתון  עבור  שנערך  סקר 
אילו  כי  מעלה  ראשון'  'מקור 
גוש  היום,  נערכות  היו  הבחירות 

הימין יעלה ל־65 מנדטים. 
מפ־ הסקר  פי  על  זאת,  עם 
לתש־ מזנקת  ליברמן  של  לגתו 

לשון  מהווה  ושוב  מנדטים  עה 
מפלגת  הסקר,  פי  על  מאזניים. 
מנדטים,  מ־34  נהנית  הליכוד 

אחריה רשימת 'כחול לבן' עם 33
מנדטים.

תקבל  התורה  יהדות  סיעת 
הבאה.  בכנסת  מנדטים  שמונה 
וגם  חד"ש־תע"ל  ש"ס,  מפלגות 
מפלגת העבודה מקבלות כל אחת 

שבעה מנדטים.
מנדטים  חמישה  מנבא  הסקר 
חמישה  החדש,  הימין  למפלגת 
וחמישה  מרצ  לסיעת  מנדטים 

מנדטים לאיחוד מפלגות הימין.

ברור  רוב  יש  כולל  בשקלול 
ליברמן –  את  הכולל  הימין  לגוש 
בלבד   52 לעומת  מנדטים   68 עם 

של גוש השמאל והערבים.
חברת  ידי  על  נערך  הסקר 
נדגמים  בקרב 532  פולס  דיירקט 
בישראל  הבוגרת  מהאוכלוסיה 
המיעוטים.  אוכלוסיית  לרבות 
טעות הדגימה הסטטיסטית בסקר 
בהסתברות   -+4.1% על  עומדת 

של 95%.

עמיר פרץ דורש: בחירת יו"ר חדש בתוך 30 יום
חבר הכנסת פרץ דורש מיו"ר מפלגת העבודה לקיים בחירות לראשות מפלגת 

העבודה בתוך חודש ^ ח"כ שמולי שוקל להתמודד
מאת מאיר ברגר

הגבוהה  ההיתכנות  רקע  על 
פרץ  עמיר  ח"כ  נוספות,  לבחירות 
אבי  העבודה  מפלגת  מיו"ר  דורש 
בחי־ חודש  בתוך  לקיים  גבאי 
העבודה,  מפלגת  לראשות  רות 

שייערכו בקרב חברי הוועידה.
במכתב ששיגר עורך הדין איל 
מתבקש  פרץ,  של  כוחו  בא  יפה, 
גבאי לקבוע לאלתר מועד לכינוס 
החודש  במהלך  המפלגה  ועידת 
והאיד  השבועות  חג  לאחר  הבא 

אל פיטר.
כי  להודיעך  מבקשים  "מרשיי 
גויסו למעלה מ־1,500 החתימות הנ־

דרשות של חברי ועידה, לשם הגשת 
היתר,  בין  מטעמם,  החלטה  הצעת 
סירובך  בשל  הכל  שהנדון,  בנושא 
לסדר  הנושאים  הוספת  לאפשר 

היום של הוועידה", נאמר במכתב.
במפלגה  היחיד  אינו  פרץ 
לבחור  הדרישה  את  שהעלה 
מוקדם  בהקדם.  חדש  יושב־ראש 

שמולי  איציק  ח"כ  אמר  יותר, 
בראיון ל'כאן רשת ב' כי יש לקיים 
במי־ המפלגה  לראשות  פריימריז 

דה ויתקיימו בחירות חדשות.
מא־ ואני  לבחירות,  נלך  "אם 

מין שכן, הדבר הטבעי והמתבקש 
ראשות  על  לקיים פריימריז  יהיה 
ששוקל  שמולי  אמר  המפלגה", 
ראשות  על  להתמודד  בעצמו 

מפלגת העבודה.

ריבלין: "הכנסת מוסמכת לפזר את עצמה"
נשיא המדינה מבהיר כי לראש הממשלה נתניהו מנדט להרכיב ממשלה עד מחר 

בחצות, וכי לא יפעל למניעת פיזור הכנסת והליכה לבחירות
מאת מאיר ברגר

המדינה  נשיא  של  בלשכתו 
כי  אתמול  הבהירו  ריבלין  ראובן 
המנדט  להעברת  יפעל  לא  הנשיא 
חלופי  למועמד  ממשלה  להרכבת 
נת־ רשאי  בו  המועד  פקיעת  לפני 

ניהו להרכיב ממשלה.
"עד  נמסר,  ריבלין  מלשכת 
להר־ המנדט  נתון  בחצות  מחר 

ראש  של  בידיו  הממשלה  כבת 
הממשלה, ח"כ בנימין נתניהו".

"הנשיא יאפשר לו למצות את 

מק־ כשהוא  בחוק  לו  שניתן  הזמן 
ווה שלא ניקלע, חלילה, למערכת 

בחירות נוספת", הוסיפו בלשכה.
בלשכת הנשיא הבהירו גם כי 
ריבלין לא ינקוט כל צעד במטרה 
לחוקק  מהכנסת  למנוע  לנסות 

חוק לפיזורה.
"בסמכותה של הכנסת, על פי 
להחליט  ממש,  החוק  אותו  לשון 
הכנסת  זאת,  לאור  פיזורה.  על 
הוא  הריבון,  כנציגת  חבריה,  על 
ההחלטה  בהשלכות  תישא  העם, 

בהמשך", נמסר.

יחי־ ח"כ  פנתה  יותר  מוקדם 
ראובן  המדינה  לנשיא  מוביץ' 
זכותו  את  לממש  בקריאה  ריבלין 
ולהטיל  הממשלה,  יסוד  חוק  לפי 
על  הממשלה  הרכבת  מלאכת  את 
אפוא  אליך  פונה  "אני  אחר:  ח"כ 
ומ־ סמכותך  מתוקף  כי  בבקשה 
הסמ־ את  תממש  המיוחד,  עמדך 

כויות הנתונות בידיך כדי להושיע 
הרסני,  מתרחיש  המדינה  את 
ולהטיל על ח"כ אחר, על פי מיטב 
והממלכתי,  הענייני  דעתך  שיקול 

לנסות ולהרכיב את הממשלה".

מבצע אכיפת בטיחות בבניה בראש העין
מאת חיים מרגליות

הובילה  ישראל  משטרת 
באתרי  משולב  אכיפה  מבצע 
ליקויי  וחשפה  העין  בראש  בניה 
בטיחות מסוכנים. במהלך המבצע 
הוצאו צווי סגירה לאתרים ונתפס 
הפעלה  רשיון  עם  עגורן  מפעיל 

מזויף.
מבצע  הובילה  המשטרה 
לי־ נגד  ומשולב  ממוקד  אכיפה 

בראש  בניה  באתרי  בטיחות  קויי 
עם  בשיתוף  נערך  המבצע  העין. 

והבריאות  הבטיחות  מנהל  נציגי 
העבודה  במשרד  התעסוקתית 
סידורי  נבדקו  ובמהלכו  והרווחה 
השונים  הבניה  באתרי  הבטיחות 

ברחבי העיר.
בי־ בוצעה  המבצע  במהלך 

בראש  בניה  אתרי  ב־28  קורת 
העין, מתוכם הוצאו צווי בטיחות 
ליקויי  בגין  בניה  אתרי  לשלושה 
בהם,  שהתגלו  חמורים  בטיחות 
ללא  רתמה  ללא  עבודה  לרבות 
עבו־ מתאים,  ציוד  וללא  קסדות 

דה על פיגום ללא סולמות, עבודה 

על בסיס שאינו תקין, עבודה ללא 
עבודה  פיגומים,  בונה  של  אישור 
ללא אישורי עבודה בגובה וחוסר 

בהדרכות בפנקס הדרכות. 
ונציגי  השוטרים  בהמשך 
באתר  איתרו  הבטיחות  מנהל 
כשהוא  עגורן  מפעיל  בעיר  בניה 
רשיון  וברשותו  כחוק  רשיון  ללא 
מפעיל  כמזויף.  החשוד  הפעלה 
תעודת  לשוטרים  הציג  העגורן 
מפעיל לפיה הוא רשאי לעבוד על 
עגורן בעל דרגת עומס עד 12 טון, 
במרשמי  המופיע  פי  שעל  בעוד 

העגורן  מפעיל  התחבורה,  משרד 
עגורן  להפעיל  שיכול  כמי  מופיע 
עולה  שאינה  עומס  דרגת  בעל 
של  התנהלותו  טון.  תשעה  על 
ואת  אותו  חשפה  העגורן  מפעיל 
ממש  של  לסיכון  אותו  הסובבים 
בטיחות  אירוע  של  ולאפשרות 
לח־ עוכב  העגורן  מפעיל  חמור. 
קירה בתחנת המשטרה ובסיומה, 
שוחרר בתנאים מגבילים. מפעיל 
ללא  כשהוא  נמצא  נוסף  עגורן 
רשיון הפעלת עגורן בתוקף והוא 

הורחק מאתר הבניה וזומן לדין.

כרמי גת: פועל נפצע 
קשה בנפילה מגובה

מאת חיים מרגליות

הבניה  באתרי  האסונות 
נפל   25 כבן  פועל  פוסקים.  אינם 
באתר  עבודתו  כדי  תוך  ממרפסת 
חו־ גת.  בקרית  נופך  ברחוב  בניה 
קרית  סניף  הצלה'  ב'איחוד  בשים 
גת העניקו לו סיוע רפואי ראשוני.

ב'איחוד  חובש  וינברג  יענקי 
אמ־ צוות  עם  "יחד  סיפר:  הצלה' 
הענקנו  הצלה'  'איחוד  של  בולנס 
לו סיוע רפואי ראשוני. לאחר מכן 
נמרץ  טיפול  בניידת  פונה  הוא 
רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 
מוגדר  כשמצבו  החולים  בבית 

קשה".
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שקיימו  שגרתיות  בבדיקות 
במשרד  והדברה  למזיקים  האגף 
מש־ עם  בשיתוף  הסביבה  להגנת 
לראשונה   – אותרו  הבריאות,  רד 
בנגיף  הנגועים  יתושים   – השנה 
עידן  במושב  הנילוס  מערב  קדחת 
שבמועצה האזורית ערבה תיכונה.
המ־ תוצאות  קבלת  עם  מיד 

מחוז  הבריאות,  ממשרד  עבדה 
הסביבה  להגנת  במשרד  דרום 
המועצה  את  בממצאים  עדכן 
ודרש  תיכונה,  ערבה  האזורית 
הפי־ היקף  את  להרחיב  מהרשות 

של  הצורך  במידת  וההדברה  קוח 

היתושים שבשטחה.
הסביבה  להגנת  מהמשרד 
הגשום  החורף  בעקבות  כי  נמסר 
מוקדים  הארץ  רחבי  בכל  קיימים 
רבים,  במקומות  עומדים  מים  של 
נרחבת  להתפתחות  חשש  וקיים 

של אוכלוסיות יתושים. 
על־מנת למנוע השנה תחלואה 
ומ־ הנילוס  מערב  בקדחת  גבוהה 
הרשויות  כל  על  יתושים,  טרדי 
לה־ הארץ  רחבי  בכל  המקומיות 

גביר פעולותיהן להפחתת מפגעי 
היתושים על־ידי הרחבת פעולות 
היתושים  של  וההדברה  הפיקוח 

שבשטחן.
למ־ בכיר  סמנכ"ל  זס"ק,  אלון 

שאבי טבע במשרד להגנת הסבי־
בה, קורא לרשויות להגביר מאמ־

זאת  ולצד  המפגעים,  למיגור  צים 
לפעול  יכול  הציבור  אף  כי  מציין 
באמצ־ היתושים  כמות  להפחתת 

עים פשוטים, בהם: ייבוש מקורות 
ובמקלטים,  בגגות  בחצרות,  מים 
לצד הודעה לרשות המקומית על 
כל מפגע יתושים בשטח הציבורי. 
מעקיצות  להתגונן  מומלץ  בנוסף, 
רשתות  התקנת  על־ידי  יתושים 
בחלונות הבית ומריחת תכשירים 
דוחי יתושים – בכל עת שנמצאים 

באזור נגוע ביתושים.
הני־ מערב  בקדחת  תחלואה 
המצוי  נגיף  ידי  על  נגרמת  לוס 

לאדם  ומועבר  בעופות,  בעיקר 
יתושים.  עקיצת  באמצעות 
מח־ מתפתחת  בהם  במקרים 
בחום  ומתבטאת  קלה  היא  לה 
בחלק  ושרירים.  ראש  ובכאבי 
עלולה  המחלה  מהחולים,  קטן 
מוח  לדלקת  ולגרום  להסתבך 
קיים  שלא  מכיוון  למוות.  ואף 
מפגעי  מניעת  אדם,  לבני  חיסון 
העיקרית  הדרך  היא  יתושים 
לשבור את מעגל העברת המחלה 

לאדם. 
בין־ מערך  מופעל  בישראל 
הני־ קדחת  נגיף  לאיתור  משרדי 
הנגיף  ניטור  ידי  על  המערבי  לוס 
היתושים  כשאיסוף  ביתושים. 
המשרד  ידי  על  מתבצע  בשדה 
זיהוי  ואילו  הסביבה,  להגנת 
מתבצ־ הנגיף  ובדיקות  היתושים 

עים במעבדות משרד הבריאות.

יתושים נגועים בקדחת הנילוס 
המערבי התגלו בערבה 

בעקבות החורף הגשום שעבר על ישראל:

המשרד להגנת הסביבה הנחה את המועצה האזורית ערבה תיכונה להרחיב 
את הניטור והפיקוח בשטחה ובמידת הצורך גם את ההדברה

ח"י ראטיל כל השנה 

ש. תפילינסקי ביטוי הולם |

ימים ספורים אחר ל"ג בעומר, ועדיין כולנו נתונים תחת 
מעמד  במירון.  קדישא  ההילולא  של  הגדול  המעמד  רושם 
המותיר אותותיו עמוק בתוך הנפש, חרוטים וחקוקים בנבכי 

הנשמה.
לחכמת  שייכות  להם  שיש  קומה  שיעור  בעלי  יהודים 
הנסתר, בוודאי חווים את יום ל"ג בעומר כמשמעותי מאוד 
הרשב"י  לכבוד  העילאית  ה'הדלקה'  אף  הקודש.  בעבודת 
בספירות  מרחפים  הם  לגמרי.  אחרת  בצורה  אצלם  נתפסת 

ועולמות עליונים. אשרם ואשרי חלקם.
מיוחדת  התעלות  מרגיש  אחד  כל  הם.  רק  לא  אך 
ושייכות אישית לתנא הקדוש. הן בשמחת היום, בריקודים 
ואנחות,  דמעות  והתחנונים,  בתפילות  והן  והמחולות, 

הנשפכים ונשמעים במערה הקדושה.
אלו לצד אלו, בעלותם ההרה וברדתם מן ההר אל החניון 
לאכול  לסוגיהן.  ראטיל  הח"י  מחלוקות  לטעום  זוכים   –
לקהל  המוגש  הגדול  מהשפע  ולרוות  לשתות  ולשבוע, 

החוגגים.
המחלקים  עברו  נושן,  ישן  יין  של  המקורי  ראטיל'  מ'חי 
גם  צורפו  מכן  לאחר  ועסיסי,  קר  ענבים  מיץ  של  לכוסות 
ולקינוח  והטעמים,  הסוגים  מכל  וצוננת  מוגזת  שתיה  ארגזי 

אף מי עדן ומי נהר עין גדי מרעננים ובריאים.
מזונות  תרגימא,  מיני  של  חלוקות  גם  נוספו  בהמשך, 
כסעודת  דשנות  סעודות  ואף  ומאפים,  מגדנות  ופירות, 
ללימוד  ממוזגים  מקומות  המזג.  יחסר  לבל  בשעתו  שלמה 
שלל  על  תזמורת  במות  וטריבונות,  פארענטשעס  ומנוחה, 
וקביל  כלול  הכל  לא.  ומה  ומחצצרים,  קלרינטים  הזמר,  כלי 

למען ה'ח"י ראטיל' לכבוד ההילולא של רבי שמעון.
ומה התוצאה? – יהודים זוכים לשמוח יחד, לחייך וליהנות 
מהשפע הגדול, וכך לחגוג את השמחה הקדושה, להתפלל 
הכוחות.  כלות  עד  ולצהול  לרקוד  גדות,  עד  ולשמוח  כראוי 
אזי  ולהשפיע  לחלק  פתוחה  והיד  כלום,  חסר  לא  כאשר  כי 

כולם יוצאים מרוצים.
כל  גם  היא  הרשב"י  של  ההשפעה  להמשך:  התובנה 
השנה ולא רק בל"ג בעומר. המצוה של חסד ועזרה ליהודים 
להילולא  מיוחדת  סגוליות  ישנה  אמנם  השנה.  כל  קיימת 

במירון, אבל הזכות קיימת תמיד ובכל מקום.
אשריהם יהודים הזוכים תמיד לחשוב על הזולת. לדאוג 
לכל מחסורו. כמה יקרים הם יהודים שבכל הזדמנות תראו 
מחלקים  הם  כאן  הכלל.  למען  ומזיעים  מתרוצצים  אותם 
שתיה, ושם הם עורכים שולחנות. מגייסים כספים ומחלקים 

לכל נצרך. פותחים יד ולב לכל דורש. מסייעים לכל נזקק.
של  ההר  על  השוררת  הפנים  והארת  הנתינה  אווירת 
מירון, היא בסך הכל אווירה אותנטית יהודית הצריכה ללוות 
אותנו כל השנה. אשרינו, מה טוב חלקנו, אם ננהג כל השנה 

כבהילולא דבר יוחאי!

מזכיר המפלגה של פרובינציית 
סיצ'ואן בסין בביקור כלכלי בישראל

מאת שלמה גרין

הכלכליים  ביחסים  נוסף  שיא 
עם פרובינציית סיצ'ואן בסין: מז־
סיצ'ואן,  של  הכללי  המפלגה  כיר 
בפרובינציה  ביותר  הבכיר  הגורם 
איש,  מיליון   87 מתגוררים  שבה 
פתח השבוע בת"א פורום חדשנות 
ועסקים בהשתתפות עשרות אנשי 

עסקים סינים וישראלים.
פנג  המפלגה  מזכיר  עם  יחד 
אנשי  משלחת  הגיעה  קיונגאו 
עסקים מדרום מערב סין בתחומי 
והתוכנה  החיים  מדעי  החקלאות, 
במטרה להרחיב את הקשרים עם 

חברות ישראליות.
המפלגה  מזכיר  של  ביקורו 
הש־ בישראל  סוצ'ואן  של  הכללי 

ביותר  הבכיר  הביקור  הינו  בוע, 
בישראל  סיני  ממשל  גורם  של 
מתקיים  הביקור  כה.  עד  השנה, 
בין  היחסים  התחזקות  רקע  על 
סיצ'ואן,  לפרובינציית  ישראל 
היש־ הקונסוליה  מפתיחת  החל 
ובה־ ב־2014  צ'נגדו  בעיר  ראלית 

משך, פתיחת הנספחות המסחרית 
והתעשיה  הכלכלה  משרד  של 
ב־2016. פתיחת קו תעופה הישיר 
בין תל־אביב לצ'נגדו – בירת הפ־

רובינציה והעיר השמינית בגודלה 
ב־2018 – היווה שיא נוסף בחיזוק 

היחסים. 
בדרום־ סיצ'ואן  פרובינציית 

בסין  בגודלה  ה־5  היא  סין  מערב 

כולה מבחינת השטח, ה־4 בגודלה 
וה־6 האוכלוסיה  גודל  מבחינת 
האח־ בשנים  התמ"ג.  מבחינת 

הממשל  מדיניות  בעקבות  רונות 
ההשקעות  היקף  בסין,  המרכזי 
בפרובינציה  והזרות  המקומיות 
הולך וגדל, יותר ויותר חברות רב־

נציגות  להקים  בוחרות  לאומיות 
החיים  רמת  כן  כמו  צ'נגדו.  בעיר 
וגדלה  הולכת  הפנויה  וההכנסה 

בהתמדה. 
עס־ הזדמנות  מהווים  אלו  כל 

קית לחברות ישראליות בתחומים 
ציוד  תקשורת,  מים,  חקלאות, 
מי  נוספים.  ותחומים  רכב  רפואי, 
אותן  את  לאתר  ומנסה  שעומד 
הישראליות  לחברות  הזדמנויות 
הכלכלית  הנספחות  צוות  הוא 
הכלכלה  משרד  של  בצ'נגדו, 

והתעשיה.
משרד  של  המסחרי  הנספח 
יאיר  בצ'נגדו,  והתעשיה  הכלכלה 
אלבין, ציין כי "זהו האירוע העס־

בישראל  שנערך  ביותר  הגדול  קי 
בהשתתפות חברות מפרובינציית 
סיצ'ואן. הפרובינציה ואזור דרום־

בתהליך  נמצאים  כולו  סין  מערב 
שלב  זהו  לעולם.  היפתחות  של 
ראשוני ומאתגר עבור חברות יש־

ראליות, אך יותר מכך – הזדמנות 
להיות מבין הראשונים בזירה". 

המפלגה  מזכיר  של  לביקורו 
עם  יחד  חשוב.  כלכלי  פן  הכללי 
אנשי  משלחת  הגיעה  פנג,  מר 

עסקים מדרום מערב סין בתחומי 
תוכנה  החיים,  מדעי  החקלאות, 
את  להרחיב  שבכוונתם  ועוד, 
ישראליות.  חברות  עם  הקשרים 
במסגרת הפורום שהתקיים אמש 
פגי־ עשרות  התקיימו  בת"א, 

סיניות  חברות  בין  עסקיות  שות 
הפגישות  כאשר  לישראליות 
וסיוע  בארגון  מראש  תואמו 
ישראל  של  הכלכלית  הנספחות 

בצ'נגדו. 
אוהד  חוץ,  סחר  מינהל  מנהל 
הנספחות  "הקמת  כי  ציין  כהן 
הכלכלה  משרד  של  המסחרית 
הובי־ ב־2016  בצ'נגדו  והתעשיה 

לה עד כה למספר סיפורי הצלחה 
בין חברות ישראליות לסיניות וכן 
חב־ בין  עסקיים  חיבורים  יצרה 
מקווים  שאנו  הצדדים  משני  רות 
שיובילו לעסקאות נוספות בעתיד 
הקרוב. מינהל סחר חוץ מפעיל 6
הגדול  המספר  בסין,  נספחויות 
במדינה  נספחויות  של  ביותר 
החברות  כל  את  מזמין  אני  אחת. 
בשוק  שמתעניינות  הישראליות 
הנספחים  למערך  לפנות  הסיני 

המסחריים במדינה". 
בארגון  התקיים  הפורום 
של  והטכנולוגיה  המדע  וועדת 
סיצ'ואן ומינהל סחר חוץ במשרד 
עם  ובשיתוף  והתעשיה,  הכלכלה 
החוץ,  משרד  החדשנות,  רשות 
והקונסו־ בישראל  סין  שגרירות 

ליה הישראלית בצ'נגדו.

מניית טבע צללה לשפל של עשרים שנה 
על רקע ההסתבכות המשפטית בארה"ב

מאת שלמה גרין

התרופות  יצרנית  מניית 
בחו־ שהחלה  טבע,  הישראלית 
להתאושש  האחרונים  דשים 
בחברה,  ההבראה  הליך  רקע  על 
בצלי־ נוסף  שפל  אתמול  רשמה 
האחרו־ בשבועות  שהחלה  לה 
משפטית  תסבוכת  בעקבות  נים 
בארה"ב.  החברה  נקלעה  אליה 
בוול  טבע  מניית  נסחרה  אמש 
מע־ פחות  של  במחיר  סטריט 

לחברה  המשקף  דולרים,  שרה 
 – שקל  מיליארד   38 של  שווי 

שפל של עשרים שנה. 
עם  יחד  מתמודדת  טבע 
חברות תרופות אחרות מול שתי 
סוגיות משפטיות. הראשונה היא 
תביעות בשורה של מדינות בשל 
משככי כאבים ששווקו לצרכנים 
פי  על  מתאימות.  אזהרות  ללא 
הפרשה  נזקי  שונות  הערכות 
יסתכמו עבור טבע בשלושה עד 

ארבעה מיליארד דולר. 

תבי־ שגררה  נוספת  פרשה 
בארה"ב  מדינות   44 מצד  עה 
נגד טבע וחברות נוספות, נוגעת 
בניגוד  תרופות  מחירי  לתיאום 
להיות  צפויה  זו  לפרשה  לחוק. 
טבע  על  לכת  מרחיקת  השפעה 
ותיחשף  תורשע  בו  במקרה 
המ־ התסבוכת  ענק.  לתביעות 

שפטית קטעה את ההתאוששות 
של טבע שהחלה בשנה האחרו־

נה תהליך התייעלות כואב בשל 
משבר החוב אליו נקלעה. 

סרביה: הכוננות הצבאית הועלתה לרמה 
מקסימלית בגלל מבצע משטרתי בקוסובו השכנה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

על  פשטה  קוסובו  משטרת 
וביצעה  בשטחה,  מחוזות  ארבעה 
החשודים  אזרחים  של  מעצרים 
גדולה  הברחות  לרשת  בקשר 
בתגובה  לטענתה.  באזור  הפועלת 
לה־ השכנה,  סרביה  נשיא  הורה 
הצבאית  הכוננות  רמת  את  עלות 
צורך  שיהיה  למקרה  לשיא, 

האזרחים  על  והגנה  בהתערבות 
הסרביים המתגוררים בקוסובו. 

שוררת  המדינות  שתי  בין 
שקוסובו  לאחר  גלויה,  איבה 
מדי־ והקימה  מסרביה  פרשה 

של  הסכמתה  בלא  עצמאית  נה 
בתחילה  הסרבית.  הממשלה 
ההת־ את  לדכא  סרביה  ניסתה 

ולהחזיר  קוסובו  של  קוממות 
החבל,  על  השליטה  את  לעצמה 

של  אוויריות  הפצצות  מבצע  אך 
ברית נאט"ו אילץ אותה להשלים 
לקוסובו  ולאפשר  המציאות  עם 

להתנהל כמדינה עצמאית. 
שנה,  כעשרים  חלפו  מאז 
להכיר  מסרבת  עדיין  סרביה  אך 
בעצמאותה של קוסובו, ורואה בה 

כגורם כובש בשטח הסרבי. 
ממשלת  יצאה  זה  רקע  על 
כנגד  חריפים  באיומים  סרביה 

נרח־ מעצרים  שביצעה  קוסובו 
שליטתה,  שתחת  באזורים  בים 
הנאמ־ אזרחים  ידי  על  ומיושבים 

נים לממשלת סרביה. 
על  לשמור  פועלים  "אנחנו 
סרביה  נשיא  אמר  היציבות", 
נראה  אם  "אבל  ויצ'יץ',  אלכסנדר 
שהאזרחים שלנו מצויים בסכנה, לא 
מיידי  באופן  צבאית  לפעול  נהסס 

ובהיקף מלא, כדי להגן עליהם". 

היועץ המשפטי של הפנטגון: "ארצות 
הברית תעמוד תמיד לצד ידידתנו ישראל"

הכנס הבינלאומי של הפרקליטות הצבאית בנושא דיני לחימה נפתח 
בהשתתפות היועץ המשפטי של משרד ההגנה האמריקני

מאת כתב 'המבשר'

הכנס הבינלאומי של הפרקלי־
לחימה  דיני  בנושא  הצבאית  טות 
הפרקליט  במעמד  אתמול  נפתח 
אפק.  שרון  אלוף  הראשי,  הצבאי 
מ־150 למעלה  משתתפים  בכנס 
מדינות,  מ־20  משפטיים  מומחים 
השיח  שבחזית  סוגיות  בו  ויידונו 

העולמי בתחום דיני הלחימה.
ימים  שלושה  ימשך  הכנס 
עם  אקדמיים  דיונים  משלב  והוא 
סדנאות מעשיות וסיורים בשטח. 
הכ־ בכנס:  שיידונו  הנושאים  בין 

בארגוני  לחימה  על  החלים  ללים 
טרור בשטח אורבני, דיני הלחימה 

במרחב הסייבר ועוד.
האלוף  אמר  הכנס  בפתיחת 
הבטחונית  "ההתמודדות  כי  אפק 
מעו־ השונות  בזירות  ישראל  של 

ועמם  בטחוניים  אתגרים  ררת 
מורכבות,  משפטיות  שאלות 
הקשורות ליישום ולפרשנות דיני 

הלחימה.

שלבית  היא  ישראל  "עמדת 
 (ICC) הבין־לאומי  הפלילי  הדין 
הנוג־ בנושאים  לדון  סמכות  אין 
הישראלי־פלסטיני.  לסכסוך  עים 
עם  חוק,  שומרת  מדינה  ישראל 
וחזקה,  עצמאית  משפט  מערכת 
תהיינה  שפעולותיה  סיבה  ואין 

נתונות לבחינה של בית הדין".
לגרום  הנסיונות  לדבריו, 
הבין־לאומי  הפלילי  הדין  לבית 
של  בעניינה  בחקירה  לפתוח 
בית  את  מסיטים  ישראל,  מדינת 
הדין מתכליתו העיקרית – לשמש 
כבית משפט המהווה מוצא אחרון 
בהיקף  זוועה  מעשי  של  במקרים 

נרחב.
ארגון  בין  הגובר  "לשילוב 
הטרור חיזבללה לבין מדינת לבנון 
המשפטי.  במישור  משמעות  יש 
ובעלי  חיזבללה  שעברה,  בשנה 
משמעותי  במספר  זכו  בריתו, 
הלבנוני,  בפרלמנט  מושבים  של 
הד־ לבנון.  של  לקבינט  והצטרפו 
בר מעלה שאלות כגון – האם יש 

כיום הפרדה בין מדינת לבנון לבין 
מקומה  יהיה  ומה  הטרור  ארגון 
של מדינת לבנון בעימות עתידי", 

הוסיף הפצ"ר.
הרצי  הדרום  פיקוד  אלוף 
מע־ "איראן  כי  בכנס  אמר  הלוי 
הסונית  לאוכלוסיה  כספים  ניקה 
בדם  לשלם  להם  שעדיף  מכיוון 
ישראל.  נגד  שלהם  במאבק  סוני 
האיראנים מנצלים את תושבי עזה 
עבור  להילחם  אותם  ושולחים 

האידאלים שלהם נגד ישראל".
משרד  של  המשפטי  היועץ 
אמר  ניי,  פול  האמריקני,  ההגנה 
בחזית  נמצאת  ישראל  "מדינת  כי 
בתחום  אתגרים  עם  ההתמודדות 
דיני  על  השיח  הלחימה.  דיני 
על  מובל  להיות  צריך  הלחימה 
ארצות  ישראל,  כמו  מדינות  ידי 
מחויבות  שלהן  ואחרות,  הברית 
ולקיום  החוק  לשלטון  עמוקה 

חובותיהן המשפטיות.
של  שהנסיון  מאמין  "אני 
הפלילי  הדין  בית  עם  ישראל 
לנסיון  דומה   (ICC) הבין־לאומי 
ארצות  כמו  הברית.  ארצות  של 
לא־ צד  לא  היא  ישראל  הברית, 

הברית,  ארצות  כמו  רומא.  מנת 
אזרחית  משפט  מערכת  לישראל 
בע־ שנהג  כפי  איתנה.  וצבאית 

ניינה של ארצות הברית, בית הדין 
ביחס  ההסכמה  מעקרון  התעלם 
באופן  פתח  כאשר  לסמכותו, 
לפ־ בנוגע  בבחינה  לגיטימי  בלתי 

עולות של ישראל.
פעו־ תהיינה  מה  משנה  "לא 
שה־ כפי  בית־הדין,  של  לותיו 

'ארצות  הצהיר  בולטון  שגריר 
ידיד־ לצד  תמיד  תעמוד  הברית 

תנו ובת בריתנו, ישראל'", הדגיש 
היועמ"ש האמריקני.

שר הפנים חתם על איסור 
יציאה מהארץ לפעיל חמאס

מאת חיים מרגליות

דרעי,  אריה  הרב  הפנים  שר 
יציאתו  את  האוסר  צו  על  חתם 
פעיל  ארנאוט,  מחמד  של  לחו"ל 

חמאס, ישראלי תושב ירושלים.
המ־ בעקבות  ניתנה  ההחלטה 

הכללי,  הבטחון  שירות  של  לצה 
אר־ של  שיציאתו  חשש  רקע  על 
המ־ בבטחון  לפגיעה  תוביל  נאוט 
דינה ועל רקע קשריו של ארנאוט 
ביניהם,  בחו"ל,  חמאס  לפעילי 

דומה  צו  שליט.  עסקת  משוחררי 
לפני  הפנים  שר  ידי  על  נחתם 
חמאס  פעיל  קיבל  אותו  כחודש, 

נוסף מירושלים, אמין שוויכי. 
"אני  כי  אמר  דרעי  הרב 
של  הנסיונות  נגד  לפעול  ממשיך 
פעי־ לקדם  החמאס  ארגון  אנשי 

ניצול  תוך  בישראל,  טרור  לות 
עסקת  משוחררי  של  קשריהם 
מירו־ ישראלים  לתושבים  שליט 

שלים המוכרים ומפוקחים על ידי 
גורמי הבטחון".
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עיריית עפולה
לתקנות   3 לסעיף  בהתאם  עובדים  לקבלת  מכרזים 
העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ- 1979 מכריזה 

בזאת עיריית עפולה על משרות פנויות כדלקמן:

שם המכרז / 
המשרה

תאריך אחרון  
להגשת 
מועמדות

היקף 
משרה

מקום 
הגשת 

מועמדות

מכרז 
פומבי 
45/2019

מלווה לעולים 
(פרויקטור) 

לתחום עידוד 
עליה מארצות 
חבר מדינות 

העמים.

יום שני 
17/6/2019

בשעה 12:00

 100%
משרה

אגף 
משאבי 

אנוש

הגשת מועמדות למשרה הנ"ל יש להגיש אך ורק על גבי טפסים 
אותם ניתן לקבל באגף משאבי אנוש או/ו באתר העירייה, בצירוף 
קורות חיים, תעודות והמלצות, רחוב יהושע חנקין 47 , ת"ד 2016 

עפולה 18100 .
בקשות שתתקבלנה לאחר המועד האמור  או לא תוגשנה על גבי 
תילקחנה  לא  נדרשים  מסמכים  ללא  או  מועמדות  הגשת  טפסי 

בחשבון.
ניתן להגיש מועמדות גם בפקס או במייל המצ"ב .  •

 04-6520419 פקס:   ,04-6520418 טלפון:  חורי,  מיטל  לפרטים: 
meytal@afula.muni.il :דוא"ל

ניתן לראות את דרישות המכרזים באתר העירייה:
http://www.afula.muni.il

אגף משאבי אנוש  

עיריית קרית ים
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חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי בני-ברק
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת תכנית מס': 501-0529297

שם התכנית: הרחבות ושינוי קווי בניין רמב"ם 27 גרסת הוראות 6 תשריט 5
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מספר: 
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:  618.000 המהווה שינוי לתכניות הבאות: בב/105/ב, בב/180 501-0529297
1.הרחבת יח"ד עד לשטח  1507 חלק. מטרות התכנית: חלקה: 6122 רשות מקומית: בני ברק רחוב: רמב"ם 27 גוש:
כולל של 140 מ"ר עפ"י סעיף 62א(א)(4)(12) 2. שינויים בקווי בנין על פי סעיף 62א(א)(4) עיקרי הוראות התכנית:
1. שינויים בקווי בנין: מזרח ומערב:2.7 מ' במקום 3 מ'. דרום - 1 מ' במקום 4  מ'. 2. לא יותרו בליטות מעבר לקווי 
הבניין הנ"ל, למעט סוכות ומרפסות שמש. 3. תותר הרחבה של יח"ד הקיימות עד לשטח כולל  שלא יעלה על 140

מ"ר במסגרת קווי הבניין המותרים בתכנית זו ותוכניות תקפות. 4. לא תותר חלוקת יח"ד שהורחבו עפ"י תכנית זו 
וזו תהיה סטייה ניכרת. 5. לא תותר העברת שטח שלא נוצל למקום אחר בבניין. 6. הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע 
בהיתר הבנייה, לרבות לעניין שיפוץ הבניין עפ"י הצורך, עיצוב וציפוי החזית וכדו'. 7. ההרחבה תיבנה עפ"י ת.י. 413

לרעידות אדמה.  8.חלקי הבניין הקיימים מחוץ לקווי הבניין יותרו כל עוד הבניין קיים. 9.ההרחבות לחזית יהיו 
באגפים שלמים. 10.במקרה של הריסת המבנה הקיים קווי יוחזרו לקדמותם.  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה 
, עמוד   2295, בתאריך 31/10/2018 התכנית  ובילקוט הפרסומים מספר 7975  בעיתונות בתאריך 09/12/2018 
האמורה  נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' ירושלים 58, בני ברק, טל' 03-5776487, 
ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב. כל מעונין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
הרב אברהם רובינשטיין  יו"ר הועדה  המקומית  לתכנון ולבניה בני-ברק

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
מצ"ב פרסום הקלה לעיונכם.

הודעה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965
מהות בקשה:  201700717 הגישו בקשה לועדה זו בתכנית מספר:  משה בר ודודליס צבי 
רישוי זמין הריסת בניין קיים ובניית בית מגורים חדש בן ארבע קומות+ קומת גג מעל 
קומת כניסה ומעל קומת מרתף חניה על חצי חלקה ובקיר משותף עם בניין קיים בן שלוש 
קומות על הקרקע אשר מעליו מבוקש לבנות תוספת של קומה אחת וזאת עפ"י תמ"א 38
על תיקוניה (כולל שטח עתידי לשימוש ציבורי בהתאם להחלטת הועדה המקומית מיום 
04/06/2012 ועפ"י מידניות העירונית), ועפ"י הפרסום שעל פי סעיף 77 ו-78 לחוק התכנון 
ביעוד:  חלקה: 191 6192 והבניה מפברואר 2017. בכתובת: ברחוב ריינס 18 בני ברק גוש:
1. 5% אחוזים בגין בניית מעלית. 2. 6% בגין שפור תנאי דיור.  בהקלות הבאות: מגורים ב1
3. 5% בגין 2 קומות נוספות מעל שלוש המותרות. 4. העברת אחוזי בניה מקומה לקומה 
עד 30% במספר  יח"ד המותרות, במסגרת הקלה של   3.58 יח"ד מעל   1.07 5.תוספת של 
יח"ד. 6. הקלה בקו בנין בצד דרום ובצד מערב ב- 35.0 ס"מ דהיינו קו בניין יהיה 3.15 מ' 
לרבות סוכות במקום 3.50 מ'. 7. שינוי גובה קומות מ- 3.0 מ' ל- 3.15 מ'. 8.תוספת קומה 
ויח"ד עפ"י תמ"א 38 על תיקוניה 9. תוספת קומה, שטחים ויח"ד עפ"י תמ"א 38 על תיקוניה.
וזה שלא בהתאם לתכנית 105/ב, החלות במקום. כל המעוניין יכול לעיין בבקשה האמורה 
במשרדי הועדה המקומית בעירית בני ברק.  בשעות קבלת קהל ורשאי להגיש התנגדות 
בין  ה'  ג'  א',  ימים  קהל:  קבלת  זה.  פרסום  מיום  יום   14 תוך  המקומית  לועדה  מנומקת 

השעות 13:00 - 10:00.  יום ג' בין השעות 17:00 - 15:30.
אברהם רובינשטיין יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק

הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין
פרסום עפ"י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין, בקשה להיתר
הוראות  מתוקף  התשכ"ה- 1965  והבניה  התכנון  לחוק  סעיף 149  לפי  בפרסום  הכרוכה  בניה 
תוכנית מס' 420-0480269, במגרש 404/2 לפי תוכנית מד/במ/ 43. רחוב:דוד אלעזר 9 בשכונת 
גלריה  זכויות בניה עבור: תוספת  המגינים בעיר מודיעין מכבים רעות. תאור הבקשה: תוספת 
בחלל כפול, תוספת שטח עיקרי בחזית אחורית. מהות הבקשה: תוספת כ 20 מ"ר עבור תוספת 
הבקשה  למסמכי  קישור  לעיונכם  בזה  נמסר  אחורית.  חזית  בגינה  עיקרי  שטח  ותוספת  גלריה 
טלפון:  למל  אורלי  לאדר'  לפנות  ניתן  שאלה  לכל   .www.orlylemel.com/a/de9.jpg:להיתר
0544556454. התנגדות בעל זכות במקרקעין, הינך רשאי להגיש התנגדות בכתב לבקשה להיתר, 
בתוך 15 ימים מיום קבלת ההודעה בדבר הגשתה; ניתן להגיש התנגדות מנומקת בכתב למשרדי 

הוועדה המקומית ברחוב תלתן 1 , מודיעין מכבים רעות או לפקס' מס' 08-9721841.
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נהג בפסילת רשיון נתפס 
על משאית עם חריגת מטען

מאת חיים מרגליות

בכביש  אכיפה  פעילות  בעת 
446 בסמוך לבית אריה, עצרו לב־
דיקה שוטרי אגף התנועה משאית 
קלים  משקאות  של  מטען  עם 

בארגז הרכב. 
המשאית  המטען  לבדיקת 
חריגה  קיימת  כי  ונמצא  נשקלה 
כאשר  מהמותר,  אחוזים   63 של 
בזמן  טון  שמונה  שוקל  המטען 

חמישה  להוביל  לו  שמאושר 
לשוטרים  הוברר  בנוסף  טון. 
נפ־ הנהג  של  הנהיגה  רשיון  כי 

קצין  ע"י  ימים  מספר  לפני  סל 
חמורה  עבירה  עקב  משטרה 
תחת  נוהג  הוא  כלומר  שביצע, 

פסילה.
למשך  הושבתה  המשאית 
והנהג,  לאלתר,  ונגררה  ימים   30
בן 23  פלסטיני  נעמה,  כפר  תושב 

הובא לחקירה ביחידת הבוחנים.

מאחורי הכותרות /  אליעזר פרידמן 

מעמדה המידרדר 
של ספרד בעולם 

במדריד מודאגים מאוד מהמעמד של ספרד ברחבי העולם, ומבינים שהדיכוי של 
השאיפה הקטלונית לעצמאות, עולה להם באובדן אהדה ואפילו בביקורת שאולי גם 

תוסיף ותחריף בשנים הבאות ^ באיטליה יכול מתיאו סלביני להיות מרוצה, והוא כובש 
בבטחה את דרכו לשלטון מלא במדינה

אנחנו הישראלים רגילים לספוג גינויים 
שטחי  אל  היחס  כולו.  מהעולם  וחרמות 
כבושים',  'שטחים  כאל  הוא  ושומרון  יהודה 
שחיים  כמי  נחשבים  הערביים  התושבים 
תחת כיבוש, וברחבי העולם מאמינים רבים 
שבה  אפרטהייד,  מדינת  היא  שישראל 
באוטובוסים  לנסוע  מורשים  אינם  הערבים 
מרמיסת  סובלים  ושהם  יהודים,  עם  יחד 
זכויות בסיסיות באופן יומיומי, למרות שהם 
עצמם אזרחים למופת שמעולם לא עשו רע 

לאף ישראלי. 
היחידים  לא  שאנחנו  מסתבר 
אלינו,  הבינלאומי  היחס  על  שמתקוממים 
מתדמית  באחרונה  שסובלת  ספרד  וגם 
לשפר  מנסה  העולם,  ברחבי  מאוד  נמוכה 
האחרים.  העמים  בעיני  שלה  המעמד  את 
סוכנות  של  מאמר  נצטט  הבאות  בשורות 
לעברית  שתורגם  כפי  הצרפתית,  הידיעות 
ידיעות,  של  המקוונת  המהדורה  ידי  על 

ובשינויי עריכה מתבקשים: 
מאבק  אלה  בימים  מנהלת  "ספרד 
התדמית  את  לשפר  נסיונה  במסגרת 
בעקבות  שנפגעה  שלה,  הבינלאומית 
ועל  הקולוניאליסטי  עברה  על  הביקורת 
האופן שבו טיפלה במשבר הכרזת העצמאות 

של חבל קטלוניה".
במאמר מובא מחקר שערך מכון 'אלקנו 
של  שהמוניטין  המלמד  במדריד,  רויאל' 
ספרד נפגע בגרמניה, איטליה וצרפת אחרי 
כשנה  לפני  לקיים  התעקשה  שקטלוניה 
וחצי משאל עם על עצמאותה בקרב תושבי 
החבל, משאל שהוביל למבצע משטרתי נגד 
הפוליטיקאים שהנהיגו אותו אז. אחרי אותו 
אך   – עצמאות  על  קטלוניה  הכריזה  משאל 
הממשלה  על־ידי  בכוח  נחסמה  לשם  דרכה 

המרכזית במדריד.
של  שתגובתה  טוענים  בחבל  "בדלנים 
הפרלמנט  של  העצמאות  להכרזת  מדריד 
הנוקשה  לדיכוי  דומה  היתה  בקטלוניה 
פרנסיסקו  של  הדיקטטורה  בימי  שהונהג 
ב־1975.  מותו  עם  שהסתיימה  פרנקו, 
יוזמת  את  שהובילו  הקטלנים  למנהיגים 
העצמאות ויושבים כעת בכלא בעוד משפטם 

מתנהל הם קוראים "אסירים פוליטיים".
בתחילת  כי  מציינים  המאמר  כותבי 
השנה הקימה ממשלת ספרד סוכנות חדשה 
שמה,  גלובל'  'אספניה  דיפלומטיה,  לענייני 
ותפקידה הוא לנהל את מאבקה של מדריד 
מידע  הפצת  של  כשנים  מציגה  שהיא  במה 
כוזב על־ידי תנועה בדלנית מיומנת שעיוותה 
ספרד.  את  תופש  העולם  שבו  האופן  את 
ספרד  הציגה  לא  עתה  עד  הצער,  "למרבה 
נרטיב חלופי", הסביר ביום שישי שר החוץ 
הספרדי ג'וזפ בורל. "אנחנו צריכים להקדיש 
הרבה יותר אנרגיה, זמן ומשאבים להגנה על 

שמה של ספרד כדמוקרטיה מערבית".
"לסוכנות החדשה יש תקציב של מיליון 
שהיא  לוסאנו,  א.  עומדת  ובראשה  אירו, 
פרלמנט  וחברת  פובליציסטית  עיתונאית, 
פדרו  הממשלה  לראש  ומקורבת  לשעבר 
היא  הסוכנות  מטרת  לוסאנו,  לדברי  סנצ'ס. 

"להגן על המוניטין הדמוקרטי של ספרד".

להתמודד  לוסאנו  נאלצה  "לאחרונה 
באמריקה  הספרדי  הכיבוש  על  ביקורת  עם 
אנדרס  מקסיקו  שנשיא  אחרי  הלטינית 
מנואל לופס אוברדור דרש ב־מרץ ממדריד 
להתנצל על מעשיה נגד הילידים במקסיקו. 
דרישתו של אוברדור באה אחרי שבנובמבר 
פסל  אנג'לס  לוס  העיר  מועצת  הסירה 
קולומבוס  כריסטופר  הארצות  מגלה  של 
אלים  "עבר  מייצג  שהוא  הטענה  בעקבות 

מאוד".
היא  הזו  הביקורת  מדריד,  "מבחינת 
השחורה'  'האגדה  של  מודרנית  התגלמות 
שבה  אגדה־לכאורה  ספרד –  של  עברה  על 
ובחוסר  באכזריות  הספרדים  מואשמים 
בעיקר  ספרד,  של  ושיריביה  סובלנות, 
במאה  לקדם  החלו  הבריטית,  האימפריה 
מזכירה  הזו  הביקורת  את  להדוף  כדי  ה־16. 
היתה  מ־1812  ספרד  שחוקת  לוסאנו  למשל 
ושנשים  בזמנה  ביותר  הליברליות  אחת 
כבר  ההצבעה  זכות  את  בספרד  קיבלו 

ב־1933, 12 שנה לפני צרפת השכנה.
"אם מביטים בנתונים המוצגים במדדים 
עצמאיים  בינלאומיים  ארגונים  שמפרסמים 
הדמוקרטיות  אחת  היא  שספרד  רואים 
מדד  לוסאנו.  אומרת  בעולם",  המתקדמות 
ידי  על  שפורסם  ל־2018,  הדמוקרטיה 
ברשימת 20  ספרד  את  כולל  ה'אקונומיסט', 
לפני  מלאות",  "דמוקרטיות  שהן  המדינות 
מהסוג  דו"חות  ואיטליה.  צרפת  ארה"ב, 
'זו  בשם  במרכז  ומפורסמים  נאספים  הזה 
סוכנות  על־ידי  המופעל  האמיתית'  ספרד 
על  הזו  מההגנה  כחלק  גלובל'.  'אספניה 
בכל  אחד  אדם  הוקצה  ספרד  של  תדמיתה 
כ־200   – ספרדית  קונסוליה  או  שגרירות 
בני אדם בסך הכל – לפקח על התדמית של 

ספרד בחו"ל.
שהביקורת  לכך  סימנים  יש  זאת,  "ובכל 
בקטלוניה  הבדלנים  ספרד  על  שמותחים 
על  העולמית  הקהל  בדעת  לפגוע  ממשיכה 
הספרדים. במרץ השנה חתמו 41 סנאטורים 
על  הפוליטית,  הקשת  רחבי  מכל  צרפתים, 
כדבריהם  ה"דיכוי" –  את  גינו  שבה  הצהרה 
לטענתם,  קטלנים.  פוליטיקאים  נגד   –
או  לכלא  "נשלחו  האלה  הפוליטיקאים 

אולצו לצאת לגלות בשל דעותיהם".
לינקה'  'די  הגרמנית  השמאל  "מפלגת 
לגנות  הצעה  השנה  בתחילת  הגישה 
מנהיגים  של  לדין  העמדתם  את  בפרלמנט 
מקטלוניה. "יש מדינות, למשל בלגיה, שבהן 
תומכים  הקטלנים  שרוב  חושבים  אנשים 
לטענתה  בעוד  לוסאנו,  אומרת  בעצמאות", 
לא  מעולם  בקטלוניה  בדלניות  מפלגות 
השיגו יותר מ־50% מהקולות. "יש לנו עדיין 

הרבה עבודה".

האיטלקים מאושרים

ובעוד הספרדים לחוצים וחרדים לגורל 
שלהם,  ההיסטורי  המוניטין  של  עתידו 
האיטלקים דווקא מרוצים מאוד, לפחות שר 
הפנים שלהם, מתיאו סלביני שבפועל שולט 
כיום באיטליה דרך ראש ממשלה טכנוקרט 

מלשכת  המציית בעיקר להוראות המגיעות 
שר הפנים. 

יש  מובהק.  ימין  איש  הוא  סלביני 
ואחרים  קיצוני,  ימין  איש  הוא  כי  הטוענים 
כך  'פופוליסט'.  התואר  את  גם  לו  מוסיפים 
למשלה עשתה הגב' מאנה במאמר שפרסמה 
לאחר  לפניכם  הבאנו  ושאותו  ב'הארץ', 

שינויי עריכה נדרשים: 
"ביום שני בבוקר הצטלם מתאו סאלוויני, 
שעליו  בשלט  אוחז  איטליה,  של  הפנים  שר 
תודה".  באיטליה,   1 מספר  "המפלגה  כתוב 
שבראשותו,  הקיצוני  הימין  מפלגת  לגה, 
באיטליה  המצביעים  מקולות  ב־34%  זכתה 
בפועל  האירופי.  לפרלמנט  בבחירות 
אותה  שהופך  מה   – מושבים  ב־28  מדובר 
בגוף  הגדולות  המקומיות  המפלגות  לאחת 

המחוקק. 
"בהגעתה להישג זה הכתה לגה שוק על 
של  השלטון  לקואליצית  שותפתה  את  ירך 
חמשת  מפלגת   – באיטליה  הפופוליסטים 
 .17% של  לתמיכה  שזכתה   – הכוכבים 
המפלגה הדמוקרטית האיטלקית הגיעה רק 

למקום השני, וקיבלה 23% מהקולות.
נוכחותו  הכריזמטית,  אישיותו  "בזכות 
העצמי,  בטחונו  בתקשורת,  המתמדת 
לאיטליה  ההגירה  את  לבלום  הבטחותיו 
וסיסמתו 'האיטלקים תחילה', הצליח מנהיג 
'הליגה  את  ספורות  שנים  בתוך  להפוך  לגה 
למפלגה  והמתרסקת)  (הבדלנית  הצפונית' 
ראשה  ואת  באיטליה,  כיום  ביותר  הגדולה 
יש  למעשה,  במדינה.  הפופולרי  למנהיג 
האמיתי  כמנהיג  סאלוויני  את  שמכתירים 
הונגריה  ממשלת  ראש  למשל  אירופה.  של 
שנתן  בראיון  זאת  שאמר  אורבן,  ויקטור 

החודש.
בן  סאלוויני  פופוליסט,  היותו  "לצד 
ניכר  חלק  על  משמעותי  מיתרון  נהנה  ה־46 
כאדם  נתפס  הוא  הפוליטי:  למגרש  מיריביו 
אמין, או לפחות אותנטי, ובעל ניקיון כפיים. 
באיטליה  מישהו  בטח  מאז  שנים   25 "עברו 
'פוריין  מגזין  זאת  הגדיר  בממשלה", 
הממשלה  הקמת  לאחר  קצר  זמן  פוליסי' 
בניגוד  שעברה.  בשנה  באיטליה  החדשה 
אינו  סאלוויני  שסרחו,  רבים  לפוליטיקאים 
מצטייר כעוד עסקן שבא לעשות קומבינות 

אישיות או לשדוד את קופת המדינה.
באירופה  לגה  מפלגת  של  "ההישג 
באיטליה.  גם  גדול  מנוף  לסאלוויני  יעניק 
אחיד  מס  במדינה  להחיל  מעוניין  סאלוויני 
(שיגרום להגדלת הגרעון), לקדם אוטונומיה 
כמו  ענקיים  פרויקטים  ולממן  למחוזותיה 
לעמדת  בניגוד  טרנס־אלפינית,  רכבת 

מפלגת חמשת הכוכבים.
של  כוחו  דווקא  דבר,  של  בסופו  "אבל 
סאלוויני עלול לעמוד לרועץ למפלגת לגה, 
שלה  היסוד  מרעיון  הנהגתו  תחת  שנפרדה 
במקום  הצפוני.  פדאניה  חבל  עצמאות   -
הצלחת  נשענת  מלוכדת,  אידיאולוגיה 
העומד  של  אישיותו  על  כולה  המפלגה 
לגה  עלולה  זאת,  בעקבות  ומסריו.  בראשה 
איש  של  למפלגה  למעשה  הלכה  להפוך 

אחד, שתקום או תיפול עם מנהיגה".

ביוזמת התנועה למען ירושלים ותושביה

הדים ציבוריים נרחבים לקראת כינוס נוסף 
לדיונים אודות מצוקת הדיור בירושלים

כפי שסוכם יתכנסו בר"ח סיון הבעל"ט, אישי ציבור, עסקנים, עו"ד, ואנשי משרד השיכון לשעבר לדיון 
דחוף ^ יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה, הרב חיים מילר: "נתברכנו ע"י מרנן ורבנן גדולי ישראל 

שליט"א מכל גווני הקשת ולו על היוזמה וההשתדלות"
נרחבים  ציבוריים  הדים 
הקשת,  גווני  מכל  ציבור  מאישי 
דיונים,  לסדרת  היוזמה  אודות 
בס"ד,  ויוזמות  עצות  לחיפוש 
צעי־ לזוגות  דיור  לפתרונות 
ילדים  ברוכות  ולמשפחות  רים 
פלטרין  והמקדש  הקודש  בעיר 

של מלך.
לא־ יזמו  פורסם  שכבר  כפי 

עסקנים  שכונות,  נציגי  חרונה 
ילדיהם,  את  המחתנים  והורים 
למען  התנועה  יו"ר  אצל  כינוס 
חיים  הרב  ותושביה  ירושלים 
כל  על  זעקה  קול  והקימו  מילר 
במא־ לחזקו  וביקשו  המתרחש 

מצוקת  בנושא  ובפעילותיו  בקיו 
כרגע  נראה  לא  זה  אם  גם  הדיור, 
בר השגה, ולו על היוזמות וההש־

תדלויות בנושא.
רושם  ליצור  שמנסה  מי  "כל 
בפריפריות  בניה  על  שחושבים 
למ־ הציבור.  את  משלה  וכדומה 

רות שיש לו רצון טוב, אך למעשה 

ארוך  זה   חדש  במקום  בניה  כל 
בירושלים  כן,  שאין  מה  ומייגע. 
רק  לבנות  במקום  ונבנית,  הבנויה 
להשקעות  הון  ובעלי  לעשירים 
וכד', יש להתחיל ולהקים שכונות 
במחס־ הנחנקים  צעירים,  לזוגות 

נים ובדירות קטנטנות ועל זה אף 
לשכירות,  עתק  סכומי  משלמים 
להורים  מענה  לתת  ומאידך, 
ילדיהם,  את  להכניס  העומדים 
בס"ד לחופה", אמרו המשתתפים, 

בישיבה קודמת.
ור־ מרנן  ישראל  גדולי  גם 

השכונות  ורבני  שליט"א  בנן 
דעתם  את  הביעו  העיר  ברחבי 
את  וחזקו  מהמצב  דאגתם  ואת 
הג־ בנושא.  והמעשים  העושים 

אליהו  רבי  הרה"ג  לעשות,  דיל 
שלזינגר שליט"א, אב"ד ורבה של 
דחוף  מכתב  ששיגר  גילה  שכונת 

בו כתב: 
"הנני בא בזה לחזק את ידיו של 
מע"כ ידי"נ רב הפעלים הרה"ח ר' 

'התנועה  יו"ר  הי"ו,  מילר  חיים 
למען י־ם ותושביה', העושה ומע־

שה למען הבניה בירושלים ובפרט 
לזוגות צעירים אשר נאלצים לע־

זוב את העיר מחוסר יכולת להגיע 
לדירה בעיה"ק.

ח"ו  לגרום  עלול  זה  "דבר 
תק־ החרדית  החינוך  שמערכת 

רחוק  הלא  בעתיד  מאד  עד  טן 
גדילה  ירושלים  של  (ובפרבריה 
כאן  יהיו  שלא  כיוון  ב"ה)  והולכת 
שעלול  מה  חינוך,  בגילאי  ילדים 
להשפיע גם על אופיה של עיה"ק 

ונציגיה בעיריה.
"על כן מן הראוי לעמוד לימינו 
דרך  בכל  ולפעול  הנ"ל  ידידי  של 
להמ־ יוכלו  צעירים  שזוגות  כדי 

שיך לגור בפלטרין של מלך".
והצעות  ארוך  דיון  לאחר 
יו"ר  סיכם  המשתתפים,  שהעלו 
'התנועה למען י־ם ותושביה' הרב 
בהצהירו,  הדיון,  את  מילר  חיים 
"כי לצערו אין לו שום תקוה משום 

היא  תקוותו  בליכוד.  שר  או  ח"כ 
בס"ד, הרצון של הנציגים החרדים 
פחות  לא  המצוקה,  את  שמבינים 
ממנו, והדאגה לעיר הקודש אינה 
המש־ כל  ומשל  משלו  פחותה 

תתפים". 
בכינוס  סיון,  בר"ח  כאמור, 
אמורים  להתקיים,  בס"ד  האמור 
בכירים  גורמים  להשתתף  גם 
במ־ שונים  בתפקידים  ששימשו 
יתנו  שאף  לשעבר,  השכון  שרד 
את  לנהל  וכיצד  איך  בס"ד  עצות 
תו־ גם  יביאו  שבס"ד  המאבק, 

והדבר  ניתן,  זה  כי  ויציגו  צאות, 
נובע מאי רצון אצל פקידי האוצר, 
ועוד  עוד  להוסיף  חשוב  שלהם 

כספים לקופת המדינה.
ותו־ י־ם  למען  'התנועה  יו"ר 
הביע  מילר,  חיים  הרב  שביה' 
תקוה, כי כל המי ומי יתנו את ידם 
"לך  בבחינת  ולפעילות,  למאבק 
"ותשועה  היהודים"  כל  את  כנוס 

ברוב יועץ".

היום תפתח מגבית החירום להצלת רשת 'שובו' 
המ־ שבשמים.  לאבינו  חילוניות, 

של  ברכותיהם  את  ציינו  צטרפים 
הזכות  ואת  שליט"א  ורבנן  מרנן 
למפעלים  בהצטרפות  הגדולה 
שמשפיעים  'שובו',  של  הכבירים 
בדו־ כולו  היהודי  העם  עתיד  על 

בנטילת  זכות  וראו  הבאים,  רות 
שתשפיע  החירום  במגבית  חלק 

על המשך קיומה של הרשת.
עלו  האחרון  השבוע  במהלך 
ובראשם  'שובו',  הנהלת  ראשי 
המנכ"ל הרב חיים מיכאל גוטרמן 
שליט"א, למעונם של גדולי הדור, 
שליט"א,  והחסידות  התורה  שרי 
המ־ לקראת  ברכתם  את  וקיבלו 

שרי  שליט"א,  ורבנן  מרנן  גבית. 
מבר־ האצילו  והחסידות,  התורה 

הרשת  הנהלת  על  הטהורה  כתם 
בקריאת  יצאו  ואף  ותורמיה, 
קודש בה נקבע כי "החובה על כל 
להיות  בקרבו  חם  יהודי  לב  אשר 
בנתינה  עמם  ואחיסמך  לעזר 
הגונה, ולזכות לשותפות של אמת 
קמיה  רוח  נחת  העושים  עם  ונצח 

קוב"ה".
גדולי  מסיימים  קריאתם  את 
הדור מכל החוגים והעדות בברכה 
הדים  המעוררת  ונדירה,  מופלאה 
"וכבר  כולו:  הציבור  בקרב  רבים 
אמרו חז"ל כי אין אצלו ית' הנאה 
ושמחה בעולם כאותה שעה אשר 
בעולמו,  שמו  את  מקדשים  בניו 
וברור  פשוט  כדבר  ומובטחנו 
ולמעלה מכל ספק, כי בשכר זאת 
והמסייעים  התומכים  כל  יתברכו 
ויזכו  מדה,  כנגד  במדה  הם  אף 
השנה,  לתקופת  בביתם  לשמחה 
טוב  שכר  לשלם  ית'  הוא  ונאמן 
למטיבים עם בניו, בכל טוב ושפע 

קודש". 
בכל  פועלים  הרשת  בהנהלת 
החי־ מגבית  להצלחת  האמצעים 

יעד  כי  מדגישים,  בהנהלה  רום. 
נקבע  ש"ח,  מיליון   20  – המגבית 
וניתוח  מעמיקה  בדיקה  לאחר 
יכולו־ ובחינת  הרשת,  של  צרכיה 

תיה מול משאביה.
לרשת  יאפשר  שיגויס  הסכום 
פעי־ את  ולהגדיל  קדימה  לצעוד 

ולפתוח  והשפעתה,  הרשת  לות 
ילדים  ועוד  עוד  בפני  שעריה  את 
וילדות ממשפחות אחים רחוקים, 
המבקשים לשוב לדרך אבות, מה 
בשל  לרשת  מתאפשר  לא  שכעת 

מצבה הכלכלי הדחוק.
פו־ לא  למגבית  ההיערכות 

'שובו',  של  הספר  בתי  על  סחת 
בכל  הרשת  של  הספר  בתי  וילדי 
ליטול  הם  אף  בקשו  הארץ  רחבי 
הוכרז  כך,  לשם  להצלחתה.  חלק 
למשך  מיוחד  מבצע  הספר  בבתי 
היל־ קבלו  במסגרתו  אלו,  ימים 

במיוחד  להתחזק  עצמם  על  דים 
באמירת "שמע ישראל" כהלכתה, 
וכן בחיזוק מיוחד באיסוף מעשים 
ול־ המגבית  הצלחת  לשם  טובים, 

טובת התורמים שיחי'.
כאמור, המגבית תיפתח היום, 
 12 בשעה  אייר  כ"ד  רביעי,  יום 
שעות   36 ותסתיים  בצהריים, 
כ"ה  חמישי,  יום  מחר  מכן,  לאחר 
חברת  בלילה.   12 בשעה  אייר, 
על  אחריות  נטלה  אשר  צ'רידי, 
כספי  סליקת  של  הטכני  הארגון 
המגבית, השלימה את פיתוח המ־

תפקח  אשר  הממוחשבת  ערכת 
אמת,  בזמן  התרומות  כניסת  על 
המוקד  עם  מסונכרנת  כשהיא 
ניתן  בו  שמספרו 4905*  הטלפוני 
לתרומה.  אשראי  פרטי  למסור 
על  שוקדים  גם  'שובו'  בהנהלת 
הנ־ יוזנו  אליו  המצב  חדר  הקמת 

השונים  המגבית  ממוקדי  תונים 
ברחבי הארץ, ובו יעודכן בכל רגע 

נתון מצב גיוס הכספים.

הוארך מעצרו של המחבל זכריה זביידי

חוקית  ובלתי  אלימה  פעילות 
הטרור,  תשתיות  את  ולנטוש 
זביידי  "זכריא  השתייכו.  אליהן 
את  ואלים  בוטה  באופן  הפר 
ההתחייבות האמורה והיה מעורב 
לאחר  פיגועים,  מספר  בביצוע 
פעילות  מכל  לחדול  שהתחייב 
גורמי  מדיניות  פי  על  טרור. 
וחזרתו  מבוקש  חריגת  הבטחון, 
למיצוי  תביא  פיגועים  לביצוע 
בעבר.  פעילותו  על  גם  עמו,  הדין 
בגין  לדין  הועמד  זביידי  לפיכך, 
היה  בה  הטרור  פעילות  מכלול 
שנחשפה  וזו  מעברו  זו   – מעורב 

לאחרונה", אומרים בשב"כ.
ברגות מתגורר ברמללה, בעל 
תעודת זהות כחולה, עו"ד ישרא־

לי וחבר בלשכת עורכי הדין. ייצג 
המשפט  בבתי  בטחוניים  אסירים 
למעצרו.  עד  ובאיו"ש,  בישראל 
ברגות אף הועסק כעו"ד במסגרת 

משרד האסירים של הרש"פ.
כי  עלה  בשב"כ  מהחקירה 
ירי  פיגועי  שני  ביצעו  השניים 
בציר  שנסעו  אוטובוסים  לעבר 
השניים  אל.  בית  ליישוב  הסמוך 
הפיגועים  במהלך  שימוש  עשו 
רכב  זביידי,  זכריא  של  ברכבו 
שקיבל מהרשות הפלסטינית במ־
סגרת תפקידו במשרד האסירים.

של  היערכותם  במסגרת 
בדיקות  ביצעו  לפיגועים  השניים 
תצ־ לפיגוע,  המיועד  השטח  של 

ועסקו  לפיגוע,  היעדים  על  פיות 
באיסוף מידע. עוד נחשף, כי הש־

ניים הוציאו לפועל פיגוע ירי נוסף 
ירי  ביצעו  במהלכו  שנה  חצי  לפני 
לעבר אוטובוס שעלה לישוב פס־

גות, אך לא הצליחו לפגוע בו בשל 
תנאי מזג האוויר, וכן כי תכננו לב־

צע פיגוע ירי נוסף לעבר אוטובוס 
אגד הנוסע לישוב פסגות.

מהחקירה בשב"כ עלה עוד כי 
טארק ברגות הודה כי ביצע פיגוע 
לעבר  שנים  שלוש  לפני  נוסף  ירי 
הזיתים,  במעבר  משטרה  ניידת 
שכתוצאה  לירושלים,  בסמוך 
ממנו נגרם נזק. במסגרת החקירה 
הוסגר לידי כוחות הבטחון הנשק 
מסוג M16 והמחסניות עמם בוצ־

עו הפיגועים.
בשב"כ,  בכיר  גורם  לדברי 
"מדובר באירוע חמור בו מעורבים 
בכיר במשרד האסירים הפלסטיני 
ועורך דין ישראלי העובד במשרד 
ביצעו  אשר  הפלסטיני,  האסירים 
פיגועי טרור חמורים, תוך שימוש 
הפלסטינית  הרשות  של  ברכב 
במסג־ זכריא  את  שימש  אשר 

האסירים.  במשרד  תפקידו  רת 
ומבצעית  מודיעינית  פעילות 
לאחר  מיד  הבטחון,  כוחות  של 
הפיגועים ובשבועות שלאחריהם, 
העיר  שטחי  בתוך  זאת  בכלל 
לחשיפת  שהביאה  היא  רמללה, 
החוליה ולסיכול פיגועים חמורים 

בעתיד".

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הנהג הועבר לחקירה. המשאית| דוברות המשטרה



המבשר | יום רביעי, כ"ד באייר תשע"ט | עמוד ה

ירושלים | מכירהֳ
בבלעדיות!! בפישל -4חד' כ-90 מטר 
+ מרפסת ענקית + אופציות, מושקעת 
רק 2290.000ש"ח -052 חזית  ביותר, 

7658-638 "היימשע תיווך- הנדלס:
[20052608]

עצמי  הון  לבעלי   ! מציאה  מציאה 
מטר  כ95  חד'   4 באוליהב  גדול! 
וחניה  מחסן   + ומפוארת,ק"ג  חדשה 
052- 2420.000ש"ח  רק  גדולים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052607]

לקהל  תיווך-הנדלס  היימשע 
דרך  גם  לפנות  ניתן  לקוחותינו 
a052-7658-638@gmail. האימיל 

com
[20052606]

בונבונירה  בפולנסקי  בבלעדיות! 
בגג  מחסן   + מטר  כ-78  חד   3.5
-5מטר מושקעת ביותר!! אופציות 
052-7658-638 2150.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052599]

בבלעדיות!! בארזי הבירה!! בונבנירה 
מפוארת 4 חד כ-103 מטר מושקעת 
2785.000ש"ח  רק  ק"א  מאד  מאד 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052565]

מפוארת  חד'   4 תורה!  עזרת 
דיור  יחידת   + חדש  הכל  ומשקעת, 
שכנים  מדהים,  נוף  ק"ג  מוכנה, 
052- 3585.000ש"ח  רק  היימשע 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052564]

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

נדל"ן 052-765-6888
[20052503]

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]

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]

חד'   6 ק"ג  חדשה  סורוצקין  מיוחדת! 
לבעלז  ק.  גדולה,  מרפסת  מ"ר +   150
* אוהליהב 6 חד' ק"ב מחולקת. תיווך 

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
דרסטית  ירידה   * ש''ח   2,800,000
מנחת יצחק 4 חד', ק"כ לנוף, מרפסת 
053-  ,02-5379474 תיווך  גדולה. 

3179474
[20052384]

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]

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

תיווך-הנדלס"
[20052225]

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

תיווך-הנדלס"
[20052224]

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

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

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

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

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

הנדלס"
[20052220]

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

הנדלס"
[20052219]

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

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20052105]

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

הנדלס"
[20052104]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052100]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052099]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052015]

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

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

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

הנדלס"
[20051961]

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

תיווך-הנדלס"
[20051960]

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

הנדלס"
[20051959]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051762]

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

"היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

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

הנדלס"
[20051757]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

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

הנדלס"
[20051595]

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

הנדלס"
[20051594]

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

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

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

תשלום 052-7658-638
[20051485]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

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

הנדלס"
[20051414]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051351]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051231]

ירושלים | השכרה
קרוב  ברוממה  וחגים  לשבתות 
ש''ח   450 מזגן  חצר,   + חד'   2 לבעלז 

ללילה. 054-8536970
[20052574]

מטר 2 פאר 25  יחידת  גרשון  ברבינו 
חד ק"כ מרוהטת ומשקעת ביותר רק 
"היימשע   052-7628176 שח   3100

תיווך-משה
[20052523]

רק  חד מתאים לבחורים  בזוננפלד 2 
"היימשע   052-7628176 שח   4500

תיווך-משה"
[20052522]

בהמ"ג 2 חד 38 מטר מרוהטת מטבח 
חזית  שח   3800 רק  ק"א  ענק  חדש 
052-7628176 "היימשע תיווך-משה"
[20052521]

לגמרי  חדשה  חדר  דירת  בהמ"ג 
2500 רק  ליחיד  או  למשרד  מתאים 
שח לחודש כולל הכל 052-7628176

"היימשע תיווך-משה"
[20052520]

בונובנירה בגני רוממה 2 חד 35 מטר 
חדש  הכל  מאד,  ומושקעת  מרוהטת 
"היימשע   052-7628176 שח   4000

תיווך-משה
[20052519]

מטר   100 חד   5 פלקס  דו  באשכנזי 
052- זוכה  הקודם  שח   7000 רק 

7628176 "היימשע תיווך-משה"
[20052518]

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,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
מרדכי  תכלת   * ש''ח   8,500 מרוהט, 
מרפסת 9,000  + מ"ר   100 ק"4 חד'   4
053-  ,02-5379474 תיווך  ש''ח 

3179474
[20052388]

 + מרפסות   3  + ק"ה  חד'   5 סורוצקין 
ק"ג  המ"ג  גמיש *  ש''ח  מעלית 8,000 
4.5 חד' 95 מ"ר 6,000 ש''ח תיווך -02

053-3179474 ,5379474
[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]

ירושלים | בנינים
בבוכרים  מגורים  בנין  למכירה 
מגוונות,  בניה  זכויות   + ירושלים 
053- תיווך  למוסדות.  גם  מתאים 

3114437
[20052537]

בני ברק | מכירה
62מ"ר  חד   2.5 שך  הרב  בציטלין 
תיווך  רק 1510000  מ"ר  אופ' 40   +

הכוכב 0548481688
[20052603]

גדולה  אופ'   + מ"ר   87 חד   3 ברשי 
בתיווך  מפתח  ש"ח   2000000

הכוכב 0548481688
[20052602]

85  +  85 גג  דירת  אהרן  ברמת 
לטאבו  אופ'  גמיש   2550,000
משותף תיווך הכוכב0548481688

[20052601]

 + ק"ד  יפהפיה   5 רמב"ם  באזור 
"אפיק- 2,350,000ש"ח  נוף   + מעלית 

נכסים" 03-5791514
[20052588]

פתוח  נוף   + גדולה  יפהפיה   3 בלנדא 
ק"ו  חניה   + גדולים  ומטבח  סלון 
"אפיק- 1,875,000ש"ח  מעלית   +

נכסים" 03-5791514
[20052585]

יוקרתי  הנשיא  יהודה  ליד  נדירה! 
ענק  סלון  ענקית   6 170מ"ר  ושקט 
4כ"א  חזית  ק"א  דירות)   2 (במקור 
"אפיק- מיידי  3,600,000ש"ח  מעלית 

נכסים" 03-5791514
[20052584]

3ח'  שלד  בגמר  במרכז!  בהזדמנות 
מ.שמש   + 4ח'   * 1,560,000ש"ח!  רק 
נוף  בקומה 180מ"ר +  יחיד  פנטהוז   *
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20052583]

 + מעלית   + ק"ב  5ח'  באבני-נזר 
"אפיק- 2,500,000ש"ח  אופציה 

נכסים" 03-5791514
[20052582]

חזית  ק"א  3ח'  יגאל  באזור 
"אפיק-נכסים"  מיידי  1,530,000ש"ח 

053-3128884 03-5791514
[20052581]

באזור בן-פתחיה בגמר בניה ק"ב 4ח' 
מאווררת  ומרווחת! 105מ"ר  יפהפיה 
"אפיק- 1,970,000ש"ח  רק  במיוחד! 
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20052580]

90מ"ר  4ח'  ס.אזר  באזור  בהזדמנות! 
1,870,000ש"ח  ק"ג  כחדשה  יפהפיה 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20052579]

95מ"ר  מטופח  בבנין  פנקס  באזור 
מעלית   + חזית  ק"ג  סוכה   + 4ח' 
"אפיק-נכסים"  מיידי  1,950,000ש"ח 

03-5791514
[20052578]

יפהפיה  מטופחת  6ח'  דופלקס 
חגי  באזור  ק"ג  ומרווחת 
03- "אפיק-נכסים"  2,450,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20052577]

בר'  שלד  בבנית  חדש  פורויקט 
ישירות  חד'   4-5 דירות  עקיבא 

מהקבלן. 03-5785777
[20052406]

בני ברק | השכרה
במרכז העיר מבנה 600מ"ר להשכרה 
"אפיק-נכסים"  וכד'  ישיבה  למוסד, 

03-5791514
[20052586]

בני ברק | משרדים
משרדים  ברק  בבני  למכירה 
ריהוט)  (כולל  מ"ר   25 מפוארים 
055-  .10 מהשעה  בסר.  במגדלי 

p605050@gmail.com 6779748
[20052563]

ביתר עילית | מכירה
מפואר  קוטג  ישראל  לאוהב  סמוך 
5 כניסה  גג   + מטר   220 קומות   3
052- 2380.000שח  רק  חודשים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052610]

180 מפואר  פלקס  דו  יצחק  בפחד 
מדהים  נוף  אפשרויות,  המון   + מטר 
רק 2280.000שח (אפשרות לחלוקה 
052-7658-638 משותף)  לטאבו 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052609]

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]

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]

בית שמש | מכירה
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]

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
בהזדמנות! 3 חד' בחדשים + אופציה 
 * מורחב.  מטבח   + מרפסת   + מידית 
830,000 נמוכה  קומה  חד'   3 בקריה 

ש''ח תיווך אייזנבאך 058-3273747
[20052589]

עסקים 
של  פרוייקט  למכירה  תקוה  בפתח 
מוכנים  אישורים  עם  דירות,   20
לבניה תמ"א 38 בליווי עו"ד. מהשעה 
p605050@ 055-6779748  .10

gmail.com
[20052562]

השקעות נדל"ן 
ודירות  דירות  והקריות  בחיפה 
ש''ח   420,000 מ-  החל  מחולקות 
052- לפרטים:   12% עד  תשואה 

7620004
[20052611]

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

חווית ֹהלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי.  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
הקיץ  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]

בני ברק 
לחג  בב"ב  ויחידות  דירות  מגוון 

השבועות. 055-6764811
[20052587]

לחג  בב"ב  ויחידות  דירות  מגוון 
השבועות. 055-6764811

[20052587]

צפת 
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]

חד'   3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
סלון-  שינה,  חדרי   2 מ"ר,  חדשה, 60 
מטבח, 7 מיטות (2/5), ספה נפתחת, 
מרפסת, נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח 
 :  6-8 ש''ח,   400  : נפשות   3-5 לזוג, 
ש''ח   1200 מוצ"ש  חמישי-  ש''ח   500
למשפחה, הנחה ללילה שני 50 ש''ח. 

052-7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

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

2840299
[20042205]

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

2840299
[20042205]

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

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 
לשבועות  מאובזרות  דירות 
קצר  הליכה  (מרחק  בממילא 
העיר  לחומות  נוף  מהכותל) 
העתיקה, סה"כ 8 מיטות. לפרטים: 

dchagim@gmail.com
[20052575]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

7616720-1
[20040110]

השכרת רכבים ִ
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]

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]

למשרד בירושלים דרוש איש שיווק, ַ
מלאה,  למשרה  ודינמי  נמרץ  צעיר, 
cv85200@gmail.com :קו"ח למייל
[20052615]

דרוש  בירושלים  חסידי  לת"ת 
לפקס -02 קו"ח  ניסיון  חינוכי  מפקח 

5646632
[20052597]

דרוש  ירושלים  באזור  חסידי  לת"ת 
לפקס  קו"ח  ניסיון  עם  חינוכי  מנהל 

02-5097841
[20052596]

דרושים:  (אידיש)  בירושלים  לחיידר 
 * ג‘  לכתה   * ב‘  לכתה   * מלמדים 
02-5606098 לפקס:  קו"ח  ז'  לכתה 

נא לציין את המשרה המבוקשת
[20052595]

למשרד ממשלתי מזכיר/ת מנכ"ל 
יומן,  לניהול  מהבית,  לעבודה 
שעות  נעימה,  משרדית  ועבודה 
גמישות, 36 ש"ח לשעה. * למשרד 
לניהול  פקיד/ה  בירושלים  שקט 
נוחות,  שעות  לקוחות,  תיקי 
ביטוח  לסוכנות   * ש"ח.   8,000
ש''ח.  תפעול, 9,000  פקיד/ת  בב"ב 

קריירה 072-22-222-62
[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]

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]

ספרים 

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

[20051515]

משכנתאות 

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

מיר רעדן אידיש
[20049751]

דיו וטונרים 

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

חייגו: 02-8000801
[20040391]

תפילין 

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

 * 0548466552
[20049860]

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

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

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

7623143
[20052327]

השבת אבידה 
תהילים  ספר  בעומר  בל"ג  נמצא 
ממירון  אגד  של  המוצא  בנקודת 

לב"ב. 052-7600336
[20052612]

מקטמון  שנסע  באוטו  תפילין  אבד 
9 בשעה  ה'  ביום  למירון  ערלוי 
052-7679087 בבוקר.052-7153452
[20052600]

עגיל  אבד  בעומר  ל"ג  חמישי  ביום 
זהב באזור קניון אילון ר"ג/קו 17 בני 

ברק 0548527952
[20052598]

נמצא חלק מכסף של חנוכיה ביום א' 
בירושלים -054 אילן,  בבר  אייר,  כ"א 

8452457
[20052594]

חובות  כה     מעשרות  ירושלמי:  היומי  דף  מב     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הכ"ד (העמקות)    משנה יומית: שבועות ד, ג-ד  

הלכה יומית: או"ח תקיז, ד - תקיח, ב    רמב"ם יומי: מכירה כה-כז    שו"ע 
הרב - רב יומי: מב, ו    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תתנו-תתסח    חפץ 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קט: חיים: הקדמה. על כן - הדין  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
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9:069:079:069:099:089:04סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:409:419:409:439:439:37סוף זמן תפלה מג"א
10:1610:1810:1610:1910:1810:14סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3712:3812:3712:3912:3912:36חצות היום
13:1213:1313:1313:1413:1413:11מנחה גדולה

19:4219:3919:4319:4019:4019:40שקיעת החמה
זמנים למחר

3:473:483:443:523:503:41עלות השחר
4:374:384:354:414:394:32זמן ציצית ותפילין

5:355:405:315:395:375:32הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 אהרנוביץ' 12, ב"ב   סנטר פארם 050-4195959 שאולזון 31    בני ברק היפר פארם הר נוף ירושלים
077- סופרפארם שרונה 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור   תל אביב
077-8881950 אבן גבירול 153 מהשעה 19:00 סופרפארם קסטל 8882340 רח' קלמן מגן 3 מהשעה 19:00 עד 24:00
077-8881700 סופר פארם ביג צ'ק פוסט 077-8882330 אגם כנרת 6    חיפה סופר פארם אגמים עד 24:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם בר יהודה 111    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן:  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.19-
אתמול: 211.19-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
36-25

תל אביב
29-21

חיפה
30-24

גולן
38-24

טבריה
41-25

גליל
35-25

באר שבע
36-19

אילת
41-27

מזג האויר
עליה נוספת בטמפרטורות

היום - נאה עד מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב. תחול עלייה נוספת 

בטמפרטורות. בהרים ובפנים הארץ 
יעשה חם מהרגיל עד שרבי.

חמישי - נאה עד מעונן חלקית 
בעננות בגובה רב. תחול עלייה 

נוספת בטמפרטורות. ברוב חלקי 
הארץ יהיה חם מהרגיל עד שרבי.

שישי - מעונן חלקית בעננות בגובה 
רב. תחול ירידה בטמפרטורות, אך 

בהרים ובפנים הארץ עדיין יהיה חם 
מהרגיל עד שרבי.

שבת - בהיר עד מעונן חלקית 
בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה 
נוספת בטמפרטורות. יוסיף להיות 

חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים 
הארץ.

שבתגשישיחמישי
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 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

החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ
11/2019

3,000
09-7449019

16/06/19
09-9588288/7

12:00 30/06/19

3.5

052-7650701



החלטה סופית בצרפת: רוצח מרת 
חלימי הי"ד לא יעמוד לדין

בית המשפט בצרפת קבע סופית כי רוצח מרת שרה חלימי הי"ד לא היה כשיר בשעת האירוע ולכן לא יעמוד לדין 
^ במקרה אחר: בית המשפט זיכה שלושה צעירים שחיללו קברים יהודים בצרפת לאחר ככל הנראה היו שתויים 

מאת א. למל

נס־ בצרפת  היהודית  הקהילה 
ערת לאחר החלטה סופית של בית 
טראורה,  קובילי  כי  בפריז  משפט 
לא  הי"ד,  חלימי  שרה  מרת  רוצח 
יעמוד לדין מאחר שלא היה כשיר 
מדעת  פעל  ולא  האירוע,  בשעת 

עצמו. 
דעת  חוות  השופט  לדברי 
''למרות  כי  קבעה  פסיכיאטרית 
שהנאשם שפוי בדעתו, בליל הר־

בשל  למעשיו  אחראי  היה  לא  צח 
התקף פסיכוטי''.

נר־ הי"ד  חלימי  הגב'  כזכור, 
לפני  ניסן  חודש  בתחילת  צחה 
מש־ אחד  ידי  על  שנים  שלוש 

אותה  שדקר  ערבי  צעיר  כניה, 

שוטרים  הי"ד.  באכזריות,  אותה 
לא  האירוע  לזירת  שהוזעקו 
למרות  הרצח,  את  למנוע  פעלו 
האלימים  למעשיו  עדים  שהיו 

טראורה  קובילי  הרוצח,  של 
שמו.

הוא נעצר זמן מה לאחר הרצח 
למע־ ולהישלח  להיחקר  ובמקום 

סובל  שהוא  מומחים  קבעו  צר 
מבעיות נפשיות ושלחו אותו לא־
קרוב  שנמשך  פסיכיאטרי  שפוז 
לשלושה חודשים. רק לאחר לחץ 
התביעה  החליטה  רבות  ומחאות 
בן  טראורה  את  להעביר  שניתן 
ה־27, לבית כלא ולפתוח בחקירה 

נגדו. 
טראורה  המשפט  בית  לדברי 
מסו־ חומרים  השפעת  תחת  פעל 

למעשיו.  אחראי  היה  ולא  כנים 
גרסתו  את  מוסרת  הדעת  חוות 
הסבר  לו  אין  לפיה  הרוצח,  של 
בוקר  לפנות  לחדור  החליט  מדוע 
ממרפסת דירת שכנים, אליה נכנס 
ללא אלימות, למרפסת דירתה של 
שט־ מוסיפה  הדעת  חוות  חלימי. 

שמדובר  ידע  שלא  אומר  ראורה 
בדירתה של שרה חלימי, אך הבין 
וראה  לדירה  שחדר  לאחר  זאת 
חנוכיה. "הוא ביקש ממנה לקרוא 
עליה  שהתנפל  לפני  למשטרה 
בקנה  העולה  דבר  בפתאומיות, 
אחד עם המצב הרגשי הקיצוני בו 
שימוש בחומרים  בגלל  נתון"  היה 
לרצח,  שקדמו  בשעות  מסוכנים 

קבע בית המשפט.
המ־ בית  זיכה  אחר  במקרה 
שהש־ שיכורים  סטודנטים  שפט 

בבורדו,  יהודי  קברות  בית  חיתו 
כי  המשטרה  טענת  את  וקבלה 
השלו־ באנטישמיות.  מדובר  לא 

הקברות  בבית  מצבות  שברו  שה 
הקברות  בית  בבורדו,  הפורטוגזי 

היהודי היחידי שפעיל באזור. 
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מזגן דולק גרם להתלקחות 
בית ספר בירושלים

מאת חיים מרגליות

בשעות  פרצה  גדולה  שריפה 
מלכי  ברחוב  ספר  בבית  הלילה 
שלא  העובדה  בשל  בעיר.  ישראל 
היו תלמידות באותה שעה במקום, 

אף אחת לא נפגעה.
חמישה צוותי כבאות, יחד עם 
בשעות  פעלו  וחילוץ  כיבוי  מנוף 
הכבאים  בשריפה.  בוקר  לפנות 
בלה־ הבחינו  למקום  שהגיעו 
מבית  המיתמרים  רב  ועשן  בות 

הספר.
תוך  אל  חדרו  הכיבוי  צוותי 
ביצעו  בעוצמה,  שבער  המבנה 
כיבו  ובמקביל,  במקום  סריקות 
שחרור  וביצעו  הלהבות  את 
שהצטבר  הרב  העשן  של  מבוקר 
הושגה  קלה,  שעה  לאחר  בבנין. 
כבאות  וצוותי  בשריפה  שליטה 
והצלה לישראל מנעו מהאש לש־

רוף את כל בית הספר.
לישראל  והצלה  בכבאות 
חקירה  נפתחה  ירושלים  תחנת 
השריפה,  פרוץ  נסיבות  לבירור 
כשל  כי  כעת,  המסתמן  והכיוון 
דולק,  שהושאר  במזגן  חשמלי 
הג־ ולשריפה  להתלקחותו  גרם 

דולה במבנה בית הספר.
כו־ מפקד  אדרי  אלי  רשף  רב 

חות כב"ה באירוע, אמר כי "לפנות 
מפותחת  לשריפה  הוזנקנו  בוקר, 
ברחוב  לבנות  ספר  בית  במבנה 

תוך  למקום  הגענו  ישראל.  מלכי 
זמן קצר מאוד, ומיד הבחנו בעשן 
מהבנין.  היוצאות  ובלהבות  הרב 
הבוער,  המבנה  תוך  אל  נכנסנו 
עד  מאוד,  כבד  עשן  אפוף  שהיה 
שהגענו אל מוקד השריפה וכיבינו 

את הלהבות".

הש־ הנס,  "למרבה  לדבריו, 
כש־ הלילה  בשעות  פרצה  ריפה 

מתלמידות,  ריק  היה  הספר  בית 
פורצת  היתה  אילו  כזאת  שריפה 
תלמי־ כשמאות  הבוקר  בשעות 

דות נמצאות במקום, יכולה היתה 
להסתיים גם עם נפגעים".

מפעילת מנוף ללא הסמכה 
נעצרה על ידי המשטרה

מאת חיים מרגליות

של  יזומה  פעילות  במהלך 
משרד  בשיתוף  ישראל  משטרת 
וייצ־ ברחוב  בניה  באתר  העבודה, 
הבחינו  אביב,  בתל  מן־ארלוזרוב 
העבודה  משרד  ונציגי  השוטרים 
מנוף  שהפעילה  זרה,  בתושבת 
עגורן בגובה רב. עד מהרה עלה, כי 
להפעלת  הסמכה  כל  אין  לחשודה 
מנוף עגורן בישראל, וכי הינה תו־

שבת זרה ללא אישור עבודה.
להז־ החשודה  כשהתבקשה 

תעודת  לשוטרים  הציגה  דהות, 

בפניהם  והתחזתה  מזויפת  זהות 
בזהותה  שימוש  תוך  כאחרת 
רשיון  בעלת  שהינה  אשה,  של 
נעצרה  החשודה  מנוף.  להפעלת 

לחקירה ובסיומה נכלאה. 
מהמשטרה נמסר כי "משטרת 
בשיתוף  לפעול  תמשיך  ישראל 
האכיפה, לחשיפת  גורמי  יתר  עם 
עבי־ ולגילוי  פליליות  עבירות 

על  ישיר  באופן  המשפיעות  רות 
האזרחים  של  ובטיחותם  שלומם 
שמתנהלת  החקירה  והעובדים". 
משט־ של  ההונאה  יחידת  ידי  על 

רת מחוז ת"א נמשכת.

קנצלרית גרמניה: "אין היום מוסד יהודי אחד 
שלא זקוק לאבטחה על ידי המשטרה הגרמנית"

"בגרמניה צריך להסתכל עליהם בהקשר מסוים, מה שאומר שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר ערניים מאחרים", הוסיפה גב' מרקל
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שהתחדשה  הכיפה  סערת 
של  התבטאות  בעקבות  השבוע 
בג־ אנטישמיות  לענייני  השליח 
בגרמניה  מקום  בכל  לא  כי  רמניה, 
כיפה  לחבוש  היהודים  צריכים 
נושא  את  מחדש  העלתה  ברחוב, 
לסדר  בגרמניה  האנטישמיות 
היום, שממשיך לגרור התבטאויות 

של בכירים במדינה.
להתבטאות  הגיעו  הדברים 
מרקל  גב'  גרמניה  קנצלרית  של 
היהודיים  המוסדות  כי  שהודתה 

במדינה זקוקים להגנה תמידית.
אמרה   CNN לרשת  בראיון 
קשה  לעבוד  "נצטרך  כי  מרקל 
כעת  שזוכה  ברשע  להילחם  כדי 

לתמיכה פומבית".
מספר  יש  תמיד  הרב,  "לצערי 
בג־ בינינו  אנטישמים  של  מסוים 

מוסד  היום  "אין  אמרה.  רמניה" 
יהודי אחד – בית כנסת, גן ילדים 

שלא   – יהודי  ספר  בית  או  יהודי 
המשטרה  ידי  על  לאבטחה  זקוק 

הגרמנית".
עבודה  "יש  כי  הוסיפה  מרקל 

להתמו־ במטרה  לעשות"  שצריך 
שזוכים  האפלים  הכוחות  עם  דד 
בג־ המרכזיים  מהזרמים  לתמיכה 
רמניה כמו גם בחלקים אחרים של 
צריך  כמובן,  "בגרמניה,  העולם. 
מסוים,  בהקשר  עליהם  להסתכל 
מה שאומר שאנחנו צריכים להיות 
הרבה יותר ערניים מאחרים". עוד 
הוסיפה, כי "למרבה הצער, תמיד 
אנטישמים  של  מסוים  מספר  היה 

בקרבנו".
כזכור לפני כחודשיים פורסם 
עליה  חלה  כי  עלה  ממנו  דו"ח 
האנטישמיים  במעשים  חדה 
ב־2018 הדו"ח,  לפי  בגרמניה. 

מעשים   1,646 בגרמניה  נרשמו 
9.4% של  עליה   – אנטישמיים 

מ־2017.
האלימות  התקיפות  מספר 
האנטישמיות בגרמניה עלה מ־37

ב־2017 ל־62 בשנה שעברה.

מקסיקו: שרה נאלצה להתפטר 
לאחר שעיכבה טיסה בחצי שעה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מקסיקו  של  הסביבה  שרת 
האח־ בימים  להתפטר  נאלצה 
רונים מתפקידה, לאחר שעיכבה 
משום  שעה,  כחצי  במשך  טיסה 

שאיחרה אליה. 
בטיסה  הנוסעים  אחד 
בתוך  פנימי  מסלול  שעשתה 
וטען  הפרשה  את  חשף  מקסיקו 
לפני  רגע  הכריז  הקברניט  כי 
מתעכבת  שהטיסה  ההמראה 

"בשל הוראה נשיאותית". 
הפרשה  פרסום  לאחר 

התקשרה  השרה  כי  התברר 
הת־ בשדה  העובד  שלה  למכר 
את  לעכב  ממנו  וביקשה  עופה, 
מאחרת  שהיא  משום  הטיסה 
לבקשתה  נענה  הלה  אליה. 
של  כהוראה  הוצג  והאירוע 
לפרסם  שאסור  מסיבות  הנשיא 

אותן. 
בתוך זמן קצר הודיע הנשיא 
בפרשה  מעורב  היה  לא  הוא  כי 
דעת  על  זאת  עשתה  השרה  וכי 
להת־ אותה  אילץ  הוא  עצמה. 

על  לקחה  ובהתפטרותה  פטר 
המלאה  האחריות  את  עצמה 

אשמה",  אני  "רק  למעשה. 
למה  הצדקה  שום  "אין  אמרה, 

שעשיתי". 
לופס  המקסיקני  הנשיא 
כי  שנבחר  לפני  הכריז  אברדור 
השלטונית  בשחיתות  יילחם 
כני־ עם  קבע  הוא  כוחו.  בכל 
ייסעו  שהשרים  לתפקיד  סתו 
במטוסי  ולא  מסחריות  בטיסות 
מנהלים פרטיים כפי שהיה נהוג 
עד אז, ואף העמיד למכירה את 
אפשר  "אי  הנשיאותי.  המטוס 
והממשלה  עני  יהיה  שהעם 

עשירה", אמר. 

בית המשפט בצרפת

בנין הפרלמנט בגרמניה

אחת מכיתות בית הספר שעלה באש | דוברות כב"ה מחוז י־ם

אוסטריה: מיצג השואה בווינה 
הושחת בפעם השלישית

קבוצות מוסלמיות בווינה הודיעו כי הם מתנדבים לשמור על המיצג מסביב לשעון

מאת א. למל

בפעם השלישית הושחת מיצג 
והדבר  בוינה,  שואה  ניצולי  של 
בקהילה  רב  וזעם  לזעזוע  גורם 

היהודית באוסטריה.
מצי־ השכחה'  'נגד  התערוכה 
גה 40 צילומי פורטרט של ניצולי 
הצלם  ידי  על  שצולמו  שואה 
טוסקנו.  לואיג'י  הגרמני־איטלקי 
על המיצג, הכולל צילומים בגובה 
2 מטר, ציירו אלמונים צלבי קרס, 
והוסיפו כיתובים אנטישמים, כא־

הפרצופים  מהיצירות  בחלק  שר 
הוצאו ממקומם.

ראש הקהילה היהודית אוסקר 
ההש־ "זו  כי  בתגובה  אמר  דויטש 

העוסק  מיצג  של  השלישית  חתה 
אחד  אף  ה'  ברוך  שואה.  בניצולי 

עברו  האנטישמים  אך  נפגע,  לא 
עד  הטיפול  למעשים.  מדיבורים 
למע־ לעבור  צריך  מספק,  לא  כה 

שים עם תוצאות הנראות לעין".
בתוך כך שלוש קבוצות הודי־

עו שישמרו על המיצג עד תאריך 
הסיום בשבוע הקרוב.

הודיעה   Nesterval קבוצת 
הפסקה,  ללא  המיצג  על  שישמרו 
במ־ עליו  ישמור  מישהו  פעם  כל 

שך 2-3 שעות, ואז יתחלפו. ארגון 
גם  באוסטריה  המוסלמי  הנוער 
בלילה,  המיצג  על  לשמירה  קרא 
התנדב  קריטאס  הצדקה  וארגון 
גם הוא לשמור על המיצג שנפגע.

מהקהילה היהודית באוסטריה 
נמסר כי "תמונות של ניצולי שואה 
על  במתקפה  מדובר  הושחתו. 
אוסטריה כולה. המשטרה חוקרת 

את נסיבות האירוע. 
חריגים  באירועים  "מדובר 
בשנים  ראינו  לא  אשר  בווינה, 
האחרונות בצורה שכזו. תמיד היו 
אירועים אנטישמיים, אך האחרו־

נים התקיימו במקום מרכזי מאוד, 
של  ולמשרדו  לפרלמנט  בסמוך 
הקנצלר, לכן מדובר כאן בתקיפה 
ומשמ־ רגישה  יותר  הרבה  שהיא 
עותית", אמרו בקהילה היהודית.

הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו: מאות 
נספו בהתהפכות סירה, מרביתם מורים 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בסוף  כבר  התחולל  האירוע 
השבוע, אבל רק אתמול הוא הגיע 
העולמית:  העיתונות  לידיעת 
בהתהפכות  נהרגו  אדם  בני  מאות 
סירה באגם 'מאי־נדומבה' במערב 
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 

השוכנת במרכז אפריקה. 
הרשמיים  המסמכים  פי  על 
עליה 114 שהו  הסירה,  בעלי  של 

נוסעים בלבד, אך מספר הנוסעים 
לכ־180,  מגיע  מהמים  שחולצו 
וכ־45 גופות נוספות נמשו מהמים. 
כי  עולה  הניצולים  מתחקור 
מ־300 למעלה  שהוו  הסירה  על 

בני אדם ויתכן שאף יותר מ־400, 
במדינה,  הרשויות  לדברי  כך 
הנעדרים  מספר  מוערך  כך  ובשל 

בכ־200 לפחות. 
נהרגו  שתושביה  העיר  ראש 
הנוסעים  מרבית  כי  סיפר  באסון 

את  שעשו  מורים  היו  הסירה  על 
משכורתם  את  למשוך  דרכם 
ממשרד ממשלתי סמוך. בהרוגים 

היו גם ילדים רבים. 
של  הדמוקרטית  הרפובליקה 
שהתש־ ענק  מדינת  היא  קונגו 

ומספר  מאוד  רעועות  בה  תיות 
בשטחה  הסלולים  הכבישים 
מסתמכים  כך  בשל  מאוד.  נמוך 
ימית,  תחבורה  על  גם  התושבים 
אלא שתחום זה פרוץ מאוד ובעלי 
אדי־ כמויות  מעמיסים  הסירות 

רות של נוסעים על סירות קטנות, 
מסוגלות  שהן  למה  מעבר  הרבה 

לשאת. 
התהפכות הסירה נגרמה בשל 
לרוחות  שהצטרף  הרב,  העומס 
חזקות וגלים גבוהים יחסית שהיו 
החלו  החילוץ  ומאמצי  באגם, 
כשמרבית  בעצלתיים,  להתנהל 
לשחות,  יודעים  אינם  הנוסעים 

וגם לא חגרו חגורות הצלה. 
נספו  שעבר  בחודש  רק 
בשתי  נוספים  אדם  בני  כ־180 
דומות,  סירות  של  התהפכויות 
של  הדמוקרטית  וברפובליקה 
מלא  בפה  כמעט  מודים  קונגו 
שהאסון הגדול הבא, הוא רק ענין 

של זמן. 

המנופים | דוברות המשטרה

VIP

דברי הסבר לאחד המוצגים שהושחתו

נהג שפגע וברח הסגיר 
את עצמו למשטרה

מאת חיים מרגליות

וברח,  בקשיש  שפגע  נהג 
למשטרה.  עצמו  את  הסגיר 
התאונה התרחשה בעיר טייבה, 
שם נפגע כאמור קשיש בתאונת 
קשה  במצב  פונה  הוא  דרכים. 
בפתח  בילינסון  החולים  לבית 

תקוה, כשהוא מורדם ומונשם.
המ־ של  ראשונית  מבדיקה 

מדובר  כי  החשד  עלה  שטרה 
וברח'.  'פגע  דרכים  בתאונת 
למקום  שהגיעו  תנועה  בוחני 
פתחו בחקירת נסיבות התאונה.
נמ־ מכן,  לאחר  שעות  כמה 

סר מהמשטרה כי בוצעו מספר 
הנהג.  לאיתור  חקירה  פעולות 
בן  החשוד  הלילה  במהלך  אך 
לתח־ עצמו  הסגיר  מטייבה   25

נת המשטרה ונחקר. 
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