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ננעלה הוועידה הכלכלית בבחריין

קושנר: "ניתן ליישם את התכנית; 
הדלת פתוחה לפלסטינים"

בתום 'הסדנה הכלכלית' שיזם הבית הלבן הגיב יועצו הבכיר של טראמפ לביקורות, ואמר שהתרשם מהישגי 
̂ קושנר: "אין לנו כוונה להעניש  הוועידה. "אנשים לא ידעו למה לצפות. הם עוזבים חדורי אנרגיה והתלהבות" 
̂ שר האוצר הסעודי: "נתמוך בכל דבר שיביא שגשוג לאזור" את הפלסטינים על החרם, אנחנו לא בענייני אגו" 

מאת מרדכי גולדמן

אמש ננעלה 'הסדנה הכלכלית' 
בירת  במנאמה,  הלבן  הבית  שיזם 
הב־ יועצו  קושנר,  וג'ארד  בחריין, 

כיר וחתנו של נשיא ארצות הברית 
אופ־ ממנה  יצא  טראמפ,  דונלד 
הסדנה  את  עוזבים  "אנחנו  טימי. 
הרבה יותר נלהבים מאיך שנכנסנו 
במשך  בשקט  זה  על  עבדנו  אליה. 
הקלפים  על  ושמרנו  זמן  הרבה 
בי־ ראיתי  לא  לחזה.  מאוד  קרוב 

שלנו",  התכנית  על  מהותית  קורת 
אמר קושנר.

התייחס  לכתבים  בתדרוך 
קושנר לביקורות על התכנית הכ־

של  המאה'  מ'עסקת  חלק  לכלית, 
נגד  להיות  "קל  טראמפ.  הנשיא 
דברים אבל זה לא יעזור לעם הפ־

את  לקחת  ניסינו  ולאזור.  לסטיני 
המשימה הקשה של להציע תכנית 
זה  פרטים  כשיש  ותמיד  מפורטת 
מזמין ביקורת", הוא אמר. "אנשים 
שאי  אוטומטית  בצורה  אומרים 
תכ־ אין  כי  זה  את  לעשות  אפשר 

שמו  לא  פשוט  הם  פוליטית.  נית 
יעבור  שזה  במפורש  שאמרנו  לב 
ולכן  פוליטי,  פתרון  יהיה  אם  רק 
הביקורת שהם משמיעים היא לא 

ביקורת אמינה".
הוועידה  את  סיכם  קושנר 
מר־ יומיים  היו  "אלה  כי  ואמר 

שימים מאוד. הגיעו לכאן אנשים 
למה  ידעו  לא  והם  העולם  מכל 
חדורי  עוזבים  הם  אבל  לצפות. 
שיש  מכך  והתלהבות  אנרגיה 
כמוהם.  שחושבים  אנשים  הרבה 
עיצבנו את הוועידה כך שלא יגיעו 
שרי חוץ. אנשים תקועים בפרדי־

מקום.  לשום  מתקדמת  שלא  גמה 
ואנשי  אוצר  שרי  שהבאנו  בכך 
עסקים הבאנו אנשים שרואים את 
פתירה  בעיה  שזו  כמונו –  הבעיה 

מבחינה כלכלית".
שח־ "החלטנו  כי  הסביר  הוא 

הכלכלי  החזון  את  להציג  שוב 

רוצים  אנחנו  כי  הפוליטי  לפני 
שאנשים יחושו כיצד העתיד יכול 
רבים  דברים  הבטיחו  להיראות. 
התממשו.  שלא  הפלסטיני  לעם 
שזאת  להם  להגיד  רוצים  אנחנו 
התכנית, בואו נקבל עליה פידבק, 
תכנית  כשתהיה  שיקרה  מה  וזה 
פידב־ לקבל  רוצים  אנחנו  שלום. 

קים ואז נדבר עם האנשים ונחשוב 
לכספים.  מחויבויות  לגייס  איך 
לדעתנו  השיחות  על  בהתבסס 
חושבים  אנשים  ישים.  מאוד  זה 

שהתכנית ישימה".
יועצו של טראמפ אמר שהוא 
סבור שגיוס של 50 מיליארד דולר 
בפרדיגמה,  שיוני  לחולל  יצליח 
הפוליטיים  שלהיבטים  הודה  אך 
פתרון.  למצוא  יותר  קשה  יהיה 
מסובכים.  הפוליטיים  "הנושאים 
שיטתית,  בצורה  בהם  דנים  אנו 
בתכנית  דנו  שבה  לדרך  בדומה 
הראשונה  הגרסה  זאת  הכלכלית. 
הבי־ שלנו.  העבודה  תוצר  של 

הופתענו  מרשימות.  היו  קורות 
זה  בתכנית.  ההתעניינות  מכמות 

בזה.  מעורבים  שאנשים  מראה 
בעד  מדבר  שהמסמך  חושב  אני 

עצמו".
פל־ נציגים  של  היעדרם  על 

אמר  בוועידה  רשמיים  סטינים 
קושנר כי "אין לפלסטינים רקורד 
לפ־ ניסינו  עסקאות.  לעשות  של 

להתקדם,  נוכל  שבה  בדרך  עול 
הגבוה  הסיכוי  לה  שיש  בדרך 
העם  תוצאות.  להשיג  ביותר 
העסקית,  הקהילה  הפלסטיני, 

בוחנים את התכנית שהצגנו". 
את  "השארנו  כי  הוסיף  הוא 
הנ־ לפלסטינים.  פתוחה  הדלת 

הוא  במילתו.  עומד  טראמפ  שיא 
השגרירות  את  להעביר  הבטיח 
הגרעין  מהסכם  לסגת  לירושלים 
 – (דאע"ש)  החליפּות  את  ולחסל 
רוצה  שהוא  אמר  הוא  בזה.  ועמד 
עתיד  להשיג  לפלסטינים  לעזור 
היה  בזה.  עומד  והוא  יותר –  טוב 
כאן מאמץ בדרגים מאוד בכירים. 
נמשיך להתקדם ונציג את התכנית 
הפוליטית בזמן הנכון. אני מאמין 

טראמפ: "אם תהיה מלחמה באיראן היא תהיה מהירה"
רוחאני: "הסנקציות האחרונות מחקו כל אפשרות למו"מ" ^ איראן מאיימת לסגת מחלקים נוספים בהסכם הגרעין

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
של  לאפשרות  אתמול  התייחס 
ואמר  ואיראן,  ארה"ב  בין  מלחמה 
כזאת,  מלחמה  ותהיה  במידה  כי 
יקרה,  שלא  מקווה  שהוא  דבר 
בהזדמ־ מהירה.  תהיה  המלחמה 
טראמפ  אתמול  אמר  אחרת  נות 
מכי־ ואינה  יודעת  אינה  איראן  כי 
חמלה,  כמו  ומושגים  מילים  רה 
היחידה  "השפה  והוגנות.  רחמים 
שהיא מבינה זו שפת הכח, וארה"ב 
היא המדינה עם הכח החזק ביותר 

בעולם". 
לא־ נאמרו  טראמפ  דברי 

רוחאני  חסן  איראן  שנשיא  חר 
"סובל  הוא  כי  ואמר  בו  השתלח 

נעלב  רוחאני  שכלי".  מפיגור 
הסנקציות  מהטלת  במיוחד 
העליון  המנהיג  על  האמריקאיות 
לדבריו  חמינאי.  עלי  איראן  של 
שנו־ הגיון  כל  חסר  בצעד  מדובר 
ולפגוע  איראן  את  להעליב  עד 
אין  "לחמינאי  הלאומי.  בכבודה 
בע־ מתישהו  לצאת  תכנית  כל 
נכסים  שום  לו  ואין  מאיראן,  תיד 
בארה"ב, לכן הסנקציות הללו אינן 
רק  נועדו  הן  כלפיו.  רלוונטיות 

לפגוע", אמר. 
את  איראן  הזהירה  במקביל 
לא  הן  אם  כי  אירופה,  מדינות 

בהתנהלותה  היום  עד  יתערבו 
לא  הם  ואם  מולם,  ארה"ב  של 
טראמפ  לנשיא  לגרום  יצליחו 
הכבד  הכלכלי  מהלחץ  להרפות 
איראן  עליהם,  מפעיל  שהוא 
בהסכם  נוספים  מחלקים  תיסוג 

הגרעין. 
אמ־ איראנים  בכירים 

הסכם  של  מצבו  כי  אתמול  רו 
מצב  נוצר  וכי  קריטי,  הגרעין 
היחי־ המדינה  היא  איראן  שבו 

התחייבותה  את  המקיימת  דה 
עוד  יימשך  שלא  דבר  בהסכם, 

זמן רב. 

ארה"ב מזהירה את טורקיה מפני סנקציות 
כלכליות אם תרכוש 400־S מרוסיה 
ארדואן: "לא זיהיתי כוונה כזאת בשיחותי עם הנשיא טראמפ" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

המשבר בין ארה"ב וטורקיה 
עם  יותר,  גבוה  לשלב  מעפיל 
בפועל  ההגנה  שר  של  הצהרתו 
כי  אספר,  מארק  ארה"ב  של 
סנק־ יטיל  האמריקאי  הממשל 
בכלכלתה  קשות  שיפגעו  ציות 
תעצור  לא  זו  אם  טורקיה,  של 
הרכש  עסקת  את  מועד  מבעוד 
האווירית  ההגנה  מערכת  של 

400־S מידי רוסיה. 

את  ביטלה  כבר  ארה"ב 
עסקת המכר של מטוסי החמקן 
לנוכח  לטורקיה,   F35־ מדגם 
לרכוש  האחרונה  של  כוונתה 
ההגנה  מערכת  את  מרוסיה 
הראתה  לא  כה  עד  האווירית. 
טורקיה כל כוונה לסגת בה מה־
המחיר  חרף  רוסיה,  עם  עסקה 
עם  העסקה  בביטול  ששילמה 

ארה"ב. 
טורקיה  נשיא  הגיב  אתמול 
לאיומיו  רבה  בזהירות  ארדואן 

האמריקאי,  ההגנה  שר  של 
לתפ־ שעבר  בשבוע  רק  שמונה 

האופיינית  מהדרך  ובשונה  קיד, 
הת־ כל  ובלי  באיפוק  הגיב  לו, 

להמות. בדבריו אמר ארדואן כי 
בכל השיחות שניהל עם הנשיא 
לא  כה,  עד  טראמפ  האמריקאי 
זיהה אצלו כל כוונה להטיל סנ־

מצד  ארצו  על  כלכליות  קציות 
ארה"ב. לדבריו, הוא ישוחח עם 
Gה־20־ ועידת  בשולי  טראמפ 

שתתקיים בסוף השבוע ביפן. 

חודשיים וחצי לפני הבחירות: 

ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק 
הודיע על הקמת מפלגה חדשה 

ראש הממשלה לשעבר חוזר לחיים הפוליטיים ומתכוון לעמוד בראש מפלגה 
חדשה שתתחרה על קולות גוש השמאל ^ הליכוד בתגובה: "לא מתערבים 

באיך השמאל מחלק את המנדטים שלו בין אהוד ברק לבין לפיד וגנץ"

מאת מאיר ברגר

הבחי־ לפני  וחצי  כחודשיים 
רות טורף ראש הממשלה לשעבר, 
הכוחות  יחסי  את  ברק,  אהוד 
עיתונאים  ובמסיבת  הפוליטיים 
חדשה  מפלגה  על  הכריז  שכינס 
בבחירות  שתתמודד  בראשותו 

הקרובות.

דברינו  את  לומר  לכאן  "באנו 
ולהודיע  מסביב  שקורה  מה  על 
על הקמת מפלגה חדשה שתפעל 
ובחברה",  במדינה  גדול  לתיקון 

פתח ברק.
לשבש  "הנסיונות  לדבריו, 
דמוקרטיים  תהליכים  ושוב  שוב 
שוחד  ולהציע  בציבור  ולתעתע 
הת־ של  ישיר  המשך  היא  פוליטי 

לפלג  שתכליתה  נתניהו,  נהלות 
ולקעקע את החוק והמשפט, והכל 
להימלט  כדי  האישית  לתועלתו 
חשוכים  ימים  אלו  הדין.  מאימת 

שלא ידענו כמותם".
ראש  את  חזיתית  תקף  ברק 
שימוש  עושה  "נתניהו  הממשלה. 
ציני, שבועות בודדים אחרי שפי־

מנשיא  למנוע  כדי  הכנסת  את  זר 
המנדט,  את  להעביר  המדינה 
לא  אנחנו  נכשל.  שנתניהו  אחרי 
עיוורים. מערכת הבחירות הוקד־

מה אך ורק כדי לשמש את נתניהו. 
שהמבצע  משום  הוקדמה  היא 

לחילוצו של החשוד נכשל".
את  מכיר  "אני  כי  הוסיף  הוא 
ראיתי  שנים.  מ־50  יותר  נתניהו 
וכואבים.  יפים  ברגעים  אותו 
יודעים  דרכו.  לסוף  הגיע  נתניהו 
חבריו  גם  מקורביו,  טובי  גם  זאת 
אחוזי  רובם  ולממשלה.  לסיעה 
לשעבר  כמפקדך  ופחד.  שיתוק 
לך  אסור   – נתניהו  לך  אומר  אני 
השלטון.  בהגה  ולאחוז  להמשיך 

זמנך כמנהיג פוליטי תם".
הק־ בימים  להקים  "החלטנו 

רובים מסגרת פוליטית מתאימה", 
הצהיר ברק. "נגייס את האמיצים 
ונפעל לסיום משטר נתניהו. ביבי 
שלך  האחרון  הרגע  וזה  הזמן  זה 
ללכת הביתה מרצונך. אני מבקש 
לגרור  תנסה  אל   – אותך  להזהיר 
מדינה שלמה לכאוס כדי להיחלץ 
במיליוני  תתקל  אתה  מהכלא. 
ישראלים שלא מוכנים לשחק את 

המשחק הזה".
בש־ כוחות  לאיחוד  קרא  הוא 

מאל הישראלי. "לכם בכחול לבן, 
בני,  בעבר,  פקודי  לנשק,  אחיי 
בוגי, גבי וחברי הטוב יאיר לפיד, 
אני אומר – היריבות שלנו היא עם 
נתניהו ודרכו. אני קורא לצו 8 לכל 

מי שהמדינה הזאת יקרה לו".
האלוף (במיל.) יאיר גולן שה־

ניצב  "אני  אמר,  למפלגה  צטרף 
שנות   38 אחרי  חייב.  אני  כי  כאן 
להרצאות  ללכת  יכולתי  שירות, 
משפ־ עם  ולהיות  ובחו"ל  בארץ 
על  לוקח  אני  זאת  במקום  חתי, 
חובה  חש  אני  קשה.  מסע  עצמי 
לתיקון  הזה  למסע  לצאת  עמוקה 
דה  עושים  הישראלית.  החברה 

נתניהו חשף: ישראל סיכלה תכנית 
דאע"ש לפוצץ מטוס באוויר

ראש הממשלה דיבר בכנס הסייבר על פעולותיה הבינלאומיות של ישראל 
בתחום, שמסייעות לבטחונן של מדינות רבות

מאת כתב 'המבשר'

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
פעלה  ישראל  כי  אתמול  אמר 
חוזקתה  בזכות  האחרונות  בשנים 
בתחום הסייבר, כדי לסכל פיגועים 

ברחבי העולם.
בכנס  המרכזית  במליאה 
'שבוע הסייבר' באוניברסיטת תל 
מעו־ "אנחנו  נתניהו,  אמר  אביב 
בינלאומיות  התקשרויות  דדים 
בשי־ הבין־ממשלתית  ברמה  גם 
אבטחת  של  בסוגיות  פעולה  תוף 

סייבר. זהו נושא מורכב מאוד.
פעולה  שיתוף  היום  לנו  "יש 
בת  עם  כל  קודם  בסייבר,  גדול 
תחליף  לה  שאין  הגדולה  בריתנו 
– ארה"ב. אנחנו משתפים פעולה 
תקדים  חסר  באופן  סייבר  בהגנת 
של  האחרים  התחומים  ובכל 

המודיעין".
הוא אף נתן דוגמאות הנוגעות 
"בע־ הסייבר.  פעילות  לעליונות 

חטיפות  מפני  ההגנה  דרכי  בר, 
הצבת  באמצעות  היו  מטוסים 
בטחון  וכוחות  חמושים  שומרים 
חטו־ למטוסים  לפרוץ  המוכנים 
שלמה  תעשיה  ובאמצעות  פים, 
שהתפתחה מאוחר יותר בישראל 
מנעולים  ממוכנים,  מעצורים   –
שמפרידים  הטייסים  דלתות  על 

ושומ־ המטוס  ליתר  הטייסים  בין 
רים על בטחון תא הטייס ועוד. זו 
חטיפות  עם  להתמודד  אחת  דרך 
והיא היתה יעילה וטובה, אך יקרה 

מאוד".
"הנה דרך נוספת – מטוס שע־

דאבי  לאבו  מסידני  דרכו  את  שה 
תוכנן   – חטיפה  בפני  עמד  לא 
לפוצץ אותו באוויר. אנחנו גילינו 
שלנו  הסייבר  פעילות  באמצעות 
זה  את  לעשות  מתכנן  שדאע"ש 
ולכן התרענו על כך בפני המשט־

זה  את  מנעו  והם  האוסטרלית  רה 
לפני שזה קרה. זו דרך יעילה יותר 

לעשות את זה", הסביר נתניהו.
"התקרית  כי  ציין  נתניהו 
לתקשו־ הודלפה  הזו  המסוימת 

עליה.  לדבר  יכול  אני  ולכן  רת 
זה  חמישים,  פי  זאת  תכפילו  אם 

תרומתה  את  להבין  לכם  יאפשר 
טרור  מבצעי  למניעת  ישראל  של 
דאע"ש  בידי  במיוחד  גדולים, 
המקרים  רוב  מדינות.  בעשרות 
לפעילויות  הודות  סוכלו  האלה 

שלנו בסייבר".
מדינה  כל  על  משפיע  "זה 
בעולם ועל כל אדם בעולם – לא 
הת־ בכל  ותחבורה,  בתעופה  רק 
ההז־ את  ניצלה  ישראל  חומים. 

הסכנות  עם  ומתמודדת  דמנויות 
כמונו  לנהוג  אתכם  מזמינים  ואנו 

בשותפות עמנו", דברי נתניהו.

נשיא צ'ילה התנצל על הליווי 
הפלסטיני בביקורו בהר הבית

שגרירות צ'ילה בישראל שיגרה למשרד החוץ הבהרה בנוגע לביקורו של נשיאה בהר הבית 
שכלל נוכחות פלסטינית 

מאת כתב 'המבשר'

אתמול  קיבל  החוץ  משרד 
צ'ילה  משגרירות  רשמית  אגרת 
לסוגיית  הבהרה  ובה  בישראל, 
הביקור של נשיא צ'ילה ופמלייתו 
המ־ כי  הובהר  באגרת  הבית.  בהר 
הסכימה  לא  הצ‘יליאנית  שלחת 
גורם  שום  של  רשמי  ליווי  לשום 
לא  וגם  פרטי,  שהוגדר  בביקור, 
היתה מודעת לנוכחות של גורמים 

פלסטיניים רשמיים.
נשיא  התנצל  יותר  מוקדם 
בפני  פיניירה  סבסטיאן  צ'ילה 
על  ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
בכי־ עם  יחד  הבית  בהר  שביקר 
רים מהרשות הפלסטינית, בניגוד 
פי־ ישראל.  עם  מוקדם  לסיכום 

שהביקור  לריבלין  הסביר  ניירה 
בהר הבית היה אמור להיות פרטי 
לא  הפלסטינית  הרשות  ובכירי 

הוזמנו אלא הופיעו שם.

נשיא  של  ביקורו  כי  יצוין 
התלוו  אליו  היחיד  היה  לא  צ'ילה 
אחדים  ימים  מהרש"פ.  בכירים 
במתחם  לביקור  הגיע  לכן  קודם 
הר הבית גם המופתי של צ'צ'ניה, 
המלווים  בין  מג'ייב.  סלאח  שייח 
ומשלחתו  הצ'צ'ני  המופתי  את 
עומר  שייח  מירדן,  משלחת  היו 
אל־אקצה  מסגד  מנהל  אלקווסני 
מנכ"ל  אל־חטיב,  עזאם  והשייח 

הוואקף האסלאמי בירושלים.

רעידת אדמה קלה 
הורגשה בישראל

מוקד הרעש היה בעומק ים המלח אך הוא הורגש גם 
בערי גוש דן

מאת חיים מרגליות

הורגשה  קלה  אדמה  רעידת 
בישראל.  הצהריים  לפני  אתמול 
מוקד הרעש היה באזור ים המלח, 
אך אזרחים בגוש דן דיווחו כי הם 
נגרמו  לא  הרעידה.  את  הרגישו 

נזקים ולא היו נפגעים.

הסיסמולוגי  המכון  פי  על 
בדרגה  היתה  האדמה  רעידת 
ריכטר,  בסולם  דרגות   3.8 של 
לעין  ומזרחית  המלח  ים  בתוך 

בוקק. 
הר־ הרגשת  למרות  כאמור, 

עידה, לא דווח על נפגעים או נזק 
בכל רחבי הארץ.
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כשהוא  גם  הוא.  כזה  המתמיד.  החוזר  הוא  ברק  אהוד 
שם – הוא כאן. תמיד ברקע, מזמזם באוזן, לועס את הלעוס 
ומטרחן את הפוליטיקה. בימים בהם העם צורך אידיאולוגיה, 
את  שקונה  אחד  אין  כלשהי,  אידיאולוגית  חזות  לפחות  או 
הלוקשים העבשים שלו. אבל הוא דוהר קדימה. ברגע שזיהה 

הזדמנות הוא נכנס פנימה. 
התמודד  הוא  ב־2007.  היתה  שלו  החזרה  מתחנות  אחת 
מול עמי איילון בפריימריז על ראשות מפלגת העבודה וניצח. 
השתניתי",  "טעיתי,  שהשתנה.  סיפר  הוא  הבוחרים  לציבור 
אמר להם וכתב על זה קמפיין. לאחר שכבש את הפסגה הזיז 
באבחת מכתב בזוי את עמיר פרץ, אז שר הבטחון בממשלת 

אולמרט.
הפעם אהוד ברק לא טוען שהשתנה. להיפך. לא השתני־
תי, הוא אומר. בנימין נתניהו הוא זה שהשתנה לרעה, הצהיר 
וקבע  שכינס  החפוזה  העיתונאים  במסיבת  בפאתוס  אתמול 

עושה לביתו
 ///  מאיר ברגרקריאה לסדר

טראמפ: "אין לי תכנית לפגוש 
בקרוב את קים ג'ונג און" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
כוונה  כל  לו  אין  כי  אתמול  אמר 
הצפו־ קוריאה  רודן  את  לפגוש 
נית קים ג'ונג און במהלך הביקור 
שיערוך בהמשך השבוע באסיה. 
להשתתף  עתיד  טראמפ 
הפסגה  בוועידת  השבוע  בסוף 
בפורום  החברות  המדינות  של 
ולנו־ ביפן,  שתתקיים   Gה־20־

בתקופה  המכתבים  חילופי  כח 
ג'ונג  קים  ובין  בינו  האחרונה 
שהר־ המחמאות  גם  כמו  און, 
טראמפ  של  ראשו  על  קים  עיף 
לפני  שפרסם  רשמית  בהודעה 
כי  שסברו  היו  אחדים,  ימים 

שני  בין  נוספת  פגישה  נרקמת 
המנהיגים. 

קים  עם  נפגש  טראמפ 
הרא־ בפעם  כה,  עד  פעמיים 

השניה  ובפעם  בסינגפור  שונה 
הראשונה  הפגישה  בווייטנאם. 
עם  מרובה  בהצלחה  הוכתרה 
בו  הבנות  מסמך  של  חתימתו 
הביע קים הסכמה עקרונית לה־
תפרק לחלוטין מנשקו הגרעיני, 
הסתיים  השני  המפגש  ואילו 
את  נטש  כשקים  צורב,  בכשלון 
את  והשאיר  בעיצומה,  הפסגה 
טראמפ למסור לבדו את העדכון 
בין  שרר  מאז  התקשורת.  לכלי 
הת־ באחרונה  אך  נתק,  השניים 

חדשה ההתכתבות ביניהם. 

יצחק זאב ריבלין 
בהר"ר ישעיהו הי"ו

ישיבת דברי אמת, קרית ספר
ירושלים

חנה רובין
בהר"ר מרדכי הי"ו
סמינר שרייבר, אשדוד
יסודות

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

משה יעקב בייגל
בהר"ר יוסף צבי חיים הכהן הי"ו

ישיבת קוידינוב
קרית ד'זיקוב - ויז'ניץ בית שמש

יהודית פוירשטיין
בהר"ר יעקב הי"ו
סמינר ויז'ניץ בני ברק
קרית ד'זיקוב - ויז'ניץ בית שמש

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

נתניהו בכנס | חיים צח, לע"מ
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טראמפ חותם השבוע על סנקציות נוספות נגד איראן

קושנר במסיבת עיתונאים בתום הוועידה
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אפילו לא התחלה
האמריקאים יצאו מעודדים מהסדנה הכלכלית בבחריין. 
שיתופי  אלה  אי  יצאו  ישראלים  עסקים  לאנשי  שגם  נראה 
את  חגגה  הישראלית  התקשורת  וגם  עסקיים.  פעולה 
עם  לשלום  הדרך  אבל  במנאמה.  לה  שניתן  הפעולה  חופש 
זאת  בכל  אם  במילימטר.  לא  אפילו  נפרצה  לא  הפלסטינים 
הרשות  של  בידודה  הוא  הרי  מדיני  הישג  על  להצביע  ניתן 
הציגו  מדינות   39 ונציגי  הערבי  העולם  לעיני  הפלסטינית. 
לקוות  מותר  פתולוגית.  בסרבנות  דבקותם  את  הפלסטינים 
טראמפ  להם  שהציעו  הכלכלית  ההזדמנות  את  שדחייתם 
ליהנות  אמורות  הן  שאף  ערב  מדינות  את  יכעיסו  וקושנר 

ממיליוני הדולרים.

עד לבואו של טראמפ לבית הלבן יצאו הפלסטינים כאילו 
נשכרים מסרבנותם. במקום ללחוץ עליהם לחצו כל קודמיו, 
ידי  את  אחת  לא  כופפו  הם  ישראל.  על  הבן,  בוש  לרבות 
ממשלת ישראל. טיפחו את השמאל הישראלי וסייעו ביצירת 
אווירת העליהום הבינלאומי. הפלסטינים הסיקו שהם נהנים 
מתמיכה כלל עולמית ולכן בס"ד דחו את ההצעות המופקרות 
כי  הפנימו  טרם  הם  ואולם  ואולמרט.  ברק  להם  שהציעו 
דורש  טראמפ  גם  השתנתה.  הבינלאומית  המציאות  עכשיו 
מהם  שתובע  הראשון  הנשיא  הוא  אבל  מישראל  וויתורים 
ישראל  ממשלחת  עם  ביד  יד  צועד  הלבן  הבית  וויתורים. 
ואת  השיבה  זכות  של  מוחלטת  בדחיה  בירושלים,  בהכרה 
במדינה  ממקד  אינו  הוא  הפלסטינית  של  העצמית  ההגדרה 

ממש אלא בישות אוטונומית מסוימת.

שהזמנים  עצמם  את  משכנעים  ושריו  ויועציו  מאזן  אבו 
לא  אמריקה  של  הבא  הנשיא  כי  משוכנעים  הם  ישתנו. 
מן  דמוקרטי  נשיא  אלא  שניה  בקדנציה  טראמפ  יהיה 
להפסד  גם  מצפים  הם  המפלגה.  של  השמאליים  השוליים 
להכשיל  שביכולתם  כל  יעשו  הם  הבאות.  בבחירות  נתניהו 
הסיכום  בנאום  הלבן.  הבית  של  הבאים  המהלכים  את 
פתוחה  דלת  משאירים  הם  כי  קושנר  אמר  במנאמה  אמש 

לפלסטינים. אבל גם הוא יודע שהם לא יעברו דרכה.

וכולם  משותקת  עודנה  ישראל  ממשלת  הצער  למרבה 
עליה  היה  עכשיו  דווקא  השונים.  הבחירות  בתככי  עסוקים 
לנצל את התרעומת הערבית על הפלסטינים כדי להגביר את 
ההבנה לעמדתה של ישראל. אם אמנם הוועידה במנאמה לא 
הפלסטינים  כי  לדעת  העולם  על  לשלום,  הדרך  את  קידמה 
אשמים. אם מישהו יכול להכשיל יוזמה כזאת הרי הם אותם 
נגד  וטוענים  הפלסטינית  בסרבנות  שתומכים  ישראלים 

טראמפ שהוא מנסה לשחד את הפלסטינים בכסף. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

ברק מסנוור
שקירב  היחיד  הסיכוי 
לאפשרות  השמאל  את 
השלטון  של  מחדש  כיבוש 
שננקט  המהלך  על  נשען 
בדמות  האחרונות  בבחירות 
שונות  סיעות  ומיזוג  איחוד 
היחי־ הדרך  זו  אחד.  לבלוק 
הצלי־ וכמעט  שניסתה,  דה 
חה, להציב משקל נגד לימין 

ולסיעתו הראשית.
באה  ההצלחה  כמעט 
המנד־ במספר  ביטוי  לידי 

כחול  שקיבלה  הזהה  טים 
של  המנדטים  למספר  לבן 
האגוצנטרי  הנסיון  הליכוד. 
החושב  ברק,  אהוד  של 
מחולל  בלבד,  עצמו  על 
לשמאל  מפיגוע  פחות  לא 
בבחירות  הצלחה  המדמיין 

הקרובות.
זאת  מבין  עצמו  ברק 
אתמול  טרח  לא  הוא  ולכן 
המפלגה  שם  את  להציג 
לקבוע עובדות  כדי  שהשיק 
האחרונה  בפעם  בשטח. 
שלו  וההסתות  ההטפות  כל 
לבדו  נותר  והוא  הועילו  לא 
רוק־ כשהחברים  באחוזתו 

חים בריתות עם כל המי ומי 
מלבדו. 

הפעם החליט ברק שלא 
לחכות למי שירים לו טלפון 
מי  כל  באוזני  להכריז  אלא 
שרק רוצה לשמוע: אני כאן. 
עם הבטחון העצמי המופרז.

על  לשבת  הזמן  לא  "זה 
הגדר", אמר ברק והוא דיבר, 
לא על המאבק האידיאולוגי 
ומעל  בלבד  עצמו  על  אלא 
אל  פנה  העם  של  ראשו 
הש־ סיעות  ראשי  עמיתיו, 

לא  אם  גם  ברור  במסר  מאל 
נאמר במפורש: אם אתם לא 
עצמכם  את  למצוא  רוצים 
יתק־ שלא  מפלגות  בשברי 

רבו לאלטרנטיבה שלטונית, 
לשורו־ אותי  לקלוט  עליכם 

אחרת,  או  כזו  בדרך  תיכם, 
בצמרת,  טוב  במקום  רצוי 

ולא להותירני בחוץ.
זה  אם  יקרה,  שזה  עד 
לקבל  ימשיך  ברק  יקרה, 
אפשרי,  מקום  בכל  במה 
שמ־ מסקרים  להתבשם 

לו  ומעניקים  לו  חמיאים 
אחיזה  להם  שאין  מספרים 
בגוש  ולכרסם  מציאותית, 

שנוצר בדמות כחול לבן.
בימים  החל  נתניהו 
דאגה.  לגלות  האחרונים 
העקשניות  השמועות  לפי 
שיסמוכו  מה  על  להן  שיש 
זה קרה לנוכח מבול סקרים 
שלראשו־ בהם  הוצף  שהוא 

נה הצביעו על כך שהשלטון 
אינו  מצבו  וכי  בידו  אינו 
החר־ פעולת  לאחר  מזהיר. 

קירי שביצע השמאל ביממה 
הראשו־ הכתובת  האחרונה, 

נה שאליה אמור לשגר ראש 
מרשימים  פרחים  הממשלה 
הק־ שישי  ביום  וססגוניים 

היוקרה  לדירת  היא  רוב, 
משפחת  שם  על  השכורה 
G השופטים  במגדל  ברק 

בתל אביב.

שדה מוקשים
מופתע  להיות  צריך  לא 
אם ההחלטה על פינוי או אי 
בי־ תיפול  לא  דב  שדה  פינוי 
ההוד־ למרות  הקרובה  ממה 
המבטיחות  המקדימות  עות 

כי כך יקרה.
הנו־ בעידן  הכל,  ככלות 

שהתקבע  מה  כבר  יש  כחי 
המ־ ומנהג  המקום.  כמנהג 
הכרעה  לקבל  לא  הוא  קום 
סוגיה  בשום  נושא  שום  על 
גם אם השעה דוחקת ונדמה 
עוד  ואין  הקיצין  כל  שכלו 
אפשרות לדחיה. ואם נכונים 
הדברים על כל הכרעה בכל 
נושא ובכל תחום, קל וחומר 
בסוגיה  ייושם  הזה  שהנוהג 
קי־ דעות  שגוררת  נפיצה 

ולהט  ולכאן  לכאן  צוניות 
של מתנגדים המוחה קולנית 

כנגד כל יוזמה.
אם  אפוא  נתפלא  בל 
ית־ לא  ומאום  תחלוף  יממה 
תתקבל.  לא  והחלטה  רחש 
מהירה  החלטה  הכל  ככלות 
אנטיתזה  היא  ונחרצת 
הנקוטה  השלטון  לשיטת 
כבר,  אם  ועידנים.  עידן  פה 
ומ־ אמיצה  החלטה  תתקבל 

פוכחת להקים ועדה שתשב 
החלטה  תקבל  המדוכה,  על 
ייחו־ תרומה  תעניק  אז  ועד 
דית משלה לסחבת הננקטת 
משלוותם  ומוציאה  בנושא 

את כל הנוגעים בדבר.

פסגה מדומה
פסגת  של  בעיצומה 
לבטחון  היועצים  שלושת 
רוסיה  ארה"ב,  של  לאומי 
בחר  בירושלים,  וישראל 
לה־ הבכיר  הרוסי  האורח 
מהווה  לא  איראן  כי  צהיר 

איום לעולם.
דומה  הדבר  למה  משל 
לה־ שנקראים  להורים 

המוסד  אל  דחופה  תייעצות 
יושבים  הם  בנם.  לומד  בו 
והמורה  המנהל  עם  ודנים 
כשלפתע  ראש  בכובד 
להשליך  ההורים  מבקשים 
הקרועות  עיניהם  ולנגד  הס 
הצוות  אנשי  של  מתדהמה 
כי  האב  מבהיר  החינוכי 
ביותר  הטוב  הילד  הוא  בנו 

בכיתה.

.
,

נתניה: ילדה נחנקה מענב
בנתניה.  ילדים  בגן  שהותה  כדי  תוך  נחנקה   4 כבת  ילדה 
החייאה.  פעולות  בה  ביצעו  נתניה  סניף  הצלה'  ב'איחוד  חובשים 
למקום  "כשהגענו  סיפר:  הצלה'  ב'איחוד  חובש  יאקאב  אברימי 
בה  ביצענו  ענבים.  אכילת  כדי  תוך  נחנקה  הילדה  כי  לנו  סיפרו 
הנשימה.  מקנה  ענב  שחילץ  פרמדיק  בסיוע  החייאה  פעולות 
לאחר מכן היא פונתה בניידת טיפול נמרץ להמשך קבלת טיפול 

רפואי בבית החולים לניאדו כשמצבה מוגדר קשה".

בני ברק: פעוט נפגע מרכב
פעוט כבן שנתיים נפגע מרכב ברחוב אבן גבירול בבני ברק. 
העניק  הוא  כי  סיפר  הצלה,  בארגון  חובש  פרידמן,  ידידיה  יצחק 
חבלות  עם  בינוני  במצב  כשהוא  ראשוני  רפואי  טיפול  לפעוט 
רפואי  טיפול  להמשך  פונה  הפעוט  העליון.  גופו  ובפלג  בראש 

בבית החולים שניידר בפתח תקוה. 

קרית גת: פועל נפצע מנפילה
למתחם  בסמוך  עבודתו  כדי  תוך  מפיגום  נפל   35 כבן  פועל 
ידי  על  טופל  הוא  בינוני.  באורח  ונפצע  יואב  בחמי  האולמות 

חובשים ב'איחוד הצלה' סניף קרית גת.

אמציה: נכווה ונפצע משריפה
עם  יחד  שהדליק  משריפה  בינוני  באורח  נפצע   35 כבן  אדם 
חבריו בשטח מושב אמציה. הוא הובא לטיפול רפואי בכביש 35, 
סיפר  הצלה',  ב'איחוד  חובש  וינברג  יענקי  לכיש.  לצומת  סמוך 
כי הפצוע פונה בניידת טיפול נמרץ להמשך קבלת טיפול רפואי 
בבית החולים ברזילי באשקלון כשהוא סובל מכוויות בפלג גופו 

העליון.

ראשון לציון: פצועה בתאונת דרכים
אירעה  חשמליים  ואופניים  פרטי  רכב  מעורבות  עם  תאונה 
חובשים  לציון.  בראשון  ז'בוטינסקי  פינת  הגרדום  עולי  ברחוב 
ראשוני  רפואי  טיפול  העניקו  לציון  ראשון  סניף  הצלה'  ב'איחוד 
הפצועה  בינוני.  באורח  שנפצעה  אחת  לאשה  התאונה  בזירת 
הרופא  אסף  החולים  בבית  רפואי  טיפול  קבלת  להמשך  פונתה 

בצריפין.

קצרים // חיים מרגליות

שמרו על כללי הבטיחות. ונשמרתם!

ראש מערך הסייבר הלאומי: "איראן – 
איום סייבר מרכזי על המזרח התיכון"

"ישראל ערוכה מול איומי סייבר, יש לנו את היכולת להגיב בעוצמה מול תוקפי סייבר, לא בהכרח 
באותו התווך בו תקפו", אמר אתמול ראש מערך הסייבר הלאומי

מאת כתב 'המבשר'

ממשיכות  ושלוחותיה  "איראן 
להיות איום סייבר מרכזי על המז־
רח התיכון", כך אמר אתמול יגאל 
אונא, ראש מערך הסייבר הלאומי, 
בכנס שבוע הסייבר באוניברסיטת 
איומי  מול  ערוכה  "ישראל  ת"א. 
להגיב  היכולת  את  לנו  יש  סייבר, 
לא  סייבר,  תוקפי  מול  בעוצמה 

בהכרח באותו התווך בו תקפו".
לפיהם  נתונים  הציג  אונא 
הש־ חמשת  בין  הם  האיראנים 

הפעילים  המדינתיים  חקנים 
מראים  הנתונים  הסייבר.  במרחב 

שו־ באופן  פועלים  האיראנים  כי 
תקיפה  במתווה  זמן  ולאורך  טף 
למטרת  תקיפות  הכולל  רחב 
לשינוי  תקיפות  מודיעין,  איסוף 
שמטרתן  תקיפות  וכן  תודעה, 
איראן  מערכות.  והרס  פגיעה 
שמ־ הבודדות  המדינות  בין  היא 

נגד  בעיקר  הרס,  תקיפות  בצעות 
מדינות המפרץ. 

והנ־ החדשות  המגמות  בין 
תקיפה  משטחי  של  כיום  פוצות 
אונא:  שהציג  הסייבר  בעולם 
בשר־ תקיפות  של  נוסף  מיקוד 

כופרה  תקיפות  האספקה,  שרת 
גדולים,  תאגידים  מול  ממוקדות 
חול־ גילויי  של  משמעותי  ריבוי 

שות ותשתיות טכנולוגיות שונות 
זיהוי  מזמן  משמעותי  וצמצום 

החולשות ועד לניצולם.

שמתקיים  בכנס,  הציג  אונא 
הסייבר  מערך  בהובלת  השבוע 
תו־ ת"א,  באונ'  בלווטניק  ומרכז 

שהוביל  סקר  של  חדשות  צאות 
בקרב  הלאומי  הסייבר  מערך 
חברות במגזר הפרטי, ממנו עולה 
חוו  במשק  מהחברות   68% כי 
מתקפת  לפחות  האחרונה  בשנה 
מכל  לכך,  נסיון  או  אחת  סייבר 
שלהם.  הארגון  על  שהוא,  סוג 
אירועי  על  מהמדווחים   63%
נזק  נגרם  שלא  גם  ציינו  סייבר 

כתוצאה מכך.
84% כי  מהסקר  עולה  עוד 

מהחברות מייעדות תקציב להגנת 
סייבר, וכי 80% מצהירות כי נושא 
סדר  אצלן  מקבל  הסייבר  הגנת 
חב־ בקרב  במיוחד  גבוה,  עדיפות 

והתקשורת  המידע  מתחום  רות 

בין־ פעילות  עם  חברות  ובקרב 
לאומית. בנוסף, ב־75% מהחברות 
כן,  כמו  סייבר.  ממונה  יש  כבר 
כ־60% מהארגונים נוהגים לעדכן 
לפחות  שלהם  הדירקטוריון  את 

אחת לרבעון בנושא הגנת סייבר.
עולה  מהסקר  ועוד,  זאת 
להשקעה  העיקרית  הסיבה  כי 
גבוהה  מודעות  רמת  היא  בסייבר 
מודעות  לנושא.  ההנהלה  של 
גבוהה של ההנהלה לנושא הסייבר 
יחסית  גבוהה  בשכיחות  עלתה 
בארגונים עם פעילות בינלאומית.

חברות   300 השיבו  הסקר  על 
המגזר  של  מייצג  מדגם  המהוות 
הפרטי בישראל וכלל חברות מע־

בוצע  הסקר  השונים.  המשק  נפי 
בהזמנת מערך הסייבר הלאומי על 

.M.I.S ידי חברת הסקרים

תוצאות השבוע הראשון של חודש הספר האגדי:

הזוכה בהגרלת הענק של "אור 
החיים" בחר בש"ס שוטנשטיין
עד לסוף חודש הספר יגרילו עוד שלושה זוכים את בחירתם האישית

עשרות אלפים כבר הגיעו להשתתף 
הנערכות  האגדי  הספר  חודש  בחגיגות 
ענ־  – החיים'  'אור  של  הסניפים  ב־21 

הרשת  חנויות  העולמית.  הספר  קית 
ממיטב  לבחור  הנהנים  קונים  הומות 
הספרים במחירי מבצע שלא היו מעולם. 
ומעלה  ש"ח   100 של  בסכום  הרוכשים 
על  סניף  בכל  מקומית  להגרלה  נכנסו 
בספח  מלאו  ובנוסף  ערך,  יקרי  פרסים 
שלהם  הספר  עולם  חלום  את  הקניה 
להשתתפות   – ש"ח   5500 של  שווי  עד 
בסוף  שנערכה  הארצית  בהגרלה 

השבוע. 
שמולאו  הספחים  בין  קצר  סקר 
מעלה כי הספרים הפופולריים המככבים 
בחלומותיהם של הלקוחות הם הש"סים 
שוטנשטיין,   – המבוקשות  בהוצאות 
המדור־ והדר,  עוז  של  ומתיבתא  וילנא 
הזוכה  גם  השאיפות.  בסולם  גבוה  גים 
הראשון  השבוע  הגרלת  של  המאושר 
בחר לקבל ש"ס שוטנשטיין – 72 כרכים, 
שזה  מאמין  "לא  לדעת.  שסקרן  למי 
קרה", אמר הזוכה, "הזכיה עושה לי חשק 
להמשיך ולקנות ב'אור החיים' – המקום 

שתמיד אהבתי להיכנס אליו". 
הזכיה  לא  הוא  שוטנשטיין  אבל 

עתה  עד  זכו  לקוחות   315 היחידה: 
היומיות  בהגרלות  ערך  יקרי  בפרסים 
שנערכות מדי ערב בכל הסניפים – ועוד 
היד נטויה... מחצית מחודש הספר עדיין 
משתלמות  לזכיות  סיכויים  עם  לפנינו, 

במיוחד!
השני  השבוע  בשלהי  עומדים  אנו 
לחודש הספר האגדי, והמונים ממשיכים 

המבצעים  את  ולנצל  לחנויות  להגיע 
ברכישת ספרי קודש, ספרי קריאה מכל 
הז'אנרים, ספרי קומיקס, בישול וספרים 
מכל  ובאנגלית,  בעברית   – לפעוטות 
היכנסו  המובחרות.  הספרים  הוצאות 
ההזדמנות  מזלכם –  את  ונסו  אתם  גם 
לזכות בבחירה שלכם חוזרת עוד שלוש 

פעמים!

הערב יום השנה לפטירת 
הגאון רבי ראובן פיין זצ"ל

ראש ישיבת 'תורה ודעת' בארה"ב

הערב אור לכ"ה סיון יחול יום 
השנה העשרים ושש לפטירתו של 
ראש  זצ"ל,  פיין  ראובן  רבי  הגאון 
ישיבת תורה ודעת בארה"ב ונשיא 
'בין  בעמח"ס  בא"י,  הר"ן  ישיבת 
הידוע  הש"ס,  כל  על  המשפתים' 
הן  הת"ח  מגדולי  כאחד  ומפורסם 
לחדש  וזכה  ביגיעה,  והן  בעמל 

חידושי תורה על כל חלקי הש"ס.
יעקב  רבי  מרן  בקשת  פי  על 
במיוחד  שהגיע  זצוק"ל  קמינצקי 
לא"י לבקש ממרן הסטייפלר זצ"ל 
ולכהן  מא"י  לבוא  עליו  שישפיע 
אחרי  ודעת  בתורה  ישיבה  כראש 
פטירתו של הגאון רבי אליהו חזן 
מרן  דודו  בקשת  פי  ועל  זצ"ל, 
הסטייפלר זצ"ל הוא קבל על עצ־
ישיבת  כראש  וכיהן  העול  את  מו 

תורה ודעת עד ליום פטירתו. 
ארונו  שכשהגיע  לציין  יש 
בשעות  ישראל  לארץ  מארה"ב 
לדחות  ורצו  המוקדמות  הבוקר 
למנוע  כדי  לצהרים  ההלויה  את 
הגרא"מ  מרן  פסק  תורה,  ביטול 
כולם  זה  חכם  שתלמיד  זצ"ל  שך 
את  לדחות  ואין  בכבודו  חייבים 
כי  תורה  הביטול  אף  על  ההלויה 

זה כבודה של תורה.
יתקיימו  לזכרו  שיעורים 
ישיבת  מוסדות  בכל  אלו  בימים 
הגאון  חתנו  בראשות  בא"י  הר"ן 

רבי צבי ויספיש שליט"א.
מחר  תתקיים  לקברו  העליה 
יום ששי כ"ה בסיון ב־11.45 לפני 
נציבי  של  העלמין  בבית  צהרים 

פוניבז' בבני ברק.

ישראל וצ'ילה חתמו על הסכם תעופה חדש 
המאפשר הפעלת טיסות סדירות בין המדינות

מאת חיים מרגליות

בצלאל  החדש  התחבורה  שר 
החוץ  משרד  ומנכ"ל  סמוטריץ, 
חתמו  טורס,  פטריסיו  צ'ילה  של 
המאפשר  חדש  תעופה  הסכם  על 
המדי־ שתי  של  תעופה  לחברות 
בין  סדירות  טיסות  להפעיל  נות, 
ישראל וצ'ילה דרך ברזיל. ההסכם 
הממשלה,  ראש  במעמד  נחתם 
סבס־ צ'ילה,  ונשיא  נתניהו  בנימין 
טיאן פיניירה, המבקר בימים אלה 

בישראל.
נח־ צ'ילה  עם  התעופה  הסכם 
כשנתיים  לפני  תיבות  בראשי  תם 
הקודם  ההסכם  את  החליף  והוא 
קרוב  לפני  המדינות  בין  שנחתם 

שלוש  פועלות  כיום  שנה.  ל־40 
 - סנטיאגו  בקו  שבועיות  טיסות 
הטיסות  אביב.  תל   - פאולו  סאו 
התעופה  חברת  ידי  על  מופעלות 
ומשמשות  לאטם  הצ'יליאנית 
צ'ילה  בין  ומטען  נוסעים  להטסת 

לישראל, דרך ברזיל.
השר סמוטריץ' אמר כי ההס־
הקש־ בחיזוק  יסייע  שנחתם  כם 
רים הכלכליים בין שתי המדינות. 
על פי ההסכם, חברת אל על תוכל 
ליישם הסדרי 'קוד שרינג' (כרטוס 
בין  ישירות  לא  בטיסות  משותף) 
ישראל לצ'ילה. במסגרת ההסדר, 
חברת  עם  לטוס  הנוסעים  יוכלו 
ועם  למדריד  אביב  מתל  על  אל 
לסנטו  ממדריד  איבריה  חברת 

דומינגו.
במס־ נחתם  החדש  ההסכם 

הפתוחים,  השמים  מהפכת  גרת 
היקף  את  להגדיל  מאפשר  והוא 
ולהשיק  פעילים  בקווים  הטיסות 
חדשים.  בקווים  ישירות  טיסות 
הונהגו  מאז  האחרון,  בעשור 
עליה  חלה  הפתוחים,  השמים 
בתנועת  אחוזים  עשרות  של 
בנתב"ג,  הבינלאומית  הנוסעים 
ומחירי הטיסות לאירופה ויעדים 
בעשרות  הוזלו  בעולם  שונים 

אחוזים.

טראמפ מאיים: "אטיל מכסים נוספים על 
הסחורות הסיניות אם לא נצליח להגיע להסכם" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

סין  בין  הסחר  מלחמת 
האחרון  לשיאה  הגיעה  וארה"ב 
דונלד  האמריקאי  כשהנשיא 
25 של  מכסים  הטיל  טראמפ 
המיובאות  הסחורות  על  אחוז 
מסין לארה"ב, אך נראה כי המי־

לה האחרונה עדיין לא נאמרה. 

טראמפ  הבהיר  אתמול 
הוא  השבוע  סוף  במהלך  כי 
שי  סין  נשיא  את  לפגוש  אמור 
Gה־20־ ועידת  בשולי  ג'ינפינג 

שתתקיים ביפן, ובמהלך פגישה 
זו הוא ינסה להגיע עם שי להס־

לסיומה  שיביא  חדש  כלכלי  כם 
של מלחמת הסחר. 

להגיע  נצליח  לא  "אם 

נוספים,  מכסים  אטיל  להסכם 
הסחורות  על  יותר,  עוד  כבדים 
טראמפ  אמר  מסין",  המיובאות 
מתקופת  עוד  דגלו  על  שחרט 
לנ־ בבחירות  שלו  הקמפיין 

מול  הסחר  מלחמת  את  שיאות, 
סין שלטענתו ניצלה את ארה"ב 
במשך שנים רבות, וניהלה מולה 
יחסי מסחר בלתי הוגנים בעליל.

קבינט הדיור הכריז על שמונה מתחמי התחדשות 
עירונית חדשים בהיקף כ־9,300 יח"ד

מאת שלמה גרין

קבינט הדיור הכריז על שמונה 
חד־ עירונית  התחדשות  מתחמי 

הוועדה  במסגרת  שיקודמו  שים 
לדיור  מועדפים  מתחמים  לקידום 
יחידות  כ־9,300  של  כולל  בהיקף 
הערבית,  בחברה  ביישובים  דיור. 

תכניות  על  הדיור  קבינט  הכריז 
בג'וליס, כפר רג'ר ואבו־סנאן הכו־
מת־ דיור.  יחידות  כ־5,300  ללות 
מינהל  המליץ  עליהם  אלו,  חמים 
המהיר  במסלול  יקודמו  התכנון, 
מו־ מתחמים  לקידום  הוועדה  של 

עדפים לדיור (הותמ"ל). 
בין השאר אושר מתחם 'נורוק 
הר־ בתחום  מצוי  שבנתניה,  טהון' 
במע־ ונורוק  במזרח  טהון  חובות 

שטח  על  נתניה  העיר  במרכז  רב, 
כולל של כ־25 דונם. המתחם צפוי 
במ־ דיור,  יחידות  כ־505  לכלול 

מבני  ב־10  דיור  יחידות  קום 164 
קומת  מעל  קומות   4 בני  מגורים 
עמודים, שיפונו לטובת הפרויקט. 
המתחם  עבור  המוצע  התכנון 
ועד  קומות   10 של  בינוי  כולל 
בנוסף  קומות.  כ־30  של  מגדלים 
כוללת  התכנית  הדיור,  ליחידות 
הכוללים  למסחר  שטחים  גם 
תוך  טהון  לרחוב  מסחרית  חזית 
מקביל  מזרחי־פנימי  רחוב  חיזוק 
ילדים,  גני  ספר,  בתי  הים,  לחוף 
שצ"פים מרכזיים, המהווים מוקד 
פעילות נגיש בממשק עם הרחוב, 
שבילים  הציבור,  ומבני  המגורים 
בציר  חיבור  וכן  רגל,  להולכי 

מערב מזרח לים המיועד לתנועה 
שאינה ברכב. 

ספיר  נאות  מתחם  אושר  עוד 
בא־ ה'  ברובע  מצוי  באשדוד, 

דונם.  כ־40  של  שטח  על  שדוד 
יחי־ כ־880  לכלול  צפוי  המתחם 
יחידות  כ־208  במקום  דיור,  דות 
לטובת  שיפונו  קיימות,  דיור 

הפרויקט. 
המתחם  עבור  המוצע  התכנון 
מגורים  מבני  במספר  בינוי  כולל 
2 בין  המשלב  מגוון,  בתמהיל 
10 של  מרקמי  בבינוי  בניינים 
קומות לבין בניה גבוהה של 4 מג־

דלים בני 30 קומות. בחלק ממבני 
שימושים  עירוב  מוצע  המגורים 
מסחר  או  מעונות  ילדים,  גני  עם 
בקומת הקרקע תוך יישום עקרו־

נות הבניה הירוקה. 
כמו כן כולל המתחם שטח בית 
שיעברו  ציבור  ומבני  קיים,  ספר 
התא־ לשם  ושידרוג  התחדשות 

המתחדשת  השכונה  לצרכי  מתם 
המתחם  בלב  מתנ"ס.  הוספת  וכן 
לאורך  פתוח  ציבורי  שטח  מוצע 
הבניה המרקמית המיועד לתנועת 
המסחרי  הרחוב  בין  רגל  הולכי 

העירוני לבין פנים הרובע.

מאות נשים בכנס היכרות לתכנית 
הכשרת הייטק ייחודית בביתר עילית

270 נשים תושבות ביתר עילית נרשמו לתכנית הכשרה ייחודית בהיי טק, הנערכת ביוזמת עיריית ביתר 
עילית ובשיתוף משרד הפריפריה וחברת פיל"ת ^ רה"ע הרב רובינשטיין בכנס: "נושא התעסוקה חשוב לנו 

מאוד. נביא לעיר עוד פרויקטים כאלו"

מאת כתב 'המבשר' 

ייצא  שבועות  כשלושה  בעוד 
של  א'  שלב  בביתר  הפועל  אל 
מסוגה,  ייחודית  הכשרה  תכנית 
לעבודה  משתתפיה  את  שתכשיר 
בר־ מזורז  בקורס  וזאת  טק,  בהיי 
בקורס  מדובר  מאוד.  גבוהה  מה 
ביוזמת  הנערך  מסוגו,  ראשון 
לפיתוח  המשרד  בשיתוף  העיריה, 

הפריפריה וחברת פיל"ת. 
ערב  נערך  שעבר  בשבוע 
הש־ בו  לנשים,  ראשון  היכרות 

העיר  מתושבות  מאות  תתפו 
נשים   270 בפרויקט.  שהתעניינו 
נרשמו, ומבחני ההתאמה נערכים 

בימים אלו.
בי־ לתושבי  מיועדת  התכנית 

להשתלב  המעוניינים  עילית  תר 
בתעשיית ההיי־טק. ע"מ להתקבל 
בתכנות  רקע  נדרש  לא  לתכנית 
כן  אולם  כלשהו.  לימודי  רקע  או 

לעי־ האישית  ההתאמה  תיבדק 
סוק בתחום. ההכשרה הספציפית 
בתחום  לתכנות  היא  שנבחרה 
'פולסטאק' – תחום מבוקש מאוד. 
כיום חסרים עובדים רבים בתחום 
זה ולכן קיים פוטנציאל גבוה לה־

תפרנס מתחום זה בכבוד.
בין  היא  בתכנית  הייחודיות 
היתר תקופת ההכשרה המקוצרת 
– שלושה חודשים בלבד, אולם זו 

סה"כ  ביותר.  אינטנסיבית  תהיה 
כולל  לימוד  שעות  כ־500  מדובר 
כרגע  כי  נמסר,  מהעיריה  תרגול. 
לימוד,  מחזורי  שלושה  מתוכננים 
שני מחזורים לנשים ומחזור אחד 
לגברים. בכל מחזור ילמדו כשלו־

שים תלמידים.
התכנית  את  שמפעיל  מי 
בפועל  הלימודים  על  ואחראית 
הקורס  כאשר  בוסט,  חברת  היא 

מועבר ע"י מרצים בכירים בתחו־
מם – מהמומחים בעולם התכנות.

כזה  באופן  בנוי  עצמו  הקורס 
להשתלב  יהיה  ניתן  שבסופו 
ההייטק.  בתחום  מיידי  באופן 
והש־ עבודה  מכוונת  ההכשרה 
התעסוקה,  בשוק  מהירה  תלבות 
מובטח  אף  למצטיינים  כאשר 

סיוע במציאת מקום עבודה.
נשא  שנערך,  ההיכרות  בערב 
מאיר  הרב  העיר  ראש  דברים 
העיריה  כי  שסיפר  רובינשטיין, 
בתחום  גדולים  מאמצים  עושה 
בכוונתו  וכי  בעיר,  התעסוקה 
להביא לעיר עוד פרויקטים רבים 

נוספים.
ע.  הגב'  דברים  נשאה  בנוסף, 
שהרחיבה  בוסט,  מנכ"ל  ביטון 
והסבירה  ההכשרה  תכנית  אודות 
לתוך  להיכנס  באמת  ניתן  כיצד 
של  בהכשרה  טק  ההיי  עולם 

שלושה חודשים.

ביום השני של וועידת בחריין: מניין 
שחרית בבית הכנסת בבירה מנאמה

מאת א. למל

שלא  שנים  עשרות  מזה 
בימי  שחרית  מניין  התקיים 
במנאמה  הכנסת  בבית  החול 
בבוקר,  אתמול  בחריין.  בירת 
של  השני  היום  פתיחת  עם 
משתתפי  בחריין,  וועידת 
התכנסו  היהודיים  הוועידה 
לתפילת שחרית שנערכה בבית 
הכנסת העתיק בבירת הנסיכות 

האיסלאמית.
בתפילה  הדיווח,  עפ"י 
שליח  השאר  בין  השתתפו 
התיכון  למזרח  הלבן  הבית 
יהונתן ג'ייסון גרינבלט, מארק 
למלך  מיוחד  יועץ   – שנייר 
האייר,  מרווין  הרב  בחריין, 
האמריקני  העסקים  איש 
ויהודים  מקובסקי,  דייוויד 
בוועידה  שמשתתפים  נוספים 

הכלכלית ועוד.
המש־ התפילה  בסיום 
הבי־ סביב  רקדו  תתפים 

ישראל  "עם  בשירת  מה 
חי".

פרסם  התפילה  לאחר 
הבאה:  ההודעה  את  גרינבלט 
להתפלל  מיוחדת  ''הזדמנות 
הכנסת  בבית  מנין  עם  הבוקר 
בבחריין. דרך מצוינת להתחיל 

את היום".
בית  כי  סיפרו  הנוכחים 
הרחק  לא  ממוקם  הכנסת 
ממרכז מסחרי, ובעלי החנויות 
למקום.  אותם  לכוון  ידעו 
לבית  סממן  כל  אין  בחוץ 
שבפתח  מזוזה  מלבד  כנסת, 
הקודש  בארון  הכנסת.  בית 
קבוע,  באופן  תורה  ספר  אין 
ביום  רק  למקום  מובא  הוא  כי 

שקוראים בתורה.



המבשר | יום חמישי, כ"ד בסיון תשע"ט | עמוד ג

בשם ה' נעשה ונצליח

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
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!
במלון תהנו מחדרים מחודשים ומשודרגים. פנסיון מלא: 4 ארוחות ביום, ארוחות שף ברמה קולינרית
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, 
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מאת מאיר ברגר

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
לביטול  ליוזמה  אתמול  התייחס 
יולי  הכנסת  יו"ר  שהציג  הבחירות 
הוצעה  לא  כי  והבהיר  אדלשטיין 
בני  'כחול־לבן'  ליו"ר  רוטציה  כל 

גנץ. 
יושב  את  ומעריך  מכבד  "אני 
אדלשטיין.  יולי  הכנסת  ראש 
סי־ למנוע  מבקשת  שלו  היוזמה 
בישראל.  בחירות  של  נוסף  בוב 

יושב ראש הכנסת ביקש שניפגש 
זאת",  ואעשה  הקרובים  בימים 

אמר נתניהו.
בשום  ספינים.   – השאר  "כל 
שלב לא הוצעה רוטציה, עד לרגע 
זה אין קשר בין הליכוד לכחול לבן 
שו־ על  לוותר  כוונה  שום  לי  ואין 

הימין",  לממשלת  הטבעיים  תפיי 
הוסיף ראש הממשלה.

למרות הנסיון של יו"ר הכנסת 
כי  נדמה  שעה  לפי  אדלשטיין, 
הבחירות  ביטול  של  האפשרות 

הולכת ונעשית לא ריאלית. 
של  הצהריים  אחר  בשעות 
יום האתמול כינס יו"ר כחול לבן, 
עיתונאים  מסיבת  גנץ,  בני  ח"כ 
חוק  לביטול  היוזמה  על  הגיב  בה 
את  בחריפות  ותקף  הכנסת  פיזור 

ראש הממשלה. 
את  שולל  מוליך  שוב  "נתניהו 
זה.  את  איבד  הוא  ישראל.  מדינת 
הוא יודע שאם לא היה מפזר את 
הכנסת, הנשיא היה מטיל עלי את 
שראינו  מה  הממשלה.  הרכבת 

של  ספין  זה  האחרונים  בימים 
נתניהו", אמר גנץ.

לדבריו, "נתניהו רואה סקרים 
את  כפה  נתניהו  שקרים.  וממציא 
את  להעביר  יכול  ולא  המציאות 
האשמה לאחרים. נתניהו לא ניהל 
שני־ הזמן  בכל  ומתן  משא  איתנו 
סה להרכיב ממשלה. אם הוא היה 
האישי  לכיס  דואג  ולא  ממלכתי, 

שלו, הוא היה מפנה את מקומו".
"נתניהו הוביל מערכת בחירות 
הליכוד  עם  יחד  מיותרת,  יקרה 
היה  הנשיא  אם  נוספות.  וסיעות 
להרכיב  האחריות  את  עלי  מטיל 
נתניהו  מצליח.  הייתי   – ממשלה 
האופציה  את  חיסל  זה,  את  ידע 
כלכלי,  לאבדון   2019 את  ושלח 

חברתי ושלטוני", הוסיף גנץ.
אם   – להגיד  כדי  כאן  "אני 
להקים  חוקית  אופציה  היתה 
היינו  לא  נתניהו,  בלי  ממשלה 
הולכים לבחירות. אני הולך לנצח 
את נתניהו ולהרכיב את הממשלה 
בשלב  זאת,  עם  סיכם.  בעתיד", 
כי  להתחייב  גנץ  סירב  השאלות 
הבחי־ לאחר  נתניהו  עם  ישב  לא 

רות. 
הבהיר  גנץ  לדברי  בתגובה 
כי  אדלשטיין,  יולי  הכנסת,  יו"ר 
יש  הכנסת  פיזור  לביטול  למהלך 

היתכנות משפטית. 
וברור:  חד  באופן  אומר  "אני 
קיימת היתכנות משפטית לביטול 
רצונו  גם  כמו  הכנסת,  של  פיזורה 
את  לבטל  בישראל  הציבור  של 
אדל־ אמר  החוזרות",  הבחירות 

שטיין.
"לא  כי  הוסיף  אדלשטיין 
אלמ־ הזה  המהלך  את  יוזם  הייתי 
לא הייתי בטוח שהוא אפשרי. אני 
להפנים  הצדדים  לכל  וקורא  שב 
באחריות  לנהוג  השעה,  גודל  את 
להתנג־ להניח  העת  זו  כי  ולהבין 
ול־  – ולססמאות  למילים  חויות, 

הישראלי.  הציבור  לטובת  פעול 
מצפים  ישראל  שאזרחי  מה  זה 

מאיתנו".
אף  התייחס  לפיד  יאיר  ח"כ 
הבחי־ ביטול  של  לאפשרות  הוא 

ארגון  של  מלחמה  דיני  בכנס  רות 
שורת הדין בירושלים.

'כחול־לבן'  כי  חידד  בדבריו 
מבין  "אני  נתניהו.  עם  תשב  לא 

שאנשים מתקשים לקבל או להבין 
אז אני אגיד את זה פשוט ולאט – 
אנחנו לא נשב עם נתניהו. אין שום 
בעיה לשבת עם הליכוד בממשלת 
נתניהו  עם  אבל  לאומית,  אחדות 
רוצים,  שהם  מי  שייקחו  נשב,  לא 

גדעון, יולי, ישראל", אמר. 
הצעה  היתה  השאלה  על 
"זה  כי  השיב  לרוטציה,  מהליכוד 
שהציבור  רוצה  לא  נתניהו  ספין, 
לב־ הלך  שהוא  בזה  אותו  יאשים 

חירות מיותרות דקה אחרי שהוא 
הלך לבחירות מיותרות".

מי־ מהליכוד  הכנסת  חבר  גם 
לשאלת  אתמול  התייחס  זוהר  קי 
ואמר  ב'  לרשת  בראיון  הרוטציה 
רוטציה  לבן  לכחול  הוצע  "לא  כי 
וזה לא יותר מספין שלהם כנראה. 
שום  פוסלים  לא  כרגע  אנחנו 
הבחירות  את  למנוע  בשביל  דבר 
אבל  הכל  לשקול  צריך  הללו. 
אני  לא  או  רוטציה  תהיה  האם 

לא יודע".

נתניהו מבהיר: לא אוותר על 
שותפיי לממשלת הימין

על רקע היוזמה לביטול הבחירות: 

"בשום שלב לא הוצעה רוטציה, עד לרגע זה אין קשר בין הליכוד לכחול לבן ואין לי שום כוונה לוותר על שותפיי הטבעיים לממשלת הימין", 
הבהיר ראש הממשלה ^ בני גנץ: "נתניהו הוליך שולל את הציבור" ^ אדלשטיין לגנץ: "קיימת היתכנות משפטית לביטול פיזור הכנסת"

מחאת השבת השקטה

אהרן ברגמן ביטוי הולם |

ושוב  שוב  לשמוע  כואב  כמה 
על  המעלים  אישים  חדלי  על  לאחרונה 
השבת  חילולי  נושא  את  פורענותם  ראש 

בפרהסיה רח"ל.
מוזר  טרנד  מין  מדינה.  למכת  הפך  זה 
כאלו  או  בפועל  מכהנים  עיר,  ראשי  של 
שלהם,  הגסיסה  פרפורי  את  כבר  המריחים 
המפלסים  אחרים  לצד  שונים  'לשעברים' 
לעצמם כעת דרך חדשה וסבורים משום מה 
בכמה  טמונה  הפוליטי  במישור  שההצלחה 

שיותר תילחם בשבת.
אבל זו המציאות הכאובה. אנו שומעים 
עסקים  פתיחת  על  מתריסים  דיבורים 
בשבת, השקת קווי תחבורה ציבורית בשבת 
בערים שונות, ועוד פרצות נוראיות בחומת 

השבת שכבר שנים לא נראו שכמותן.
בקרבו,  יוקדת  יהודית  שנשמה  מי  כל 
צריך לכאוב את כאבה של השבת המתחללת 

בראש חוצות.
הקשר  את  מתארים  הקדושים  בספרים 
בין עם ישראל והשבת קודש, אל הקשר הכי 
עילאי. על כל יהודי לדאוג ולפעול שהשבת 

לא תתחלל אף על ידי אחרים.
והמעשים  הפעילויות  שורת  לצד 
הציבור  נציגי  ושאכן  לעשות,  שאפשר 
והעסקנים בודקים את האפשרויות ועושים 
מכל  גם  מתבקש   – בענין  המקסימום  את 
אחד מאתנו, אף האזרחים הקטנים, לעשות 

משהו למען השבת.
ביציאה  דווקא  כרוך  אינו  הזה,  המשהו 
פעולה   – כלשהו  דרכים  בצומת  למחאה 
אותה בוודאי ננקוט כאשר מרנן ורבנן גדולי 

ישראל יורו כי זה מה שצריך לעשות – אלא, 
ואחת  אחד  שכל  ועצמאי  אישי  בחיזוק 

מאתנו יכולים לעשות.
היא  בעולם,  השבת  קדושת  של  תוספת 
כוח  את  להגביר  שבכוחו  משמעותי  דבר 
יהודיים  לבבות  ולעורר  בעולם  הקדושה 
מקום  בכל  השבת  את  ולהרגיש  לחוש 

בעולם.
מאוד  מתאים  זמן  הינן  הקיץ  שבתות 
קצת  עם  שבת'.  'תוספת  של  כזה  לחיזוק 
אפשר  לב  ותשומת  מוקדמת  היערכות 
ולהקדים  לשבת  בהכנות  להזדרז  בהחלט 
בית  לעבר  והיציאה  הנרות  הדלקת  את 

הכנסת בשעה מוקדמת, בנועם ובמרגוע.
טעמו וראו כי טוב. נסו בשבת זו הקרובה 
לשנות את סדר היום. קבלו החלטה שבבית 
שלכם זמן הדלקת הנרות יוקדם ברבע שעה 

טרם הזמן הרגיל.
עם  הכנסת,  לבית  שתצאו  בשעה 
מצוידים  לצדיכם  ילדיכם  השבת,  מחלצות 
ומאושרים,  נינוחים  ממתקים  בשקיות 
לקרוא  הכנסת  לבית  ותיכנסו  תבואו  וכך 
ללמוד  השירים',  'שיר  לומר  מקרא',  'שנים 
ספק  אין   – חפץ  שלבכם  כל  או  גמרא  דף 
שתגמול אצלכם ההחלטה: 'יהי רצון בשבת 

הבאה גם כן...'.
תחושו  אתם  הן  כפולה.  תהיה  התוצאה 
הברכות  עם  שבת,  תוספת  של  ענוג  בטעם 
ההשפעה  והן  לכך,  המובטחות  והישועות 
תהיה  זו  גדולה.  תהיה  בעולם  הרוחנית 
שבת  כבוד  למען  שלנו  השקטה  המחאה 

קודש במרחב הציבורי. 

הפרקליטות נגד השר אקוניס שביטל מינוי 
פרופסורית התומכת בסירוב שירות בשטחים

מאת חיים מרגליות

את  לבג"ץ  הגישה  המדינה 
החלטתו  נגד  לעתירה  תגובתה 
המחודשת של שר המדע והטכנו־
למנות  שלא  אקוניס,  אופיר  לוגיה 
במועצת  לנגידה  אמתי  פרופ'  את 
גרמניה־ישראל,  קרן  של  הנגידים 
עצומה  על  בעבר  חתימתה  בשל 
לשרת  שסירבו  במי  התומכת 

בשטחים.
בג"ץ כבר קבע ביחס להחלט־
תו המקורית של השר אופיר אקו־

ניס, כי היא בטלה. רוב השופטים 
לשולחנו  תוחזר  הסוגיה  כי  הורו 
לפסק  בהתאם  מחודשת.  לבחינה 
הדין נדרש השר לשקול, במסגרת 
קביעת  את  המחודשת,  הבחינה 
של  חתימתה  לפיה  המשפט  בית 
אינה  העצומה  על  אמתי  פרופ' 

בגדר עבירה פלילית.
את  לשקול  התבקש  הוא  עוד 
קביעת השופטים על כך שמדובר 
מאז  הזמן  חלוף  בודד;  באירוע 
העובדה  העצומה;  על  החתימה 
שלא  בזמן  נעשתה  שהחתימה 
קביעת  ציבורית;  במשרה  כיהנה 

בה  אי־חזרתה  לפיה  המשפט  בית 
אינה  מהחתימה  אמתי  פרופ'  של 
עצמאית;  פסילה  עילת  מהווה 
במשרד  המקצועי  הדרג  ועמדת 
את  שדירג  והטכנולוגיה  המדע 
המו־ רשימת  בראש  אמתי  פרופ' 

עמדות.
המשפטי  היועץ  לעמדת 
המדינה,  ופרקליט  לממשלה 
בדבר  החדשה  השר  החלטת 
אינה  אמתי  פרופ'  של  אי־מינויה 
מיישמת כדבעי את דרישות פסק 
כן  ועל  הקודמת,  בעתירה  הדין 
הסבירות.  ממתחם  חורגת  היא 
המדע,  שר  בפני  הובאה  זו  עמדה 
שלא  בהחלטתו  נותר  השר  אך 

לאשר את המינוי.
הובהר,  התגובה  במסגרת 
חשיבות  לאור  כי  היתר,  בין 
כל  לא  הביטוי,  חופש  על  ההגנה 
בעייתיים,  מעשה  או  התבטאות 
חד־פעמיים,  שהם  מקום  ודאי 
מינוי  למניעת  עילה  להוות  יוכלו 
כא־ להחלטה  מובהק.  מקצועי 

על  מצנן  אפקט  להיות  עשוי  מור 
מימושו של חופש הביטוי, בוודאי 
נשארות  ההתבטאויות  בו  בעידן 

באופן  המקוונת,  ברשת  לנצח 
מפני  אנשים  להרתיע  שעלול 
או  פוליטיים  בעניינים  ביטויים 
שאלה  מחשש  במחלוקת,  שנויים 
כא־ לבוא,  בעתיד  נגדם  ישמשו 

כזה  לתפקיד  מועמדים  יהיו  שר 
או אחר.

הפרעות ניווט לוויני 
בכל רחבי הארץ

מאת חיים מרגליות

כל  שבועות  שלושה  מזה 
מדינת  של  האווירי  המרחב 
בקלי־ הפרעות  חווה  ישראל 
הלוויני.  הניווט  מערכת  טת 

שדות  רשות  הודעת  פי  על  כך 
התעופה.

בוצעו  ההפרעות  בעקבות 
הכניסה  מתהליכי  בחלק  שינויים 
באמצעי  נעשה  והוא  לנחיתה 
בשימוש  אשר  והמקצועי  הבטוח 
יומי בשדות תעופה בעולם (הליך 

ה ILS) ובישראל בפרט. 
מורגשות  ההפרעות  זאת,  עם 
ולא  באוויר  המטוסים  ידי  על  רק 
ההש־ בקרקע.  הסנסורים  ידי  על 

הקשור  בכל  משמעותית  פעה 
הקוקפיט  ברמת  המטוס  בתפעול 
התעבורה  לניהול  גם  ובחלקה 

האווירית.
גוריון  בן  התעופה  נמל  פקחי 
של  מלא  ליווי  העת  כל  מבצעים 
והנוחתים  הממריאים  המטוסים 
בטי־ אירוע  היה  לא  שלב  ובשום 
חותי הנוגע להפרעת ה־GPS בה־
קשר דיוק הניווט ונתיבי הטיסה.

הראשון  מהיום  כי  נמסר  עוד 
כלל  פועלים  ההפרעה  שהופיעה 
להביא  כדי  בישראל  הגורמים 
את  ולמצוא  ההפרעה  לפתרון 

מקור הבעיה.

צרפת: חבר הפרלמנט היהודי 
תקף את המדיניות כלפי איראן

"צרפת חתומה על הסכם וינה כי הסכם זה הוא הבטחה ליציבות באזור כולו של כלל המדינות. כולל מדינה 
שחשובה לך מאד" השיב לו שר החוץ הצרפתי

מאת א. למל

"זוהי טעות מוסרית ופוליטית. 
האמריקאים,  בריתנו  בעלי  בין 
ושציינו  ערכים,  איתנו  החולקים 
לנור־ הפלישה  את  שבועיים  לפני 
מנדי – לבין משטר איסלאמיסטי 
וצמא דם – הבחירה ברורה. צרפת 

חייבת לבחור במחנה החופש".
הפרל־ חבר  אתמול  תקף  כך 

בנאום  חביב  מאיר  הצרפתי  מנט 
של  הלאומית  האסיפה  במליאת 
למדיניות  בנוגע  ותהה  צרפת, 

צרפת בסוגיה האיראנית.
המ־ נגד  הזה  האיפוק  "למה 

ותהה  המשיך  האיראני?",  שטר 
הצרפתי,  החוץ  שר  באוזני  חביב 
האיראנים  כיום  השר,  "אדוני 
למה  בינינו.  מהמחלוקות  נהנים 
על  לחץ  שמפעילה  זו  היא  איראן 

אירופה, ולא להיפך?".

הרפובליקה  שנים,  "במשך 
ערערה  איראן  של  האסלאמית 
התיכון.  במזרח  היציבות  את 
איומים  היו  האחרונים  בשבועות 
המשבר:  בלב  כאשר  והתקפות 

מעולם  המולות  הגרעין.  סוגיית 
ולא  האטומי,  הנשק  על  ויתרו  לא 
הב־ יכולותיהם  את  לפתח  חדלו 

ליסטיות", טען חביב.
השיב  הצרפתי  החוץ  שר 

על  מסכימים  לא  "אנחנו  לחביב, 
להוריד  בעד  לא  אנחנו  אבל  כך 
וינה.  מהסכם  צרפת  חתימת  את 
על  ששומר  טוב  בהסכם  מדובר 
להמשיך  וצריך  באזור  הבטחון 
אותו – בתנאי שה־AIEA תמשיך 
לפקח על כך שההסכם אכן מכובד 

וזה המצב", הוסיף.
"צרפת חתומה על הסכם וינה 
ומתכוונת להישאר ככזאת. צרפת 
חתומה על הסכם וינה כי הסכם זה 
כולו  באזור  ליציבות  הבטחה  הוא 
מדינה  כולל  המדינות.  כלל  של 
המ־ האיום  כי  מאד.  לך  שחשובה 
רכזי הוא ההתפשטות. היום אנחנו 
משוכנעים כי לפי שעה זו, איראן 
עומדת על ההתחייבויות שלה. זה 
שע־ כפי  להתריע  לא  סיבה  לא 
שתוכל  לאיום  בנוגע  קודם  שיתי 
לשקול  איראנית  יוזמה  להוות 

מחדש את הסכם וינה".

נלכד שב"ח מהשטחים שניסה 
להתחזות בעזרת ציצית וכיפה

מאת חיים מרגליות

שטחים  תושב  תפסו  שוטרים 
כשברשותו כיפה וציצית באמצעותן 
על פי החשד ניסה להתחזות על מנת 

לשהות בישראל שלא כחוק.
סמוך  שוטרים  בפעילות 
באדם  הבחינו  הם  אורה,  למושב 
את  העלה  והתנהגותו  שבלבושו 
ראשוני  ובתחקור  חשדם,  רמת 
שגר  כמי  החשוד  עצמו  הציג 
באחת השכונות הסמוכות וכי אין 

ברשותו תעודה מזהה.
על  חיפוש  ערכו  השוטרים 

איתרו  במהלכו  החשוד,  של  גופו 
וכיפה  לבש  אותה  ציצית  כאמור 

שהחזיק ברשותו.
של  לזהותו  מעמיקה  בבדיקה 
בתושב  מדובר  כי  עלה  החשוד, 
השטחים כבן 35 השוהה בישראל 

שלא כחוק.
לחקירה  והובא  נעצר  החשוד 
הוא  כי  עלה  במהלכה  במשטרה, 
את  ולהסתיר  להתחזות  ניסה 
לשהות  מנת  על  האמתית  זהותו 
הובא  הוא  לחוק.  בניגוד  בישראל 
להאריך  מנת  על  המשפט  לבית 

את מעצרו.

.
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סקר חדשות 13: גוש השמאל 
והערבים עם 61 מנדטים

מהנתונים עולה כי כחול לבן והליכוד מצויות בשוויון עם 32 מנדטים כל אחת ^ מפלגתו של 
אהוד ברק זוכה ב־6 מנדטים וגם מרצ מתחזקת

מאת מאיר ברגר

פוקס  קמיל  פרופ'  שערך  סקר 
מעלה   13 בחדשות  אמש  ופורסם 
כיום  נערכות  הבחירות  היו  לו  כי 
במ־ זוכות  לבן  וכחול  הליכוד  היו 
ספר מנדטים זהה – 32 לכל אחת.
המ־ הרשימה  הנתונים,  פי  על 

בגודלה  השלישית  היא  שותפת 
ביתנו  וישראל  מנדטים   12 עם 

מקבלת 7 מושבים.
ב־6 זוכות  מפלגות  ארבע 
ש"ס,  התורה,  יהדות   – מנדטים 
של  החדשה  ומפלגתו  מרצ 

אהוד ברק.
ממשיכה  העבודה  מפלגת 

איחוד  מנדטים,   5 עם  להיחלש 
בסקר  מקבלת  הימין  מפלגות 
הימין  גם  וכמותה  מושבים   4

החדש.
בפילוח לגושים ללא אביגדור 
ב־52 מחזיק  הימין  גוש  ליברמן, 

עם  המרכז־שמאל  וגוש  מנדטים 
הערבים עומד על 61 מנדטים. 
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פעילות מחודשת להשבת המצבות הגזולות והחייאת בית הקברות היהודי בקייב
מצבה מכובדת הוקמה ע"י אגודת 'אהלי צדיקים' לזכרו של הגה"ק המלבי"ם זצוק"ל שנטמן במקום 

קברי  לשוחרי  טובה  בשורה 
שנמש־ נמרצת  צדיקים: בפעילות 
כה קרוב לשני עשורים על ידי הרב 
אגודת  יו"ר  גבאי  מאיר  ישראל 
אהלי צדיקים, התקבלו האישורים 
הקברות  בית  להחייאת  הסופיים 
אוקראינה,  בירת  בקייב  הישן 
אלפי  עשרות  נטבחו  בו  במקום 
יהודים בשנות השואה הי"ד וידוע 
הכאב  למרבה  יאר'.  'באבי  בכינויו 
בהרי־ די  היה  לא  כאילו  והחרפה, 

באכזריות  הקדושים  הקרבנות  גת 
הקברות  בית  את  החריבו  רבה, 
שהיו  המצבות  וכל  במקום  שהיה 
נותר  לא  שכמעט  עד  נלקחו,  בו 
בו זכר לאלפי הקבורים שם מלבד 
לזכרם  שעומדת  בודדת  אנדרטה 

של היהודים הקדושים הי"ד.
בספרי  המובא  המידע  פי  על 
מאיר  רבי  הגה"ק  הימים,  דברי 
בכי־ הידוע  זצוק"ל  וייזר  לייבוש 

ברבנות  שימש  'המלבי"ם',  נויו 
נמלט  ומשם  ברומניה  בוקרשט 
בכל  ונלחם  היות  ארוכה  לדרך 
שה־ המשכילים  בכיתות  תוקף 

כך  תקופה,  באותה  ראשם  רימו 
שהגיע  עד  למקום  ממקום  נדד 
עולמו  לבית  הסתלק  ושם  לקייב 
שנים  משך  תר"מ.  השנה  בראש 
למצוא  גבאי  הרב  מתאמץ  רבות 
קבר  של  המדויק  המיקום  את 
רבים  מאמצים  לאחר  המלבי"ם. 
אהלי  אגודת  פנתה  בתוהו,  שעלו 
צדיקים לאחד העיתונים ופרסמה 
מודעה קצרה בה הם מבקשים עז־
רה מכל אדם אשר אולי ידע איזה 

פרט על מקום מנוחת המלבי"ם.

והגר"מ  רב  זמן  עבר  לא 
הרב  את  הזמין  שליט"א  שטיינמן 
לביתו  אליו  גבאי  מאיר  ישראל 
ביותר:  מעניין  סיפור  לו  וסיפר 
בתקופה  שנים,  עשרות  לפני 
הקומוניסטים  שלטו  עדיין  בה 
מגדולי  כמה  פעלו  באוקראינה, 
את  להעביר  הליטאים  הרבנים 
למנוחתם  עמנו  גדולי  עצמות 
בכדי  ישראל,  בארץ  האחרונה 
שוודאי  ובזיון  מחילול  להצילם 
הב־ למסך  מעבר  חלקם  מנת  יהיו 

שהועברו  גדולים  אותם  בין  רזל. 
הצדיק  הגאון  היה  ישראל  לארץ 
זצוק"ל  הורוביץ  יוזל  יוסף  רבי 
'הסבא מנובהרדוק' שקברו החדש 

נכרה בהר המנוחות.
מצד  רבה  שתדלנות  לאחר 
העסקנים הם קיבלו אישור מיוחד 
להעביר אף את עצמות המלבי"ם 
שבקייב,  היהודי  הקברות  מבית 
יצאו  הם  ישראל.  בארץ  לקבורה 
והחלו  דרך  לא  בדרך  לאוקראינה 
לאחר  אך  החפירה,  במלאכת 
לגלות  נדהמו  הם  קצרה  חפירה 
הינה  למצבתו  תחת  הקרקע  כי 
שמעולם  וסלעית  בתולה  קרקע 
בירור  לאחר  אדם.  בה  נקבר  לא 
עת  ימים,  באותם  כי  נודע  מקיף 
דת  צוררי  הרימו  המלבי"ם,  נפטר 
התורה  לשומרי  ולגלגו  ראשם 
בהם  נלחם  המלבי"ם  ומצוותיה. 
במסירות נפש ממש ובעקבות כך 
כך  כדי  עד  מרה.  שנאה  שנאוהו 
פטירתו  שלאחר  הדברים,  הגיעו 
פחדו בני הקהילה בקייב שצוררי 
הדת יחללו את קברו כדי 'לנקום' 
הפשרות  חסרת  מלחמתו  על  בו 
ציונו  את  קבעו  כך,  משום  בהם. 
והע־ הקברות  בבית  אחד  במקום 
את  אולם  נאה,  מצבה  עליו  מידו 
גופתו הקדושה קברו במקום אחר 
נכתב  לא  ועליו  הקברות,  בבית 
בוודאי  שידוע  כך   – בו  טמון  מי 
הקברות  בבית  נקבר  המלבי"ם  כי 
שיאמר  מי  נשאר  לא  אך  בקייב, 
איזה  תחת  או  מצבה  איזו  תחת 
שטיינמן  הגר"מ  סיפר  כך  שם. 

לרי"מ גבאי.
את  גבאי  הרב  ששמע  לאחר 
בחיפו־ הפסיק  המפליא,  הסיפור 
שיו אחר המיקום המדויק ובמקום 
זאת בנה מצבה לזכרו בבית הקב־
הקברות  "בבית  נחרט:  עליה  רות 
לייבוש  מאיר  רבי  רבנו  נטמן  הזה 
זי"ע".  המלבי"ם  מיכל  יחיאל  ב"ר 
בפטירתו  כבר  שאם  לציין  מעניין 

לקבר  בקייב  הקהילה  בני  חששו 
בדוי  שם  תחת  קברוהו  ולכן  רבם 
הק־ נותרה  מצבתו  תחת  כאשר 

הרב  שלדברי  הרי  בתולה,  רקע 
שעדיין  מסתבר  היום  גם  גבאי, 
להתנכל  שרוצים  כאלו  ישנם 
המ־ כאשר  המלבי"ם,  של  לקברו 

לזכרו  האגודה  ע"י  שהונחה  צבה 
נעלמה כלא היתה. במשך עשרים 
יש־ הרב  הניח  האחרונות,  השנים 

ראל מאיר גבאי את המצבה לזכרו 
של המלבי"ם מספר פעמים ובכל 
זדים  בידי  המצבה  נעלמה  פעם 

שוב ושוב.
המפנה המיוחל בבית הקברות 
יהודי  אלפי  טמונים  היו  בו  בקייב 
קבריהם  גם  כמו  והסביבה,  העיר 
הגיע  הדורות,  ומאורי  גדולי  של 
הרב  שמספר  כפי  כשנתיים  לפני 
פגשתי  רבה:  בהתרגשות  גבאי 
חסדים  גומל  יקר  יהודי  בקייב 
על  לאחראי  אותי  שקישר  טובים 
ובית  יאר  באבי  של  האזור  כל 
להם  הצעתי  בקייב.  הקברות 
תכנית מיוחדת לשפץ את המקום 
הקב־ בבית  המצבות  את  ולשחזר 

רות, אמרתי להם שזוהי הזדמנות 
שנלקחו  המצבות  את  להחזיר 
גויים  ידי  על  שנים  עשרות  לפני 
השלטונות,  ידי  על  או  מקומיים 
וכך להחזיר עטרה ליושנה במקום 
קדוש זה, כפי שעשינו כבר לאח־

באירופה  קברות  בתי  בכמה  רונה 
כמו באוסטרהא ובחלם, שהחזירו 
הקברות  לבתי  ישנות  מצבות 
כפי  הללו  המקומות  את  וחידשנו 

שהיה בראשונה.
רבה  תאוצה  קיבלה  התכנית 
עמד  גבאי  מאיר  ישראל  והרב 
לטפל  האחראים  עם  רציף  בקשר 
במיוחד  הקברות,  בית  בחידוש 
לז־ מכובדת  מצבה  הקמת  למען 

זצוק"ל  המלבי"ם  הגה"ק  של  כרו 
זה,  קברות  בבית  נטמן  שבוודאי 
המדויק  מנוחתו  שמקום  אף  על 
נפטר  לאחרונה  לאיש.  נודע  לא 
גבאי  הרב  אך  מקייב,  החסד  איש 
הנ־ עם  הישיר  הקשר  את  ממשיך 

כרי האחראי על כל האזור מטעם 
עבודת  שעושה  קייב,  ממשלת 
נמרצות  ופועל  מקסימה  שטח 
שנלקחו  ישנות  מצבות  לאיתור 

מהמקום ולהשבתן חזרה. 
הפ־ כל  את  שמימן  גבאי  הרב 

עולות הגדולות להחייאת המקום 
מפי  לשמוע  הופתע  המקודש, 
השבוע  בתחילת  שמצא  הנכרי 
שהיו  יהודיות  מצבות  שמונה 
בבית הקברות בקייב ועתה ישובו 
נצח.  למזכרת  הראשון  למקומן 
במקום  הוצבה  ובראשונה  בראש 
לזכרו  ומפוארת  מחודשת  מצבה 
של המלבי"ם על ידי אגודת אהלי 
הקברות  בית  מקבל  וכך  צדיקים, 
כבית  הראשונה  צורתו  את  בקייב 
מנוחת עולמים לאלפי יהודי קייב 
והסביבה, שם ישכנו לבטח עד עת 

יקיצו וירננו שוכני עפר. 
בעקבות  כי  מוסר  גבאי  הרב 
המגיעות  החדשות  התגליות 
תעמיד  בקייב,  הקברות  מבית 
במקומות  צדיקים  אהלי  אגודת 

על  מדויק  שילוט  בקייב  מרכזיים 
כדי  בעיר,  הקדושים  המקומות 
לאוקראינה  הנוסעים  שהמוני 
ישירות,  בטיסות  לקייב  ומגיעים 
צדי־ קברי  יש  בקייב  גם  כי  ידעו 

המה,  בארץ  אשר  וקדושים  קים 
קב־ על  להתפלל  יבואו  ובוודאי 

ריהם בבתי הקברות בקייב.
בתוך כך יצוין כי בקרוב ממש 
תושלם בניית האוהל החדש בבית 
קב־ על  בקייב,  ברקוביצה  החיים 

בער  דב  נחום  רבי  הרה"צ  של  רו 
שהמצבה  לאחר  זצ"ל,  מאוורוטש 
בביזיון  הארץ  על  מונחת  שהיתה 
במי  שיידעו  בלי  רבות  שנים  כבר 
וטופלה  לאחרונה  נמצאה  מדובר, 
מצטרף  זה  אוהל  הראוי.  בכבוד 
כבר  שהקים  הקודמים  לאוהלים 
של  זה,  הקברות  בבית  גבאי  הרב 
בית  וצדיקי  הורנוסטייפל  צדיקי 
על  אוהל  יש  כן  כמו  סקווירא. 
נחום  מנחם  ר'  הרה"ג  של  קברו 
קייב,  של  רבה  זצ"ל  וויסבלאט 
אסמן  משה  ר'  הרה"ג  הקים  אותו 
המרכזי  הכנסת  בית  רב  שליט"א 

של חב"ד בקייב.

jpg.המצבה שהונחה לזכרו של המלבי''ם זצוק''ל בקייב
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לועדה מקומית לתכנון ובנייה קריית גת
9הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ“ה 1965

9נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149  לחוק התכנון והבניה הנ“ל,  כי לוועדה המקומית לתכנון
ובניה-קריית גת הוגש ע“י: גבאי אבי וסיון. בקשה מס‘: 20190920 המתייחסת לקרקע הנמצאת
חלקה:28 מגרש:18 . מהות הבקשה: בית פרטי בכתובת: שרה אהרונסון 49 קריית גת גוש:2909
חדש חד מדו משפחתי הכולל מבני חד קומתי וממ“ד. הבקשה כוללת הקלה.  מהות ההקלות:1 .
2מ‘ המותרים עפ“י תב“ע. 2 . בקשה להקלה 4מ’ במקום 4 3.60 %בקדה להקלה בקו בניין צידי עד 10%
מ’ במקום 6 מ‘ המותרים עפ“י תב“ע. יודגש כי פרסום שאינו עפ“י 5.40 %בקן בניין אחורי עד 10%
 ההנחיות הוועדה ו/או בכל אופן אחר לא יתקבל. כל המעוניין יכול לעיין בבקשה להיתר הנ“ל
שהמשרד ובשעות  בימים  ב‘,  97 קומה  הקומימיות  רח’  גת,  קריית  המקומית  הועדה  במשרדי 
 האמור פתוח לקהל. וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה להיתר הנ“ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת
בכתב למשרדי הוועדה המקומית ”קרית גת“ תוך 15 יום מים קבלת ההודעה. נוסח הפרסום
ייתכן  לבקשת ההיתר, נסמך על המידע כפי שנמסר ע”י עורך הבקשה הראשי. והנו באחריותו. 
 ולאחר הבדיקה התכנונית של הועדה במקומית, יידרש פרסום נוסף. שעות קבלת קהל: יום ה’

0 יום א’ בין השעות 16:00-18:00.  0, יום ג‘ השעות 9:00-13:00 0השעות: 9:00-11:00
ןבברכה,  עמי ביטון יו“ר ועדה מקומית לתכנון ובניה ק ן ,

1965-

03.06.2019 2019010
145
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הוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין
פרסום עפ“י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ“ה- 1965

ולבניה מודיעין, בקשה  לוועדה המקומית לתכנון  כי הוגשה  נמסרת בזאת הודעה 
5 ארבל  ברחוב  גז/4/177  תכנית  לפי   3163 במגרש  בהקלה  הכרוכה  בניה  להיתר 
מודיעין-מכבים - רעות כדלקמן: תאור הבקשה:תוספת בניה. מהות ההקלה:1 ניוד 
 .(0.00 ה-  מעל   ) הקרקע  קומת  אל   (0.00 ל  (מתחת  המרתף  מקומת  מ“ר   6 של 
גוש:5295  מס‘:4855  בניה  בתיק  הציבור  לעיון  עומדת  כולה  להיתר  הבקשה 
חלקה:261 מספר בקשה:20190642 רעות ברחוב:ארבל 5  מודיעין - מכבים - רעות. 
שם המבקש: זיוה אלימלך. כל המעוניין אם כבעל עסק ואם מבחינה אחרת, בקרקע, 
בבניינים או בנכסים הנ“ל, שהבקשה להיתר בניה עשויה להשפיע עליהם או הרואה 
ברח‘  המקומית  הוועדה  במשרדי  התכניות  בעותקי  לעיין  יוכל  ממנה,  נפגע  עצמו 
13:30-17:00ולהגיש  ב‘   ,8:30-12:00 ד‘  קהל:א‘  קבלת  בשעות  מודיעין   ,1 תלתן 
התנגדות להקלה המבוקשת תוך 15 יום מתאריך פרסום זה. הודעה זו מפורסמת גם 
באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.modiin.muni.il אתר עיריית מודיעין

>תכנון והנדסה>מרכז מידע הנדסי> פרסומים.
 חיים ביבס, יו“ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין
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צו סגירה למפעל שגרם למפגעי ריח

מאת חיים מרגליות

הוציא  הסביבה  להגנת  המשרד 
לפני  לשימוע  והזמנה  התראה 
הוצאת צו הפסקה מנהלי וצו לסילוק 
מדיגומים  ולמנהליה.  לחברה  מפגע 
עולה  המשרד  של  הפיקוח  וסיורי 
כי החברה מייצרת חשש משמעותי 
מה־ כתוצאה  ולסביבה  לאוכלוסיה 
זאת,  שלה.  המתקנים  פעילות  משך 
העסק  רשיון  תנאי  הפרת  בעקבות 
שניתנו לה, בהם חריגות מערכי הפ־
ליטה שנקבעו לחברה, יצירת מפגעי 
ברשיון  נוספים  תנאים  והפרת  ריח 
מנהל  שיקיים  בשימוע,  העסק. 
מחוז חיפה, שלמה כץ, תינתן לנציגי 
טע־ את  להשמיע  הזדמנות  החברה 
הוצאת  על  ההחלטה  לפני  נותיהם 
צו הפסקה מנהלי וצו לסילוק מפגע.

מפעילה  המדוברת  החברה 
משריפת  אנרגיה  הפקת  מתקני 
פיקוח  בסיור  כשנה,  לפני  גזם. 
קיימים  כי  נמצא  המפעל  שביצע 
ושינוע  איסוף  במערך  ליקויים 
מצמ־ אינו  המפעל  כי  וכן  האפר, 
הלא־מו־ הפליטות  את  ומונע  צם 

תיקנה  כי  דיווחה  החברה  קדיות. 
המש־ דרישת  לפי  הליקויים  את 

רד, ואולם בסיור חוזר נמצאו שוב 
ליקויים חמורים. כמו־כן, הצטברו 
על  מענית  קיבוץ  תושבי  תלונות 
מטרדי ריח. כמות התלונות, תדי־

רותן ועוצמתן מהוות מטרד חמור 
באיכות  ממשית  פגיעה  ופוגעות 
חייהם של תושבי היישוב הסמוך, 

מענית.
הבדיקה  תוצאות  במקביל, 
הצביעו  בארובה  הפליטה  גזי  של 
המ־ הפליטה  מערכי  חריגות  על 

המשרד  יצא  כך,  בעקבות  רביים. 
להליך אכיפה מנהלי מול החברה 

במטרה להביא להסרת המפגעים 
תנקוט  החברה  כי  דרישה  שכללו 
המפגעים,  להפסקת  באמצעים 
הפלי־ להפסקת  פעולות  לרבות 

המפעל  תחזוקת  אבטחת  טות, 
ולהבטחת אמצעי הבקרה. 

משהתחדשו  תקופה,  לאחר 
המ־ התגברו,  ואף  הריח  תלונות 

שרד ביצע ביקורות בשטח, כולל 
בדרג בכיר של מנכ"ל, סמנכ"לית 
בכיר  סמנכ"ל  לתעשיות,  בכירה 
קיים  חיפה,  מחוז  ומנהל  לאכיפה 
וכוננים  התושבים,  עם  פגישות 
תלונות  את  בדקו  המשרד  מטעם 
ואספו  קבוע  באופן  התושבים 

ממצאים.
הכנסת  על  החליט  המשרד 
לתוך  חדשים  מחמירים  תנאים 
רשיון העסק של המפעל שיבהירו 
את נושא חומר הגלם אשר נעשה 
התחזו־ אופן  באתר,  שימוש  בו 

אופן  המפעל,  של  והתפעול  קה 
בגזי  הטיפול  תהליך  של  הניטור 
שימנע  באופן  וכיולו,  הפליטה 
חריגות בפליטות מזהמים לאוויר 
הריח.  מפגעי  להפסקת  ויוביל 

למ־ אלה  תנאים  העביר  המשרד 
המועצה   – הרישוי  ולרשות  פעל 
שייכנסו  קביעה  עם  האזורית, 
הח־ ואולם,  מידי.  באופן  לתוקף 

עם  המשפט  לבית  עתרה  ברה 
בקשה לצו ביניים, וכנגד התנאים 
הנוספים תלוי ועומד כיום צו אר־

עי שניתן על ידי בית המשפט. עד 
כה למרות בקשות חוזרות ונשנות 
בבקשה  דיון  לקיים  המשרד  של 
ולבטל את הצו הארעי, לא ניתנה 

החלטה. 
במקביל, המשרד קיים בתקו־
פה זו סיורי פיקוח ודיגום נוספים 
שהצביעו על המשך הפרות תנאי 
לרבות  הקיימים,  העסק  רשיון 
גרימת  הגלם,  חומר  לטיב  בנוגע 
והב־ הניטור  אמצעי  ריח,  מפגעי 

קרה וחריגות מערכי הפליטה. 
הדיגום,  תוצאות  קבלת  עם 
החריגות  המשך  על  מצביע  אשר 
ובחלק מהמזהמים אף על החמרה, 
להתיר  ניתן  לא  כי  המשרד  מצא 
את המשך פעילות העסק ולפיכך 
וההזמנה  ההתראה  את  הוציא 

לשימוע.

צילום: המשרד להגנת הסביבה

ח"כ חוטובלי בארגנטינה: הקשר 
לישראל חשוב ביותר לשימור הזהות

סגנית שר החוץ סיימה ביקור בארגנטינה במהלכו פגשה את חברי הקהילות היהודיות

מאת מאיר ברגר

חו־ ח"כ  החוץ,  שר  סגנית 
האחרונים  בימים  קיימה  טובלי, 
במהלכו  בארגנטינה,  מדיני  ביקור 
מי־ ג'  הנשיא  סגנית  עם  נפגשה 
גוסטבו  החוץ  שר  סגן  ועם  קטי 

סלובינאן.
השר  סגנית  ערכה  בנוסף, 
בכי־ עם  מפגשים  של  שורה 
באר־ היהודית  הקהילה  רי 

מחמש  אחת  שהיא  גנטינה, 
הגדולות  היהודיות  הקהילות 

בעולם. 
המדיניות  השיחות  במרכז 
את  להשלים  הדרישה  עמדה 
הק־ הטרור  פיגועי  חקירות 

חיזבללה  ידי  על  שבוצעו  שים 
מבצעי  עם  הדין  ולמצות  ואיראן 
בשגרירות  ב־1992  הפיגועים 
הקהילה  בבנין  וב־1994  ישראל 

היהודית.

שי־ את  שיבחה  חוטובלי 
ארגנטינה  של  ההצבעות  נוי 
כחלק  ישראל,  לטובת  באו"ם 
בת־ המדינות.  בין  מההתקרבות 

העמקת  נושא  נידון  הסחר  חום 
שיתופי הפעולה בתחומי הסייבר, 

החקלאות וניהול המים.
הספר  בבתי  ביקרה  היא 
ונשאה  המרכזיים  היהודיים 
בית  תלמידי   3,000 בפני  נאום 

הוא  לישראל  "הקשר  אורט.  ספר 
לשימור  ביותר  החשוב  הדבר 
היהודי  החינוך  היהודית.  הזהות 
מעולה,  חינוך  הוא  בארגנטינה 
אבל הוא נחלת מיעוט באוכלוסיה 

היהודית".
שמעמיד  גדול,  משבר  "זהו 
לה־ משותף:  אתגר  בפני  אותנו 
החינוך  נושא  את  ולהעמיק  רחיב 

לזהות יהודית", דברי חוטובלי.

טריגר-פורסייט בע"מ דלויט ייעוץ אסטרטגי (2012) בע"מ 
("דלויט ייעוץ")                                         ("טריגר")

הודעה לנושים בדבר הגשת הצעת מיזוג
לרשם החברות

("חוק  תשנ"ט-1999  החברות,  לחוק  318(ב)  לסעיף  בהתאם 
(להלן:  תש"ס-2000  (מיזוג),  החברות  ולתקנות  החברות") 
הגישו   ,2019 ביוני   27 ביום  כי  הודעה  בזאת  ניתנת  "התקנות"), 
דלויט ייעוץ וטריגר, חברת בת של דלויט ייעוץ, הסכם מיזוג לרשם 
בהתאם  ייעוץ,  דלויט  ולתוך  עם  טריגר  תמוזג  לפיה  החברות, 
שעם  כך  ולתקנות,  החברות  לחוק   327  –  314 סעיפים  להוראות 
והתחייבויותיה  נכסיה  כל  את  תעביר  טריגר  המיזוג,  השלמת 
לדלויט ייעוץ, ותחוסל ותחדל להתקיים כאישיות משפטית נפרדת 
והכל בתוקף מיום 30 ביוני 2019. נוסח הסכם המיזוג עומד לעיון 
ייעוץ ובמשרדי טריגר  במשרדי רשם החברות וכן במשרדי דלויט 
בכתובת דרך מנחם בגין 132, תל אביב-יפו 6701101, לאחר תיאום 
מראש בטל' 03-6085555 בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות. 

טריגר-פורסייט בע"מ דלויט ייעוץ אסטרטגי (2012) בע"מ 

כתבי אישום נגד כנופיית 
זייפני כרטיסי אשראי

מאת חיים מרגליות

בעקבות  כי  לפרסום  הותר 
במ־ שהתקבלו  דיווחים  מספר 
שטרה אודות חשד לזיופים של 
כס־ ומשיכות  אשראי  כרטיסי 
פים, פתחה המשטרה בפעילות 
חקירה סמויה שסיומה הובילה 
חשודים  שני  של  למעצרם 

עיקריים. 
לעת  מעת  הוארך  מעצרם 
התבי־ ויחידת  המשפט  בבית 

כבר  ישראל  משטרת  של  עות 
עם  אישום  כתבי  נגדם  הגישה 
ההלי־ תום  עד  למעצר  בקשה 
אשראי  כרטיסי  זיוף  בגין  כים 

וקבלת  חיוב  בכרטיסי  הונאה 
דבר במרמה.

להתקין  נהגו  החשודים 
הכספומ־ שפתי  על  זיוף  ציוד 

טים וכן מצלמת וידאו שתצליח 
לתעד את הקשת הקוד הסודי, 
כרטיס  נתוני  את  העתיקו  בכך 
כרטיסים  גבי  על  האשראי 
כעת  ששוכפלו  שונים  מסוגים 

ככרטיס אשראי לכל דבר.
בשבוע  נעצרו  החשודים 
שני־ אחרי  רגע  ברכבם  שעבר 

סו למשוך כספים בקרית אונו, 
כרטיסים  עשרות  נתפסו  שם 
ועשרות  כמזויפים  החשודים 

אלפי שקלים במזומן.

הפעילו רשת תחנות 
דלק פיראטיות ונעצרו

מאת חיים מרגליות

גורמי  בשילוב  המשטרה 
אכיפה אזרחיים עיכבה לחקירה 
בחשד  ערה  ואדי  תושבי  ששה 
דלק  תחנות  והפעלת  לניהול 

פיראטיות.
הת־ המשטרתית  הפעילות 

דלק,  תחנות  ארבע  נגד  בצעה 
ללא  היתרים,  ללא  שהופעלו 
רשיון עסק ובניגוד לצווי איסור 
מגו־ לבתי  בסמוך  זאת  שימוש, 

רים והיוו סכנה ממשית לבטחון 
ושלום הציבור.

הפעילות התקיימה בהובלת 
משטרת ישראל ושוטרי מתפ"א 

ואכי־ רישוי  גורמי  ובשיתוף 
מקרקעי  רשות  נוספים:  פה 
במשרד  הדלק  מנהל  ישראל, 
והצלה,  אש  כיבוי  האנרגיה, 
חשמל,  חברת  המיסים,  רשות 
הסביבה,  לאיכות  המשרד 
היחידה  הירוקה,  המשטרה 
ובניה,  תכנון  דיני  לאכיפת 
הקנסות  מרכז  הרווחה,  משרד 
חיפה  פרקליטות  של  ובליווי 

אזרחי.
השוטרים והכוחות האחרים 
סולר  ליטר  אלף  מעל 18  שאבו 
מהמכלים, תחנות הדלק פורקו, 
ומשאבות  המכלים  ובמקביל 
רשות  ידי  על  נתפסו  התדלוק 

מקרקעי ישראל. 
חיבורים  אותרו  כן  כמו 
במ־ החשמל  לרשת  פיראטיים 

טרה להתחמק מתשלום וחברת 
החשמל ביצעה ניתוקים במקום 
גניבת  בגין  בחקירה  פתחה  וכן 
גם  פתחו  המס  רשויות  חשמל. 
אחד  בעלי  נגד  בחקירה  הם 
דיווח  לאי  בחשד  המקומות 
תקין  ספרים  ניהול  אי  הכנסות, 

והעלמות מס.
שני  גם  נתפסו  במקום 
ובעל  חוקיים  בלתי  שוהים 
נחקר  אותם  שהעסיק  המקום 
של  והלנה  להעסקה  בחשד  גם 

שוהים בלתי חוקיים.

סקר: רק ל-13% מכלל החברות יש ביטוח סייבר
מאת חיים מרגליות

מהחברות  אחוזים  ל־13  רק 
עו־ כך  סייבר –  ביטוח  יש  במשק 
מערך  באחרונה  שערך  מסקר  לה 
מגיבוש  כחלק  הלאומי  הסייבר 
ביטוח  בתחום  מדיניות  המלצות 

סייבר. 
פי  צמח  הסייבר  ביטוח  שוק 
האחרונות  השנים  בחמש  שישה 
גידול  בקצב  לצמוח  וממשיך 
כלי  הוא  סייבר  ביטוח  דומה. 
ויכולת  ההגנה  בשיפור  חיוני 
מפני  המשק  של  ההתאוששות 
תקיפות סייבר. מעבודת מטה של 
המוצרים  כי  עולה  הסייבר  מערך 
הביטוח  בשוק  כיום  הקיימים 
עצמם  להתאים  צריכים  בישראל 
החדשים  ולמאפיינים  לצרכים 
של  ולצרכים  הסייבר  תחום  של 

העסקים עצמם. 
הסייבר  מערך  שיזם  מהסקר 
החלטות  מקבלי  מנהלים,  בקרב 
המ־ ענפי  ממגוון  ביטוח  וחברות 
העיקרית  הסיבה  כי  עולה  שק, 
בביטוח  להשקעה  חברות  של 
המ־ סיכונים,  ניהול  היא  סייבר 

והמחויבות  ללקוחות  חויבות 
העיקריות  הסיבות  למשקיעים. 
סייבר,  בביטוח  השקעה  לאי 
מודעות  חוסר  הן  זאת,  לעומת 
כדאיות  וחוסר  הסייבר  לאיומי 
מת־ בסקר  המרואיינים  כלכלית. 

הבינוי  החקלאות,  התעשיה,  חום 
הסיטונאי־קמעונאי,  והמסחר 
ציינו בשכיחות גבוהה כי לא ידעו 
כלל שקיים ביטוח סייבר. כמו כן 
בקרב  הנהוגה  מהחשיבה  בשונה 
עולה  מהנתונים  הסייבר,  מומחי 

לבי־ ארגון  שמקדיש  התקציב  כי 
לתקציב  תוספתי  הוא  סייבר  טוח 
הגנת הסייבר הקיים ואינו בא על 
חשבונו. באופן זה, הביטוח נתפס 
הגנת  לאסטרטגיית  כמשלים 

הסייבר של הארגון.
השנ־ הנזקים  נאמדו  בארה"ב, 

תיים של תקיפות סייבר ב־13 מיליון 
ממחקרים  לארגון.  בממוצע  ש"ח 
גבוה  שיעור  ישנו  כי  עולה  בעולם 
של עסקים קטנים ובינוניים שחווים 
לפ־ חוזרים  ואינם  סייבר  מתקפת 

סגירת  כדי  עד  כלל,  תקינה  עילות 
אינן  גדולות  חברות  גם  העסק. 
חסינות מנזקים של מתקפת סייבר: 
הדנית  הספנות  חברת  למשל,  כך 
ב־2017 לספוג  נאלצה  מירסק, 

מיליון  בכ־300  שהסתכמו  עלויות 
 .NotPetya דולר כחלק ממתקפת
Equifax חברת  גם  שנה  באותה 

על  מידע  שמספקת  האמריקאית 
שע־ סייבר  אירוע  חוותה  אשראי, 

מיליארד  בכ־1.4  הסתכמו  לויותיו 
דולר כתוצאה מדלף מידע. ואולם, 
ביטוח  החזיקה  שהחברה  אף  על 
סייבר, הוא היה מוגבל והיא שופתה 
המעיד  בלבד,  דולר  מיליון  ב־125 
באותה  בשוק  הבשלות  חוסר  על 

תקופה.
עם  בשיתוף  שנעשה  ממחקר 
הוערך  לוידס,  הביטוח  בורסת 
בתרחיש  הצפוי  הכלכלי  הנזק 
הדבקה   – סייבר  קטסטרופת  של 
 – זדונית  תוכנה  על־ידי  גלובלית 
ב־193 מיליארד דולר. נכון ל־2019, 
חברות הביטוח צפויות לשאת ב־27

סכום  מתוך  בלבד  דולר  מיליארד 
מצב  שיוצר  בביטוח  פער  בגלל  זה, 
ארגונים  יישאו  העלויות  שבמירב 

עסקיים ומדינות. בעוד שלפני חמש 
שנים עמדה הפרמיה בשוק ביטוחי 
דולר,  מיליארד   0.9 על  הסייבר 
מיליארד  ל־6.5  מגיעה  היא  כיום 
הש־ לחמש  הגידול  ותחזיות  דולר 
נים הקרובות מרקיעות ליותר מ־20

מיליארד דולר. 
מע־ המתפתחות  הפוליסות 

שדלף  מידע  לשיקום  סיוע  ניקות 
על  מפצות  מהארגון,  שובש  או 
משפות  מחשובית,  בתשתית  נזק 
תקשורתי  יעוץ  משפטי,  יעוץ  על 
תדמיתי,  ושיקום  אירוע  לניהול 
צוותי  שכירת  עסקים,  ימי  אובדן 

תגובה לניהול האירוע ועוד. 
כי  מסבירים  הסייבר  במערך 
ביכולת  חיוני  מרכיב  הוא  ביטוח 
ההתאוששות  יכולת  את  לשפר 
בנוסף,  תקיפות.  מפני  המשק  של 
ישמש  הביטוחי  החיתום  תהליך 
המצ־ ההגנה  לשיפור  עקיף  כלי 
הסייבר  מערך  המשק.  על  רפית 
השוק  כשלי  את  זיהה  הלאומי 
תכ־ אלו  בימים  ומקדם  הקיימים 

נית חדשה המיועדת להאצת שוק 
הביטוח, הן בהשפעה על הביקוש 
והן בטיוב ההיצע. במסגרת התכ־

נית פונה המערך לדירקטורים של 
חברות במשק וחושף בפניהם את 
שלהם  האחריות  ואת  הסיכונים 
במקרים של תקיפת סייבר ומעו־
לרכי־ שונים  מסוגים  ארגונים  דד 

לביטוח  פועל  גם  כמו  ביטוח,  שת 
המערך  כן,  כמו  עצמה.  הממשלה 
פועל לשיפור הידע המקצועי של 
הסייבר,  בתחום  הביטוח  סוכני 
ולשיפור רמת הפוליסות ואסדרת 
שותפיו  עם  יחד  הביטוח  שירותי 

בממשלה. 
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יוצא לדרך השלב השני 
ברפורמת הכשרת רואי החשבון
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מועצת  להודעת  בהמשך 
שנת  ביטול  על  חשבון  רואי 
הלי־ תכנית  ועדכון  ההשלמה 
בשיתוף  לחשבונאות  מודים 
גבוהה,  להשכלה  המועצה  עם 
חשבון  רואי  מועצת  מפרסמת 
הביניים  מסקנות  עיקרי  את 
שמינ־ המקצועי  הצוות  של 
ומנכ"לית  המועצה  יו"ר  תה 
הגב'  המשפטים,  משרד 

פלמור. 
תתכנס  החדשה  התכנית 
בת  אקדמית  לימודים  לתכנית 
שבעה סמסטרים, בשכר לימוד 
עם  בתיאום  שגובשה  אקדמי, 
הפחתה  ההמלצות:  בין  המל"ג. 
החשבונאות  של  במשקלה 
הבחינות  קיצור  הפיננסית, 
פיננסית  בחשבונאות  הסופיות 
במי־ סופית  בחינה  ובביקורת, 

סים ודגש על לימודי טכנולוגיה 
ואתיקה.

השינויים במסלול ההסמכה 
הם תוצר של תהליך טיוב רגול־

ציה שבוצע במשרד המשפטים, 
רואי  מועצת  החלה  בעקבותיו 
מס־ של  מחדש  בעיצוב  חשבון 

ראיית  למקצוע  ההכשרה  לול 
את  להפחית  במטרה  חשבון 
הסטודנ־ על  הרגולטורי  הנטל 

טים והנבחנים וליצור איזון נכון 
האקדמית  ההשכלה  בין  וראוי 

צרכי  לבין  החשבונאות  בתחום 
המקצוע.

הצוות שהוקם קיים מפגשי 
מק־ עם גורמי  רבים  התייעצות 

צוע וקיים תהליך שיתוף ציבור 
קול  הופץ  שבמסגרתו  רחב 
התייחסויותיהם  ונאספו  קורא 
מומחים  החשבון  רואי  של 
מהאקדמיה וסטודנטים. עבודת 
לארב־ בחלוקה  נעשתה  הצוות 
לא־ בהתאם  משנה,  צוותי  עה 

המבססים  הידע  תחומי  רבעת 
החשבון:  ראיית  מקצוע  את 
פיננסית,  חשבונאות  ביקורת, 
וחשבונאות  (ומשפט)  מיסים 

ניהולית.
המ־ הצוות  המלצות  עיקרי 
קצועי הן תכנית לימודים אקד־

מית בת שבעה סמסטרים בשכר 
לימוד אקדמי שתגובש בתיאום 
מב־ פטור  ותאפשר  המל"ג  עם 

מתן  והביניים.  היסודות  חינות 
וניתוח  חשיבה  פיתוח  על  דגש 
שינון  חשבון  על  ביקורתי 
איזון  יצירת  חשבונאית.  תקינה 
הור־ הידע:  תחומי  בין  מחודש 

חשבונאות  מתחום  המשקל  דת 
המשקל  העלאת  לצד  פיננסית, 
דגש  מתן  המיסים.  תחום  של 
על לימודי טכנולוגיה. מתן דגש 
על לימודי אתיקה וכן מערך של 
קצרות  סופיות  בחינות  שלוש 
שעות  ארבע  (עד  וממוקדות 
לגשת  ניתן  אליהן  בחינה),  כל 

בסמוך לאחר סיום הלימודים
הצוות  של  הביניים  בדו"ח 
תהליך  כי  מופיע  המקצועי 
החשבון  רואי  של  ההכשרה 
לא  תמהיל  על  נשען  בישראל 
יתר  מיקוד  קיים  כאשר  מאוזן, 
הפיננסית  החשבונאות  בתחום 
יישום  עם  מידתי.  שאינו  באופן 
המקצועי,  הצוות  המלצות 
עתיד להיווצר איזון מחודש בין 
לרואי  הנדרשים  הידע  תחומי 
מת־ המשקל  הורדת  החשבון, 

ולצד  פיננסית,  חשבונאות  חום 
זאת העלאת המשקל של תחום 
ניהולית  חשבונאות  המיסים, 
העמקת  גם  כמו  וטכנולוגיה 

הידע באתיקה.
הצוות  המלצות  פי  על 
תכניות  של  מסקירה  המקצועי, 
לחשבונאות  בחוג  הלימוד 
מסקירה  וכן  המערב  במדינות 
הוא  מיסים  העבודה,  שוק  של 
רואה  לעבודת  חיוני  תחום 
חשבון. הוספת הבחינה הסופית 
המצב  את  תואמת  מיסים  בדיני 
במדינות אחרות בעולם, כאשר 
צורך  זיהה  המקצועי  הצוות 
המיסים  תחום  על  דגש  במתן 
מתו־ למקצוע  הנדרשת  ברמה 

החשבון  רואה  של  תפקידו  קף 
הסופיות  הבחינות  סף.  כשומר 
על שינון,  לא תהיינה מבוססות 
ניתוח  יכולות  הבנה,  על  אלא 

וחשיבה.

פצצות ממלחמת העולם השניה החרידו את 
תושבי העיר לימבורג בימים האחרונים 

בגרמניה עדיין מתגלות לעיתים קרובות פצצות שהוטלו עליה במהלך המלחמה, 
̂ לפי ההערכות מאות אלפי פצצות נוספות עדיין לא התגלו ולא התפוצצו 

יעקב א. לוסטיגמן 

שב־ לימבורג  העיר  תושבי 
באחד  התעוררו  גרמניה  מרכז 
שהחריד  אדיר  מפיצוץ  הלילות 
את שלוותם. לפיצוץ התלווה גם 
לומר  ידע  לא  איש  אך  קל,  הדף 

מה היה הגורם לו. 
השבוע  שני  יום  בצהרי  רק 
ענק  מכתש  הסיבה:  התבררה 
שנפער במרכזו של שדה חרוש, 
שב־ כך  על  גילה  לעיר,  סמוך 

הנראה  ככל  התפוצצה  מקום 
ההערכה  עוצמה.  רבת  פצצה 
פצצה  של  בנפל  שמדובר  היא 
שהוטלה באזור על ידי מטוסים 
השניה,  העולם  מלחמת  במהלך 

ושעד כה היא נותרה במקום. 

הפ־ הוטלה  הנראה  ככל 
מנגנון  בה  שהופעל  לאחר  צצה 
היה  שהמנגנון  אלא  השהיה, 
התפוצצה.  לא  היא  ולכן  תקול, 
אח־ שנה  כ־75  השנים,  ברבות 

המנגנון  נשחק  המלחמה,  רי 
את  לעצור  היכולת  את  ואיבד 
לה־ שהוביל  מה  וזה  הפיצוץ, 
באישון  הפצצה  של  תפוצצותה 

ליל.
בגרמניה  איתרו  שלשום 
ממלחמת  נוספות  פצצות  שתי 
גרמנית  האחת  השניה.  העולם 
והש־ קילוגרמים  ומשקלה 250 
50 ומשקלה  אמריקאית  ניה 

פונו  אזרחים  אלפי  קילוגרמים. 
הפצצות,  ונטרול  פינוי  לצורך 
כי  מסרו  הגרמניים  והחבלנים 

היתה  האמריקאית  הפצצה 
לפנות  שאפשר  מצוין,  במצב 
אותה,  ולנטרל  בבטחה  אותה 
כבר  הגרמנית  הפצצה  ואילו 
היתה חלודה ושחוקה, כך שהם 
בו  במקום  אותה  לפוצץ  נאלצו 
היא נמצאה, ולא יכלו לקחת את 
שינועה  או  שבנטרולה  הסיכון 

לאזור אחר. 
מומחים,  הערכות  לפי 
מהפצצות  אחוזים  כעשרה 
במהלך  גרמניה  על  שהוטלו 
הת־ לא  השניה  העולם  מלחמת 
עד  אותרו  מקצתן  ורק  פוצצו, 
ימ־ כי  מעריכים  הגרמנים  כה. 

פצצות  של  נפלים  לאתר  שיכו 
ואף  עשרות  במשך  מהמלחמה 

מאות השנים הבאות. 

נתניהו לנשיא צ'ילה: 
"נשיג הרבה יחד"

ראש הממשלה אירח בלשכתו משלחת בראשות הנשיא, בה נחתמו מספר 
הסכמים חדשים לשיתוף פעולה בין המדינות

מאת כתב 'המבשר'

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
צ'ילה  נשיא  עם  אמש  נפגש  ניהו 
הש־ בפגישה  פיניירה.  סבסטיאן 
בצלאל  התחבורה  שר  גם  תתפו 
הבריאות  שר  סגן  סמוטריץ', 
משרד  מנכ"ל  ליצמן,  יעקב  הרב 
בממשלת  ובכירים  בר  רן  המדע 

צ'ילה.
אמר  נתניהו  הממשלה  ראש 
יש  ולצ'ילה  "לישראל  לאורחו, 
אנו  המשותף.  מן  רבים  דברים 
הדמוקרטיה  ערכי  את  חולקים 
בכ־ דוגלים  שנינו  אדם,  וזכויות 

דבר  עשינו  ושנינו  שוק  לכלות 
הערכים  את  לקדם  כדי  שניים  או 

הללו במדינותינו".
ובי־ ביזמות  מאמינים  "אנו 
קטנות  כלכלות  לנו  יש  צירתיות. 
מדינות  מאוד.  תוססות  אך  למדיי 
בכך  מכירות  הלטינית  אמריקה 
בהקשר  צ'ילה  של  וביכולותיה 
הזה, כפי שמדינות במזרח התיכון 
של  ביכולותיה  מכירות  והעולם 
הוסיף  חדשנות",  כמדינת  ישראל 

נתניהו.
מדינות  שתי  "אנו  ציין,  הוא 
 ,OECDל־ לאחרונה  שהצטרפו 
ולהש־ רב  לענין  זוכים  והישגינו 

השגנו  העולם.  מכל  זרות  קעות 
הרבה לחוד, אך אני מאמין שנוכל 
משום  ביחד,  יותר  הרבה  להשיג 
מתלכ־ כך  כל  רבים  שתחומים 

דים".
כפי  כעת,  בקצרה  "דיברנו 
הדרך  על  בברזיליה,  שעשינו 
הפעו־ שיתוף  את  להעמיק 

ברמה  לישראל,  צ'ילה  בין  לה 
הממשלתית ולא פחות חשוב, בין 
כשנפגשנו  הפרטי.  במגזר  חברות 
הנשיא  של  בהשבעתו  לאחרונה 
התחייבנו  בברזיל,  בולסונארו 
הזה,  הפעולה  שיתוף  את  לשדרג 
ההתחייבות  את  מממשים  ואנו 
היכו־ את  יקדם  זה  היום.  הזאת 

את  לנצל  שלנו  וההזדמנויות  לות 
באתגרים.  ולעמוד  ההזדמנויות 
נוכל לעשות זאת טוב יותר ביחד", 

סיכם נתניהו.

צילום: קובי גדעון, לע"מ

מהלך חדש יאפשר בלימת 
תביעות סרק פלסטיניות

מאת סופרנו הצבאי

מהלך אותו הוביל סגן שר הב־
טחון, ח"כ אלי בן דהן, בעזרתם של 
להקל  צפוי  האזרחי  המנהל  אנשי 
סרק  תביעות  עם  ההתמודדות  על 
ביהודה  קרקעות  על  פלסטיניות 
ושומרון. בראיון ל'ערוץ 7' הסביר 

סגן השר את המהלך שנועד לבחון 
את אמיתותם של קושאנים מהת־

קופה הטורקית.
פע־ הרבה  נתקלים  "אנחנו 

המדינה  כאשר  שבו  במצב  מים 
סקר,  כאדמת  מקום  על  מכריזה 
כמו בישוב הגדול גבעות, שלאחר 
החליטה  המדינה  הנערים  חטיפת 
עציון  לכפר  ממערב  ישוב  להקים 
יחידות  אלפי  בו  להקים  שאפשר 
קושאן  עם  אחד  ערבי  הגיע  דיור, 
ועיכב  לו  שייך  שהשטח  וטוען 
כמה  במשך  והתכנון  הבניה  את 

שנים".
היתה  ערבי  אותו  של  טענתו 
בעוד  דונם  אלף   15 על  לבעלות 
ארו־ בירור  שנות  לאחר  רק 
עומ־ בעלותו  כי  התברר  כות 

את  בלבד.  דונם  כ־400  על  דת 
התכנית  מבקשת  הזו  הסחבת 

החדשה למנוע.
וב־ מסורבל  הזה  "התהליך 
מודה  אני  הזו  בהזדמנות  עייתי. 
וגם  האזרחי  המנהל  לראש  גם 
טולדאנו  אייל  יו"ש  של  ליועמ"ש 
שמקים  צו  להכנת  רבות  שעמל 
שתהיה  שיפוטית  מעין  ועדה 
מהירה  בצורה  להכריע  מוסמכת 

דבר  זה  קושאן.  של  גבולותיו  על 
טענות  את  לדחות  לנו  שיאפשר 

הסרק הללו".
מישהו  היה  לא  היום  "עד 
מחפשים  והיו  להכריע  מוסמך 
מודדים ומבצעים תרגילים כאלה 
שהכרעתו  גוף  יש  היום  ואחרים. 
יכולת  בעל  והוא  הקובעת  היא 
מא־ אני  בעבר.  היתה  שלא 

עם  התמודדות  יקדם  שזה  מין 
שקיימים  קושאנים  וכמה  כמה 
ומ־ נוספים  ובמקומות  באפרת 

אומר  ההתיישבות",  את  עכבים 
בן דהן.

שי־ המדוברים,  הקושאנים 
מעין  ועדה  אותו  ידי  על  תבררו 
קושאנים  דווקא  הם  שיפוטית, 
הקושאנים  הטורקית.  מהתקופה 
מבטאים  הירדנית  התקופה  של 
ללא  ומשאבים  קרקעות  חלוקת 
אינטרס  מתוך  רק  אלא  בקרה  כל 
של המלך הירדני לשמור על שקט 
שרירותית  חלוקה  תוך  תעשייתי 
הטור־ בקושאנים  קרקעות.  של 

לצמצום  כלי  הרש"פ  ראתה  קיים 
להרחבתם  ועודדה  ההתיישבות 
לגו־ מעבר  הרבה  הקושאנים  של 

דלם האמתי.

'אדיר' באוויר: מטוסי קרב ישראלים 
וזרים התאמנו יחד מעל הים התיכון
לראשונה התקיים אימון אווירי בינלאומי של מטוסי F35 הישראליים לצד 

מטוסי F35 הזרים

סופרנו הצבאי

השבוע  התקיים  לראשונה 
אימון אווירי בינלאומי של מטוסי 
מטוסי  לצד  הישראליים   F-35ה־

ה־F-35 הזרים.
Tri-ה־ בתרגיל  מדובר 

Lightning בהובלת חיל האוויר 
חיל  ובהשתתפות  האמריקאי 
וחיל   (RAFה־) הבריטי  האוויר 
הת־ התרגיל  הישראלי.  האוויר 

האוויר,  חיל  שבוע  במהלך  קיים 
המציין 71 שנים להקמת החיל.

התרגיל בוצע  מעל הים התיכון 
ו תרגל תרחישי התמודדות והגנה 
מול איומים משתנים במטוסי קרב 
 .F-35מתקדמים, ביניהם מטוס ה־
תו־ התרגיל  כי  מדגישים  בצה"ל 

כנן כחלק מגרף האימונים ומהווה 
משותף  לאימון  ייחודית  הזדמנות 
של מטוסי הקרב מדור 5, מאפשר 
החילות  בין  הפעולה  שיתוף  את 

ופיתוח היכולות המשותפות. 

לפי הודעת צה"ל, חיל האוויר 
אימו־ לקיים  וימשיך  מקיים 

משמעותיים  בינלאומיים  נים 
צבאיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק 
קידום  על  בדגש  עתידיים, 

.F-35יכולות ה־
תת־ אוויר,  להק  ראש  מדברי 

"התרגיל  עין־דר:  אמנון  אלוף 

לראשונה  אתמול  התקיים  אשר 
בין־לאומי,   F35 תרגיל  הינו   –
הפעולה  שיתוף  את  המשקף 
ההדוק בין החילות. שיתוף הפעו־

לה הבינלאומי בין ישראל, ארה"ב 
משו־ אינטרסים  מחזק  ובריטניה 

ובלעדיות  חדשות  ויכולות  תפים 
במזרח התיכון".

צילום: דובר צה"ל

אוסטריה: שני בניינים קרסו 
באופן חלקי כתוצאה מפיצוץ גז 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אתמול  קרסו  בניינים  שני 
של  הרביעי  ברובע  חלקי,  באופן 
מדווחים  כך  אוסטריה.  בירת  וינה 
פי  על  במדינה.  התקשורת  כלי 
הרוגים,  היו  לא  באירוע  הדיווח, 
אדם  בני  ארבעה  כי  נמסר  אולם 
נפצעו באורח קשה. עוד נמסר, כי 

המבנים  בשני  קרסו  קומות  מספר 
הסמוכים זה לזה.

של  ראשונית  מחקירה 
מהמשטרה  נמסר  כך  האירוע, 
לפי־ הגורם  כי  עולה  הווינאית, 
גז  דליפת  הנראה  ככל  היה  צוץ 
ככל  הבניינים.  באחד  שאירעה 
השפיע  זה  בבנין  הפיצוץ  הנראה, 

גם על המבנה הסמוך לו. 
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/  י. ברזל מאחורי הכותרות

הסדק הראשון 
בשלטונו של ארדואן

השני  בסיבוב  גם  הפסיד  ארדואן 
האופו־ כשמועמד  באיסטנבול,  בבחירות 
השניה.  בפעם  העיר  בראשות  זכה  זיציה 
טורקיה  לענייני  ומומחים  פרשנים  מעט  לא 
רואים בתוצאה זו קו פרשת מים באשר לש־

לטון הבלתי מעורער של ארדואן.
בוראק בקדיל, עיתונאי טורקי פרסם על 
תורגם  המאמר  גייטסטון.  במכון  מאמר  כך 

על ידי מידה והוא מובא כאן. 
כי  גורסת  התיכון  במזרח  ידועה  "תובנה 
לשלטון  עולה  אסלאמיסטית  מפלגה  כאשר 
ממנו  מסולקת  לא  לעולם  היא  בבחירות 
כמעט  כנכון  שהוכח  כלל  זהו  בבחירות. 
יוצאים  יש  שתמיד  מסתבר  אך  גורף,  באופן 

מן הכלל.
"אזרחים טורקים מתחת לגיל 18 מעולם 
הנ־ הפסיד  בה  בחירות  מערכת  ראו  לא 
טאיפ  רג‘פ  לשעבר)  הממשלה  (וראש  שיא 
מאז  חלפה  מאה  רבע   ,1994 מאז  ארדואן. 
שתושבי איסטנבול זכו לראות זמן בו עומד 
המפלגה  חבר  שאינו  אדם  העיר  בראשות 
האסלאמיסטית של ארדואן. כל אלה השתנו 

ב־23 ביוני.
השניה  הפעם  זו  היתה  למעשה,  "אך 
אימא־ אקרם  בה  מחודשיים  פחות  בתוך 

'מי  איסטנבול.  של  העיר  כראש  נבחר  מולו 
היתה  בטורקיה'  מנצח  באיסטנבול  שמנצח 
סיסמתו של ארדואן מאז אותה 1994, אז זכה 
בבחירות לראשות העיר הגדולה במדינה בה 
המצביעים  מכלל  אחוזים  כ־15  מתגוררים 
והיא אחראית ל־31% מהתוצר הלאומי. אך 
לאחר שנספרו הקולות בבחירות המקומיות 
במרץ, התברר כי איש האופוזיציה אימאמו־

מטעמו,  המועמד  את  זעום  בהפרש  ניצח  לו 
בינאלי ילדרים.

"מפלגת השלטון AKP ערערה על התו־
והפעי־ בקלפיות  לאי־סדרים  בטענה  צאות 
לה לחץ כבד על חברי ועדת הבחירות לבטל 
שניתן  המנדט  את  ולהקפיא  הבחירות  את 
לאימאמולו. בחירות חדשות נקבעו אך היה 
בהן גם סיכון גדול לארדואן הבלתי־מנוצח: 
למבוכה  גורם  היה  באיסטנבול  נוסף  הפסד 
רבה, כפי שאכן קרה כאשר אימאמולו ניצח 

שוב ובפער גדול בהרבה.
של  המעשית  משמעותם  היא  מה  "אז 
בטורקיה?  הגדולה  בעיר  השלטון  חילופי 
'ההפסד  ידייז,  סאמיח  הפרשן  שכתב  כפי 
באיסטנבול עלול לעורר קן צרעות גדול של 
ארדואן  'אם  לדבריו,  ושחיתות'.  אינטרסים 
היה עושה את הדבר הנכון ומקבל את ההפ־
סד בבחירות הראשונות, זה היה עוזר לשפר 
את תדמיתו. אך כעת הוא ומפלגתו הוכתמו 

וקשה לראות מה הרוויחו מכך'.
מי־ כיצד  היא  נוספת  חשובה  "שאלה 

ארדואן  של  המושבעים  מתומכיו  ליונים 
מרבית  ביותר.  הקשה  בשעתו  אותו  נטשו 
שיחק  אימאמולו  כי  מסכימים  הפרשנים 
היטב את תפקיד הקרבן שניצחונו נגזל ממנו 
מקרים  צירוף  אינו  זה  אך  חוקי,  לא  באופן 
שההפסד הצורב הראשון של ה־AKP מגיע 

בזמן בו הכלכלה הטורקית נמצאת בשפל.
לפני  שבועות  מספר  מאי,  "בראשית 
צנחה  הטורקית  הלירה  החוזרות,  הבחירות 
תוצאה  חודשים,  מזה  ביותר  הנמוך  לערכה 
במקביל,  המתמשך.  הפוליטי  המשבר  של 
שיעור האבטלה נסק באותה העת ל־14.7%, 
כלכלת  עשור.  מזה  ביותר  הגבוהה  הרמה 
ברבעון  אחוזים  בשלושה  התכווצה  המדינה 
המ־ התרסקות  עם  ויחד  של 2018,  האחרון 

טבע המדינה כולה שקעה במיתון.
"היסטוריונים שיכתבו את דברי ימי טו־
תקו־ לשתי  אותם  יחלקו  ה־21  במאה  רקיה 

באיסטנבול  החוזרות  הבחירות  לפני  פות: 

הכ־ של  הרעוע  שמצבה  יתכן  ולאחריהן. 
גדולים  תעשייתיים  חובות  עם  יחד  לכלה, 
ושיעורי ריבית נוסקים יכפו על ה־AKP גם 
שאמורות  לנשיאות,  הבחירות  הקדמת  את 
הטורקי  שהציבור  ככל  ב־2023.  להיערך 
יחוש את הלחץ הכלכלי על בשרו, כך הפו־

פולריות של ארדואן תלך ותדעך.
של  הבחירות  מעצרות  אחת  "במהלך 
האופוזיציה תועד תומך צעיר של אימאמו־

לו כאשר הוא צועק לעבר המועמד לראשות 
העיר: 'אקרם! הכל יהיה בסדר!', אימאמולו 
אמר כי הנער הצעיר 'נתן לו תקוה', וזעקתו 
שהפכה לסיסמת הבחירות הלא־רשמית. מי 
יכול היה לדעת אז כי הנבואה עשויה להת־

גשם במהרה.

סדק בחומה הבצורה

צבי בראל התייחס לכך אף הוא ב'הארץ': 
הבחירות  אחרי  חודשים  משלושה  "פחות 
את  שכופף  ואחרי  בטורקיה,  המוניציפליות 
והכריח  העליונה  הבחירות  מועצת  של  ידה 
באיסטנבול,  חוזרות  בחירות  לקיים  אותה 
התבוסה  בפני  ארדואן  טייפ  רג'פ  מתייצב 
בתקופת  הראשונה  ביותר  המשמעותית 
לע־ עכשיו  ייאלץ  הטורקי  הנשיא  כהונתו. 
שות חשבון נפש נוקב עם מפלגתו, ובעיקר 
מוע־ של  המוחץ  ההפסד  לנוכח  עצמו,  עם 
של  הסוחף  ונצחונו  יילדרים,  בינאלי  מדו, 
תשעה  של  בפער  אכרם אימאמאולו,  יריבו, 

אחוזים.
הפעם  גם  הקודם,  הבחירות  בסבב  "כמו 
הגדיר ארדואן את הבחירות כהצבעת אמון 
ראש  שהיה   – במועמדו  רק  ולא  אישית  בו 
ובכך   – מפלגתו  מטעם  טורקיה  ממשלת 
הפך את עצמו לבעליו של הכשלון. להבדיל 
עיר  אנקרה,  הבירה   – הגדולות  הערים  מן 
התיירות  ואזור  איזמיר,  המרכזית  העסקים 
מועמ־ הפסידו  שבכולן   – אנטליה  המוביל 
ההפסד   ,(AKP) והפיתוח  הצדק  מפלגת  די 
הג־ העיר  ביותר.  ההרסני  הוא  באיסטנבול 
מיליון  כ־15  מתגוררים  שבה  במדינה,  דולה 
בחומה  העמוק  הסדק  את  חשפה  תושבים, 
וסביב  סביבו  ארדואן  שהקים  הבצורה 
כראש  הרצופה  כהונתו  שנות  ב־16  מפלגתו 
כראש  לכן  קודם  ועוד   – וכנשיא  ממשלה 

העיר שנשלטה כ־17 שנים על ידי מפלגתו.
ברורה  לא  עדיין  הקולות  "התפלגות 
הכורדים  של  קולותיהם  כי  נראה  אבל  דיה, 
הכריעו את הכף, אחרי שהחליטו לא להציב 
מועמד משלהם ולהעניק את תמיכתם למו־

את  לפתות  ניסה  ארדואן  האופוזיציה.  עמד 
הכורדים בכך שהעניק למנהיג מפלגת הפו־

אוג'אלאן,  עבדוללה   (PKK) הכורדית עלים 
שנים  תשע  זה  לראשונה  להיפגש  אפשרות 
עם עורכי דינו, ובתמורה קיבל ממנו הצהרת 

תמיכה חשובה.
לא  הכורדים  מן  ביקשו  ואחיו  "אוג'לאן 
מלחמת  כי  נראה  אבל  באופוזיציה,  לתמוך 
החורמה שאסר ארדואן נגד ההנהגה הפולי־
טית הכורדית ברמה הארצית גברה על המ־
לצת המנהיג הכורדי. ברבעים העשירים של 
באימאמאולו  התמיכה  התחזקה  איסטנבול 

לעומת הבחירות הקודמות.
"גם ברבעים העניים והדתיים של העיר, 
בהם רובע פאתיה השמרני־דתי, זכה אימא־
נראה  משמעותית.  תמיכה  לתוספת  מאולו 
לא  שנקט  האיסלאם'  'מגן  רטוריקת  שגם 
הקודמות  בבחירות  אם  לארדואן.  סייעה 
נגד  המלחמה  בראש  עצמו  את  הציב  הוא 
ברצח  משתמש  כשהוא   – האיסלאמופוביה 
את  ניצל  הפעם   – זילנד  בניו  המוסלמים 
של  המודח  נשיאה  מורסי,  מוחמד  של  מותו 

נגד  בינלאומית  חקירה  לדרוש  כדי  מצרים, 
ואף  א־סיסי  אל־פתאח  עבד  הנוכחי  הנשיא 
הטורקית  האופוזיציה  מפלגת  את  תיאר 
כמי שמחקה את א־סיסי שתפס את השלטון 
כבר  הללו  שהטקסטים  שנראה  אלא  בכוח. 

גורמים לפיהוק.
שה־ למפנה  העיקרית  הסיבה  כי  "נראה 
בהתגברות  טמונה  הערב  בבחירות  תחולל 
טור־ שרויה  שבו  החריף  הכלכלי  המשבר 
שמגיעה  ובאבטלה  המחירים  בעליית  קיה, 
ליותר מ־25% בקרב הצעירים. נושאים אלה 
היו אמנם קיימים גם לפני שלושה חודשים, 
את  הציבור  איבד  הביניים  בתקופת  אולם 
אמונו בהבטחותיו של ארדואן להביא לשי־
פור כלכלי וליישם רפורמות שיקלו על חיי 

התושבים.
להידרדר  המשיכה  הטורקית  "הלירה 
ומשקיעים חדשים מדירים רגליהם מהמדי־

נה. המתח, או נכון יותר לומר, הקרע ביחסים 
של  התעקשותו  בשל  לארה"ב  טורקיה  בין 
ארדואן לרכוש מערכות טילים נגד מטוסים 
התכלית  חוסר  וכן  מרוסיה,  אס־400  מדגם 
במעורבות הטורקית במלחמה בסוריה – כל 
אימא־ של  לנצחונו  חלקם  את  תרמו  אלה 

מאולו.
"ארדואן קטף את פירות החלטתו להציג 
לאומית,  כהכרעה  המקומיות  הבחירות  את 
המדיניים  כשליו  את  למערכה  קלע  ובכך 
להתמודד  גם  יצטרך  הוא  עתה  והכלכליים. 
עם הכשלון ברמה הלאומית. כנשיא שנבחר 
וכמי  שנים,  חמש  של  לתקופה  כשנה  לפני 
תוצאות  בפרלמנט,  מוחלט  באופן  ששולט 
הבחירות באיסטנבול לא מאיימות כרגע על 

מעמדו.
סמכויות־על  מצויות  ארדואן  "בידי 
של  חייו  את  למרר  יוכל  הוא  שבאמצעותן 
למ־ או  לעכב  החדש,  איסטנבול  העיר  ראש 
לחוקק  או  פרויקטים  לבלום  תקציבים,  נוע 
פעולתו  חופש  את  שיגבילו  ארציים  חוקים 
של אימאמאולו. ראש העיר גם צפוי לעמוד 
מחוז  מושל  את  שהעליב  כך  על  למשפט 
אורדו במסע הבחירות שלו, וארדואן מיהר 
להזהיר כי אם בית המשפט יגזור עליו עונש 
מאסר ארוך, הוא לא יכול לכהן כראש עיר. 
התביעות  תעשיית  את  שמיסד  ארדואן, 
של  למאסרם  להביא  והצליח  מעליביו  נגד 
יריבים בדרך זאת, ודאי לא יהסס להשתמש 
בכל כלי כדי לסלק את אימאמאולו מהכסא 

הטרי שרכש לעצמו אתמול.
כלים  גם  יש  החדש  העיר  לראש  "אבל 
רבים לפגוע ביוקרתו ובמעמדו של ארדואן. 
של  כלכליים  באינטרסים  לפגוע  יכול  הוא 
בינוי  תכניות  למנוע  הנשיא,  תומכי  יזמים 
בירוקר־ באמצעים  הממשלה  של  ופיתוח 
טיים, לקבוע סדרי עדיפויות חדשים בחלו־
של  מגרעון  שסובל   – העירוני  התקציב  קת 
להשתמש  ובעיקר,   – דולר  מיליארד  כ־4.5 
בכהונתו כדי לבנות את עצמו כאלטרנטיבה 

לארדואן בבחירות הבאות לנשיאות.
לארדואן  להודות  יכול  "אימאמאולו 
בכך  חוזרות.  בחירות  לערוך  שהתעקש  על 
כנגד  לשקול  האופוזיציוני  המתמודד  הפך 
לראשות  מועמדו  כנגד  רק  ולא   – הנשיא 
העיר, יילדרים. זהו מעמד שעשוי למנף את 
הלאומית,  ברמה  מפלגתו  ואת  אימאמאולו 
למתנגדי  חשוב  מסר  מעביר  ניצחונו  שכן 
מפלה  אחר  מפלה  ספגו  כה  שעד  ארדואן 
איבד  הקוסם  ולפיו  הבחירות,  במערכות 
הבחירות  למערכת  עד  מנגד,  קסמו.  את 
די  יחלפו  ולפרלמנט  לנשיאות  הבאה 
מע־ את  לשקם  יוכל  שארדואן  כדי  שנים 
שוב  ולהתייצב  המדינה,  כלכלת  ואת  מדו, 

כמציל האומה".
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לגיטימציה למחצית מהעם".
למסי־ בתגובה  אמרו  בליכוד 

"אנחנו  ברק,  של  העיתונאים  בת 
מח־ השמאל  באיך  מתערבים  לא 

אהוד  בין  שלו  המנדטים  את  לק 
ברק לבין לפיד וגנץ".

כי  הוסיף  אקוניס  אופיר  השר 
הממשלה  ראש  הוא  ברק  "אהוד 

ישראל  בתולדות  ביותר  הכושל 
– ומי שנזרק מהתפקיד בזמן הכי 

מהיר בהיסטוריה שלנו".
למסור  שהתחייב  האיש  "זה 
והעיר  ירושלים  את  לערפאת 
האינתי־ את  וקיבל   – העתיקה 

בתמורה.  ביותר,  האכזרית  פאדה 
חזרתו היא פגיעה אך ורק בשמאל 

הישראלי", דברי אקוניס.

ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק 
הודיע על הקמת מפלגה חדשה 

עושה לביתו

 ///  מאיר ברגרקריאה לסדר

תחת  לאבדון  הולכת  ישראל  שמדינת 
הנוכ־ ישראל  ממשלת  ראש  של  שלטונו 

היה  מעולם לא  חי. החיזיון האפוקליפטי 
שחור יותר. 

מיהר  הוא  ההכרזה  לאחר  שעתיים 
השני.  הערוץ  באולפני  מסריו  לדברר 
במהלך הראיון הוא נשאל האם יתכן מצב 
שבו לאחר הבחירות נראה אותו מתמקם 
לצידו של בנימין נתניהו. ברק גיחך. נראה 
לכם, השיב בזלזול וערם את ערימת הר־

פש הסדרתית נגד ראש הממשלה. 
כל  אינו  המקומיים  של  שזכרונם  רק 
כך קצר. לאורך השנים אהוד ברק העניק 

שירות פוליטי אדיב לבנימין נתניהו. 
רא־ שהצטרפה  המפלגה  תזכורת: 

היתה  השניה  נתניהו  לממשלת  שונה 
ברק.  אהוד  בראשות  העבודה  מפלגת 
שהצהיר  לאחר  אחדים  שבועות  זה  היה 
ואחרי  במהלך  לפני,  הטבעיים  לבוחריו 
בממשלת  חלילה  ישב  לא  כי  הבחירות 

נתניהו. שנתיים לאחר שזיהה שהמפלגה 
מתפוררת לו בין הידיים ומבקשת לפרוש 
עם  עצמו  הפריש  הוא   – מהממשלה 
מפלגת  את  והקים  חוט  על  בובות  כמה 
הכסא  את  הציל  שוב  ובכך  'העצמאות' 
של ראש הממשלה. עד כמה שזה יישמע 
אין  ברק,  לאהוד  הנוגע  בכל  הגיוני,  לא 
שום ערובה שהפעם הוא לא יעשה זאת 

בשלישית.  
של  לכיוונו  הראשונים  הסימנים  את 
המ־ הקמת  בעצם  מוצאים  אנו  נתניהו 

סיכוי  שום  אין  הרי  האתמול.  ביום  פלגה 
של  למפלגתו  קולו  יתן  מימין  שמצביע 
להינזק  שעשויים  היחידים  ברק.  אהוד 
הפוליטי  למשחק  ברק  של  מכניסתו 
העבודה.  ומפלגת  'כחול־לבן'  אנשי  הם 
המר־ גוש  את  מפצל  ברק  שאהוד  ברגע 
כז־שמאל, 'כחול־לבן' מאבדת סופית את 
ביותר  הגדולה  למפלגה  להפוך  סיכויה 
מנשיא  ההרכבה  מפתחות  את  ולקבל 
לא  עדיין  זה  הבחירות.  למחרת  המדינה 

אך  ממליצים   61 יהיו  שלנתניהו  אומר 
לפחות בשלב הראשון לנשיא המדינה לא 

יהיו דילמות סביב שאלת הבכורה. 
הוא  ולכן  כלפיו  הזעם  את  מבין  ברק 
המפ־ יתרון  תחת  הגוש  יתרון  על  מדבר 
המרכז־שמאל  שבגוש  רק  הגדולה.  לגה 
מכירים את הסוד הגלוי שאהוד ברק אף 
חי־ על  מדבר  ברק  הגוש.  את  מגדיל  לא 

להתחבר  רוצה  לא  אחד  אף  אולם  בורים 
אליו. ערב הבחירות האחרונות בני גנץ לא 
לפ־ סירב  גבאי  ואבי  טלפונים  לו  החזיק 

שביממות  הסיבה  וזו  המקום  את  לו  נות 
לו  החזירה  לבני  לשעבר  ח"כ  האחרונות 

תשובה שלילית. 
נכון, אהוד ברק עובד אצל אהוד ברק. 
כל עוד זה בכוחו, הוא יעשה לביתו. הבית 
כל  הימני.  או  הדמוקרטי  הבית  היהודי, 

עוד הוא בבית זה בסדר.    

הטור המלא יתפרסם אי"ה מחר 
בגליון 'המבשר שבועי' 

  המשך מעמ' ראשון

להס־  המשך מעמ' ראשון לאנשים  לעזור  שהצלחנו 
וזה  אחרת,  הזה  הסכסוך  על  תכל 

היה היעד שלנו.
מאוד  שחקנים  "אנחנו 
מה  עושים  אנחנו  רציונליים. 
קושנר.  אמר  אומרים",  שאנו 
הפלס־ המנהיגות  שנים  "במשך 

בכל  ישראל  את  האשימה  טינית 
פתירות  היו  הבעיות  הבעיות. 

הצליח  זה  רוצים.  היו  רק  הם  אם 
שבהם  בעולם  אחרים  במקומות 
טוב  עתיד  שרוצה  ממשלה  היתה 
את  לשפר  רוצים  הם  אם  יותר. 
הצבנו  הפלסטינים,  של  חייהם 

תכנית שיכולה לעזור להם".
יותר  עוד  משמעותית  אבל 
של שלושת  היתה הרוח החיובית 
ממדינות  שהגיעו  האוצר  שרי 
הפלסטיני.  החרם  למרות  האזור. 
שגשוג  שיביא  דבר  בכל  "נתמוך 
לאזור", אמר מוחמד אל ג'אדן, שר 
האוצר של ערב הסעודית. הוא לא 
ביקר את הרשות הפלסטינית אבל 
מאזן,  אבו  של  שהסרבנות  הבהיר 
לא תעצור אותו. "אני מאוד אופ־

טימי. אנו נעשה מה שהפלסטינים 
הראשונים  התומכים  אנו  יסכימו. 
מחויבות  ורואים  פלסטין  של 
שגשוג.  לה  להביא  בינלאומית 
וממשלה  פוליטית  מחויבות  צריך 

ראויה".
האמירויות,  מאיחוד  עמיתו 
היה  טאייר,  אל  חמד  בן  עובייד 
ברור עוד יותר. "צריך לתת צ‘אנס 

תצליח  שהיא  כדי  הזו.  ליוזמה 
זו  אם  בינלאומיים.  מוסדות  צריך 
היוזמה היחידה על השולחן צריך 
בפלסטי־ תמכנו  צ‘אנס.  לה  לתת 

כדי  האחרונות,  השנים  ב־15  נים 
להשאיר את הסוגיה על השולחן. 
זרק  להתקדם",  צריך  עכשיו  אבל 

רמז עבה למחמוד עבאס. 
שמא־ בחריין,  של  האוצר  שר 

רשמי,  באופן  הפסגה  את  רח 
לק־ יכול  העסקי  שהמגזר  הוסיף 
שר  האמריקנית.  התכנית  את  דם 
מנוצ'ין  סטיב  ארה"ב,  של  האוצר 
הבמה,  על  השלושה  את  שאירח 
"מה  הכוונה.  בדיוק  שזו  הדגיש 
הזה  בחדר  היושבים  את  שמאחד 
יקבלו  הזה  האזור  שתושבי  הוא 
לא  וזה  לו.  ראויים  שהם  מה  את 
למטה  מלמעלה  רק  להיות  יכול 
אלא זה צריך לבוא מהמגזר העס־

קי. ארבעה מיליארד דולר בחמש 
שניתן  סכום  זה  הקרובות  השנים 
לעמוד בו", הוסיף מנוצ'ין, בעצמו 
על  שנקרא  מצליח  עסקים  איש 

ידי טראמפ לתפקיד. 

קושנר: "ניתן ליישם את התכנית; הדלת פתוחה לפלסטינים"
  המשך מעמ' ראשון

בשבוע הקרוב: שינויים בהסדרי 
תנועה באזור העיר העתיקה בירושלים

מאת חיים מרגליות

הקרוב,  השבוע  במהלך 
בירושלים  תנועה  שינויי  צפויים 
והדרך  העתיקה  העיר  באזור 
אירוע  בשל  זאת  המערבי,  לכותל 
בימים  החומות  סביב  המתקיים 

אלה ויסתיים בסוף השבוע הבא.
שיגיע  הקהל  ריבוי  לאור 
לעומסי  צפי  קיים  למקום, 
את  הסובבים  בצירים  תנועה 
המובילים  ואלו  העתיקה  העיר 

אליהם. 
מדי  כי  נמסר  מהמשטרה 

הכני־  ,20:00 מהשעה  החל  ערב 
לעיר  יפו  שער  דרך  לרכבים  סה 
הצורך  פי  על  תחסם  העתיקה 
הגעה  לערך.   24:00 לשעה  עד 
המערבי,  הכותל  לרחבת  ברכב 
שער   – העופל  בדרך  תתאפשר 

האשפות.
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שארפן.
יותר קל מלסדר ילקוט.

להזמנות ולקבלת קטלוג: 03-55-800-22
www.sharpen-il.co.il להזמנות אונליין:

הכירו את שארפן, אתר הציוד שמציב סטנדרטים חדשים
של שפע, זמינות ומחירים משתלמים.

מגוון רחב של כל המותגים, הצבעים והלהיטים החדשים 
שיעשו לילדים שלכם שנה מוצלחת במיוחד!

הזמינו עוד היום את קטלוג הציוד ותיהנו מחוויה שלא הכרתם.

יותר מהר, יותר קל ויותר משתלם 
להזמין היום ציוד לבית הספר!
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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]

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]

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]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
 + 5ח'  דופלקס  השלושה  באזור 
מרפסת מסודר ומרווח ק"ד + מעלית 
2,610,000ש"ח  לחלוקה)  (לא  חזית 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052946]

ק"ב  210מ"ר  דופלקס  רמב"ם  באזור 
"אפיק-נכסים"  2,300,000ש"ח  חזית 

053-3128884 03-5791514
[20052945]

בניה  בסיום  מעולה  במיקום  בפ.כץ 
חזית  ק"א  מ.שמש   + גדולים  3ח' 
03- "אפיק-נכסים"  1,450,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20052944]

באזור עזרא/ויזניץ 3ח' + שלד 40מ"ר 
+ 40מ"ר בק"ק 2,250,000ש"ח "אפיק-

נכסים" 03-5791514
[20052943]

סלון  יפהפיה  ענקית   5 ויזניץ  ליד 
מעלית   + ק"ד  גדולים  ומטבח 
מושכרות!  יח"ד   3  + חניה   + חזית 
03- "אפיק-נכסים"  3,550,000ש"ח 

5791514
[20052942]

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]

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

תיווך 054-8514143
[20052878]

בני ברק | השכרה
יחידת דיור מרווחת חדשה ומפוארת 
ק"ג + מעלית במעונות ויזניץ / עזרא 

052-7624906
[20052941]

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]

בני ברק | משרדים
בגדלים  מבוקש,  באזור  משרדים 
מיידית,  מצוינים,  במחירים  שונים, 

לפרטים 052-7133387
[20052948]

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
סלונים3 בשכונת  דירה  מציאה! 
תיווך  מרפסות   2 ק"ג  כ"א   3 חדרים 

052-7607174
[20052937]

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]

צפת | השכרה
3 חד' ברחוב קרן היסוד ק"כ שמורה 

וממוזגת 052-7680349
[20052935]

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. 

3 בצפת  עשר  האחד  ברחוב 
נוף  ושמורה.  משופצת  חדרים, 
058- מיידית.  כניסה  ואויר. 

7663059
[20042250]

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]

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]

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

ממוזג. 077-3305028
[20052879]

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]

בב"ב ַ למנכ"ל  אישית  עוזרת 
13,000 ש''ח * סוכן/ת שטח  11,000-
ללקוחות קיימים + רכב צמוד, 11,000
בתרגום,  מהבית  עבודה   * ש''ח 
www. ג'ובס  גלאט  ועריכה,  כתיבה 

glatjobs.co.il 073-70-55-666
[20052940]

מזכירה לארגון חסד מהבית * מנהל 
8,000 בירושלים,  למאפייה  משמרת 
מאפה  לבית  ב'  נהג   * ש''ח   10,000 –
גלאט  לשעה,  ש''ח   40 בירושלים, 
www.glatjobs.co.il 073-70- ג'ובס

55-666
[20052939]

 * בירושלים   פאות  לחברת  מזכירה 
שיער  עיצוב  לחנות  ופאנית  מזכירה 
במרכז,  חרדי  לרו"ח  מנה"ח   * בב"ב  
לישיבה  מנה"ח   + ש''ח   10,000
יצירתית  גרפיקאי/ת    * בירושלים 
ג'ובס  גלאט  חרדי,  למוסד  מהבית 
www.glatjobs.co.il 073-70-55-

666
[20052938]

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]

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 
הכשרה  ללימודי  קבוצה  מתארגנת 
ומוקפדת  שמורה  באווירה  באומנות 
ברמה הידועה של אשת חיל. מותנה 
באין   0504154152 קבלה  בראיון 

מענה להשאיר הודעה.
[20052703]

השבת אבידה 
בנרתיק  פלסטיק  משקפים  נאבד 
053- קווים.  באוטובוס  כחול 

3190068
[20052947]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 
 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 
1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

חובות  כח     שני  מעשר  ירושלמי:  היומי  דף  יא     ערכין  בבלי:  היומי  דף 
ח-ט   ב,  עדויות  יומית:  משנה  (העמקות)     הכ"ד  הנפש  חשבון  הלבבות: 
הלכה יומית: או"ח תקלג, ד - תקלד, א    רמב"ם יומי: מלוה ולוה טז-יח  

שו"ע הרב - רב יומי: נג, טו-כא    דף היומי - זוהר: כי תשא, י-כג    חפץ חיים:
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קכד. לה"ר ב, יא  

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:138:148:118:178:158:09סו"ז ק"ש מג"א

9:099:109:099:129:119:06סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:439:449:429:469:459:40סוף זמן תפלה מג"א

10:2010:2110:2010:2310:2210:18סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:4212:4412:4312:4412:4412:41חצות היום

13:1813:1913:1913:2013:2013:17מנחה גדולה
19:5319:5019:5419:5019:5119:53שקיעת החמה

זמנים למחר

3:443:443:403:493:463:37עלות השחר
4:364:364:334:404:384:31זמן ציצית ותפילין

5:355:415:315:395:385:34הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 אהרונוביץ  סנטר פארם 050-8900376 דרך חברון 101    בני ברק סופר פארם בית האומות ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופר פארם  סופרפארם מינסטור 12, ב"ב    תל אביב
077-8881720 077-8880920 רח' רבינדרנט טאגור 32 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופר פארם מגדל שלום בית מילמן

סופר פארם  8656670 מרכז מסחרי ק' נורדאו    חיפה פולג רח' אחד העם 9  מהשעה 19:00עד 24:00    נתניה
165 הלל  אבא   - איילון  קניון   077-8880100 סופרפארם גן  רמת      54 גולן  שמחה   077-8880077/71 קניון גרנד 

סופר  6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד אהרון מהשעה 8:00 עד 01:00    חולון
פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 

03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.24-
אתמול: 211.24-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
32-20

תל אביב
29-24

חיפה
30-23

גולן
33-19

טבריה
38-24

גליל
31-18

באר שבע
36-22

אילת
42-29

מזג האויר
הקלה בעומס החום

היום - מעונן חלקית עד בהיר. 
ירידה קלה בטמפרטורות אך 
עדיין יהיה חם מהרגיל. תחול 

הקלת מה בעומס החום.

שישי - מעונן חלקית עד נאה. 
תחול ירידה קלה נוספת של 

הטמפרטורות והן תהיינה 
רגילות בעונה. תורגש הקלה 

בעומס החום.

שבת - מעונן חלקית. 
הטמפרטורות יהיו רגילות 
לעונה. עד שעות הצהרים 

בצפון הארץ ובמישור החוף 
יתכן גשם מקומי קל.

ראשון - בהיר עד מעונן חלקית. 
עליה קלה בטמפרטורות.

ראשוןשבתשישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466
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הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
 לחוק התכנון 
ק עע

הודעה על פי סעיף 149
ן ק ע

1965
קק

והבניה תשכ"ה – 
סלר יחזקאל אורבך חיים גרינפלד אליעזר הגיש/ו 

9659 ה תש ה הוה תש ה ה
201900387

ע
מספר:  בתכנית  זו  לועדה  בקשה 

ג ך ךזק ק

עיקרי  זמין תוספת שטח  ***רישוי  מהות בקשה: 
קק

ומרפסות שמש בקומות א' ב' ג' וחדרי גג + שיפור 
ק ן קק ן ק

מיגון + פרגולות בטון ומרפסת גג בבניין בן שלוש 
גג ג ת ק קת

בכתובת:  מפולשת.  עמודים  קומת  מעל  קומות 
ן ן גג ת ן ת ג ן שלושג ן ן גג סת ומר טון רגולות גון מ

חלקה: 
ת תת תו

בני ברק גוש: 6122 ברחוב אבן גבירול 29
ת ק ע ת קומתק מעל קומות

.105
קק

 % מותרים  בניה   % ב-  מגורים  ביעוד:   
קק ןן

1755
הגג  בקומת  נסיגה  ביטול   .

ת ה
1 הבאות: בהקלות 

ג ע

105 לתכנית/יות  בהתאם  שלא  וזה  מערב.  בצד 
ת ק קומתגה גה ס טול . ת ה ת קהק

בהתאם  הודעה  במקום.  החלות   
ת ת ת הת ה

2 /ד/  105 /ב, 
 ב' ישן) (לתקנון התכנון והבניה) 

הת עה ה ק התאת הודעה . מקו חלות
לתקנות 36 (ב) (2

,,

הודעה  מתן  ללא   .
ה) ה ן הת ן ה)ק וה ון הת ון

2016
קק

 – תשע"ו  בניה),  (רישוי 
ן) ) ( )) קק

 (ב), נוכח העדר 
ע ען ן

לזכאי לקבל הודעה לפי סעיף 36
ע ת ה), ע( ת ה), )

מענו של הזכאי. כל המעוניין יכול לעיין בבקשה 
הע ,( העדר( ח ו ,( ) ף ע עה ה ק ףז סע ל הודעה ל לק א לז

בני  בעירית  המקומית  הועדה  במשרדי  האמורה 
ק ן קן ן ן

ברק. בשעות קבלת קהל ורשאי להגיש התנגדות 
ת ע ת ק ה ה ע ה ה תה ע ת ק ה ה ע ה ה ה

מיום  יום  14 תוך  המקומית  לועדה  מנומקת 
קה ת ק ת ע קק ק ע ק

פרסום זה. קבלת קהל: ימים א', ג' ה' בין השעות 
תוך ת המקומ לועדה ומקת תוךמ ת המקומ לועדה ומקת מ

.15:30  - 17:00 בין השעות ג'  יום   .
, ,ק ק

10:00
קק

 -  13:00
אברהם רובינשטיין יו"ר הועדה המקומית 
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הודעות חוק תכנון ובניה - 27/06/19
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לקבלת הקטלוג
ומידע על יעדים
נוספים:
tourolam@gmail.com
www.tour-olam.co.il

חייגו עכשיו: 03-5791710

סרפהאוס
המיקום המושלם באוסטריה
שבו אוויר ואווירה נפגשים

  בכשרות המהודרת של הרב ד. ש. זולדן שליט“א
מו“צ קהילת סרט ויזניץ חיפה

א‘ תמוז
עד04.07 

כ“ה אב
 26.08

1991 -
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500

*3138

5

**

04.06.19-22.8.19
15

RoniD@cocacola.co.il 44

קנדה מאמצת את הגדרת האנטישמיות החדשה
מאת א. למל

כי  הודיעה  קנדה  ממשלת 
האנטישמיות  הגדרת  את  תאמץ 
של הברית הבינלאומית של ארגון 

.(IHRA) השואה
ולרב  למורשת  הקנדי  השר 
הכ־ רודריגז  פאבלו  תרבותיות 

את  המאמצת  ההחלטה,  על  ריז 
כוח  של  האנטישמיות  הגדרת 
המשימה הבינלאומי להנצחת זכר 
”אסט־ במסגרת   (IHRA) השואה 

רטגיית האנטי־גזענות“ שלהם בין 
השנים 2019-2022.

אומרת  החדשה  ההגדרה 
תפיסה  כל  היא  אנטישמיות  כי 
שעשויה  יהודים,  כלפי  מסוימת 
כלפיהם.  כשנאה  להתבטא 
של  ופיזיים  מילוליים  ביטויים 
יהודים  כלפי  מופנים  אנטישמיות 
או שאינם יהודים ו/או כלפי רכו־

שם, או כלפי מוסדות קהילה ודת 
יהודיים.

והכ־ אנטישמיות  על  הוועדה 
דוגמאות  הוסיפה  שואה  חשת 

סיוע  "קריאה,  ההגדרה:  להבהרת 
או הצדקת רצח או פגיעה ביהודים 
בשם אידיאולוגיה קיצונית או בשם 

תפיסה דתית קיצונית.
דמוניות,  שקריות,  "האשמות 
היהודים  נגד  סטריאוטיפיות  או 
היהודים  של  כוחם  לגבי  או  כולם 
בדבר  המיתוסים  כגון  כקולקטיב, 
על  או  גלובלית  יהודית  מזימה 
בתקשורת,  שולטים  שיהודים  כך 
חב־ מוסדות  או  ממשלה  כלכלה, 

רתיים אחרים.
"האשמת היהודים כעם על כך 
אמתיות  לעוולות  אחראים  שהם 
ידי  על  שנגרמו  מדומיינות  או 
או  יהודים  קבוצת  או  בודד  יהודי 

אפילו פעולות של לא יהודים.
המנגנונים  ההיקף,  "הכחשת 
הביצוע  או  הגזים)  תאי  (דוגמת 
המכוון של רצח העם היהודי בידי 
במהלך  ועוזריה  תומכיה  גרמניה 

השואה האיומה.
או  כעם  היהודים  "האשמת 
או  השואה  בהמצאת  ישראל  את 

בהגזמת היקפה.
על  יהודים  אזרחים  "האשמת 
לישראל  יותר  נאמנים  שהם  כך 
של  לכאורה  להעדפותיהם  או 
יהודים בעולם מאשר לאינטרסים 

של מדינתם.
היהודים  של  זכותם  "הכחשת 
על  לדוגמא  עצמית,  להגדרה 
מדינת  של  קיומה  כי  הטענה  ידי 

היהודים היא גזענית.
כלפי  כפול  במוסר  "שימוש 
לנהוג  ממנה  ודרישה  ישראל 
בצורה שאינה נדרשת מאף מדינה 

דמוקרטית אחרת.
ובסמלים  בדימויים  "שימוש 
כגון  הקלאסית,  האנטישמיות  של 
עלילת דם, כדי לתאר את ישראל 

או את הישראלים.
של  מדיניותה  בין  "השוואה 

ישראל לבין המדיניות הנאצית או 
של  מעשיה  על  האחריות  הטלת 

ישראל על כל היהודים".

שיאסוצ'י
אחת בחופשה וחופים הרים

עוֹלם, עשירי ע"י המועִדפת הנופש עיר
השחור הים וֹלחופי הֱקווֱקז הרי ֹלמרגֹלות

ֹלסוצ'י ושוב הֹלוך טיסות
וחזרה התעופה משִדה העברות

כריכים + פנסיון חצי גורמה ארוחות

ברביֱקיו וערב ֹלצהריים

מתוֱקה פינה + חמה שתייה פינת
כנסת בית

מִדהימים במֱקומות טיוֹלים ימי 4

20-27/08 - אב כו' - יט' | 13-20/08 - אב יט' - יב'
נחשוני משה הרב בהשגחת ֹלמהִדרין כשר גֹלאט | ֹליֹלות 7 / ימים 8

סוצ'י - חוטור רוזה ראִדיסון מֹלון

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)

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

חבילות 2-3-4 לילות

מחיר לילד עד גיל 17

חדש! 10 תשלומים

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

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 4 במלון תהנו מחדרים מחודשים ומשודרגים. פנסיון מלא:
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.

דודי לינקר ילד הפלא

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

הפרלמנט בקנדה


