
היום: מפגש הפסגה בין 
ארה"ב ורוסיה בישראל

ראש הממשלה יעמוד היום בראש המפגש של היועצים לבטחון לאומי משתי 
המעצמות: "עדות נוספת למעמדה הייחודי של ישראל" ^ במוקד הפסגה, 

מעמדה של איראן בסוריה, ומקומה של רוסיה בהבאת יציבות לאזור

מאת כתב 'המבשר'

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הפסגה  מפגש  בראש  היום  יעמוד 
לבטחון  היועצים  של  הטרילטרלי 
ויש־ רוסיה  ארה"ב,  של  לאומי 
בירושלים.  אוריינט  במלון  ראל, 

השיחות יתמקדו באיראן, בסוריה 
ציין  נתניהו  אזוריות.  ובסוגיות 
את  השאר,  בין  תגדיל,  הפסגה  כי 

היציבות במזרח התיכון. 
הנושאים  ופרטי  האג'נדה 
חסויים,  יישארו  בפסגה  שיידונו 
בסוריה,  המצב  ספק  ללא  אך 

יעמוד  רוסיה,  של  נוכחותה  לאור 
העניינים  לצד  הדיונים,  במרכז 
החמים מהמפרץ הפרסי. לישראל 
מתפ־ הנובעים  חששות  ולארה"ב 

טראמפ הטיל חבילה נוספת של 
סנקציות כבדות על איראן

שער הריאל האיראני עומד על 130 אלף ריאל לדולר אמריקאי בודד – רבע מערכו של המטבע לפני פרישת ארה"ב מהסכם הגרעין ^ נשיא 
ארה"ב תוהה מדוע ארה"ב צריכה לשמור על התעבורה הימית במפרץ הפרסי ^ דיווח: טראמפ הורה להיערך לסדרה של מתקפות חשאיות 

ונקודתיות ש"יוציאו את איראן מאיזון" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

המתקפה  את  שביטל  לאחר 
לפני  רגע  באיראן,  האמריקאית 
שיצאה לדרך, הוכיח נשיא ארה"ב 
הוא  עליו  האהוב  בנשק  כי  אתמול 
בהטילו  להשתמש  יודע  עדיין 
חבילה נוספת של סנקציות כבדות 
טוענים  כך  כשהפעם,  איראן,  על 
פוגעות  הסנקציות  האמריקאים, 
באופן אישי גם במנהיג העליון של 
"האח־ שהוא  חמינאי,  עלי  איראן 
האיראנית",  לעוינות  הראשי  ראי 
האמריקאי  האוצר  שר  שטען  כפי 

סטיבן מנוחין. 
הסנקציות החדשות, כך נמסר, 
מפקדים  שמונה  כנגד  גם  הוטלו 
והן  המהפכה,  במשמרות  בכירים 
של  הגישה  את  להגביל  צפויות 
לכספים  אחרים  ובכירים  חמינאי 
אחרות.  במדינות  שבבעלותם 
שהוטלו  לסנקציות  בנוסף  זאת, 
על איראן עצמה, וגרמו לה לאבד 
גישה למיליארדי דולרים נוספים, 

כך לפי הטענות האמריקאיות. 
שר האוצר האמריקאי הוסיף, 
סנק־ יוטלו  השבוע  בהמשך  כי 

ציות אישיות גם כנגד שר האוצר 

האיראני מוחמד ג'וואד זריף. 
את־ טראמפ  פרסם  במקביל 

מול הצהרה, ובה תהה בקול מדוע 
על  להגן  בכלל  צריכה  ארה"ב 
הפרסי.  במפרץ  הימית  התעבורה 
משקיעה  ארה"ב  כי  כתב  טראמפ 
משאבים רבים בהגנה על המפרץ 
וכי  רבות,  שנים  במשך  הפרסי 
היא נטלה על עצמה את האחריות 
מאוד  מסוכן  היה  שתמיד  לאזור 

לכלי שיט. 
כיום  היא  ארה"ב  לדבריו, 
ביותר  הגדולה  האנרגיה  יצרנית 
כל  פני  על  גדול  בפער  בעולם, 

וכל  האחרות,  האנרגיה  יצרניות 
האנרגיה שהתעשיה האמריקאית 
אנ־ ממקורות  מסופקת  צורכת, 
שב־ כך  בארה"ב,  פנימיים  רגיה 
אינה  הפרסי  המפרץ  של  טיחותו 
האמריקאים.  את  בכלל  משרתת 
הנפט  שצריכת  המדינות  לדבריו, 
אלו  הן  זה,  מאזור  מגיעות  שלהן 
שצריכות להשקיע כסף ומשאבים 

בהגנה עליו ולא ארה"ב. 
זה,  בפרסום  הבהיר  טראמפ 
מאיראן  ארה"ב  של  הדרישות  כי 
את  לעצור  בתכלית:  פשוטות  הן 
ולהפסיק  הגרעיני,  לנשק  המרוץ 

את יצוא הטרור לעולם כולו. 
טראמפ  של  דבריו  ובעוד 
מעוררים סערה נוספת, אחת מיני 
רבות שהספיק הנשיא האמריקאי 
התפ־ האחרונים,  בימים  לעורר 

שוקדת  ארה"ב  לפיו  דיווח  רסם 
קואליציה  הקמת  על  אלו  בימים 
של מדינות ומעצמות שתקבל על 
לב־ לדאוג  האחריות  את  עצמה 
במפרץ  הימית  התחבורה  טיחות 

הפרסי. 
אחר,  דיווח  פורסם  כן  כמו 
של  הבטחון  במערכות  שלפיו 
של  סל  להכין  פועלים  ארה"ב 
שי־ חשאיות  התקפיות  פעולות 

בוצעו בתוך שטחה של איראן, על 
אחרים  ביון  וארגוני   CIAה־ ידי 
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אהרן הופמן 
בהר"ר אליעזר הי"ו 
ישיבת אורייתא י-ם

ביתר עילית

רבקה רחל פרקל
בהר"ר פנחס הי"ו 
סמינר בית ברכה
ביתר עלית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, מוצש"ק, אור לכ' בסיון תשע"ט

יוסף רוזובסקי 
בהר"ר יצחק הכהן הי"ו 

ישיבת בית אברהם סלונים
רמות ד' ירושלים

תמר וועג
בהר"ר ישראל הי"ו

סמינר הישן 
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום שני, כ"א בסיון תשע"ט 

ישעיהו מרדכי נויפלד
בהר"ר בן ציון הי"ו 

ישיבת חיי תורה 
בית שמש 

אסתר אשר
בהר"ר יעקב הי"ו 
סמינר ויז'ניץ ב"ש

בית שמש 
ם י ש ר ו א מ

בס"ד, אור ליום שלישי, כ"ב בסיון תשע"ט 

ברוך מרדכי שוומנפלד
בהר"ר יוסף הי"ו

ישיבת בית אברהם סלונים
ביתר עילית

הני טננהויז
בהר"ר פנחס הי"ו 
סמינר קרעטשניף רחובות
קוממיות

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי כ"ב סיון תשע"ט

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

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

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

מטח של בלונים שוגר לעבר עוטף עזה – תוך ניצול החום הכבד

14 שריפות בעוטף עזה: שדות 
הוצתו, בלון תבערה בגן ילדים

שריפות רבות פרצו בעוטף בשל הפרחת בלוני תבערה ^ אחת מהן גרמה נזק לשדה חיטה, 
התפשטה למאגר מים ליד קיבוץ ניר עם והגיעה לאתר לזכר הרוג באסון המסוקים ^ בלון 
תבערה נחת בגן ילדים שהיה ריק ^ ראש מועצת שדות נגב: "אי אפשר להמשיך לשתוק"

מאת סופרנו הצבאי

לר־ פוסק  אינו  הבלונים  טרור 
גע: גורמי טרור מעזה מנצלים את 

מזג האוויר החם והיבש, ומשגרים 
לשריפות  שגורמים  תבערה  בלוני 
האש  המקרים  באחד  עזה.  בעוטף 
התפשטה עד לאתר הנצחה לזכרו 

 14 המסוקים.  באסון  הרוג  של 
אתמול  הכל  בסך  פרצו  שריפות 
בצהריים ובערב בעוטף עזה. מעט 
אחרי 16:00 נחת בלון תבערה בגן 
ילדים במועצת שדות נגב – שהיה 

ריק מאדם.
קיבוץ  באזור  השריפות,  אחת 
האזורית  המועצה  בשטח  עם  ניר 
למאגר  עד  הגיעה  הנגב,  שער 
בהמשך  לקיבוץ.  שסמוך  המים 
'חליל  לאתר  עד  האש  התפשטה 
המסו־ אסון  לזכר  שנבנה  הרוח', 

קים. נזק קל נגרם לאתר ההנצחה, 
שדה חיטה באזור נשרף חלקית.

לכבות  פעלו  הכיבוי  צוותי 

נתניהו בפגישה עם מזכיר המועצה לבטחון לאומי 
של רוסיה: "לא נאפשר לאיראן להתבסס בגבולנו"
ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך במילים חמות את ניקולאי פטרושב בפתח פגישתם בירושלים
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נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
עם  הצהריים  אחר  אתמול  נפגש 

מזכיר המועצה לבטחון לאומי של 
בלשכת  פטרושב,  ניקולאי  רוסיה 

ראש הממשלה בירושלים.
נתניהו,  אמר  הפגישה  בפתח 

לב־ המועצה  מזכיר  פטרושב,  "מר 
הרוסית  הפדרציה  של  לאומי  טחון 
ולנ־ לך  תודה  לישראל.  הבא  ברוך 

הלילה בחצות: הגרלת 
ה־100 של 'איחוד הצלה'

במסגרת פרויקט דירה ברגע תתקיים הלילה בחצות הגרלת בונוס 
מיוחדת על 100 פרסים יקרי ערך, בין כל המשתתפים בהגרלה על 

Kass Group דירת 3 חדרים ברמת גבעת זאב, בחסות

הלילה (שלישי) בחצות – 'הג־
רלת ה־100' של 'איחוד הצלה', כל 
ברגע  דירה  להגרלת  המצטרפים 
להשתתף  יזכו   ,24:00 השעה  עד 
שנתרמו  פרסים   100 על  בהגרלה 

במשק,  המבילות  החברות  ידי  על 
'איחוד  ארגון  עם  הזדהות  כאות 
הצלה'. בהגרלה כמובן ישתתפו גם 
להגרלה  שהצטרפו  אלו  אותם  כל 
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יום שלישי, כ"ב בסיון תשע"ט | המבשר | עמוד ב

המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,

ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 02-5805802, פקס 02-5805804
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
02-5805802 שלוחה 5    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ פניות מנויים:

AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

הממשלה מתעלמת מבלוני האש 
לגורמים רשמיים בירושלים שמתחו ביקורת זהירה על 
מדיניות ההכלה של הנשיא טראמפ והוראתו שלא לתקוף 
קורה  טלו  לומר  יש  המל"ט,  הפלת  על  כתגמול  איראן  את 
חייב  נשאר  לא  לזכותו,  לומר  יש  טראמפ,  עיניכם.  מבין 
והורה  הכלכליות  הסנקציות  את  העצים   – לאייתולות 
לתקוף בסייבר את מפקדות הטילים של איראן. אבל נתניהו 
וממשלתו ממשיכים להתעלם מן הפרובוקציות של חמאס. 
העברת  ואפשרו  הדיג  מרחב  את  הרחיבו  שהם  רק  ולא 
מכלים  לחמאס  סיפקו  אלא  קטאר,  של  הדולרים  מיליוני 
הוא  כי  הטיעון  להליום.  זקוקה  אינה  עזה  בהליום.  מלאים 
כל  שיעיד  כפי  עצובה  בדיחה  הוא  הומניות  למטרות  נחוץ 
כימאי. העזתים זקוקים לו רק למילוי בלונים, בגז הקל מן 
שהועידו  בישראל  ליעדים  העזה  ברוח  והפרחתם  האוויר, 
כהספקת  כמוה  לחמאס  הליום  אספקת  להישרף.  אותם 
ענקיים  קרקע  מחפרי  מתן  או  לאיראן,  מועשר  אורניום 
צינור  לבנות  הורתה  הממשלה  בכך  די  לא  ואם  לחיזבללה. 

מים חדש מישראל לעזה ולמתוח קו חשמל חדש לעזה. 

נזק  וגרמו  העוטף  במרחבי  אתמול  פרצו  שריפות   14
שלשום  גם  ריק.  שהיה  ילדים  בגן  נחת  תבערה  בלון  רב. 
קיבלו  כי  התפארו  הבלונים  מפריחי  בדרום.  אש'  'יום  היה 
הוראה מפורשת לחדש את הפרחת הבלונים ובעוצמה רבה. 
הבטחותיה.  את  מקיימת  שאינה  ישראל  על  כעס  הסיבה: 
אינה  כי  הודאה  מעין  היא  ישראל  ממשלת  של  שתיקתה 
הקניות  סל  האמנם  לחמאס.  ההתחייבויות  את  מקיימת 
העזתי מישראל עודנו מלא הפתעות. האם הממשלה תתיר 

גם היום לפגוע בריבונותה באש מבלונים?

הישראלים  הנשק  מפתחי  בידי  עלה  לא  הצער  למרבה 
לבנות כיפת ברזל נגד בלונים. יש רק דרך אחת לעצור את 
הנגע והוא לפגוע בחוליות המשגרים. ואפשר לעשות זאת 

גם בלי להרוג את מפריחי הבלונים. 

המשך ההתעלמות מן התוקפנות הזאת מעלה את החשש 
לבחירות.  בהכנות  שקועה  משותקת.  ישראל  שממשלת 
מתמודדת עם הבור התקציבי שיצרה. עוקבת אחרי הסדנה 
בסכנת  לטפל  רצון  או  פנאי  לה  ואין  בבחריין  הכלכלית 
הבלונים. הקבינט התכנס פעמיים לדון בחשש מפרובוקציה 
החלטות  מקבלת  להימנע  סיבה  זאת  אין  אבל  איראנית, 

בענין הפרובוקציות מעזה.

לשבש  רוצה  אינה  שהממשלה  האחרת  האפשרות  גם 
הצפויה  מקרה)  בכל  יציבה  והבלתי  (הזמנית  ההסדרה  את 
ממשלה  כראש  מתגלה  נתניהו  מאוד.  מדאיגה  חמאס,  עם 
סחיט וכנוע. יהיו מי שיזכירו לו זאת בעיצומה של מערכת 

הבחירות. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בחירה מועדפת
היממה  במהלך  גם 
לעסוק  המשיכו  החולפת 
של  הדמיוניות  בספקולציות 
הנעת גלגלי הבחירות לאחור 
ואתחולה של הכנסת מחדש.

שסיפר  מי  היה  בתווך 
בנושא  מגעים  התנהלו  כי 
בין הליכוד לבין סיעת כחול 
קצ־ הדרך  היתה  מכאן  לבן. 

הבאה  בפעם  כי  להסיק  רה 
ההעדפה של ראש הממשלה 
אח־ ממשלת  להקים  תהיה 

השותפים  על  ולפסוח  דות 
נאמ־ כלפיו  שגילו  החרדים 

לה  יהיה  ולא  היה  שלא  נות 
אח ורע. 

רק  אילו  פשוטה.  האמת 
הבחי־ לאחר  גם  היה,  יכול 

היה  בודק  האחרונות  רות 
של  אופציה  הממשלה  ראש 
לאו  אחדות,  ממשלת  הקמת 
הסיעות  חשבון  על  דווקא 
כאפשרות  אך  החרדיות 
מו־ לו  שמעניקה  מועדפת 

ושקטה.  רחבה  שליטה  טת 
של־ היא  נתניהו  של  הבעיה 

נוכח מצבו המשפטי, בסיעת 
לא  הראשית  האופוזיציה 
לו  להעניק  נכונות  כל  היתה 

את גלגל ההצלה הזה.
לבחירות  גם  הדין  הוא 
יכול  אינו  שאיש  הבאות 
בא־ יסתיימו  הן  כיצד  לנבא 

הזהות  על  עונה  הוא  אין  שר 
הצביעו  שעליה  הברורה 
שבידם  כאלו  מקורותינו 
חורבן  מאז  נבואה  ניתנה 
הבית. אבל גם אם אין לדעת 
המנדטים  חלוקת  תהיה  מה 
הבחירות  לאחר  והגושים 
הקרובות, המצב הנתון נותר 
כמי  לבן,  לכחול  במתכונתו: 
את  להחליף  שמתיימרת 
מוטיבציה  כל  אין  נתניהו, 
להעניק לשלטונו תוספת של 
תוחלת חיים בדמות חסינות 
או כל אקט אחר שיציל אותו 
המתהפכת  החרב  להט  מפני 
המאיים  המשפט  עולם  של 

לסגור עליו.
מה  השאלה  רק  נותרת 
האחרים  השחקנים  יעשו 
לא  שאיש  בהנחה  בזירה, 
הבוחר  אל  לחזור  ירצה 
בפעם השלישית כי יש גבול 
היחידה  הדרך  תעלול.  לכל 
בקלות  פה  שתקום  לוודא 
כוחה  את  שתשמר  ממשלה 
של היהדות החרדית ותשפר 
לה  הנוגעים  ההישגים  את 
ורק  אך  היא  אפה,  ולנשמת 
ליהדות  הצבעה  באמצעות 
אין  כוחה.  והגדלת  התורה 

דרך אחרת.

סתירה מובנית
ניתן  כיצד  ברור  לא 
בדבריו  הסתירה  את  ליישב 
דונלד  ארה"ב  נשיא  של 

טראמפ.
טרא־ אומר  אחד,  מצד 

תהיינה  הסנקציות  כי  מפ 
לממשל  מאוד  כואבות 
נוקב  אף  והוא  האיראני 
העליון  המנהיג  של  בשמו 
להיפגע  שעלול  כמי  חמינאי 

באופן ישיר.
המשפט האחרון שלו מז־

כיר קצת שר בטחון ישראלי 
לשעבר שבטרם התיישב על 
מנהיג  על  אימים  הלך  כסאו 
חמאס בהבטיחו כי לא יותיר 
להישאר  האפשרות  את  לו 
ושמונה  ארבעים  עוד  בחיים 
חלפו  הללו  השעות  שעות. 
לא  כבר  ליברמן  מכבר,  זה 
על  לנצח  ממשיך  והנייה  שר 

ארגון הטרור באין מפריע.
הנשיא  צוטט  שני,  מצד 
שמביע  כמי  האמריקני 
מדוע  מבין  ואינו  תמיהה 
אמריקה  של  הברית  ארצות 
אמורה להיות השוטר האוכף 
הפרסי.  במפרץ  הסדר  את 
ששר  מפתיע  זה  היה  לא 
האיראני  והחיוכים  החוץ 
ההצהרה  על  לקפוץ  מיהר 
זריף  מוחמד  שלל.  כמוצא 
לתקשורת  לומר  הזדרז 
וכי  צודק  טראמפ  כי  בארצו 
לא  הפרסי  במפרץ  הנעשה 
של  מעניינה  להיות  אמור 

אמריקה.
דומה  הדבר  למה  משל 
רכב  שעוצר  תנועה  לשוטר 
על  ומאיים  בפראות  שנהג 
יחייב  הבאה  בפעם  כי  הנהג 
כדי  ותוך  חמור  בקנס  אותו 
מדוע  השוטר:  פולט  דיבור 
בכלל.  פה  להיות  צריך  אני 
הרי מה שנעשה בכביש הזה 
כלל לא מעניין אותי. במשל 
לספר  נפגע,  אם  הנהג,  יכול 
המשפט  לבית  הדברים  את 
קש־ אוזן  בו  שימצא  בתקוה 

לדרי  להם  אין  בנמשל  בת. 
הגלובוס אלא להניד בראשם 
הממשל  הוא  כזה  ולהפנים: 

הנוכחי וזה אופיו.

פרישה מוסברת
שמ־ שרים  על  שמענו 
רוח  מורת  לנוכח  תפטרים 
בו  בתפקיד  הקשורה  שלהם 

שימשו.
טרם שמענו על שר שמ־

כי  לו  שהובהר  לאחר  תפטר 
בו  אחר  לתפקיד  ימונה  לא 

הוא חשק.
קרא  איוב  שבא  עד 
מת־ התפטרותו  על  והודיע 

משום  התקשורת  שר  פקיד 
שלא  לו  כשנודע  שנפגע 

ימונה לשגריר.

1700-707-747
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דו"ח שפרסמה הרלב"ד חושף:

ביתר עילית: ירידה של 34%
ברמת הסיכון לתאונות דרכים
גם במספר התאונות לפי נפש – מדורגת ביתר עילית במספר הנמוך ביותר 

^ רה"ע הרב רובינשטיין: "בס"ד הנתונים הם תעודת כבוד לעיר שמצווה על 
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"

מאת מאיר קליין 

לבטיחות  הלאומית  הרשות 
הבטי־ דו"ח  את  פרסמה  בדרכים 
הסיכון  מצב  אודות  בדרכים,  חות 
השו־ ברשויות  דרכים  לתאונות 
כי  עולה  ממנו  הארץ,  ברחבי  נות 
ירידה  רושמת  עילית  ביתר  העיר 
הסיכון  ברמת   34% של  דרמטית 

האישי מתאונות דרכים.
עוד עולה מהדו"ח, כי גם בפ־

התאונות  מספר  של  הנוסף  רמטר 
ביתר  מדורגת  נפשות,  לאלף 
עם  ביותר  הנמוך  במקום  עילית 
נפש,  לאלף  בלבד  אחת  תאונה 
נרשמו  בהן  אחרות  ערים  לעומת 

למעלה מ־13 תאונות לאלף נפש.
ישנם  כי  אומרים,  ברשות 

על  המשפיעים  גורמים  מספר 
העיר,  בשטח  הבטיחות  מדד 
על  המשפיעים  מהגורמים  שונים 
מדד הבטיחות לתושבי העיר, וכי 
שיעור  את  גם  בחשבון  לקחת  יש 
את  וגם  הוותיקים,  האזרחים 
בכל  המתגוררים  הילדים  מספר 

יישוב. 
שב־ בולטים  הללו  הנתונים 
כי  העובדה  נוכח  לטובה,  עתיים 
כ־66% הילדים,  עיר  הינה  ביתר 
ונו־ ילדים  הינם  העיר  מתושבי 

התאונות  היקף  זאת,  למרות  ער. 
המ־ דבר  בירידה,  נמצא  והסיכון 

עיד על עבודה טובה בשטח.
ביתר  ברחבי  כי  לציין,  ראוי 
העיר  כלל,  רמזורים  אין  עילית 
מוש־ תנועה  בכיכרות  משופעת 

החלה  האחרונה  בתקופה  קעות. 
רחב  פרויקט  בביצוע  העיריה 
העיר  כבישי  התאמת  של  ידיים 
הציבורית  בתחבורה  הבא  לעידן 
זו  במסגרת  העדכניים,  ובתקנים 
נבנים  כבישים,  מחדש  נסללים 
תנועה,  ואיי  מדרכות  צמתים, 
התנועה  להיקף  שיתאימו  באופן 

הגובר ברחבי העיר.
"הנתונים  העיר,  ראש  לדברי 
המעודדים הללו הינם תוצאה של 
השקעה עיקשת בתשתיות ובהס־

לעיר  כבוד  תעודת  ומהווים  ברה, 
ולתושביה שמצווים על ונשמרתם 
שמים  בחסדי  לנפשותיכם.  מאוד 
הש־ הסטיגמה  כי  מוכיחים,  אנו 

בנוגע  החרדי  הציבור  על  לילית 
לבטיחות בדרכים, איננה נכונה".

השרים הרב פרץ וסמוטריץ' 
הצהירו אמונים במליאת הכנסת

מאת מאיר ברגר

ושר  פרץ  רפי  הרב  החינוך  שר 
בדרכים  והבטיחות  התחבורה 
אתמול  הצהירו  סמוטריץ'  בצלאל 

אמונים במליאת הכנסת.
שר  סגן  מחדש  מונה  במקביל 
לתפ־ פרוש  מאיר  הרב  החינוך 

שכהונתו  ולאחר  השר  כסגן  קידו 
פקי־ בשל  טכני  באורח  הופסקה 

הממשלה  ראש  של  כהונתו  עת 
שר  מקום  ממלא  מתפקיד  נתניהו 

החינוך. 
"בהתאם לסעיף 25 (א') לחוק 
שניתנה  ולאחר  הממשלה,  יסוד: 

החליטה  הממשלה,  ראש  הסכמת 
של  מינויו  את  לאשר  הממשלה 
על  פרוש  מאיר  הרב  הכנסת  חבר 
שר  סגן  לתפקיד  החינוך  שר  ידי 
לסעיף  בהתאם  החינוך.  במשרד 
מאיר  הרב  הכנסת  חבר  יכנס  זה 
במש־ שר  סגן  לתפקיד  פרוש 

הודעה  מסירת  עם  החינוך  רד 
שנמסרה  ההודעה  לשון  זאת", 

לכנסת.
הבית  יו"ר  הגיע  יותר  מוקדם 
רפי  הטרי,  החינוך  ושר  היהודי 
פרץ, לישיבת הממשלה הראשונה 
שר  אמר  לישיבה  בכניסתו  שלו. 
בכבוד  נכנס  "אני  החדש:  החינוך 

רב למקום המיוחד והמופלא הזה 
אני  שלנו,  הלאומי  בעול  לשאת 

שמח בזה".
שלא  כדי  מאמץ  כל  "עשיתי 
חדשות.  בחירות  של  לסאגה  נגיע 
זה  זה,  את  רוצה  לא  ישראל  עם 
נורא לתקציב וליחסי החברה. אם 
שם",  אני   – היום  לסדר  יחזור  זה 

הוסיף.
2 מספר  סמוטריץ',  ח"כ 

הישיבה:  לפני  הוסיף  במפלגה, 
להיות  גדולה  וזכות  "התרגשות 
שאנחנו  מניח  אני  בממשלה. 
נקים  שאחריהן  לבחירות  הולכים 

ממשלה ימנית גדולה".

הבחירות לראשות 
העבודה – בכ"ט בסיון

עוד הוחלט כי הרשימה לכנסת תישאר כפי שהיתה בבחירות הקודמות

מאת מאיר ברגר

ועידת מפלגת העבודה אישרה 
המפלגה  לראשות  הבחירות  כי 
ביולי  (ה־2  בסיון  בכ"ט  יתקיימו 
המפל־ חברי  כלל  בקרב  למניינם) 
כפי  תישאר  לכנסת  הרשימה  גה. 

שהיתה בבחירות הקודמות.
המפלגה  לראשות  המועמדים 
עמיר  הכנסת  חברי  שעה  לפי  הם 

פרץ, איציק שמולי וס' שפיר. 
במידה ואף אחד מהמועמדים 
40% הראשון  בסיבוב  ישיג  לא 
ית־  – הבוחרים  מקולות  תמיכה 

כעבור  שני  בחירות  סיבוב  קיים 
שבוע.

והיו"ר  במידה  כי  נקבע  עוד 
שריונים  להציב  יחפוץ  הנבחר 
לאשרם  יצטרך  הוא  ברשימה 

בוועידת המפלגה.
ח"כ  קרא  הוועידה  במהלך 
מוע־ להסיר  שפיר  לח"כ  שמולי 

היא  אולם  אליו.  ולחבור  מדותה 
בחרה להשיב לו בעקיצה.

"אני מוכנה לכל שותפות למי 
לשמולי  פניתי  להילחם.  שמוכן 
והת־ פעולה  שיתוף  לו  והצעתי 

שובה שגיליתי היתה אחרת. נגמר 
אני  וסיפורים.  למשחקים  הזמן 
שנלחם.  מי  כל  עם  פעולה  אשתף 
ככה  בחדרים  שמדבר  מי  עם  לא 

ובחוץ אומר אחרת", אמרה.
המפל־ יו"ר  הוועידה  בהמשך 

לעימותים  התייחס  גבאי  אבי  גה 
את  והסביר  במפלגה  הפנימיים 
שוב  להתמודד  שלא  החלטתו 

בפריימריז.
בחרתי  יודעים  שאתם  "כמו 
האישית  וברמה  להתמודד  לא 
אני  הסוף.  עד  אחריות  לקחתי 
היתה  בתוצאה.  באחריות  נושא 
אני  האחראי.  אני  אבל  נבחרת  לי 
משמעי,  חד  באופן  לומר  גם  יודע 
שהדרך שלנו ותפיסת העולם הם 

והצודקים  הערכיים  הפתרונות 
בימין  גם  ישראל.  למדינת  ביותר 
מה־ להיפרד  שנצטרך  יודעים 

מדינה  שאין  יודעים  פלסטינים, 
יוד־ שווים,  לא  שאזרחיה  כזאת 

צודקת  כלכלה  רוצים  שאם  עים 
על  אחריות  לוקחת  המדינה  שבה 
תפיסות  הן  אלה  שלה,  האזרחים 

העולם שלנו".
זה,  כל  "לצד  כי  הוסיף  עוד 
את  לשכנע  מצליחים  לא  אנחנו 
להצביע  טובים  אנשים  אותם 
לעמדות שלנו. משהו בין הערכים 
לבין המציאות נשאר תקוע. אנחנו 
עומדים כעת בפתחה של מערכת 
אני  ומפתיעה.  חדשה  בחירות 
קורא מכאן לכל המועמדים שלנו 
את  הפנו  הוועידה,  חברי  ולכם 
הכוח לציבור. השבועיים האחרו־

נים רק המחישו עד כמה העיסוק 
תנו  למטה.  אותנו  גורר  הפנימי 

גיבוי למי שייבחר".

במעמד רבני רכסים וראש המועצה:

נחנך סניף פאגי החדש ברכסים
בטקס השתתפו המרא דאתרא הגרי"מ זוננפלד שליט"א, רב שכונת 'בנה ביתך' 
הגר"י שכטר שליט"א, ראש מועצת רכסים הרב דן כהן, סגן ראש המועצה הרב 

יצחק רייך, ומנהל סניף פאגי בחיפה ורכסים, מר תומר אלקיים
סניף  אתמול  נחנך  מכובד  באירוע 
השתתפו  באירוע  ברכסים,  החדש  פאגי 
מנהל  החרדיות,  והקהילות  העיר  רבני 
אלקיים,  תומר  מר  ורכסים  חיפה  סניף 

עובדי הסניף ותושבי המקום.
אלקיים,  תומר  מר  הסניף  מנהל 
ובי־ הנכבדים  האורחים  פני  את  קידם 

הגרי"מ  דרכסים  דאתרא  מהמרא  קש 
זוננפלד שליט"א, לפתוח בדברי ברכה.

את  בירך  שליט"א  רכסים  של  רבה 
וציין  החדש  הסניף  פתיחת  על  פאגי 
זוננפלד  הגרי"ח  מרן  דברי  את  בדבריו 
זצוק"ל, שאמר שעל כל דבר טוב שעו־

גשמי,  זה  אם  גם  ישראל,  בארץ  שים 
מקיימים את מצוות יישוב ארץ ישראל. 
לפתוח סניף בנק זו מטרה כלכלית, אבל 
המטרה היא לעזור לציבור שלא יצטרך 

לנסוע למרחקים.
מר תומר אלקיים, מנהל סניף פאגי 
מרגש  יום  זהו  כי  אמר,  ורכסים  חיפה 
פאגי  של  סניף  של  פתיחתו  את  לחנוך 
ברכסים, הדבר מלמד על הקשר העמוק 
בין פאגי לקהילה החרדית ביישוב. פאגי 

את  בשנים  עשרות  ללוות  וזוכה  זכה 
קהל לקוחותיו מכל הקהילות החרדיות 
בכל רחבי הארץ. אני יכול לומר בסיפוק, 
שפאגי אכן הצליח למצב את עצמו כבנק 

אליו  קשוב  הבנק  החרדי,  הציבור  של 
ומלווה אותו בכל צעדיו. 

רכסים  רבני  השתתפו  באירוע 
דן  הרב  רכסים  מועצת  ראש  שליט"א, 
כהן, סגן ראש מועצת רכסים הרב יצחק 
רייך, מנהלי מוסדות בעיר, מנהלי מערך 

פאגי ונציגי הבנק הבינלאומי. 
הלקוחות  ייהנו  רכסים  בסניף 
הצורך  ללא  בזמן  משמעותי  מחסכון 
שירותי  לקבל  למרחקים  להיטלטל 
בנקאות מתקדמים, והכי חשוב, משירות 
אישי ומקצועי. בסניף ניתן יהיה לפתוח 
משתלמות  בהטבות  חדשים  חשבונות 
הל־ שונות,  מעמלות  פטורים  במיוחד: 

וואות בתנאים אטרקטיביים ועוד.
באופן  יפעל  ברכסים  פאגי  סניף 
קבוע כסניף חלקי מדי יום שני בין הש־
עות 15:00-18:30 ב'מרכז שירות לתושב' 

רחוב דרך הרב 1. 

הממשלה אישרה קיצוץ 
רוחבי של 1.2 מיליארד שקל 

מאת שלמה גרין

אתמול  אישרה  הממשלה 
התכנית  את  השבועית  בישיבתה 
לקיצוץ  האוצר  משרד  שהציג 
שקל  מיליארד   1.2 של  רוחבי 
בשל  הממשלה,  משרדי  בתקציב 
תק־ לממן  והצורך  בגרעון  העליה 
צהרונים  סבסוד  לבטחון,  ציבים 
במבוא  השריפה  בנפגעי  וטיפול 

מודיעין. 
ראש  אמר  הדיון  בפתח 
"בישיבה  כי  נתניהו  הממשלה 
של  שורה  מעבירים  אנחנו  היום 
ההחלטה  תקציביות.  החלטות 
היא  ביותר  החשובה  התקציבית 
לה־ שקל  מיליון  כ־800  כל  קודם 
מאין  חשוב  בטחוני  פרויקט  משך 
אותו.  לעצור  לנו  שאסור  כמוהו 
בנוסף, אנחנו מעבירים 350 מיליון 
שקל כדי שפרויקט הצהרונים לא 
רבים  הורים  משרת  זה  ייעצר. 
בישראל ומאפשר לנו את תחילת 
שנת הלימודים. בנוסף לכך, אנחנו 
עש־ כמה  של  סכום  גם  מעבירים 

רות מיליוני שקלים לטובת אותם 
אנשים שהבתים שלהם עלו באש. 
לעשות  הממשלה  של  חובתה  זו 

זאת".
"כשאנחנו  כי  הוסיף  נתניהו 
בל־ הללו,  הדברים  את  מביאים 

אנחנו  שקל,  ממיליארד  מעלה 
יכולים לעשות אחד משני דברים: 
את  להקצות  פשוט  יכולים  אנחנו 
זה ועל ידי כך להגדיל את הגרעון 
ולהגיד ’נתנו‘. הבעיה עם זה, שזה 
במעלה,  ראשון  אחריות  חוסר 
משום שאנחנו צריכים לשים סייג 
הללו,  להוצאות  דבר  של  בסופו 
לתת  כדי  סייג.  כאן  שמים  ואנחנו 
ממקום  לקחת  צריכים  אנחנו  שם 
אחר. לדבר הזה קוראים בעברית 

מכובסת "הסטות" – אני קורא לזה 
קיצוצים".

לק־ קשה.  דבר  זה  "קיצוצים 
דבר  זה  הממשלה  ממשרדי  חת 
לעשות  רוצה  לא  אחד  אף  קשה. 
לעשות  רוצה  לא  אני  גם  זה,  את 
השרים  את  גם  מבין  אני  זה.  את 
הקיצוצים.  נעשים  שבמשרדיהם 
מאיתנו,  אחד  לכל  מאוד  קשה  זה 
אין  שנדרש.  מה  זה  זאת,  עם  אבל 
לדאוג  חייבים  אנחנו  ברירה,  לנו 
לסדר עדיפויות – בטחון, הבתים 
אלה   – הצהרונים  באש,  שעלו 
לפני  כרגע  שמים  שאנחנו  צרכים 
ששר  הצעדים  אחרים.  צרכים 
ערב  הזאת,  בעת  תיאר,  האוצר 
לא  אני  קל.  דבר  לא  הם  בחירות, 
שעו־ משהו  כאן  אין  בזה.  ממעיט 

שים כלאחר יד. זה קשה, אבל זה 
נדרש. העובדה שאנחנו מתכנסים 
לעשות  ומוכנים  הזאת  בעת  כאן 
לאח־ עדות  זאת  הזה,  הצעד  את 

של  והכלכלית  התקציבית  ריות 
כולנו  צריכים  אנחנו  הממשלה. 

להתברך בזה."

ועדת ההיתרים: נתניהו לא יקבל סיוע במימון משפטו
ועדת ההיתרים הודיעה לראש הממשלה בנימין נתניהו כי היא דוחה את בקשתו לקבל סיוע ממקורביו 
לצורך מימון ההגנה המשפטית בתיקיו השונים ^ נתניהו: "ההחלטה פוגעת באמון הציבור במערכת" ^

היועמ"ש: "על נתניהו להשיב את הכסף שקיבל מבן דודו"

מאת מאיר ברגר

בראשות  ההיתרים  ועדת 
השופט בדימוס שלום ברנר דחתה 
אתמול את בקשת ראש הממשלה 
מי־ לצורך  ממקורביו  סיוע  לקבל 
בפרשיות  המשפטית  ההגנה  מון 

שבהן הוא חשוד.

ההחלטה  את  קיבלה  הוועדה 
להע־ שלא  בחר  שנתניהו  לאחר 

מצבו  אודות  פירוט  לוועדה  ביר 
הגשתו  את  אשר  ונכסיו,  הכלכלי 
מוקדם  כתנאי  הוועדה  דרשה 

לדיון בבקשה שהגיש לגופה.
"הבק־ נמסר,  הוועדה  בהודעת 

שה נדחתה לאחר שראש הממשלה 

שנמסרה  בהתחייבות  עמד  לא 
לב־ לוועדה  להמציא  בבג"ץ  בשמו 

קשתה כל פרטים שיתבקשו על ידה 
שכבר  לצורך דיון משלים בבקשה, 
נדחתה פעמיים. לא נמסרה לוועדה 
בנוגע  שהתבקשה  המצב  תמונת 
בארץ  הממשלה  ראש  של  לרכושו 
ללא  שהוא,  ומין  סוג  מכל  ובחו"ל, 
יוצא מן הכלל (מזומנים, אג"ח, נדל"ן 
וכיוצ"ב) ולא ניתן מידע מפורט לגבי 
יחסיו עם המממנים הפוטנציאליים 
נזקק  הוא  מדוע  לשאלה  ומענה 

לתרומתם".
המועד  חל  לכן  קודם  יממה 
הוועדה  קצבה  אותו  האחרון 
העברת  לצורך  הממשלה  לראש 

הצהרת ההון.
הדד־ליין  פקיעת  לפני  רגע 
של  כוחו  בא  של  בקשה  הגיעה 
ראש הממשלה להקפיא ל־30 יום 
הממשלה.  ראש  של  פנייתו  את 
האח־ ברגע  המוגשת  זו,  "בקשה 
הוועדה.  על  מקובלת  איננה  רון, 
ראש  בקשות  כל  נידחות  לפיכך, 
באופן  היתר  לקבלת  הממשלה 

סופי", נאמר בהודעת הוועדה.
עוד  צוין  הוועדה  בהחלטת 
של  הקודמות  ההחלטות  גם  כי 
להחזיר  לנתניהו  שהורו  הוועדה, 
דודו  לבן  הדולרים  אלף   300 את 
החליפות  ואת  מיליקובסקי  נתן 
פט־ ספנסר  למקורבו  שקיבל 

כל  "על  בעינן.  עומדות  רידג', 
הנוגעים בדבר לגרום לכך שראש 
סביר,  זמן  בתוך  ימלא,  הממשלה 

החלטות אלה".

את  לחשוף  בעבר  סירב  נתניהו 
הוועדה,  בפני  שלו  ההון  הצהרת 
בטענה שכל מידע שמועבר לוועדה 

מודלף לתקשורת בתוך זמן קצר. 
שבהן  הקודמות  בפעמיים 
הוועדה  שולחן  על  הנושא  עלה 
המש־ בית  שופט  בראשה  עמד 

בדימוס,  בירושלים  המחוזי  פט 
שהנושא  לאחר  אולם,  חבש.  עוני 
התפטר  התגוששות  לזירת  הפך 
מראשות  חבש  בדימוס  השופט 
השופט  תפס  מקומו  ואת  הוועדה 

בדימוס שלום ברנר.
ראש  כי  דווח  לאחרונה 
בדרך  לפעול  ניסה  הממשלה 
עוקפת, ובמקום לקבל את הסיוע 
הסיוע  את  לקבל  ביקש  כמענק 
פט־ ספנסר  ממקורבו  כהלוואה 

למבקר  בנושא  פנה  נתניהו  רידג'. 
אישור  את  התנה  וזה  המדינה 
ינתנו  שההחזרים  בכך  ההלוואה 
יאשר  שהיועמ"ש  וכן  שוק  בתנאי 
נתניהו  בין  עניינים  ניגוד  שאין 
נתניהו  הידוע  ככל  לפטרידג'. 

טרם פנה ליועמ"ש בנושא.
בתגובה להחלטה פרסם ראש 
במיוחד.  חריפה  תגובה  הממשלה 
מראש  מונעת  ההיתרים  "ועדת 
במימון  סיוע  לקבל  הממשלה 
לאנשי  בניגוד  המשפטית,  הגנתו 
למי־ סיוע  שקיבלו  אחרים  ציבור 

"כל  בהודעה.  נאמר  הגנתם",  מון 
מידע שנמסר לוועדה הודלף מיד 
פגיעה  תוך  ופוגע  מגמתי  באופן 
שעומדת  לפרטיות  בזכות  אנושה 

גם לראש הממשלה".

1,2,3

25
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שר החינוך הרב רפי פרץ בפגישת עבודה ראשונית עם סגנו הרב מאיר פרוש. הש־
ניים דנו בנושאים השוטפים במשרד וכן אודות המוסדות החרדים

ח"כ שפיר מודה: "לאף אחד 
אין ענין בגיוס החרדים"

מאת מאיר ברגר

מפ־ לראשות  המרוץ  לקראת 
לגת העבודה, ח"כ שפיר התייחסה 
מפלגת  ראשות  על  להתמודדותה 

העבודה ולפולמוס הגיוס.

אמרה  צה"ל'  ל'גלי  בראיון 
ח"כ שפיר כי היא חושבת שלאף 
אחד אין ענין בגיוס החרדים. "אני 
חושבת שלאף אחד, כולל הצבא, 
ציינה  שלהם",  בגיוס  ענין  אין 

שפיר. 
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הזמנות:

החופשה המושלמת: תכניות ופעילויות מרתקות מדי יום ולילה

רמה מעל כולם!
קיץ תשע"ט
ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר)

ד'-י"א תמוז | 7-14.7.19 | הכל כלול במחיר
7 לילות - יום חינם

חבילות 2-3-4 לילות

מחיר לילד עד גיל 17

חדש! 10 תשלומים

חבילת סופ"ש במחיר מיוחד
חמישי-ראשון פרשת בלק | ח'-י"א תמוז | 11-14.7

מתקני המלון פתוחים עד שעה 
₪3790לפני שבת ויפתחו בצאת השבת רק

הקיץ הזה תהנו מחופשה ברמה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר!
ארוחות ביום, ארוחות שף ברמה קולינרית במלון תהנו מחדרים מחודשים ומשודרגים. פנסיון מלא: 4
עשירה, שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה, מזנון בריכה, קפה ועוגות אחר הצהריים, ארוחת חצות קלה.
כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח, ג�קוזי, סאונה רטובה / יבשה, חדר כושר, סולריום
נפרד, בריכת מים מתוקים חצי אולימפית עם קירוי מיוחד, מגלשות מים אטרקטיביות, התעמלות מים
ופעילויות תכניות  הרצאות,  שמעון,  ראובן  הניסיון  עתיר  השחיה  מורה  המים  איש  ע"י  שחיה  ולימוד 
ועוד. לנשים  והתעמלות  מחול  ערבי  היומי,  דף  שיעור  לשעון,  מסביב  המשפחה  לכל  מרתקות 

32 חדרי טיפולים ובריכת גופרית - במחירים אטרקטיביים.

ילד הפלא דודי לינקר

החזן העולמי
יצחק מאיר הלפגוט

המרצה ר' מאיר שוורץ
משקאות חמים, מיצים, 
בירות ומשקאות מוגזים, 

שלגונים מרעננים
הכל 
כלול

24 מרחצאות
חמים

בריכה 
ענקית

פנסיון 
מלא

שפע של הפעלות ויצירות לילדים 
לאורך כל היום במתחם ממוזג 

בליווי צוות חינוכי, מנוסה ואחראי
מופע מרכזי לילדים מדי יום בשעות אחה"צ
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מאת חיים מרגליות

תלונות  ונציב  המדינה  מבקר 
יוסף  (בדימוס)  השופט  הציבור, 
ביקורת  דו"ח  פרסם  שפירא,  חיים 
בנו־ הממשלה  פעולות  על  מיוחד 
חיפה.  במפרץ  האוויר  זיהום  שא 
כהונתו  את  לסיים  בחר  שפירא 
תלונות  ונציב  המדינה  כמבקר 

הציבור בפרסום דו"ח זה.
ישראל  מדינת  המבקר  לדברי 
המשתר־ מפותחת  מדינה  היא 

קטן  גיאוגרפי  שטח  פני  על  עת 
של  גבוה  בשיעור  ומאופיינת 
צריכה  בנתוני  אוכלוסין,  גידול 
כל  מזהמת.  ובתעשיה  גבוהים 
בס־ ניכרת  לפגיעה  גורמים  אלה 

ביבה, שיש לה השפעות שליליות 
והצו־ החי  על  האדם,  בריאות  על 
הקרקע  האוויר,  משאבי  ועל  מח 

והמים.
אזור מפרץ חיפה הוא ממוקדי 
ביש־ הבולטים  הסביבתי  הזיהום 

אוכלוסיה  לריכוזי  בסמוך  ראל. 
אינ־ תעשיה  פעילות  בו  מרוכזת 

בתי  היתר,  בין  הכוללת,  טנסיבית 
מפ־ דלקים,  אחסון  מתקני  זיקוק, 

ופטרוכימית  כימית  תעשיה  עלי 
בנוסף,  אחרים.  תעשיה  ומפעלי 
תשתיות  המפרץ  באזור  מצויות 
שדה  ימי,  נמל  ובהן  לאומיות 

תעופה ותחנת כוח.
בין הליקויים המרכזיים נמצא 
להג"ס  המשרד  גיבש  ב־2015  כי 
את התכנית הלאומית מפרץ חיפה 
ופעל לקדם אותה. עם זאת, הדו"ח 
העלה ליקויים באופן גיבושה של 
שנע־ נדרשים  בנושאים  התכנית, 

לציבור  הדיווח  באופן  ממנה,  דרו 
העמידה  ובמידת  יישומה  על 
בלוחות הזמנים וביעדים שנקבעו 

בה, שחלקם טרם הושג גם כיום.
כמו כן נמצא כי עדיין יש מזה־
מים שערכי איכות האוויר שלהם 
או  מעט  השתפרו  השתפרו,  לא 
חוק.  פי  על  מהנדרש  חורגים 
במוקדי  קיימות  כאלו  חריגות 

זיהום נוספים בארץ.
מג־ הדו"ח  משקף  זאת,  לצד 

(חלקן  ואחרות  טכנולוגיות  בלות 
המובנות  העולם)  בכל  קיימות 
שמ־ כך  והדיגום,  הניטור  במערך 

מזהמים  חומרים  של  ניכר  ספר 
המ־ הזיהוי,  ליכולת  מחוץ  נותר 

דידה וההתרעה של מערך הניטור 
לחוסר  גורם  הדבר  והדיגום. 
ודאות לגבי חלק ניכר מהמזהמים 

והש־ באוויר  בפועל  המצויים 
הציבור  בריאות  על  פעותיהם 

והסביבה.

תחלואה גבוהה

באזור  התחלואה  שיעור 
מסוימות  במחלות  חיפה  מפרץ 
למשל,  הארצי.  מהממוצע  גבוה 
מבוגרים  של  עודפת  תחלואה 
ובמחלות  לב  במחלות  בסרטן, 
אסתמה  של  החמרה  וכן,  נשימה 
שנים  בחלוף  אולם,  ילדים.  אצל 
בהעמקת  הצורך  מהעלאת  רבות 
נתונים  מסד  ובגיבוש  המחקר 
ושלוש  ומעודכן  מלא  בריאותיים 
בענין,  הממשלה  מהחלטת  שנים 
 – דבר  השתנה  לא  כמעט  בפועל 
תשתית הנתונים העומדת לרשות 
חסרה  עודנה  ההחלטות  מקבלי 

באופן מהותי.
לי־ של  שורה  עלתה  עוד 
מע־ בניהול  משמעותיים  קויים 

והדיגומים  הרציף  הניטור  רכי 
ליקויים  המפעלים.  בארובות 
למשרד  מאפשרים  אינם  אלו 
תמונת  לקבל  ולציבור  להג"ס 
ריכוז  על  ומדויקת  מהימנה  מצב 
מהמפעלים.  הנפלטים  המזהמים 
עמידה  באי  היתר  בין  המדובר 
בדרישות  המפעלים  מרבית  של 
אי  לרבות  ארובות  ניטור  נוהל 
מערכות  של  כיול  בדיקות  ביצוע 
כן  כמו  שבארובותיהם.  הניטור 
מ־14  12 ביצעו  שנים  שש  במשך 

ניטור  חיפה  שבמפרץ  המפעלים 

ב־42 ארובות שלהם שלא בהתאם 
לנוהל הניטור שקבע המשרד. עוד 
כשליש  כי  בדו"ח  המבקר  קובל 
מהארובות במפרץ חיפה לא עמדו 
במשך שנים רבות בדרישות נוהל 

דיגום בארובות ולא נדגמו.
המ־ בארובות  הדגימות  את 

דיגום  חברות  מבצעות  פעלים 
במישרין.  עימם  המתקשרות 
באי־התלות  לפגוע  עלול  הדבר 
במפעלים  הדיגום  חברות  של 
ששכרו את שירותיהן ובכך לפגוע 

באינטרס הציבורי.
המשרד  כי  טוען  המבקר 
את  למצות  מרבה  אינו  להג"ס 
הליכי האכיפה המינהליים (למשל 
הטלת  או  צווים  הפקת  באמצעות 
האכיפה  הליכי  ואת  עיצומים) 
מתבצ־ חיפה  במחוז  הפליליים. 

עד  מועטה,  מינהלית  אכיפה  עת 
משי־ מוחלטת  כמעט  להימנעות 
מח־ מינהליים  אכיפה  בכלי  מוש 
מירים יותר כמו צווים מינהליים.
החו־ הפרות  החריגות,  ריבוי 

קים וההוראות והתקלות במפעלי 
קבוצת בז"ן בשנים האחרונות, כו־

תב המבקר, מלמדים על חולשות 
בכל  להג"ס  המשרד  של  ממשיות 
האכיפה  אמצעי  להפעלת  הנוגע 

השונים העומדים לרשותו.

תכנון מוטה

 –  30 תמ"א  כי  נמצא  כן,  כמו 
מפרץ  אזור  של  המתאר  תכנית 
הקו־ בין  ליישב  שנועדה  חיפה, 

בלמים  וליצור  באזור  נפליקטים 
ואיזונים בין הצרכים השונים – לא 
אושרה עד למועד סיום הביקורת 
ההליך  של  הטיה  נוצרה  ב־2019. 
בעיקר  זו  תמ"א  של  התכנוני 
ושיקולים  תחבורה  שיקולי  בשל 
של  מעורבות  בשל  וכן,  כלכליים 
חלק  כך,  עקב  בנושא.  ענין  בעלי 
שעליו  מהשטח  ומהותי  נרחב 
נגרע  לחול  אמורה  התכנית  היתה 
האיזון  שיופר  עלול  בכך,  ממנה. 
הסביבתיים  האינטרסים  בין 
האינטרסים  לבין  והבריאותיים 
המשקיים והכלכליים. יתרה מכך, 
התכנון  וגופי  הממשלה  משרדי 
אימצו עמדות התומכות בתכניות 
תו־ אינן  שלמצער  במפרץ  פיתוח 

רמות להפחתת הזיהום.
שביצ־ וההכנה  המטה  עבודת 
בנושא  הממשלתיים  הגורמים  עו 
לייצור  מפעל  להקמת  המכרז 
רותם,  מישור  באזור  אמוניה 
בנידון,  הממשלה  החלטת  לפני 
לקו  החלופות,  בדיקת  לרבות 
ביכולתם  הן  פגע  והדבר  בחסר 
והן  מיטביות  החלטות  לקבל 
הם  למשל,  כך  ליישמן.  ביכולתם 
בשאלות  ממצה  באופן  עסקו  לא 
האמוניה  ביבוא  הקשורות  יסוד 
המדינה  האם  בשאלה  ואחסנתה; 
בה־ מעורבת  להיות  בכלל  צריכה 
סדרת אספקת האמוניה; בשאלת 
הקמת  של  הכלכלית  הכדאיות 
עדכנית  ובהערכה  כאמור;  מפעל 
החירום  וצורכי  המשק  צורכי  של 

בתחום זה.

המבקר עומד גם על הסיכונים 
מסוכנים  מחומרים  במצרפיים 
וקובע כי מדובר בסכנה לתגובות 
שרשרת באזור מפרץ חיפה שהוא 
אזורים  לו  שבסמוך  קטן,  שטח 
גדול  ריכוז  בו  ויש  מאוכלסים, 
ביותר של מפעלים ומתקנים המ־

חזיקים בחומרים מסוכנים.
החלטת  יישום  כן,  פי  על  אף 
סי־ סקר  הכנת  בדבר  הממשלה 
בצו־ נמשך  בנושא  מצרפי  כונים 

גם  גורם  אשר  סבירה,  בלתי  רה 
בנוגע  ההחלטות  קבלת  לדחיית 
לפעולות שיידרשו לנוכח ממצאיו 
לרבות  זה  הסקר  של  והמלצותיו 
שי־ הסיכונים  להפחתת  פעולות 

פורטו בו.
בין  נובעת,  ההליך  התמשכות 
אינטנסיבי  הליך  מקיום  היתר, 
המפעלים  שיתוף  של  וממושך 
 – בהם  והיוועצות  חיפה  במפרץ 
לגבי  שאלה  סימני  המעלה  דבר 
המשרד  נוקט  בה  האיזון  מידת 
לקבל  חובתו  מילוי  ומידת  להג"ס 
ובל־ עצמאית  מקצועית,  החלטה 

תי תלויה.
והצ־ כבאות  רשות  כן,  כמו 

לאירוע  ערוכה  אינה  עדיין  לה 
לגרום  שעלול  מסוכנים  חומרים 
במפ־ שרשרת  תגובת  להיווצרות 
ולשרי־ חיפה  מפרץ  באזור  עלים 

פות שיפרצו בהם.

הקמת וועדה 
ציבורית

ונציב  המדינה  מבקר  לדעת 
תלונות הציבור, השופט (בדימוס) 
ההתמודדות  שפירא,  חיים  יוסף 
קובץ  שחושף  החולשות  עם 
הממשלה  את  מחייבת  זה  דוחות 
מקצועית  מטה  עבודת  לקיים 
מפרץ  של  עתידו  בדבר  ויסודית 
חיפה – וראוי שזו תיעשה על ידי 
אשר  תלויה  בלתי  ציבורית  ועדה 
ותוצרי  המלצותיה  את  תגבש 
להכרעות  בסיס  ישמשו  עבודתה 
ופיתוחו  אופיו  בדבר  הממשלה 
עבוד־ במסגרת  חיפה.  אזור  של 

עליה  הציבורית,  הוועדה  של  תה 
להעתיק  יש  אם  בשאלה  להכריע 
את מפעלי התעשיה מאזור מפרץ 
במ־ באזור,  להשאירם  או  חיפה 

הוועדה  עבודת  בחלקם.  או  לואם 
תוך  תתבצע  זה  עקרוני  בנושא 
של  ומדוקדקת  מחודשת  בחינה 

פעלה  שלפיהן  יסוד  הנחות  כמה 
הממשלה עד כה.

זיהום  מוקדי  של  קיומם  בשל 
נוספים  מסוכנים  חומרים  וריכוזי 
את  להרחיב  מקום  יש  בישראל, 
הצי־ הוועדה  של  בדיקתה  תחום 

הערכה  גם  שתבצע  כדי  בורית 
השפעתן  של  כוללת  לאומית 
אזו־ על  ותשתיות  תעשיות  של 

של  במרכזה  בארץ.  אחרים  רים 
להעמיד  יש  האמורה  ההערכה 
של  העתידי  המשק  חזון  את 
לאן  השאלה  ואת  ישראל  מדינת 

מועדות פניו.
ששטחה  המדינה,  של  מבטה 
קטן ואוכלוסייתה צפויה להכפיל 
בעשורים  עצמה  את  לשלש  ואף 
אל  מופנה  להיות  צריך  הבאים, 
הטווח הרחוק, לראות כיצד תוכל 
עתידיים  צמיחה  מנועי  לפתח 
המשרתים את האינטרס הציבורי 
הרחב ולקדם תעשיות המבוססות 
על טכנולוגיות נקיות, וזאת למען 

הדורות הבאים.

סכנה לתגובות שרשרת באירועי 
זיהום סביבה באזור מפרץ חיפה

הדו"ח האחרון של מבקר המדינה יוסף שפירא:

עוד ממצאים בדו"ח: שיעור התחלואה באזור מפרץ חיפה במחלות מסוימות גבוה מהממוצע הארצי ^ תחלואה 
עודפת של מבוגרים בסרטן, במחלות לב ובמחלות נשימה וכן החמרה של אסתמה אצל ילדים

מתחילים כבר כעת 

ש. תפילינסקי ביטוי הולם |

אתמול  בישרו  שנה,  מחצי  פחות  בעוד 
לחגוג  ישראל  כלל  עומד  העיתון,  כותרות 
את האירוע המרגש והנפלא של סיום הש"ס 
לצד  הי"ג  במחזור  היומי  הדף  במסגרת 

התחלת הלימוד של מחזור הי"ד.
מעת  נתבשר  בוודאי  הקרובה  בתקופה 
לסדרת  הלוגיסטית  ההיערכות  על  לעת 
שייערכו  הש"ס  סיום  של  הוד  רוויי  מעמדים 
מרכז  ידי  על  בעולם,  מוקדים  בכמה  בס"ד 

אגודת ישראל כפי המסורת רבת השנים.
רבבות  עוד  יצטרפו  פעם  בכל  כרגיל, 
תכניות  עם  החדש  למחזור  נרגשים  יהודים 
כולו  הש"ס  את  ולסיים  להתחיל  כבירות 

כשאיפתו הטהורה של כל יהודי.
לקראת  וההיערכות  ההכנה  כגודל 
הצלחת  וכגודל  המרגשים,  המעמדים 
גדולי  ורבנן  מרנן  בהשתתפות  האירועים 
של  והתוחלת  הציפיה  גודל  כך   – ישראל 
כן  גם  רוצים  שבאמת  רבים  יקרים  יהודים 

הפעם להשתלב במעגלי הלומדים. 
ללימוד  חוק  לקבוע  שואפים  הללו 
עיסוקיהם  לצד  אם  יעבור.  ולא  היומי  דף 
ועל  המחיה  על  המרובים  וטרדותיהם 
הכלכלה, ואם במקביל לחוק סדרי לימודיהם 
ובבקיאות,  בעיון  ובגמרא,  בהלכה  הרבים, 

הממלאים את סדר יומם הצפוף. 
צורמנית  לחישה  לפתע  נשמעת  וכאן 
אתה  יכול  כיצד  ממעמקים:  המהדהדת 
להבטיח לעצמך שבמחזור הבא אכן תצליח 
מתחילת  ותעצומות  בעוז  ולהמשיך  ללמוד 
התחילו  רבים  הרי   – סופו?  ועד  הש"ס 
במסכת  אם  שלב.  באיזשהו  והתייאשו 
עירובין על סוגיותיה הסבוכות, אחרים שרדו 
משא  תחת  כרעו  ושם  וכתובות  יבמות  עד 

הקודש. מי אפוא ערב לך שתוכל כן להשתלב 
בלימוד עקבי ודקדקני זה ולהצליח עד הסוף?

אכן, ישנם שאינם חושבים כלל להתחיל. 
להתחיל  כח  להם  אין  עצמה.  זו  מסיבה 
הם  ולהתייאש.  להתאכזב  ולהישבר. 
בקונכייתם,  להתכנס  מתחילה  מעדיפים 
להחליט ש'זה לא בשבילי' ולהמשיך בשגרת 
חייהם בהרגשה של 'שלום עלי נפשי'. נו, מי 

אמר שאינם צודקים?
טובה  עצה  באוזננו  פעם  שלחש  מי  היה 

עבור אותם 'רבים השואלים'... 
העצה היא: אל תמתין עוד חצי שנה ליום ז' 
בטבת תש"פ כדי להתחיל יחד עם כל הציבור 
הנרגש. ממש לא. התחל כאן ועכשיו. תפוס 
כבר כעת מסכת ערכין שהחלו בלימודה לפני 
עכשיו  כבר  התחל  מקסימום,  או  ימים,  כמה 
שאותה  'תמורה'  מסכת  את  וברוגע  בנועם 
הסיכויים  ואז   – שבועות  כמה  בעוד  יתחילו 
כל  עם  להמשיך  שתצליח  מאוד  גדולים 

העוצמה תמיד.
ברגע, שהראית לעצמך, וליצר הרע שלך, 
שאתה לא שייך לליגת ה'מתחילים הנרגשים', 
אתה  כי  סתם...  היומי'  'דף  לומד  אתה  אלא 
רוצה ללמוד, ובכלל ללא קשר לכל החגיגות 
והתפאורה של 'ז' בטבת' – נטרלת בעצם את 
המוקש שהוא עלול להציב לך לאחר זמן עם 
כאשר  ההתחלה  של  ההתרגשות  ענני  שוך 
קרקע  אל  כביכול  אותך  להחזיר  ינסה  הוא 

המציאות האפורה...
'מה  לאמר:  שיניו  את  תקהה  אז  או 
ערכין  מזמן,  לומד  כבר  אני  הן   – פתאום? 
ותמורה וכריתות'... ובעזרת ה' תמשיך תמיד 
ולסיים,  להתחיל  וללמד,  ללמוד  ותצליח 

לשמור ולעשות... בהצלחה!

אי היערכות להיווצרות תגובת שרשרת. בתי הזיקוק במפרץ חיפה (אילוסטרציה)

בעקבות הסטת ניתוחים ממימון פרטי למימון ציבורי

משרד הבריאות מודיע על הפחתת 
דמי החבר בתכניות השב"ן 

סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן: "פועלים לקיצור תורים וחיזוק הרפואה הציבורית" 

מאת מאיר קליין 

המס־ חקיקה  תיקוני  לאחר 
ההמתנה  תקופת  נושא  את  דירים 
בה רופא אינו יכול לטפל או לייעץ 
לאדם  הפרטית  הרפואה  במסגרת 
במסגרת  ייעוץ  לו  נתן  או  טיפל  בו 
מש־ וכצעד  הציבורית,  הרפואה 
מבחני  נקבעו  הצינון  לתקנות  לים 
תמיכה לקופות החולים לשם תמ־
פרטי  ממימון  ניתוחים  הסטת  רוץ 

למימון ציבורי. 
וכחלק  נוסף  משלים  כצעד 
זו  תכנית  של  הכולל  מהמהלך 
המשתתפת  חולים  קופת  מחויבת 
התחייבה  ואשר  התמיכה  במבחני 
פרק  על  ההוצאה  את  להפחית 
השב"ן  בתכניות  מנתח  בחירת 
בניתוחים  לגידול  במקביל  שלה 
הבריאות  סל  במסגרת  שבוצעו 
הח־ דמי  את  להפחית  הממלכתי, 

בר של תכניות השב"ן בהתאמה.
הני־ הסטת  למתווה  בהתאם 

תוחים למימון ציבורי אישר האגף 
במשרד  ושב"ן  קופ"ח  לפיקוח 
הפ־ החולים  לקופות  הבריאות 

השב"ן  בתכניות  החבר  דמי  חתת 
השונות.

ההפחתה בשלב זה תעמוד על 
סך כולל של כ־249 מיליון שקלים 
תכניות  בכלל  שנתיים,  במונחים 
החולים  קופות  כל  של  השב"ן 
להפחתה  מתווספת  והיא  יחדיו, 
שנה,  לפני  שבוצעה  הקודמת 
שקלים  מיליון  כ־341  של  סך  על 

בשנה. 
דמי  להפחתות  דוגמאות  להלן 
אשר  למבוטח  החודשיים  החבר 
יופחתו החל מהשבוע הבא: בתכנית 
'כללית פלטינום' יופחתו דמי החבר 
שקלים   1.5 של  בסכום  החודשיים 
שקלים  עשרה  ועד   19-30 לגילאי 

'מכבי  בתכנית  ומעלה.   70 לגילאי 
החודשיים  החבר  דמי  יופחתו  זהב' 
לגילאי  שקלים   2.66 של  בסכום 
לגילאי  שקלים  תשעה  ועד   18-24
'מאוחדת שיא'  71 ומעלה. בתכנית 
החודשיים  החבר  דמי  יופחתו 
לגילאי  שקלים  שלושה  של  בסכום 
לגילאי  שקלים  עשרה  ועד   18-24
זהב'  'לאומית  ובתכנית  ומעלה,   80
בס־ החודשיים  החבר  דמי  יופחתו 
כום של 1.46 שקלים לגילאי 18-24
ועד שבעה שקלים לגילאי 54-59.

יעקב  הרב  הבריאות,  שר  סגן 
הוזלת  על  מברך  "אני  ליצמן: 
קופות  של  המשלימים  הביטוחים 
השנים  שלוש  במהלך  החולים. 
האחרונות. אנחנו פועלים לקיצור 
הציבורית  הרפואה  וחיזוק  תורים 
המבוטחים  העברת  באמצעות 
הב־ לסל  המשלימים  מהביטוחים 

היישום  תורים.  קיצור  תוך  סיסי, 

לבצע  כיום  לנו  מאפשר  המוצלח 
את  ולהפחית  המהלך  המשך  את 
 – המשלימים  הביטוחים  מחיר 
להגדלת  להיאבק  אמשיך  השב"ן. 
כדי  הבריאות  מערכת  תקציב 
הציבורית  הרפואה  את  לקדם 

למען ציבור החולים".
כחלון:  משה  האוצר,  שר 
ערך.  זה  הוגן  במחיר  "בריאות 
הב־ משרדי  האחרונות,  בשנים 

בשיתוף  עובדים  והאוצר  ריאות 
הר־ את  לחזק  כדי  מלא  פעולה 

ולחזק  ולהנגיש  הציבורית  פואה 
לכולם.  הבריאות  מערכת  את 
מחירי  הורדת  של  המבורך  הצעד 
מתווסף  המשלימים  הביטוחים 
סל  הגדלת  הסיעוד,  לרפורמת 
לקיצור  הרפורמה  התרופות, 
שכל  נוספים  וצעדים  תורים 
יותר  טובה  בריאות  מטרתם 

לכולם".
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/  י. ברזל מאחורי הכותרות

ועידת בחריין: "שגשוג כלכלי אינו מתכון 
לפתרון הסכסוך הישראלי־פלסטיני"

"הסדנה הכלכלית בבחריין היא החלק הראשון 
יוצג  העסקה  של  המדיני  חלקה  המאה'.  ב'עסקת 
הוועי־ כינוס  בישראל.  הבחירות  אחרי  רק  כנראה 
דה בבחריין משתלב היטב במשנתו הפוליטית של 
דונלד טראמפ, שלפיה העוצמה הכלכלית של אר־
ואתגרים  סוגיות  לפתרון  המפתח  היא  הברית  צות 
כלכליים, פוליטיים וחברתיים", כותבים החוקרים 
בטחון  למחקרי  מהמכון  חדד  וששון  פדלון  תומר 

לאומי. 
ישראל  שמדינת  השלום  הסכמי  בחינת  "אולם, 
חתומה עליהם, מראה כיצד הכלכלה תמיד שיחקה 
מהותיים.  מדיניים  בפתרונות  בלבד  משני  תפקיד 
של  המרכזי  הציר  היו  לא  הכלכליים  התמריצים 
הסכמי השלום של ישראל אלא רק החלק המשלים 
להציג  האמריקאי  הרצון  למרות  כן,  על  למדיני. 
התיכון,  למזרח  כלכלי  יום  סדר  ובראשונה  בראש 
הדו־ קשורה  בוועידה  שתוצגנה  התכניות  הצלחת 
לא  שעדיין  המאה,  עסקת  של  המדיני  לחלק  קות 

הוצג".
הכלכלית  לתכנית  הרקע  את  פורשים  השניים 
לבית  טראמפ  דונלד  של  כניסתו  טראמפ. "עם  של 
הבהיר  האמריקאי  הנשיא   ,2017 בינואר  הלבן 
להשגת  האופטימלית  הדרך  כי  ובמעשים,  במילים 
עימותים  פתרון  לרבות  הברית,  ארצות  של  יעדיה 
ומשברים בזירה הבינלאומית, היא שימוש בעוצמה 
השיטה  רבה,  במידה  שבידיה.  האדירה  הכלכלית 
קמפיין  במסגרת  שהוצהרו  ההבטחות  למימוש 
Make America great טראמפ:  של  הבחירות 

היא  לגדולתה")  אמריקה  את  ("להחזיר   again
לשכנע  האמריקאית  היכולת  על  ונשענת  כלכלית 
עם  פעולה  לשתף  הבינלאומית  במערכת  שחקנים 

הבית הלבן. 
הכל־ העוצמה  טראמפ,  של  מבטו  "מנקודת 
למרבית  תרופה  ומהווה  רב־תכליתית  היא  כלית 
חברתית  פוליטית,  בסוגיה  שמדובר  בין  המחלות, 
שטראמפ  הרבות  הסחר  מלחמות  כלכלית.  או 
מנהל ממחישות את שימושו בנשק הכלכלי כפרס 
בקנה  העולות  פוליטיות  התנהגויות  על  תגמול  או 
ב־2018,  הברית.  ארצות  של  האינטרסים  עם  אחד 
הממשל פרש מהסכם הגרעין עם איראן והחזיר את 
כדי  וזאת  טהראן,  על  החריפות  הסנקציות  משטר 
השגת  לקראת  להתקדם  אפשרות  מאיראן  למנוע 
טראמפ   2019 מאי  בסוף  צבאית.  גרעינית  יכולת 
על  מיסים  מדורג  באופן  מכסים  יעלה  כי  איים  אף 
אכיפה  תהיה  לא  אם  במקסיקו,  שמקורן  סחורות 
מקסיקנית משמעותית יותר למניעת הגירה בגבול 
הדרומי של ארצות הברית. כעת, מאמינים בממשל, 
היש־ לסכסוך  פתרון  ולקדם  לנסות  השעה  הגיעה 

ראלי־פלסטיני באמצעים כלכליים.
באל־מנאמה,  תתקיים  ורביעי  שלישי  "ביום 
שכות־ בינלאומית,  כלכלית  סדנה  בחריין,  בירת 
ארצות  תציג  ובה  כלכלי',  לשגשוג  'משלום  רתה 

המאה'  ל'עסקת  הכלכלית  התשתית  את  הברית 
לפתרון הסכסוך הישראלי־פלסטיני. ממסמך בן 40
עמודים שפרסם הבית הלבן עולה כי התכנית הכ־

לכלית שתוצג מחולקת לשלושה רכיבים מרכזיים: 
מיצוי הפוטנציאל הכלכלי הפלסטיני, העצמת העם 

הפלסטיני וחיזוק הממשל הפלסטיני. 
את  להכפיל  הוא  התכנית  את  המנחה  "החזון 
תעסוקה  מקומות  מיליון  לייצר  הפלסטיני,  התמ"ג 
וכל  אחוזים,  ב־50  הפלסטיני  העוני  את  ולהוריד 
התכנית  של  המדיני  החלק  בלבד.  עשור  תוך  זאת 
יוצג בנפרד, כנראה אחרי הבחירות בישראל בספ־

טמבר. כמו לגבי אזורים אחרים ברחבי העולם, גם 
בהקשר למזרח התיכון הנשיא האמריקאי מאמין כי 
ביכולתו של הנשק הכלכלי להניב פרי, הווה אומר: 
הוועידה  מטרת  הרובים.  את  תחלפנה  התשתיות 
ולמשקיעים  לפלסטינים  האזור,  למדינות  להציג 
הפלסטי־ הכלכלה  את  להפוך  דרכים  גלובאליים, 

נית ממבוססת סיוע חיצוני לבעלת איתנות עצמית, 
לשגשוג  האדיר  הכלכלי  הפוטנציאל  את  בבד  ובד 
בט־ שלום,  יושג  אם   – הפלסטינית  בזירה  כלכלי 

התמיכה  מערך  של  המדינות  של  הראשונה  בעת 
ולר־ המערבית  לגדה  השכנות  נמצאות  המבוקש 

צועת עזה, ובטבעת השניה – מדינות האזור כולו. 
מה  לפלסטינים  להדגים  הוא  הסדנה  של  נוסף  יעד 
להצ־ ובסרבנותם  הסכסוך  בהמשך  הכרוך  ההפסד 

עות שמעלה ארצות הברית לפתרון הסכסוך.
באמ־ לגייס  מבקשת  הברית  ארצות  "מעשית, 

צעות הסדנה חמישים מיליארדי דולרים שיושקעו 
אנושי,  הון  תעשיות,  בתשתיות,  שנים  עשר  במשך 
מערכת  מעין  אזורי,  סחר  עבודה,  מקומות  יצירת 
שיתוף  באינטראקציה,  (אקו־סיסטם)  אקולוגית 
לפיתוח  חיוניים  אלו  כל  הדדית.  והפריה  פעולה 
עצמאות  של  מאפיינים  בעלת  פלסטינית  ישות 
כלכלית משגשגת. כך למשל, התכנית קוראת לה־

קמת כביש גישה וקו רכבת שיחברו את רצועת עזה 
לגדה המערבית. 

האמ־ הנשיא  של  וחתנו  יועצו  קושנר,  "ג'ארד 
בחודש  התבטא  המאה,  עסקת  את  המוביל  ריקאי 
תושג  כלכלית  התקדמות  כי  ואמר  בנושא  שעבר 
יסודות  ייפתרו  ואם  מוצקה  כלכלית  ראיה  עם  רק 
הליבה הפוליטיים. ניתן להבין מדבריו שההיבטים 
לה־ לפלסטינים  פיתיון  לשמש  אמורים  הכלכליים 

בשאיפותיהם  הקשורות  אחרות,  בסוגיות  תפשר 
הכלכלית  התכנית  אחרות,  במילים  הלאומיות. 
נועדת להיטיב עם הציבור הפלסטיני בכל הקשור 
הנהגתו  על  ללחוץ  ולדרבנו  חייו,  ואיכות  לאורח 
המדיניות־טרי־ הסוגיות  בשאר  גמישות  לגלות 

מהדרך  ידועים  חסמים  להסיר  כדי  טוריאליות, 
להסכם מדיני.

בעבר  ישראל  שחתמה  השלום  הסכמי  "בחינת 
הכלכלית  והעוצמה  הכלכליים  ההיבטים  כי  מעלה 
הש־ מתמורות  חלק  היו  תמיד  הברית  ארצות  של 

הכלכ־ הסוגיות  כי  לומר  ניתן  במקביל  אולם,  לום. 
ליות והתפקיד שהן שיחקו תמיד היו משניים ביחס 
בהסכם  הבוערות.  והמדיניות  הלאומיות  לסוגיות 
והאזר־ הכלכליים  הנספחים  מצרים,  עם  השלום 

חיים ברובם לא יושמו. סעיף 2 לנספח 3 (היחסים 
בין הצדדים) הוקדש ליחסי הכלכלה והמסחר. 

"בסעיף זה מצוין כי "הצדדים מסכימים להסיר 
כל מחסומי הפליה ליחסי כלכלה נורמליים ולשים 
הסעיף  של  השני  בחלק  הכלכליים".  לחרמות  קץ 
סחר  הסכם  לכרות  מחויבים  הצדדים  כי  מצוין 
השלום.  לשימור  שיועילו  כלכלה  יחסי  לקדם  כדי 
סעיף זה הוא היחיד שמציין את היחסים הכלכליים 
כדי  דיו  משמעותי  היה  שלא  וכמובן  הצדדים,  בין 
להוביל את הצדדים להסכם. המשבר הכלכלי במ־
ותופ־ ההולכות  הבטחוניות  ההוצאות  עקב  צרים 

חות הוא שדחף את מצרים לשלום, וקידום ההסכם 
התאפשר על ידי ההבטחות האמריקאיות לערובות 

בטחוניות וכלכליות בדמות סיוע כלכלי שנתי. 
"זה נמשך מזה ארבעים שנה והינו השני בגודלו 
בסיוע החוץ האמריקאי, אחרי זה המועבר לישראל. 
האמריקאי,  הכלכלי  לסיוע  זקוקה  היתה  מצרים 
אלו  הן  הכלכליות  שהסוגיות  מכך  להסיק  אין  אך 
שהביאו לפתרון הסכסוך: היתה זו הנסיגה המלאה 
סאדאת  מצרים  נשיא  סיני.  מחצי־האי  ישראל  של 
הכריז כי מצרים "לא תוותר על גרגיר חול" מאדמ־

תה, וכך נכתב בהסכם השלום, שנחתם בבית הלבן 
במארס 1979. גם לאחר ארבעה עשורים של שלום, 
הוא  המדינות  בין  הכלכלי  הפעולה  ושיתוף  הסחר 
הפעולה  שיתוף  הוא  ביניהן  ליחסים  והבסיס  שולי 
של  ביישומו  האמריקאית  והמעורבות  הבטחוני 
ההסכם (הכוח הרב־לאומי בסיני והסיוע הבטחוני).

הפלסטינים  עם  הביניים  והסכם  אוסלו  "הסכם 
בסוגיות  בעיסוק  הם  אף  התאפיינו   (1995  ,1993)
כלכליות רבות, אך בדומה להסכם עם מצרים, אלה 
עמדו בצל סוגיות הליבה של הסכסוך. נסיגת צה"ל 
לפלסטינים  שלטונית  אוטונומיה  ומתן  משטחים 
בפריז  נחתמו  שעליה  המוצקה  הקרקע  את  היוו 
1994 באפריל  הצדדים.  בין  הכלכליים  ההסכמים 

ובו  פריז,  בפרוטוקול  הכלכליים  היחסים  הוסדרו 
יהיו  הפלסטינית  והרשות  ישראל  כי  למשל  נקבע 
מעבר  על  מכסים  ישלמו  לא  בו  אחד,  מכס  אזור 

סחורות.
וההישענות  התלות  את  מעגן  ההסכם  "כלומר, 
לה  מעניק  ולא  בישראל  הפלסטינית  הכלכלה  של 
למרות  לכך,  מעבר  מתפקדת.  לעצמאות  תנאים 
שההסכמים היו אמורים להיות תמריץ כלכלי מש־
מעותי, הם לא מנעו את התפרצות האלימות כאשר 
עולה  המדיניות  הסוגיות  אודות  על  שהשיח  נראה 
גם  כמו  השניה,  האינתיפאדה  כי  יוזכר  שרטון.  על 
בשטחים  הכלכלי  המצב  כאשר  פרצה  הראשונה, 

לא היה רע.
מבין  חריג  אולי  הוא  ירדן  עם  השלום  "הסכם 

הח־ סוגיית  שבמסגרתו  מפני  ההסכמים,  שלושה 
הכלכלית  ולתמיכה  משנית,  היתה  שטחים  זרת 
משמעותי  תפקיד  נושא  בעקבותיו  ירדן  זכתה  לה 
יותר בקידומו. סעיף 7 בהסכם מפרט את היחסים 
של  חשיבותו  את  ומדגיש  המדינות  בין  הכלכליים 
על  איסור  אי־הפליה,  החופשי,  הסחורות  מעבר 
חרמות כלכליים וכן את חשיבותם של יחסי שכנות 
חשוב  ההסכם  של  סעיף 6  אולם,  טובים.  כלכליים 
שתי  בין  המים  הסדרי  את  מפרט  והוא  במיוחד, 

המדינות.
את  למחוק  התחייבה  הברית  ארצות  "בנוסף, 
לת־ שהיה  מה   – הירדנית  הממלכה  של  חובותיה 
עם  להסדר  להגיע  ירדן  עבור  נוסף  כלכלי  מריץ 
1994 מאוקטובר  ההסכם  זאת,  ולמרות  ישראל. 
במסגרת  נחתם  היה  לו  כנראה  מתאפשר  היה  לא 
כלכלית בלבד. היעד המרכזי של המלך חוסיין היה 
הפלסטיני,  לענין  מהאחריות  סופית  להשתחרר 
והוא ניצל את האקלים הפוליטי הנוח יחסית שנו־

צר בזכות הסכם אוסלו. מרבית התכניות הגדולות 
התממשו  לא  לירדן  ישראל  בין  כלכלי  לשיתוף 
לשלום  ובדומה  שלום,  מצב  של  יובל  חצי  במהלך 
השלום  נשען  שעליו  העיקרי  האדן   – מצרים  עם 

הוא שיתוף הפעולה הבטחוני בין המדינות.
לפני  "רגע  החוקרים,  שני  מסכמים  "לפיכך", 
הצגת התבשיל הכלכלי בעסקת המאה, יצוינו הס־

המדגישים  ישראל,  חתומה  שעליהם  השלום  כמי 
כיצד הכלכלה היא חלק מהפתרון אך אינה הפתרון 
לאורך  שנחתמו  אחרים  שלום  בהסכמי  גם  עצמו. 
כלכליים  שיקולים  כיצד  לראות  ניתן  ההיסטוריה 
מקומם  אך  ומתן,  המשא  להמשך  תמריץ  מהווים 
טרי־ וסוגיות  מדיניים  אינטרסים  לצד  תמיד  הוא 
הנסיון  יותר.  הרבה  בוערות  ולאומיות  טוריאליות 
של ממשל טראמפ להפוך את סדר העניינים, לבנות 
קודם את שדה התמורות ואחר כך להציג את המ־
תווה המדיני להסדר בין ישראל לפלסטינים, אולי 
חדשני אך כנראה לא מעשי. עוד טרם פתיחת הס־
להפצ־ נעתרו  המשתתפות  המדינות  מרבית  דנה, 

רות הממשל אך הפגינו היעדר רצון בולט לקחת בה 
חלק. גם דרג המשתתפים אינו מהשורה הראשונה.
בכל־ עצומות  השקעות  להקצות  נכונות  "אכן, 

בגדה  וברווחה  בבריאות  בחינוך,  בתשתיות,  כלה, 
בשורה  להוות  אמורות  עזה  וברצועת  המערבית 
אקלים  לעצב  שנועד  מתהליך  חלק  ולהיות  טובה 
הישרא־ בהקשר  המדיניים  היעדים  לקידום  נוח 
והטרי־ המדיניים  הפערים  לאור  אך  לי־פלסטיני, 

רמת  עקב  וכן  לפלסטינים,  ישראל  בין  טוריאליים 
התפקוד הנמוכה של המערכות הפלסטיניות (כולל 
הפיצול בין הגדה המערבית לרצועת עזה) נדרשת 
גם תכנית מדינית יצירתית ומתגמלת לפלסטינים. 
בס־ לראות  אין  כי  מלמדות  ההיסטוריות  העדויות 

המתוכננות  העתידיות  ובהשקעות  בבחריין  דנה 
מפתח לפתרון לסכסוך ארוך השנים".

מנהלי המגזר החרדי במאוחדת סיירו 
בנתיבות והתברכו אצל רבני העיר

הרב משה ברים מנהל המגזר החרדי הארצי והרב חנוך דנציגר מנהל המגזר 
החרדי במחוז דרום נפגשו בין היתר עם האדמו"ר המקובל רבי יעקב ישראל 

איפרגן, הגרח"י אברג'ל, הרב משה פרץ והרב משה אבוחצירא • סיירו במרפאת 
הקהילה החרדית וקיבלו סקירה מקיפה על ההתפתחות 

מנהל המגזר החרדי במאוחדת הרב 
החרדי  המגזר  מנהל  ואיתו  ברים  משה 
פתחו  דנציגר  חנוך  הרב  דרום  במחוז 
את ביקורם בנתיבות במרפאת הקהילה 
סקירה  מקבלים  שהם  תוך  החרדית 
של  קהילה  קשרי  מנהל  דרעי  אבי  מר' 
פריסת  את  שהציג  בנתיבות  מאוחדת 
המותאמים  בעיר  הנרחבת  השירותים 
ניתן  היתר  בין  כאשר  הקהילה  לצרכי 
רו־ הכולל  חרדי  צוות  ידי  על  השירות 

פעילות  שעות  מהקהילה,  ואחות  פאה 
על  גם  ניתן  דגש  לאברכים.  מותאמות 
מוקד השבת הבלעדי של מאוחדת בעיר 
רבני  של  רצונם  לשביעות  פועל  אשר   –

הקהילות ובהכוונתם וחוסך מהתושבים 
לבתי  הנסיעה  את  המקרים  במרבית 

החולים בשבתות וחגים.
מאוחדת  מנהלי  הגיעו  מכן  לאחר 
אצל  פעלים  רב  במוסדות  לביקור 
שליט"א  אברג'ל  יוסף  חיים  הרב  הגאון 
והביעו  הישיבות,  חניכי  במוסדות  וכן 
התורנית  מהפריחה  התרשמותם  את 
העצומה ושמעו שבחים מראשי הקהילה 
על השירות המיוחד בעיר. במיוחד ציינו 
דרעי  אבי  ר'  של  פעילותו  את  לשבח 

ומסירותו לכל פונה.
אצל  לפגישה  התקבלו  כן,  כמו 
אליהו  לב  קהילת  רב  פרץ  משה  הרב 
התקבלו  כן  התורני.  במכון  סיור  וקיימו 
רבי  המקובל  האדמו"ר  אצל  בכבוד 
יעקב ישראל איפרגן וכן אצל רבי משה 

אבוחצירה.
התאמת  על  שבחים  שמעו  כאן  גם 
מאוחדת  של  המרחבים  השירותים 
שירותיה  ואת  בפרט  הקהילה  לצרכי 
את  בירכו  הרבנים  בפרט,  המקצועיים 
לעשות  שימשיכו  החרדי  המגזר  מנהלי 

חיל בפועלם.
ביקור מיוחד ערכו הרב משה ברים 
והרב חנוך דנציגר בעזר מציון שם נפגשו 
עם הרב נפתלי קובר מנהל הסניף ויועץ 
ראש העיר ודנו בצרכים השונים הנוגעים 

לתושבי העיר.
מאוחדת בנתיבות היא הקופה הצו־

בקביעות  שגודלת  והיחידה  ביותר  מחת 
מאוחדת  לקוחות  אלפי  זמן.  לאורך 
ונתוני  אישי,  משירות  נהנים  בנתיבות 
ההשקעה  על  מוכיחים  הרצון  שביעות 

הרבה.
שי־ מקיימות  בנתיבות  המרפאות 

לצורך  שונים  ארגונים  עם  פעולה  תופי 
קיום ימי בריאות, במהלך השנים האח־
בכנסי  לקוחות  מאות  השתתפו  רונות 

וערבי בריאות ובסדנאות של מאוחדת.
נפעמים  "עמדנו  ברים:  משה  הר' 
בנתי־ החרדית  הקהילה  של  מהעוצמה 

במיוחד  משגשגים,  קהילה  חיי  עם  בות 
ראוי לציין את החיבור המיוחד של הצ־

קהילה  לכל  דרעי  אבי  הר'  בראשם  וות 
ולכלל הציבור".

בהנחיית ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין:

תכנית 'לקראת שבת' – סדרי לימוד 
מיוחדים בימי שישי הארוכים

במסגרת התכנית יתקיימו סדרי לימוד מיוחדים לבני הישיבות בקהילות הקודש 
בבני ברק ^ תתקיים פעילויות אטרקטיביות מגוונות לחילופי כוחות להמשך 

ההתעלות ^ נמשכת כל העת פעילות עיריית בני ברק לחיבור קהילות הקודש 
ובני הישיבות ברחבי העיר

ממשיכה  ברק  בני  עיריית 
למען  והפעילות  העשיה  בתנופת 
הישיבות  ובני  הקודש  קהילות 
הרב  העיר  ראש  ובהוראת  בעיר 
פעי־ נמשכת  רובינשטיין  אברהם 
הישיבות  בני  לחיזוק  מגוונת  לות 
הורה  העיר  ראש  פגרה.  בזמני 
בקרב  ייחודית  תכנית  קיום  על 
בקהילות  הצעירים  הישיבות  בני 
שעות  של  מיטבי  לניצול  הקודש, 
אחה"צ בימי שישי הארוכים בזמן 
כו־ וחילוף  התעלות  לרגעי  הקיץ, 
בתורה  ההתרוממות  להמשך  חות 

ויר"ש בישיבות הקדושות.
הייחודית  התכנית  במסגרת 
ברחבי  הקודש  בקהילות  יקיימו 
איגוד  תחת  המאוגדות  העיר, 
סדרי  הישיבות,  בני  והתאחדות 
הישיבות  לבני  מיוחדים  לימוד 
של  המאוחרות  הצהריים  בשעות 
יוגשו  הלימוד  בסדר  שישי,  ימי 

ללומדים כיבוד עשיר ומרענן על 
מנת להנעים להם את זמן הלימוד 
בשעות אלו בהן קיים רפיון בד"כ, 
בכל  תתקיים  במקביל  כאשר 
בה  הלומדים  בין  הגרלה  קהילה 

יוגרלו מלגות ופרסים יקרי ערך.
בנוסף, על מנת שבחורי הישי־

בות ימשיכו להתעלות במהלך זמן 
אטרקטי־ פעילות  תתקיים  הקיץ 

בית לחילופי כוחות עם סיום סדר 
הלימוד הייחודי, כאשר בין היתר 
ייצאו הלומדים בנסיעה מאורגנת 
שיופעלו  באזור  שחיה  לבריכות 

במסגרת התכנית.
הקרוב  הזמנים  בין  בתחילת 
תתקיים פעילות רחבת היקף בה־

פקת מיוחדת עבור בני הישיבות, 
כאשר בני הישיבות שיעמלו ויש־

לאורך  התכנית  מהלך  בכל  תתפו 
יקבלו  הקיץ  זמן  של  שישי  ימי 

כרטיסי כניסה חינם לפעילות זו.

בעיריית בני ברק מדגישים כי 
ראש העיר הרב רובינשטיין רואה 
חשיבות רבה בהמשך שגשוגן ופ־

בעיר,  הקודש  קהילות  של  ריחתן 
הצוות  את  העת  כל  מנחה  והוא 
לפעול  להמשיך  במלאכה  העוסק 
הפעי־ ולהתמסדות  להתרחבות 

בעיר.  הישיבות  בני  למען  לות 
במהלך  התקיימה  זו  במסגרת  כך 
ומגוונת  מרובה  פעילות  החורף 
עבור בני הישיבות, בשעות פגרה 
לימוד  סדרי  מתקיימים  לא  בהן 
בימי  כמו  הישיבתיות,  במסגרות 
הארוכים  שבת  בלילות  החנוכה, 
הזמנים  בין  ובימי  החורף  בזמן 
ענ־ פעילות  העיריה  קיימה  בהם 

חיבור  של  מטרה  אותה  למען  פה 
ומתן  לקהילות  הישיבות  בני 
אלו,  לזמנים  עבורם  מספק  מענה 
ותנופה  כח  המשך  להם  שיעניק 

להתעלות בתורה ויראת שמים.

ביוזמת התנועה למען ירושלים ותושביה

סדרת פגישות עם תושבי השכונות וטיפול 
בנושאים המועלים מול הגורמים המוסמכים
קריאה לסיים את שיפוץ החלקה בה טמון הרה"ק רבי גרשון מקיטוב זצוק"ל 

ולשפר את התחבורה הציבורית להר הזיתים ^ דרישה להחזרת התקציב 
לפקחים הדרוזים נגד הרוכלות בפהרסיה בשבתות  

תושבי  ע"י  יזומות  פגישות 
בימים  נערכו  ועסקנים  השכונות 
למען  התנועה  יו"ר  עם  האחרונים 
ירושלים ותושביה הרב חיים מילר 
מתבק־ בהם  ובאזורים  בשכונות 

שים טיפולים מיידים.
בפגישה עם תושבים וגורמים 
ליד  סולובייצ'יק  ברח'  עירוניים 
הוע־ משה',  'זכרון  הגדול  ביהכ"נ 

ברחוב  וניקוז  בטיחות  בעיות  לו 
מפינת דוד ילין ועד לבית הכנסת. 
טלפוניות  שיחות  בוצעו  במקום 
ובח־ שפ"ע  באגף  האחראים  עם 

תקציב  לאשר  ע"מ  'הגיחון',  ברת 
לעבודות ברחוב.

בשכונת  התקיים  מיוחד  סיור 
לאחר  וזאת  והאזור,  סנהדריה 
ובה  מהתושבים  שהגיעה  פנייה 
נכתב: "לפני כמה חודשים שלחנו 
בקשר  ירושלים  לעירית  מכתב 
לדרדרת של אבנים מן ההר לעבר 
הולכי רגל, ובזמנו באו לשם וראו 
את זה, ולמעשה אמרו שאין להם 
את המימון לזה שהיה ספט' 2018, 
במאי  כבר  עומדים  אנחנו  וכרגע 
ממש  וזו  דבר,  נעשה  לא  ועדיין 
משהו  עושים  שלא  יום  כל  סכנה 

לזה".  
שיחות  בוצעו  כאן  גם 
בעיריה,  לגורמים  טלפוניות 

התקציב  שהושג  שעדכנו 
דחיפותו. עקב  יטופל  והנושא 

בטיחות,  נושאי  הועלו  כן,  כמו 
מאור, וסימון מעברי חציה ומאור 

מעליהם.
התוש־ העלו  השכונות,  בכל 
הציבו־ התחבורה  בעיות  את  בים 

רית, הצפיפות בקווי האוטובוסים 
והסבל הנגרם לאנשים, נשים וטף 

והדבר חייב לבא על פתרונו.
משפ'  בבית  סיכום  בישיבת 
למש־ מילר  הרב  הודה  ארנסון, 

המעורבות  ועל  בסיור,  תתפים 
לתו־ בס"ד  שיביאו  התושבים  של 

הפניות  המכתבים,  בשטח,  צאות 
הטלפוניות, וההגעה לקבלת קהל 
במשרדי  שבוע  מדי  מקיים  שהוא 
הודה  הוא  ישראל.  אגודת  מרכז 
למשתתפים בסיור בשכונת כנסת 
והאזור הנאבקים נגד חילולי הש־
בפה־ והרוכלות  בכלל  באזור  בת 

דרישותיו  את  להם  והציג  רסיה, 
שניר  המלא  התקציב  את  להחזיר 
את  שיחזירו  ע"מ  קיצץ,  ברקת 
המשכו־ את  יחזירו  האדם,  כח 

שיחרימו  הדרוזים,  לפקחים  רות 
לרוכלים  דוחות  ויתנו  סחורות 
בפהרסיה  השבת  את  המחללים 

ר"ל.
ירושלים  למען  התנועה  יו"ר 
ביקש  מילר  חיים  הרב  ותושביה 
לפנות  התושבים  את  לעודד 
בפ־ לעוסקים  בעיריה,  לנציגים 

אגודת  במשרדי  הציבור  ניות 
ירושלים  למען  והתנועה  ישראל 

הצלחה  יש  כי  ואמר  ותושביה, 
ובס"ד,  בפניות  בטיפול  בתוצאות 
שה־ הזיתים  בהר  להישגים  זכינו 

לאחר  המקום  את  פוקדים  מונים 
אף  הוא  ועתה  מאבק.  של  שנים 
החלקה  את  לשפץ  בבקשה  פנה 
מקי־ גרשון  רבי  הרה"ק  טמון  בה 

טוב זצוק"ל, ולשפר את התחבורה 
כך  ועל  הזיתים.  להר  הציבורית 
שוחח עם הרב י. הנאו מנהל אגף 
הוא  כן,  כמו  בעיריה.  ציבור  מבני 
התח"צ  של  השיפורים  את  הציג 
למרות  וחזור,  המערבי  לכותל 
כך  ועל  הושלמה  לא  שהמלאכה 
החרדי  למגזר  היועץ  עם  שוחח 
שלמה  הרב  התחבורה,  במשרד 

רוזנשטיין.
כמו כן, בכל הקשור לתחבורה 
ישנם  בשכונות  בכלל  ציבורית 
שיפורים, אך המלאכה עדיין רבה. 
התח־ לשר  דו"ח  הציג  מילר  הרב 

לתח"צ  הקשור  בכל  החדש  בורה 
תקוה  והביע  החרדיות  בשכונות 
כי תנתן עדיפות לנושא. הוא קרא 
בכל  לכתוב  השכונות  לתושבי 
ציבו־ תחבורה  לבעיות  הקשור 

בצלאל  מר  התחבורה  לשר  רית 
עדיפות  לתת  ולבקשו  סמוטריץ 
לנושא עם כניסתו לתפקידו כשר 

התחבורה.
על  סוכם  המפגש,  בסיכום 
שימשכו  וסיורים  נוסף  מפגש 
הנו־ את  להעלות  ע"מ  בעזה"י, 

לטפל  צורך  שיש  השונים  שאים 
בהם ברחבי השכונות.

מחר: יום פתוח למנהלי ארגונים ועמותות 
באולם התצוגה של 'שמחונים' בירושלים
ביום הפתוח שיתקיים מחר יום רביעי כ"ג בסיון 

יוצעו מבצעים מיוחדים והתאמה בטאצ' אישי לפי 
צורכי הארגונים 

פתוח  יום  יתקיים  מחר  לראשונה, 
במהלכו  ועמותות  מוסדות  למנהלי 
יוכלו להתרשם ממגוון ההיצע המרשים 
'שמחונים' ולקיים התאמה פרטנית  של 

לצרכים השונים. 
במהלך היום הפתוח שיתקיים ביום 
10:00-20:00 השעות  בין  סיון  כ"ג  רביעי 

עמותות  מוסדות,  מנהלי  להגיע  צפויים 
וארגונים על מנת להתרשם באופן בלתי 
אמצעי מהקולקציות המגוונות שמציעה 
לאירועים  כמזכרות  'שמחונים'  רשת 

בלתי נשכחים. 
עם  המנהלים  ייפגשו  הפתוח  ביום 
ההתאמה  את  שיציעו  'שמחונים'  נציגי 
המושלמת בטאצ' אישי לכל ארגון על פי 
ערבי  חומש,  סידור,  מסיבות  כגון  צרכיו, 
הורים, מסיבות בת מצוה, סיום, שבתות 

התאחדות, דינרים ועוד.
ב'שמחונים' יציעו לרגל היום הפתוח 
והמוסדות  לארגונים  מיוחדים  מחירים 

והכל באווירה יוקרתית ואישית. 

היום הפתוח יתקיים בחנות המפעל 
5 המכבי  יהודה  ברחוב  'שמחונים'  של 

ירושלים לפרטים חייגו 02-5000599.
ביצירותיה  ידועה  'שמחונים'  רשת 
לכל  עצמם  את  המתאימים  המשובחות 
אירוע לפי סגנון וצבע: מזכרות לחתונה, 
לחתן  מתנות  ברכות,  שבע  חתן,  שבת 
לברית,  מזכרות  מצוה,  ובת  לבר  ולכלה, 
לאירועים  מזכרות  וכן  וכנסים  לדינרים 
הנערכים בסמיכות לחגים וימים טובים 

אחרים.
בבני  'שמחונים'  רשת  חנויות  לצד 
מפעילה  פארק  ובורו  ירושלים  ברק, 
'שמחונים  קונספט  חנות  'שמחונים' 
גיפט' בפנינת חמד בירושלים בה תוכלו 
למתנות  ורעיונות  הצעות  מגוון  למצוא 
שונות לצד מיטב הקולקציות הייחודיות 
ניתן  בחנות  'שמחונים'.  של  והיוקרתיות 
המדוברת  האנגלית  בשפת  גם  השירות 

בקרב תושבי השכונה.

כינוס תורה בישיבת חב"ד 
ליובאוויטש חזון אליהו בתל אביב

ליובאוויטש  חב"ד  בישיבת 
התקיים  אביב  בתל  אליהו'  'חזון 
בימים האחרונים כינוס תורה במ־
עו"ד  של  לפטירתו  שנה   20 לאות 
ר' אליהו מירון ע"ה אשר על שמו 
הר"ר  בנו  ולזכר  הישיבה  נקראת 
מרדכי (מוטי) ורעייתו מרת פנינה 

מירון ע"ה.
'מק־ בסימן  שעמד  בכינוס 

בתקופת   – הדורות  לאורך  וואות 
נשיאנו'  ורבותינו  הפוסקים  חז"ל, 
השתתפו תלמידי הישיבה, אברכי 
ואור־ מירון  משפחת  בני  הכולל, 

חים רבים ידידי הישיבה.
משפיע  קפלן  נחום  הרב 
הישיבה נשא דברי פתיחה וביאר 
בדברי  יומא  במסכת  המשנה  את 
רבי עקיבא 'אשריכם ישראל לפני 
הקב"ה  אף  מיטהרין...  אתם  מי 
שיחותיו  ע"פ  ישראל"  את  מטהר 
מליובאוויטש  אדמו"ר  כ"ק  של 
מסירות  על  סיפר  וכן  זצוק"ל, 
בבנין  חב"ד  אדמו"רי  של  נפשם 
שרואים  כפי  מקוואות  ותיקון 
באריכות באגרות הקודש שלהם. 
הנואם המרכזי, הרה"ג ר' חיים 
ומפ־ ומו"צ  רב  הלברשטם  מנחם 

קח ראשי על המקוואות בעיר תל 
אביב ביאר באריכות ובשפה ברו־

רה אודות כל השיטות במקוואות 
בין  בור  ע"ג  בור  השקה,  זריעה, 
ההלכתי  בצד  ובין  המעשי  באופן 
מדוע לאורך הדורות הוצרכו לת־
קן עוד אופנים לבור 'מי הגשמים'.
הל־ הרב  דיבר  הדברים  בין 
הרבה,  האחריות  אודות  ברשטם 
ההקפדה והזהירות הנדרשת ממי 
וסיפר  המקוואות  על  שאחראי 
סיפורים נפלאים מהגרמי"ל לנדא 
אודות  ברק  בני  ואב"ד  רב  זצ"ל 

ההקפדה  על  נפש  המסירות 
כשר  יהיה  שהמקוה  וההשגחה 

בתכלית. 
ורב  אביב  לתל  חב"ד  שליח 
יוסף  הרב  הגה"ח  חב"ד,  קהילת 
דרך  את  הסביר  גערליצקי  שמואל 
בכל  לראות  מליובאוויטש  הרבי 
להתנ־ ולא  שבו  הטוב  את  יהודי 

שומר  לא  שעדיין  יהודי  על  שאות 
שזוהי  טעם  בטוב  והסביר  תומ"צ, 
על  שאומר  עקיבא  רבי  של  הדרך 
אהבת ישראל זהו כלל גדול בתורה.

הרב  הגה"ח  הישיבה,  ראש 

דיבר  שמערלינג  אריה  מאיר 
בענין  צדק'  ה'צמח  דברי  אודות 
מי נהר שהמשיכו למקוה ע"י נקב 
באדמה האם מקבל דין של מעיין.
אופיר  ר'  מירון  משפחת  נציג 
ע"ה  מירון  מוטי  ר'  של  בנו  מירון 
דמו־ על  המרגשים  בדבריו  עמד 
תם של בני המשפחה שלע"נ נערך 
מתן  לחג  זאת  וקישר  הכינוס, 
בתורה,  יגיעה  עם  שקשור  תורה 
שרואים  חברים,  ודיבוק  ענווה 
ואצל  חב"ד  חסידי  אצל  זה  כל 
סבו הר"ר אליהו מירון שעל שמו 

נקראת הישיבה.
 עם סיום הודה המנחה למנהל 
אירגון  על  וולף  לוי  הרב  הישיבה 

הכינוס המרתק.
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חברה ישראלית וחברה טורקית 
יפעילו את הרכבלית בחיפה

מאת חיים מרגליות

המ־ אקספרס,  נתיב  חברת 
הציבורית  התחבורה  את  פעילה 
הטורקית,  'בורסה'  וחברת  בגליל, 
בחיפה,  הרכבלית  את  יפעילו 
שתשמש לראשונה בישראל, אמ־
לצד  נוסף  ציבורית  תחבורה  צעי 
האוטובוסים, הרכבת והמטרונית. 
להשת־ יוכלו  ברכבלית  הנוסעים 
מש בכל אמצעי התשלום בתחבו־
רה הציבורית, לרבות כרטיס רב קו 

ומנויים תקופתיים.
וחברת  אקספרס  נתיב  חברת 
רכבל  כיום  המפעילה  בורסה, 
המחבר בין העיר בורסה בטורקיה 
יפ־ אלואג,  בהר  הלאומי  לפארק 
עילו את הרכבלית בחיפה, לאחר 
התחבו־ משרד  של  במכרז  שזכו 
במכרז  הרכבלית.  להפעלת  רה 
בהם  נוספות,  קבוצות  התמודדו 
וחברת  דן  חברת  אחזקות,  אגד 

קווים.
בימים  המוקמת  הרכבלית, 

התחבורה,  משרד  ידי  על  אלה 
תחל  נוף,  יפה  חברת  באמצעות 
לפעול במחצית השניה של השנה 
הת־ המרכז  את  ותחבר  הבאה, 

מרכזית  בחיפה,  הגדול  חבורתי 
ואוניברסי־ הטכניון  עם  המפרץ, 

טת חיפה.
שזכו  ובורסה  אקספרס  נתיב 
כח  את  להכשיר  ידרשו  במכרז, 
הרכבל,  לתפעול  הנדרש  האדם 
חכם  כרטוס  מערכות  להתקין 
שיאפשרו  אלקטרוני,  ושילוט 
להפעיל את הרכבל כחלק ממערך 
חיפה.  בעיר  הציבורית  התחבורה 
מועס־ להיות  צפויים  בפרויקט 

ישיר  באופן  עובדים  עשרות  קים 
ועקיף.

משמ־ לשפר  צפוי  המיזם 
לטכניון  הנגישות  את  עותית 
ולעודד  חיפה  ולאוניברסיטת 
ואנשי  סטודנטים  אלפי  עשרות 
התחבורה  את  להעדיף  אקדמיה 
הפ־ רכבם  חשבון  על  הציבורית, 

מצוקת  על  יקל  הוא  כן,  כמו  רטי. 

וברחובות  בקמפוסים  החניה 
עומסי  על  וכן  אליהם  הסמוכים 
במ־ הראשיים,  בצירים  התנועה 

עלה הכרמל.
על  עומד  הרכבל  תוואי  אורך 
שש  יכלול  והוא  קילומטרים,   4.4
תחנות, מהן שלוש תחנות נוסעים 
במרכזית  הציבור,  את  שישמשו 
ובאוניברסיטת  בטכניון  המפרץ, 
תפעוליות  תחנות  ושלוש  חיפה, 
דורי  בדרך  פוסט,  הצ'ק  בצומת 

ובטכניון.
בא־ תופעל  הרכבל  מערכת 

שיוכלו  קרוניות   150 מצעות 
נו־  10 עד  קרונית  בכל  להסיע 

מהתחנה  יצאו  הקרוניות  סעים. 
2,400 עד  ויסיעו  שניות   15 מדי 

בו  כיוון,  בכל  בשעה,  נוסעים 
המפ־ ממרכזית  הנסיעה  זמנית. 

דקות,  כ־10  תיארך  לטכניון  רץ 
מהטכניון  נוספות  דקות  ותשע 
התחנות  חיפה.  לאוניברסיטת 
לבעלי  נגישות  יהיו  והקרוניות 

מוגבלויות.
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הפרקליטות החליטה שוב על גניזת תיק 
החקירה נגד פעיל 'שוברים שתיקה'

הפעיל טען כי תקף ערבי ופצע אותו ודרש לחקור אותו ^ התיק נסגר לפני שנה 
וחצי אולם הפעיל התעקש שוב וההחלטה לא השתנתה

מאת חיים מרגליות

שנה וחצי לאחר סגירת התיק, 
הודיעה המשנה לפרקליט המדינה 
כוחו  לבאת  מיוחדים)  (תפקידים 
דין  שתיקה'  'שוברים  פעיל  של 
כלל  שנשקלו  לאחר  כי  יששכרוף 
העדויות שנגבו בחקירה בעניינו – 
על שני שלביה – הוחלט, על דעת 
פרקליט המדינה, שאין מקום לש־
נות את ההחלטה לגנוז את התיק.

הפ־ הודיעה  וחצי  כשנה  לפני 
רקליטות על סגירת תיק החקירה 
הארגון  שדובר  לאחר  שהחלה 
השמאלני, דין יששכרוף, סיפר כי 
בעודו חייל תקף פלסטיני ללא כל 
שזה האחרון התעלף.  עד  הצדקה 
לא  האירוע  כי  התברר  בחקירה 
הפ־ העצור  ואף  נברא,  ולא  היה 

הותקף  לא  כי  טען  עצמו  לסטיני 
באלימות בעת מעצרו.

כמה  פנו  ההרצאה,  לאחר 
ארגונים לפרקליט הצבאי וליועץ 
בבקשה  לממשלה,  המשפטי 
נואם.  אותו  נגד  בחקירה  לפתוח 
שנה  לפני  הפרקליטות  בהודעת 
גיבוש  "לאחר  כי  נאמר  וחצי 
העמדה על־ידי המשנה לפרקליט 
מיוחדים,  לתפקידים  המדינה 
מקדמיים  בירורים  עריכת  ותוך 
נו־ פניות  מספר  הגיעו  נוספים, 

המשפטי  היועץ  אל  בנושא  ספות 
לממשלה והפרקליטות, ובין היתר 
תום  עם  המשפטים.  משרת  פניה 
החקירה, הוחלט לגנוז את התיק".
פל־ חשוד  אותו  כי  הסתבר 
אבנים  שיידה  לאחר  נעצר  סטיני 
עציר,  אותו  אך  החיילים.  לעבר 
באלימות  לווה  מעצרו  כי  הכחיש 
שי־ מלבד  החיילים,  מצד  כלשהי 

פעולה  איזוקו,  לצורך  בכוח  מוש 
התנגדותו  נוכח  נדרשה  אשר 
הוכה,  לא  כי  טען  העציר  לאיזוק. 
לא נחבל, לא דימם, לא הסתחרר 

ולא התעלף. 
הקוד־ ההחלטה  קבלת  לאחר 

מת בעניינו של יששכרוף, פורסמו 
האדם  לפיהן  טענות  בתקשורת 
חסן  אינו  ידו  על  הוכה  שלכאורה 
מהחקירה  שעלה  כפי  ג'ולאני, 
אחר  אדם  אלא  המשטרתית, 
טען  נתשה  נתשה.  פייסל  בשם 
ידי  על  נמרצות  מכות  הוכה  כי 
עשרה חיילים, חלקם רעולי פנים, 
כשחלקם הרביצו לו – לטענתו – 

באמצעות כלי הנשק שלהם.
בד בבד, פורסם על ידי ארגון 
'שוברים שתיקה' תיעוד וידאו בו 
מי שהיה 'קשר מ"פ' באותה פלוגה 
של יששכרוף, תמך לכאורה – ולו 
בע־ האמור.  בתיאור   – חלקית 

את  להנחות  הוחלט  זאת,  קבות 
נוספות,  עדויות  לגבות  המשטרה 
לחקר  להגיע  מטרה  מתוך  וזאת 
האמת ולהעמיד דברים על דיוקם, 
ככל שיהיה בכך צורך, וכך נעשה.

בהודעת הפרקליטות נכתב כי 
מניתוח העדויות עולה כי האירוע 
בסי־ לכאורה  התרחש  המתואר 

טואציה מבצעית שבה נעצר אדם 
שזרק אבנים וסרב לאיזוק, באזור 
נמש־ הסדר  הפרות  כאשר  עוין, 
מהיר.  מענה  במתן  צורך  ויש  כות 
עדויות  כל  לפי  בכוח,  השימוש 
לצורך  חיוני,  אפוא  היה  החיילים, 

ביצוע המעצר.
ומקשר  יששכרוף  מלבד 
שנכחו  החיילים  יתר  המ"פ, 
באירוע שוללים את הגרסה לפיה 
לצורך  בברכיות  שימוש  נעשה 

ההודעות,  בכלל  מעיון  האיזוק. 
אופן  לגבי  החיילים  יתר  גרסת 
מתקבלת  האירוע,  התרחשות 

יותר על הדעת.
היתה  אם  גם  כי  נמסר,  עוד 
היה  לפיה  הטענה  מתקבלת 
הרי  באירוע,  בברכיות  שימוש 
בחקירה  יששכרוף  מגרסת  שהן 
בח־ המ"פ  קשר  מגרסת  והן 

היה  זה  שימוש  כי  עולה,  קירה 
בנסיבות  ונצרך  נדרש  לטעמם 
היתה  המעשה  ועוצמת  האירוע 
אותה  מהגרסה  בהרבה  פחותה 
'שוברים  בסרטון  יששכרוף  מסר 

שתיקה'.
לפר־ המשנה  סבורה  כן,  על 

במכתב  שצוין  כפי  המדינה  קליט 
הד־ הצגת  כי  המקורי,  הסגירה 

בסרטון,  יששכרוף  ידי  על  ברים 
כאילו היכה את העצור עד שהיה 
שמשתמע  תוך  ומעולף",  "מדמם 
שלא  היתה  זו  הכאה  כי  בבירור 
הדברים  את  תיארה  לא  לצורך, 
כהוויתם, והעצימה סיטואציה של 
שימוש בכוח, שהיה לטענתו כדין, 
כשימוש  בסרטון  הצגתו  ידי  על 
מיותרת,  אלימות  שכלל  בכוח, 
לפגיעה  הביאה  אשר  נצרכת,  לא 
התמתן  זה  תיאור  בעצור.  קשה 
שמסר  בגרסה  משמעותי  באופן 

יששכרוף בחקירתו.
מושמעת  היתה  לו  מזו,  יתרה 
של  המאוחרת  גרסתו  בסרטון 
מהנימוקים  נראה  יששכרוף, 
היתה  לא  שכלל  לעיל,  שתוארו 
נפתחת חקירה בענין זה. "אשר על 
כן, ולאחר שנשקלו כלל העדויות 
כאמור,  הוחלט  בחקירה  שנגבו 
ההחלטה  את  לשנות  מקום  שאין 

לגנוז את התיק".

סעודיה: הרוג ופצועים רבים במתקפה 
נוספת של המורדים החות'ים על נמל תעופה 
שבועיים אחרי שטיל שיוט איראני נחת בנמל התעופה, פגעו בו הפעם מל"טים 

ששוגרו בידי החות'ים השולטים בצפון תימן

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נו־ ורבים  נהרג  אחד  אדם 
במתקפת  אתמול  נפצעו  ספים 
מל"טים שבוצעה על ידי המורדים 
תימן,  בצפון  השולטים  החות'ים 
ונתמכים על ידי הרפובליקה האס־
הר־ אישרו  כך  איראן.  של  לאמית 
שויות בסעודיה, לאחר שהחות'ים 
הודעה  לפרסם  הראשונים  היו 

בנושא. 
החות'ים  טענו  בהודעתם 
תעופה  שדות  בשני  פגעו  כי 
וכן  ג'יזאן  שבעיר  זה  סעודיים, 
הסעודים  אבהא.  התעופה  נמל 
הפגי־ את  רק  אישרו  מצדם 
מבין  השני  התעופה  בשדה  עה 

השניים. 
רק לפני שבועיים פגע בשדה 
איראני  שיוט  טיל  הזה  התעופה 
החות'ים  המורדים  בידי  ששוגר 
הסתיים  מקרה  באותו  מתימן. 
בני   26 של  בפציעתם  האירוע 
במת־ ההרוג  הרוגים.  וללא  אדם, 

קפה אתמול, כך לדברי הסעודים, 
בסעו־ שהתגורר  סורי  אזרח  היה 

דיה. 
והסעודים  החות'ים  בין 
השלי־ על  עזה  מלחמה  נטושה 
תומכת  כשסעודיה  בתימן,  טה 
בעיר  השוכנת  תימן  בממשלת 
לאחר  ושהוקמה  הדרומית,  עדן 
השתלטו  החות'ים  שהמורדים 
על עיר הבירה צנעא, והקימו בה 
שלטון עצמאי משלהם. החות'ים 
את  גם  לכבוש  בתחילה  הצליחו 
אך  תימן,  שטחי  מרבית  ואת  עדן 
כובד  מלוא  את  הטילו  הסעודים 
לחות'ים  גרמו  שלהם,  המשקל 
אותם  ואילצו  כבדות  לאבידות 
לסגת צפונה. מאז מחולקת תימן 

בזו,  זו  הנלחמות  מדינות  לשתי 
מוס־ שולטים  בו  אחד  כשצד 

בידי  כאמור  נתמך  סונים  למים 
המדינות  וקואליציית  סעודיה 
והצד  שבראשותה,  הסוניות 

השיעי  לפלג  המשתייך  האחר 
לתמיכה  זוכה  האסלאם  של 
הנח־ איראן  של  אינטנסיבית 

האסלאם  של  לפטרוניתו  שבת 
השיעי. 

קווי התקשורת קרסו בהולנד: אלפי 
שוטרים יצאו לרחובות הערים 

בין היתר הושבתו גם מספרי החירום של המשטרה וכוחות ההצלה, האזרחים 
נקראו להגיע עצמאית לתחנות המשטרה ולבתי החולים במקרה הצורך
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פקדה  נרחבת  תקשורת  נפילת 
לשי־ וגרמה  הולנד,  את  אתמול 

החירום  מערכות  של  מוחלט  תוק 
הטלפון,  קווי  מרבית  וההצלה. 
קרסו  והסלולאריים  הקוויים 
שעות  למשך  שימוש  מכלל  ויצאו 
החי־ קווי  כל  גם  ובכללם  ארוכות, 
ההצ־ שירותי  המשטרה,  של  רום 
צבאיות  יחידות  החולים,  בתי  לה, 

ועוד. 
הר־ של  הראשונה  התגובה 
שויות היתה להוציא את כל השו־

טרים שבתפקיד לרחובות הערים, 
בהמוניהם  יצאו  השוטרים  ואכן 
שי־ בניידות  מי  ברחובות,  וסיירו 

מנת  על  רגלית,  בהליכה  ומי  טור 
להשרות תחושת בטחון, ולאפשר 
המשטרה  את  להזעיק  לאזרחים 
שירותי  לחידוש  עד  ישיר,  באופן 

הטלפון. 
בכלי  הודעה  פורסמה  כן  כמו 
כי  האזרחים,  לכלל  התקשורת 
בשירות  צורך  של  מקרה  בכל 
רפואי או בטחוני, יש לפנות באופן 
לתחנות  או  החולים  לבתי  עצמאי 
המשטרה. אלא שההשבתה פגעה 
יכלו  שלא  המוניות  בתחנות  גם 
לתפקד בצורה נאותה, והאזרחים 
נדרשו לסייע זה לזה במקרים של 

מצוקה. 
 KPN התקשורת  חברת 
ככל  הוא  התקלה  שמקור  אישרה 
כל  ואכן  שלה,  בשרתים  הנראה 
הוש־ החברה  של  הטלפונים  קווי 

חברות  של  גם  כמו  לחלוטין,  בתו 

מלא  באופן  המסתמכות  נוספות 
הת־ תשתיות  על  רבה  במידה  או 

 .KPN קשורת של
את  העלו  התקשורת  בכלי 
של  סייבר  מתקפת  כי  הסברה 
היא  זרה  מדינה  או  טרור  גורמי 
הר־ אך  הנרחבת,  לתקלה  הגורם 

מוקדם  כי  הבהירו  בהולנד  שויות 
היה  מה  השאלה  את  לבחון  מדי 
פועלות  כעת  וכי  לתקלה,  הגורם 
כלל  את  ומשקיעות  הרשויות 
לסיום  להביא  מנת  על  המאמצים 
הטל־ השירות  ולהחזרת  התקלה 

פוני באופן מלא. 
במקומות  כי  דווח  בהמשך 
של  הפעילות  חודשה  כבר  רבים 
כי  נמסר  כן  וכמו  התקשורת,  כלי 
טקסט  הודעות  שיגרה  המשטרה 
האזרחים,  כלל  של  לטלפונים 
מספרי  נמסרו  ובהן  יזום,  באופן 
ניתן  שאליהם  חלופיים  טלפון 
החירום  לקווי  במקום  להתקשר 

הרגילים. 
אירע  שעבר  בשבוע  כזכור, 
שם  בארגנטינה,  דומה  מקרה 
קרסה מערכת החשמל בכל רחבי 
באספ־ גם  שפגע  מה  המדינה, 

השכנות.  למדינות  החשמל  קת 
מיליון  כ־50  נותרו  זה  במקרה 
יום  למשך  חשמל  ללא  אדם  בני 
ולא  תוקנה  התקלה  אך  שלם, 
נמסרו פרטים לגבי הגורם לאותה 

תקלה. 

אוקראינה: מאמצים לבטל הקמת בית 
ע"ז על שטח בית עלמין עתיק בקייב

פעילות ענפה למנוע הפיכתו של אתר רציחות המוניות מתקופת השואה בעיר 
פולטבה לפרויקט נדל"ן

מאת א. למל

בית  הרס  לאחר  שנה  תשעים 
בקייב  העתיק  היהודי  הקברות 
לגן  והפיכתו  ימ"ש  סטלין  ידי  על 
מקדמת  האחרונה  בתקופה  בוטני, 
שגרירות אינדונזיה בניית בית ע"ז 
הקברות  בית  של  שטחו  על  רח"ל 
העתיק, ואף החלה בפועל בתהלי־

כי בניה שונים.
העתיק  הקברות  בית  שטח 
אשר  עצמות  בשברי  עדיין  מלא 
השטח,  בכל  כמעט  מפוזרים 
ביותר,  החמירה  הבעיה  וכעת, 
החלה  אינדונזיה  שגרירות  כאשר 
לבנות מרכז בודהיסטי על עצמות 

היהודים שנטמנו במקום.
רבה  אסמן,  ראובן  משה  הרב 
כי  אמר  אוקראינה  של  הראשי 
"יש אשר טוענים כי מדובר בשטח 
ריק, ואולם, כל המסמכים מעידים 
פתחנו  קברות.  בבית  שמדובר 
למרות  זאת  בנושא,  פלילי  תיק 
שגורמים במשטרה ניסו להשתיק 

לעשות  חייבים  אנו  הנושא.  את 
במהירות  ולפעול  שיותר,  כמה 
תופעה  שזו  כיון  זה,  חמור  בנושא 
רחבי  בכל  להתרחב  שמתחילה 

אוקראינה".
הזה  החמור  האירוע  כאמור, 
סטא־ משטר  לפשעי  המשך  הוא 

בזמנו,  המועצות  ברית  מנהיג  לין, 
שלפני כתשעים שנה, כעשר שנים 
לפני מלחמת העולם השניה הרסו 
בית  כל  את  לחלוטין  דברו  עושי 
בקייב,  העתיק  היהודי  הקברות 
מתוכו.  המצבות  כל  את  ושדדו 
קט־ לאבנים  נשברו  המצבות  כל 

נטנות, וכעבור תקופה הם שימשו 
על  בוטני  גן  ליצירת  בנין  כחומרי 
שנקברו  יהודים   20,000 עצמות 

בבית קברות זה.
ישראל  שגריר  כך,  בתוך 
שיגר  ליאון,  יואל  באוקראינה, 
האוק־ העיר  לראש  נרגשת  פניה 
למ־ כדי  לפעול  פולטבה  ראינית 

נוע את הפיכתו של אתר רציחות 
בעירו  השואה  מתקופת  המוניות 

לפרויקט נדל"ן.
הארטילריה'  'מחסני  באתר 
נרצחו בירי זמן קצר לאחר הגעת 
אלפים  לעיר  הגרמניים  הכוחות 
כן  כמו  היהודיים.  העיר  מתושבי 

לק־ שהפך  באתר,  להורג  הוצאו 
לא  מקומיים  תושבים  המוני,  בר 

יהודיים. 
במכתבו  כותב  ליאון  השגריר 
אולק־ פולטבה,  עיריית  לראש 

מדינת  "כנציג  שאמוטה:  סנדר 
היהודי,  העם  מדינת  ישראל, 
מדבר  אני  שואה  לניצולי  וכבן 
לדבר  יכולים  שאינם  אלה  בשם 
ולחברי  למצפונך  וקורא  עוד 
את  לעצור  שלך  העיר  מועצת 
הקשב  הזה.  ההיסטורי  הצדק  אי 
השג־ ביקש  הקרבנות",  לקולות 

בתוה"ק:  הנאמר  את  וציטט  ריר 
מן  אלי  צועקים  אחיך  דמי  "קול 

האדמה". 
מיידית.  לפעולה  מצפה  "אני 
לאי  צדק  בין  לבחור  בסמכותך 
שהע־ במכתב,  ליאון.  קרא  צדק", 

תקים ממנו שוגרו לראש ממשלת 
האוק־ התרבות  שר  אוקראינה, 

היהודית  הקהילה  וראשי  ראיני 
ליאון  השגריר  מדגיש  המקומית, 
בין  שנאספו  רבות  עדויות  שלפי 
והמכון  ושם'  'יד  ידי  על  היתר 
אלפי  לאומי,  לזכרון  האוקראיני 
על  נרצחו  יהודים  ולא  יהודים 
כעת  המיועד  באתר  הגרמנים  ידי 

לבניית מיזם מגורים חדש.

שטח בית העלמין

שנה אחת עשרה ברציפות 

130 נערים מחבר העמים ומזרח אירופה הגיעו למסע בר מצוה בישראל
הנערים בנים למשפחות שאינן יודעות דבר על היהדות, מקיימים מסע ברחבי ארץ ישראל להכרת היהדות ביוזמת ארגון הנוער האירופאי 'מורשה' שעל 

̂ המסע מתקיים  ̂ גולת הכותרת של המסע: טקס בר מצוה בכותל המערבי במעמד הרבנים הראשיים לישראל ואישי ציבור  יד 'מרכז רבני אירופה' 
בסיוע המשרד לשירותי דת, 'השומר החדש', המשרד לעניני ירושלים, קרן מרומים, הנגיד ר' מוטי זוננפלד ואיש העסקים מר רמי לוי

חבר  ממדינות  נערים   130
העמים ומזרח אירופה כולל סיביר 
בר  במסע  אלה  בימים  משתתפים 
מצוה ייחודי שעורך אגף 'מורשה' 
של 'מרכז רבני אירופה'. שיאו של 
המסע צפוי להתקיים ביום חמישי 
הנערים  כאשר  סיון,  כ"ד  השבוע, 
יק־ במהלכו  מצוה  בר  טקס  יחגגו 

בלו במתנה זוג תפילין. 
ארוע  יהיה  המצוה  בר  טקס 
שעו־ ימים   8 בן  מסע  של  השיא 

ישראל,  ברחבי  הנערים  שים 
מהקהילות  רבנים   30 עם  יחד 
מתגוררים,  הם  בהן  המוצא  בערי 
והזהות  הקשר  את  לחזק  במטרה 
הילדים  של  וההיכרות  היהודית 
בארץ  הקדושים  המקומות  עם 
ישראל. המסע כולל מגוון תכניות 
(חסד,  היהדות  ערכי  חיזוק  של 

נתינה, הקשבה לזולת וכו'). 
אירופה'  רבני  'מרכז  אנשי 
בראשות  'מורשה',  שבאגף 
ביינהקר,  יוסף  הרב  הסמנכ"ל 
יהודיות  קהילות  בקרב  פועלים 
במדינות  קטנות  קהילות  ובפרט 
המטרה  וסיביר.  אירופה  מזרח 
לילדים  יהודית  זהות  להביא  היא 
יהודית.  בסביבה  מתגוררים  שלא 
פרויקט הדגל הוא מסע בני מצוה 
נושאים  לימוד  שמסכם  לישראל, 
ואשר  חודשים,   3 במשך  יהודיים 
ישראל.  ארץ  ברחבי  שבוע  נמשך 
אירו־ רבני  ב'מרכז  חוגגים  השנה 

של  לקיומו  ה־11  השנה  את  פה' 
לו  דומה  שאין  הייחודי  הפרויקט 

באירופה. 
למשפחות  בנים  הנערים 
הוריות,  חד  חלקן  אמצעים  דלות 
רבנים  עם  חודשים   3 זה  לומדים 
היהדות  על  השונות  בקהילות 
חווים  הם  אלה  בימים  והמצוות. 
הרבנים  עם  יחד  עוצמתי  מסע 

ומדריכים המלווים אותם. 
הצ־ בישראל,  המסע  במהלך 

קדושים  במקומות  יבקרו  עירים 
הזדמנות  ויחוו  הארץ  רחבי  בכל 
הקשר  את  להעמיק  מיוחדת 
היהודית  המסורת  עם  שלהם 
לסיורים  בנוסף  בישראל.  והחיים 
פעי־ גם  יתקיימו  ולאטרקציות, 

חלק  חינוכיות־חברתיות.  לויות 
במסגרת  ייערכו  מהפעילויות 

וקבוצה  קבוצה  כל  של  הנפרדת 
וחלק במסגרת הכללית של המש־
לחת כולה. התכנית נבנתה באופן 
דגש  ניתן  הימים  אורך  לכל  שבו 
ולקחת  הנערים  יכולים  מה  על 

מהחוויה להמשך חייהם.

הרב  אירופה  רבני  מרכז  יו"ר 
"אנו  כי:  ציין  מרגולין  מנחם 
בפרויקט  עצומה  חשיבות  רואים 
יהודיים  ילדים  במסגרתו  זה 
חוגגים  העמים  חבר  ממדינות 
לעול  כניסתם  את  ישראל  בארץ 

של  בליבם  טווה  המסע  המצוות. 
ארץ  לתורה,  הקשר  את  הילדים 

ישראל והקב"ה". 
מנכ"ל מרכז רבני אירופה הרב 
אריה גולדברג אמר: "מטרת מסע 
ליהדות  הנערים  את  לחבר  זה 
לארץ  קישורם  דרך  ולערכיה, 
בר  וחגיגת  ולירושלים  ישראל 
הישגי  המערבי.  בכותל  המצוה 
שמירת  ע"י  ייבחנו  זה  חיבור 
עם  המסע  משתתפי  של  הקשר 
רבני הקהילות שלהם למשך שנות 

נערותם".
המסע  על  החסות  פורשי  בין 
נמנים קרן 'מרומים' בראשות הרב 
לענייני  המשרד  ליפסקר,  ציון  בן 
השר  בראשות  ומורשת  ירושלים 
זאב אלקין, המשרד לשירותי דת, 
העס־ איש  החדש,  השומר  ארגון 

מוטי  ר'  והנגיד  לוי  רמי  מר  קים 

זוננפלד.
לנ־ התפילין  הנחת  מעמד 

כאמור  להתקיים  צפוי  ערים 
בבוקר   9:30 בשעה  חמישי  ביום 
להקת  המערבי.  הכותל  ברחבת 
הנערים  את  תלווה  מתופפים 
מהאוטובוסים  ירידתם  מרגע 
המע־ הכותל  לרחבת  יכנסו  והם 

חופות  תחת  מרשים  בטקס  רבי 
יוענקו  הכותל  ברחבת  מיוחדות. 
אותם  יניחו  והם  התפילין  להם 

ויתפללו. 

בלגיה: חבר הפרלמנט החרדי 
מאנטוורפן נכנס לתפקידו

ר' מיכאל פרייליך מאנטוורפן שבבלגיה הצהיר אמונים ונכנס לתפקידו כחבר מן 
המנין בפרלמנט הפלמי 
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הבחירות  מערכת  לאחר 
הוא  לראשו  כיפה  כאשר  בבלגיה, 
המ־ רבני  בברכת  לתפקידו  נכנס 

קום.
אנטוורפן,  תושב  פרייליך, 
הפלמי  לפרלמנט  נכנס   ,38 בן 
כשהוא   ,NVA  במפלגת בבלגיה 
ברשימת  השמיני  במקום  ממוקם 
בנצחון  שזכתה   NVA מפלגת 

גדול – 25 מושבים מתוך 175.
זו הפעם הראשונה בהיסטוריה 
תורה  שומר  יהודי  יכהן  שבה 
במה־ הבלגי.  בפרלמנט  ומצוות 

יהודים  מספר  כיהנו  השנים  לך 
ומצוות  תורה  שומרי  שאינם 
לא  אך  בבלגיה,  פרלמנט  כחברי 
של  האינטרסים  את  לייצג  פעלו 
הציבור החרדי. במסגרת תפקידו 
פרייליך  מיכאל  ישמש  בפרלמנט 

כחבר במספר וועדות חשובות. 
אמר  התוצאות  פרסום  לאחר 
לתקשו־ הנרגש  פרייליך  מיכאל 

רת: "אני רוצה מאוד להודות לכל 
שה־ מי  ולכל  בשבילי,  שעבד  מי 

צביע בשבילי, והחדשות הטובות, 
הראשון  החרדי  היהודי  שאני 
אני  הבלגי,  בפרלמנט  שיהיה 
אהיה  אני  לכולם,  להודות  רוצה 
שלא  לאלו  גם  כולם,  בשביל  כאן 
כל  בשביל  פה  אני  לי,  הצביעו 

גדולה  הצלחה  זוהי  ישראל,  כלל 
בבלגיה  היהודי  לעם  גדול  ונצחון 

ובאירופה כולה".
פרסם  הבחירות  יום  ערב 
לחברי  מיוחדת  הודעה  פרייליך 
בו  באנטוורפן  החרדית  הקהילה 
אני  ששאל,  מי  "כל  כי  התחייב 
מבהיר, דיברתי עם הרבנים, הרב 
אהרן שיף שליט"א – אב בית של 
לי־ משה  דוד  הרב  הדת,  מחזיקי 
שו־ של  בית  אב  שליט"א –  ברמן 
מרי הדת, והתחייבתי להם שבכל 
לחינוך,  ליהדות,  שקשור  נושא 
לשחיטה, וכדומה, אני אשב איתם 
אני  איך  מהם  ואשמע  ואתייעץ 

צריך לפעול".
יצוין כי בשבת האחרונה ערך 
רבא  קידושא  הפרלמנט  חבר 
בהשתתפות  באנטוורפן  המוני 
החוגים  מכל  העיר  ועסקני  רבני 

והעדות.

נעצרו שני ערבים שיידו 
בקבוקי תבערה על בסיס מג"ב

מאת חיים מרגליות

עצ־ הגבול  משמר  שוטרי 
אבנים  ביידוי  חשודים  שני  רו 
לאחר  תבערה  בקבוקי  והשלכת 
בית  בסיס  לעבר  מטען  שהושלך 
שבחטמ"ר  דיס  באבו  המושל 

בנימין.
הושלך  האחרונים  בימים 
המושל  בית  בסיס  לעבר  מטען 
מהמטען  דיס.  באבו  מג"ב  של 
היו  לא  למוצב  בסמוך  שהתפוצץ 

נפגעים ולא נגרם נזק. 

פעלו  המטען  פיצוץ  לאחר 
לאיתור  בסריקות  מג"ב  שוטרי 
עש־ במהלכן  דיס  באבו  חשודים 

רות מתפרעים יידו לעברם אבנים 
והשליכו בקבוקי תבערה. למרות 
השוטרים  הצליחו  ההתפרעויות, 
בגי־ דיס  אבו  תושבי  שני  ללכוד 

מהם  אחד  על  כאשר   16-17 לאי 
מוכן  תבערה  בקבוק  נמצא  אף 
החשו־ חקירת  במהלך  לשימוש. 

על  המעידים  ממצאים  עלו  דים 
כך שהם אספו מידע מודיעיני על 

הבסיס. 

אורוגוואי: בית המשפט הורה לממשלה למכור 
את המפלצת הנאצית שנמשתה מקרקעית הים
לאחר שגופים יהודיים התנגדו שהמונומנט יוצג במוזיאון אכסנו אותו במחסני הצבא, עתה הורה בית 

המשפט למכרו ולחלק את תמורתו למשקיעים 

מאת א. למל

מפל־ למכור  צפויה  אורוגוואי 
צת נחושת גדולה של נשר עם צלב 
קרב  אניית  של  משרידיה  קרס, 
מונ־ חופי  מול  שהוטבעה  גרמנית 
הורה  כך   .1939 בדצמבר  טבידאו 

בית המשפט בבירה מונטווידאו.
הענקית,  הנחושת  חתיכת 
ק"ג,  ל־400   300 בין  ששוקלת 
לפני  הים  בקרקעית  התגלתה 
העסקים  איש  ידי  על  שנים   13
המשפט  בית  אצ'גראי.  אלפרדו 
בזמנו  פסק  באורוגוואי  העליון 
אך   – לאורוגוואי  שייך  שהפסל 
העסקים  איש  זאת  בכל  כי  ציין 
צריך לקבל 50% מהמכירה. בעבר 
אמר אצ'גראי לרשת BBC שהוא 
 13 עד  הפסל  עבור  לקבל  יכול 

מיליון דולר.
קראה  התגלה  שהפסל  לאחר 
במונט־ הגרמנית  השגרירות 

להציג  שלא  לאורוגוואי  בידאו 

שר  שהיה  וסטרוולה  גידו  אותו. 
בתש"ע  אמר  גרמניה,  של  החוץ 
במונטבידאו:  ביקור  במהלך 
בש־ שהטיפול  רוצים  "אנחנו 

שפיי  גראף  האניה  של  רידים 
למנוע  רוצים  אנחנו  ראוי.  יהיה 
סמ־ במיוחד  האניה,  שהריסות 

הסמלים  לשוק  יגיעו  נאצים,  לים 
הצבאיים".

אניית הקרב גראף שפיי ספגה 
נזק כבד בקרב נהר לה פלטה, שבו 
בריטיות.  אניות  בשלוש  נלחמה 
מו־ בנמל  לעגון  נאלצו  הגרמנים 
הניטרא־ אורוגוואי  של  נטבידאו 

לית, ולתקן את הנזקים.
הגרמנים רצו 14 ימים כדי לת־
קן את נזקי הקרב – אך הרשויות 
ללחץ  נתונות  שהיו  באורוגוואי, 
שעות   72 להם  העניקו  הבריטים, 
המתין  הבריטי  הים  חיל  בלבד. 
של  הטריטוריאליים  למים  מחוץ 
האניה  את  לתקוף  כדי  אורוגוואי 

ברגע שתצא מהנמל.
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עד היום. 
בימים האחרונים, בעקבות בק־
שות של הציבור על כך שזמן ההמ־

של  הכרטיסים  מכירת  במרכז  תנה 
'איחוד  ארגון  מטעם  ברגע'  'דירה 
הצלה' ארוך, תוגבר המוקד. בראיון 
בלעדי שנתן מנהל המרכז הטלפוני 
מסביר  הוא  הצלה',  'איחוד  מטעם 
של  "ההיענות  לתקלה.  הסיבה  את 
כבר  אנחנו  מדהימה,  היתה  הציבור 
זאת  כאלה,  בקמפיינים  מנוסים 
השנה החמישית ברציפות, אבל כזה 
קמפיין עדיין לא היה לנו שמהרגע 
פשוט  הציבור  של  היענות  הראשון 

היתה מדהימה" 
ארגון  של  המפתיע  הצעד 
המשך  רק  הוא  הצלה',  'איחוד 
נראתה  לא  שעוד  להגרלה  כזכור 
כמהו בציבור החרדי – 'דירה בר־

גע' – שבה בין כל קוני הכרטיסים 

של תרומה לארגון 'איחוד הצלה', 
תוגרל דירה חדשה בעלת שלושה 
ש"ח,   1,600,000 בשווי  חדרים 
בשכונת רמת גבעת זאב שנמצאת 
על  שנתרמה  לירושלים,  בצמוד 

.Kass Group ידי חברת

מהטלפו־ מתחמם  שלנו  "הלב 
נים שלא מפסיקים לצלצל, ולקבל 
כזאת תמיכה אדירה מהציבור ול־

שמוע את קריאת גדולי הדור מכל 
לתמוך  שקוראים  הקשת  קצוות 
בארגון ובמתנדבים שעושים ימים 
כלילות, על מנת לעשות עוד דבר 
אחד פשוט, להציל את החיים של 
אומר  מישראל",  אחד  יהודי  עוד 
לנו מנהל המוקד, לפני שהוא חוזר 
בעצמו להתיישב בעמדה הטלפו־

שרוצה  יהודי  לעוד  לענות  נית 
לקנות כרטיס להגרלה. 

ההזדמנות,  את  אתם  גם  נצלו 
במוקד  עכשיו  ממש  והצטרפו 

הארצי שמספרו 5935*.

  המשך מעמ' ראשון

נתניהו בפגישה עם מזכיר המועצה לבטחון לאומי של רוסיה: "לא נאפשר לאיראן להתבסס בגבולנו"

כך  מהפעולות,  חלק  ארה"ב.  של 
לוחמת  באמצעות  יבוצעו  דווח, 
ופ־ ותמידית,  אקטיבית  סייבר 

ידני  באופן  יבוצעו  אחרות  עולות 
היתר  בין  בשטח.  סוכנים  ידי  על 
להשגת  חותרת  ארה"ב  כי  נמסר 
אירא־ סירות  להשבית  יכולת 

הפרסי  במפרץ  המשייטות  ניות 
באזור,  השיט  כלי  על  ומאיימות 
פעולות  את  לבצע  הוא  כשהיעד 
חשאיות,  בדרכים  הללו  החבלה 
לא  ארה"ב  של  שהאחריות  כדי 

תהיה מובהקת. 
הפ־ כי  בדיווח,  נטען  עוד 

בין  תכלול  האמריקאית  עילות 
של  פעולות  עידוד  גם  היתר 
השואפים  איראנים  אזרחים 
בארצם,  שלטון  לחילופי  להביא 
האייתוללות  משטר  ולהפלת 

הרודני. 
אמריקאים  תקשורת  בכלי 
בשירותי  לשעבר  בכיר  ציטטו 
יש  לארה"ב  כי  שאמר  המודיעין 
שיכולות  אפשרויות  של  ארסנל 
מבלי  מאיזון,  איראן  את  להוציא 
על  המיידי  החשד  את  להטיל 

ארה"ב. 
המ־ כי  אתמול  דווח  במקביל 

צב הכלכלי באיראן מצוי במצוקה 

הסנקציות  גל  לפני  עוד  נוראה, 
פי  על  טראמפ.  שהטיל  החדש 
הדיווחים, שער המטבע האיראני, 
האחרונים  בימים  עמד  הריאל, 
לדולר  איראני  ריאל   130 על 
אמריקאי בודד. לפי דיווחים אלו, 
נחתך  האיראני  הריאל  של  ערכו 
כיום  שווה  והוא  אחוזים,  ב־75 
רבע ממה שהיה שווה בימים של־

מהסכם  ארה"ב  של  פרישתה  פני 
על  הסנקציות  וחידוש  הגרעין, 

איראן. 
מספ־ באיראן  אזרחים 
בטה־ לקנות  כיום  כי  רים 

פשוט,  סלולארי  טלפון  ראן 

לשלם  הממוצע  העובד  צריך 
משכורות  לשתי  השווה  סכום 

חודשיות. 
פר־ אתמול  בכך,  די  לא  ואם 

דיפלומטים  כי  תקשורת  כלי  סמו 
שלפני  חשפו  בכירים  אירופאים 
המ־ שלוש  שגרו  אחדים  ימים 
בריטניה,  האירופאיות:  עצמות 
דיפלומטי  מכתב  וצרפת,  גרמניה 
חריף מאוד לאיראן, בו הובהר כי 
אם היא תממש את איומיה ותיסוג 
מהסכם הגרעין עליו היא חתומה, 
או מחלקים ממנו, יהיו לכך השל־
מצד  לכת  ומרחיקות  מידיות  כות 

אירופה. 

טראמפ הטיל חבילה נוספת של סנקציות כבדות על איראן
  המשך מעמ' ראשון

אזורית  במועצה  שריפות  חמש 
במועצה  שריפות  שלוש  אשכול, 
שריפות  ושש  הנגב,  שער  אזורית 
אחת  נגב,  שדות  אזורית  במועצה 
עלו־ בקיבוץ  אבוקדו  במטע  מהן 

כי  נמסר  הכבאות  מדוברות  מים. 
שליטה  הושגה  השריפות  רוב  על 
תוך דקות ספורות פרט לשריפות 
עם.  ניר  ובמאגר  עלומים  ביער 
במקביל, בלון תבערה נחת כאמור 

סעד  בקיבוץ  ילדים  גן  בשטח 
שבשדות נגב. הגן היה ריק מאדם 
בו  הצית  לא  והבלון  עת,  באותה 

שריפה. לא היו נפגעים או נזק. 
המועצה  ראש  עידאן,  תמיר 
"לפעול  לממשלה  קרא  האזורית, 
באופן מיידי לפני שיקרה אסון חס 
וחלילה". לדבריו, "בלון תבערה בגן 
ילדים זה בדיוק כמו טיל בגן ילדים. 
אי אפשר להמשיך ולשתוק. כל יום 
יש שריפות בעוטף ואין שום תגובה 

כי  אמר  עוד  ישראל".  מצד  הולמת 
ותעמוד  חזקה  נגב  שדות  "קהילת 
פעולה  כל  אחרי  ובחוסן  בגבורה 
ול־ להמשיך  נוכל  לא  אבל  צבאית, 

ונפץ  תבערה  בלוני  ועוד  עוד  ספוג 
שלנו  השגרה  את  לקיים  ולהמשיך 

במציאות הזו".
הדולרים  מיליוני  כניסת  עם 
שעבר  בשבוע  עזה  לרצועת 
חדש  שלב  החל  כי  חמאס  הודיע 
בארגון  ישראל.  עם  בהסדרה 
שיפור  יכלול  התהליך  כי  מסרו 
ברצועת  והמים  החשמל  בתחום 
הייבוא  של  הרחבה  גם  כמו  עזה, 
והייצוא לרצועה וממנה, והרחבת 
קצר  זמן  לתעסוקה.  פרויקטים 
שריפה  פרצה  ההודעה,  לאחר 
ליישוב  סמוך  עגבניות  בחממת 

באשכול.

היום: מפגש הפסגה בין 
ארה"ב ורוסיה בישראל

קידה של מוסקבה בשימור משטר 
עם  התיאום  על  לדבר  שלא  אסד, 
הקרב  בשדה  וחיזבללה  איראן 
הסורי. הפגישה תעסוק גם באופן 
הסורי,  בכאוס  לטפל  ניתן  שבו 
עם הגעתה של מלחמת האזרחים 

לסיומה.
מעניקה  זו  פסגה  לישראל, 
בשיח  להתחיל  חשובה  הזדמנות 
הרא־ מרכזיים.  נושאים  על  רציני 

כינון  הוא  מכולם  והחשוב  שון 
הסדר פוליטי בסוריה, הכולל את 
הזרים.  הכוחות  כל  של  הוצאתם 
למצב  לחזור  מבקשת  ישראל 
האז־ מלחמת  תחילת  לפני  שהיה 

היום  סדר  בראש  בסוריה.  רחים 
בהוצאת  הצורך  נמצא  הישראלי 
כולל  האיראניים,  הכוחות  כל 
והמיליציות  המהפכה  משמרות 
סבירה  בהנחה  מסוריה.  השיעיות 
ישראל  באזור,  תישאר  שרוסיה 
שיסייע  המנגנון,  לחיזוק  תדחף 
האוויר  כוחות  בין  חיכוך  למניעת 

הפועלים במרחב הסורי. 
ילחץ  שבת  בן  ההערכות,  לפי 
על בולטון ופטרושב להגן בעיקר 
על האינטרסים הישראליים, אבל 
הוא יכול גם למצוא את עצמו בת־

ורוסיה.  ארה"ב  בין  המגשר  פקיד 
רק  קשורה  לא  ביניהן  המתיחות 
שיש  לאתגרים  גם  אלא  לישראל, 
הבוטה  ההתנהגות  מדינה.  לכל 
גרמה  זירות  בכמה  רוסיה  של 
אמריקניות,  סנקציות  להטלת 
את  מאתגרת  הרוסית  והמדיניות 
באירופה  ארה"ב  של  תפקידיה 
והמל"ל  שבת  בן  התיכון.  ובמזרח 
יוכלו לעזור לשני הצדדים להציף 

סוגיות אלו, אם הם ירצו.
תהיה  ברורה  חיכוך  נקודת 
במיוחד  איראן,  מול  המדיניות 
האחרונים.  הימים  אירועי  לאור 
מול  עיניים  עוצמים  הרוסים 
האיראנית,  האזורית  התוקפנות 
לתמוך  מדיניותם  את  וממשיכים 
לפני  שנחתם  הגרעין  בהסכם 
טראמפ.  פרש  ממנו  שנים,  ארבע 
להמשך  ידחפו  וארה"ב  ישראל 
ורו־ המקסימלי,  הלחץ  מדיניות 
בהס־ בחזרה,  לדחוף  צפויה  סיה 

תמך על הצהרותיו האחרונות של 
פטרושב. 

נתניהו מדגיש מאוד את חשי־
פו־ לפסגה  לישראל.  הפסגה  בות 

טנציאל לפתור, או לפחות להציף, 
ביותר  הדחופים  מהאתגרים  חלק 
בירושלים  רבים  אולם  לישראל, 
הצהרה  גם  זו  בפסגה  רואים 
של  העולמי  מעמדה  על  ברורה 
להיות  ממשיכה  ישראל  ישראל. 
אך  באזור,  משמעותי  צבאי  כוח 
במקביל – מועבר המסר שישראל 

מכריע  תפקיד  למלא  מסוגלת 
מול  גם  האזורית,  בדיפלומטיה 

מדינות ערב וגם מול המעצמות.
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שיא פוטין על ההיענות להגיע למ־
מודים  אנחנו  בירושלים.  הזה  פגש 
רוסיה  בין  הידידות  יחסי  על  לכם 
לישראל, ואני רוצה במיוחד להודות 
ההומניטרית  הפעילות  על  שוב 
הייחודית שלכם שעשיתם להחזיר 
פה  לקבורה  ז"ל  באומל  זכריה  את 
נגע  הזה  הצעד  ישראל.  במדינת 
ישראל.  אזרחי  כל  של  לליבותיהם 
אני גם לא אשכח את הטקס המרגש 
שערכתם במוסקבה יחד עם הגנרל 
של  להחזרתו  בהקשר  גרסימוב 

זכריה באומל".
של  העצמאות  יום  "השנה 
מדינת ישראל חל בדיוק בתשעה 
גר־ על  הנצחון  יום  שהוא  במאי, 

זה  את  מציין  אני  הנאצית.  מניה 

שני  בין  מוביל  ישיר  שקו  משום 
ביניהם.  ומקשר  הללו  התאריכים 
על  האדום  הצבא  של  הנצחון  בלי 
היינו  אם  ספק  הנאצית  גרמניה 
יכולים להקים את מדינת ישראל. 
האימ־ באופן  הותקף  הרוסי  העם 

ע"י  ביותר  והאכזרי  ביותר  תני 
 78 לפני  השבוע  בדיוק  הנאצים 
אני  לכן  ברברוסה.  במבצע  שנים 
מבינים  הזה  הטעם  מן  שגם  בטוח 
עבורנו  המשמעות  מהי  ברוסיה 
של משטר שקורא להשמיד אות־
להש־  – אותנו  לכבוש  רק  לא  נו, 

מיד אותנו, ופועל באופן יום־יומי 
להשגת מטרה זו", הוסיף נתניהו.

תאפשר  לא  ישראל  "לכן, 
להשמדתנו  שקוראת  לאיראן 
הכל  ונעשה  בגבולנו,  להתבסס 

כדי למנוע ממנה להשיג נשק גר־
חשוב  לקח  זה  עצמית  הגנה  עיני. 
מאוד בהיסטוריה של המאה ה־20 
ומדינ־ היהודי  העם  עבור  בוודאי 

תו", הדגיש ראש הממשלה.
הזה  "במעמד  הוסיף,  נתניהו 
פוטין  לנשיא  להודות  רוצה  אני 
הוא  ישראל  שבטחון  אמירתו  על 
אמר  הוא  לרוסיה,  שחשוב  דבר 
מאוד  ואני  רבות,  פעמים  זה  את 

מעריך את זה".
על  מברך  אני  פטרושב,  "מר 
הגעתך לירושלים בשליחות הנשיא 
פוטין. המטרה המשותפת שלנו היא 
לקדם דיאלוג מהותי יחד עם ארה"ב 
הבטחון  אתגרי  עם  להתמודד  כדי 
תוך  שלנו,  האזור  של  המורכבים 
הבעת מחויבות לבטחון ישראל. זה 

המשך טבעי לשיתוף הפעולה הטוב 
שלנו  המדינות  שתי  בין  המתקיים 
רוסיה וישראל, ובין שתי המועצות 
שלנו  המדינות  של  לאומי  לבטחון 
בהנהגתך ובהנהגת מאיר בן־שבת", 

ציין נתניהו.
"אני רוצה לומר בצורה הברו־
רה ביותר ששיתוף הפעולה ברמה 
הבטחונית בין רוסיה לבין ישראל 
וליצי־ לבטחון  רבות  תרם  כבר 
מהותי  שינוי  ועשה  באזורנו  בות 
שהשיח  מקווה  אני  באזור.  במצב 
להרחבת  יסייע  הזה  הטרילטרלי 

היציבות והבטחון באזור. בהמשך 
השנה אני מצפה לארח את הנשיא 
אבן  להניח  כדי  בישראל  פוטין 
על  המצור  לזכר  לאנדרטה  פינה 
אירועי  את  לפתוח  וגם  לנינגרד, 
אני  אושוויץ.  לשחרור  השנה   75
ובאמצ־ שוב,  לך  להודות  רוצה 

ולנשיא  רוסיה  לממשלת  עותך, 
שאתם  המאמצים  כל  על  פוטין 
חללינו  שרידי  את  להשיב  עושים 
לירושלים –  הבא  ברוך  לישראל. 
ברוך הבא לישראל", חתם נתניהו 

את דברי הברכה.
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הלילה בחצות: הגרלת ה־100 של 'איחוד הצלה'
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ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

ירושלים | מכירה
6 מטר   180 כ  פנטהוז  בסנהדריה!! 
מעלית   + ענק  וגג  דיור  יחידת   + חד 
מדהים  נוף  חניה,   + גדול  מחסן   +
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052916]

חדשה!  ירמיהו,  ברח'  בבלעדיות! 
חזית!  גדול!  מחסן  מ''ר,  כ130 
''אברמצי'ק  גמיש  למטר.   28,500
02- או   0548-456-212 נכסים'' 

9966522
[20052912]

בבלעדיות! בפנינת חמד, כ50 מ''ר, 
1,450,000שח  תמיד.  מושכרת 
0548-456- נכסים''  ''אברמצי'ק 

212 או 02-9966522
[20052911]

בשוק!  חדשה  נדירה!  הזדמנות! 
קומה  חד',   3 [שמגר]  בכדורי, 
נכסים''  ''אברמצ'יק  שניה! 

0548456212 או 02-9966522
[20052910]

דירה  מפואר,  בנין  ברמת-אשכול, 
חדשה, ברמת גימור גבוהה, 4 חד', 
כולל  מרהיב,  לנוף  פונה  מ"ר,   110
מושכרת  ויוקרתי,  מלא  ריהוט 
נדל"ן-  3,300,000 ש"ח   11,500 ב 

ONE  * 5149 054-8440014
[20052909]

במקור  בבלעדיות!  בשוק  חדשה 
כ82 חד   4 טוב,  הכי  מקום  ברוך 
בניה  להתר  התחיבות   + מטר 
לממד ומרפסת ק"א 3 כיווני אוויר, 
052-7658-638 2290.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052890]

מחולקת  מ"ר,   130 כ-  דירה  בתנובה 
נוף,  גבוהה,  קומה  יחידה,   + חד'   4 ל 
תיווך  בבלעדיות  ש''ח   3,400,000

058-3269915
[20052887]

ק"ד  מ"ר,   70 כ-  חד'   3 דירת  בדוד, 
ש''ח   2,050,000 נוף,  מעלית,   +

בבלעדיות תיווך 058-3269915
[20052886]

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

צביקה רוזן 052-763-4444
[20052883]

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
[20052882]

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

צביקה רוזן 052-763-4444
[20052881]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20052830]

הנביא  בשמואל  בוטיק  בפרויקט 
(סמוך לכותל) דירות 5 חד 115 מטר 
ברמת פאר רק 2890.000ש"ח כניסה 
"היימשע   052-7658-638 חודש   18

תיווך-הנדלס"
[20052829]

הדירה הכי מפוארת! בארזי הבירה 4
חד כ 105 מטר ק"א רק 2790.000שח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052828]

חד   2 אחינועם  איזור  בסנהדריה 
מטר   25 לעוד   38 תמא   + מטר  כ40 
052-7658-638 1390.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

בבלעדיות! מצפה נוף 3 חד 88 מטר 
הטשופרים  וכל  מחניה  מחסן   + ק"ד 
052-7658-638 2430.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052826]

בתנובה, 6חד' ענקית, מתוכננת היטב, 
 - נדל"ן  יעד  נוחה,  קומה  מדהים!  נוף 

072-3969911
[20052791]

4חד'  בלבד!  לזריזים  בתנובה, 
קומה  גדול,  סלון  מוארת,  מושקעת, 

נוחה! יעד נדל"ן - 072-3969911
[20052790]

בהזדמנות בתנובה, דירת גן מרווחת, 
4חד' + חצר גדולה, מחיר מעולה! יעד 

נדל"ן – 072-3969911
[20052789]

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]

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]

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
חצר  בגאולה  חד'   5 דופלקס 
מתאים  ק"ק,  מרפסות,   2 ו-  קטנה 
תיווך  מידיית.  כניסה  למדרשיה, 

02-6568578
[20052918]

2 קרקע!  קומת  אהרן,  בקדושת 
מרפסת   + מטר,   45 דירת  חדרים, 
קומפלט!  מרוהטת  מטר,  כ12 

4800 ש''ח גמיש.
[20052915]

לזו''צ,  להשכרה  יחידה  בכדורי, 
[אנ''ש] פינוי תמוז, ק''ג . 4000שח, 
0504-165- נכסים''  ''אברמצ'יק 

775 או 02-9966522
[20052914]

מעלית,  ק''ד  חד'  מרדכי 5  בתכלת 
גמיש!  שח   8000 באב,  פינוי 
0504-165- נכסים''  ''אברמצ'יק 

775 או 02-9966522
[20052913]

ומעלה  מ"ר   150 דירות  דרושות 
כדורי  תנובה/  בפרויקטים  בשכירות 
ונמוכות  גבוהות  קומות  והסביבה, 

תיווך צביקה רוזן 052-763-4444
[20052905]

חדשה,  יח"ד  לזו"צ,  במקור-ברוך 
סוכה,   + קומפלט  מרוהטת  מפוארת, 

מיידית 054-8442224
[20052902]

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
[20052880]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
היוקרתי  בפרוייקט  אחרונות  דירות 
"תיווך-ט.זינגר"  ריינס  ע"י  בברוריה 

03-619-0004
[20052934]

חזית  ק"א  חד'   3 בשטרסר/סוקולוב 
ש''ח   1,730,000 כחדשה  משופצת 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20052933]

קרקע  קומת  חד'   2 בישמח-משה 
ש''ח   1,300,000 חזית  מוגבהת 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20052932]

במיכה דופלקס 6חד' 2 סוכות גדולות 
2,300,000ש"ח  לל"ת  חזית  מוארת 

052-7618640 גמיש 054-8409058
[20052931]

 + ואחרונה  ק"ב  מ"ר   87 ברשי 
תיווך  2000000ש"ח  נרחבת  אופ' 

הכוכב0548481688
[20052927]

אופ'  מ"ר   45 טוב  שם  בבעל 
דירים   3 בינוי  לפינוי  עתידית 
הכוכב  תיווך  1500000ש"ח 

0548481688
[20052926]

3 4.5חד'  מ"ר   90 יוסף  בבית 
ש"ח   2000000 בטון  גג  ק"ג  כ"א 
2000000ש"ח   כחדשה  משופצת 
*  * בדסלר ק"ד טאבו נפרד כולל 
תיווך  ש''ח  מעלית 2000000  בנית 

הכוכב0548481688
[20052925]

פתוח  נוף  הכהן  מאיר  ביצחק 
 + קומה  בכל  מ"ר   85 קד   + ק"ג 
תיווך  2450000ש"ח  מ"ר   60 אופ' 

הכוכב0548481688
[20052924]

מ"ר   180 ק"ד   + ק"ג  פנחס  בגבעת 
2850000 דירות  ל2  מחולקת 

תיווך הכוכב0548481688
[20052923]

בגבעת  לטאבו  שותף  מחפשים 
90מ"ר  הכהן  מאיר  פנחס/ביצחק 
הכוכב  תיווך   1450000 אופ'   +

0548481688
[20052922]

חד'   3 מקבלן  חדשה  אשר  רבנו 
1650000ש"ח  ק"ב  חזית  מ"ר   82
תיווך   1950000 חד'   4 ק"א   *

הכוכב0548481688
[20052921]

מחסנים   2  + חד'   3.5 גבירול  אבן 
תיווך  2000000ש"ח  מעלית   + קג 

הכוכב0548481688
[20052920]

אזור סוקולוב השלושה בנין חדש 
חזית גינה 5 חד' 135מ"ר 2450000

מיידי תיווך הכוכב0548481688
[20052919]

מציאה!! בר' עקיבא, 120 מ"ר, 3 כ"א, 
לחלוקה,  אופציה  מיידי,  ב',  קומה 

תיווך 054-8514143
[20052878]

בני ברק | השכרה
בסוקולוב/קוטלר  חדשה  2.5חד' 
4200לחודש  וחצי  חודש  פינוי 

תיווך הכוכב0548481688
[20052917]

200מ"ר  ענקית  כהנמן(ככר-אדלר) 
מחוברות)  (2דירות  אחד  מפלס 
4כיוני-אוויר  מעלית   + קומה-ג' 
גבוהה  ברמה  מהיסוד  משופצת 
מיידי 11,500גמיש לטווך ארוך -052

7638542
[20052903]

בקוטלר 4 חד', ק"ב מושקעת בעיצוב 
052- חזיתית.  ממוזגת,  אדריכלי, 

7171037 לל"ת
[20052889]

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 
למגורים/ דירה  לקנות  מעוניין 
במחיר  מפוצלת)  (אפי'  להשקעה 

טוב 0527120124
[20052877]

בית שמש | מכירה
6 דופלקס  לנוף  בריב"ז  בבלעדיות! 
חד' + חלל בנוי 80 מטר + חצר ענקית 

אריאלי נכסים 0533150400
[20052834]

 + לפארק  נוף  ח'   4 הירדן  בנהר 
נכסים  אריאלי  בבלעדיות  אופציות 

0533150400
[20052833]

 + עורפית  גדולה  חד'   5 בריב"ל 
בלעדי  מצויין  במחיר  תוספות 

אריאלי נכסים 0533150400
[20052832]

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]

באר שבע | מכירה
מ"ר,   90 חד'   4 דירת  י"א  בשכונה 
משופצת,  יח"ד,   2 ל-  מחולקת 
6 מעל  תשואה  ומושכרת,  מרוהטת 

% 800,000 ש''ח. 052-7180205
[20052891]

קרית גת 
בקריה  ק"ב  מרפסות   2  + חד'   3
מושקעת  חד'   4 החדשה 970.000
החדשה  בקריה  ק"ג  גבוהה  ברמה 
לקריה  קרוב  חד'   2 1.290.000
למשקיעים  חד'   3 600.000
 + הותיקה  בקריה  חד'   3 550.000
מגוון  ועוד   800.000 ואופציות  גג 

נכסים 0533161345
[20052885]

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
מציאה! בקריה 3 חדרים + מרפסת + 
 + חדרים   3 החדשה  ובקריה  אופציה 

2 מרפסות 052-76264073
[20052867]

דירות להשכרה 
דירה?  לשכור  או  לקנות  מחפש 
עוד  פנה  דירה?  משכיר  או  מוכר 
03-8022222 הארץ"  ל"לוח  היום 

הפרסום חינם
[20041264]

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. 
השקעות נדל"ן 

חדשה  סטודיו  דירת  רוממה  במרכז 
מדהים  נוף   + מאד  ומושקעת 
משכנתא  ללא  3.500ש"ח  שכירות 
053- הורוביץ"  "תיווך  620.000ש"ח 

3180093
[20052930]

באשדוד דירת סטודיו חדשה 30מ"ר 
שכירות  מושקעת  ממ"ד  חדר  הכולל 
ללא  גמיש  420.000ש"ח  2.500ש"ח 
053- הורוביץ"  "תיווך  משכנתא 

3180093
[20052929]

חדש, ֹ מבנה  הזמנים  בבין  להשכרה 
אוכל  חדר  (ביכנ"ס),  גדול  אולם 
מיטות,   100 שינה,  חדרי   14 מרווח, 

ממוזג. 077-3305028
[20052879]

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 
לביה"ז בקרית ברסלב דירה מרווחת, 
לאר"י  גדולה  מרפסת  חדשה, 

ולרשב"י. 055-6788862
[20052884]

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]

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]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
בצה"ל  חד'   4 דירת  וכן   *   * ממוזגת 
לתקופה  קומפלט  משופצת   12
04- 054-8433088 ממושכת. 

6922596
[20052313]

חד'   3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
חדשה, 2 חדרי שינה, סלון- מטבח, 7
מרפסת,  נפתחת,  ספה   ,(2/5) מיטות 
נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח לזוג, 3-5
ש''ח   500  :  6-8 ש''ח,   400  : נפשות 
חמישי- מוצ"ש 1200 ש''ח למשפחה, 
הנחה ללילה שני 50 ש''ח ביה"ז -800

052-7614435 .900
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

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

ruty7686@gmail.com
[20048749]

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

2840299
[20042205]

חצר,   + וממוזגת  נקיה  יפה,  דירה 
לימים ולשבתות.054-8589209

[20040224]

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

בריכה. 0504174677
[20052366]

בית חלקיה 
לשבתות  בבית-חלקיה  ענק  קמפוס 
-80איש  מינימום  בין-הזמנים  וימי 

054-8464489 / 052-7111907
[20052904]

ומטופחת  נקיה  נופש  יחידת 
וערסלים  עץ  נדנדת  מיטות,   9-10
052- ג'קוזי.  כולל  לזוג  צימר   +

7689144
[20032621]

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]

פנטהוז מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה מאוד!! נוף מדהים ומיוחד, 
7 חד' זוגיים אפשרות עד 30 איש, 
לציבור  מותאם  חרדית,  שכונה 
גריל  מנגל  גדולה  מרפסת  אנ"ש, 
לילדים,תאריכים  ומשחקים 
וביה"ז  הקיץ  לשבתות  אחרונים 
תמונות:  לקבלת   050-4190057

y0504190057@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]

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

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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]

מאיזור ַ בלבד,  רווק  עובד  דרוש 
מ  "ערכים"  למחסן  בלבד,  המרכז 
חובה, -050 זריזות  עד 9:00,   2:30

4119440
[20052928]

מלמד  דרוש  בב"ב  חשוב  לת"ת 
מנוסה ויר"ש לכיתה נמוכה ומחנך 
לפקס' -0722 קו"ח  גבוהה  לכיתה 

606442
[20052907]

מלמד  דרוש  בירושלים  ליטאי  לת"ת 
אפשרות  הקריאה  בהוראת  מומחה 
גם למשרה חלקית קו"ח ניתן לשלוח 

ל-077-3180559
[20052873]

סוג  חשבונות  מנהל/ת  בירושלים 
יתרון.  שכר  חשב/ת  המאזן.  עד   3
שליטה  שנים.   10 של  מוכח  ניסיון 
בדוחות  ומעקב  באקסל  מלאה 
 - למייל  קו"ח  העובדים.  של  עבודה 
shlomoshlomo100@gmail.com
[20052872]

בסיכון  לנוער  חרדית  לפנימייה 
אם  בית *  הורי  זוג  דרושים: *  בצפון 
קו"ח  מדריכים/ות.   * מרכזית  בית 

ol77777@wallw.com :למייל
[20052860]

כתיבת  בתרגום,  מהבית  עבודה   •
 • ומצגות  לשונית,  עריכה  תוכן, 
מהבית  חסד  ארגון  לניהול  מזכירה 
ומנהל  אופה   • ביום  שעות  לכמה 
ירושלים,  במרכז  למאפייה  משמרת 
ג'ובס  גלאט  ש''ח   10,000  –  8,000
www.glatjobs.co.il 073-70-55-

666
[20052857]

במגדלי  למנכ"ל  אישית  עוזרת   •
13,000 ש''ח • סוכן/ת  ב.ס.ר. -11,000
מכירות שטח ללקוחות קיימים + רכב 
כשרות  נאמן   • ש''ח   11,000 צמוד, 
לשעה  ש"ח   36 בירושלים,  למאפייה 
www.glatjobs.co.il ג'ובס  גלאט 

073-70-55-666
[20052856]

 +  10-17 מ  לת"ת  מזכיר  בירושלים 
והקלדה  גרפיקה   12:00 עד  ו'  יום 

חובה קו"ח ל- 02-6513749
[20052837]

לעבודה  פקיד/ה  יוקרתי  לארגון 
מסמכים  להקלדת  מהבית, 
נדרש  לא  נוחות,  שעות  ותמלולם, 
חרדית  לחברה   *  3,500 ניסיון, 
לעבודה  פקיד/ה  שאול  בגבעת 
6,000 נוחות,  שעות  משרדית, 
בב"ב  שקט  נדל"ן  למשרד   * ש''ח. 
8,000 נוחות,  שעות  מזכיר/ה. 

ש''ח. קריירה 072-22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

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]

תמלול 

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

7637743
[20051562]

ספרים 

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

[20051515]

משכנתאות 
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]

אומנות 
הניר"  עולם   " של  המבוקש  הקורס 
בונוס  הבא,  בשבוע  אי"ה  יפתח 
חיל,  אשת  השבוע,  לנרשמות  מיוחד 

0504154152
[20052802]

השבת אבידה 
אילן  בר  ברחוב  תינוק  נעל  נמצא 

בירושלים בשבת 053-3124957
[20052908]

בביתר  סיון  בט"ז  כסף  סכום  נמצא 
שעלתה  לאשה  כנראה  שנפל  עילית 

על קו 139 לב"ב 052-7649710
[20052906]

חובות  כו     שני  מעשר  ירושלמי:  היומי  דף  ט     ערכין  בבלי:  היומי  דף 
ד-ה   ב,  עדויות  יומית:  משנה  (האחדות)     הכ"ב  הנפש  חשבון  הלבבות: 
י-יב   ולוה  מלוה  יומי:  רמב"ם  ב     תקלב,  ח -  תקלא,  או"ח  יומית:  הלכה 

שו"ע הרב - רב יומי: נג, ט-יא    דף היומי - זוהר: תצוה, קלד-קמו    חפץ 
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קכג. חיים: לה"ר ב, ז-ח  

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:138:138:118:168:158:08סו"ז ק"ש מג"א

9:089:109:089:119:119:06סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:429:439:419:459:449:39סוף זמן תפלה מג"א

10:2010:2110:2010:2210:2210:17סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:4212:4312:4312:4412:4412:41חצות היום

13:1713:1913:1813:1913:1913:16מנחה גדולה
19:5319:5019:5419:5019:5119:53שקיעת החמה

זמנים למחר

3:433:443:393:483:463:36עלות השחר
4:354:364:324:394:374:30זמן ציצית ותפילין

5:345:405:305:385:375:33הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
אביב תל  ב"ב      ,15 סיני  הר   6762954 סיני הר  ברק בני      655 יעקב  נווה  שד'   054-5827615 פרדס ירושלים
077-8880920 סופר פארם בית מילמן 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור
077-8881720 רח' אחד העם 9 מהשעה  סופר פארם מגדל שלום רח' רבינדרנט טאגור 32 מהשעה 19:00 עד 24:00
077-8881700 בר  סופר פארם ביג צ'ק פוסט 8331107 רח' שטמפר 14    חיפה רפא-אל 19:00עד 24:00    נתניה
אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00    חולון סופרפארם יהודה 111    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה  6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד

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: 211.24-
אתמול: 211.24-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
34-20

תל אביב
30-24

חיפה
30-23

גולן
36-22

טבריה
40-25

גליל
34-21

באר שבע
36-23

אילת
42-29

מזג האויר
עלייה נוספת בטמפרטורות

היום - תחול עלייה קלה 
בטמפרטורות, ייעשה חם 

מהרגיל בהרים ובפנים הארץ 
והביל במישור החוף.

רביעי - יוסיף להיות חם ויבש 
בהרים ובפנים הארץ והביל 

במישור החוף.

חמישי - מעונן חלקית עד נאה. 
תחול ירידה בטמפרטורות אך 
יוסיף להיות חם מעט מהרגיל 

בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

שישי - נאה עד מעונן חלקית. 
ירידה נוספת בטמפרטורות והן 
יעשו רגילות בעונה עם הקלה 

בעומסי החום.

שישיחמישירביעי

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
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להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' 
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בחסות:

1,600,000

9401401@gmail.com
ca.1221.org.il

ונצליח נעשה ה' בשם

שנות ניסיון
21

o n - l i n e @ t o u r p l u s . c o . i l
03-9050505 מוקד

הזמנות:

החופשה המושלמת: תכניות ופעילויות מרתקות מדי יום ולילה

רמה מעל כולם!
קיץ תשע"ט
ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר)

ד'-י"א תמוז | 7-14.7.19 | הכל כלול במחיר
7 לילות - יום חינם

חבילות 2-3-4 לילות

מחיר לילד עד גיל 17

חדש! 10 תשלומים

חבילת סופ"ש במחיר מיוחד
11-14.7 חמישי-ראשון פרשת בלק | ח'-י"א תמוז |

מתקני המלון פתוחים עד שעה 
השבת בצאת ויפתחו שבת ₪3790לפני רק

הקיץ הזה תהנו מחופשה ברמה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר!
ארוחות ביום, ארוחות שף ברמה קולינרית במלון תהנו מחדרים מחודשים ומשודרגים. פנסיון מלא: 4
שעות ביממה, מזנון בריכה, קפה ועוגות אחר הצהריים, ארוחת חצות קלה. עשירה, שתייה חמה וקרה 24
כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח, ג�קוזי, סאונה רטובה / יבשה, חדר כושר, סולריום
נפרד, בריכת מים מתוקים חצי אולימפית עם קירוי מיוחד, מגלשות מים אטרקטיביות, התעמלות מים
ופעילויות תכניות  הרצאות,  שמעון,  ראובן  הניסיון  עתיר  השחיה  מורה  המים  איש  ע"י  שחיה  ולימוד 
ועוד. לנשים  והתעמלות  מחול  ערבי  היומי,  דף  שיעור  לשעון,  מסביב  המשפחה  לכל  מרתקות 

32 חדרי טיפולים ובריכת גופרית - במחירים אטרקטיביים.

דודי לינקר הפלא ילד

החזן העולמי
יצחק מאיר הלפגוט

המרצה ר' מאיר שוורץ
משקאות חמים, מיצים, 
בירות ומשקאות מוגזים, 

שלגונים מרעננים
הכל 
כלול

24 מרחצאות
חמים

בריכה 
ענקית

פנסיון 
מלא

שפע של הפעלות ויצירות לילדים 
לאורך כל היום במתחם ממוזג 

בליווי צוות חינוכי, מנוסה ואחראי
מופע מרכזי לילדים מדי יום בשעות אחה"צ
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אסטוניה: חולל בית 
העלמין היהודי בטאלין

מאת א. למל

פתחה  אסטוניה  משטרת 
בית  חילול  לנסיבות  בחקירה 
העלמין היהודי בעיר טאלין בירת 

אסטוניה. 
למקום  שהגיעו  משפחה  בני 
עשרות  גילו  השבוע  ראשון  ביום 
מצבות מנופצות מושלכות על פני 

שטח בית העלמין.
הנפשע  המעשה  הנראה  ככל 
שישי  ביום  שכן  בשבת  בוצע 
עדיין  והכל  במקום  אנשים  ביקרו 

המצבות המחוללות בבית העלמין בטאליןהיה כשורה. 

דרמה בארה"ב: משטרת אורגון מנהלת 
מצוד אחר 11 הסנאטורים הנמלטים 

11 חברי הסנאט של אורגון ירדו למחתרת, כדי לטרפד חוק שמבקשים יריביהם מהמפלגה 
הדמוקרטית להעביר ^ השמועות מדברות על כך שהם ברחו לאיידהו, המדינה השכנה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

משע־ לא  שבארה"ב  באורגון 
חברים   11 האחרונים.  בימים  מם 
המפלגה  נציגי  המקומי,  בסנאט 
הרפובליקנית, ירדו למחתרת מאז 
יום חמישי, ומשטרת אורגון מנה־
לת מצוד בעקבותיהם, כדי להביא 

אותם בכח למליאת הסנאט. 
בסנאט של אורגון מכהנים 30
המפל־ חברי  מהם  סנאטורים, 18 
המ־ חברי  ו־11  הדמוקרטית,  גה 
ההצ־ בכל  הרפובליקנית.  פלגה 

הדמוקרטית  המפלגה  זוכה  בעות 
לרוב אוטומטי. אלא שבידי חברי 
נותרה  הרפובליקנית  המפלגה 
מההצבעות,  להיעדר  האפשרות 
שהש־ הצבעה  כי  קובע  והחוק 
שלישים  משני  פחות  בה  תתפו 
מחברי הסנאט, כלומר פחות מ־20

סנאטורים, אין לה תוקף חוקי. 
בס־ התנהל  חמישי  ביום 

פיצוץ  בעקבות  סוער  דיון  נאט 
המקומי  האקלים  חוק  על  במו"מ 
ששואפים חברי המפלגה הדמוק־

רטית להעביר. החוק קובע יעדים 
במ־ החממה  גזי  פליטת  להורדת 
דינה בשיעור של 85 אחוזים, דבר 
יגרום  הרפובליקנים  שלטענת 
וחוטבי  בחוואים  אנושה  לפגיעה 
העצים, ויאלץ אותם להחליף ציוד 
שמחירו  ירוק  לציוד  מאוד  יקר 

גבוה עוד יותר. 
הד־ כי  טוענים  הרפובליקנים 
מוקרטים משרתים רק את תושבי 
אינם  שממילא  הגדולות  הערים 
יושפעו  ולא  בתעשיה  עוסקים 
המ־ מצביעי  חשבון  על  מהחוק, 

עובדי  שהם  הרפובליקנית  פלגה 
הכפיים שעליהם מתבססת התע־

שיה והחקלאות במדינה. 
בסיומו של הדיון הסוער ביום 
הר־ הסנאטורים  יצאו 11  חמישי, 

ונעלמו  הסנאט,  מבנין  פובליקנים 
התכנסו  הדמוקרטים  מהאזור. 
על  להצביע  כדי  הסנאט  במליאת 
החוק, אך היו חסרים את הקוורום 
מחברי  שלישים  שני  של  החוקי 
להם  מאפשר  שאינו  מה  הסנאט, 

לחוקק חוקים במצב זה. 
המקומי,  לחוק  בהתאם 
הדמוק־ המדינה  מושלת  הוציאה 

רטית צו מעצר כנגד חברי הסנאט 
יצאה  אורגון  ומשטרת  הנעדרים, 

לה־ כדי  אחריהם,  נרחב  במצוד 
אפילו  המליאה,  אל  בכח  ביאם 
אפשרות  אין  אם  אזוקים  כשהם 
המשטרה  שחיפושי  אלא  אחרת. 
והשמועות  חרס,  בינתיים  העלו 
הרפובלי־ שהסנאטורים  מספרות 
הש־ איידהו  למדינת  נמלטו  קנים 

כנה, שם אין למשטרת אורגון כל 
לחפש  יכולה  אינה  והיא  סמכות, 

אותם או לעצור אותם שם. 
שהדמוקרטים  הוא  הענין 
את  להעביר  להספיק  חייבים 
שבוע  בעוד  ביוני,  ה־30  עד  החוק 
לעשות  יספיקו  לא  ואם  בלבד, 
זאת הם יידרשו להתחיל את הליך 

החקיקה מחדש, מה שיביא להפ־
ודיחוי  מבחינתם  רב  זמן  של  סד 
לאישור  החוק  בהבאת  משמעותי 

סופי. 
בינתיים, בכל יום שבו נעדרים 
מהס־ הרפובליקנים  הסנאטורים 

נאט, הם נדרשים לשלם קנס כספי 
שיצ־ סכום  לאדם,  דולר  של 500 

לכל  דולר  לכ־5,000  לבסוף  טבר 
אזרחים  אך  הנעדרים,  מ־11  אחד 
טובים באורגון שתומכים במאבק 
נגד  הרפובליקנים  של  העיקש 
כה  ועד  לתרום,  החלו  כבר  החוק, 
למימון  דולרים  אלף  כ־40  נאספו 

ההיעדרות הקולקטיבית שלהם. 

פצועה חולצה מרכב 
שנפל מגובה שתי קומות

מאת חיים מרגליות

של  מגובה  נפל  אשה  ובו  רכב 
טשרניחובס־ ברחוב  קומות  כשתי 
שהרכב  לאחר  זאת  בירושלים.  קי 
התדרדר מגג חניון אל גינה סמוכה. 
חילוץ  כיבוי  צוותי  שלושה 
הגיעו  ירושלים  מתחנת  והצלה 
לכודה  ישנה  כי  וזיהו  למקום, 
חילוץ  בפעולות  פתחו  הם  ברכב. 
של הלכודה ובנוסף, ביצעו תמיכה 
צידו,  על  שעמד  הרכב  של  ועיגון 
ומנעו  להתהפך,  ימשיך  שלא  כדי 
דלף  שדלק  הרכב  התלקחות  את 

ממנו כתוצאה מהנפילה.
הלכודה,  של  חילוצה  לאחר 
טיפול  להמשך  הועברה  היא 
רפואי של כוחות הרפואה במקום, 
כשמצבה  החולים  לבית  ופונתה 

מוגדר בינוני.

02-5704444
office@wreschner.netwww.wreschner.co.il
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