
בתום פעילות מודיעינית ומבצעית:

נלכד המחבל שביצע את פיגוע הדריסה ליד חיזמא
המחבל חשוד בדריסת החיילים סמוך לכפר חיזמא ^ בצה"ל מאשרים כי מדובר בפיגוע דריסה

מאת סופרנו הצבאי

מודי־ פעילות  בתום  במוצ"ש, 
עינית ומבצעית משותפת של צה"ל 
בד־ החשוד  המחבל  נעצר  ושב"כ, 
ריסת החיילים במוצ"ש סמוך לכפר 

חיזמא. כך נמסר מדובר צה"ל.
האירוע  של  ראשוני  מתחקור 
דריסה,  בפיגוע  מדובר  כי  עולה 
במהלכו המחבל זיהה את החיילים 
ששהו בנקודה לצד הדרך במהלך 

משימה מבצעית ודרס אותם.
כתוצאה מפגיעת הרכב נפצעו 
שלושה חיילים באורח בינוני ושני 
חיילים נוספים באורח קל. הפצו־

רפואי  טיפול  לקבלת  פונו  עים 

בבית חולים.
בתום  נתפסו  ואביו  המחבל 
של  במחסום  ובידוק  סריקות 
בעקבות  במרחב,  צה"ל  כוחות 
שב"כ.  של  מודיעינית  פעילות 

כוחות  לחקירת  נלקחו  השניים 
כי  נמסר  צה"ל  מדובר  הבטחון. 
"צה"ל ימשיך לפעול לשמירה על 
לסיכול  ויפעל  במרחב  הבטחון 
נסיונות פיגוע וללכידת מחבלים".

איראן מאיימת: "מדי חודשיים ניסוג מסעיף נוסף בהסכם הגרעין"
אתמול הודיע המשטר האיראני באופן רשמי כי החל להעשיר אורניום לרמה של חמישה אחוזים

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

המשטר האיראני החל אתמול 
הגר־ בהסכם  נוסף  סעיף  בהפרת 
של  לרמה  אורניום  העשרת  עין: 
ההסכם  פי  על  אחוזים.  חמישה 
אורניום  להעשיר  איראן  יכולה 
עד לרמה של 3.67 אחוזים בלבד. 
ערוכים  הם  כי  הבהירו  האיראנים 
שיר־ כמות  בכל  אורניום  להעשיר 

צו ולכל רמה שירצו. 
איראן  הפרה  שעבר  בשבוע 
סעיף אחר בהסכם, כשצברה יותר 
אורניום  של  קילוגרמים  מ־300 
אחוזים,   3.67 של  לרמה  מועשר 
הסכם  פי  על  המותרת  הכמות 

הגרעין. 
על  למו"מ  האיראני  הנציג 
עראקצ'י,  עבאס  הגרעין,  הסכם 
הצהיר אתמול כי אחת לחודשיים 
בהסכם  נוסף  מסעיף  ארצו  תיסוג 

הגרעין. 
ההת־ בכל  עמדה  "איראן 

ההס־ במסגרת  שלה  חייבויות 
ארצות  "אך  עראקצ'י,  אמר  כם", 
החלק  במילוי  נכשלו  אירופה 
להמ־ נסכים  לא  בהסכם.  שלהן 
עוד  כל  ההסכם  את  וליישם  שיך 

כבדות,  סנקציות  עלינו  מוטלות 
ואירופה אינה מוצאת דרך לעקוף 

אותן". 
שא־ הצעדים  "כל  לדבריו: 

הנסיגה  במסגרת  מבצעים  נו 

הפיכים,  צעדים  הינם  מההסכם 
אם  בקלות,  מהם  לחזור  ונוכל 
המדינות  ושאר  אירופה  וכאשר 
החתומות על ההסכם יתחילו לכ־

בד אותו ולעמוד ביעדים שנקבעו 

במסגרתו". 
המובילות  המדינות  מנהיגי 
באירופה גינו את הצעד האיראני, 
חמורה  בהפרה  מדובר  כי  ומסרו 
של הסכם הגרעין. הם הבהירו כי 
יפעלו להביא לכך שאיראן תחזור 
בה מצעדים אלו, ותיישם את הס־

כם הגרעין במלואו. 
רוחאני  הזהיר  שעבר  בשבוע 
"תעשיר  שאיראן  אירופה  את 
לכל  שנרצה,  רמה  לכל  אורניום 
נעבור  אנחנו  לה,  שנזדקק  רמה 
הוא  אחוז".   3.67 של  הרמה  את 
מחויבת  תהיה  "איראן  כי  הוסיף 
שהצד  זמן  כל  הגרעין  להסכם 
אנו  להסכם.  מחויב  יהיה  השני 
ולאירופה  לאמריקה  מציעים 
לחזור לשולחן המשא ומתן, לכבד 
את החוק ולקיים את התנאים של 
לא  מעולם  איראן  הגרעין.  הסכם 
לה־ ביחס  רגשנית  בצורה  פעלה 

סכם הגרעין".
על  איראן  הודעת  לקראת 
שוחח  ההסכם,  מגבלות  הפרת 
עם  רוחאני  חסן  איראן  נשיא 
מקרון.  עמנואל  צרפת  נשיא 
שני  כי  השיחה  בתום  אמר  מקרון 

הצדדים הסכימו לבדוק אפשרות 
לחדש את המגעים בנוגע לסוגיית 
הגרעין. עוד נמסר כי רוחאני דחק 
אירופה  במדינות  השיחה  במהלך 
הסכם  את  להציל  מנת  על  לפעול 

הגרעין. 
ארמון  שפרסם  בהודעה 
כי  נמסר  השיחה  לאחר  האליזה 
החלטת  את  מגנה  מקרון  הנשיא 
הנשיאות  בארמון  אולם  איראן, 
על  אין  זה  בשלב  כי  הדגישו 
השולחן אופציה להפעלת המנגנון 
להשבת  הגרעין  בהסכם  שנקבע 

הסנקציות על איראן.
הסכם הגרעין עם איראן מטיל 
אורניום,  העשרת  מגבלות  עליה 
לאגירת  להוביל  עשויה  שהפרתן 
וברמה  בהיקף  מועשר  אורניום 
גרעיני.  נשק  לפיתוח  הדרושים 
מפעילה  היא  כי  מכחישה  איראן 
אולם  גרעיני,  נשק  לייצור  תכנית 
וכן  ישראל  שחשפה  מסמכים 
וסבא"א  ארה"ב  של  חקירות 
איראן,  להצהרות  בניגוד  כי  העלו 
לפחות בעבר היא הפעילה תכנית 
נשק סודית שמטרתה פיתוח נשק 

גרעיני.
נתניהו בקריאה לאירופה: "הטילו סנקציות על 

איראן"; בריטניה וצרפת: "מחויבות להסכם"
רה"מ התייחס להודעתה של טהראן, לפיה עברה את רף העשרת האורניום שהותר בהסכם הגרעין ^ שר 

החוץ האיראני זריף: "הצעדים שעשינו הפיכים" ^ מקרון הציב דד־ליין

מאת כתב 'המבשר'

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ישיבת  במהלך  אתמול  התייחס 
בסוגיה  להתפתחויות  הממשלה 
טהראן  של  ולהודעתה  האיראנית 
מעבר  אורניום  שתעשיר  כך  על 
הגרעין.  בהסכם  שהותר  למה 
לידידיי  קורא  "אני  כי  אמר  רה"מ 
גרמניה.  בריטניה  צרפת,  ראשי 

הזה  ההסכם  על  חתמתם  אתם 
את  יעשו  שהם  שברגע  ואמרתם 
חריפות  סנקציות  יהיו  הזה  הצעד 
אתם?  איפה  שואל  ואני  שינקטו. 
ידיעה  מתוך  אלא  בהתרסה,  לא 
ומה  ההיסטוריה  של  משותפת 
טוטליטריים  שמשטרים  קורה 
תוקפניים יכולים לעבור את הגבול 
מאוד  שמסוכנים  דברים  לקראת 

לכולנו". 

שהבט־ הפעולות  את  "תנקטו 
חתם, תטילו את הסנקציות", אמר 
עושים.  שלנו  את  "אנחנו  נתניהו. 
התו־ נגד  פועלים  הזמן  כל  אנחנו 
לה  נותנים  ולא  האיראנית  קפנות 
להתבסס בסוריה, אנחנו מקיימים 
לקיים  מכם  מבקש  שאני  מה  את 

בתחום שלכם". 
מקרון,  עמנואל  צרפת,  נשיא 
להצהרה  גינוי  הודעת  פרסם 
מאשים  שהוא  תוך  האיראנית, 
הת־ את  "הפרה  כי  איראן  את 

הגרעין.  מהסכם  חייבויותיה" 
מקרון חזר פעם נוספת על המועד 
לפיו  לאיראן,  שהציב  האחרון 
לה־ אמור  הצדדים  בין  הדיאלוג 

לא  אולם  ביולי,  ה־15  עד  תחדש 

זה.  תאריך  לאחר  יקרה  מה  פירט 
למקרון  המקורב  מקור  בינתיים, 
יופעל  לא  עתה,  לעת  כי  אמר 
המנגנון לפתרון סכסוכים שנקבע 

בהסכם הגרעין. 
פרסם  הבריטי  החוץ  משרד 
נותרה  "בריטניה  לפיה  הודעה 
הגרעין  להסכם  לחלוטין  מחויבת 
עם איראן, אך על טהראן להפסיק 
האחרונות  הפעולות  כל  את  מיד 
ולמלא  אחורה  לחזור  שביצעה, 
פועלים  אנו  התחייבויותיה.  אחר 
המדינות  עם  פעולה  בשיתוף 
באשר  בהסכם  החברות  האחרות 
אל  בעתיד".  שיינקטו  לצעדים 
הצטרף  והבריטי  הצרפתי  הגינוי 
גם  החתומה  גרמניה  מצד  גינוי 

היא על הסכם הגרעין.
הגרמני  החוץ  משרד  דובר 
האיראנית  להודעה  התייחס 
מאוד  מודאגים  "אנחנו  כי  ואמר 
חו־ שהיא  איראן,  של  מהודעתה 

כפי  האורניום  העשרת  מרף  רגת 
והוסיף,  הגרעין",  בהסכם  שנקבע 
לעצור  לאיראן  קוראים  "אנחנו 
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חיים יחזקאל גרוס
ב"ר יעקב יצחק הי"ו
ישיבת בעלזא חיפה
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אסתר בריסק
ב"ר רפאל הי"ו
סמינר בית מלכה ב"ב
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בחסות:

בשעה 12 בלילה בדיוק! מחר יום שלישי, ו' תמוז 09/07

היום 
ב-600

עוד יומיים 
ב1,600,000

הרגע 
האחרון!

 בני ברק  ירושלימ  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעינ עילית  אלעד  רכ�ימ  טבריה  צפת  בארות יצחק

 חסד
תמיד תצאו בזול

בשמ ה' נעשה ונצליח!

45-50) 10

 058-3208091
Nof0583208091@gmail.com

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

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

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

מחאת ההורים: מאות הפגינו ברחבי הארץ 
להסדרת הפיקוח על הגנים הפרטיים

פורסמו ממצאי התחקיר על 
הפעולה שכשלה בחאן יונס: 

סא"ל מ' נהרג מירי חברו; הכוח 
נחשף בגלל שורת תקלות

/ עמ' ג

מאת חיים מרגליות

הורים  מאות  הורים:  מחאת 
בארץ,  מקומות  בכמה  הפגינו 
הפיקוח  הסדרת  אי  על  במחאה 

על הגנים והמעונות הפרטיים. 
לת־ נחסמו  המחאה  במהלך 

מרכזיים.  כבישים  מספר  נועה 
לתנועה  נחסם  אביב  בתל  כך 
אבן  רחוב  מכיוון  קפלן  רחוב 

גבירול עד דרך מנחם בגין.
מחאה  התקיימה  במקביל 

בי־ הממשלה  ראש  מעון  מול 
חסמה  והמשטרה  רושלים, 
ארלוזורוב.  רחוב  את  לתנועה 
כמו כן התקיימה הפגנה בצומת 
ובעקבות  אביב,  בתל  עזריאלי 
חסמה המשטרה באופן יזום  כך 
את דרך מנחם בגין, רחוב קפלן 
נח־ התחמושת  גבעת  רחוב  וכן 

אלון  יגאל  מרחוב  לתנועה  סם 
עד דרך מנחם בגין. הפגנה הת־

ובעקבותיה  בחיפה,  גם  קיימה 
שד'  רחובות  לתנועה  נחסמו 

במרכז  הלבנון  ושער  הנשיא 
הכרמל.

להטיל  קראו  המפגינים 
החינוך  מסגרות  על  גם  פיקוח 
בעקבות  זאת   ,0-3 גילאי  של 
מטפ־ על  שהוגש  אישום  כתב 

בגן.  פעוטות  מכה  שתועדה  לת 
מקרי   18 כלל  האישום  כתב 
ישע.  בחסר  ותקיפה  התעללות 
החליט  הפרקליטות,  לבקשת 
תשאר  היא  כי  המשפט  בית 

במעצר.

  המשך בעמ' ב

נתניהו מציג את ארכיון תוכנית הגרעין האיראנית, אשתקד
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המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

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

להמשיך בהקטנת הרגולציה
בהישגים  אתמול  התברך  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בהורדת הרגולציה. ואכן יש סיבה למסיבה. במדד הרגולציה של 
ארגון ה־OECD שמתפרסם פעם בחמש שנים ומבוסס על 1,500
אנרגיה  תחבורה,  ובהם  השונים,  הכלכליים  בענפים  פרמטרים 
ותקשורת. במדד של 2013 דורגה ישראל במקום הלפני אחרון, 
17 ישראל  הקדימה   2018 של  במדד  למקסיקו.  טורקיה  בין 

מדינות, תוך שהיא עוקפת מדינות מתקדמות רבות ותפסה את 
מקום ה־18. אלא שאזרחי ישראל טרם חשים בזאת. הבירוקרטיה 
OECDה־ במדד  משהשיפור  יותר  נחלשה.  טרם  הישראלית 
חסמים  של  הסרתם  היא  משמעותו  דרך  פריצות  על  מלמד 
עלייה  שנים.  לפני  לבטלם  היה  שצריך  חכמים  ולא  מיושנים 
והחלשת  מחשבתית  מהפכה  מכך.  יותר  מחייבת  במדד  נוספת 
והם  קיומם  את  שמבטיחה  היא  שהרגולציה  פקידים  של  כוחם 
החוק.  בשם  יוזמות  ולטרפד  להמשיך  כדי  בקרנותיה  נאחזים 
כלכלנים הוכיחו כי שחיתות ממסדית עומדת ביחס ישר לעוצמת 
הרגולציה, ויוכיחו פרשיות השוחד ברשויות המקומיות. קבלנים 
עוקפים  הרגולטורית  הבירוקרטיה  בגלגלי  שנשחקים  ויזמים 

אותה באמצעים לא כשרים. 

ראש הממשלה הגיש אתמול לממשלה את ספר הפחתת הנטל 
הרגולטורי השנתי ומפרט מה עשו משרדי הממשלה השונים כדי 
להפחית רגולציה מיותרת בתחומי אחריותם. שלושת המשרדים 
ומשרד  החקלאות  משרד  התחבורה,  משרד  היו  בכך  שהצטיינו 
הסביבה,  להגנת  במשרד  ואחריו  הבריאות,  במשרד  המשפטים. 
ניכר שיפור לעומת הדו"ח הקודם ובכל זאת עניינים רבים טעונים 
השונים,  הממשלה  משרדי  של  תכניות   58 מציג  הספר  תיקון. 
שיובילו לחסכון ישיר בעלויות למשק של כ־1.5 מיליארד ש"ח 
בכל שנה, ויביאו לחסכון בימי המתנה לאישורים של למעלה מ־7
מיליון ימים בכל שנה. תכנית החומש הממשלתית להפחתת נטל 
בשנתיים  הוחלט  עליהם  הצעדים  עם  בצירוף  אשר  הרגולציה, 
הקודמות צפויה להביא לחסכון מצטבר שנתי קבוע של למעלה 

מ־4 מיליארד ש"ח ולמעלה מ־49 מיליון ימי המתנה.

כמו תמיד המבחן של תכניות ממשלתיות הוא הביצוע שלהם. 
גורמים שונים בשירות הממשלתי וכן ארגוני שמירה על החוקים 
אתמול  אמר  נתניהו  במאמץ.  ולחבל  מוקשים  להניח  עלולים 
קפיצה  עוד  רוצה  אני  בזה,  מסתפק  לא  "אני  הממשלה  בישיבת 
קדימה. אני לא רוצה להיות במקום טוב באמצע, באמצע זה לא 
מקום טוב. אני רוצה להיות אחת המדינות הפחות בירוקרטיות, 
פחות רגולטוריות בעולם, משום שהדבר הזה פירושו כסף לכיס 
יורגשו  שהתוצאות  כדי  להתאמץ  הממשלה  על  הצרכן".  של 
ה־ של  הרגולציה  על  הבא  הדו"ח  הפרסום  לפני  עוד  בעליל 

OECD ב־2024.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

אמת נעדרת
את  לשכתב  קל  כמה 
כשה־ בייחוד  ההיסטוריה, 
הצי־ והזכרון  חולפות  שנים 

בורי מתעתע.
ריבלין  המדינה  נשיא 
בעיתונות  אתמול  צוטט 
הממשלה  ראש  על  כאומר 
(בטקס  שמיר  יצחק  דאז 
שנים  שבע  במלאות  אזכרה 
שמיר  "מורשת  כי  למותו) 
להבין  מאיתנו  תובעת 
יחד,  ההליכה  עוצמת  את 
אישית,  מפסילה  להישמר 
העלו־ ומדון,  מריב  מפירוד, 

לים לגלוש בקלות רבה מדי 
אחים  לשנאת  אלים,  לשיח 

ולהרס הבית".
כבר הורגלנו לכך שנשיא 
הזדמנות  כל  מנצל  המדינה 
מנת  על  לפתחו  שאורבת 
הממשלה  ראש  את  לנגח 
שבין  הׁשוֹנּות  את  ולחדד 
רוחו,  הלך  לבין  שלו  הגיגיו 
מעשיו ודרך החיים של ראש 
היא  האמת  אבל  הממשלה. 
יכו־ האמורים  שהמשפטים 

באותה  מופנים  להיות  לים 
לאויביו  שאת,  וביתר  מידה, 
משום  הממשלה,  ראש  של 
על  היום  המעלים  אלו  שהם 
דמותו.  ואת  אותו  המוקד 
קורא  מבלפור",  "העבריין 
לו ברק בפרסומים רשמיים. 
מה זו אם לא הסתה פרועה. 
השי־ לכך,  מעבר  אולם 

שמיר  של  בדמותו  מוש 
העקבי  הממשלה  (ראש 
יש־ שידעה  ביותר  והנאמן 

לשלום  ומעולם,  מאז  ראל 
כדמות  ושלמותה)  הארץ 
ומפייסת  שלום  משכינת 
משום  דווקא  לאמת.  חוטא 
שלו  הפנימית  באמת  שדבק 
ללא חת, שמיר היה האחרון 
אישית  פסילה  מפני  שנזהר 

או פירוד. 
שמיר,  יצחק  לי  כתב  כך 
כשכ־ ידו,  בחתימת  במכתב 

הממשלה  ראש  היה  לא  בר 
את  למלא  המשיך  כי  אם 
מן  כח"כ  הקדנציה  כל 
בנימין  יורשו,  בעוד  השורה 
תחתיו  לכהן  נבחר  נתניהו, 
הת־ שמיר  הליכוד.  כיו"ר 

ליריבות  להתייחס  אז  בקש 
המפלגת  והמחנאות  העזה 
בייחוד  בליכוד,  אז  ששררה 

בין נתניהו לבין דוד לוי. 
"פשרה  כתב:  הוא  וכך 
הטוב.  הפתרון  תמיד  איננה 
יש ללמד את האנשים לכבד 
הדמוקרטיות  התוצאות  את 
בהן.  רצו  לא  הם  אם  גם 
דברים  אחרת".  דרך  אין 
לא  את  שהזכירו  כדורבנות 
בשם  שבהן,  הפעמים  מעט 
ההכרה הפנימית שלו בדרך 
לא  לנקוט,  יש  שבה  הנכונה 
את  במקום  להעמיד  היסס 
שר החוץ שלו, דוד לוי, ואף 
שלו,  העלבון  את  לספוג 
היה  לבקרים  כשחדשות 
שאן  בבית  בביתו  מסתגר 

לאות מחאה. 
ליל המיקרופונים הגדול 
של  בעיצומו  שבמהלכו, 
ממשלה,  כראש  שמיר  נאום 
את  בנצלו  שרון  אותו  קטע 
ושאג  המרכז  כיו"ר  תפקידו 
חיסול  בעד  "מי  למיקרופון: 
גם   – ידו"  את  ירים  הטרור 
הוא לא בדיוק ייצג את הסו־

בלנות ההבלגה וההכלה. 
יש  שבו  משהו  יש  אם 
נס  על  שמיר  את  להעלות 
עקרונו־ על  עמידתו  זוהי 

תנאי.  ובכל  מצב  בכל  תיו 
ניצח  שבהן  הבחירות  ערב 
לי  אמר  נתניהו  לראשונה 
לציטוט  עליו,  בראיון  שמיר 
"אני  להסס:  בלי  ולייחוס, 
הייתי  אחרת,  נוהג  הייתי 
מנהיג אחרת, אבל אני תומך 

בליכוד. נקודה".
במקום לייחס לו תכונות 
המס־ את  יותר  שהולמות 
כדאי  הסופד,  את  ולא  פיד 
לסטות  ולא  באמת  להיזכר 

ממנה.

אמת נדרשת
שנים  חמש  במלאות 
לצוק איתן, שבה התקשורת 
לעסוק במצבם הבלתי נסבל 

של יישובי העוטף.
טו־ לא  בתקשורת  איש 

הרהב  דברי  את  להזכיר  רח 
המשפחה  ראש  שרון,  של 
בהם  השערוריות,  מחוות 
הבטיח כי מרה תהיה אחרית 
ארגוני הטרור אם טיל אחד 

ייפול מעזה לאחר הגירוש.

אמת מה נהדר
שמחה  של  ימים  שבוע 
בני  ועל  עליי  עבר  בטהרתה 
בכורי  בני  בהינשא  ביתי 

בשעטומ"צ. 
הזה,  השבוע  כתום 
המקום  אל  רגליי  הוליכוני 
מדי  פוקד  אני  אותו  הקדוש 
ובא  כשמתרגש  בשנה,  שנה 
יום ג' בתמוז, יום הסתלקות 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  ורבי  מורי 

מליובאוויטש זצוק"ל.
הק־ ליום  ונראה  סמוך 

עם  רגליי,  היו  עומדות  דוש 
המוני בית ישראל מכל החו־

גים והעדות, בחלקת מחוקק 
הקדוש.  ציונו  אוהל  ספון, 
לעורר רחמים. להודות מלב 
הומה על העבר. לבקש בלב 

נרגש על העתיד.
קטונתי מכל החסדים.
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*בית  הכנסת המרכזי 
*מרכז לשיעורי תורה  

*כולל ערב 
ע

*כולל בעלי בתים 
עע

*אוצר הספרים 
*עצרות חיזוק מרכזיים

בית המדרש המרכזי
לתורה ותפילה

"היכל יצחק"
רח' חפץ חיים 6
מודיעין עילית

לע"ש הרה"ג ר' יצחק שלזינגר ז"ל ' "ל"

חשד לאירוע תג מחיר בעוורתא
מאת חיים מרגליות

חשד  חוקרת  המשטרה 
עוורתא  בכפר  מכיר  תג  לאירוע 
בעקבות  זאת  שומרון.  שבגזרת 
שנגרם  נזק  על  מתושבים  תלונה 

למספר כלי רכב בכפר.
בנוסף אותרו כתובות בעברית 
מהמ־ במקום.  מבנה  של  קיר  על 

משטרה  כוחות  כי  נמסר  שטרה 
לכפר,  נכנסו  צה"ל  כוחות  בלווי 

נאספו ממצאים ונפתחה חקירה.

שני הרוגים בתאונות דרכים דרישה לפתוח בחקירה בעקבות הדלפת 
חומרים על ההרוג מירי השוטר

מאת חיים מרגליות

הממשלתית  היחידה  ראש 
במשרד  בגזענות  המאבק  לתיאום 
פנה  זנה,  אווקה  עו"ד  המשפטים, 
ד"ר  לממשלה,  המשפטי  ליועץ 
ממנו  וביקש  מנדלבליט,  אביחי 
בגין  פלילית  חקירה  על  להורות 
מה־ חסוי  פלילי  במידע  שימוש 
סלמון  המנוח  של  הפלילי  מרשם 
אתיופיה  יוצאי  לקהילת  בן  טקה, 
שנהרג מירי שוטר. הפניה נעשתה 
רובם  שונים,  פרסומים  רקע  על 
בהם  ומכפישים,  מבוססים  בלתי 

ה'מכביד',  הפלילי  עברו  על  דווח 
לכאורה, של טקה.

הוא  זנה  עו"ד  ששלח  במכתב 
של  בפרטיותו  הפגיעה  כי  מציין 

המנוח חצתה כל גבול והיא מהווה 
לכאורה,  חמורה,  פלילית  עבירה 
שיש לחקור אותה. לדבריו, הפצת 
רמיסה  תוך  נעשית  הנ"ל  המידע 
גסה של איסורי החוק, ויש למצות 

את הדין עם האחראים לכך.
ההתנהלות  "אופן  לדבריו, 
ממשי  חשד  מעלה  המפיצים  של 
בין  הפלילי,  המידע  הפצת  כי 
באופן  אם  בין  מדויק  באופן  אם 
מנת  על  במזיד  נעשתה  מסולף, 
לצייר את המנוח כמי שאינו קרבן 
ובמש־ ז"ל  במנוח  הפגיעה  תמים. 

פחתו היא כפולה: מעבר לפגיעה 
גם  כאן  יש  הקרבן,  של  בפרטיותו 
הפר־ כאשר  הטוב,  בשמו  פגיעה 

להשמיץ  כדי  נעשו  הללו  סומים 
לסדר  כך  על  לעבור  ואסור  אותו, 
היום, קל וחומר אם מקור המידע 
בידי  להיות  שאמור  ממרשם  הוא 

רשויות המדינה בלבד".

ירושלים: סגן ראש העיר הרב דייטש בסיור בהר 
הזיתים לקראת הילולת ה'אור החיים' הקדוש 

לראשונה: עיריית ירושלים מתקצבת את ההיערכות הלוגיסטית לקליטת המוני המתפללים

בני ברק: ראש העיר הרב רובינשטיין 
ביצע נסיעות פתע בתחבורה הציבורית

הרב אברהם רובינשטיין: "הדוחק והצפיפות באוטובוסים בבני ברק חמורים ויש 
לפעול בדחיפות למען נוחות הנסיעה של תושבי העיר"

מאת מאיר קליין 

הילולת  יום  לפני  שבועיים 
בתמוז,  בט"ו  הקדוש  החיים  האור 
התקיים השבוע סיור עבודה מקיף 
ראש  סגן  בראשות  הזיתים  בהר 
עיריית ירושלים הרב יוסף דייטש 
המשטרה  בכירי  ובהשתתפות 
הבכירים  התפקידים  בעלי  וכלל 
להר  העליה  ארגון  על  האמונים 
במטרה  ההילולא,  ביום  הזיתים 
האב־ סידורי  אחר  מקרוב  לעמוד 
במקום  והשהיה  התחבורה  טחה, 
צפויים  בו  ההילולא  יום  במהלך 
להשתטח  לעלות  יהודים  רבבות 

על הציון.
אג"ם  קצין  השתתפו  בסיור 
בן  אמיר  פקד  רב  שלם  בתחנת 
קיקי, מפקד תחנת המשטרה בהר 
הזיתים רב פקד רפי מליחי, מנהל 
הלל  הרב  העלמין,  בתי  מועצת 
הורביץ, נציגי הנהלת חברת אגד, 
הרב  באירוע  הלוגיסטיקה  מנהל 
שלמה  הרב  קופרשטוק,  ציון  בן 
והרב  האירוע  ממארגני  רובין 
על  המופקד  ורטהיימר  ישראל 

התיאום מול המשטרה.
הרב  בישר  הסיור,  במהלך 
דייטש כי השנה לראשונה, לאחר 
מר  העיר  ראש  החליט  פנייתו, 
ההילולא  את  לתקצב  ליאון  משה 
והעליה לציון אליה נוהרים אלפי 

הרב  הארץ.  רחבי  מכל  יהודים 
על  העיר  ראש  את  בירך  דייטש 
ועל  ההילולא  באירועי  ההכרה 
לרווחת  המיוחד  התקציב  אישור 

ציבור העולים לציון. 
המש־ עקבו  הסיור  במסגרת 

ההיערכות  עבודות  אחר  תתפים 
לקראת ההילולא, הכוללות התק־
שי־ הציון,  שטח  סביב  הצללה  נת 
מערך  התקנת  הגישה,  דרכי  פור 
העולים  לשירות  במקום  התאורה 
וכן העמדת  לציון בשעות הלילה, 
העו־ אלפי  לטובת  שתיה  ברזיות 

לא  כי  הדגיש  דייטש  הרב  לים. 
ורוכלות  דוכנים  הצבת  כל  תותר 

בציון וסביבותיו ביום ההילולא. 
במהלך  שעלה  נוסף  נושא 

הגישה  צירי  הסדרת  הוא  הסיור 
הב־ ההיערכות  וכן  ואבטחתם, 

לאורך  הזיתים  הר  סביב  טחונית 
המשטרה  גורמי  ההילולא.  יום 
כי  הדגישו  בסיור  שהשתתפו 
הציון  סביב  המוגברת  האבטחה 
היממה,  שעות  כל  לאורך  תפעל 
ועד  המתפללים  ראשוני  מהגעת 
אחרון  ועזיבת  ההילולא  לסיום 
לדאוג  "עלינו  הציון.  את  העולים 
שניתן  יידע  העולים  שציבור  לכך 
כך  ולשם  בבטחה,  לציון  לעלות 
נדרשת נוכחות משטרתית גבוהה 
יהיה",  שכך  בטוח  ואני  באזור 
סיכם סגן ראש העיר הרב דייטש 
את הסיור הנרחב והודה לכל המ־

שתתפים. 

מאת מאיר קליין 

הרב  ברק  בני  עיריית  ראש 
בי־ הפתיע  רובינשטיין  אברהם 
העיר  תושבי  את  האחרונים  מים 
הציבורית  בתחבורה  הנוסעים 
האוטובוסים  קווי  על  עלה  כאשר 
לעקוב  מנת  על  בעיר  המרכזיים 
זמי־ הנסיעה,  נוחות  אחר  מקרוב 
העומס  לצד  הקווים  ותדירות  נות 

והעמידה בזמני ההגעה ליעד. 
וירד  עלה  רובינשטיין  הרב 
קווי  על  שעות  מספר  במשך 

מנת  על  ברק  בבני  האוטובוסים 
בכדי  האזרחים  מצוקת  את  לחוש 

שיוכל לפעול לשיפור השירות. 
לאחר  העיר,  ראש  לדברי 
בחינה ראשונה של הנתונים עולה 
כי בחלק מהקווים ישנם איחורים 
לצד  בזמנים  עמידה  ואי  רבים 
שיש  ראויה  בלתי  וצפיפות  עומס 
לטפל בהם לאלתר ובאופן מיידי. 
מהם  שלרבים  העיר  "תושבי 
פרטיים  רכבים  ברשותם  אין 
יכולים  הם  כי  לדעת  מבקשים 
להסתמך על התחבורה הציבורית 

העבודה  למקום  בזמן  יגיעו  וכי 
לאחר  לצערי  אך  הלימודים  או 
כיום  כי  מתברר  בעצמי  שבדקתי 
כך",  על  לסמוך  באפשרותם  אין 

הבהיר הרב רובינשטיין. 
הצפיפות  העיר,  ראש  לדברי 
איומה  מהקווים  בחלק  והדוחק 
נוחות  אי  לתחושת  וגורמת  ממש 
בתחבורה  הנוסעים  בקרב  רבה 

הציבורית. 
בכוונתו  כי  מציין  העיר  ראש 
לפעול לשנוי משמעותי בתדירות 
תושבי  הנוסעים  למען  הקווים 
הת־ ממהפכת  כחלק  וזאת  העיר 

חבורה עליה הכריז עוד במערכת 
הסופית  המטרה  וכי  הבחירות 
מהפכני  לשינוי  להוביל  הינה 
הקדנציה  במהלך  זה  בתחום 

בראשותו.
את  הנחה  רובינשטיין  הרב 
ליטוב  שמואל  העיריה  מנכ"ל 
בהשתתפות  מיוחד  פורום  לכנס 
הציבורית  התחבורה  ענף  בכירי 
הזרועות  שכל  מנת  על  בראשותו 
המקצועיים  והדרגים  העירוניות 
יחד  ולפעול  ידיים  לשלב  יוכלו 
לטו־ ראויים  פתרונות  לגבש  כדי 

בת תושבי בני ברק.

מאת חיים מרגליות

קטלנית  דרכים  תאונת 
למו־ פרטי  רכב  בין  התרחשה 
בית  בצומת  שבת,  במוצאי  נית, 
כתוצאה   .4 שבכביש  חנניה 
הרפואי  למרכז  פונו  מהתאונה 
ארבעה  בחדרה  יפה  הלל 
אחד  פצוע  קל,  במצב  פצועים 
במצב  אחד  ופצוע  בינוני  במצב 

אנוש.
התקבל  קצר  זמן  לאחר 
דיווח מבית החולים כי הפצוע 
בן  א־זרקא  ג'אסר  תושב  אנוש, 

40 מת מפצעיו. בוחני התנועה 
הגיעו  ישראל  משטרת  של 
לזירת התאונה והחלו בחקירת 

נסיבותיה.
קטלנית  דרכים  תאונת 
אחר  אתמול  התרחשה  נוספת 
שני  בין  בכביש 264,  הצהריים 
כלי רכב. מותו של אחד הפצו־

עים נקבע במקום. 
למ־ הגיעו  שוטרים 

נסיבות  בחקירת  פתחו  קום, 
התאונה, ובמקביל כיוונו נהגים 
חסימת  בשל  אחרים  לכבישים 

הכביש עצמו.

במעמד יו"ר נשיאות רשת 'שובו' בישראל המשגיח הגר"ח ואלקין שליט"א

הוכתרו חתני ההלכה שע"י רשת החינוך והקירוב 'שובו'
המשגיח הגר"ח ואלקין שליט"א: "אני רואה בכם כוח לעלות מעלה מעלה להיות מרביצי תורה 

̂ הנערים עלו לבתיהם של גדולי ישראל חברי נשיאות הרשת: הגה"צ רבי  ומורי הוראה בישראל" 
בנימין פינקל, הגרב"צ קוק והרה"צ רבי נחמן בידרמן שהתפעלו מהיקף הידע העצום של התלמידים

במ־ ומרגש  מרשים  באירוע 
'שובו'  רשת  נשיאות  יו"ר  עמד 
רבי  הגה"צ  המשגיח  בישראל 
הוכתרו  שליט"א  ואלקין  חיים 
החינוך  רשת  שע"י  ההלכה  חתני 
תשע"ט.  לשנת  'שובו'  והקירוב 
באולמי  שנערך  ההכתרה  במעמד 
השתתפו  בירושלים  'שובו'  רשת 
צוותות  והוריהם,  התלמידים 

ההוראה ואברכי הכוללים.
האחרונים  החודשים  במשך 
הביניים  חטיבות  תלמידי  שקדו 
ויבנה  מבשרת  בערים  הרשת  של 
וקריאת  תפילה  הלכות  בלימוד 
במ־ התקיימו  הלימודים  שמע. 

בחטיבה  ההלכה  לימודי  סגרת 
התור־ במרכזים  הערב  ובלימודי 

על  ישראל'  'כנסת  ארגון  של  ניים 
את  המלווים  הכוללים  רבני  ידי 
תלמידי בתי הספר ומשפחותיהם, 
לימוד  נערך  אף  שבוע  כשמידי 
רבני  עם  במשותף  ובנים'  'אבות 

'כנסת ישראל'.
האחרונים  השבועות  במהלך 
גדו־ של  לבתיהם  התלמידים  עלו 

הרשת  נשיאות  חברי  ישראל  לי 
מראשי  פינקל  בנימין  רבי  הגה"צ 
ההוראה  בית  ראש  'מיר',  ישיבת 
נחמן  רבי  והרה"צ  קוק  הגרב"צ 
בידרמן, להיבחן כשגדולי התורה 
מהיקף  התפעלותם  את  מביעים 

הידע העצום של התלמידים.
חיים  הרב  'שובו'  רשת  מנכ"ל 
התל־ את  שבירך  גוטרמן  מיכאל 

והאברכים  המשפחות  בני  מידים 
של  רבות  שנים  אחרי  גם  כי  אמר 
ההתרגשות  עדיין  'שובו'  פעילות 
התלמידים  את  לראות  עצומה 
הוא  בתורה.  ומתעלים  עולים 
הודה להגר"ח וואלקין על טרחתו 
למען הרשת, שנוסדה על ידי מרן 
וגדולי  "זכינו  זצ"ל:  פאם  הגר"א 
מלווים  ויבדלח"א  זצוק"ל  ישראל 
את הרשת וכיום זכינו ברוך השם 
עומד  שליט"א  המשגיח  שמרן 

בראש נשיאות הרשת".
הרב  ישראל'  'כנסת  מנכ"ל 
הפ־ שיתוף  את  שיבח  דינר  יעקב 

החטיבות,  בהקמת  הפורה,  עולה 
ובפעילות האברכים והודה להרב 
גוטרמן המוסר נפשו למען חינוכם 

של ילדי ישראל.
וואלקין  הגר"ח  המשגיח 
ההל־ חתני  את  שהכתיר  שליט"א 

כה לשנת תשע"ט אמר: "אני נרגש 
והיקף  מעוצמת  רק  לא  מאוד,  עד 
הידיעות, ולא רק מגודל ההשקעה 
בעיקר  אלא  בתלמידים,  שלכם 
על  התורה  שמחת  את  מלראות 
פניכם, לימוד מתוך שמחה, זו הד־
רגה הגבוהה ביותר, אשריכם אתם 
בתורה  לדבוק  שזכיתם  מאושרים 
שעשו  הוריכם  ואשרי  הקדושה, 
אתכם  לשלוח  הנכון  הצעד  את 
כוח  בכם  רואה  אני  תורה,  ללמוד 
לעלות מעלה מעלה להיות מרבי־

צי תורה ומורי הוראה בישראל'.
בסיום הערב עברו התלמידים 
לה־ והוריהם  ח'  כיתות  מסיימי 

שליט"א  וואלקין  מהגר"ח  תברך 
כשחלק התלמידים אף יזכו בשנה 
הק',  בישיבות  ללמוד  הקרובה 
בתי־ ימשיכו  התלמידים  כששאר 

כון של הרשת.
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עומדת  שלא  פעולה  כל  ולהסיג 
עוד  ציין  הדובר  ההסכם".  בתנאי 
כי גרמניה מתאמת את פעולותיה 
למש־ בנוגע  וצרפת  בריטניה  עם 

בר.
מוחמד  האיראני,  החוץ  שר 
במי־ כי  אתמול  טען  זריף,  ג'וואד 

בהסכם,  החתומות  והמדינות  דה 
המעצ־ לצד  וסין  רוסיה  גם  בהן 

תחזור  איראן  האירופאיות,  מות 
"איראן  בהתחייבויותיה.  לעמוד 
השני  הצעדים  בסבב  היום  החלה 
בהסכם",  סעיף 36  במסגרת  שלה 
את  לעצמנו  שומרים  "אנו  אמר. 
הזכות להמשיך בצעדים החוקיים 
על  להגן  מנת  על  בהסכם  שעוגנו 
הטרור  מול  שלנו  האינטרסים 
הצעדים  כל  ארה"ב.  של  הכלכלי 

בהם נקטנו הם הפיכים". 
מוק־ הודיעה  איראן  כזכור, 

רמת  מהשבוע  החל  כי  יותר  דם 
תעבור  שלה  המועשר  האורניום 
בהסכם  שהוסכמו   3.6% רף  את 
לצ־ ממשיכה  היא  בכך,  הגרעין. 

מצמם את התחייבויותיה להסכם, 
ולדבריה תעשה זאת בכל 60 יום. 
האיראני  הנציג  אראקצ'י,  באס 
הגרעין,  תכנית  על  ומתן  למשא 
זמן  מספיק  נתנה  "טהרן  כי  ציין 
מדו־ "לא  והדגיש:  לדיפלומטיה" 

הגרעין".  הסכם  של  בהפרה  בר 
עוד אמר הבכיר האיראני כי ארצו 
הדרו־ לרמה  אורניום  תעשיר  לא 

שה לייצור נשק גרעיני. 

נתניהו בקריאה 
לאירופה: 

"הטילו סנקציות 
על איראן"

  המשך מעמ' ראשון

נתניהו הציג את הפחתת הרגולציה: 
"חסכון של כ־1.5 מיליארד שקל בשנה"

מאת שלמה גרין

הגיש  נתניהו  הממשלה  ראש 
הנטל  הפחתת  דו"ח  את  לממשלה 
פעולות  את  המסכם  הרגולטורי, 

הממשלה להפחתת הרגולציה. 
בספר שהוצג לשרים מופיעות 
הממשלה  משרדי  של  תכניות   58
ישיר  לחסכון  שיובילו  השונים, 
מי־ כ־1.5  של  למשק  בעלויות 
ליארד שקל בכל שנה, ויביאו לח־

של  לאישורים  המתנה  בימי  סכון 
למעלה מ־7 מיליון ימים בכל שנה.
12 של  תכניות  כולל  הספר 
המי־ (רשות  רשויות  ו־3  משרדים 

וסחר  הצרכן  להגנת  הרשות  סים, 
התכניות  התחרות).  ורשות  הוגן 

הממשלה  משרדי  ידי  על  גובשו 
השונים ורוכזו על ידי משרד ראש 
התכניות  במסגרת  הממשלה. 
במגוון  הקיימת  הרגולציה  נבחנה 
תחומים, בין היתר, כ־40 רשיונות 
תה־  10 שונים,  מסוגים  והיתרים 

ליכי ייצוא וייבוא ונבחנו הסדרתם 
או רישומם של כ־13 מקצועות.

כי  בדיון  אמר  הממשלה  ראש 
שע־ הפעילות  האחרונה  "בשנה 

חסכה  הרגולציה  לצמצום  שינו 
מיליארד  ישראל  ולמדינת  לצרכן 
התקו־ כל  לאורך  שקלים.  וחצי 

מיליארד  מ־4  למעלה  חסכנו  פה 
מבורכת  בפעולה  נמשיך  שקלים. 
מורגשת  אבל  העין,  מן  סמויה  זו, 

בכיס".
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אהוד ברק: "נתניהו נשען על 'כהניסטים'; לא נשב איתו"
אהוד ברק המשיך אתמול במתקפה על נתניהו שלטעמו חבר ל'כהניסטים' שגם יצחק שמיר היה יוצא 

מהכנסת כאשר היו עולים לדוכן במליאה
מאת מאיר ברגר

אהוד  לשעבר  הממשלה  ראש 
עיקרי  את  אתמול  הסביר  ברק 
כי  והבהיר  לליכוד  ויחסו  משנתו 
מצב  בשום  נתניהו  עם  ישב  לא 

לאחר הבחירות. 

נת־ עם  מצב  בשום  נשב  "לא 
להחליף  היא  שלנו  המטרה  ניהו. 
שי־ גדול  גוש  וליצור  נתניהו  את 

פעל באנרגיה גדולה נגד נתניהו", 
אמר בראיון לרשת ב'.

בחריפות  ברק  ביקר  בדבריו 
כהתנה־ מגדיר  שהוא  מה  את 

"מת־ המבצע  נתניהו  של  לותו 
ועל  המשפט  מערכת  על  קפה 
השתלטות  ומבצע  האדם  זכויות 
התק־ על  מקורביו  באמצעות 

ערכי  את  מקעקע  הוא  שורת. 
צה"ל".

לטעמו קיימת "ברית של אדם 

אנשים  עם  ורסן  מצפן  כל  שאיבד 
מחלוקת  לי  יש  שאיתם  משיחיים 
הוא  אידאליסטיים.  הם  אבל 
היה  ששמיר  כהניסטים  על  נשען 
היו  כשהם  הכנסת  ממליאת  יוצא 

עולים".
והתורים  הפקקים  את  "ראה 
שמעניין  מה  זה  המיון,  במחלקות 
את  לשנות  שרוצה  הציבור  את 
הז־ לילדים  אין  שבה  המציאות 

לזוגות  לדיור  וסיכוי  שוה  דמנות 
צעירים".

הסיכוי  אודות  כשנשאל 
יחד  בממשלה  מפלגתו  לישיבת 
כי  השיב  נתניהו  ללא  הליכוד  עם 
"את משטר נתניהו צריך להחליף. 
חסרי  אנשים  של  חבורה  סביבו 
הם  כלום.  שם  אין  שדרה.  עמוד 

מתרפסים ומלחכים את פנכתו".
המדינית  לסוגיה  בהתייחס 
דמוקרטיה  המונח  כי  הבהיר 
גם  למפלגתו  מנכס  הוא  שאותו 
בשמה החדש, ישראל דמוקרטית, 
ימין  בין  המוסכמות  את  שובר 
בסופו  הסכם  בעד  "אני  ושמאל: 
של דבר. שליטה מהים ועד הירדן 
שאינה  למדינה  בהכרח  תביא 
זו  דמוקרטית.  אינה  או  יהודית 
אינה מדינת ישראל שעליה חלמו 
הרצל ז'בוטינסקי בן גוריון ורבין. 
השנאה  את  הסית  הקיצוני  הימין 
שדו־ שקר  למשיחיות  בישראל 
בכוחות  מתגרה  הקץ,  את  חקת 
חינם,  שנאת  וזורעת  עולמיים 

שהביאה עלינו אסונות".

מאת סופרנו הצבאי

סא"ל מ', הקצין הבכיר שנהרג 
בר־ שהסתבכה  החשאית  בפעולה 
חודשים,  שמונה  לפני  עזה  צועת 
לכוח,  חברו  שירה  מכדור  נפגע 
מצויד  שהיה  באקדחו  א',  סא"ל 
פעילי  מירי  ולא  קול,  במשתיק 
חמאס, כפי שסברו תחילה בצה"ל. 
כך עולה מפרטי תחקיר צה"ל שח־
באירוע  אמש.  לפרסום  הותר  לקו 
עד  בינוני  באורח  נוסף  קצין  נפצע 

קשה. 
הכוח  כי  מהתחקיר  עלה  עוד 
בשעת  שטח  מפגש  בשל  נחשף 
חמאס.  פעילי  עם  מוקדמת  ערב 
הטקטית,  ברמה  שגיאות  כמה 
הפעי־ עם  ניהל  שהכוח  בשיח 

החמושים  לדרישת  הוביל  לים, 
הפלסטינים כלפי הכוח להתלוות 
פתח  זה  בשלב  לחקירה.  אליהם 
באש מפקד הכוח, סא"ל א', שהר־

גה את חברו מ' אך גם הרגה מספר 
גדול של פעילי חמאס בקרב שה־

תפתח, מטווחים קרובים.
הרמטכ"ל  כי  נמסר  מצה"ל 
בהמ־ ציין  כוכבי  אביב  רב־אלוף 

ש"מניתוח  התחקיר  לפרסום  שך 
במבצע  האירועים  השתלשלות 
ותקלות  שגיאות  מספר  עולות 
המצבי־ הכוח,  לחשיפת  שהביאו 

הביצוע  בשיטת  פערים  על  עות 
ובתהליך ההכנות".

התבטאו  שנמצאו  הליקויים 
לפני  עוד  הכוח.  פעל  שבה  בדרך 
שנהרג, סא"ל מ' וחייל נוסף בכוח 
בתשאול  מעמד  להחזיק  הצליחו 
מ־30 יותר  חמאס  פעילי  שערכו 

להסיח  ניסה  עוד  מ'  סא"ל  דקות. 
את דעתם של פעילי ארגון הטרור 
המתגבר,  בחשדם  הבחין  כאשר 

ואז החל לירות חברו, סא"ל א'.

חמאס  פרסם  שנה  כחצי  לפני 
המ־ אבטחה  ממצלמות  תיעוד 

הכוח  שעבר  המסלול  את  ראה 
הם  גם  וטענו  ברצועה,  הישראלי 
של  מירי  נהרג  הבכיר  הקצין  כי 
מ'  בסא"ל  הקטלני  הירי  הארגון. 
האחרונה  השגיאה  כנראה  היה 
היחידה,  לא  אך  ביותר,  והטרגית 
לח־ שקדמו  כשלים  בשרשרת 
לביסוס  שפעל  צה"ל,  כוח  שיפת 
ישראל  של  מודיעינית  יכולת 
הת־ השורה  הרצועה.  בעומק 

היא  ביותר  והכואבת  חתונה 
מאש  שנהרג  בכיר  קצין  שמלבד 
לא  כלל  המשימה  צה"ל,  מכוח 

הושלמה.
חודשים  במשך  למעשה, 
לביצוע  המיוחד  הכוח  התאמן 
בת־ זו.  לפעולה  ונערך  המשימה, 

בין  אפיקים,  בכמה  שבוצע  חקיר 
היתר על־ידי ראש אגף המודיעין, 
אלוף תמיר היימן, ששוחח אישית 
עם כל אחד מהחיילים והמפקדים 
פערים  של  שורה  עלו  באירוע, 

ותקלות.
ניהלו  מהכוח  נוספים  חיילים 
שב־ חמאס,  פעילי  עם  הקרב  את 

מזרח  גדוד  מפקד  נהרג  מהלכו 
לשי־ בנוסף  ברכה,  נור  חאן־יונס, 

לאחר  מיד  נוספים.  פעילים  שה 
חייליו  עם  א'  סא"ל  נסע  הקרב 
הצ־ המסוערב,  ברכב  מהמקום 

לחמ"ל  כך  על  ודיווח  לכוח,  טרף 
באותה  ישבו  בו  בקריה,  המיוחד 
רא"ל  הקודם  הרמטכ"ל  שעה 
השב"כ  וראש  איזנקוט  גדי  במיל' 

נדב ארגמן.
להפעיל  שהורה  איזנקוט, 
של  חילוץ  כוח  עם  יסעור  מסוק 
יחידת 669, אמר בהמשך בשיחות 
סגורות כי "עבר לי בראש שאאבד 
את כל המסוק על יושביו". מטוסי 

מסך  סיפקו  האוויר  חיל  של  קרב 
למר־ תקיפות  כ־70  שכלל  אש 

המכוניות  לעבר  היתר  בין  חב, 
הר־ בשטח  הכוח,  את  ששימשו 

צועה, כדי שחמאס לא יעשה בהם 
מצא  שבהמשך  למרות  שימוש, 

בהם ציוד ומסמכים צה"ליים.
ההירואי  החילוץ  במבצע 
החיילים הספיקו לקחת עימם את 
המודיעיני  בציוד  המרכזי  החלק 
ולמרות  עימם,  שנשאו  הרגיש 
פגיעות  שהיוו  הקצרים  הטווחים 
טייסי  כתף,  מטילי  מקסימלית 
המאויים  בשטח  נחתו  היסעור 
וחילצו את הכוחות לישראל. בסך 
מחילופי  דקות  כ־20  חלפו  הכל, 
חזרה  החיילים  להגעת  ועד  האש 

לישראל.
המקיף,  התחקיר  ממצאי  לפי 
שליוו  מדאיגים  פערים  נמצאו 
בשנים  נוספים  דומים  מבצעים 

מלאכת  כי  נמצא  עוד  האחרונות. 
על  אחת  לא  נופלת  המעטפת 
מכבידה  ובכך  המבצעת,  היחידה 
המבצעים  מפקדת  גם  עליה. 
לו  לשדרוג  זכתה  לא  המיוחדים 
היתה זקוקה ביחס לגידול בשנים 
פעו־ ובכמות  באיכות  האחרונות 

לות אלה.
החמורים,  הממצאים  למרות 
הבטחון  מערכת  שמהשלכותיהם 
הק־ בעתיד,  גם  להיפגע  עלולה 
צונה הבכירה בצה"ל שחקרה את 
התקלות  שעיקר  קבעה  התקרית 
ברמה  השטח,  דרגי  על  נופלות 
התוצאה  רקע  ועל  הטקטית, 
הטרגית של האירוע – לא יינקטו 
הדחה,  כגון  קצין,  אף  נגד  צעדים 
מהק־ חלק  קידום.  אי  או  נזיפה 

ואף  בפעולה,  שהשתתפו  צינים 
חברו,  את  בשוגג  שהרג  א'  סא"ל 
על  צל"ש  לקבל  בקרוב  עשויים 
חשיפת  לאחר  ההרואית  תגובתם 
החיילים בשטח. על רקע המשבר 
נעתר  א'  תא"ל  הפעולה,  סביב 
כו־ הרמטכ"ל  לבקשת  לאחרונה 
המ־ מערך  על  ולפקד  לחזור  כבי 
לאחר  באמ"ן,  המיוחדים  בצעים 

שעשה זאת בעבר. 
הקצין הנוסף שנפצע בפעולה 
כתו־ דם  של  גדולה  כמות  איבד 

גופו  בפלג  חמורה  מפגיעה  צאה 
הקשים,  התנאים  חרף  התחתון. 
האש  וחילופי  המסוכנת  החשיכה 
לעצמו  ביצע  הוא  קרוב,  מטווח 
הרא־ לעורק  בסמוך  לחץ  נקודת 
שי, בקרבה לנקודת הפציעה שלא 
הפסיקה לדמם. לפי התחקיר הוא 
ובמשך  מדהים,  רוח  קור  הפגין 

דקות ארוכות שבהן לחץ על ירכו 
חייו,  את  שסיכן  בדימום  ונלחם 
חבריו  עם  בקשר  להיות  המשיך 
חמאס  באנשי  שנלחמו  לכוח 
והזעיקו חילוץ. בחלוף שבוע מה־

מבצע שהסתבך, התאושש הקצין, 
הוא  ומאז  החולים  מבית  שוחרר 

נמצא בהליך של שיקום. 
מצה"ל נמסר בהמשך לפרסום 
את  קיבל  "הרמטכ"ל  כי  התחקיר 
שהוצגו  כפי  התחקירים  ממצאי 

המודיעין,  אגף  ראש  ידי  על  לו 
(מיל')  ואלוף  הימן,  תמיר  אלוף 
תהליך  את  ושיבח  אלון,  ניצן 
והמק־ הנוקב  והלמידה  התחקור 

משימת  כי  קבע  הרמטכ"ל  צועי. 
צער  הביע  בוצעה,  לא  המבצע 
מ'  סא"ל  של  נפילתו  על  עמוק 
וציין את הגבורה שהופגנה על־ידי 

החיילים.
מניתוח  כי  ציין  "הרמטכ"ל 
במבצע  האירועים  השתלשלות 
ותקלות  שגיאות  מספר  עולות 
המצבי־ הכוח,  לחשיפת  שהביאו 

הביצוע  בשיטת  פערים  על  עות 
ובתהליך ההכנות.

"כמו כן, הוצגו שורת מסקנות 
התכ־ בתהליך  הקשורים  ולקחים 

בשיטות  המיוחד,  המבצע  של  נון 
המערך  שבשימוש  המבצעיות 
על  ובשליטה  בפיקוד  המיוחד, 
ובהתארגנות  המיוחדים  מבצעים 
באשר  לקחים  גובשו  כן  המערך. 
המבצעים  מערך  בין  לממשקים 
המיוחדים לרמה המטכ"לית אשר 
בימים  כבר  מתבצעת  הטמעתם 
תכנית  מגובשת  ולאורם  אלה 
רב־ בראיה  המערך  של  העבודה 

את  לתחקר  ימשיך  צה"ל  שנתית. 
להפיק  ונוקב,  יסודי  באופן  עצמו 
וכל  ולהשתפר  ללמוד  לקחים, 
משימתו  את  לבצע  מנת  על  זאת 

בדיוק ובשלמות".

פורסמו ממצאי התחקיר על הפעולה שכשלה בחאן יונס: 
סא"ל מ' נהרג מירי חברו; הכוח נחשף בגלל שורת תקלות

שמונה חודשים לאחר התקרית הקטלנית ברצועה:

צה"ל פרסם אמש חלק מהתחקיר על הפעולה החשאית בחאן יונס לפני שמונה חודשים ^ לפי התחקיר סא"ל מ' 
נורה למוות מאש חברו לכוח סא"ל א' ולא מירי פעילי חמאס ^ שורה של שגיאות ותקלות הובילו לחשיפת הכוח ^

כל הפרטים על הפעולה מסמרת השיער שהיתה יכולה להסתיים הרבה יותר גרוע 

ממראות ההרס בעזה במהלך הלחימה
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יו"ר העבודה הנבחר מסמן יעדים: 
"המטרה: להוסיף 5 מנדטים לגוש המהפך"
בדבריו סיפר על פגישותיו עם ראשי המפלגות בשמאל־מרכז מהן השתמע 

כי לא תצא חבירה משותפת עד הבחירות

נתניהו: "לא יהיה שינוי בחוקי החסינות"
ראש הממשלה הבהיר אתמול כי יש חוק קיים ולא צריך חוקים חדשים. "זה 

הכל שקרים של אהוד ברק שמקשקש על 'קץ הדמוקרטיה'"

המחנך כמלאך 

רפאל קלפהולץ ביטוי הולם |

דילמה  בפני  המחנכים  ניצבים  אחת  לא 
קשה. 

אלו העוסקים במלאכת הקודש – בזריעה 
ועוד  והשקיה  עידור  וכיסוח,  ניכוש  וקצירה, 
הזרועה  החינוך  בשדה   – משימות  שורת 
פעמים  עצמם  מוצאים  וקשיים,  מהמורות 
רבות בפני צומת של החלטה המביכה אותם 

קשות.
השאלה, האם להעדיף את חינוך התלמיד 
מה   – ברוחניות?!  האישית  הצמיחה  פני  על 

נדחה מפני מה.
כתיקונם,  בימים 
כך  כל  אינה  השאלה 
ממש  החינוך  נפוצה. 
על  לבוא  אמור  אינו 
ה'שטייגן'  חשבון 
אדרבה,  המחנך.  של 
חיל  עושה  עצמו  הוא 
בעבודת  ומתקדם 
ידי  על  דווקא  ה' 
והשקאתו  השקעתו 
הרכים,  השתילים  את 

הזכים והטהורים.
בצוק  זאת,  בכל 
גם  מתגלעים  העיתים 
נעימים.  פחות  מצבים 
ורודים.  פחות  ימים 
בעיקר  קורה  זה 

יותר,  שברירית  תקופה  בכל  או  זמן,  בשלהי 
רגע,  עצמו.  את  שואל  המחנך  לפעמים  בהם 
האם באמת אני צריך להקריב עד כדי כך את 

הרוחניות האישית שלי עבור התלמידים? 
לרמת  לעיתים  הנדרשת  בירידה  זה  אם 
עם  העיניים  בגובה  דיבור  מסוים.  תלמיד 
ילדים מתקשים. יציאה לריענון, נטילת הפוגה 
וריווח להתבונן בין פרשה לפרשה, ועוד שלל 
ומכיר  היטב  יודע  מחנך  שכל  סיטואציות 

אותן.
לכך,  בהקשר  הסיפור  הוא  מופלא 
ג.  י.  ש.  מהרב  האחרונה  בשבת  ששמענו 

מיקירי קרתא דירושלים.
אונגוואר  בישיבת  כמג"ש  מכהן  'בעודי 
שכ"ק  פעם  היה  המחנך,  מספר  שנים,  לפני 
מרן האדמו"ר מאונגוואר זצ"ל הגיע לישיבה 

קטנה לבחון את התלמידים.
קודש  שיחת  הרבי  נשא  המבחן  'לאחר 
במהלכה  התלמידים,  לפני  ונרגשת  נוקבת 
הוא  פשוטים.  לא  ואתגרים  דרישות  הציב 
דרש ותבע מהבחורים התמדה גדולה ורכישת 
והתעלות  מקיפה  בצורה  התורה  ידיעת 

בעבודת ה'.
יכולתי  'לא 
ממשיך  הוא  לשקוט', 
'ושאלתי  סיפורו,  את 
הרבי:  את  מכן  לאחר 
צוות   – אתנו?  'ומה 
לא  אנו   – המחנכים 
להתעלות  צריכים 
ויגיעת  בהתמדה 
רוצים  אנו  גם  התורה? 

דברי חיזוק מהרבי...'.
'הרבי בעל ה'משנה 
הסתכל  הלכות' 
הנוקבות  בעיניו  עלינו 

והחודרות ואמר:
אומרים:  'חז"ל 
"אם דומה הרב למלאך 
מפיו,  תורה  יבקשו  ה' 
ש'מלאך'  ידוע  הרי  יבקשו...".  אל  לאו  ואם 
ואינו  מתעלה  אינו  הוא  'עומד'.  בבחינת  הוא 
עושה 'שטייגן'. תמיד הוא ניצב באותה דרגה 

ובאותו תפקיד בדיוק.
'זאת רימזו לנו חז"ל בדבריהם הקדושים', 
בלימוד  העוסק  המחנך  'הרב  הרבי,  הפטיר 
כאותו  ולחוש  לנהוג  עליו  הצאן,  צעירי 
ברוחניות.  לצמוח  צריך  שאינו  עומד  'מלאך' 
עליו להשקיע את כל כוחו ועמל נפשו אך ורק 
בהצלחת התלמידים. אף אם נראה לו לכאורה 

שזה בא על חשבונו האישי ברוחניות'. 
פנינה יקרה מפז, עבור כל מחנך בישראל. 

בימים כתיקונם, השאלה 
אינה כל כך נפוצה. החינוך 
ממש אינו אמור לבוא על 

חשבון ה'שטייגן' של המחנך. 
אדרבה, הוא עצמו עושה חיל 

ומתקדם בעבודת ה' דווקא 
על ידי השקעתו והשקאתו 

את השתילים הרכים, הזכים 
והטהורים
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מאת מאיר ברגר

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
עם  בשיחה  אתמול  הבהיר  ניהו 
אזרחים כי לא צפוי להיות שינוי 

בחוקי החסינות הקיימים. 
אודות  לטענות  בתגובה 
הח־ חוק  את  לחוקק  כוונתו 

כללנו  "לא  נתניהו,  אמר  סינות 
עם  החסינות  בחוקי  שינוי  שום 
הסכמים  חתמנו  איתן  המפלגות 
להקים  הלכנו  קואליציוניים. 
ידע  לא  אחד  אף  ממשלה,  איתן 
והעובדה  ממשלה,  נקים  שלא 

היא שלא כללנו את זה".
"אין צורך בזה, לא צריך את 

כלום  היה  לא  כי  כל  קודם  זה, 
אבל  כלום  יהיה  לא  גם  ולכן 
מעבר לכל דבר אחר – יש חוק 
חדשים.  חוקים  צריך  ולא  קיים 
ברק  אהוד  של  בלופים  הכל  זה 
שמקשקש על 'קץ הדמוקרטיה' 
שום  יהיה  לא  קשקוש.  זה   –
שינוי בחוקי החסינות", הדגיש.

מאת מאיר ברגר

עמיר  הנבחר,  העבודה  יו"ר 
עם  סיכם  כי  אתמול  סיפר  פרץ, 
ראשי 'כחול־לבן' שלא יתקפו זה 
את זה במהלך מערכת הבחירות. 
בראיון לערוץ הכנסת סיפר 
גנץ.  בני  עם  הפגישה  על  פרץ 
לדבריו הוא אמר לגנץ כי אפשר 
המ־ בין  ההבדלים  את  להדגיש 
פלגות גם ללא התגוששות. "כך 
למשל הדגיש שבכחול לבן ישנו 
ימין  איש  שהוא  יעלון  משה  גם 
קפיטליסט.  שהוא  לפיד  ויאיר 
תפיסת  לה  שיש  מפלגה  אנחנו 
 – הדגלים  בשני  ברורה  עולם 

הבטחון  ודגל  החברתי  הדגל 
והשלום". 

ההבדלים  את  הדגיש  פרץ 
לשעבר  הממשלה  ראש  בינו 
'ישראל  ומפלגתו  ברק  אהוד 
אפש־ פסל  לא  אך  דמוקרטית', 
בת־ "ברק  ביניהם.  חבירה  רות 

חברתיות  הכלכליות  פיסותיו 
איתו  קיימתי  מאיתנו.  רחוק 
מעשר  שלמעלה  לאחר  שיחות 

שנים לא דיברנו".
כל  את  פרקנו  שולחן,  "ניקינו 
הודעתי  ואני  האישיות  הסוגיות 
מבחינתי שמשקעים הם לא תכנית 
עבודה ואני רוצה להביט באחריות 

על מה מדינת ישראל צריכה".

היעד  קהל  על  הסביר  פרץ 
המ־ "המטרה  מכוון:  הוא  אליו 

להוסיף  אחת:  היא  שלי  רכזית 
שני  מנדטים.  חמישה  לגוש 
להביא  מתכוון  אני  מנדטים 
שהם  והדרוזי  הערבי  מהמגזר 
תוספת  הם  ולכן  הצביעו  לא 
מנדטים  שלושה  עוד  לגוש. 
ממאגר הקולות שהצביעו עבור 
החמישה  וכחלון.  לוי־אבקסיס 
להיות  אמורים  האלה  מנדטים 
לעשות  הגוש  כל  של  הטריגר 
אם  ישראל.  במדינת  מהפך 
כלשהו  גורם  עם  והסדר  הסכם 
משרת את המטרה הזאת נעשה 

כל מאמץ".
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קרן בירד תשקיע 8.2 מיליון דולר ב־9 פרויקטים 
משותפים לחברות ישראליות ואמריקאיות

מאת שלמה גרין

הדו־לאומית  הקרן  בירד,  קרן 
תעשייתיים  ולפיתוח  למחקר 
בישיבת  אישרה  ישראל־ארה"ב, 
לאחרו־ שהתקיימה  הדירקטוריון 
השקעות  ארה"ב,  בוושינגטון,  נה 
ב־9  דולר  מיליון   8.2 של  בסך 
משותפים  חדשים  פרויקטים 
ואמריקאיות.  ישראליות  לחברות 
הפרויקטים  יזכו  למענקים  בנוסף 
שסך  כך  הפרטי,  מהמגזר  למימון 
ל־20  יגיע  בפרויקטים  ההשקעה 

מיליון דולר. 
לעידוד  פועלת  בירד  קרן 
יש־ חברות  בין  פעולה  שיתופי 
מתחומי  ואמריקאיות  ראליות 
הטכנולוגיה השונים לצורך פיתוח 
להענקת  בנוסף  משותף.  מוצר 
מיליון  עד  של  מותנים  מענקים 
דולר עבור פרויקט שאושר, הקרן 
וחיבור  באיתור  לחברות  מסייעת 

עם שותף אסטרטגי פוטנציאלי.
לקרן  המוגשים  הפרויקטים 
בירד עוברים בדיקה קפדנית ע"י 
רשות  מטעם  ישראלים  בוחנים 
אמריקאים  ובוחנים  החדשנות 
מטעם המכון הלאומי לטכנולוגיה 

.(NIST) ותקנים של ארה"ב
שאושרו  הפרויקטים  תשעת 
מתווספים  הדירקטוריון  בישיבת 
השקיעה  בהם  פרויקטים  ל־982 
פעילותה.  שנות  במהלך 42  הקרן 
פרויקטים אלו, שהיקף ההשקעה 
מ־350  ליותר  מגיע  בהם  הכולל 
מיליון דולר, הניבו עד כה מכירות 
למעלה  של  ועקיפות  ישירות 

מ־10 מיליארד דולר. 
בכיר  מנהל  סינגרמן,  פיל  ד"ר 
ב־ תעשיה  ושירותי  לחדשנות 
NIST, המכון הלאומי לטכנולוגיה 
משותף  ויו"ר  ארה"ב,  של  ותקנים 
בירד  קרן  של  הנגידים  במועצת 

אמר כי ”קרן בירד ישראל־ארה"ב 
בפרויקטים  להשקיע  ממשיכה 
של  רחב  מגוון  רק  לא  המייצגים 
גם  אלא  חדשניות,  טכנולוגיות 
הן  הגדלים,  מכל  חברות  כוללים 
המפתחות  מישראל,  והן  מארה"ב 
פוטנ־ השפעה  בעלי  פתרונות 

העולמית.  הכלכלה  על  ציאלית 
יכולת  את  להגדיל  נמשיך  אנו 
המשות־ בחדשנות  לתמוך  הקרן 

פת בין ארה"ב וישראל".
המדען  אפלבום,  עמירם  ד"ר 
ויו"ר  הכלכלה  משרד  של  הראשי 
משותף  ויו"ר  החדשנות  רשות 
בירד  קרן  של  הנגידים  במועצת 
אחד  הינה  "ארה"ב  כי  הוסיף 
ישראל  של  העיקריים  השותפים 
בחדשנות. אנו גאים בשיתוף הפ־
 BIRD עולה ארוך הטווח עם קרן
הניב  פעילותו  שנות  לאורך  אשר 
מזהירות  טכנולוגיות  הצלחות 
שיתופי  פרי  דרך,  ופורצות 
ישראליות  חברות  בין  הפעולה 
ואמריקאיות, שזכו במענקים. אנו 
הפתרונות  כי  ובטוחים  סמוכים 
הזוכות  החברות  של  החדשניים 
יהיו  השונים  בתחומים  השנה 
הגלו־ האוכלוסיה  לכלל  חיוניים 

בלית".
הדו־ הקרן  היא  בירד  קרן 
תע־ ולפיתוח  למחקר  לאומית 

הקרן  ישראל־ארה"ב.  שייתיים 
שיתופי  ולמימון  לעידוד  פועלת 
פעולה במחקר ופיתוח בין חברות 
בתחומי  ואמריקאיות  ישראליות 

הטכנולוגיה השונים. 
קרן בירד תומכת בפרויקטים 
בחב־ כלשהן  זכויות  לקבל  מבלי 

כספי  בפרויקט.  השותפות  רות 
רק  כתמלוגים  מוחזרים  התמיכה 
אם יש מכירות מתוצרי הפרויקט. 
 50% לעד  מוגבל  מהקרן  המימון 
משלב  החל  הפרויקט,  מתקציב 

לשלבים  ועד  והפיתוח  המחקר 
הראשונים של המכירות והשיווק. 
אך  בסיכונים  משתתפת  גם  הקרן 
אינה דורשת תמורה במידה והפ־
רויקט אינו מגיע לשלב המכירה.

חוק חדלות פירעון ייכנס לתוקף בספטמבר; 
"יקל על עיקול דירות חייבים"

מאת שלמה גרין

צפוי  ספטמבר  בתחילת 
להיכנס לתוקף חוק חדלות פרעון. 
של  המוצהרות  ממטרותיו  אחת 
החייב  של  שיקומו  הינה  החוק 
מגוריו  לבית  בנוגע  דווקא  אולם 
שינוי  החוק  מחולל  החייב,  של 
של  היכנסו  עם  כי  ונראה  לרעה, 
החוק לתוקף נראה יותר ויותר בתי 
נמכרים  אשר  חייבים  של  מגורים 

במסגרת הליכי חדלות פרעון.
נרקיס,  גלעד  עו"ד  לדברי 
מול  לקוחות  בייצוג  המתמחה 
כה,  עד  רבים  במקרים  הבנקים, 
המגורים  בית  של  מכירתו  נמנעה 
הגנת  לחוק  בהתאם  חייב  של 
הדייר. על פי חוק זה, במקרה של 
ומכירתה,  חייב  של  דירה  עיקול 
הבעלים  של  לדייר  הופך  החייב 
הנכס.  את  רכש  אשר  החדשים 
נרקיס,  עו"ד  מסביר  זה",  "במצב 

את  למכור  אמנם  רשאי  "הנאמן 
דירתו של החייב אך הדירה תימ־

כר כ'תפוסה' ע"י החייב ובני ביתו, 
לכשליש  ערכה  את  שמוריד  מה 
זה  מצב  החופשי.  בשוק  משוויה 
מכירת  את  רבות  פעמים  הפך 
הדירה ללא כדאית עבור הנושים. 
במקרים רבים, בן או בת הזוג של 
היתה  מהדירה  שמחצית  החייב, 
רשומה על שמם, יכלו לרכוש את 
החצי השני מהנושים בסכום נמוך 
החייב  למעשה  ניצל  וכך  ביותר, 

ממכירת דירת מגוריו.
שיכנס  החדש  החוק  אולם, 
מא־ ספטמבר,  בתחילת  לתוקף 

הדירה  את  למכור  לנושים  פשר 
שי־ מה  כ'תפוסה',  ולא  כ'פנויה', 
האטרקטי־ ואת  מחירה  את  עלה 

ביות שלה כלפי קונה פוטנציאלי, 
של  זוגו  לבן  עוד  יתאפשר  ולא 
במחיר  הדירה  את  לקנות  החייב 
השוק.  משווי  משמעותית  נמוך 

להורות  הנושים  ילחצו  זה  במצב 
של  המגורים  דירת  מכירת  על 
יותר  נראה  כי  וסביר  החייב, 
אשר  חייבים  של  דירות  ויותר 
חדלות  הליכי  במסגרת  ימכרו 
היחידה  תרופתו  כאשר  פירעון, 
תימצא  משפחתו  ובני  החייב  של 
או  בפועל  חלופי  דיור  בהמצאת 

בשווה כסף.
נרקיס,  גלעד  עו"ד  לדברי 
קשה  משמעות  החדש  לחוק 
קשות  משמעויות  בעלי  וסיכונים 
לחייבים שבבעלותם דירה. יתרה 
חדש,  בחוק  ומדובר  היות  מכך, 
עדיין לא ברור כיצד בתי המשפט 
לגבי  החוק  את  יישמו  או  יפרשו 
נרקיס  עו"ד  לכן,  מגורים.  בית 
ממליץ לחייבים לנצל מיידית את 
הזמן שנותר עד כניסתו של החוק 
ולהגיע  לנסות  מנת  על  לתוקף 
את  להוציא  כדי  חוב  להסדרי 

הבית מסיכון.

הודעות חוק תכנון ובניה - 08/07/19

חמישה ימים וזה נגמר:

חודש הספר האגדי של 'אור 
החיים' מסתיים ביום שישי השבוע

לא להאמין שכמעט חודש כבר עבר, 
ואם  מסתיים.  הספר  חודש  זהו,  אבל 
אלפי  את  הסוף  עד  מימשתם  לא  עדיין 
לכם  נותרו  הבלתי־חוזרות,  ההזדמנויות 
מבצעים  תחמיצו.  אל   – ימים  חמישה 
הספר  חודש  עד  שוב  תקבלו  לא  כאלה 

של השנה הבאה.
מבצעים  מגוון  מציעה  החיים'  'אור 
ההוצאות  מכל  וסטים  ספרים  על  עצום 
הקט־ בעמודי  המפורטים  המובחרות, 
גם  וקיים  הדואר  בתיבות  שחולק  לוג 
השאר  בין  הלקוחות.  לרשות  בסניפים 

מופיעים בקטלוג רשימת מבצעי המאה 
אנציקלופדיית  כמו  שונות  סדרות   –
עולם ומלואו, הספריה לפעוטות, המיטב 
של אפרת, סיפור לחג, 10 ספרי קומיקס, 
כפשוטו  רש"י  סט  מנוקד,  אמת'  'שפת 
הקטלוג  מן  בציטוט  חלקית  (הרשימה 

המלא) – ב־100 ש"ח בלבד!
פסוק;  סוף  לא  הם  המאה  מבצעי 
על  ענק  למבצעי  האחרונים  הימים  אלו 
ספרי  התורה,  חלקי  מכל  קודש  ספרי 
קריאה לילדים ולמבוגרים, ספרי לפעו־

טות, ספרי בישול וגם דיסקים – בעברית, 

באנגלית ובשורה של שפות נוספות. 
אם תשתתפו במבצעי החודש האג־
דיים בסכום של 100 ש"ח ומעלה, תרוויחו 
בין  הגרלה  מתקיימת  יום  בכל  בכפלים: 
ספרים  על  וסניף  סניף  בכל  הרוכשים 
יקרי ערך – מאות כבר זכו, ועוד עשרות 
פתוח  השני  הבונוס  הקרוב.  בשבוע  יזכו 
רוצים  הייתם  במה  הפורה...  לדמיונכם 
לזכות? רשמו את החלום שלכם עד שווי 
של 5,500 ש"ח, שלשלו לתיבת ההגרלות 
אותו  להגשים  סיכוי  לכם  יש  והופ!   –

בהגרלה השבועית האחרונה בסדרה! 

בכנס רב משתתפים:

תעודת הערכה הוענקה לראש מחוז ירושלים 
והשפלה ב'מכבי' על ידי ארגון 'דרכי מרים'

רב הכותל והמקומות הקדושים, הרה"ג רבי שמואל רבינוביץ שליט"א, ור' אהרן וינגרטן, יו"ר 
ארגון 'דרכי מרים', העניקו תעודת הוקרה והערכה לראש מחוז ירושלים והשפלה ב'מכבי', 
מר גידי לשץ • הענקת התעודה התקיימה בשיאו של כנס המתנדבות ונשות המתנדבים 

בארגון, כהוקרה על פעילותה ושותפתה של 'מכבי' למערך החסד למען החולים
ה־17  שנת  פעילות  במסגרת 
קיים  מרים',  'דרכי  ארגון  של  לייסודו 
משתתפים  ורב  מרשים  אירוע  הארגון 
בארגון.  המתנדבים  ולנשות  למתנדבות 
הכותל  רב  העניקו  האירוע,  של  בשיאו 
והמקומות הקדושים, הרה"ג רבי שמואל 
וינגרטן,  אהרן  ור'  שליט"א,  רבינוביץ 
הוקרה  תעודת  מרים',  'דרכי  ארגון  יו"ר 
והשפלה  ירושלים  מחוז  לראש  והערכה 
ניתנה  התעודה  לשץ.  גידי  מר  ב'מכבי', 
כאות על המסירות והעשיה הענפה של 
'מכבי' בשיתוף מערך הסיוע והחסד של 
אונקולוגיים  בחולים  התומך  הארגון, 

ומשפחתם.
במהלך האירוע, נשאו דברים הסופר 
והיועץ החינוכי, הרב חיים ולדר; פרופסור 
ד' בן יהודה, מנהלת המערך ההמטולוגי 
ודיקן ביה"ס לרפואה עין כרם; הרב דוד 
ומתנדב  וינגרטן  מוסדות  מנהל  וינגרטן, 
פעיל בארגון; ראש מחוז ירושלים והש־

פלה, מר גידי לשץ; הגב' י' מזרחי; והגב' 
נ' זייבלד.

 בשיאו של האירוע, הוענקה תעודת 
ההוקרה לראש מחוז ירושלים והשפלה, 
שהודה ונשא דברים מרגשים אל מאות 
המשתתפות: "זכות גדולה עבורי להיות 
כאן, ולראות את מאות המתנדבות שעו־

שות לילות כימים למען החולים. 'מכבי' 
להעניק  בכדי  אתכן,  יחד  לפעול  בחרה 
בגישה  אנשים.  שיותר  לכמה  ולעזור 
מטרה  מדי יום, מתוך  'מכבי'  זו, פועלת 

מת־ רפואה מקצועיים,  להעניק שירותי 
קדמים ורגישים. אני מאמין שרק מתוך 
המבוטחים,  צרכי  של  אמיתית  הבנה 
אפשר   – חייו  לארחות  מלאה  והתאמה 
ש'מכבי'  כפי  אמיתית,  מהפכה  לחולל 

מחוללת ברחבי ירושלים".
מרחיבה  'מכבי'  האחרונות,  בשנים 
עש־ בירושלים:  שירותיה  את  ומעמיקה 

בשכונות  נפתחו  רפואיים  מרכזים  רות 
מומ־ רופאים  ל־50  מעל  גויסו  השונות, 
הסכמים  ונחתמו  שונים,  בתחומים  חים 

מיוחדים לרווחת המבוטחים.
הציבור מצביע ברגליים: 2018 היתה 
הובילה  בה  ברציפות  הרביעית  השנה 

בכלל,  המצטרפים  מספר  את  'מכבי' 
נטו  גיוסים  מספר  בפרט.  ובירושלים 
גם  אלף.  ל־28  מעל  על  עמד  ל'מכבי' 
הקופה  שומרת  הרצון  שביעות  במדדי 
ברו־ סקר  ועקביים:  גבוהים  נתונים  על 
ממבוטחי   93% כי  קבע  ל־2018  קדייל 
מאיכות  מאד  מרוצים  או  מרוצים  מכבי 
והטכנולוגיה  האישי  השירות  הרפואה, 

המתקדמת.
רבינו־ שמואל  רבי  הרה"ג  בתמונה: 

ביץ שליט"א, ור' אהרן וינגרטן, יו"ר ארגון 
הוקרה  תעודת  מעניקים  מרים',  'דרכי 
לראש מחוז ירושלים והשפלה ב'מכבי', 

מר גידי לשץ

שאלון ציבור חדשני עבור צוותי התכנון 
של התחבורה הציבורית בירושלים

מאת חיים מרגליות

ועיריית  התחבורה  משרד 
ירושלים, באמצעות צוות תכנית 
בימים  שוקדים  לתחבורה,  אב 
מערך  של  מחדש  תכנון  על  אלו 
העי־ בשירות  האוטובוסים  קווי 
לשפרו  במטרה  בירושלים,  רוני 
הנוסעים.  לצרכי  מענה  ולתת 
שיתוף  שאלון  הושק  מכך  כחלק 
להביע  נוסע  כל  יכול  בו  ציבור 
העדפותיו  את  ולהציג  דעתו  את 

שלו  התחבורה  לצורכי  באשר 
בעיר. השאלון מופעל גם על ידי 
השאלון  למילוי  טלפוני  מוקד 

במספר 072-3373000.
במטרה  עוצב  השאלון 
על־אודות  עדכני  מידע  לאסוף 
הנדרשים  והשינויים  הצרכים 
העירוניים  האוטובוס  בקווי 
להגיע  כוונה  ומתוך  בירושלים, 
כך  שניתן.  ככל  רחב  ציבור  אל 
הקהילה  את  לערב  מתאפשר 
בנושאים  דעתה  את  ולקבל 

ותדירו־ הקווים  מסלולי  כמו 
התכנון  הליכי  את  ולטייב  תם, 

והביצוע.
שבו  באופן  מנוסח  השאלון 
במא־ להתמקד  משיב  כל  יכול 

שלו  האישיים  השימוש  פייני 
תדירות  הציבורית,  בתחבורה 
וזאת  הנסיעה.  ומטרת  השימוש 
מהיר  נוח,  ניתוח  לאפשר  כדי 
שנאספים  הנתונים  של  ויעיל 
בהליך  הצרכים  בחינת  לצורך 

התכנון.
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ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

ירושלים | מכירה
סוכה  מרפסת  חד'   5 מ"ר   125
רק  מדהים  נוף  מושקעת  גדולה 
ב 3,100,000 ש''ח * 97 מ"ר + גינה 
שווה  הלקוח  לפי  חלוקה  מ"ר   80

להתקשר! תיווך רוזן 5402402
[20053082]

מחולק  מ"ר   180 דירה  בהמ"ג 
מ"ר   90 חד'   3 דירה  דירות   3 ל- 
דירות   2  + מ"ר   16 מרפסות   2  +
ש''ח)   9,000 (מכניס  להשכרה 
רוזן  תיווך  ש''ח   3,600,000 ב  רק 

5402402
[20053075]

דירה 117 מהקבלן!  לשנלר  קרוב 
מ"ר קומה נוחה + מרפסת 20 מטר 
שווה  גבוהה  מאוד  טכני  מפרט 

לראות. תיווך רוזן 5402402
[20053074]

חד'   3 דירה  משה  זכרון  בגאולה 
מרפסת  נוחה  קומה  (קטנה) 
גדולה רק ב 1,500,000 ש''ח. תיווך 

רוזן 5402402
[20053073]

חדשה  חד'   3 דירה  בדוד! 
מחסן   + גדולה  מרפסת  מושקעת 
מעלית רק ב 2,890,000 ש''ח תיווך 

רוזן 5402402
[20053072]

מ"ר   170 דופלקס  רוממה  בגני 
מ"ר  מרפסת 30   + מאוד  מושקעת 
מעלית  מדהים  נוף  מ"ר   80 גג   +
תיווך  הזדמנות.  במחיר  פרטית 

רוזן 5402402
[20053071]

אחרונות  הזדמנויות  בתנובה 
106 דירה   * טובות!!  לדירות 
גדול,  ומטבח  סלון  חד'   4 מ"ר 
במחיר  הנוף  מול  גדולה  מרפסת 

הזדמנותי. תיווך רוזן 5402402
[20053070]

התר   + מטר  כ95  חד   4 בסורוצקין 
מעלית  מחסן,   + מטר  כ18  לעוד 
מדהים!  נוף  היימשע,  ושכנים  חניה 
052-7658-638 2740.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053054]

דיור  יחידות   3 ישראל  בבית 
רק  7000שח  כ  חודשית  תשואה 
052-7658-638 1580.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053053]

חד   3 ישראל  בבית  מפתח  בדמי 
(כיון  מטר   70 מרפסת   + מטר   70
לבחורים  להשכיר  ניתן  אחד)  אויר 
052-7658-638 850.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053052]

בגובה  חד   4 מטר  כ90  שערים  מאה 
5.40 מטר, אפשרות להכפלת הדירה 
בטאבו  רישום   + יחידות,  לחלוקת  או 
052- 2280.000ש"ח  רק  דירות  כ2 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053051]

בדברי חיים (טאבו רגיל) גג 115 מטר 
052-7658-638 ש"ח   1000.000 ק"ד 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053050]

-3חד  צבי  נווה  מזומן!  לבעלי 
בכ- מושכרת  ק"ג,  כלל  טאבו  ללא 
850.000ש"ח  רק  לחודש  5000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053047]

מטר   24 דיור  יחידה  שערים  מאה 
חדשה משוכרת ב 2800 שח רשומה 
052-7658- 650.000ש"ח  רק  בטאבו 

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053046]

חזית  ק"א  מטר  כ50  חד   2.5 בגאולה 
052-7658-638 1320.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053045]

103 חד   4 גרשום  ברבינו  מציאה! 
זקוקה  מטר   22 דיור  יחידת   + מטר 
052-7658-638 נוחה  קומה  לשיפוץ 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053044]

אופציות   + ק"ג  חד   4.5 הדר  בעץ 
רק  בגג  /בניה   38 לתמא  גדולות 
052-7658-638 1760.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053043]

בבלעדיות  במחיר  ירדו  מציאה!! 
115 חד   4 חדש!!  בנין  ביואל 
רק  גדולה  סוכה   + מעלית   + מטר 
052-7658-638 2750.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20053042]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053041]

חד   4 דושנסקי   - הנביא  שמואל 
משופצת,  נמוכה,  קומה  מטר  כ-100 
2530.000ש"ח  רק  גדולה,  מרפסת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053040]

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

הנדלס"
[20052996]

4 דושנסקי   - הנביא  שמואל 
נמוכה,  קומה  מטר  כ-100  חד 
רק  גדולה,  מרפסת  משופצת, 
052-7658-638 2530.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052995]

דירות  מבחר  וברוממה,  ברוך  במקור 
הקומות  ובכל  הגדלים  כל  למכירה 
קומות  ודירות  פנטהוזים,  כולל 
קרקע עם חצר. חדש ויד שניה, תיווך 

צביקה רוזן 052-763-4444
[20052981]

ענקית  דירה  בתנובה,  למבינים! 
פנימית  חלוקה  ללא  מ"ר,  כ-200 
כלל, נוף מיוחד, שוורץ נדל"ן -052

765-6888
[20052979]

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

6888
[20052978]

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

[20052977]

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

6888
[20052976]

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

765-6888
[20052975]

דירה  ירושלים)  (פסגות  בכדורי 
מיוחדת 4 חדרים, 114 מ"ר, קומה 
במחיר  וחניה,  מחסן   + גבוהה, 
052- נדל''ן  שוורץ  ביותר.  מיוחד 

765-6888
[20052974]

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

6888
[20052973]

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

6888
[20052972]

מרווחת,  חדרים   4 מאיר  בגולדה 
כניסה  גדולה,  סוכה  מרפסת 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מיידית, 

6888
[20052971]

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
[20052969]

מיוחדת! בגוש 80, דירת 4 חדרים, 
מרפסת  גבוהה,  ברמה  משופצת 
קומה  מעלית,  חזית,  גדולה,  סוכה 
נוחה, שוורץ נדל''ן 052-765-6888

[20052968]

38 תמא   + מ'  כ-80  אילן  בבר 
מ'   25) מתקדמים  בהליכים 
נוספים). + אפשרות ליחידה כ-40
מ'. 2,300,000. עסקת המאה ייעוץ 

נדל"ן 052-76-5000-1.
[20052964]

מרפסת   + מ'   80 חד'   3 בהזית 
גדולה סגורה. קומה א' 2,400,000. 
052- נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 

.76-5000-1
[20052963]

כ--32 דיור  יחידות   2 בהזדמנות! 
מושכרת  במא"ש.  כ"א  מ'   35
 .1,200,000 כ"א.  ש''ח  בכ-4000 
אפשרות לקנות גם בנפרד. עסקת 
המאה ייעוץ נדל"ן -052-76-5000

.1
[20052962]

מ'   110 חדרים   4 הכהן  בעלי 
הגג  על  מ'  חדרים 27  ג' + 2  קומה 
המאה  עסקת  ש''ח.   3,300,000

ייעוץ נדל"ן 052-76-5000-1.
[20052961]

בבר אילן 3 חדרים כ-60 מ' קומה 
המאה  עסקת  ש''ח.   1,700,000 ב' 

ייעוץ נדל"ן052-76-5000-1.
[20052960]

חדש  דופלקס  ישראל  בבית 
א'  קומה  מ'  כ-120  חדרים   4
המאה  עסקת  שח.   2,300,000

ייעוץ נדל"ן 052-76-5000-1.
[20052959]

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]

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]

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]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20052750]

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!! 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]

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]

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]

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]

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]

בזכרון משה דמי מפתח דו-פלקס 120
052- שח   1550.000 רק  חד'   5 מטר 

7658-638 "היימשע תיווך-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
מרוהטת,  ישראל,  בשרי  חד'   5
מושקעת, 9,500 ש"ח * 4 חד' בגבעת 
משה, חדשה ומושקעת, חצר ענקית, 
0527- היימיש"  "תיווך  ש"ח   8,200

649-565
[20053061]

סמוך לרחוב שמגר וגני גאולה, יחידה 
להשכרה [כ40 מ"ר] עם ריהוט מלא, 
ללא  ברמה.  כחדש  ומשופץ  ממוזג 
ולכל  למגורים  גדולה,  חצר   + שכנים 
מטרה . 5500 ש''ח תיווך צביקה רוזן 

052-763-4444
[20053057]

בדחיפות  דרוש  רציני  ללקוח 
להשכרה  מטר   1000 כ  גדול  בנין 
(תקציב  אלול  מזמן  החל  לישיבה 
"היימשע   052-7658-638 גדול) 

תיווך-הנדלס"
[20053055]

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 
מיוחדת!   * גמיש  ש''ח   8,000 מעלית 
פינתי  120מ"ר,  חד'   4 מרדכי!  תכלת 
ק"ב  שירותים   3 מרפסות   2 וחדשה 
גמיש תיווך 02-5379474,  2500דולר 

053-3179474
[20052387]

בפולנסקי בובונירה חדשה ומפוארת 
4 חד מרוהטת ברמה גבוהה מאד רק 
פסח  אחרי  מיד  כניסה  לחודש   8000
תיווך- "היימשע   052-7628-176

משה"
[20052150]

ירושלים | מבנים ומגרשים
למוסדות  מבנים  בירושלים  התפנו 
ארץ  האזורים.  בכל  הגדלים  בכל 

הקודש 055-6777551
[20053034]

ירושלים | חנויות ומחסנים
חנויות  מבחר  ולמכירה  להשכרה 
ברחוב שמגר והסביבה תיווך צביקה 

רוזן 052-763-4444
[20053049]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

ירושלים | משרדים
מ"ר,   200 ליחזקאל,  קרוב 
עם  עמדות  כולל  וממוזג,  מרוהט 
כניסה  ש"ח,   20,000 מחשבים, 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מיידית. 

6888
[20052980]

בני ברק | מכירה
חד'   3 הלוי  קוטלר/יהודה  באיזור 
משופצת  חזית  ק"א  מ"ר  כ-68 
"תיווך-ט. ש''ח   1,700,000 כחדשה 

זינגר" 03-619-0004
[20053079]

2  + ל3  מחולקת  ברמת-אלחנן 
2,000,000 ק"ב  כחדשה  משופצת 

ש''ח "תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053078]

משוקעת  מ"ר  כ-150  בזכרון-מאיר 
ש''ח   3,000,000 חזית  ק"א  וייחודית 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053077]

דירות 4 ו-5 חד' בבניה מקבלן במרכז 
בני ברק 03-5785777

[20052951]

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

לפרטים 052-7133387
[20052948]

ביתר עילית | מכירה
ברבי עקיבה גבעה A קומה ג' 5 חדרים 
 + גדולה  מרפסת   + מ"ר   128 ענקית 
 . מ"ר   30 לתוספת  מיידית  אופציה 
רק 1.420.000 ליח"ד.  לחלוקה  אפשרי 
058-3214- וייזמות  תיווך  ברנד  ש"ח 

550 ועוד מבחר ענק של דירות...
[20053065]

 + יח"ה  4חד'  מרכזי  מיקום   Bבגבעה
לל"ת-052 יח"ד  ל-3  לפצל  ניתן  יח"ד 

76341666
[20053012]

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

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

מזומן  עם 700  הימשער  רציני  לקוח 
הדקל  באזור  משותף  טאבו  מחפש 
"היימשע   052-7658-638 מטר   80 כ 

תיווך-הנדלס"
[20052189]

בונבבונירה מפוארת!! בגבעה B פחד 
חדשה  חלל   + מטר   140 חד   6 יצחק 
רק 1860.000ש"ח -052-7658 לגמרי 

638 "היימשע תיווך-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]

ביתר עילית | חנויות
B גבעה  משה  שמחת  בקניון 
לחודש  שח   1500 מטר   13 משרדים 
עם גישה לחזית אפשרות ל 40 מטר 
לחזית  מטר  חנות 30  ב 6000  משרד 
תיווך  ברנד  בלעדי  שח   5000 ב 

וייזמות 058-3214-550
[20053067]

אשדוד | מכירה
ג'  רובע   3  +  2 להשקעה/מגורים 
באנ"ש כחדשות תשואה גבוהה לל"ת 

054-8464651
[20053035]

בז'-  חזיתית,  שמורה,  חד'   3 למכירה 
"גרינבויים-  ק"א.  בהלל,  החדשה, 

נדל"ן" 053-3176405
[20053032]

בית שמש | מכירה
יחי"ד  ל3  מחולקת  דירה  ב',  ברמה   *
מ"ר,   500 ענקית  חצר  מושכרות, 
מיועדת  א'  ברמה   *  .2,200,000
מיטב-הארץ,   1,550,000 ל3 לחלוקה 

02-8007000
[20053013]

מזומן  לבעלי  שמש!  בית  בלב 
 + מטר   70 חד   3 רחוב-סיני  מציאה! 
180 מטר חלל עם חלונות לנוף + 250
חלונות  עם  כניסה  בקומת  חלל  מטר 
רגילים רק 1240.000שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

בלב בית שמש! ר' סיני 3 חד 70 מטר 
עם חלונות נרמלים  + 180 מטר חלל 
כניסה  בקומת  חלל  מטר   250  +
052-7658-638 1240.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

בית חלקיה 
חדשה  נופש  וילת  שדות"  "נוף 
פרטיות  מיטות,   20 ומאובזרת, 
לזוג)  מצוינת  ה'   - (א'  ונעימות, 

050-4162290
[20053018]

קרית גת 
בקריה   * למכירה:  הבית"  "תיווך 
מרפסת   ,2 קומה  חד'   3 החדשה 
4 קומה  החדשה  בקריה   * ענקית. 
600,000 ב-  חד'   2 לקריה  צמוד   *
ש''ח * צמוד לקריה 2 חד' + מרפסת 
ובכל  בקריה  דירות  מבחר  ועוד   *
יהשע  לשירותכם  העיר  רחבי 

עבער 0504-126-124
[20048907]

קרית גת | מכירה
בברקן 3 חד' + 3 מחסנים מושכרים 
7% תשואה, 1,050,000 ש''ח לל"ת, 

לרציניים בלבד. 052-7151155
[20053081]

צפת | מכירה
משופצת,  חיים  במאור  חד'   4 דירה 
1,280,000 למירון,  נוף  גדולה,  חצר 

ש''ח לבירורים: 052-7616823
[20053001]

עמנואל | מכירה
דירת 4 חד' 100 מ"ר במצב מצוין, 
שרותים  מטבח,  הנוף,  לכיוון 
מעולה,  בנין  חדשים,  ואמבטיה 
שכנים אנ"ש, 630,000 ש''ח . -052

7152604
[20053062]

השקעות נדל"ן 
חדשה  דירת-סטודיו  רוממה  במרכז 
נוף  קטנה  מרפסת   + ומושקעת 
שכירות  מרוהטת-קומפלט  מדהים 
ללא-משכנתא  לחודש  3,500ש"ח 

תיווך 053-3180094
[20053076]

פרויקט  לקנות  מעוניין  גדול  משקיע 
לבנייה עם היתר/לפני היתר עדיפות 

באיזור ירושלים 053-3114437
[20053048]

משרדים  דירות,  השקעות  ברשותינו 
פוטנציאל  הארץ,  ברחבי  וחנויות 

גבוהה. 052-7656752
[20052999]

מפוארת ֹ וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
הקיץ  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

תחסוך לעצמך זמן יקר בחיפוש הנופש 
השרות  מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג 

ניתן ללא עלות. 1700-707-509
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

מודיעין עלית 
אולם,  חדרים,  לקבוצות,  אירוח 
במודיעין  על.  ברמת   - חצר  ביכ"נ, 

עילית 052-7615407
[20053027]

צפת 
נקי  מאובזר,  חדש,  יפיפיה,  צימר 
נוף.  מרפסת  מיטות,   7 ומטופח, 

0527175322/ 0527610440
[20053039]

פרטית  כ.  מיטות   +  10 כנען  בהר 
נקיה  מסחרי  למ'   - לתח'צ  סמוך 

ומאובזרת בריכה 053-3198640
[20053038]

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. 

20 חצר,    + ונעימה   גדולה  וילה 
chaya. 077-4926550 מיטות, 
1,500 מ-  החל   shp1@gmail.com

ש''ח ללילה.
[20053019]

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, 
4 12 בצה"ל  דירה  וכן   *   * ממוזגת 
לתקופה  קומפלט,  משופצת  חד' 
054- 04-6922596 ממושכת. 

8433088
[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.052-7194198

[20040224]

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

בריכה. 0504174677
[20052366]

בית חלקיה 
מרחבי  מיטות,   15 ויפה  נקיה  וילה 
ופרטיות  בריכה  טרמפולינה,  דשה, 
052- קטנות.  למשפחות  עץ  צימר   +

7607750
[20053080]

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

y0504190057@gmail. Com
[20052135]

ומפוארת  חלומית  נופש  סוויטת 
בק.  מיטות,  כ- 15  מדהים,  נוף  עם 
וימים.  לשבתות  בטבריה,  צאנז 

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

קוממיות 
ונקיות  מטופחות  מלונית,   + דירה 
חצר   + אולם   +  15-50 מ  במיוחד, 

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6766440
[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 
בכל  להשכרה  דירות  דרושות 
והחגים,  הקיץ  לתקופת  האיזורים 
 - מייל   026249468  - מהיר  תיווך 

T026249468@gmail.com
[20052987]

במעלות דפנה 138 דופלקס יפהפיה 
בסלון.  ספות  10מיטות,  ומרווח: 
קרובה  ושבתות.  לימים  ממוזגת 
לרכבת הקלה ולכותל. 0533161215
[20052816]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

7616720-1
[20040110]

השכרת רכבים ִ
ברחבי  רכב,  השכרת   Sixt שלמה 
וליסינג,  מכירה  ובעולם,  הארץ 
מחירים  ואמינות,  שירות  עם 
052- אלבוים  נחמיה  אטרקטיביים. 

715-2486
[20045497]

בכל  סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
והאמינות  השירות  עם  הארץ, 
052- גרוס.  חיים  של  הידוע 

7617828
[20044739]

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

10-20
[20052696]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות,   14-16-20 העיר,  בתוך 
במיוחד!!  חדיש  מקומות   23 רכב 

053-3188842
[20040846]

דרוש ר"מ עיון לישיבה חסידית בבני ַ
ברק קו"ח לפקס 077-4701918

[20053084]

יר"ש  מלמד  בת"א  חסידי  לת"ת 
הסעה הלוך חזור מב"ב קו"ח: -1533

5181735
[20053083]

לסוכנות הביטוח "מנדי גפנר" באלעד 
תותחים  מכירות  סוכני  דרושים 

לפרטים נא להתקשר 0548420727
[20053069]

דרוש  עילית-אידיש  במודיעין  לת"ת 
קו"ח  ביינונית  לכיתה  ניסיון   + מלמד 

ל- 077-4704433
[20053068]

באשדוד  לבנות  לפנימייה 
לינה.   + רווקות  מדריכות  דרושות 
08- פקס:  טלפון:08-8556180 
ormargalit26@ מייל:   8556551

gmail.com
[20053058]

ברק  בבני  "פיתוחים"  ספר  לבית 
מרפב"ע  פיזיותרפיסטיות,  דרושות 
נסיון  עם  תקשורת  וקלינאיות 
למייל:  קו"ח  שיקומית.  בעבודה 

surilam@gmail.com
[20053037]

ברק  בבני  "פיתוחים"  ספר  לבית 
בחינוך  תעודה  בעלת  מורה  דרושה 
ילדים  עם  בעבודה  נסיון  עם  מיוחד, 
בעלי צרכים מיוחדים/ שיקומי. קו"ח 

surilam@gmail.com :למייל
[20053036]

דרוש  בירושלים  חסידי  לת"ת 
קו"ח  גבוהות  לכיתות  מלמד 
aassdd0349@gmail. למייל: 

com
[20053033]

בעל  מלמד  דרוש  שמש  בבית  לת"ת 
וקריאה  אותיות  להקניית  ניסיון 
לפקס  חיים  קורות  חיידר  לגן 

0774447985
[20053031]

באלעד,  לחברה  מכירה  נציגות 
גלאט  15,000ש''ח!!  עד  אם,  משרת 
www.glatjobs.co.il 073-70- ג'ובס

55-666
[20053026]

במרכז,  חרדיות  נשים  לצוות  מנה"ח 
לחצי  ומנה"ח  8,500-10,000ש''ח 
גלאט  בירושלים,  לחברה  משרה 
www.glatjobs.co.il 073-70- ג'ובס

55-666
[20053025]

בב"ב  יוקרתי  פאות  לסלון  מזכירות 
www. ג'ובס  גלאט  ובירושלים, 

glatjobs.co.il 073-70-55-666
[20053024]

 + קיימים  ללקוחות  שטח  סוכן/ת 
ג'ובס  גלאט  11,000ש''ח.  צמוד,  רכב 
www.glatjobs.co.il 073-70-55-

666
[20053023]

בירושלים,  למאפייה  כשרות  נאמן 
www. ג'ובס  גלאט  לשעה.  36ש''ח 

glatjobs.co.il 073-70-55-666
[20053022]

 * מהבית:  לעבודה  דרושים/ות 
תנאים  חרדית,  לחברה  מתכנתים/ות 
למערכת  גרפיקאי/ת   * מעולים! 
ארגון  לניהול  מזכירה   * חרדי  עיתון 
www.glatjobs. ג'ובס  גלאט  חסד. 

co.il 073-70-55-666
[20053021]

דרושים  ברק  בבני  מצות  למאפית 
מקצועיים  לא  מקצועיים/  עובדים 

05276-97421
[20053011]

בסיכון  לנערות  חרדית  לפנימייה 
אם   * אמהות-בית   * דרושות:  בצפון 
למייל  קו"ח  ומדריכות.  מרכזית.  בית 

ol77777@gmail.com
[20053000]

לעבודה  פקיד/ה  ידועה  לחברה 
שקטה  אופיס  בק  עבודת  מהבית, 
ורגועה, 3-4 שעות ביום, לא נדרש 
ניסיון, 4,000 ש"ח. *  למשרד עו"ד 
לשעות  מזכיר/ה  בירושלים  חרדי 
הבוקר, 45 ש"ח לשעה. * למשרד 
שעות  מזכיר/ה,  ברק  בבני  עו"ד 
קריירה  ש"ח.   8,000 שכר  נוחות, 

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 

פותחים!  אומנות  חיל  באשת 

תכשיטנות מתכתית, מעוף ויצירתיות 

ללא גבולות, מינימום 4 מפגשים. טל. 

0504154152

[20052802]

הלבבות: חובות  ו     חלה  ירושלמי:  היומי  דף  כב     ערכין  בבלי:  היומי  דף 
הלכה  ח-ט     ד,  עדויות  יומית:  משנה  (ההבנה)     החמישי  הנפש  חשבון 
יומית: או"ח תקלח, ו - תקלט, ב    רמב"ם יומי: נחלות ו-ח    שו"ע הרב - רב 

יומי: נה, יז-כא    דף היומי - זוהר: ויקהל יד-כב    חפץ חיים: לה"ר ד, יא
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קכט:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:178:188:168:218:198:13סו"ז ק"ש מג"א

9:129:139:129:159:149:10סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:469:479:459:499:489:43סוף זמן תפלה מג"א

10:2310:2410:2310:2610:2510:21סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:4412:4612:4512:4612:4612:43חצות היום

13:1913:2113:2013:2213:2213:18מנחה גדולה
19:5319:5019:5319:5019:5119:51שקיעת החמה

זמנים למחר

3:503:513:463:553:533:44עלות השחר
4:414:424:394:454:434:36זמן ציצית ותפילין

5:405:455:365:445:425:38הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-7411367 פארם סנטר  ברק בני      14 ישרים  מסילת   054-6849274 ישרים מסילת  מרפאת  ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור אהרונוביץ 12, ב"ב    תל אביב
8843663 ק' השרון פארם 077-8881370 הברזל 23 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה סופר פארם רמת החייל
077- סופרפארם 077-8881700 בר יהודה 111    רמת גן סופר פארם ביג צ'ק פוסט רח' קלאוזנר 9    חיפה

6519153 הופיין 52 חולון   אהרון 8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד  אשדוד

8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.29-
אתמול: 211.27-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-21

תל אביב
30-24

חיפה
29-23

גולן
32-21

טבריה
37-24

גליל
30-21

באר שבע
35-21

אילת
41-27

מזג האויר
ירידה קלה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית עד בהיר. 
תחול ירידה קלה בטמפרטורות 

בעיקר בהרים.

שלישי - מעונן חלקית עד בהיר. 
תחול עליה קלה בטמפרטורות 

בעיקר בהרים.

רביעי - מעונן חלקית עד בהיר. 
תחול עליה בטמפרטורות 
ויעשה חם מהרגיל בעונה.

חמישי - תחול עליה נוספת 
בטמפרטורות. יעשה חם ויבש 

בהרים ובפנים הארץ והביל 
במישור החוף. תורגש הכבדה 

בעומס החום.

חמישירביעישלישי

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



סקר באירופה: 

47 אחוז מהצעירים היהודים 
באירופה אינם חשים בטחון בארצם 

אילינוי: בוטלה התכנית לקצץ את מלגות 
הלימודים לבתי הספר הפרטיים

אלפי משפחות חרדיות עם הכנסה נמוכה שילדיהן לומדים בתלמודי תורה, ישיבות קטנות ובית יעקב 
נהנות מהמלגות 

מאת א. למל

חרדיות  משפחות  אלפי 
לרווחה  נשמו  אילינוי  במדינת 
אילינוי,  מושל  של  הודעתו  לאחר 
לא  הוא  לפיה  פריצקר,  ב.  ג'יי. 
הלימודים  מלגות  בתכנית  יקצץ 
במסגרת  פרטיים  בתי־ספר  עבור 
המדינה  תקציב  אם  מס,  זיכויי 
לבתי־הספר  הולם  מימון  יכלול 

הציבוריים.
על־ שהוצע  המקורי  התקציב 

המימון  את  הקטין  המושל  ידי 
של  קיצוץ  עם  ב־50%,  למלגות 
חודשים  ובמשך  דולר,  מיליון   50
ריחפה  הקיצוץ  סכנת  ארוכים 

שהיו  משפחות  של  ראשיהן  מעל 
לימודים.  מלגות  באותן  תלויות 

של  ממושכים  למאמצים  תודות 
אגודת ישראל באילינוי ושותפיה 
בנות־ברי־ ובתמיכת  לקואליציה, 

התכנית  המחוקקים,  בקרב  תה 
תושאר בשלמותה.

הראשונה  השנה  במהלך 
'משקיעים  החוק  של  ליישומו 
לימודים  מלגות  הוענקו  בילדים', 
דולר  מיליון   10 של  כולל  בשווי 
בעלות  משפחות  מ־700  ליותר 
המעדי־ ובינונית,  נמוכה  הכנסה 

פות לשלוח את ילדיהן ללימודים 
(תל־ פרטיים  יהודים  בבתי־ספר 

ובית  קטנות  ישיבות  תורה,  מודי 
יעקב). עד כה, התכנית, המעניקה 
דולר  עד 13,000  של  בסך  מלגות 
לילד, עזרה ליותר מ־7,000 ילדים 
שלה  וההצלחה  המדינה  ברחבי 

ממשיכה לגדול.
ישראל  אגודת  של  מאמציה 
להילוך  נכנסו  התכנית  על  להגן 
מושב  של  האחרון  בשבוע  גבוה 
החקיקה, כאשר משפחות הנהנות 
מן המלגות הצטרפו להרב שלמה 
לענייני  המשרד  מנהל  סורוקה, 
אילינוי,  ישראל  באגודת  ממשל 

בספרינגפילד.
הארגון  אילינוי',  'אמפאואר 
מלגות  להענקת  ביותר  הגדול 

בראש  עמד  במדינה,  לימודים 
הכו־ תחת  שהתנהל  הקמפיין 

שלי"  המלגה  את  "הצילו  תרת 
שותפיהם  עם  יחד  אותו  וניהלו 

לקואליציה.
מאות משפחות מרחבי המדי־
נה שיתפו את חברי הגוף המחוקק 
והסבירו  האישיים  בסיפוריהם 
על  השפיעה  התכנית  כיצד  להם 
"שתדלנות  ילדיהם.  וחיי  חייהם 
הינה  בשדות  העם  מן  המגיעה 
מאמצינו",  להצלחת  חיוני  רכיב 
כזה  "מהלך  סורוקה.  הרב  אומר 
לסוגיה  אנושיות  פנים  מעניק  גם 
מתמ־ כבעיה  בעיניהם  הנראית 
טית הדורשת פתרון, ולא כמצוקה 

אנושית".
נציג  קאליש,  יחיאל  הר"ר 
מטעם  הדמוקרטית  המפלגה 
מדינת  של  הנבחרים  בבית  שיקגו 
אגודת  מבכירי  ולשעבר  אילינוי, 
כמובן  הינו  באמריקה,  ישראל 
בת־ הבולטים  התומכים  אחד 

תפקיד  מילאה  ופעילותו  כנית, 
אליו  הצטרף  עליה.  בהגנה  חיוני 
שהפך  וויליוולאם,  רם  הסנאטור 
שהתוודע  לאחר  לתומך,  הוא  אף 
של  החינוכית  למערכת  יותר 
האורתודו־ היהודית  הקהילה 
תכנית  של  ולהשפעתה  קסית 
בו.  הבוחרים  ציבור  על  המלגות 
הנב־ בית  של  המנהיגים  ארבעת 
נשיא  מדיגן,  מייקל  היו"ר  חרים, 
הסיעה  ראש  קלרטון,  ג'ון  הסנאט 
הנבחרים  בבית  הרפובליקנית 
הרפו־ הסיעה  וראש  דורקין  ג'ים 
בריידי,  וויליאם  בסנאט  בליקנית 
התחייבו לקיים את ההסכם שזכה 
במשך  המפלגות  שתי  לתמיכת 
חמש שנים. דובר המושל פריצקר 
"לוודא  מחויבות  הוא  אף  הביע 
לחינוך  יזכו  התלמידים  כל  כי 

שמגיע להם".

מליאת בית הנבחרים באילינוי

ברלין: ראש המפלגה הסוציאל־דמוקרטית 
בברלין ביקר באתר הבניה של הקמפוס היהודי

מאת א. למל

בראש  שעומד  סאלח,  ראאד 
הסוציאל־דמוקרטית  המפלגה 
בברלין SPD, ביקר באתר הבניה של 
הקמפוס היהודי ההולך ונבנה בעיר.

פלסטיני  בכפר  שנולד  סאלח, 
היגר  שנתיים  ובגיל  שכם  יד  על 
לאחד  הפך  לגרמניה,  הוריו  עם 

הפוליטיקאים הבולטים בברלין.
בה־ מגיע  סאלח,  של  ביקורו 

למרכז  שלו  הגדול  לסיוע  משך 
היהודי המפואר, שייתן מענה לא־

בברלין  המתגוררים  יהודים  לפי 
ומחוצה לה.

גילה  הוא  הראשון  "מהרגע 
הזו  ליוזמה  במיוחד  חם  יחס 
והתרחבות  ביסוס  את  שתאפשר 
הרב  סיפר  היהודיים",  החיים 
ברלין,  של  רבה  טייכטל,  יהודה 
הקמפוס,  מיזם  בראש  העומד 
"הוא קידם את התכניות בוועדות 
חשוב  שזה  כמה  והוכיח  השונות 
אלא  בעלמא,  בדיבורים  לא  לו. 

במעשים ממש".

בכפר  שנולד  הפוליטיקאי 
ללוחם  והפך  סבסטיה  הפלסטיני 
שנאת  האנטישמיות,  בנגע  גדול 
הסתובב  סובלנות,  וחוסר  זרים 
את  מקרוב  וראה  הבניה  באתר 

קצב העבודות האינטנסיבי.
האותנטיות  את  אוהב  "אני 
רבה  טייכטל,  לרב  אמר  שלכם", 
לא  אחד  מצד  "אתם  ברלין,  של 
שלכם  העקרונות  על  מוותרים 

ומצד שני אתם יודעים איך להת־
נהל עם כולם".

ידידות  שוררת  השניים  בין 
רבת שנים. בטקס הנחת אבן הפי־

סאלח  היה  העבודות,  ותחילת  נה 
התכבד  ואף  הכבוד  מאורחי  אחד 
הערכות,  פי  על  דברים.  לשאת 
בתוך שנה וחצי לערך יעמוד הק־

יהדות  לתפארת  תילו,  על  מפוס 
ברלין.

הרי הקטסקיל ניו יורק: הושלמה בניית חניון אמבולנסים ענק של 'הצלה' 
החניון החדש שבאזור דרום פלסבורג, הינו מרכז שיגור מצויד ומאובזר מאוד ויכול להכיל שלושה אמבולנסים בו זמנית וכן מסלולי 

נהיגה מחוממים 
מאת א. למל

עם התחלת תקופת הקעמפים 
ומרכז  הענק  חניון  נחנך  יורק  בניו 
הקטס־ בהרי  'הצלה'  של  השיגור 

קיל. 
השתתפו  הרושם  רב  בטקס 
הקט־ בהרי  'הצלה'  ארגון  נציגי 

שונים  מאזורים  מתנדבים  סקיל, 
ברחבי ניו יורק, וכן נציגי רשויות 
ונציגים  העיר  מפקחי  המחוז, 

מקומיים נוספים. 
בכביש  שנוסד  החדש,  החניון 
פלסבורג,  דרום  באזור  בריקמן 
ומאובזר  מצויד  שיגור  מרכז  הינו 
שלושה  להכיל  יכול  הוא  מאוד. 

מסלולי  וכן  זמנית  בו  אמבולנסים 
האחרון  הפריט  מחוממים.  נהיגה 
שמס־ העובדה  לאור  ביותר  נחוץ 

באזור  המתגוררים  התושבים  פר 
בחודשי  אפילו  השנה,  כל  במשך 

החורף, גדל מאוד לאחרונה.
"המרכז החדש מסייע לנו לתת 
במ־ המקומיים  לתושבים  שירות 

שך כל השנה", אומר ר' דוד קאהן, 
יו"ר 'הצלה'. הוא מוסיף ששבעים 
הקריאות  מבין  אחוזים  וחמישה 
הינן  ב'הצלה'  המתקבלות  לעזרה 
קריאות  ישנן  אך  הקיץ,  בחודשי 
מאוד  וחשוב  השנה  ימות  בכל 
חימום  של  האפשרות  על  לשמור 
כך  הצורך.  למקרה  האמבולנסים 

הנוח  באופן  חולים  להעביר  ניתן 
והמיטבי ביותר. 

תיאר  'הצלה'  מאנשי  אחד 
להתעורר  העלולות  הבעיות  את 
האמבולנסים  את  מכינים  לא  אם 
אחת  שבת  יום  "בבוקר  לחורף: 
היה  ממונטנדיל.  קריאה  קיבלנו 

זה בעיצומה של קרה חורפית עזה 
דקות  עשרים  לנו  ארך  במיוחד. 
הזה  הזמן  למקום.  להגיע  יקרות 
הקרח  והפשרת  פינוי  את  כלל 
האמ־ גבי  על  שהצטברו  והשלג 

הקריאה  למקום  כשהגענו  בולנס. 
ארבעים  האמבולנס  בתוך  שררו 

טמפרטו־ לא  זו  פרנהייט.  מעלות 
רה בה ניתן להוביל חולה". 

לה־ צריך  שהיה  מספר  הוא 
כדי  אחר  מקומי  אמבולנס  זעיק 
להוביל את החולה לבית החולים. 
בארגון  קלטו  הזדמנות  מאותה 
הם  מספק.  לא  שלהם  שהמענה 
הבינו שחייבים לעשות משהו כדי 
עם  מוכן  להיות  לארגון  לאפשר 
החורף  בתקופת  לקריאות  מענה 
נותנים  הם  בה  מהירות  באותה 

מענה בקיץ. 
השיגור,  ומרכז  החניון  בניית 
על פני שטח בגודל של ששת אל־

פים רגל רבוע בערך, החלה בחורף 
בטבת  עשרה  של  בשבוע  האחרון 

וכעת הושלמה במלואה בס"ד. 
לשרת  הכן  החניון  עומד  עתה 
המגיעים  התושבים  אלפי  את 
צרה  כל  על  זאת,  בתקופה  לאזור 

שלא תבוא.

מאת א. למל

אירופי  גוף  שערך  מחקר 
מעלה  אדם  בזכויות  העוסק 
היהודים  מהצעירים   47% כי 
לעזוב  שמחים  היו  באירופה 
חשש  בשל  ארצותיהם,  את 

לבטחונם.
כ־2,700  הקיף  הסקר 
רבות  מארצות  מרואיינים 
בגילאי 16-34.  היבשת  ברחבי 

עזיבה  על  שדיברו  הצעירים 
לעזוב  מעוניינים  שהם  סיפרו 
את ארץ מגוריהם "משום שהם 
לא הרגישו בטוחים לחיות שם 

כיהודים".
כי  דיווחו  מהנשאלים   44%
אנטיש־ רקע  על  הטרדות  חוו 

מיות, מרביתם חוששים לדווח 
לרשויות,  או  למשטרה  עליהן 
יפגעו  שהמטרידים  מחשש 

בהם באופן קשה יותר.

הצהרת תובע נגד חשוד מרכזי בהברחת זרים לישראל
מאת חיים מרגליות

המתנהלת  חקירה  במסגרת 
ביחידה הארצית למאבק בפשיעה 
שע־ בלהב 433  הכלכלית (יאל"כ) 
ניינה חשד לניהול רשתות שעסקו 
המדינה,  לתחומי  זרים  בהברחת 
הוגשה על ידי המחלקה הכלכלית 
תו־ הצהרת  המדינה  בפרקליטות 

בע כנגד חשוד מרכזי בפרשה.
בחודשים האחרונים התנהלה 
שעניינה  סמויה  חקירה  כזכור 
גיאורגיים  נתינים  להברחת  חשד 
שלא  ישראל  מדינת  תחומי  לתוך 
כדין. עם הפיכת החקירה לגלויה, 
נעצרו שישה חשודים ועוכבו לח־

קירה שמונה נוספים. 
הרשתות,  חברי  החשד,  פי  על 
המספקות  חברות  עובדי  ביניהם 
(שאינם  התעופה  לנמל  שירותים 
פע־ התעופה)  שדות  רשות  עובדי 

לאורך  ושיטתי  מאורגן  באופן  לו 
להערים  מצליחים  כשהם  תקופה, 
במעברי  האבטחה  מנגנוני  על 
אזרחים  ומבריחים  בנתב"ג  הגבול 
ישראל  מדינת  לתחומי  גיאורגיים 
בקרת  במערכת  לעבור  מבלי 
על  כנדרש  והמעברים  הדרכונים 
הר־ מחברי  אחד  לכל  חוק.  פי 

כחלק  מוגדר  תפקיד  היה  שתות 
מההברחה, אותו ביצע תמורת בצע 
את  להסוות  פועלים  כשהם  כסף, 

מעשיהם מעיני רשויות האכיפה. 
מס־ חשפו  החקירה  ממצאי 

מתוחכמים  הברחה  מנגנוני  פר 
בא־ הרשתות,  חברי  שהפעילו 

והן  בארץ  הן  קשר  אנשי  מצעות 
שימוש  תוך  ולעיתים  בגיאורגיה, 
בתחום  הפועלות  חברות  בעובדי 
בחופשיות  לנוע  הרשאים  נתב"ג, 

בשטח השדה.
עם התפתחות החקירה בוצעו 

חיפושים  וכן  נוספים  מעצרים 
הנתי־ הברחות  שונים.  במקומות 

נים הגיאורגיים ארצה נעשו בשל 
וההגי־ האוכלוסין  רשות  מדיניות 
רה, שאסרה את כניסתם לישראל.
הפרק־ הגישה  כאמור  עתה 

חשוד  כנגד  תובע  הצהרת  ליטות 
רשת  את  שניהל  בפרשה,  מרכזי 
ההברחות בשנים האחרונות, כך על 
פי החשד, תוך תכנון והוצאה לפועל 
של עשרות אירועי הברחה. בהמשך 
צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב 
אישום ולבקשת את מעצרו עד תום 
ההליכים. לחשוד מיוחסות עבירות 
של קשירת קשר לביצוע פשע, מתן 
הדר־ (חוק  מעבר  בתעודת  שימוש 

כחוק  שלא  לישראל  כניסה  כונים), 
(חוק הכניסה לישראל) וקבלת דבר 
וכן  מחמירות,  בנסיבות  במרמה 
משפט  מהלכי  שיבוש  של  עבירות 

והדחה בחקירה.

מחאה מקורית: פעילי תנועת רגבים 
תלו דגלי אש"ף ברחבי יהודה ושומרון

מאת חיים מרגליות

נדהמו  ביו"ש  תושבים  אלפי 
כי  ראשון  יום  של  בבוקרו  לגלות 
יהודה  ברחבי  מרכזיים  צמתים 
הד־ אש"ף.  בדגלי  עוטרו  ושומרון 
למוקדי  פניות  למאות  גרמו  גלים 
רב  זעם  ועוררו  השונות  המועצות 
על המהלך שנראה שנעשה על ידי 
בעבר  שנעשה  כפי  הפלסטינים 
כביש  כדוגמת  שונים  במקומות 

מס' 1 בסמוך לחאן אל אחמר.
אשר  דגלים  במאות  מדובר 
בר־ מרכזיים  צירים  לאורך  נתלו 

לילי  במבצע  שומרון  יהודה  חבי 
וחשאי אשר כלל כמה צוותי עבו־

הכוללות  ייחודיות  ומשאיות  דה 
לצוותים  אפשרו  אשר  סל  מנופי 
כא־ נתלו  הדגלים  מהירה.  תליה 

כביש  ובהם  מרכזים  בצירים  מור 
60 מגוש עציון להר חברון שהחל 
צומת  אלעזר,  דרך  דניאל  מנווה 
הכבשים ומיתרים. לאורך כביש 5 
אבי־ גיתי  מצומת  החל  בשומרון 

מחלף  ברוכין,  אורנית,  דרך  שר, 
צוף,  בנווה  בנימין  באזור  פדואל. 
צומת פסגות, עפרה, שילה ועוד. 

כי  התברר  שבהמשך  אלא 

האחראים לדגלול הצמתים המר־
תנו־ מאשר  אחרת  לא  היא  כזיים 

ל"העיר  החליטה  אשר  רגבים  עת 
ולה־ לזעזע  מנת  על  השטח"  את 

אם  להתרחש  העתיד  את  מחיש 
חוקית  הבלתי  הפלסטינית  הבניה 
הפרעה  ללא  תמשיך   C בשטחי 
ותאפשר הקמת מדינה פלסטינית 

על פי תכנית פיאד.
לפנות  שנערך  הדגלול  מבצע 
מקמ־ חלק  הינו  בחשאי  בוקר 
לפינה'  מעבר  טרור  'מדינת  פיין 
לפני  רגבים.  תנועת  מנהלת  אותו 
מטרי־ נתונים  נחשפו  אף  כשבוע 

מבנים   28,000 מעל  לפיהם  דים 

בעשור  הוקמו  חדשים  פלסטינים 
תפיסת  וכי   C שטחי  על  האחרון 
לממדים  צמח  בדונמים  השטח 
לשם  דונם.   78,626 של  מבהילים 
הדונמים  תפיסת  כמות  השוואה 
בש־ הישראלים  היישובים  של 
בלבד.  דונם   56,700 הינו   C טחי 
לחשיפת  במקביל  כי  לציין  יש 
הבטחון  שר  יועץ  פרסם  הנתונים 
קובי  היוצא  התיישבות  לענייני 
מגבה  אשר  חריף  מאמר  אלירז 
האכיפה  חוסר  על  ומתריע  אותם 
הישראלית  הריבונות  והיעדר 
לאפשר  עלולים  אשר  בשטחי 

הקמת מדינה פלסטינית.

צילום: תנועת רגבים


