
נחתם הסכם טיעון עם רעיית ראה"מ בפרשת המעונות
מאת חיים מרגליות

ירושלים  מחוז  פרקליטות 
הסדר  על  הודעה  הגישה  (פלילי) 
הממשלה  ראש  רעיית  עם  טיעון 
כתב  צורף  אליו  המעונות,  בתיק 

אישום מתוקן.
אליו  יסודי  גישור  הליך  בתום 
פרק־ החליטה  הצדדים,  הופנו 

דעת  על  ירושלים  מחוז  ליטות 
המש־ והיועץ  המדינה  פרקליט 

להסדר  להסכים  לממשלה,  פטי 

טיעון, אשר התגבש בפני השופט 
על  נפרש  הגישור  הליך  המגשר. 
במעמד  חלקן  ישיבות,  מספר  פני 
צד  במעמד  וחלקן  הצדיים  שני 
את  הצדדים  הציגו  במהלכן  אחד, 
הדב־ במהלך  בנושא.  טענותיהם 

בפני  המגשר  השופט  הציג  רים, 
לב  בשים  שונות,  הצעות  הצדדים 
הע־ נסיבות  מכלול  את  להערכתו 
כתב  מושא  המעשים  טיב  ואת  נין 
הגיעו  דבר  של  בסופו  האישום. 
הצדדים להסדר טיעון לפיו תודה 

פלי־ עבירה  בביצוע  נתניהו  הגב' 
לית של קבלת כספי המדינה בסך 
של 175 אלף ש"ח ותורשע על פי 
דבר  קבלת  של  בעבירה  הודאתה 
תוך ניצול מכוון של טעות הזולת. 
עותרים  הצדדים  העונש,  לענין 
ראה"מ  רעיית  על  לגזור  במשותף 
ופיצוי  ש"ח  אלף   10 בסך  קנס 
למדינת ישראל בסך 45 אלף ש"ח.

על פי המפורט בכתב האישום 
מו־ נתניהו  הגב'  היתה  המתוקן, 

שקבע  ההוצאה  למגבלות  דעת 
לפיהן  הממשלה  ראש  משרד 
במעון,  מבשלת  שמועסקת  בעת 
מוכנות  ארוחות  להזמין  ניתן  לא 
המשרד.  חשבון  על  ממסעדות 
בכ־ המתוארת  התקופה  לאורך 

ניצלה  נתניהו  הגב'  האישום,  תב 
הר־ הגורמים  טעות  את  במכוון 

כי  סברו  אשר  במשרד,  לוונטיים 
על  מבשלת.  מועסקת  לא  במעון 
אי־העסקת  בדבר  טעותה  יסוד 
חשבות  אישרה  במעון  מבשלות 
עבור  התשלומים  את  המשרד 
הארוחות המוכנות שהוזמנו והש־

פים מהמסעדות, כמו גם את שכרן 
בפועל  שימשו  אשר  עובדות  של 
נשא  והמשרד  במעון,  כמבשלות 

בתשלומים אלה בפועל.
הגב'  קיבלה  הודאתה,  פי  על 
משפח־ בני  ועבור  עבורה  נתניהו 

ארוחות  מהמדינה  ואורחיהם  תה 
אחת  כל  ככלל  (שכללו  מוכנות 
כ־175 של  בשווי  מנות)  מספר 

שרותיה  עם  בבד  בד  ש"ח,  אלף 
של מבשלת. זאת, שלא כדין.

המדינה  הגישה  במקביל, 
לבג"צ  שהוגשה  לעתירה  תגובה 
הטיעון  הסדר  את  לבטל  שדרשה 
בתגובה  רה"מ.  מעונות  בפרשת 
זו נכתב כי אין כל עילה להתערב 
העתירה  דין  וכי  הטיעון  בהסדר 
עוד  ולגופה.  הסף  על  להדחות 
אשר  הטיעון,  הסדר  כי  נכתב 
הופנו  שהצדדים  לאחר  גובש 
שהצדדים  ולאחר  גישור,  להליך 
שמעו ברוב קשב את הצעות המ־

גשר, מבטא איזון ראוי של מכלול 
אינטרס  זה  ובכלל  האינטרסים, 
ציבורי חזק בהרשעת הגב' נתניהו 
הפלילי  ההליך  וסיום  סיידוף  ומר 
במסגרת  מיידי.  באופן  בעניינם 
על  עמדה  הפרקליטות  ההסדר 
ומר  נתניהו  הגב'  של  שעניינם  כך 

סיידוף יסתיים בהרשעה פלילית, 
בהיעדר  התיק  מסיום  להבדיל 
הרשעה או בתשלום אזרחי, וזאת 
בשל המסר האכיפתי החד והברור 
את  שביצעה  מי  כלפי  בכך  שיש 
ממשלה  ראש  כרעיית  המעשים 
מכהן במעון ראש הממשלה, וכל־

פי מי שעשה את המעשים כעובד 
בתפקיד  ששימש  ובעת  ציבור 
הממשלה  ראש  במשרד  סמנכ"ל 
זה  בהקשר  כולו.  הציבור  וכלפי 
לא  הפרקליטות  כי  לבג"צ  הובהר 
לסיים  אופן  בשום  מוכנה  היתה 
והרשעה  הודאה  בלא  התיק  את 

חד משמעיים.
בעו־ נתניהו  הגברת  הודאת 
האישום  בכתב  המתוארות  בדות 
עבירה  של  ובביצועה  המתוקן 
מור־ להיות  והסכמתה  הפלילית 
הפרק־ בתגובת  נכתב  בה,  שעת 
אחריות,  לקיחת  מבטאת  ליטות, 
שלה יש לתת משקל רב. בנסיבות 
הענין, בוודאי כאשר משך תקופה 
ארוכה היא סירבה להודות כי בי־
צעה עבירה פלילית וטענה כי לא 
נפל במעשיה כל פגם. להודאה זו 
מב־ רבה  חשיבות  יש  ולהרשעה, 

חינה ציבורית.
הנא־ שני  עם  הטיעון  הסדר 
בין  בחשבון,  הביא  בתיק  שמים 
הפרקליטות  הערכת  את  היתר, 
הצפויה  הענישה  רמת  בדבר 
ינוהל  אם  הנאשמים  על  להיגזר 
יור־ והנאשמים  במלואו  ההליך 
שצפוי  דבר   – להם  במיוחס  שעו 
רב.  זמן  בעוד  רק  לקרות  היה 
נסיבות  למכלול  לב  בשים  זאת, 
האישיות  הנסיבות  לרבות  הענין, 
עבר  והעדר  גילם  הנאשמים,  של 
הזמן  לחלוף  לב  ובשים  פלילי, 
העבירות  ביצוע  ממועד  הרב 
האישום.  בכתב  להם  המיוחסות 
במכלול  הפרקליטות,  להערכת 
הגב'  על  נגזר  היה  לא  הנסיבות, 
בכליאה  מאסר  עונש  נתניהו 
מנוהל  ההליך  היה  לו  גם  ממשית 

עד תומו. 
הס־ כי  הבהירו  בפרקליטות 

ההסדר  במסגרת  שנקבע  כום 
הפלילי  ההליך  במסגרת  ישולם 
בלבד, והסדר הטיעון בעניינה של 
הגב' נתניהו אינו כולל התחייבות 
כלשהי מטעם המדינה לאי הגשת 
כתב  בנושא  אזרחיות  תביעות 

האישום.

ראה"מ נתניהו רומז למעורבות ישראלית 
בתקיפה בסוריה: "שוללים יכולות של האויב"
 ראש הממשלה אמר בטקס האזכרה הממלכתי לנשיא אפרים קציר: "איננו פועלים 

רק לאחר מעשה. פועלים למנוע מאויבנו להקים בסיסי תקיפה נגדנו בקרבתנו"

סוריה: ישראל תקפה באמצעות 
טילים בדרום המדינה

סוכנות הידיעות הסורית דיווחה כי מערכות ההגנה 
יירטו מספר טילים שנורו מישראל לעבר דרום סוריה

מאת סופרנו הצבאי

של  הרשמית  הידיעות  סוכנות 
כי  אתמול  דיווחה  סאנא  סוריה 
מערכות ההגנה במדינה יירטו מס־
לעבר  מישראל  שנורו  טילים  פר 
דרום סוריה. לפי הדיווחים, המת־
קפה הישראלית כוונה לעיירה תל 
אל־חארה הממוקמת בצפון־מערב 
מחוז דרעא, אזור שנחשב לנקודה 
רמת  לעבר  הצופה  אסטרטגית 

הגולן.
היו  לא  בתקיפה  כי  דווח  עוד 
למבנים.  נזק  נגרם  אך  נפגעים, 
ישראל  כי  בסוריה  טוענים  בנוסף 
טכנולוגיים  אמצעים  הפעילה 
במהלך  מכ"מ  מערכות  לשיבוש 

התקיפה.

ירי  בוצע  שעבר  חמישי  ביום 
ישראל.  שטח  לעבר  מסוריה  נ"מ 
מהירי.  כתוצאה  נפגעים  היו  לא 
הופעלו  באזור  ההתרעה  מערכות 
כן  לפני  יומיים  ממנו.  כתוצאה 
כי  בסוריה  תקשורת  כלי  דיווחו 
בסיס חיל האוויר T-4 בעיר חומס 

הותקף על ידי "טילים עוינים".
הרשימת  הידיעות  סוכנות 
הסורית סאנא דיווחה כי מערכות 
פעלו  הסוריות  האווירית  ההגנה 
נגד מספר טילים שכוונו נגד הש־

לזכויות  הסורי  המעקב  מרכז  דה. 
אדם דיווח כי לפחות חמישה בני 
אדם נהרגו ושלושה נפצעו בתקי־
T-4 פה ישראלית בשדה התעופה

ומרכזים  מחסנים  נמצאים  שבו 
איראניים.

מאת כתב 'המבשר'

בסוריה  התקיפה  רקע  על 
ראש  לרביעי,  שלישי  שבין  בלילה 
רומז  נתניהו  בנימין  הממשלה 
באירוע.  ישראלית  למעורבות 
אנו  שאיתם  המבחנים  "שרשרת 
אנו  פוסקת.  איננה  מתמודדים 
לכל  ובעוצמה  בתקיפות  מגיבים 
פועלים  איננו  אבל  נגדנו,  התקפה 
שוללים  אנחנו  מעשה,  לאחר  רק 
מעשה".  לפני  האויב  של  יכולות 

פוע־ אנחנו  ועקבי  שיטתי  באופן 
להקים בסיסי  למנוע מאויבנו  לים 
אמר  בקרבתנו",  נגדנו  תקיפה 
הממלכתי  האזכרה  בטקס  רה"מ 
יש־ מדינת  של  הרביעי  לנשיאה 
העלמין  בבית  קציר,  אפרים  ראל 

ברחובות. 
זיהה  צה"ל  כוח  יותר,  מוקדם 
בצהריים רחפן שחדר מלבנון למ־

רחב האווירי של ישראל – שחזר 
כי  נמסר  צה"ל  מדובר  צפונה. 

הרחפן היה במעקב הכוחות.
הידיעות  סוכנות  כזכור, 
ישראל  כי  דיווחה  סאנא  הסורית 
תל  באזור  מטרות  מספר  תקפה 
שבדרום  דרעא  במחוז  חרה,  אל 
המדינה, הצופה לעבר רמת הגולן. 
הפעי־ אף  ישראל  הדיווח,  פי  על 

לשיבוש  טכנולוגיים  אמצעים  לה 
מערכות מכ"מ במהלך התקיפה. 

על פי הדיווח הסורי, מערכות 
ההגנה האווירית במדינה הצליחו 
ששוגרו  טילים  מספר  להפיל 
במהלך התקיפה, אך מספר טילים 
לציוד  לנזק  וגרמו  במטרות  פגעו 

במקום. 
באחד  נערכה  התקיפה 
ממרכזי השליטה החשובים ביותר 
של משטר אסד, נוכח הקרבה לי־
תנו־ על  להתריע  והיכולת  שראל 

עה של כלי טיס ישראליים. בעבר 
מוצב  ישנו  באזור  כי  טענות  עלו 
מבסיס 'חזית הגולן' של חיזבללה 
מלחמת  תחילת  מאז  והאיראנים. 
כשמונה  לפני  בסוריה,  האזרחים 
במ־ הנמצא  הצבאי  הבסיס  שנים, 

קום עבר לסירוגין משליטת אסד 
לשליטת המורדים. לא ידוע האם 
אכן  ואם  לפעילות  חזר  הבסיס 
מדובר ביעד התקיפה עליה דווח.
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אלכסנדר פישר
בהר"ר אברהם הי"ו 
ישבת אורייתא י-ם 

ירושלים

אסתר וויס
בהר"ר משה מאיר הי"ו 
סמינר סאטמאר מנצ'סטר
מנצ'סטר

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

ברוך שלום ורדי
ב"ר אורי הי"ו

ישיבת עמלה של תורה
בני ברק

טויבי סנדרוביץ
ב"ר יהודה הי"ו
סמינר חסידי
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום ה', י' בסיון תשע"ט

נחמן מאיר כהנא
בהר"ר יעקב הכהן הי"ו

ישיבת תורה לשמה
בית שמש

חנה וולס
בהר"ר שלמה הי"ו
סמינר בית יעקב הישן
בית שמש

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, ט' בסיון תשע"ט

אלטר משה שמואל אורטנר
בהרה"ח יוסף מרדכי הי"ו

ישיבת דאראג
בני ברק

בריינדל צביה מרים בנדיקט
בהרה"ח ישראל מאיר הי"ו
סמינר חסידי באידיש
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי, ח' בסיון תשע"ט
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בחסות:

לראשונה מאז הפסקת האש: מתקפת בלוני נפץ 
על עוטף עזה; חשש לחומרים רעילים בבלונים
מספר בלונים התפוצצו סמוך ליישוב בארי ולא גרמו לנפגעים ^ שש דליקות פרצו בשל בלוני תבערה 

במהלך היום ^ בתגובה הוטל סגר ימי כולל על חופי עזה
מאת סופרנו הצבאי 

לראשונה מאז הוכרזה הפסקת 
האש לאחר ההתחממות האחרונה 
אחר  אתמול  שוגרו  עזה  בגבול 
הצהריים מהרצועה שני בלוני נפץ 
שהתפוצצו סמוך לאחד היישובים 
נפגעים  היו  לא  אשכול.  במועצת 

ולא נגרם נזק.
יום  של  הבוקר  שעות  מאז 
עוטף  ביישובי  פרצו  האתמול 
כתוצאה  כולן  דליקות,   6 עזה 
מעזה.  שהופרחו  תבערה  מבלוני 
כ־20 נרשמו  השבוע  תחילת  מאז 

שריפות באזורים שונים.
האחרונים  בימים  כך,  בתוך 
העוטף,  ברחבי  ידיעות  נפוצו 
הנובעות מריחות חשודים שנדפו 
מהבלונים שהוחדרו לאזור, על כך 
בלוני  את  שמשגרים  שהמחבלים 
לא  אליהם  מצמידים  התבערה 
גם  אלא  ונפץ,  תבערה  חומרי  רק 
חומרים רעילים, וכשהם נשרפים 
העשן הרעיל מופץ הלאה במטרה 
בעקבות  העוטף.  בתושבי  לפגוע 
החלו  בעוטף  הבטחון  רכזי  זאת, 
בקרבתם,  מגן  ציוד  עם  להסתובב 

שיהיה זמין ללבישה בכל עת. 

שלישי  ביום  הודיע  צה"ל 
הדיג  מרחב  את  מצמצם  הוא  כי 
מיילים  שישה  של  לטווח  בעזה 
טרור  התגברות  בעקבות  ימיים, 

הבלונים.
הערבית,  בשפה  צה"ל  דובר 
לתו־ כתב  אדרעי,  אביחי  סא"ל 

הוא  בעזה  הדיג  "ענף  עזה,  שבי 
המובילים  המסחר  מתחומי  אחד 
טעימים  דגים  יש  האם  ברצועה. 
לצערנו  עזה?  של  מאלו  יותר 
הת־ בלוני  שיגור  המשך  ולאור 

במטרה   – לישראל  מעזה  בערה 
נאלצת   – השדות  את  לשרוף 

מרחב  את  לצמצם  ישראל  מדינת 
הדיג".

שיוצא  הטרור  פוגע  "בכך 
תו־ עזה.  בתושבי  כל  קודם  מעזה 
שבי עזה, אל תתנו למנהיגי הטרור 
נתן  שא־ללה  מה  את  מכם  לגזול 

הערב יום השנה השלושים לכם", כתב אדרעי.
למרן בעל 'מנחת יצחק' זצוק"ל 

גאב"ד 'העדה החרדית' בירושלים ת"ו
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י"א  נשא  פר'  שישי  ליל  הערב 
דהילולא  יומא  יחול  הבעל"ט  סיון 
השלושים של מרן הגאון רבי יצחק 
'העדה  גאב"ד  זצוק"ל,  ווייס  יעקב 
תובב"א,  בירושלים  החרדית' 
י"א  ביום  השמימה  בסערה  שעלה 
ההילולא  יום  לרגל  תשמ"ט.  סיון 
בני  ירושלים,  מבני  מאות  יתכנסו 
לסעו־ הרבים  ותלמידיו  משפחתו 

דת מצוה וכינוס זכרון וסיום הש"ס 

ישראל'  'זכרון  מדרשו  בית  בהיכל 
26 שטראוס  רח'  זופניק  בבניני 
ערבית  תפלת  אחרי  ירושלים, 

שתתקיים בשעה 8:30 בערב.
את  יסיים  הכינוס  במהלך 
ישכר  רבי  החסיד  הרב  בנו  הש"ס 
ידים  נטילת  ואחר  שליט"א,  דוב 
כ"ק  דברים  ישאו  מצוה  לסעודת 
שליט"א  מערלוי  אדמו"ר  מרן 
נויפלד  גבריאל  רבי  והגאון 
הכ־ ועד  ומרבני  מו"צ  שליט"א 

רוסיה: 400 מפגינים נעצרו במוסקבה 
ביניהם מנהיג האופוזיציה נבלני 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אתמול  עצרה  רוסיה  משטרת 
במ־ שהשתתפו  מפגינים  כ־400 
המשטרה  ונגד  השלטון  נגד  חאה 
עיתונאי  של  מעצרו  לאחר  עצמה, 
מקו־ של  שחיתויות  שחשף  חוקר, 

רבים לשלטון. 
גולונוב  איוואן  של  סיפורו 
ועורר  האחרונים  בימים  התחולל 
העיתונאי  ברוסיה.  גדולה  סערה 
של  שחיתויות  לחקור  שהעז 
אח־ שררה  ובעלי  פוטין  מקורבי 

החזיק  כי  כנגדו  ונטען  נעצר  רים, 
לצורך  אסורים  חומרים  ברשותו 

סחר בהם. 
המערבי  העולם  ברחבי 
פולי־ כרדיפה  למעצר  התייחסו 

כנגד  שהופנו  ולאישומים  טית, 
שנועדה  שווא  כעלילת  גולונוב 
ולסלק  מהמסילה  אותו  להגות 
השררה  בעלי  של  מדרכם  אותו 
שאת פעולותיהם ניסה לחקור. גם 
מחאה  התעוררה  עצמה  ברוסיה 
גולונוב,  של  מעצרו  נגד  גדולה 
מהנפוצים  עיתונים  ושלושה 
חריגה  במחאה  יצאו  אף  במדינה 
כשפרסמו  המשטרה  נגד  במיוחד 
כותרת ראשית משותפת לשלוש־

תם, בה הכתירו את מעצר גולונוב 
כרדיפה פוליטית מובהקת. 

שוחרר  הכבד  הלחץ  בעקבות 
גולונוב ממעצרו, ומשטרת רוסיה 
הודיעה כי היא משעה את השוט־

שטפלו  בחשד  אותו,  שעצרו  רים 

עליו עלילת שווא. 
נרג־ לא  שבאופוזיציה  אלא 

ההצלחה  את  למנף  והחליטו  עו, 
שהפר־ ובדרישה  עיקש,  למאבק 

שה תיחקר עד תום, ושהשוטרים 
את  עשו  הם  מי  בשליחות  יחשפו 

אתמול  בהפגנה  האמור.  הפשע 
אדם,  בני  כ־400  כאמור  נעצרו 
אל־ האופוזיציה  מנהיג  גם  בהם 

כסיי נבלני שכבר צבר רזומה של 
תקו־ של  וריצוי  מעצרים  עשרות 
פות מאסר קצרות בכלא הרוסי. 

  המשך בעמ' ו

השר ארדן: "על האו"ם 
להפסיק לקדם ארגוני חרם"
השר לבטחון הפנים נועד עם תת מזכ"ל האו"ם ללוחמה 

בטרור ודרש ממנו שהארגון יתייחס לתשלומים 
הפלסטינים למחבלים ככספי מימון טרור
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גלעד  הפנים,  לבטחון  השר 
ארדן, נפגש אתמול עם תת מזכ"ל 
ולדימיר  בטרור  ללוחמה  האו"ם 
מזכ"ל  תת  וורונקוב.  איבנוביץ' 
במטרה  בישראל  מבקר  האו"ם 
הישראליות  היכולות  על  ללמוד 
ובמטרה  בטרור  הלוחמה  בנושא 
עם  הפעולה  שיתוף  להעמיק 
מניעת  האבטחה,  בתחומי  ישראל 
טרור  בנפגעי  טיפול  טרור,  מימון 

והתמודדות עם הקצנה.
השניים  שוחחו  בפגישה 
ברשתות  בהסתה  המאבק  על 
מחבלים  בהגדרת  החברתיות, 
מחוץ  מסיתים  ארגונים  ובהוצאת 
לאורחו  אמר  ארדן  השר  לחוק. 

יאן  ללבנון  האו"ם  "כששליח 
ארגון  מנהיג  סגן  עם  נפגש  קוביס 
כארגון  שמוכר  חיזבללה,  הטרור 
העו־ ממדינות  גדול  בחלק  טרור 

לם, ולאחר מכן אומר שהוא אסיר 
לגי־ נותן  זה  הפגישה,  על  תודה 

המסר  את  וסותר  לטרור  טימציה 
המשותפת  המלחמה  של  החשוב 

נגד הטרור".
וא הוסיף כי "על האו"ם להפ־

סיק לקדם ולממן ארגוני חרם על 
ישראל שיש להם קשרים לגורמי 
טרור. חשפנו מעל ל־100 קשרים 
ארגוני  לבין   BDSה־ ארגוני  בין 
לוודא  חייבים  ואנחנו  הטרור 
לארגונים  מסייע  לא  האו"ם  כי 

הללו".
  המשך בעמ' ו
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שמולי יתמודד על ראשון מפלגת העבודה; 
היו"ר גבאי מוותר על התמודדות לרשימה
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הודיע  שמולי,  איציק  ח"כ 
על  בפריימריז  יתמודד  כי  אתמול 
מצט־ הוא  בכך  המפלגה.  ראשות 
רף לחברי הכנסת עמיר פרץ והגב' 
עוד  והודיעו  הזדרזו  שכבר  שפיר 
הרא־ על  יתמודדו  כי  לכן  קודם 
הודיע  הנוכחי  המפלגה  יו"ר  שות. 
לעומתו כי החליט שלא להתמודד 
בכלל על מקום ברשימת העבודה. 
המו־ את  לקחת  הזמן  "הגיע 

שמולי  אמר  לידיים",  שכות 
ראשות  על  "אתמודד  בהודעתו. 
אותה  ואוביל  העבודה  מפלגת 
אני  תקוה.  ומלא  חדש  לפרק 
לחיבורים  ביותר  הגדול  הסיכוי 
ולכך שרבים יחזרו להאמין מחדש 

בעבודה". 
זמן  "הגיע  עוד:  הוסיף  שמולי 
שמסתכלת  מחברת  למנהיגות 

שלנו  הזמן  זה  בעיניים.  לציבור 
רבים  של  האמון  את  להחזיר 
שאיבדנו בדרך, לרקום שותפויות 
גבולות  את  יחד  ולפרוץ  חדשות 
הסיכוי  את  להגדיל  כדי  המחנה 
ראשות  על  מתמודד  אני  לשינוי. 
אותה  ואוביל  העבודה  מפלגת 

לפרק חדש ומלא תקוה".
הע־ מפלגת  יו"ר  כך,  ובתוך 

גבאי  אבי  ח"כ  הנוכחי,  בודה 
יתמו־ ולא  מהפוליטיקה  פורש 

העבודה  ברשימת  דד על מקום 
ההח־ "את  הקרובות.  בבחירות 

ראשות  על  להתמודד  שלא  לטה 
לצדה  מזמן.  קיבלתי  המפלגה 
להישאר  האם  התלבטות  נותרה 
כתב  לא",  או  לכנסת  ברשימה 
גבאי בהודעתו אמש. "ההתלבטות 
ארו־ שבועות  אותי  מלווה  הזאת 

כים והתייעצתי לגביה עם עשרות 
אנשים. כמעט בכל השיחות הללו 

אריק  של  האמירה  את  לי  הזכירו 
על  להישאר  חשוב  הכי   – שרון 

הגלגל.
צודקים.  שהם  אומר  "הראש 
הדרך  וזו  הציבורי  לשירות  באתי 
שלו־ בעוד  בו.  להמשיך  הבטוחה 

הבחירות  תהיינה  חודשים  שה 
ולך  כנסת  חבר  להיות  ותמשיך 
תדע מה יכול לקרות. זו פוליטיקה 
והכל לא צפוי בה. הלב אמר – לא. 
זה  הלאה.  לך  תתנתק.  תחתוך, 
ומתן  המשא  לאחר  החמיר  כמובן 
השקריות  והתגובות  נתניהו  עם 

שנלוו לו".
בצומת  הייתי   2016 "במאי 
עם  "ללכת  גבאי,  הוסיף  דומה", 
ולהישאר  הקר  האישי  האינטרס 
הלב  עם  ללכת  או  בממשלה  שר 

והאמת שלי ולהתפטר.
מבנה  על  הדיונים  "במסגרת 
תמכו  הבאה,  לכנסת  הרשימה 
בהקפאת  הסיעה  חברי  מרבית 
הרשימה לכנסת כפי שהיא למעט 
להמשיך  היא  המשמעות  יו"ר. 
ברשימת  כנסת  כחבר  הלאה 
שהיתה  ההצעה  גם  זו  המפלגה. 
המפלגה  לועידת  להגיע  אמורה 

שתוכננה להיום ונדחתה".
ביקורת  מתח  הפורש  היו"ר 
"אתמול  המפלגה:  התנהלות  על 
בבוקר הודעתי שלא אתמודד על 
שבזה  קיוויתי  המפלגה.  ראשות 
באותו  ההתלבטויות.  הסתיימו 
בבית  דיונים  החלו  בדיוק  הזמן 
ענין  עוד  על  המחוזי  המשפט 
פנימי ופרוצדוראלי של המפלגה.

שחוזרים  האלה,  "הדיונים 
לצד  הדרך,  כל  לאורך  ונמשכים 
שנלווים  והמחלוקות  הריבים 
שהתרבות  לי  המחישו  להם, 
ולמרות  משתנה,  לא  המפלגתית 
הצל־ לא  לה –  שאוכל  שהאמנתי 
ואי־ גדול,  במשבר  המפלגה  חתי. 

נני מסיר את האחריות מעצמי".
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ממשלה משותקת?
אתמול  התפוצצו  נפץ  מטעני  נושאי  מעזה  בלונים 
מעל ישוב במועצה האזורית אשכול והרעידו את חלונות 
וגרמו  האש  בלוני  טרור  אתמול  נמשך  בנוסף  הבתים. 
על  והאיומים  אלה  חיטה.  ושדה  יער  שריפות  חמש 
החשש  את  מעוררים  מחר,  הגדר  על  ההפגנות  חידוש 
שגם  נראה  להחליט.  מסוגלת  אינה  המעבר  ממשלת  כי 
חיזבללה אבחן את השיתוק השלטוני. רחפן חדר מהגזרה 
חזרה  ושב  שלומי  היישוב  לאזור  לבנון  בדרום  המערבית 
בלי שיורט. שלא כנהוג בחדירות אוויריות לשטח ישראל 
היה  הרחפן  צה"ל  דובר  לפי  צבאית.  תגובה  היתה  לא  גם 
טען  לעומתו  הבטחון  שר  סגן  שהוזנקו.  מטוסים  במעקב 
קרב  מטוסי  מקום  ומכל  הגבול  את  חצה  לא  הרחפן  כי 
מהירים מתקשים להפיל רחפנים קטנים. הוא גם גילה כי 
מערכת הבטחון משקיעה מאמצים במציאת מענה לטרור 
הבלונים. משתמע שלפי שעה אין יכולת לפגוע בבלונים 

בטרם יהיו למפגע.

שוב התברר כי אויבי ישראל מצאו את הדרך לנטרל 
באמצעים  בנו  מכים  והם  הטכנולוגיות  יכולותיה  את 
פרימיטיביים כבלונים ובחומרים זולים ופשוטים שנמצאו 
בשל  הזאת  הפעילות  את  להגביר  עלולים  הם  כיעילים. 
מעיזה  ואינה  משותקת  הממשלה  נכונות.  הנחות  שתי 
לפני הבחירות. ובעזה יודעים  להסתבך במערכה צבאית 
ארגון  כל  פני  על  חמאס  שלטון  את  מעדיפה  ישראל  כי 
שאז  משום  לעזה  הרש"פ  בכניסת  רוצה  אינה  והיא  אחר 
אם  פלסטינית.  מדינה  להקמת  מתאימים  תנאים  ייווצרו 
זאת אכן מדיניות הממשלה לגבי עתיד עזה וככל הנראה 
היא מגובה על ידי מערכת הבטחון לא נראה שניתן יהיה 
השיתוק  אבל  הבחירות.  לפני  הזאת  התפיסה  את  לשנות 
ממשיכה  והבטחון  החוץ  ועדת  כי  (אף  בממשלה  שאחז 

להתכנס) אסור שיימשך עד שתקום ממשלה חדשה.

שלא  הממשלה  ראש  של  זהירותו  את  להבין  אפשר 
המלחמה  אבל  לבחירות,  בחירות  בין  למבצעים  לצאת 
הפתרון  להתעצם.  ועלולה  נמשכת  המלחמות  שבין 
בקבלת  האופוזיציה  ראש  של  בשיתופו  הוא  האפשרי 
לדווח  הממשלה  ראש  את  המחייב  הנוהג  את  החלטות. 
להפוך  יש  המצב  על  בקביעות  האופוזיציה  לראש 
גנץ  בני  להסכמות.  והגעה  היוועצות  של  שעה  להוראת 
ממשלה  כראש  לבוחריו  עצמו  הציע  לשעבר  הרמטכ"ל 
נתניהו  לבין  בינו  הבדלים  אין  הידוע  ככל  בטחון.  ושר 
מה  על  זמני  פעולה  שיתוף  מידיות.  בטחוניות  בשאלות 
שיש לעשות אם המצב בגבול הדרום ובגבול הצפון יחמיר 
ישיב לממשלה את כושר הפעולה ויבטיח הסכמה לאומית 

רחבה. יש לשקול זאת בכובד ראש. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

ירי כוחותינו
כשמתבוננים  פניו,  על 
בשורות  המתחוללת  בדרמה 
הימין, אפשר לראות בכך סוג 

של התפכחות.
גם  כמו  הימין  דעתני 
חוזרים  בו  בולטים  אישים 
את  שבו  האידיאולוגי  לעידן 
הלב  ותשומת  התודעה  מרכז 
לא תפס הענין הפרסונלי אלא 
ושלמות  שלום  על  המאבק 
הארץ ותכליתו על כל הכרוך 
ועד  ההתיישבות  מחיזוק  בה 
שתחילתם  המגעים  שלילת 

בנסיגות וסופם באסונות.
בימין  כעת  שקורה  מה 
של  סוג  כמו  להתפרש  יכול 
זאת  יתאר  כך  התפכחות. 
מאיר ברגר, סופרנו הפוליטי, 
הקרוב  השבוע  בסוף  בטורו 
ידבר  הוא  'שבועי'.  בגליון 
הלפיתה  מן  השתחררות  על 
אפ־ שלא  האחד  המנהיג  של 

כמו  מחשבתית  חירות  שרה 
הוא  אולי  בנוסח:  תהייה  גם 
באמת לא כל יכול כפי שהוא 

מתיימר להציג אותו.
יש כאן גם יציאה ממרחב 
דבר  להם  שאין  הנושאים 
שאמורה  מה  עם  דבר  וחצי 
היחס  הימין:  דאגת  להיות 
ברחוב  הבית  משק  לעובדי 
הוזמנו  שבה  הצורה  בלפור, 
צוללות לישראל, הדרך שבה 
סי־ כתובת  אותה  אל  שונעו 

משנה  ולא  ושמפניות,  גרים 
הקריטית  השאלה  הסדר, 
ייערך  ומתי  האם  והמהותית 

שימוע.
פתאום  הפכו  אלו  כל 
הנאמן  המחנה  של  לדגליו 
מפני  וחרד  ישראל  לארץ 
ובנח־ בה  אסון  הרי  ויתורים 

לתה. משל במספר החוקרים 
תלוי  השימוע  בתאריכי  או 
ההתיישבות  של  גורלה  יהיה 
ובזהות  ושומרון  ביהודה 
עתיד  ייקבע  המדינה  מבקר 
הגידול הטבעי הפוקד אותה. 
מי  ונכון.  טוב  זה  כל 
על  יעיד  אחרת  שיאמר 
את  פקד  שסימאון  עצמו 
עיניו בחסות ההערצה חסרת 
הפרופורציות למנהיג פוליטי 
בשר ודם, שאינו שומר תורה 

ומצוות. 
איננה  הזו  הדרך  אבל 
הגלויים  והגידופים  חדשה 
לראשות  הימין  מועמד  של 
ואין  בעבר,  הובילו  הממשלה 
בעתיד,  יובילו  גם  כי  ספק 
לטובת  השלטון  לאובדן 
בארץ  שחי  מי  השמאל. 
הזאת מספיק שנים אינו יכול 
שאפפה  הרוח  את  לשכוח 
מהלי־ הימין,  שורות  את 

החודשים  בכל  והלאה,  כוד 
למהפך  שקדמו  והשבועות 

תשנ"ב. 
אלו היו ימים שבהם הגב' 
כהן, אמו של השר דהאידנא, 
דוכן  על  ניצבה  הנגבי,  צחי 
וגו־ אש  והמטירה  הכנסת 

הממשלה  ראש  כלפי  פרית 
(משעשע  שמיר  יצחק  דאז 
בהתח־ כיום  בכך  להיווכח 

לא  שבישראל  בעובדה  שב 
ראש  יהיה  לא  וכנראה  היה 
וסדור  עקבי  כה  ממשלה 
והחד  הניציות  בעמדותיו 
היא  שמיר).  כמו  משמעיות 
לשמיר  הנחות  לו  עשתה  לא 
להופיע  שהעז  משום  רק 
ולהמשיך  מדריד  בוועידת 
לשאת ולתת בדיונים עקרים 
עם מי שנחשבו כביכול נציגי 
לא  כך  (ובתוך  הפלסטינים 
השיכון  שר  את  לדרבן  חדל 
שלו דאז, טרום־קשיש שענה 
להוסיף  שרון,  אריאל  לשם 
יישובים  ועוד  עוד  ולהקים 
ושו־ יהודה  ברחבי  חדשים 

מרון).
סיעת  של  דעתה  נחה  לא 
עד  לה  הנלווים  ושל  התחיה 
שהם הגישו לא פחות מהצעת 
בראשות  בממשלה  אמון  אי 
הצטרפו  הזו  להצעה  שמיר. 
וכך  השמאל  סיעות  בחדווה 
הניצית  הימין  ממשלת  נפלה 

ביותר שהיתה פה אי פעם. 
גיבורי  נשאלו  אילו 
לאחר  קצר  זמן  דאז,  הימין 
כל  על  אוסלו  מארת  פרוץ 
שזו  ידעתם  לּו  גרורותיה: 
תהיה התוצאה ההרסנית של 
שארגנתם  מבית  הפיגועים 
לממשלת  לבקרים  חדשות 
 – עושים  הייתם  מה  הימין, 
של  צל  בלי  משיבים  היו  הם 
פינו  ממלאים  היינו  ספק: 

מים.

אש קרה
התקשורת כמרקחה.

טל רוסו מוותר על הרכב, 
שאמורים  והיועצים  השכר 
בשלושת  לרשותו  לעמוד 
הבחי־ עד  הבאים  החודשים 

רות. אבירות וגדלות נפש.
לחלוטין.  הפוכה  האמת 
בכל  דבק  רוסו  היה  אילו 
המנעמים הללו לאחר שגילה 
היתה  לפוליטיקה  כניסתו  כי 
טעם  בכך  היה  טעות,  מקח 

לפגם. ולא להפך.

נטול כדורים
שוב  נבחר  מלצר  השופט 

לראשות ועדת הבחירות.
מעניין אם גם הפעם יורה 
הוצאת  על  עצמו  דעת  על 
לסכל  שיכולות  מצלמות 
בקלפיות  ודאית  שחיתות 

הערביות.

הפרקליטות דוחה את טענות 
נתניהו על חוסרים בחומרי החקירה

מאת חיים מרגליות

לבא־כו־ הודיעה  הפרקליטות 
חו של ראש הממשלה, עו"ד עמית 
חדד, כי לאחר בדיקת הדברים היא 
דוחה את טענותיו בקשר לחוסרים 
אליו  שהועברו  החקירה  בחומרי 
הח־ בתיקי  לשימוע  להתכונן  כדי 

קירה הנוגעים לראש הממשלה.
אל  חדד  עו"ד  של  פניותיו 
ואל  לממשלה  המשפטי  היועץ 
וכ־ (מיסוי  ת"א  מחוז  פרקליטות 

בתקשורת,  פורסמו  אשר  לכלה), 
הח־ בתיקי  השימוע  למועד  נגעו 
קירה, וכן לחוסרים רבים לכאורה 
בחומרי החקירה שהועברו בקשר 
מעכבים  שלטענתו  אלו,  לתיקים 

את יכולתו לטפל בתיקים.
אל  ששוגר  התשובה  במכתב 
עו"ד חדד מפרקליטות מחוז ת"א 
החומרים  מרבית  כי  לו  הובהר 
למעשה  חסרים,  היו  שלטענתו 
אליו,  שהועבר  בחומר  קיימים 
בלבד,  ספורים  מסמכים  למעט 
לידיו,  הועברו  כבר  שבינתיים 

ובכך ניתן מענה לפנייתו.
בנוגע למועד השימוע, הובהר 
המש־ היועץ  מטעם  נוסף  במענה 

פטי לממשלה, כי אין שחר לטענה 
חדד  עו"ד  של  במכתבו  שהופיעה 
אמוק'  'ריצת  של  קיומה  בדבר 

כביכול לשימוע. 
כל  כי  במענה  נכתב  עוד 
שהתקבלה  מההחלטות  אחת 
ראש  תיקי  לניהול  בקשר  כה  עד 
והן  כשלעצמה  הן  הממשלה, 
מכלול  על  כוללת  בהסתכלות 
שקילה  על  מבוססת  ההחלטות, 

עניינית ויסודית של בקשות ראש 
השי־ למלוא  לב  בשים  הממשלה, 
לע־ הנוגעים  הרלוונטיים  קולים 

נין. כך התקבלה, בין היתר, בקשת 
הממשלה  ראש  של  באי־כוחו 
הח־ חומרי  מסירת  את  להשהות 
הבחירות  תקופת  במהלך  קירה 
היה  שהדבר  למרות  הקודמת, 
במועד  מסוים  בעיכוב  כרוך 
התקבלה,  גם  וכך  השימוע.  קיום 
ראש  בקשת  חלקי,  שבאופן  הגם 
השימוע  מועד  לדחיית  הממשלה 
לעו־ שנקבע.  המקורי  מהתאריך 
מת זאת, ככל שעלו מצד באי־כוח 
ראש הממשלה טענות המבוססות 
רלוונטיים  שאינם  שיקולים  על 
הרי  השימוע,  מועד  על  להחלטה 

שטענות אלו נדחו.
לדחות  יש  כי  הטענה  לענין 
תקופת  בשל  השימוע  מועד  את 
המשפטי  היועץ  שב  הבחירות, 
המסלול  כי  והבהיר,  לממשלה 
המשפטי  והמסלול  הפוליטי 
בד־ הטענה  לענין  הם;  נפרדים 
ראש  הגנת  במימון  קשיים  בר 
יממנו  שאחרים  ורצונו  הממשלה 
המשפטי  היועץ  שב  הגנתו,  את 
לממשלה והבהיר כי הנושא איננו 
אינו  אופן  ובשום  לפתחו  מונח 
שי־ מועד  לדחיית  עילה  מהווה 
קיומו  בדבר  הטענה  ולענין  מוע; 
ההגנה  צוות  בעיבוי  קושי  של 
איננה  שהיא  בוודאי  כי  הודגש, 
לממשלה  המשפטי  ליועץ  נוגעת 
במועד  עיכוב  מצדיקה  ואיננה 

השימוע.
למרות  כי  הבהיר  היועמ"ש 
דעת  שיקול  שוב  נערך  הדברים, 

במ־ בהתחשב  המועד,  לדחיית 
לענין,  הנוגעים  שיקולים  כלול 
בהם גם היקף חומר הראיות ומו־

רכבותו, מחד, והאינטרס הציבורי 
משפטיים  הליכים  של  בקיומם 
בתוך זמן סביר, מאידך. גם בחינה 
ושקילת  הדברים,  של  זו  חוזרת 
הובילה  לא  לעומקן,  הטענות 
לתוצאה שונה, ונמצא כי אין מקום 

לשנות ממועד השימוע שנקבע.
הבהיר  לכן  קודם  כזכור, 
ראש  בכוונת  אכן  כי  חדד  עו"ד 
לשימוע  להתייצב  הממשלה 
באמצעות  האמורים,  בתאריכים 

באי־כוחו.

חבירה משותפת לקראת הבחירות? 

ח"כ יוגב: "בנט לא ראוי שנקבלו"; בנט: "אינני מעוניין בך"
בתגובה קראו ראשי איחוד מפלגות הימין לעמיתיהם לחדול מלהשתלח האחד בשני 

מאת מאיר ברגר

יוגב  ח"כ  בימין:  התקוטטות 
בשר  בחריפות  אתמול  השתלח 
כינה  בנט,  נפתלי  לשעבר  החינוך 
התנגדות  והביע  "בוגד"  אותו 
לצירופו לרשימה ימנית מאוחדת.

"לא ראוי שנקבל אלינו את מי 
שלנו",  הערכים  עולם  נגד  שפעל 
אמר ח"כ יוגב ותקף את שקד וב־

הספינה  את  ונטשו  בנו  "בגדו  נט: 
ולקחו את הכסף".

לש־ השר  החדש  הימין  יו"ר 
ופרסם  חייב  נותר  לא  בנט  עבר 
כתב:  היתר  בין  ארוכה.  תגובה 

שאתה  כפי  בך  משתלח  "אינני 
ואיני  שנה,  חצי  כבר  כלפיי  עושה 
ואחרים  אתה  דבר.  ממך  מבקש 
מז־ ביטויים  ועוד  עוד  מטיחים 

רפורמי,  בית,  שריפת   – עזעים 
בגידה, כלב ששב אל קיאו – ואני 
זו  בשפה  דיברתי  לא  מעולם 
מו־ אז  אחד.  אף  כלפי  או  כלפיך 

מהעיסוק  לחדול  יכול  אתה  טי, 
אותי  לקבל  בטובך  תואיל  האם 
ישפוט  בך.  מעוניין  אינני  אליך. 
לך  מאחל  אני  בינינו.  הציבור 

הצלחה".
האיחוד  יו"ר  קרא  בתגובה 
סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  הלאומי 
מלהשתלח  לחדול  מעמיתיו 

האחד בשני. 
לעצור.  שצריך  רגעים  "יש 
היא  כולנו  של  המטרה  חברים, 
הדרך  ימין.  ממשלת  להקים 
שתהיה  היא  לשם  להגיע  היחידה 
מימין  גדולה  אחת  ימנית  מפלגה 

לליכוד", אמר סמוטריץ'.
לגי־ דעות  חילוקי  ויהיו  "יש 

זלזול,  בסדר.  וזה  בתוכנו  טימיים 
יביאו  לא  ועלבונות  הכפשות 
אותנו לשום מקום. בואו נוריד אגו 
חייבים",  אנחנו  הדרך.  את  ונמצא 

הוסיף.
רפי  ח"כ  היהודי  הבית  יו"ר 
השו־ לכל  קורא  "אני  מסר:  פרץ 

מחנה  של  הפוטנציאלים  תפים 
מבית   – הדתית  והציונות  הימין 
הלהבות.  את  תנמיכו   – ומחוץ 

למ־ גורליות  בחירות  לפני  אנחנו 
דינת ישראל בכלל ולמחנה הימין 
כרגע  המחנה  אחדות  לכן  בפרט 

המוטלת  העליונה  המשימה  היא 
על כולנו – זה מה שצריך להנחות 

אותנו בכל צעד".

היום: טקס חנוכת המרכז הרפואי 
החדש של 'מכבי' ברמב"ש ג'

זהו המרכז החמישי של 'מכבי' בעיר בית שמש, שנפתח כמענה לצורך הגובר בשירותי רפואה 
בשכונת רמב"ש ג' • באירוע הפתיחה ישתתפו בכירי הנהלת 'מכבי', צמרת מחוז ירושלים 

והשפלה, ראש העיר ועסקני רפואה 
היום  תקיים  בריאות'  שירותי  'מכבי 
מזוזות  וקביעת  פתיחה  אירוע  (חמישי) 
שמש  בית  ברמת  החדש  הרפואי  למרכז 
'מכבי',  מנכ"ל  בע"ה;  ישתתפו  בטקס  ג'. 
והשפלה,  ירושלים  מחוז  ראש  סער;  רן  מר 
מר גידי לשץ; ראש עיריית בית שמש הגב' 
בלוך; חברי הנהלת מכבי; חברי עיריה ואנשי 

ציבור.
שמש  בית  ברמת  'מכבי'  רפואי  מרכז 
של  החמישי  המרכז  הינו  היום,  שייחנך  ג', 
'מכבי' בעיר. בהשקתו, מרחיבה 'מכבי' את 
ומעניקה  המתפתחת,  בשכונה  שירותיה 
איכותי  מענה  המקום,  תושבי  למבוטחיה, 
מתקדמים.  רפואה  בשירותי  הגובר  לצורך 
הנביא  ישעיהו  ברחוב  ממוקם  המרכז 
כגון  הרפואה  שירותי  כל  בו  וניתנים   ,4
שירותי  ונשים,  ילדים  משפחה,  רפואת 
וריכוז  קשב  רפואת  נשים,  אולטרסאונד 
לילדים, אא"ג, פיזיותרפיה, מרפאת אחיות, 
שירותי מעבדה, משרד, בית מרקחת 'מכבי 
לרווחת  כן,  כמו  נוספים.  ושירותים  פארם' 
המבוטחים מרכז החירום ברמת בית שמש 
א' ברחוב נחל צאלים 6, הפתוח מדי יום בין 
09:00- בין  שישי  בימי   20:00-23:00 השעות 

השעות  בין  וחגים  שבתות  ובמוצאי   ,12:00
 .21:00-24:00

השי־ לפריסת  מצטרף  החדש  המרכז 
רותים הנרחבת של מכבי ברחבי בית שמש: 
החרדית;  בקריה  ו־ג';  א'  רמב"ש  בשכונות 
המסחר  בבנין  'מכבי'  הרפואי  ובמרכז 
גם  'מכבי'  מעמידה  בנוסף,  שבעיר.  'נעימי' 
מתא־ צוות  שמש,  בבית  מבוטחיה  לרשות 
החברים  לרשות  הזמין  קהילה,  קשרי  מי 
והגב'  רובינשטיין  נתן  ר'  השונות;  בשכונות 
ב' וייסברג ברמב"ש ג', והרב יצחק קלוגמן 

בקריה החרדית.
מר  והשפלה,  ירושלים  מחוז  ראש 
לזהות  הראשונה  היתה  "'מכבי'  לשץ:  גידי 
את הצורך, ולפתוח מרכז רפואי נוסף בלב 
השכונה המתפתחת. עם פתיחתו, העמיקה 
שמש,  בבית  השירותים  פריסת  את  'מכבי' 
שכונת  לתושבי  ממש  של  בשורה  והביאה 
רמב"ש ג'. כמובילי מהפכת הבריאות בעיר, 
אנו חדורי תחושת שליחות, להעניק למבוט־
חינו מעטפת רפואית מקצועית ומתקדמת, 
עם שירות רגיש ואוזן קשבת ברגעי האמת".

כולל חב"ד: "קידושא רבא – שבועות תשע"ט"
"קידושא רבא – שבועות תשע"ט", אלו המילים שנכתבו על שלט הענק של 'כולל חב"ד' 

שקיבל את פניהם של רבבות עולי הרגל בחג השבועות וכיוון אותם היישר על עמדת 
חלוקת ערכת המזון האישית • לאורך שעות הבוקר והצהריים של חג השבועות, זיכה 
ה'כולל' את המוני העולים ב'קידושא רבא', באמצעות חלוקת מיני מאפה ושתיה קרה 

שבועות   – רבא  "קידושא 
שנכתבו  המילים  אלו  תשע"ט", 
על שלט הענק של ארגון החסד 
פניהם  את  שקיבל  חב"ד'  'כולל 
הש־ בחג  הרגל  עולי  רבבות  של 
בועות וכיוון אותם היישר על עמ־

דת חלוקת ערכת המזון האישית, 
שכללה עוגות ושתיה קרה.

הש־ לחג  שקדמו  בשעות 
הכותל  ברחבת  התייצבו  בועות, 
ובהם  הגדולות  הקירור  משאיות 
השתיה.  ובקבוקי  המאפה  מיני 
'עמדות  עשרות  הוצבו  סביבם, 
על  לקדש  היה  ניתן  בהן  קידוש' 

היין. 
השנה,  גם  שדיווחנו,  כפי 
במסורת  המשיך  חב"ד'  'כולל 
רבבות  את  ושירת  שנים  רבת 
נערך  מועד,  מבעוד  הרגל.  עולי 
ה'כולל' לדאוג לעמך בית ישראל 
רחובות  את  ברגליהם  הגומאים 

בית  לשריד  היישר  ירושלים 
מקדשנו. 

והצה־ הבוקר  שעות  לאורך 
השבועות,  חג  של  בעיצומו  ריים, 
העולים  המוני  את  ה'כולל'  זיכה 
חלו־ באמצעות  רבא',  ב'קידושא 

קת מיני מאפה ושתיה קרה. 
ב'כולל'  נערכו  מועד  מבעוד 
לאריזת הערכות, באמצעות עש־

הארץ.  רחבי  מכל  מתנדבים  רות 
אפ־ האישיות,  הערכות  חלוקת 

שרה נטילת 'צידה לדרך' וכך גם 
עולי  יכלו  קפחה,  השמש  כאשר 
קרה,  שתיה  ללגום  לעצור,  הרגל 
המשוב־ מהעוגות  לטעום  לנוח, 

הדרך  להמשך  כוח  ולאזור  חות 
עד לביתם.

לוגו  תחת  אריזה,  כל  על 
ירושלים'  אשל  התבשיל  'בית 
המופעל על ידי ה'כולל', הודפסה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  קריאתו 

ער־ זצוק"ל: "בנינו  מליובאוויטש 
בים בעדינו – לאסוף את הילדים 
הדברות  עשרת  לשמיעת  והטף 
בבית הכנסת בשעת קריאת התו־

רה בחג השבועות". קריאה זו, על 
הביאה  האריזות,  אלפי  עשרות 
מליובאוויטש  הרבי  קריאת  את 

להמוני בית ישראל.
החלוקה הגדולה לעולי הרגל 
שיתוף  באמצעות  התאפשרה 
פעולה עם הקרן למורשת הכותל 
והמ־ הכותל  רב  בסיוע  המערבי, 

שמואל  הרב  הקדושים  קומות 
רבינוביץ.

'קרן  לצד  קאהן,  משפחות 
את  השנה  גם  פרשו  מרומים', 
ההמונית.  החלוקה  על  חסותם 
בראשות  חמוי',  'האחים  חברת 
מוקדי  את  תרמה  חמוי,  יגאל 

הקירור.
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מסתמן: שקד תרוץ 
בראשות הימין החדש

שרת המשפטים לשעבר תוביל את המפלגה 
ותנסה ליצור 'בלוק טכני' עם רשימות נוספות. 

עדיין לא התקבלה החלטה סופית

רשמית: הכנסת יוצאת לפגרת בחירות
הוועדה המסדרת החליטה כי היום האחרון של כנס הקיץ יהיה ביום ראשון הבא

מאת מאיר ברגר

בכנסת  המסדרת  הוועדה 
של  האחרון  היום  כי  החליטה 
ראשון  ביום  יהיה  הקיץ  כנס 
תחל  הבחירות  פגרת  הקרוב. 
עד  ותימשך  שני  ביום  למחרת 

לכינונה של הכנסת ה־22.
סעדי  אוסמה  הכנסת  חברי 
ועדת  להקים  ביקשו  ואלהרר 
חינוך זמנית שתפקח על פתיחת 
תאשר  הבאה,  הלימודים  שנת 
על  ותפקח  הורים  אגרות  את 

המעונות.

ח"כ הרב יצחק פינדרוס תהה 
מדוע הכנסת יוצאת לפגרה. ''נו־

צר מצב ששנה שלמה אין פיקוח 
של הכנסת על עבודת הממשלה. 
ואין  מפלגה  באף  פריימריז  אין 
תע־ לא  שהכנסת  לכך  הצדקה 

על  להצביע  מתנגד  אני  בוד. 
שיוקמו  לפני  לפגרה  היציאה 
ועדות פנים, חינוך ורווחה''. הרב 

פינדרוס הצביע נגד ההצעה.
להרב  השיב  כהן  מאיר  ח"כ 
בדבריו,  צדק  יש  כי  פינדרוס 
ועל  ממחטפים  חשש  ''יש  אולם 
שהח־ הכנסת  יו"ר  עשה  טוב  כן 

ליט על יציאה לפגרה''.
הקמ־ את  אישרה  הוועדה 

לתקציב  מיוחדת  ועדה  של  תה 
הבטחון, ועדה משותפת לוועדת 
ובטחון.  חוץ  וועדת  הכספים 
הוועדה תמנה 12 חברים, ששה 
חברי ועדת כספים ושישה חברי 

ועדת חוץ ובטחון. 
אישרה  המסדרת  הוועדה 
וקבעה  הכנסת  יו"ר  בקשת  את 
נהלים לפעילות הכנסת ובכללה 
וועדות  הכנסת  מליאת  כינוס 
הבחי־ פגרת  בתקופת  הכנסת 

רות.

מאת מאיר ברגר

לשעבר  המשפטים  שרת 
שבין  בלילה  נפגשה  שקד 
החינוך  שר  עם  ורביעי  שלישי 
לבחון  כדי  בנט  נפתלי  לשעבר 
לקראת  פוליטי  פעולה  שיתוף 

הבחירות לכנסת ה־22.
גורמים המקורבים לשניים 
כי  אחרונות'  ב'ידיעות  צוטטו 
מסתמן ששקד תחזור למפלגת 
הימין החדש ותעמוד בראשות 
קיבלה  טרם  היא  אך  המפלגה, 

החלטה סופית.
הודיע  כבר  בנט  כזכור, 
לבד  תתמודד  לא  המפלגה  כי 
חיבורים  יהיו  וכי  בבחירות 
למפלגות אחרות אשר מכונים 

להבטיח  כדי  טכני",  "בלוק 
מעבר של אחוז החסימה ולמ־

נוע זריקת קולות לפח.
לפי הערכות, השרה לשע־

רצונה  על  שהצהירה  שקד  בר 
הקרו־ בבחירות  להתמודד 

'הימין  עם  לחבור  תנסה  בות, 
מפלגות  'איחוד  אל  החדש' 
בראש  לעמוד  ותבקש  הימין' 

הרשימה.
בשבוע  שבוצעו  סקרים 
פופו־ שקד  כי  הראו  שעבר 

לארית יותר מרפי פרץ, נפתלי 
אית־ סמוטריץ',  בצלאל  בנט, 

מר בן גביר ומשה פייגלין. פרץ 
'איחוד  בראש  כיום  שעומד 
הימין' הצהיר כי לא יוותר על 

כסאו בשום מצב.
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חוץ  לענייני  הזמנית  הוועדה 
דיכטר  אבי  ח"כ  בראשות  ובטחון, 
בנושא  מעקב  דיון  אתמול  קיימה 
בהש־ המכפלה,  מערת  הנגשת 
הרב  דת,  לשירותי  השר  תתפות 
יצחק וקנין וראש המנהל האזרחי, 

תא"ל בן חור אחוות.
דיון  הוועדה  קיימה  בעבר 
הבטחון  שר  עוזר  אמר  בו  מהיר 
הליך  מתקיים  כי  להתיישבות 
הקירוי  חלופות  לבחינת  מקצועי 
וההנגשה, וכי אין מניעה משפטית 
ההחלטה  אך  הנושא,  את  לקדם 
עוד  המדיני.  הדרג  בידי  נתונה 
אמר עוזר שר הבטחון כי יש נסיון 
עם  משותפת  להסכמה  להגיע 
ובמידה  הפלסטינים,  הגורמים 
ולא תושג הסכמה, מדינת ישראל 
באופן  ההנגשה  נושא  את  תקדם 

חד צדדי. 
לשאלת חברי הכנסת אם אינו 
זמן  מושכים  שהפלסטינים  סבור 
המנהל  ראש  השיב  ומתן,  במשא 
"איני  אחוות:  תא"ל  האזרחי 

אך  בוודאות,  זאת  לסתור  יכול 
ומי  כך,  לא  זה  האחרונות  בשנים 

בחברון  היהודי  ביישוב  שהיה 
כל  את  רואה  האחרונות  בשנים 

והכל   – והשיפור  ההתקדמות 
כיום  המו"מ.  דרך  בתיאום  קרה 

כתו־ ואינטנסיבי  ממוקד  המו"מ 
בעיניי  שקיבלנו.  מההנחיות  צאה 
לוחות הזמנים הם מספר שבועות 
החל־ ואז  הנוכחי  המהלך  למיצוי 

טת דרג מדיני לאן הולכים".
(הליכוד):  סער  גדעון  ח"כ 
המערכות  אנשי  את  "שמעתי 
 – והכנות  תהליכים  על  מדברים 
ולרגע חשבתי שמדברים על תע־

מערת  הנגשת  על  ולא  הימים  לת 
המכפלה. לא הנושא הנקודתי של 
השאלה  אלא  הבעיה,  הוא  קירוי 
במערת  הבית  בעל  מי  העקרונית 
לשמוע  תמהתי  אני  המכפלה? 
שמתקיים מו"מ עם הרש"פ כי זה 
פי  על  לה  שאין  מעמד  לה  מעניק 
פנתה  עצמה  הרש"פ  ההסכמים. 
המכ־ שמערת  לקבוע  לאונסק"ו 

פלה היא אתר מורשת פלסטינית, 
אז  זכויות,  שם  אין  ושליהודים 

משם ודאי לא תבוא הישועה". 
לשי־ השר  וקנין,  יצחק  הרב 

הדיון:  במהלך  הדגיש  דת  רותי 
"נשים כל תקצוב שיידרש לנושא 
לא  היא  הבעיה  המכפלה.  מערת 
ראש  בדרג  במערכת,  אלא  אצלנו 
אין  הבטחון.  ומשרד  הממשלה 
ספק שהעיכובים הם מצד הוואקף 
המ־ את  להשאיר  אפשר  אי  אבל 

נמצא.  הוא  שבה  בצורה  הזה  קום 
אלא   – תקציבית  בעיה  פה  אין 
אם  לפעולה.  אישורים  של  בעיה 
הממשלה  מראש  ירוק  אור  נקבל 
ושר הבטחון – אנו יוצאים לדרך".

דיכטר,  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
מע־ על  אינו  הזה  "הדיון  סיכם: 

למרות  המכפלה,  מערת  של  מדה 
לערער  בחו"ל  גופים  של  נסיונות 
שלנו  הבעלות  שטר  הרי  כך,  על 

הספרים.  בספר  כתוב  המקום  על 
לא יכול להיות שאנו לא מסוגלים 
להגיע,  שרוצה  מי  לכל  לאפשר 
מא־ ולא  מאמין  יהודי,  ולא  יהודי 

המכפלה,  מערת  כמו  למקום  מין, 
מהק־ מקום  שהוא  עוררין  שאין 

היהודי.  לעם  שיש  ביותר  דושים 
ישראלית־יהודית  היא  המערה 

לכל דבר, עם כל הרגישויות".
קוב־ "הוועדה  הוסיף:  דיכטר 

עת לעצמה שעד חג הפסח תהיה 
במקום מעלית, ומכאן אנו גוזרים 
את לוח הזמנים לאחור. אם ראש 
שנה  חצי  אומר  האזרחי  המנהל 
תרצה  הוועדה  לביצוע,  מקסימום 
לקבל תשובות מהמנהל ומהמל"ל 
לקיים  שתוכל  בכדי  יולי,  סוף  עד 
הצו־ במידת  באוגוסט,  נוסף  דיון 

רך".

שר הדתות: "אי הנגשת מערת המכפלה לנכים לא בגלל 
בעיה תקציבית – צריך רק אור ירוק מראש הממשלה"

ישיבה מיוחדת של ועדת החוץ והבטחון לגבי הנגשת מערת המכפלה

יו"ר ועדת חו''ב, ח"כ דיכטר: "הוועדה קובעת שעד חג הפסח תהיה במקום מעלית" ^ ראש המנהל האזרחי: "רב 
הנזק על התועלת בפעילות חד צדדית"

הונג קונג: עשרות אלפים צבאו על בנין המועצה 
המחוקקת וביטלו הצעה על חוק ההסגרה לסין 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

עולה  קונג  בהונג  המחאה 
הממשל  לנסיונות  במקביל  שלב, 
ההסגרה  חוק  את  לקדם  המקומי 
עוד  לחזק  לבייג'ינג  שיסייע  לסין, 
השפעתה  ואת  אחיזתה  את  יותר 
על המתחולל בהונג קונג שנחשבת 
תחת  אוטונומית  חצי  לטריטוריה 

ריבונות סינית. 
אתמול בשעות הצהרים היתה 
המועצה המחוקקת אמורה לקיים 
חוק  על  שניה  בקריאה  הצבעה 
המחאה  ומארגני  לסין,  ההסגרה 
מהמחו־ למנוע  יעד  לעצמם  שמו 

קקים את האפשרות להכנס לבנין 
המועצה. 

אדם  בני  אלפי  עשרות  ואכן, 
נהרו לרחובות המרכזיים של הונג 
קונג, כשהם נהנים מתמיכתם של 
נהגי  איגוד  רבים.  עובדים  איגודי 
לנהגי  הורה  הציבורית  התחבורה 
במהירות  לנסוע  האוטובוסים 
איטית לאות הזדהות עם המחאה, 
איגוד הסטודנטים הודיע על הש־
בתת הלימודים כדי שהסטודנטים 
יוכלו להשתתף במחאה, ואיגודים 
מלאה  שביתה  על  הודיעו  נוספים 
או חלקית על מנת לתרום להצל־

חת המחאה. 
מהמ־ רבים  הגיעו  בפועל 

אותם  ועצרו  רכב  בכלי  פגינים 

לעצור  במטרה  הכביש  באמצע 
את התנועה. לצדם הגיעו המונים 
המר־ בכיכרות  והתיישבו  רגלית, 

כזיים כשהם חוסמים כל אפשרות 
של כלי רכב להתקדם. 

השיתוק המלא של מרכז העיר 
שעות  וכעבור  המצופה,  את  עשה 
הודיעו פקידי המועצה המחוקקת 
בקריאה  החוק  על  ההצבעה  כי 

שניה נדחתה למועד אחר. 
המ־ למארגני  ברור  זאת,  עם 
הוא  אתמול  של  ההישג  כי  חאה 
תבקש  המועצה  ואם  בלבד,  זמני 
דר־ תמצא  היא  החוק  את  לקדם 
התנגדותם  חרף  זאת  לעשות  כים 

של המפגינים. 
המחאה  הפכה  שאתמול  אלא 
לאלימה, ולאחר שעות שבהן היא 
פרצו  שקטה,  בצורה  התנהלה 
ומפגינים,  שוטרים  בין  עימותים 
חלקם  אדם,  בני   22 נפצעו  בהם 
שוטרים וחלקם מפגינים. המשט־

רה עשתה שימוש בתותחי מים, גז 
מדמיע וירי של כדורי גומי, ואילו 
השוטרים  את  תקפו  המפגינים 
שבמחאה  מטריות,  עם  בעיקר 
שהתקיימה  הקודמת  הגדולה 
שי־ שנים,  חמש  לפני  קונג  בהונג 

משו כסמל מרכזי כשאז הגיעו כל 
המפגינים עם מטריות. 

במהלך הדיון בכנסת: הפצוע ביקש 
להתפלל במערת המכפלה

סטיב בלומברג מקרני שומרון ששכל את אשתו בפיגוע ירי ריגש את חברי ועדת חוץ ובטחון 

מאת דוד שמואלי

חוץ  בוועדת  הדיון  במהלך 
(שמעון)  סטיב  הפציר  ובטחון, 
בלומברג שנפצע קשה בפיגוע ירי 
בדרך לקרני שומרון לפני 18 שנה, 
לעשות הכל כדי להנגיש את מערת 

המכפלה לנכים. 
 22 בגיל  לארץ  "עליתי 
התנ"ך,  לארץ  לחזור  בשביל 
מבקר  שהייתי  המקומות  ואחד 

המכ־ במערת  היה  הרבה  בהם 
לחברי  בלומברג  סיפר  פלה", 

הכנסת.
בפיגוע,  נפגעתי  "ב־2001 
אשתי תחיה בלומברג נרצחה. אני 
גל־ ובכסא  משותקים  שלי  והבת 

גלים. מאז אני מחפש דרך להגיע 
למערת המכפלה".

למגב־ נכנעו  לא  ובתו  סטיב 
לות ובחרו לחיות: "אני והבת שלי 
חוזרים  שאנחנו  החלטה  קיבלנו 

להיות  הולכים  לא  אנחנו  לחיים, 
מוגבלויות,  בעלי  אולי  נכים, 
שלי  הבת  לחיים.  חוזרים  אבל 
גלגלים  בכסא  בתחרות  זכתה 
בכיר  כמהנדס  לעבוד  חזרתי  ואני 
שנ־ ולפני  האווירית  בתעשיה 

בטחון  בפרס  זכיתי  אפילו  תיים 
ישראל".

"חזרתי לחיים, אבל דבר אחד 
וזה  לעשות  מצליח  לא  פשוט  אני 
בצורה  המכפלה  למערת  להגיע 

מבקש.  שאני  מה  כל  זה  מכובדת. 
אני שומע את הדיון הזה ולא נראה 
אפשר  שנים  כמה  סוף.  לזה  שיש 
לה־ צריך  פשוט  זה?  את  למשוך 

כריע".

משפחת חייל שנרצח תובעת 14 מיליון מהמחבל
בני משפחתו של חייל ביחידת דובדבן סמ"ר רונן לוברסקי הי"ד יגישו הבוקר לבית המשפט תחשיב 

נזיקין בסך 14 מיליון שקל שאותם יתבעו ממשפחת המחבל
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חייל  של  משפחתו  בני 
רונן  סמ"ר  דובדבן  ביחידת 
אתמול  הגישו  הי"ד  לוברסקי 
עופר  במחנה  המשפט  לבית 
מיליון   14 בסך  נזיקין  תחשיב 
ממשפחת  יתבעו  שאותם  שקל 
מחמוד  איסלאם  הרוצח  המחבל 
'ידיעות  מדווח  כך  נאגי,  יוסף 

אחרונות'.
לפני כחודש הורשע המחבל 
לאחר  לרצח  המקבילה  בעבירה 
בנין  מגג  שיש  פלטת  שהשליך 
לוברסקי  של  בראשו  שפגעה 

הי"ד.
נכתב  הנזק  גובה  בתחשיב 
תוך  אכזרי  במוות  "המדובר  כי 
בנסיבות  רב.  לסבל  חשיפה 
מקום  יש  כי  חולק  אין  אלה, 

לפסוק לעיזבון הנרצח פיצויים 
גבוהים בגין כאב וסבל". בנוסף, 
למשכו־ בנוגע  חישוב  נעשה 

לוברסקי  של  העתידית  רתו 
יכולותיו  "למרות  נכתב  וכך 
המ־ היה  מותו  בעת  הגבוהות, 

לעצמו  רכש  שטרם  חייל  נוח 
מדובר  כאשר  לרוב,  מקצוע. 
בתחילת  צעירים  או  בקטינים 
בסיס  את  להעמיד  נהוג  דרכם, 

הממוצע  השכר  לפי  השכר 
במשק".

של  אביו  לוברסקי,  ולדימיר 
בבית  הדיון  לקראת  אמר  רונן, 
הזמן  "הגיע  כי  הצבאי  המשפט 
תפסיק  הצבאית  שהפרקליטות 
לפחד ותדרוש לגזור על המחבל 
לא  אנחנו  מוות.  עונש  השפל 
קשה  יד  רק  מזה.  פחות  נדרוש 

בלחימה בטרור תציל חיים".
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צרפת: חמשה צעירים ניאו־נאצים נעצרו 
בחשד שתכננו מתקפה על בתי כנסת בפריז
ברשותם נמצאו תכניות לפגיעה בבתי כנסת וכן באירוע של הקהילה היהודית לצד אמצעי לחימה רבים 

מאת א. למל

כנסת  בתי  על  מתקפה  סוכלה 
עצ־ צרפת  משטרת  צרפת.  בבירת 
בתא  חברים  חמישה  לאחרונה  רה 
טרור ניאו נאצי שתכננו ואף אספו 
אמצעי לחימה כדי לפגוע במטרות 

יהודיות.
העצו־ ברשות  הדיווח,  עפ"י 

על  למתקפות  תכניות  נמצאו  רים 
בארוחת  לפגיעה  וכן  כנסת  בתי 
הגג  ארגון  שערך  השנתית  הערב 
בצרפת,  היהודיות  הקהילות  של 

הקרי"ף.
לפני  כבר  החל  המעצרים  גל 
מעצרו  לאחר  שנה,  מחצי  יותר 
גרנובל,  בעיר   25 כבן  חשוד  של 

שברשותו אותרו אמצעי לחימה.
אר־ עוד  על  הצביע  בחקירתו 

התכניות  על  וסיפר  חשודים  בעה 
לפגוע  כדי  יחד  החמישה  שרקמו 

בבתי כנסת בעיר הבירה.
היחי־ ידי  על  נעצרו  הארבעה 

בטרור  ללוחמה  הצרפתית  דה 
של  בעבירות  מואשמים  והם 
חברות בארגון טרור, כוונה לבצע 
חוקית  בלתי  והחזקה  שנאה  פשע 
כולל  רבים  לחימה  אמצעי  של 
שנמצאו  מוכנים  חבלה  מטעני 

ברשותם.
בקבוצה,  חברים  "חמישה 
בד־ קרובה  נערים,  מהם  שניים 

עותיה לאידיאולוגיה של התנועה 
הניאו־נאצית וקראו לארגון שלהם 
'The Black Bird', הועמדו לדין 
גורם  אמר  כך  במזימה  חלקם  על 
”לפי  בחקירה.  שמעורב  צרפתי 
לא  מתקפה  תכננו  הם  החקירה 
תפילה“,  במקום  כנראה  מוגדרת, 

אמר הגורם.
בצרפת  הרשויות  כי  יצוין 
מספר  האחרונה  בשנה  חשפו 

קיצוני  ימין  פעילי  של  נאצים תכניות  ניאו  ארגונים  של  לפגוע ביהודים ובמוסלמים.ובעיקר 

ראש ועידת האימאמים הצרפתיים בכנסת: 
"המוסלמים הקיצוניים הם מיעוט קטן"

ראש ועידת האימאמים הצרפתיים התארח בכנסת ואמר כי יש הקצנה דתית־פוליטית 
באירופה: "על התקשורת לשקף את הפנים האמיתיות של האוכלוסיות"
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ראש  שלגומי,  חסן  האימאם 
הצרפתיים,  האימאמים  ועידת 
עם  ונפגש  בכנסת  אתמול  התארח 
אבידר  אלי  וח"כ  קרא  איוב  השר 

(ישראל ביתנו).

ציבורית  דמות  שלגומי, 
בזכות  התומך  בצרפת,  מרכזית 
בישראל,  יהודית  למדינה  קיום 
השלום  לקידום  ביוזמות  משתתף 
אמר  דאע"ש,  ידי  על  ומאוים 
יש  ובצרפת  "בבלגיה  בכנסת: 
 74% של  ועליה  רבים  מתחים 
זהו  אבל  האנטישמיות.  במעשי 
של  מייצג  והלא  הקטן  המיעוט 
דתית־ הקצנה  יש  המוסלמים. 

אך  כולה,  באירופה  פוליטית 
הפנים  את  לשקף  התקשורת  על 
האמיתיות ושוחרות הדו קיום של 

האוכלוסיות".
האימאם  כמו  אנשים  "בזכות 
יותר",  טוב  שלנו  העולם  שלגומי, 
"הגדולה  אבידר,  ח"כ  אמר 
מתוך  מונע  להיות  לא  היא  שלו 

פחד".

המועצה האזורית עמק יזרעאל
מכרז 16/2019

"המזמינה")  ו/או  "המועצה"  (להלן:  יזרעאל  עמק  האזורית  המועצה 
רפואי  מרכז  והפעלת  להשכרה  מחיר  הצעות  להציע  בזאת  מזמינה 
בשטח  נוספות,  שנים  ל-5  אופציה  עם  שנים   5 של  לתקופה  שיקומי 
של 458 מ"ר במקרקעין הידועים כגוש 16801 חלקה 11 (להלן: "מרכז 
ו/או "המושכר") הכל בהתאם לתנאים המפורטים בחוברת  השיקום" 

המכרז.
דמי השכירות יהיו בהתאם להצעת המציע הזוכה ולא יפחתו מסכום של 

22,000 ש"ח לחודש.
14:45- השעות  בין  המועצה,  במשרדי  לרכוש  ניתן  המכרז  חוברת  את 

תמורת  יזרעאל  עמק  האזורית  המועצה  בקופת  א'-ה',  בימים   08:00
1,000 ש"ח (אלף ש"ח), שלא יוחזר בשום מקרה. ניתן לשלם בכל אמצעי 

התשלום. 
במשרדי  תשלום,  ללא  לרכישתם  קודם  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן 

המועצה. 
על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בהתאם למפורט 
וזאת  ש"ח),  אלף  (שלושים  ש"ח   30,000 של  בסך  המכרז,  במסמכי 

להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו.
ובצירוף  עותקים)  (בשני  ההצעה  נספחיה,  כל  כולל  המכרז  חוברת  את 
שבמשרד  המכרזים  לתיבת  ידני  באופן  להכניס  יש  הבנקאית  הערבות 
ציון  נושאת  סגורה  במעטפה  יזרעאל  עמק  האזורית  המועצה  מזכירות 
 15:00 בשעה   20/6/2019 ליום  עד  הגשה,  ומועד   "16/2018 מס'  "מכרז 
זאת בהתאם להוראות המוגדרות במסמכי המכרז. הצעה שתימסר לאחר 

המועד והשעה הנקובים לעיל, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
תיבת המכרזים תפתח ביום 23/6/2019 בשעה 13:30 במשרדי המועצה 
האזורית עמק יזרעאל. המועצה שומרת לעצמה הזכות לשנות את המועד 

והמיקום. בדבר שינוי תודיע המועצה מראש בכתב לרוכשי המכרז.
 .13:00 שעה   16/6/2019 ליום  עד  הבהרה  בשאלות  לפנות  יהיה  ניתן 

שאלות שישלחו לאחר מועד זה - לא ייענו.
תשובות לשאלות יינתנו באמצעות המייל (אשר ישלח לכל הרוכשים את 

חוברת המכרז) עד ליום 18/6/2019.
מפגש שני לצורכי הבהרות יערך ביום 16/6/2019, בשעה 14:00, בלשכת 

מנכ"ל המועצה.
הצעה  כל  או  ביותר  הנמוכה  ההצעה  את  לקבל  מתחייבת  המועצה  אין 

שהיא.
בריאות  ביטוח  בחוק  כהגדרתה  חולים  קופת  להשתתף  רשאיות  במכרז 
ממלכתי, התשנ"ד-1994. המועצה תהא רשאית לא להביא לדיון הצעת 

מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז.
  אייל בצר - ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל
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עיריית עפולה
מכרז מס' 20/2019

הפעלת מעונות יום לגיל הרך
הצעות  בזה  מזמינה  "העירייה")  (להלן:  עפולה  עיריית 

להפעלת מעונות יום לגיל הרך - עפולה.
משרדי   - הגבייה  במחלקת  לרכוש  ניתן  ההצעה,  מסמכי  את 
,4 קומה   3 העצמאות  כיכר  ברח'  קדוש"  "בבית  העירייה, 
saray1312@afula.muni.il בדוא"ל:  או   ,04-6524006 טל' 
השעות בין  ה',  ד',  ג',  א',  בימים  לוי,  שריי  הגב'  אצל 

12:00-08:30 ובימים א', ד' בין השעות 18:00-15:30, תמורת 
סך של 2,000 ש"ח.

סגורה  במעטפה  ידנית,  במסירה  להגיש  יש  ההצעה  את 
ולהניחה   ,12:00 בשעה   4/7/2019 מיום  יאוחר  לא  וחתומה 
בקומת  הציבור  לפניות  בלשכה  הנמצאת  מכרזים  בתיבת 

הכניסה בבניין העירייה ברח' יהושע 47 עפולה.
העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או 
כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ 

עם המציעים.
"לשירותך  ב  העירייה  באתר  המכרז  במסמכי  לצפות  ניתן 

בקליק"
הרכש  ממח'  סולטן  מיכל  לגב'  לפנות  יש  הבהרה  לשאלות 
.michals@afula.muni.il :באמצעות הדוא"ל בלבד בכתובת

עד   23/6/2019 לתאריך  עד  הבהרה  לשאלות  אחרון  מועד 
השעה 12:00.

עיריית עפולה

רוסיה: הנשיא פוטין שיגר אגרת ברכה ליום ההולדת ה־55 של רבה הראשי של רוסיה
"אתה תמיד עמל במרץ ובהצלחה לפיתוח החיים של הקהילה היהודית ברוסיה" – כותב נשיא רוסיה בברכתו ^ אגרות ברכה גם 

מראש ממשלת רוסיה ואישי ציבור רבים
רו־ של  הראשי  הרב  "לכבוד 
סיה רבי בערל לאזאר, קבל נא את 
ה־55"  הולדתך  יום  לרגל  ברכותיי 
רוסיה  נשיא  פותח  אלו  במילים   –
ברכתו  אגרת  את  פוטין,  ולדימיר 
ששיגר אל רבה הראשי של רוסיה 
שליט"א,  לאזאר  בערל  רבי  הגאון 
מספר  ה־55,  ההולדת  יום  לרגל 

סמלי וחשוב במסורת הרוסית.
ובה־ במרץ  עמל  תמיד  "אתה 

צלחה למען חיי הקהילה היהודית 
ברוסיה, בתחומי החינוך, הרווחה 
אחראית  כה  פעילות  והחסד. 
לאנשים  כנה  דאגה  של  וחשובה, 
האישית  תרומתך  ולצרכיהם. 
לחיזוק האנושות – כל זאת העניק 
לך  מאחל  אני  טובים.  מוניטין  לך 
הצלחה בכל מעשיך, בריאות וכל 
את  רוסיה  נשיא  מסיים  טוב". 
אל  שנשלחה  האישית,  ברכתו 

במרכז  הראשי  הרב  של  לשכתו 
היהודי ובית הכנסת המרכזי 'מא־

רינה רושצ'ה' המפורסם שבמרכז 
מוסקבה.

קהילות  ראשי  רוסיה,  רבני 
הם  גם  שיגרו  רבים  ציבור  ואישי 
את ברכותיהם לרב הראשי, ובהם 
דימטרי  רוסיה  ממשלת  ראש 
"במ־ השאר:  בין  שכותב  מדבדב 

המנהיג   – אתה  עשורים  שני  שך 

הרוחני של הקהילה היהודית של 
מדינתנו. אתה רכשת כבוד לא רק 
אנשי  בין  גם  אלא  היהודים,  בין 
החזקה,  אמונתך  אחרות.  דתות 
לך  מאפשרים  וחכמתך  ידיעותיך 
מאוזנות,  החלטות  תמיד  לקבל 
אתגרי  עם  בהצלחה  להתמודד 
התקופה ולהתגבר על המכשולים 
בערים  פועלים  בזכותך  בכבוד. 
כנסת,  בתי  רוסיה  של  רבות 

ומרכזים  ספר  בתי  חסד,  מרכזי 
קהילתיים יהודיים".

עצמה,  היהודית  הקהילה 
בתאריך  האירוע  את  מציינת 
היהודי, בהתוועדות חסידית גדו־

קהלים  בהשתתפות  ומיוחדת,  לה 
הערכתם  את  שיביעו  גדולים, 
יהדות  תחיית  נס  על  והוקרתם, 

רוסיה ויהודיה.
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מאחורי הכותרות /  י. ברזל

ביקור משסע
טראמפ  דונלד  הברית,  ארצות  נשיא 
ימים  ואלה  בבריטניה,  אלה  בימים  מבקר 
ממלכתי,  לביקור  מתאימים  לא  הכי 
לביצע  באשר  בתוכה  שסועה  כשאנגליה 
מומחה  מילר,  בני  פרופסור  ה'ברקזיט'. 
למדעי  הספר  בבית  בינלאומיים  ליחסים 
המדינה באוניברסיטת חיפה, כתב על כך 
ב'מעריב', כשהוא חושב שמדובר בביקור 
שרק עושה רע לשסע הפנים־בריטי. הנה 

דבריו:
"ביקורו של טראמפ בבריטניה מצריך 
הפועלות.  הנפשות  על  יותר  רחבה  ראיה 
בעיקר צריך לראות את תמיכתו הנלהבת 
תוך  בברקזיט  האמריקאי  הנשיא  של 
ניתוק כל קשר עם האיחוד האירופי. זאת, 
במסגרת התפיסה הכוללת שלו להתנגדות 
ריבונות  ולהגבלת  בינלאומיים  למוסדות 
לתפיסה  מתאים  הברקזיט  המדינה. 
הפופוליסטית הלאומנית הזו – שטראמפ 
הגדולים  הנצחונות  שני  למעשה,  מייצג. 
של תפיסה זו במערב התרחשו ביוני 2016 
בבריטניה,  הברקזיט  על  העם  במשאל 
כאשר  בנובמבר,  חודשים  מספר  וכעבור 

טראמפ נבחר לנשיאה של ארה"ב.
"טראמפ הביע לא פעם את ההתנגדות 
שלו לאיחוד האירופי ולתפיסה הליברלית 
הגבלת  הגירה,  מבחינתו:  האיחוד  של 
הריבונות של המדינה, ובניית מוסדות על־
לאומיים שמגבילים את ריבונות המדינה. 
זו גם הסיבה שרק לאחרונה הביע טראמפ 
וראש  הבריטי  החוץ  בשר  תמיכתו  את 
ג'ונסון  בוריס  לשעבר  לונדון  עיריית 
ראש  מיי,  את  להחליף  המוביל  כמועמד 

הממשלה הפורשת.
הפרו־ברקזיט  הקו  את  מייצג  "ג'ונסון 
והרצון לצמצם עד למינימום את הקשרים 
עבור  האירופי.  האיחוד  עם  בריטניה  של 
טראמפ מדובר בנצחון גדול כי זה מחליש 
האינטגרציה  את  האירופי,  האיחוד  את 
העל־ המוסדות  חשיבות  ואת  האירופית 
הנשיא  של  עולמו  תפיסת  לאומיים. 
המדינה  ריבונות  על  בנויה  האמריקאי 
שארה"ב,  כך  ועל  שלה  הגבולות  וחוסר 
את  לנצל  יכולה  טראמפ,  של  מבחינתו 
אחרים  חשבון  על  הישגים  להשיג  כדי  זה 
בניגוד  זאת,  הסחר.  או  הבטחון  בתחום 
ושיתוף  חופשי  סחר  של  הליברלית  לרוח 

פעולה בינלאומי.
טראמפ  של  הנוכחי  "ביקורו 
בבריטניה הוא למעשה תמיכה הדדית של 

שונות.  ממדינות  לאומניים  פופוליסטים 
ראש  של  בהקשר  גם  זאת  לראות  ניתן 
מתמיכה  ונהנה  בבלפור  שגר  הממשלה 
העולם.  ברחבי  הזה  מהסוג  ממנהיגים 
גם  הוא  בבריטניה  טראמפ  של  הביקור 
בבחינת הבעת תמיכה וחיזוק מחנה הפרו־
לציית  ניסתה  מיי  תנאי.  כל  ללא  ברקזיט 
להחלטת משאל העם על עזיבת בריטניה 
להסכם  ולהגיע  האירופי  האיחוד  את 
עם  ביחד  הפעולה,  שיתוף  המשך  תוך 
חיזוק הריבונות הבריטית בנושא ההגירה 
מוכנים  וג'ונסון  טראמפ  מנגד,  לדוגמה. 
לברקזיט מידי בלי כל תנאי, בלי הסכמים 
עם האיחוד האירופי. מה שנקרא ברקזיט 
שמיי  כפי  יותר  הרך  הפורמט  ולא  קשה, 

ניסתה להשיג, ללא הצלחה.
של  איום  במצב  נמצאת  "בריטניה 
אלה  בין  גדולה  ודו־קוטביות  פיצול 
שרוצים לפרוש ללא כל תנאי לעומת אלה 
שבכלל  ואלה  להסכם,  להגיע  שמנסים 
מצליחה  לא  היא  לברזקיט.  מתנגדים 
טראמפ  של  וביקורו  דרכה,  את  למצוא 
המסורת  במיטב  למדורה  שמן  מוסיף  רק 
מקום  בכל  ושסעים  פלגים  יצירת   – שלו 

שבו הוא נמצא", חותם מילר את מאמרו.

ירידה לצורך עליה

קריאה  אצלנו.  כאן  אחר,  ובנושא 
המייסד  שרמן,  מרטין  ד“ר  של  מעניינת 
למחקרים  הישראלי  המכון  של  והמנהל 
שפורסם  במאמר   .(IISS) אסטרטגיים 
ב'מידה' הוא קורא, לא פחות, לתת לרשות 

הפלסטינית לקרוס כלכלית.
של  בציטוט  פותח  הוא  מאמרו  את 
אשרף אל עג'מי, שהיה שר ברשות בעבר, 
"זה הכל או כלום. לא ניקח שום כסף אם 
המשמעות  אם  אפילו  הכל,  לנו  יתנו  לא 
חד־ והכרזה  הרש“פ  התמוטטות  היא 

צדדית על כך שהסכמי אוסלו מתים".
"הסכמי  דעתו:  את  מביא  הוא  וכאן 
הפלסטינית  הרשות  את  שהולידו  אוסלו 
יכולה  לא  זו  קביעה  על  בחטא:  נולדו 
בגידה  של  תולדה  מחלוקת.  עוד  להיות 
לחולל  החלו  ההסכמים  פוליטי,  ושוחד 
ואלפי  שנחתמו,  לאחר  מיד  כמעט  זוועות 
בגופם  או  בחייהם  שילמו  ישראליים 
שכונה  מה  האווילי.  המהלך  מחיר  את 
הותיר  השלום'  כ'תהליך  גרוטסקי  באופן 
בעוד  וטרור,  מוות  של  שובל  אחריו 

להודות  בעקשנות  סירבו  ההסכם  תומכי 
את  ביטלו  אכזרית  ובאדישות  בטעותם, 

המתים והפצועים כ'קרבנות השלום'.
צפו,  שמתנגדיו  וכפי  הצער  "למרבה 
תועלת  של  קורטוב  הביא  לא  אוסלו 
מההטבות  אחת  אף   – אדרבה  לישראל. 
לא  יוזמיו  הבטיחו  אותן  המפליגות 
החמורות  הסכנות  שכל  בעוד  התגשמה, 
מהן הזהירו מתנגדיו אכן התממשו. על פי 
כל אמת מידה סבירה, תהליך אוסלו הוכח 
העת  והגיע  תקנה,  וחסר  מהדהד  ככשלון 

להודות בעובדה צורבת זו.
גם  מהיסוד  לשנות  יש  הזה,  "בהקשר 
את התפיסה הרווחת של משמעות קריסת 
המבנה  כל  ועמה  הפלסטינית,  הרשות 
ככלות  אחרי  אוסלו.  יוזמת  של  הרעוע 
כספית  תמיכה  העברת  המשך  אם  הכל, 
ולמשפחותיהם  טרור  מעשי  למבצעי 
מסוגלת  הרשות  בה  היחידה  הדרך  היא 
מנוס  שאין  הרי  ולהתקיים,  להמשיך 
ושפיות  התבונה  את  רב  בספק  מלהעמיד 

הדעת שבשימור מצב זה.
ניכוי  בענין  ישראל  ויתור  מזו,  "יתרה 
קשות  יפגע  רק  לא  הטרור'  'תשלומי 
אלא  שלה,  ההרתעה  ובכושר  באמינותה 
יהווה גם סטירת לחי מצלצלת לבני בריתה 
את  לאחרונה  שחקקו  האמריקני,  בסנאט 
חוק ’טיילור פורס‘, לפיו תקוצץ התמיכה 
לרשות אם לא תחדל ממימון טרוריסטים 

מורשעים.
של  הקרבה  הפיננסית  "הקריסה 
ישראל  על  כאיום  מוצגת  הרש“פ 
את  ויחריף  היציבות  חוסר  את  שיגביר 
שבטווח  שיתכן  אף  על  הבטחון.  בעיות 
אמת  של  מסוימת  מידה  קיימת  הקצר 
על  כאילוץ  אותה  לדחות  יש  זו,  בהערכה 
בטווח  הישראלית  האסטרטגיה  עיצוב 
מקריסתה  לחשוש  במקום  ארוך.  היותר 
האפשרית של הרשות כאיום, על ישראל 
להיחלץ  שמאפשרת  הזדמנות  בה  לראות 
מהדרך ללא־מוצא רוויית הסכנות לתוכה 

הוליך אותה הסכם אוסלו.
שינוי  את  לחולל  הנחוץ  "המפתח 
בקריסת  לראות  שיאפשר  התפיסה 
מתכתיבי  הפרדות  הוא  הזדמנות  הרש“פ 
ביושר  והתייצבות  הפוליטית  התקינות 
עם  להתמיד  במקום  לפיכך,  האמת.  מול 
פוטנציאל  שותף  מהווה  שהרש“פ  הכזב 
כפי  אליה  להתייחס  יש  עתידי,  לשלום 
חסר  אויב   – לעצמה  מתייחסת  שהיא 

אין  לישראל  לכן  ישראל.  של  פשרות 
את  לשמר  אחרת,  או  מוסרית  חובה,  שום 
מושבע  אויב  של  החברתי־כלכלי  המערך 
המחויב להכחדתה. נהפוך הוא: אם בכלל 
להביא  היא  כלשהי  חובה  עליה  רובצת 

להתמוטטותו".
למה  מאמרו  בהמשך  מתייחס  הוא 
הצער,  "למרבה  כי  וכותב  בעזה,  שקרה 
הזדמנות  את  לנצל  השכילה  לא  ישראל 
עצר  עבאס  מחמוד  כאשר  שנוצרה 
את  להקל  ופעלה  לרצועה,  המימון  את 
הלחצים בעזה כשאפשרה הזרמת כספים 
מקטאר למשטר החמאס. זהו מהלך שהוא 
כל  מזיק.  גם  אלא  תועלת,  חסר  רק  לא 
עוד ישראל תישאר לכודה בתוך מגבלות 
ערבי  עצמי  ממשל  שמתירה  המחשבה 
הומניטארית  עזרה  למתן  הצמדות  בעזה, 
באופן קונבנציונלי כפי שנעשה עד כה לא 

רק תנציח, אלא תחריף את המשבר.
במשך  פועל  אלה  שורות  "כותב 
למשבר  שהפתרון  להבהיר  כדי  שנים 
את  מחייב  אינה  בעזה  ההומניטארי 
קיימת  פירוקה.  את  אלא  שיקומה 
הוכחות  של  וגדלה  הולכת  הצטברות 
המונע  היחיד  שהדבר  כך  על  המצביעות 
נטישה המונית של עזה הוא כסף, או ליתר 
תושבי  הגירת  שיאפשר  כסף  העדר  דיוק 

הרצועה ליעדים יציבים יותר.
אינו  בעזה  ההומניטארי  "המחדל 
היתה  (עזה  במזומנים  מחסור  של  תולדה 
הנדיב  הבינלאומי  הסיוע  מקבלי  בין 
ביותר לנפש בתבל) או של העדר רוחב לב 
של  המחיה  תנאי  לשיפור  בנוגע  ישראלי 
מיליוני  כניסת  מתירה  (ישראל  תושביה 
טונות של סחורות כל שנה). כל זה לא תרם 
מאומה להכהות את העוינות של המשטר 
של  רווחתם  את  לשפר  או  ישראל  כלפי 
שהצמדות  כן  אם  ברור  הרצועה.  תושבי 
תכלית,  שום  תשרת  לא  מדיניות  לאותה 
למעט קיבוע התושבים מוכי הגורל בתוך 

מצבם העגום והמתדרדר.
גורל  כלפי  האכזרית  "האדישות 
למשטר  מוגבלת  אינה  הכללי  הציבור 
פחות  לא  מאפיינת  והיא  בעזה,  החמאס 
ברמללה  הרש“פ  של  הממשל  סגנון  את 
הציבור  על  רב  קושי  להטיל  מוכנה  אשר 
מופחת  מעט  סכום  לידיה  לקבל  במקום 
המיועדים  התשלומים  בניכוי  מישראל, 

למבצעי טרור מורשעים".

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ
הארכת מועד

למכרז 24/2019
מיתוג, פרסום ועבודות עיצוב גרפי
בחברה ובמנהלת הסכם הגג שדרות

המועד האחרון להגשת הצעות: 8/7/2019 שעה 15:00, במסירה ידנית 
בלבד במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר לב 6 שדרות (לתיבת המכרזים).
כל יתר התנאים כפי שפורסם בגלובס ובהמבשר ב-4/6/19 - ללא שינוי.

מכרזים:  - שדרות  עיריית  באתר  הבהרה  לשאלות  תשובות 
.www.e-sderot.org.il

אמנון קוזניץ - מנכ"ל החברה



המבשר | יום חמישי, י' בסיון תשע"ט | עמוד ה

אוסטריה: עיריית קויברסדורף 
תשקם את בית הכנסת הגדול העתיק

מאת א. למל

קויברסדורף  עיריית 
רכשה  כי  הודיעה  שבאוסטריה 
בית  מבנה  את  פרטי  מגורם 
לשקם  ובכוונתה  העתיק  הכנסת 
תוך  המבנה  את  מחדש  ולבנות 
לעורר  בתקוה  גדולה,  השקעה 

את התיירות היהודית בעיר.
אחת  היתה  קויברסדורף 
באזור  היהודיים  היישובים 
הקדו־ הקהילות  כשבע  שצוין 
אייזנש־ דויטשקרץ,  לצד  שות 

טט, קיטסה, פראנקירכן, לקנבך 
ומטרסדורף.

בתקשורת  הדיווח  פי  על 
מר  המחוז  ראש  המקומית, 
כוללות  התכניות  כי  דוסקוזל 
שיפוץ בית הכנסת שהינו מבנה 
תרבותי  למרחב  רשום,  עתיק 
העוסקים  ותערוכות  לאירועים 
בורגנ־ של  היהודית  במורשת 

לנד. 
בשנת  נחנך  הכנסת  בית 

בית  כמבנה  שרד  והוא  תר"ב 
הושחת  באזור.  היחיד  הכנסת 
על ידי הנאצים והוחזר לקהילה 
המלח־ לאחר  בווינה  היהודית 

מה, אך נותר ללא שימוש
נרכש  המבנה  תשנ"ד  בשנת 
לה־ בתקוה  פרטי  ארגון  ידי  על 

אך  תרבותי,  למקום  אותו  חזיר 
רכ־ העיריה  צלחה.  לא  היוזמה 

שה אותו מהארגון בכדי להפכו 
למקום זכרון יהודי.

כמה  ייקח  העבודה  ביצוע 
מש־ עם  בהתייעצות  זאת  שנים 

רד המונומנטים הפדראלי.

מאת א. למל

בשוודיה  העליון  המשפט  בית 
דחה את עתירתם של שליח חב"ד 
בעיר גטבורג, הרב אלכסנדר נמדר 
60 של  קנס  לשלם  יאלץ  והוא   –
של  יהודי  חינוך  ב'עוון'  יורו  אלף 

ילדיהם.
מטעמים  לומדים  הילדים, 
ולא  בביתם  הוריהם  עם  מובנים 
לק־ כדי  הממלכתי,  הספר  בבית 

מסתמכים  הם  יהודי.  חינוך  בל 
שניתן  הקובע  השבדי  החוק  על 
בתנאים  בבית,  ילדים  לחנך 

מיוחדים.
כחמש  לפני  החלה  הסאגה 
שנים כשצלצל הטלפון בביתו של 
השני  בצדו  נמדר.  אלכסנדר  הרב 
עירוניים  גורמים  היו  הקו  של 
על  ולמשפחתו  לרב  שהודיעו 
ההחלטה לאסור עליהם לחנך את 
ילדיהם בתכנית חינוך ביתית. "זה 

מנוגד לחוק", אמרו להם. 
בגטבורג  העירוניים  הגורמים 
עומד  אינו  נמדר  הרב  כי  החליטו 

להע־ המאפשרים  בקריטריונים 
והחליטו  ביתי,  חינוך  לילדים  ניק 
הילדים  את  לשלוח  אותם  לחייב 
לומ־ שם  הממלכתיים,  למוסדות 

דים גם גויים. 
הרב אלכסנדר נמדר, אב ל־11
לומדים  ארבעה  מתוכם  ילדים, 
בתכנית חינוך ביתית. הוא ומשפ־
חתו הגיעו לשבדיה לפני 23 שנים 
ומאז משמשים כתובת עבור אלפי 
יהודים  ותיירים  מקומיים  יהודים 
רחבי  מכל  לשבדיה  המגיעים 

העולם.
לה־ הספיק  לא  עוד  הרב 
והעיריה  מההודעה,  תאושש 
משפטית  תביעה  נגדם  הגישה 
שדרשה מהם לשלוח את ילדיהם 
ממלכתי.  ספר  לבית  הקטנים 
ההורים סירבו, נאבקו עם החלטת 

העיריה והפסידו.
לא  ומשפחתו  נמדר  הרב 
לערכאה  וערערו  ידיים  הרימו 
ביהודים  נעזרו  הם  יותר.  גבוהה 
ששיגרו  בעולם  שונים  ממקומות 
לאפשר  ביקשו  שבהם  מכתבים, 

להעניק  להמשיך  נמדר  למשפחת 
הלחץ  בבית.  יהודי  חינוך  לילדים 
בתבי־ ניצחו  והם  עזר  הציבורי 
התיר  משפט  בית  בהחלטת  עה. 
ללמוד  המשפחה  לילדי  השופט 
של  לחוק  בהתאם  ביתי,  בחינוך 
ביתי  חינוך  המאפשר  שבדיה, 

בנסיבות מקלות. 
הגישו  זו,  החלטה  על  ערעור 
רשויות החינוך בעיר לבית משפט 
דת  של  סיבה  כי  שטענו  העליון 
של  למעמד  זכאיות  אינן  ובטחון 

'נסיבות מקלות'.
המשפט  בית  הפלא  למרבה 
התבי־ את  לדחות  החליט  העליון 
הס־ את  לשלם  נדרשים  והם  עה 

כום העצום עד יום שישי הקרוב. 
בנוסף, הם חויבו בתשלום הוצאות 

משפט בסך 30 אלף דולר.
מהציבור  מבקש  נמדר  הרב 
בתשלום  אתו  להשתתף  הרחב 
אמור  הוא  אותו  תשלום  הקנס. 
שישי  יום  עד  במלואו  להעביר 
www.charidy.com/) הקרוב

.(sweden

חמש שנים לאחר שהחלה התביעה
בית המשפט העליון בשבדיה החליט לחייב את רב קהילת 

גטבורג בקנס בסך 60,000 יורו על חינוך יהודי של ילדיו
בצעד בלתי מובן לחלוטין ולמרות שהוצגו בפניהם נתונים על טיב החינוך ועל 
האנטישמיות בשבדיה שאינה מאפשרת לילדים יהודים להסתובב חופשי דחו 

השופטים את הערעור ^ יהודים מכל העולם משתתפים בתשלום הקנס 
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קבוצת פנינסולה בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר תוצאות הנפקה ע"פ דוח הצעת מדף

2019 שביצעה החברה,  ביוני   11 מיום  לציבור  הנפקה  תוצאות  בדבר  לפרטים 

 (3 (סדרה  אופציה  וכתבי   (2 (סדרה  אופציה  כתבי  ושל  רגילות  מניות  של 

ר'   ,2019 ביוני   10 ביום  החברה  שפרסמה  מדף  הצעת  דוח  פי  על  החברה,  של 

בכתובת: ערך  ניירות  רשות  של  ההפצה  באתר  החברה  שפרסמה  מיידי  דוח 

magna.isa.gov.il ו/או באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב 

.maya.tase.co.il :בע"מ בכתובת

ח"כ פרג' והח"כ לשעבר מוסי רז הודיעו 
על ריצה משותפת לראשות רשימת מרצ

מאת כתב 'המבשר' 

ח"כ עיסאווי פרג' וחבר הכנסת 
לשעבר מוסי רז, הודיעו אתמול כי 
ירוצו יחדיו לראשות רשימת מרצ 

לקראת הבחירות המתקרבות. 
בהודעה שפרסם רז הוא טוען 
ישראל  של  השמאל  מפלגת  כי 
כש־ לבחירות  להתמודד  צריכה 
וערבי  יהודי  עומדים  בראשה 

שיכהנו יחד בראשות. 

עיתונאים  לשאלות  במענה 
הודה רז כי הוא וחברו עדיין אינם 
את  בפועל  ינהלו  כיצד  יודעים 
את  ביניהם  יחלקו  ואיך  המפלגה 
והסמ־ שלה  הראשות  תפקידי 

כויות הנלוות אליהם. 
בראשותנו  "מרצ  לדבריו: 
ישראל  לאזרחי  בשורה  תהיה 
ציבור  יש  והיהודים.  הערבים 
צי־ הזו,  לשותפות  שמייחל  גדול 

ואיתה  מרצ  את  לחזק  שיוכל  בור 

את השמאל הישראלי כולו ולתת 
מדי־ מול  ישראל  לאזרחי  תקוה 

ניות ההסתה של נתניהו".
דבריו:  על  הוסיף  פרג'  ח"כ 
לתקוה  זקוק  הישראלי  "השמאל 
ערבית  יהודית  שותפות  בדמות 
נתן  הערבי  הציבור  אמיתית. 
במרצ  אמון  האחרונות  בבחירות 
השות־ את  להעצים  עלינו  וכעת 

ערבי  שמאל  בניית  בדמות  פות 
יהודי חזק ומשפיע".

נופש במחשבה תחילה 

ש. תפילינסקי ביטוי הולם |

על  לדבר  מתאים  ולא  ראוי  לא  אמת, 
יציאה לחופשה כה סמוך ונראה ליום חג מתן 
הקדושה  התורה  את  קיבלנו  כעת  רק  תורה. 
של  לכיוונן  עין  בחצי  פוזלים  אנו  וכבר 
למיניהן?  חופשות  על  הרעשניות  הפרסומות 
כזו  סיטואציה  מתוארת  השבוע  בפרשת   –

יהודים  כפורענות. 
'תינוק  כאותו  שנהגו 
הספר',  מבית  הבורח 
זמן  שבתכיפות  שעה 
הם  התורה'  ל'קבלת 
ביציאה  כבר  עסקו 

לענייני העולם הזה.
כעת  זאת,  בכל 
למה  להתייחס  הזמן 
יהיה  שבהמשך 
בו  הזמן  כעת  מאוחר. 
ישנם הרוכשים כרטיסי 
ומזמינים  טיסה 
מקומות ברחבי העולם 
בשלהי  ישהו  שם 
הקיץ. כעת אפוא הזמן 
בענין  חושבים  לעשות 

זה.
אדם אחראי מתכנן 
צעדיו,  את  היטב 
מעשיו  את  מכלכל 

מתייעץ ברבו ומחשב בכל  בתבונה ובהשכל, 
דבר הפסד כנגד שכר, הן מבחינה רוחנית והן 

מבחינה פיננסית כלכלית.
טרם  המחשבה,  את  לעורר  רק  חשוב 
התופעה  לאחרונה  אמנם  דברים.  על  סוגרים 
תאוצה.  צברה  לחופשות  לחו"ל  יציאה  של 
זה יותר זול ויותר מוצלח, יאמרו רבים. חשוב 
אבל לברר קודם את ההלכה ולהיוועץ במורה 
אינה  לחו"ל  שהיציאה  לשכוח  אסור  הוראה. 
כללים  ישנם  הלכתית.  מבחינה  פשוט  דבר 
בענין וכמה אופני היתר. רצוי לברר זאת קודם.

ברור גם שיש לוודא כי מקום הנופש הינו 
מקובל מבחינת כשרות. לא בכל פרסום קורץ, 

לבן,  גבי  על  שחור  'כשר'  המילה  מופיעה  בו 
האמת היא אכן כך. יש לברר זאת היטב קודם 
כדי שלא ליפול לעגמות נפש כפי שקרה כבר 

בעבר לנופשים רבים.
לנפוש  אפשר  אכן  האם  השאלה,  ולעצם 
נסיעה  שעות  במרחק  הקדושה  בארצנו 
לעומת  מהבית 
מוחלטת  התנתקות 
מכל הטרדות והדאגות 
מעבר לים? – התשובה 
תלוי  כן.  בהחלט  היא 
מוכן  אתה  כמה  רק 
מאמצעי  להתנתק 

התקשורת השונים.
ואינך  במידה 
לגמרי,  מתנתק 
והמטלות  הדאגות 
עד  אחריך  ירדפו 
שלך  המרוחק  החופש 
באיי הים הקריביים או 
ובכל  הרחוק  במזרח 
הודות  בעולם,  פינה 
הטכנולוגיה  לפלאי 
ואם  העכשוויים, 
כל  לכבות  תבחר 
מכשיר סלולרי ובאמת 
אתה  יכול  להתנתק. 
נקי  ראש  עם  בארץ  כאן  בשקט  זאת  לעשות 

מבחינה הלכתית גם.
יוצאי דופן הם אישי ציבור בכירים ביותר, 
מפגש  מנוח בכל  להם  נותנים  שאנשים אינם 
רב,  בהוראת  לכאורה,  יכולים  אלו  אפשרי. 
אדם  בשום  לפגוש  לא  כדי  למרחק  לנדוד 
העלול להזכיר להם את שלל טרדותיהם. אך 
את  למצוא  בהחלט  יכולים  מהשורה  אנשים 

מנוחת דעתם בקרבת מקום. 
שוב, זו רק הערה בזמנה למקדימי תכנון. 
בחשק  כולנו  נחזור  לתלמודו.  יחזור   – כעת 
התורה  את  ללמוד  והגמרא  הסטנדר  אל  רב 
הקדושה שקיבלנו אותה ברוב רגש ותשואות. 

אדם אחראי מתכנן 
היטב את צעדיו, 

מכלכל את מעשיו 
בתבונה ובהשכל, 

מתייעץ ברבו ומחשב 
בכל דבר הפסד כנגד 

שכר, הן מבחינה 
רוחנית והן מבחינה 
פיננסית כלכלית

נדחתה בקשה לאישור תביעה 
ייצוגית נגד רשות האכיפה והגביה

מאת שלמה גרין

מרכז־ המחוזי  המשפט  בית 
לוד בשבתו כבית משפט לעניינים 
מנהליים דחה בקשה לאישור תו־
האכיפה  רשות  נגד  ייצוגית  בענה 
חשבון  דף  ניהול  בענין  והגביה 
בתיק  החייבים  לכל  משותף 
מהטעם  זאת,  לפועל.  הוצאה 
פיצוי  שעניינה  בתביעה  שמדובר 
שה־ מאחר  וכן  השבה,  ולא  כספי 
אינם  התובענה  נשוא  תשלומים 
לפי  אחר'  חובה  'תשלום  מהווים 

חוק תובענות ייצוגיות.
בקשה  הגיש  המבקש 
נגד  ייצוגית  תובענה  לאישור 
עורכת  היא  כי  בטענה  הרשות, 

לכל  משותף  אחד  חשבון  דף 
לפועל,  הוצאה  בתיק  החייבים 
לכל  נפרד  דף  מנהלת  ואינה 
חישוב  מכך,  כתוצאה  חייב. 
הט־ ושכר  ההוצאות  הריביות, 

למועד  בהתאם  נעשים  רחה 
את  הראשון  החייב  קיבל  בו 
שבו  המועד  לפי  ולא  האזהרה 
קיבלו כל אחד מן החייבים. עקב 
מחויבים  התובע,  לטענת  כך, 

החייבים האחרים ביתר.
קיבל  המשפט  בית  כאמור 
והג־ האכיפה  רשות  עמדת  את 
ביה וקבע, כי לאחר שהובהר כי 
פיצוי  שעניינה  בתביעה  מדובר 
מתקיים  לא  השבה,  ולא  כספי 
11 שבפרט  ההשבה  של  היסוד 

בתוספת השניה לחוק תובענות 
ייצוגיות.

כי  המשפט,  בית  קבע  עוד 
התובענה  נשוא  התשלומים 
חובה  'תשלום  בבחינת  אינם 
בתוספת   11 פרט  לצורך  אחר' 
תוב־ להגיש  ניתן  לפיו  לחוק, 

רשות  נגד  "תביעה  שהיא  ענה 
שלא  שגבתה  סכומים  להשבת 
כדין, כמס, אגרה או כל תשלום 
ציינה  השופטת  אחר".  חובה 
בהחלטתה, כי "לא סביר לקבוע 
ידי  על  המשולמים  שתשלומים 
החייב לזוכה, אפילו נגבו על ידי 
הזו־ של  הארוכה  כידו  המדינה 

כה שלא כדין, והגיעו לכיסו של 
הזוכה, הם 'תשלום חובה אחר'".
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מודיעין אנרגיה מדווחת על באר מסחרית 
שלישית בפרויקט קידוח בקליפורניה

מאת שלמה גרין

כי  הודיעה  אנרגיה  מודיעין 
 North Chardonnay בקידוח 
בפברואר  דיווחה  בו  בקליפורניה, 

משמעותיים,  פטרוליום  סימני  על 
תוצאות  ההפקה.  מבחני  הסתיימו 
שנ־ הבאר  כי  מאשרות  המבחנים 
קדחה הינה מסחרית, והיא תהפוך 
ממנה  בפרויקט  השלישית  לבאר 

מפיקה מודיעין נפט. 
אשר  ההפקה,  מבחני  במהלך 
בוצעו ללא המרצות, קצב ההפקה 
חביות  כ־157  על  עמד  הממוצע 
במה־ ונמכרו  הופקו  סה"כ  ליום. 

חביות   4,072 ההפקה  מבחני  לך 
בפרויקט  ההפקה  מתחילת  נפט. 
ועד   2017 בסוף   Grapevine
משתי  הופקו   ,2019 לאפריל 
בפרויקט  הפעילות  הבארות 

כ־213 אלף חביות נפט.
השותפות  פרסמה  ב־2018 

ובו  מותנים,  משאבים  דו"ח 
בפרויקט  הנפט  משאבי  הוערכו 
בכוונת  חביות.  מיליון  בכ־11.9 
בתקופה  לפרסם  השותפות 
מעודכן,  רזרבות  דו"ח  הקרובה 
נתוני  על  גם  היתר  בין  שיסתמך 

ההפקה מהבאר השלישית. 
 22.3% של  החזקה  למודיעין 
השות־  .Grapevine בפרויקט 

בפיתוח  ממשיכים  בפרויקט  פים 
קידוחים  ביצוע  לרבות  המאגר, 
קידוח  הפרויקט.  בשטח  נוספים 
לה־ צפוי  בפרויקט  הבא  הפיתוח 
תבצע במחצית השניה של 2019. 

השגרירים לשעבר נגד מינוי איוב קרא לשגריר
שגרירי ישראל לשעבר במצרים מפצירים בראש הממשלה נתניהו לדבוק במינוי דיפלומטי לתפקיד 

השגריר בקהיר ולא להשתמש בו למינוי פוליטי

מאת דוד שמואלי

ישראלים  שגרירים  תשעה 
במצרים  ישראל  כנציגי  שכיהנו 
בעבר, פנו לראש הממשלה בנימין 
לפיהם  הדיווחים  בעקבות  נתניהו 
הוא מעוניין למנות את השר איוב 

קרא לתפקיד השגריר בקהיר.
לנתניהו  קראו  השגרירים 
לתפ־ פוליטי  מינוי  למנות  שלא 
כישורים  לדבריהם  הדורש  קיד 
בהחלטת  ולדבוק  דיפלומטיים, 
החוץ  משרד  של  המינויים  ועדת 
לתפקיד  אורון  אמירה  את  למנות 

השגרירה.

במצרים  ישראל  שגרירי  "אנו 
בבקשה  אליך  פונים  לשעבר 
לכהונת  פוליטי  ממינוי  להימנע 
ולהעדיף  במצרים  הבא  השגריר 
שעשתה  המקצועית  הבחירה  את 
החוץ  משרד  של  המינויים  ועדת 
אמירה  המיומנת  בדיפלומטית 
רב  ניסיון  בעלת  שהיא  אורון 
כתבו  התיכון",  המזרח  בענייני 

התשעה.
לש־ "בנוסף  כי  ציינו  הם 

היא  הערבית  בשפה  ליטתה 
ישראל  בשגרירות  שירתה 
מצ־ מחלקת  את  ניהלה  בקהיר, 

באנקרה.  ישראל  את  וייצגה  רים 

במצרים  שגרירותנו  של  מעמדה 
שתיענה  מקווים  ואנו  לנו  יקר 

לפנייתנו".
השגרירים  חתמו  המכתב  על 

אפ־ בן-עמי,  גדעון  אמיתי,  יעקב 
רים דובק, שלום כהן, יצחק לבנון, 
שמעון  סולטן,  דוד  מזאל,  צבי 

שמיר ואלי שקד.

שלושה פועלים נפצעו בנפילה לבור
מאת חיים מרגליות

לתוך  נפלו  פועלים  שלושה 
עבודתם  כדי  תוך  עמוק  מיכל 
ובשר  עוף  מוצרי  לייצור  במפעל 

שבסמוך לצומת גילת. 
באיחוד  חובש  אדלר  שוקי 

חובשים  עם  "יחד  סיפר:  הצלה 
לשלושת  סיוע  הענקנו  נוספים 
צוותי  ידי  על  שחולצו  הפועלים 
כשהם  נפלו  אליו  מהמכל  כיבוי 
במצב קשה ובינוני. לאחר מכן הם 
רפואי  טיפול  קבלת  להמשך  פונו 

בבית החולים".

מתחקור ראשוני של שוטרים 
כי  החשד  עולה  למקום  שהגיעו 
לתוך  חפץ  נפל  עבודתם  במהלך 
בור. פועל שירד לבור נפגע כתו־

צאה משאיפת אוויר לא נקי ושני 
חבריו שבאו לחלצו נפגעו אף הם. 
הועבר  נמשכת,  המקרה  חקירת 

דיווח לחוקר תאונות עבודה.

השר ארדן: "על האו"ם להפסיק לקדם ארגוני חרם"
להת־ כדי  כי  ציין  ארדן  השר 

מודד בהצלחה עם הטרור חייבים 
להתמודד עם ההסתה לטרור כמו 
הפלסטינית  ברשות  שקיימת  זו 
יהודים  שרצח  ילדים  שמחנכת 

ביותר  המכובדת  הדרך  היא 
למות ומממנת משפחות מחבלים. 
"האדרה של מחבלים והפצת הש־
הגורם  הם  לטרור  וההסתה  נאה 
המרכזי שמוביל לפיגועים", אמר.

האו"ם  לתת־מזכ"ל  הציע  הוא 

רלוונ־ לגורמים  הכשרה  לקיים 
טיים בתחומי המודיעין, האבטחה 
לקיים  הציע  וכן  בטרור  והלחימה 
פורום שרי בטחון פנים בינ"ל בה־
לפורום  כהמשך  האו"ם  שתתפות 

שהקים השר לפני כשנה.

"נשמח להעמיד לרשות האו"ם 
את הנסיון והידע שנצברו במאבק 
בטרור בדגש על ההתמודדות עם 
לטרור  ההסתה  היחידים,  טרור 
עם  והתמודדות  ברשת  ולאלימות 

הקצנה ושביתות בבתי הכלא".

  המשך מעמ' ראשון

הודעות חוק תכנון ובניה - 13/06/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 13/06/19

הערב יום השנה השלושים 
למרן בעל 'מנחת יצחק' זצוק"ל 

החרדית'.  'העדה  של  שרות 
בהדרתם  יופיעו  הכינוס  במהלך 
ישיבות  וראשי  רבנים  אדמו"רים, 
זכרונו  את  יעלו  אשר  שליט"א 

הטהור של בעל ההילולא.
מחר ביום השישי אחרי תפלת 
שחרית ברוב עם בביהמ"ד זופניק, 
יעלו המוני תלמידיו ומוקירי זכרו 
המשפחה  בני  בראשות  הטהור 
בהר  מנוחתו  למקום  שליט"א 
בית  מראשון  מרום  מול  הזיתים 
לש־ וואהלין,  בחלקת  מקדשינו 

צרות  על  בוכ"ע  לפני  שיח  פוך 
ולישועת  ומעוקותיהם  ישראל 

אבטחה  סודרה  והפרט.  הכלל 
במקום.

ביום ראשון פר' בהעלותך י"ג 
בישיבת  הש"ס  סיום  יתקיים  סיון 
מנחת יצחק בני ברק בבניני הישי־
ברחוב  ולזכרו  לשמו  שנבנו  בה 
בהשתתפות  ברק,  בני   8 הושע 
ישיבות  וראשי  רבנים  אדמו"רים, 
את  נס  על  יעלו  אשר  שליט"א 
המשא  את  זיע"א.  מרן  של  זכרו 
מרכזי ישא נשיא הישיבה אדמו"ר 
דושינסקיא  צבי  יוסף  בית  ור"מ 
שליט"א. במעמד זה יחולקו תעו־
דות הוקרה לתלמידים אשר עמדו 

על המבחן אצל גדולי ישראל.

  המשך מעמ' ראשון
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ירושלים | מכירהֳ
ענקית,  דירה  בתנובה,  למבינים! 
נוף מיוחד, שוורץ נדל"ן -052-765

6888
[20052774]

מרווחת  חדרים   5 ברוך,  במקור 
סוכות  ומושקעת,  מפוארת 
חניה  מעלית,  נוף,  ק"ד,  גדולות, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  פרטית, 

6888
[20052773]

מרווחת,  חדרים   3.5 צבי,  בנוה 
אוויר,  כיווני   3 ומוארת,  משופצת 
2,300,000 ענקית,  סוכה  מרפסת 
ש"ח שוורץ נדל"ן 052-765-6888

[20052772]

חדרים   3 לביהמ"ד,  קרוב  בבעלז 
נוחה,  קומה  מאוד,  מרווחת 
אפשרויות  ענקית,  סוכה  מעלית, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  הרחבה, 

6888
[20052771]

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

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20052770]

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

765-6888
[20052769]

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
[20052768]

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

6888
[20052767]

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

6888
[20052766]

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
[20052765]

בגוש 80, דירת 4 חדרים, משופצת 
סוכה  מרפסת  גבוהה,  ברמה 
נוחה,  קומה  מעלית,  חזית,  גדולה, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052764]

2.5 בגאולה  ונדירה!  מיוחדת 
חדרים, 63 מ"ר, + 2 מרפסות סוכה 
לסגירה),  מאוד (אפשרות  גדולות 
אוויר.  כיווני   3 להרחבה,  אופציות 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052763]

בנין  ביואל  בבלעדיות  מציאה!! 
 + מעלית   + מטר   115 חד   4 חדש!! 
052- 2820.000שח  רק  גדולה  סוכה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20052750]

חדרים   4 אילן  לבר  קרוב   80 בגוש 
כ100 מ"ר קומה שניה עם חזית תיווך 

צביקה רוזן 052-763-4444
[20052749]

בגאולה קרוב לשנלר 4 חדרים - 100
בטאבו,  פרטית  חצר  מ"ר   80  + מ"ר 
משופץ כחדש, 3,500,000 ש''ח תיווך 

צביקה רוזן 052-763-4444
[20052742]

4 דירת  למכירה  משה  לזכרון  קרוב 
מרכזי,  מזגן  ברמה,  משופץ  חדרים, 
חדרים  ריהוט,  כולל  הורים,  יחידת   +
מזרח   : צדדים  נוחה,  קומה  ענקיים, 
ומערב . 2,150,000 ש"ח תיווך צביקה 

רוזן 052-763-4444
[20052741]

מבחר   !! משה  ובזכרון  ברוך  במקור 
שניה,  ויד  חדשות  למכירה  דירות 
תיווך   . גן  דירות  גם  נוחות,  קומות 

צביקה רוזן 052-763-4444
[20052740]

מעולה,  במיקום  חד'   3 א'  ברמות 
נוף, משופצת, חצר, יחידה מניבה. 

054-8455678
[20052714]

באריאל  מציאה!!בונבונירה  ממש 
יחידת   + ל -4חד'  מחולקת  מטר   135
לחודש.  ב-4600  מושכרת  -3חד 
052-7658-638 3200.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052690]

4 בשטראוס  מפוארת  בונבונירה 
רק 2060.000ש"ח -052 מטר  חד 80 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052689]

רק  ק"א  מטר  כ50  חד   2 ילין  בדוד 
1270.000 שח טאבו רגיל -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052688]

בונבונירה  בפולנסקי  בבלעדיות! 
בגג  מחסן   + מטר  כ-80  חד   3.5
אופציות  ביותר!!  מושקעת  -5מטר 
052-7658-638 2150.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052687]

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]

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 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,800,000
מ"ר.   75 חדשה,  ק,   2.5 חד',   3 יואל 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052298]

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]

בכיכר  זוכה!!  הקודם  במחיר!!  ירדו 
מטר 4200.000שח  חנות 135  השבת 
052-7658-638 חזק  הכי  מיקום 

"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]

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]

מ"ר,   70 שערים  במאה  בהזדמנות! 
ב-  מושכרת  יחידות,  ל-3  מחולקת 
052-  . ש''ח   1,550,000 ש''ח   6,400

7158024
[20051950]

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

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

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

"היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

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

הנדלס"
[20051757]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

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

הנדלס"
[20051595]

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

הנדלס"
[20051594]

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

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

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

תשלום 052-7658-638
[20051485]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

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

הנדלס"
[20051414]

מדהימה  פנטהוז  דירת  חיים  בדברי 
 ,40 לעוד  בניה  התר   + מטר   180
שיא  מיקום  וחזית,  מדהים,  נוף 
052-7658-638 4800.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

בונבונירה  דירת  בבלוי  במחיר!!  ירדו 
2030.000 רק  ק"א  מטר   80 חד   3
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20051351]

ירושלים | השכרה
יפה  חד'   2 הצדיק  בשמעון  בלעדי 
ומרוהטת  משופצת  ממוזגת  במיוחד, 
מר"ח תמוז, תיווך ישיר 02-6510266
[20052755]

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]

חגי 4 חד' חדשה ק"א 80 מ"ר מרוהט 
80 ק"ג  חד'   4 סורוצקן   * מרפסת.   +
תיווך -02 ומרפסת.  נוף   + מ"ר 6,500 

053-3179474 ,5379474
[20052389]

מ"ר,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
מרוהט, 8,500 ש''ח * זכרון יעקב ק"א 
חיים 3 דברי  ענקית *  מרפסת  חד'   5
 ,02-5379474 תיווך   $1,550 ק"3 חד' 

053-3179474
[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]

ירושלים | חנויות ומחסנים
תנובה  מול  שמגר  ברחוב  להשכרה 
נגישות  מחסן  מ"ר   16  + מ"ר  כ85 
מרפאה,  קופ"ח/  לחנות/  מתאים 
מע"מ   + ש''ח   16,000 מטרה  ולכל 
רוזן -052 צביקה  תיווך  בלעדי  מיידי 

763-4444
[20052739]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
דירות  של  גדול  מבחר  במשרדינו 
בפרויקטים מובילים ברחבי העיר 

"לכוביצקי נכסים"03-7297690
[20052761]

ויפה  גדולה  ק"ה  חד   5 בלנדא 
"לכבוצקי  וחניה   + לנוף  פתוחה 

נכסים"03-729-7690
[20052760]

ק"ב  חד'   4 בבניה  אהרון  ברמת 
"לכוביצקי נכסים"03-729-7690

[20052759]

חזית  ק"א  חד'   5 בפוברסקי 
"לכוביצקי נכסים"03-729-690

[20052758]

בתחילת ר' עקיבא 3.5 חד' חדשה 
(מושכרים)  וחנייה  מחסן   +

"לכוביצקי נכסים"03-729-7690
[20052757]

נדירה  ענקית  דירה  ברמח"ל 
מפלסים  בשני  מטר  כ280  גודלה 
"לכוביצקי  ושקט  קטן  בבניין 

נכסים "03-729-7690
[20052756]

כחדשה  משופצת   3.5 בבורוכוב 
25מ"ר  א.הרחבה   + חזית  ק"ב 
03- "אפיק-נכסים"  1,490,000ש"ח 

5791514
[20052737]

יפהפיה  5ח'  רמבם  באזור 
נוף   + מעלית   + חזית  ק"ד  מושקעת 
03- "אפיק-נכסים"  2,350,000ש"ח 

5791514
[20052736]

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

נכסים" 03-5791514
[20052735]

חזית  ק"א  3ח'  יגאל  באזור 
"אפיק-נכסים"  מיידי  1,485,000ש"ח 

053-3128884 03-5791514
[20052734]

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

[20052733]

שמורה  ענקית  ד.גג  יהושע  באזור 
חזית  ק"ג  280מ"ר!  7ח'  מאד! 
03- "אפיק-נכסים"  3,400,000ש"ח 

5791514
[20052732]

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

053-3128884 5791514
[20052731]

ענקית  140מ"ר  ויזניץ  באזור 
חזית  ק"ב  ענקית  סוכה  גדול  סלון 
בק"ק  יח"ד  לבנית  אופציה   + 3כ"א 
03- "אפיק-נכסים"  2,600,000ש"ח 

5791514
[20052730]

בני ברק | מבנים ומגרשים
בהזדמנות להשכרה 100 מ"ר ק"א 
בלב חזון איש-זכרון מאיר מתאים 
תיווך  חסידות   / כולל  לבהכנס/ 

03-8050080
[20052748]

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]

מלובלין,  בהחוזה  מזומן!  לבעלי 
טאבו משותף 60 מטר מושקע ביותר 
רק 680.000שח 052-7658-638 ק"ב 

"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
אנחנו  דירה?  לקנות  מחפש  חדש! 
כל  את  לך  נשלח  הנדלניס"ט  בתיווך 
באזורים  בשוק  החדשות  הדירות 
החרדיים בבית שמש ישירות למייל! 
שלחו  התפוצה,  לרשימת  להרשמה 
14NADLAN@GMAIL. ל-  מייל 
'צרפו  והמילים  שמכם  עם   COM

אותי'. השירות ללא תשלום!
[20052729]

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
מטופחת  חד'   3 בחדשים  בקריה 
052- לל"ת.  כחדשה  וממוזגת 

7173954
[20052752]

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

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

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 
צפת | מכירה

קומה  שמש,  מרפסת   + חד'   4 דירת 
לכינרת,  נוף  ועליונה,  ראשונה 
אפשרות  ללא  כחדשה,  משופצת 
ברחוב  רגילה,  משכנתה  לנטילת 
052- חרדי.  בנין  עשר,  האחד 

7137930
[20049226]

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]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
נוף  סלון   + חד'   2  * ארוח:  דירות   2
חדר  דירת   * חדש  מטבח  לכינרת, 
מתאימה לזוג, שכונת ראסקו, 10 דק' 
053- בשפע.  חניה  מלעלוב,  הליכה 

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]

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]

5 לביה"ז  לשבתות  חדשה  דירה 
052- למירון.  נוף   + מרפסות   2 חד', 

7115607
[20049077]

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]

 + חד'   6 דירת  חול  וימי  לשבתות 
נוף  וממוזגת,  מאווררת  ענק,  סלון 
צמודה,  חצר   + מיטות   25 לכינרת, 
במייל.  תמונות  לקבלת  אפשרות 

052-7160928
[20048276]

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 
ענק,  ג'קוזי  לזוגות,  בפוריה  צימר 
מאובזר,  מטבחון  מוצנעת,  בריכה 

ביה"כ. 052-7772913
[20052704]

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]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

[20051879]

אור הגנוז 
וילת נופש חדשה ומפוארת + חצר 
מיטות.   14 מדהים,  ונוף  גדולה 

053-4166610
[20045978]

ירושלים 
תקופות  לשבתות,  דירות  תיווך 
האזורים.  בכל  ארוכות  קצרות/ 

שוורץ 052-7600608
[20052753]

ויותר  לימים  חד'   4 כדורי  במתחם 
יפיפיה מאובזרת קומה 3 נוף + חזית 

053-3103285
[20052746]

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]

הגדלים ֶ כל  רכבים   " דניאל  הסעות   "
וטנדרים  מיניבוסים   10/14/16/20
ומפוארים  ממוזגים  חדשים, 
0527-10- תחרות.  ללא  במחירים 

10-20
[20052696]

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]

מלמד ַ דרוש  בירושלים  חסידי  לת"ת 
אחה"צ  לשעות  וחול  קדש  ללימודי 

פקס 02-5370499
[20052745]

דרושים  בירושלים  ותיק  לת"ת 
מספר תפקידים מלמד בעל ניסיון 
ועוזר  מכינה.  ולכיתת  גן,  לכיתות 
ניסיון),  (ללא  ונמרץ  צעיר  רבה 
או   072-2711544  – לפקס  קו"ח 

Itzikm@kivun.org.il למייל
[20052744]

דרוש  בירושלים  חשוב  לת"ת 
מפקח רציני וסמכותי ניסיון חובה 
תנאים טובים . קו"ח לפקס – -072
Itzikm@ למייל  או   2711544

kivun.org.il
[20052743]

לחברה בין לאומית מצליחה דרושים 
בשעות  לעבודה  רציניים  מועמדים 

הפנויות. 055-6789002
[20052718]

לת"ת חסידי בי-ם דרוש מלמד לכתה 
גבוהה שעות אחה"צ. 0737803551

[20052717]

בי-ם  אידיש  מבוסס  חסידי  לת”ת 
גן,  לכיתות  מומחה  1.מלמד  דרושים 
נמוכה,  לכתה  חול  לימודי  2.מלמד 

קו"ח לפקס. 02-5806118
[20052716]

מלמד  דרוש  בי-ם  חסידי  לת"ת 
קו"ח  בינונית  לכיתה  אחה"צ  לשעות 

לפקס: 073-7685298
[20052715]

דרושה אשת שיווק לפרוג, סניף ב"ב. 
 : למייל  קו"ח  חובה.  במכירות  נסיון 

yossi@prog.co.il
[20052667]

מימוש  לרפואה  אור  לחברת 
דרושה  בירושלים  זכויות 
דוברת  לשעה,  ש''ח   40 מזכירה 
חובה.  במחשבים  וידע  אנגלית 
פקס-   orlarefua@gmail.com

15326525332
[20052020]

מהבית,  לעבודה  מזכיר/ה  לחברה 
שעות   3-4 מסמכים.  להקלדת 
ש''ח  לא נדרש ניסיון, 4,000  ביום, 
* למשרד בשכונות החרדיות בי-ם 
ומענה  משרדית  לעבודה  פקיד/ה 
ש''ח   9,000 נוחות,  שעות  טלפוני, 
בתחום  פקיד/ה  בב"ב  למשרד   *
ש''ח   9,500  ,9:00-16:00 פיננסי, 

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]

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]

תפילין 
אצל  ולסופרים  לסוחרים, 
תפילין,  תקבלו  "וקשרתם" 
בהשגחת  מיוחדים.  ומחירים 
שירות  שטרן,  והגרי"מ  הבד"ץ, 

אישי. 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]

אומנות 

הכשרה  ללימודי  קבוצה  מתארגנת 

ומוקפדת  שמורה  באווירה  באומנות 

ברמה הידועה של אשת חיל. מותנה 

באין   0504154152 קבלה  בראיון 

מענה להשאיר הודעה.

[20052703]

השבת אבידה 

חג  איסרו  שני,  ביום  מצלמה  נאבדה 

בקווים  או  הרידינג  באזור  שבועות 

לב"ב, 052-7684307

[20052751]

ע"ש  ר"ת  תפילין  אבדו  תקופה  לפני 

המוצא  בי-ם.  הצפון  באור  י.מ.ד. 

יתוגמל ב 600 ש"ח! 0583-222-666

[20052738]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003

[20042291]

חובות  יד     שני  מעשר  ירושלמי:  היומי  דף  נז     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הי' (היראה)    משנה יומית: שבועות ז, ח - ח, א  

הלכה יומית: או"ח תקכז, ג-ה    רמב"ם יומי: עבדים ד-ו    שו"ע הרב - רב 
יומי: מז, ז וכשלומד - י    דף היומי - זוהר: תצוה, יב-יח    חפץ חיים: עשין, 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קיז. ז-ח  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:118:118:098:148:138:07סו"ז ק"ש מג"א
9:069:079:069:099:089:04סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:409:419:399:439:429:37סוף זמן תפלה מג"א
10:1710:1810:1710:2010:1910:15סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3912:4112:4012:4212:4112:38חצות היום
13:1513:1613:1613:1713:1713:14מנחה גדולה

19:5019:4719:5119:4719:4819:49שקיעת החמה
זמנים למחר

3:423:423:383:473:443:35עלות השחר
4:344:344:314:384:364:28זמן ציצית ותפילין

5:335:385:285:365:355:31הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6762954 הר סיני 15, ב"ב    תל אביב סופרפארם  הר סיני 054-5821935 יפו 29    בני ברק סופר פארם יפו ירושלים
אבן  רח'   077-8882390 צייטלין פארם  סופר    08:00 19:00עד  מהשעה   4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור
077-8881720 רח' אחד העם 9  מהשעה 19:00עד 24:00 גבירול 62 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופר פארם מגדל שלום
077- סופר פארם מרכז רפואי רמב"ם 8853507 רח' המלאכה 50 אזור התעשיה דרום    חיפה שופר סל דיל   נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00 סופרפארם 8882320 העליה השניה 10   רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח'  6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד אהרון   חולון
נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.205-
אתמול: 211.205-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
27-18

תל אביב
27-22

חיפה
26-20

גולן
28-18

טבריה
31-23

גליל
25-18

באר שבע
30-18

אילת
36-26

מזג האויר
ירידה קלה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית. תחול ירידה 
קלה בטמפרטורות והן ייעשו 

נמוכות מהרגיל בעונה. במהלך 
היום ייתכן טפטוף בעיקר בצפון 

הארץ.

שישי - מעונן חלקית, 
הטמפרטורות יעלו במקצת. עד 

שעות הצהריים ייתכנו טפטופים 
בצפון הארץ ובמרכזה.

שבת - בהיר עד מעונן 
חלקית ותחול עלייה נוספת 

בטמפרטורות אשר ייעשו רגילות 
לעונה.

ראשון - נאה עד מעונן חלקית. 
תחול עלייה נוספת בטמפרטורות 

ותחול הכבדה בעומסי החום.

ראשוןשבתשישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



בעקבות אירועי חומרים מסוכנים שהובלו לשריפת מיכליות

המשרד להגנת הסביבה אסר על חברת כימוטל 
מפרץ חיפה את העיסוק בגזים רעילים ודליקים
בחקירה התברר כי במקום לא הותקנו גלאים לזיהוי דליפת גזים, אין נוכחות של צוותי חירום ואין אמצעי 

מיגון נדרשים ^ בעקבות הממצאים החליט המשרד להגנת הסביבה שלא לאשר הימצאות של מכליות 
מסוג זה באתר

מאת חיים מרגליות

חומרים  אירועי  בעקבות 
מסוכנים שבהם אירע פיצוץ גפ"מ 
מכליות,  שתי  לשריפת  שהוביל 
על  הסביבה  להגנת  המשרד  אסר 
לע־ חיפה  ממפרץ  כימוטל  חברת 

סוק בגזים רעילים ודליקים.
שהמשרד  לאחר  באה  ההודעה 
לפרטיו  תחקר  הסביבה  להגנת 
שנגרם  מסוכנים  חומרים  אירוע 
כי־ חברת  של  רשלנית  מהתנהלות 

מוטל באתר החברה במפרץ חיפה. 
(גז  גפ"מ  לפיצוץ  הוביל  האירוע 
פחמימני מעובה, גז בישול) ולשרי־

פה של שתי מכליות גז מתוך יצירת 
לאחר  סביר.  בלתי  סביבתי  סיכון 
מנהלי  את  המשרד  זימן  התחקור 

החברה לשימוע במחוז חיפה. 
הטי־ ולנוכח  השימוע  בתום 

עונים שהושמעו במהלכו, החליט 
לאסור  הסביבה  להגנת  המשרד 
בגזים  העיסוק  את  החברה  על 
באמו־ השימוש  לרבות  רעילים, 

בגזים  העיסוק  את  ולאסור  ניה, 
דליקים, לרבות גפ"מ.

המשרד להגנת הסביבה מציין 
גלאים  מותקנים  לא  במקום  כי 
נוכחות  אין  גזים,  דליפת  לזיהוי 

אמצעי  ואין  חירום  צוותי  של 
האירוע  לנוכח  נדרשים.  מיגון 
הסביבה  להגנת  המשרד  החליט 
שלא לאשר הימצאות של מכליות 

מסוג זה באתר.
אינה  החברה  כי  עלה  עוד 
חומרים  באירועי  לטפל  ערוכה 
עליה  נאסר  לפיכך  מסוכנים. 
מסוכנים  חומרים  להוביל  גם 

חניית  ונאסרה  ודליקים  רעילים 
רעילים  גזים  המובילות  מכליות 
מורשים  באתרים  אלא  ודליקים 
להשלמת  עד  זאת  שכזו.  לחניה 
בהיתר  המפורטות  הדרישות  כל 
דעתו  את  שיניח  באופן  הרעלים 

של המשרד להגנת הסביבה.
מתחקור האירוע, אשר נעשה 
בין השאר בשיתוף עם רשות הכ־

באות, פיקוד העורף ואיגוד ערים 
כי  עולה  חיפה,  הסביבה  לאיכות 
בעקבות דליפת גז דליק ממכלית, 
אשר  החברה  באתר  פיצוץ  אירע 
מכליות.  שתי  לשריפת  הוביל 
לתחנת  סמוך  התרחש  זה  אירוע 
שהכיל  ולמחסן  בסולר  תדלוק 

חומרים מסוכנים.
דליפת  התרחשה  כך  על  נוסף 
מכלית  מתחתית  מותכת  גופרית 
הכוח  תחנת  באתר  החברה  של 
אורות רבין. בתחקיר ציינה החב־
רה כי האירוע נגרם כתוצאה מס־

וכי  המכלית  בתחתית  שנוצר  דק 
סיבת היווצרותו אינה ידועה לה.

סעודיה: טיל שיוט שירו המורדים בתימן 
פגע בטרמינל נוסעים ופצע 26 בני אדם 

פעילות הריסת בניה לא 
חוקית בכפר עקב

מאת חיים מרגליות

הג־ משמר  כוחות  בהובלת 
ובשיתוף  בנימין  וחטיבת  בול 
האוצר  ומשרדי  ירושלים  עיריית 
אכיפה  פעילות  בוצעה  והאנרגיה 
בלתי  בניה  נגד  מאוד  משמעותית 
שבמז־ עקב  לכפר  בכניסה  חוקית 

רח ירושלים. 
שלוותה  הפעילות  במסגרת 
בכלים הנדסיים פשטו הכוחות על 

חוקיים  בלתי  דלק  ותחנת  מבנה 
ומספר חנויות עם סככות לא בטי־

חותיות שנבנו בניגוד לחוק, סככות 
הרגל  הולכי  תנועת  על  שהקשו 

וכלי הרכב ברחוב הראשי בכפר. 
בית  נהרס  האכיפה  במבצע 
שנבנה  קומות  שלוש  בן  מגורים 
מכלי  ארבעה  נהרסו  כחוק,  שלא 
דלק גדולים ששימשו תחנת דלק 
מהם  מכלים  בכפר,  פיראטית 
של  ליטר  כ־9,000  הכוחות  שאבו 

סולר בטרם נהרסו. 
שבע  נהרסו  בפעילות  עוד 
ידי  על  כחוק  שלא  שנבנו  סככות 
בעלי חנויות בכניסה לכפר. בנוסף 
שהשי־ רכב  כלי  ארבעה  הוחרמו 

מוש בהם עלול לסכן חיים.
בסיום  הכוחות  יציאת  עם 
מתפרעים  מספר  החלו  המבצע 
הלוחמים  לעבר  אבנים  ליידות 
לפי־ באמצעים  בשימוש  שהגיבו 

זור הפגנות. 

קונגו: כ־1,500 בני אדם 
מתו ממחלת החצבת 

בנוסף מתו בקונגו כ־1,384 בני אדם בעקבות 
התפרצות נגיף האבולה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האנושות  של  האחורית  בחצר 
מבלי  אלפים  מתים  המודרנית, 
דווח  אתמול  לב.  לכך  שם  שאיש 
הרפובליקה  של  הבריאות  שר  כי 
הדמוקרטית של קונגו, אולי אילו־
נגה קלנגה, הודיע כי במדינת הענק 
בני  מיליון  מ־85  למעלה  חיים  בה 
החצבת  בהתפרצות  מתו  אדם, 
לדבריו  חולים.  כ־1,500  הנוכחית 
חולי  מכלל  אחוז  ב־1.8  מדובר 
מערכת  ידי  על  שאותרו  החצבת 

הבריאות. 
שר הבריאות של קונגו הוסיף 
כי הדרך היחידה להילחם בחצבת 
חיסונים,  מבצע  באמצעות  היא 
הנמוך  ההתחסנות  אחוז  ולדבריו 

לה־ המרכזי  הגורם  הוא  במדינה 
תפרצות הקטלנית. הוא הבהיר כי 
היעד שלו הוא להגיע לשיעור של 

95 אחוזי התחסנות לכל הפחות. 
אור  ממוקד  שהפעם  למרות 
שמ־ החצבת  במחלת  הזרקורים 

גם  סובלים  במדינה  בקונגו,  כה 
מהתפרצות של מגפת אבולה מאז 
לשנה.  קרוב  לפני  שעבר,  הקיץ 
האבולה  בהתפרצות  מתו  כה  עד 
1,384 בני אדם, ורשויות הבריאות 
במדינה מתקשות להביא להכחדת 
המגפה. יש לציין כי הדרך היעילה 
המו־ מהתפרצות  להימנע  ביותר 

על  להקפיד  היא  אבולה  של  נית 
שקשה  נוהג  נאותה,  גוף  היגיינת 
כפריות  קהילות  בקרב  להחדיר 

בארצות אפריקה הנחשלות. 

התחזית: גשם קל ולאחר 
מכן הכבדה בעומס החום

המכלית השרופה | אולג ליובל, המשרד להג"ס

מאת חיים מרגליות

את  לפקוד  צפוי  קל  גשם 
אך  ומחר,  היום  במהלך  ישראל 
השבוע  ולתוך  מכן  לאחר  מיד 
בעומס  הכבדה  צפויה  הבא, 
המטאורולוגי  והשירות  החום 

מזהיר מפני עומס חום כבד.
מעונן  להיות  צפוי  היום 
בט־ קלה  ירידה  תחול  חלקית. 

מפרטורות והן תעשנה נמוכות 
היום  במהלך  בעונה.  מהרגיל 

בצפון  בעיקר  טפטוף  יתכן 
הארץ. גם מחר, יום שישי, יהיה 
הטמפרטורות  חלקית,  מעונן 
שעות  עד  במקצת.  תעלנה 
טפטופים  ייתכנו  הצהריים 

בצפון הארץ ובמרכזה.
בהיר  יהיה  קודש  בשבת 
עליה  ותחול  חלקית  מעונן  עד 
וביום  בטמפרטורות  נוספת 
נוספת  עליה  תחול  ראשון 
הכבדה  ותחול  בטמפרטורות 

בעומסי החום.

צילום: דוברות המשטרה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ידי  על  שנורה  שיוט  טיל 
פגע  בתימן,  החות'ים  המורדים 
המוק־ הבוקר  בשעות  אתמול 
בשדה  נוסעים  בטרמינל  דמות 
שבסעודיה,  'אבהה'  התעופה 
קילומטרים  כ־200  המרוחק 
מדווחים  כך  תימן,  עם  מהגבול 

כלי התקשורת בממלכה. 
אדם,  בני  נפצעו 26  באירוע 
בפצועים  הרוגים.  על  דווח  ולא 
גם נשים וילדים, חלקם אזרחים 
הרש־ הדיווחים  לפי  כך  זרים, 

מיים. 
לפרסם  מיהרו  בסעודיה 
ומ־ החמורה,  לתקרית  תגובה 

נכללת  הזאת  המתקפה  כי  סרו 
וכי  מלחמה',  'פשע  של  בגדר 
נוספת  הוכחה  מספקת  היא 
את  מחמשת  שאיראן  לכך 
מת־ בנשק  החות'ים  המורדים 

קדם, ועושה כל שביכולתה כדי 
הבטחונית  היציבות  את  לערער 

באזור. 
להגיב  התחייבו  הסעודים 

המלחמה  לפשע  נוקשה  באופן 
יגבו  הם  כי  והבהירו  החות'י, 
מהמורדים  משמעותי  מחיר 

החות'ים. 

משרד האנרגיה יעניק 12 מיליון שקל להקמת 2,500 
עמדות טעינה לרכב חשמלי בכל רחבי הארץ

מאת שלמה גרין

מדרום  מקומיות,  רשויות   33
בקשה  הגישו  צפונה,  ועד  הארץ 
עמ־ להקמת  התמיכה  במכרז  וזכו 
חשמלי  לרכב  רגילות  טעינה  דות 
לר־ המוניציפאלי־ציבורי  במרחב 
שיוצבו  (עמדות  מקומיות  שויות 
וכדו־ עירוניים  חניונים  במדרכות, 
מה). מדובר בסך הכל ב־731 שקעי 
ובסך  המשרד  בתמיכת  טעינה, 

מענקים כולל של 7 מיליון ש"ח. 
שתזכה  העיר  היא  ירושלים 
כשקי־ ביותר,  הגדולה  לתמיכה 

עבור  שקל  מיליון  של  מענק  בלה 
מו־ טעינה.  שקעי  של 100  הקמה 

דיעין עילית תזכה לקבל ממשרד 
עבור  שקל  אלף   367 האנרגיה 
הקמה של 36 שקעי טעינה. חיפה 
תקבל 234 אלף שקל עבור הקמה 

של 24 שקעי טעינה. 

עו־ האנרגיה  משרד  תמיכת 
אחוז   65-75 של  סבסוד  על  מדת 
השקעים,  של  ההקמה  מעלות 
של  אקונומי  הסוציו  במצב  תלוי 
הבא  בשלב  המקומית.  הרשות 
מכרזים  לפרסם  הרשויות  צפויות 
העמדות  את  שיקימו  לחברות 
בשטחן, והן צפויות לקום עד סוף 

  .2020
עמ־ בהקמת  לתמיכה  במכרז 

במרחב   (AC) רגילות  טעינה  דות 
קניונים,  (חניוני  למחצה  הציבורי 
חברות   9 זכו  וכו')  קניות  מרכזי 
שקעי   812 יקימו  אשר  שונות, 
שונים,  אתרים  ב־148  טעינה 
בסכום  מענקים  מהמשרד  ויקבלו 

כולל של 3.2 מיליון ש"ח. 
עמ־ בהקמת  לתמיכה  במכרז 
למעסי־  (AC) רגילות טעינה  דות 

ביניהן  שונות,  חברות   9 זכו  קים 
חברות  מקומיות,  רשויות  גם 

הכל  בסך  מדובר  רכב.  ויבואניות 
ב־940 שקעי טעינה, עבורן יעביר 
המשרד מענקים בסכום כולל של 
שני מיליון ש"ח. במכרז זה, מעניק 
המשרד סבסוד של עד 50 אחוזים 
השקעים,  של  ההקמה  מעלות 
בכך  מותנה  עצמו  המענק  כאשר 
כלי  ירכשו  עצמם  שהמעסיקים 
רכב חשמלי. אלה שיעשו כן, יוכ־

הזוכות  החברות  לאחת  לפנות  לו 
טעינה  שקע  להתקנת  בבקשה 
להקמת  הצפי  מסובסד.  במחיר 

שקעים אלה הוא עד סוף 2020.
להק־ במכרז  הזוכים  פרסום 

 (DC) מהירות  טעינה  עמדות  מת 
שיפוט  בהליך  אלה  בימים  נמצא 
להתפר־ וצפוי  האנרגיה  במשרד 

סם בשבועות הקרובים. הפרויקט 
דלקים  תחליפי  מינהלת  בשיתוף 
ראש  במשרד  חכמה  ותחבורה 

הממשלה.


