
נסרללה חושף את 'בנק המטרות' של חיזבללה
בראיון מקיף לרשת 'אל מנאר' לרגל 'הנצחון' במלחמת לבנון השניה איים חסן נסרללה לפגוע ב'מטרות 

רגישות' בדרום

מאת כתב 'המבשר'

למל־ שנים   12 לציון  בנאום 
מנהיג  הציג  השניה  לבנון  חמת 
בנק  את  נסרללה  חסן  חיזבללה 
המטרות שלו בישראל. "אנחנו לא 
גרעיני.  ולנשק  לפצצות  זקוקים 
טיל אחד על מכל האמוניה בחיפה 
יהיה  "מה  נסרללה,  אמר  יספיק", 
אלפים.  עשרות  ההרוגים?  מספר 
אל־ עשרות  גם  הפצועים?  מספר 

פים".
'אל  לרשת  מקיף  בראיון 
במלחמת  'הנצחון'  לרגל  מנאר' 
"חיזבללה  כי  טען  השניה  לבנון 
יש  "היום  ישראל".  את  מרתיע 
ולטווחים  מדויקים  טילים  לנו 
כלי  את  גם  יש  בנוסף,  גדולים. 
ב־2006 מאוישים.  הבלתי  הטיס 

מאוד,  מוגבלת  יכולת  לנו  היתה 
הרוב היה הגנה. אבל מאז פיתחנו 
יכולות התקפיות רחבות, עם כלי 
צברנו  וגם  ומגוונים,  רבים  נשק 
נסיון בשדה הקרב, כמו מה שקרה 
והתייחס  נסרללה  אמר  בסוריה", 
חיזבללה:  של  המיוחדים  לכוחות 

"יש לנו את כוח רדואן ואת גדודי 
הכמויות  רב,  מספרם   – עבאס 
בלוחמה  מומחים  והם  גדולות, 

התקפית". 
הטילים  יכולת  זה  שני  "דבר 

מאוד  גדלו  הכמויות  גם   – שלנו 
לנו  יש  היום  עלו.  היכולות  וגם 
גדו־ ולטווחים  מדויקים  טילים 

הטיס  כלי  את  גם  יש  בנוסף,  לים. 
היתה  ב־2006  מאוישים.  הבלתי 

לנו יכולת מוגבלת מאוד, היום זה 
על  ואסביר  ארחיב  לא  אני  שונה. 
קצת  אשאיר  שלנו,  היכולות  כל 

הפתעות", הוסיף. 
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  המשך בעמ' ד

שעות פעילות המשרד
9:30-19:00  -מידי יום, בין השעות 

בס"ד  

זמני קבלת קהל
פנחסלשבוע פרשת       

קבלת קהל קבועה בנושא ארנונה,
10:00-17:00ה בין השעות -בימים א

ע"יבין השעותיום

שני
תמוזבי"ב
)15/07(

הי"וחיים מילרהרב13:00-14:00

יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

שלישי
תמוזבי"ג
)16/07(

11:00-12:00
הי"ומיכל הלברשטאםהרב

יו"ר סיעת "אגודת ישראל" בעיריית ירושלים,
מחזיק תיק התעסוקה וחבר בוועדת ההנחות בארנונה

רביעי
תמוזבי"ד 

)17/07(

11:00-13:00
הי"ויוסף דייטשהרב 

סגן ראש העיר ומחזיק תיק שפ"ע, הממונה על המע"ר החרדי,
בוועדה המחוזית לתכנון ובניהחברות עדן ומוריה, וחבר 

16:00-17:00
הי"ויוחנן וייצמןהרב

חבר מועצת העיר ירושלים
מחזיק תיק שימור וחבר בוועדה המחוזית לתכנון ובניה

יחמיש
תמוזבט"ו

)18/07(

11:00-13:00
הי"ויצחק הורביץהרב

ארגון "למעשה"
יעוץ והכוונה בנושאי תעסוקה, התאמה והצעות למחפשי עבודה.

14:00-16:00
הי"ומילרמשההרב עוה"ד 

מילר ושות'משהמשרד עו"ד 
סכסוכי שכנים, מקרקעין, חוזים, בוררויות, דיני תורה בבתי הדין,ביעוץ והכוונה 

.הסתבכות בחובות, הוצאה לפועל, צוואות וירושות,בתי הדין הרבניים (ענייני משפחה)

שישי
תמוזבט"ז

)19/07(
10:30-12:00

הי"ומאיר פרושהרב
שר החינוךסגן  

ויו"ר מרכז אגודת ישראל בירושלים

ההרשמה מראש חובה
10:00-17:00בין השעות 02-5385251בטל' 

החל מהיום: עומסי תנועה 
כבדים בכניסה לירושלים

תיסגר לתנועה לכלי רכב פרטיים הנסיעה משדרות 
שז"ר שבין גשר המיתרים עד אחרי בנייני האומה

תוגבר מערך כיפת ברזל בדרום; 
עימותים עם כוחות צה"ל בגבול
צה"ל הגביר בסוף השבוע הכוננות בדרום על רקע מותו של פעיל חמאס מירי צה"ל ^ שני שיגורים מרצועת עזה לשטח ישראל

מאת סופרנו הצבאי

את  השבוע  בסוף  תיגבר  צה"ל 
זאת  בדרום,  ברזל  כיפת  מערך 
בשל החשש כי חמאס יגיב על מות 
מירי  חמישי  ביום  הארגון  פעיל 
אז־ נשמעה  השבוע  בסוף  צה"ל. 
עקת צבע אדום בקיבוץ ניר יצחק 
האזורית  במועצה  סופה  ובקיבוץ 
נמסר  מצה"ל  עזה.  בעוטף  אשכול 
כי זוהה שיגור אחד משטח רצועת 
בשטח  שנחת  ישראל  לשטח  עזה 
כי  מסר  צה"ל  יותר  מאוחר  פתוח. 
אשקלון,  לחוף  נוסף  שיגור  זוהה 
ביישובים  הופעלה  לא  אזעקה  אך 

מכיוון שלא נשקפה להם סכנה. 
פל־ אלפי  שישי  יום  במהלך 

המערכת  בגדר  התאספו  סטינים 
עי־ צה"ל,  כוחות  עם  והתעמתו 

מטענים  נזרקו  שבמהלכם  מותים 
נסיונות  ואירעו  החיילים  לעבר 
משרד  המערכת.  גדר  לחציית 
על  דיווח  הפלסטיני  הבריאות 

אחד  בהם  בעימותים,  נפגעים   55
קשה. 

של  המדינית  הלשכה  חבר 
כי  אמר  חמאד,  פתחי  חמאס, 

של  ההתנצלות  את  ארגונו "דוחה 
מע־ אל־אדהם,  הרג  על  הכיבוש 

המצור".  להסרת  שבוע  לו  ניקים 
עדיין  הציוני  "האויב  הוסיף:  עוד 
בקרב.  מכשלונו  מושפל  מרגיש 
הקרב יחזור על עצמו אם לא יח־
זור השקט לאל־אקצא. יש בידינו 
עם  להתמודד  האמצעים  כל  את 
האויב אם לא יישם את ההבנות". 
המ־ המודיעין  של  המשלחת 
בעזה  השבוע  בסוף  ביקרה  צרי 

ונועדה עם מנהיג חמאס איסמעיל 
יחיא  ברצועה  חמאס  ראש  הניה, 
המדינית  הלשכה  וחברי  סינוואר, 
מושתהא.  וראוחי  אל־חיה  חליל 
חמישי  ביום  הגיעה  המשלחת 
למצב  בקשר  לשיחות  לישראל 
הארץ.  בדרום  השברירי  הרגיעה 
ראש  סגן  עומד  המשלחת  בראש 
בדיע,  איימן  המצרי,  המודיעין 
הפלסטיני  התיק  מחזיק  עם  יחד 
אל־ עבד  אחמד  המצרי  במודיעין 

שיחות  ניהלה  המשלחת  חאלק. 
דיון  שכללו  וברמללה,  בישראל 

על הפיוס הפנים־פלסטיני. 
כי  אישרו  בישראל  גורמים 
מאחורי הקלעים עושים המצרים 
למנוע  אינטנסיביים  מאמצים 
לאפ־ בצה“ל נערכים  אך  הסלמה, 
שרות כזאת לאחר תקופה שקטה 
יחסית, בעקבות הריגתו של פעיל 
חמאס בטעות ליד גדר הגבול בי־
די כוח צה“ל. הפלגים הפלסטינים 
מותו  לאחר  הוציאו  עזה  ברצועת 
לפי  תקיפה.  הודעה  הפעיל  של 
מחיר  תשלם  "ישראל  הצהרתם, 
הסבלנות  את  לבחון  לה  אל  כבד, 
של ההתנגדות". עוד הוסיפו: "לא 
את  שישרתו  בחוקים  לשינוי  ניתן 

האינטרסים של הכיבוש".
בבוקר  חמישי  ביום  כזכור, 
הרצו־ בצפון  הגדר  אל  הגיעו 

גרמניה סוערת: התקשורת דורשת שהקנצלרית 
תמסור לציבור מידע רלוונטי על מצבה הרפואי

למרות התנגדות אמריקאית: 

רוסיה החלה להעביר לטורקיה את 
Sחלקי מערכת ההגנה האווירית 400־

בוושינגטון הוכרזה מסיבת עיתונאים בנוכחות שר ההגנה, אך היא בוטלה לאחר 
ששרי ההגנה של שתי המדינות שוחחו בטלפון ^ בסנאט ובקונגרס זועמים

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מצד  חריפים  איומים  אחרי 
שהאמריקאים  ולמרות  ארה"ב, 
סנ־ להטיל  יהססו  לא  כי  הבהירו 
תבגוד  זו  אם  טורקיה  על  קציות 
מערכת  ותרכוש  נאט"ו  בברית 
הגדולה,  מהיריבה  אווירית  הגנה 
רוסיה, החלו חלקי מערכת ההגנה 

להגיע  רוסיה  מתוצרת  האווירית 
טו־ בירת  לאנקרה  השבוע  בסוף 

רקיה. 
ביום  הגיע  הראשון  המשלוח 

ממערכת  חלקים  וכלל  שישי, 
נמסר  אתמול  האווירית.  ההגנה 
ונראה  שהגיע,  נוסף  משלוח  על 

נתניהו לטראמפ: הגברת 
הסנקציות נגד איראן – חשובה

ראש הממשלה שוחח עם נשיא ארצות הברית 
בטלפון סביב סוגיית הגרעין האיראני וההתמודדות 

האמריקנית עמה
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נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בטלפון  שעבר  בשבוע  שוחח 
טראמפ.  דונלד  ארה"ב  נשיא  עם 
האזו־ בהתפתחויות  דנו  השניים 
ובראשן  בטחוניות  ובסוגיות  ריות 
הע־ הביע  הממשלה  ראש  איראן. 
את  להגביר  הנשיא  כוונת  על  רכה 
הסנקציות נגד איראן ואמר כי היא 

חשובה ביותר.
המגזין  של  השער  בכתבת 
שהוקדשה  'טיים',  האמריקני 
לנתניהו, נכתב כי "אחרי הכלכלה 
הנושא  היא  איראן  הישראלית, 
"במשך  נתניהו.  על  ביותר  החביב 
חשבו  אנשים  שנים,  הרבה  כך  כל 
במזרח  הבעיות  לכל  שהמקור 
ישראל  בין  הסכסוך  זה  התיכון 

בראיון.  רה"מ  אמר  לפלסטינים", 
נתניהו  ככה".  לא  כבר  זה  "עכשיו 
המדינות  עם  היחסים  את  תיאר 
ואיחוד  סעודיה  בייחוד  הסוניות, 
כ"שלום  הערביות,  האמירויות 
לא רשמי". לדבריו, "ברגע שאתה 

סודן: סיכלנו נסיון לבצע הפיכה צבאית נוספת 
16 אנשי צבא נעצרו, בהם 12 קצינים ^ נמשכים חיפושים אחר מעורבים נוספים 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

השולטת  הצבאית  המועצה 
כי  השבוע  בסוף  הודיעה  בסודן 
צבאית  הפיכה  לבצע  נסיון  סיכלה 
היציבות  חוסר  רקע  על  נוספת, 
במדינה וההפגנות הרבות שנערכו, 
לפני ואחרי הדחתו של הדיקטטור 

הוותיר עומר אל באשיר. 
על פי ההודעה, 16 אנשי צבא 
בחשד  קצינים,   12 מהם  נעצרו, 
שהיו שותפים לתכנית. עוד נמסר 
בכיר  גנרל  גם  העצורים  בין  כי 
והמתכ־ היוזם  היה  הנראה  שככל 
להשת־ התכוון  הוא  כי  ונראה  נן, 

רשמית  בהודעה  המדינה.  על  לט 
נמסר כי נמשכים החיפושים אחר 
אנשי צבא נוספים שהיו מעורבים 

בנסיון ההפיכה. 
בשבוע  הדיווחים,  פי  על 
שעבר הצליחה המועצה הצבאית 

להסכמות  להגיע  בסודן  השלטת 
דמוקר־ הפרו  הקואליציה  עם 
את  שמנהיג  כגוף  שנתפסת  טית, 
כא־ שהובילה  במדינה  המחאה 
אל  הדיקטטור  של  להדחתו  מור 
נגד  ההפגנות  המשך  ואת  באשיר, 
דרישה  מתוך  הצבאית,  המועצה 
במ־ אזרחי  שלטון  לאתר  לכונן 

דינה. 
הצ־ הגיעו  אליהן  ההסכמות 

תוקם  בקרוב  כי  קובעות  דדים 
משותפת  שתהיה  שלטון  מועצת 
וכי  אזרחיים,  ולגורמים  לצבא 
היא תשלוט במדינה במשך שלוש 
ממשלה  של  לכינונה  עד  שנים, 
בבחירות  שתיבחר  דמוקרטית 

חופשיות ופתוחות. 
כי  טוענים  סודן  צבא  בכירי 
בהעברת  מעוניינים  שהם  אף  על 
מדובר  אזרחיות,  לידיים  השלטון 
הרה  להיות  שעלול  מסוכן  בצעד 

מערכות  כי  מזהירים  הם  אסון. 
בש־ אינן  עדיין  בסודן  השלטון 
חוקה  אין  דמוקרטי,  לשלטון  לות 
ובתי  בנושא,  מסודרת  וחקיקה 
מי  לקבוע  ערוכים  אינם  המשפט 
ואילו  לבחירות,  להתמודד  יוכל 
לגיטי־ לבלתי  ייחשבו  מועמדים 

מיים. 
הפו־ הגורמים  טוענים  מנגד 
נגד  המחאה  את  שהובילו  ליטיים 
שא־ מלמד  הנסיון  כי  באשיר,  אל 

נשי צבא בסודן עלולים להשתלט 
על המדינה לאורך שנים, ולכן הם 
דרשו מעבר מיידי לשלטון אזרחי 

דמוקרטי. 
לה־ וההגעה  הדיונים  בתום 
הדגישו  שעבר,  בשבוע  סכמות 
התיווך  כי  הצדדים,  משני  נציגים 
העולם,  מדינות  ושל  ארה"ב  של 
והמעורבות שלהן בהבטחת הליך 
לדמוקרטיה,  מעבר  של  מסודר 
התהליך,  לשלום  קריטיים  הנם 
אמון  לתת  בסודן  לעם  ויסייעו 
ולמ־ לצבא  המשותף  בשלטון 

נהיגים פוליטיים.
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ייחסם  ראשון  מיום  החל 
קטע  פרטיים  רכבים  לתנועת 
שבין  שז"ר  משדרות  הכביש 
בנייני  אחרי  עד  המיתרים  גשר 
האומה משני הכיוונים. הכביש 
לכל  אחד  נתיב  פתוח  יישאר 

ציבורית  תחבורה  עבור  כיוון 
לאורך  לפעול  שתמשיך  בלבד 

כל העבודות.
מה־ פרטי  ברכב  למגיעים 

לפנות  יש  לירושלים,  כניסה 
או  הרצל,  לשדרות  ימינה  או 
המיתרים  גשר  קודם  שמאלה 

סקר: הליכוד – 33 מנדטים, 
כחול לבן – 30 מנדטים

מפלגת ישראל דמוקרטית של אהוד ברק 
עוברת את אחוז החסימה וזוכה ל־4 מנדטים

מאת מאיר ברגר

שישי  ביום  שפורסם  סקר 
הבחי־ אילו  כי  העלה  האחרון 
רות היו מתקיימות היום, היתה 
מפלגת הליכוד בראשות נתניהו 
אחריה  מנדטים.  ל־33  מגיעה 
עם  לבן  כחול  מפלגת  נמצאת 

30 מנדטים. 
על פי הסקר, שנערך עבור 
המשותפת  הרשימה  מעריב, 
ישראל  מנדטים,  ל־10  זוכה 

ביתנו וש"ס מקבלות 8 מנדטים 
 ,7  – התורה  יהדות  אחת,  כל 
והעבו־ מרצ  החדש – 6,  הימין 
דה זוכות ל־5 מנדטים כל אחת.

דמוקרטית  ישראל  מפלגת 
של אהוד ברק עוברת את אחוז 
מנדטים.  ל־4  וזוכה  החסימה 
אף  זוכה  הימין  מפלגת  איחוד 

היא ל־4 מנדטים.
בסך הכל מקבל גוש הימין־
54 לעומת  מנדטים   58 חרדים 

בלבד לגוש השמאל.

מאת יעקב א. לוסטיגמן

מתחוללת  פוליטית  דרמה 
בגרמניה,  האחרונים  בשבועות 
האחרונים.  בימים  שאת  וביתר 
מוסבר  בלתי  רעד  בעקבות  זאת 
מרקל,  הגב'  בקנצלרית  שאחז 
ציבוריים  אירועים  בשלושה 
התקשורת.  ידי  על  שתועדו 
כי  מרקל  טענה  הראשונה  בפעם 
היא סבלה מהתייבשות וכי שבה 
לאיתנה לאחר ששתתה כוס מים, 
הנוספות  הפעמים  בשתי  אך 
כלי  של  לפניות  הגיבה  לא  כבר 
מצבה  כי  טענה  ורק  התקשורת 

שת־ מניעה  כל  ואין  טוב  הרפואי 
משיך למלא את תפקידה נאמנה.

עסקה  בגרמניה  התקשורת 
האח־ בתקופה  רבות  בנושא 

של  פוליטיים  ומתנגדים  רונה, 
מרקל טענו כי היא חייבת לסיים 
הרבה  תפקידה,  את  בהקדם 
לפני הבחירות הבאות הצפויות 

להתקיים בעוד כשנתיים.
כי  מכבר  זה  הודיעה  מרקל 
קדנ־ על  להתמודד  תמשיך  לא 
נערכים  ובמפלגתה  נוספת,  ציה 
מחליף  להצבת  רב  זמן  כבר 
הבאות  בבחירות  לנצח  שיוכל 

ולהמשיך את שלטון המפלגה.

שהתפ־ קהל  דעת  מסקרי 
השבוע,  בסוף  בגרמניה  רסמו 
זוכה  דווקא  מרקל  כי  עולה 
להבנה של הציבור הגרמני, ו־59

כי  השיבו  הנשאלים  מבין  אחוז 
הקנצלרית  של  הרפואי  מצבה 
וכי  בלבד,  הפרטי  עניינה  הוא 
עם  אותו  לשתף  חייבת  לא  היא 
לעשות  לה  נוח  לא  אם  הציבור 
נוספים  אחוזים  שבעה  זאת. 
הצהירו כי אין להם דעה מובה־
הק־ כי  טענו  והיתר  בנושא,  קת 

את  מיד  למסור  חייבת  נצלרית 
המידע הרלוונטי לגבי הרעידות 

שפקדו אותה פעם אחר פעם.
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התנועה לאיכות השלטון ליועמ"ש:

"יש לחייב את מקבלי חריגות השכר 
להשיב את הכספים לקופת המדינה"

מאת שלמה גרין

על  הממונה  דו"ח  בעקבות 
השכר  חריגות  בנושא  השכר 
התנועה  שלחה  הציבורי,  במגזר 
ליועמ"ש  מכתב  השלטון  לאיכות 
על  ולממונה  מנדלבליט  אביחי 
ובו  מכתב  נתן  בר  קובי  השכר 
כולל  סנקציות,  להטיל  דרישה 
אלו  כל  על  אישי'  'חיוב  הטלת 
או  בחוק  מהמותר  חרג  ששכרם 

אלו שאישרו חריגות אלו. 
דו"ח  התפרסם  שעבר  בשבוע 
הממונה על השכר במשרד האוצר 
הצי־ במגזר  שכר  חריגות  אודות 

הליך  במסגרת  ל־2017.  בורי 
נמצאו  הממונה  שערך  הבדיקה 
גו־ ב־93  לכאורה,  שכר,  חריגות 
275 של  ביותר  גבוה  בסכום  פים 
המצ־ התמונה  שקלים.  מיליון 

ביותר,  מדאיגה  מהדו"ח  טיירת 
בקרב  הינן  השכר  חריגות  כשרוב 
בעלי התפקידים הבכירים בגופים 
הציבורים, המקבלים שכר הגבוה 
תפקידם,  מתוקף  להם  מהמותר 

ע"פ החוק.
בין  נכתב  ליועמ"ש  בפניה 
יש  התנועה,  "לדעת  כי  השאר 
נוקשה  באופן  הדין  למיצוי  מקום 

בחרי־ המעורבים  הגורמים  מול 
של  לאובדן  שהובילו  השכר,  גות 
לדעתנו  כדין.  שלא  הציבור  כספי 
מנדלבליט  אביחי  היועמ"ש  על 
נתן  בר  קובי  השכר  על  והממונה 
הכס־ השבת  את  ולאכוף  לדרוש 

הציבורית.  לקופה  לאלתר,  פים, 
בנוסף, יש לפעול לקידום חקיקה 
הטלת  שיכללו  נהלים  ולהסדרת 
המאשרים  הגורמים  על  סנקציות 
ובין  לדין,  בניגוד  שכר  חריגות 
'חיוב  המטילות  סנקציות  היתר, 
ויחייבו  המעורבים,  על  אישי' 
הכס־ את  מכיסם  להשיב  אותם 
הקופה  מן  כדין  שלא  שנגזלו  פים 

הציבורית".
כי  בתנועה  מציינים  עוד 
חורגים  תשלומים  של  התופעה 
לפגי־ מעבר  המדינה,  לעובדי 
גם  מהווה  האזרחים,  בכספי  עה 
בעו־ הציבור  באמון  קשה  פגיעה 
השלטון,  וברשויות  הציבור  בדי 
בשל  עושים  חלקם  כי  שנראה 
דורשת  כן  על  כבשלהם.  הציבור, 
התנועה מהיועמ"ש ומהממונה על 
התופעה  את  למגר  לפעול  השכר 
בכספי  כדין  שלא  שימוש  של 
הציבור, בכל האמצעים העומדים 

לרשותם.

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
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קרבות בתוך הגוש: 

ח"כ כסיף מחד"ש לגנץ: "ללא קבלת 
הערבים – לא תהיה ראש ממשלה לעולם"

מאת מאיר ברגר

אבי  ח"כ  לבן,  כחול  סיעת  יו"ר 
ניסנקורן, אמר במהלך סוף השבוע 
כי במידה ותוקם ממשלה בראשות 
ביצירת  תתמקד  היא  'כחול־לבן' 

חוסן חברתי לישראל. 
לאחר  שנקים  "הממשלה 
חוסן  ביצירת  תתמקד  הבחירות 
הבטחון,  לצד   – לישראל  חברתי 
הכל,  לפני  יהיו  וחינוך  בריאות 
שיעמדו  הנושאים  שלושת  אלה 
הלאומי",  העדיפויות  סדר  בראש 

אמר באירוע בראשון לציון. 
מדיניות  תהיה  "זו  לדבריו, 
שמ־ מזו  בתכלית  שונה  כלכלית 

רואה  לא  שפשוט  נתניהו,  נהיג 
את  מבין  ולא  הקטן  האזרח  את 
הקשיים היום יומיים שאיתם הוא 

מתמודד". 
בדבריו טען כי ממשלת נתניהו 
השקיעה בכבישים אך הזניחה את 
"במקביל,  הציבורית.  התחבורה 
הצמיחה  מנועי  את  להגביר  כדי 
נצטרך להגדיל את הפריון ולמצב 
השפעה  יש  הציבורית  התחבורה 
ישירה על כך. נתניהו השקיע מי־

אך  ומחלפים  בכבישים  ליארדים 
הציבורית.  התחבורה  את  הזניח 
הוא עשה פה טעות ששרפה המון 
מספיק  הביאה  ולא  למדינה  כסף 

תועלת". 
עופר  חה"כ  תקף  במקביל 
כחול־לבן  יו"ר  את  מחד"ש  כסיף 
בני גנץ ואמר כי ללא קבלת החב־

רה הערבית – הוא לא יהיה ראש 
ממשלה לעולם, כלשונו. 

מפלגתו  כי  הכחיש  תחילה 
סגרה 'דיל' עם הליכוד. "לא סגרנו 

ולעולם לא נסגור שום עסקה עם 
נתניהו".

בהמשך הבהיר כי "בלי קבלה 
מהחברה  לגיטימי  כחלק  שלנו 
ראש  תהיה  לא  והפוליטיקה, 

ממשלה לעולם".
עוד אמר כי "מי שמוצא פסול 
הוא  ערבים  עם  פעולה  בשיתוף 
גזען, ולא ראוי להרכיב ממשלה".
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איש את רעהו חיים בלעו
רבי  הקדוש  התנא  לנו  שנה  חיים  כדרך  טובה  עצה 
של  לשלומה  להתפלל  יש  לפיה  הכהנים,  סגן  חנינא 
מלכות, שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו. על 
האזרחים  העם,  המון  על  רעהו'  את  'איש  מכוון  הפשט  פי 
ותושבי הארץ, שאילו לא היתה מוראה של מלכות מוטלת 
סדר  היה  ולא  בלעו,  חיים  רעהו  את  איש  הרי  עליהם 
ומנוחה בעולם. יתכן שלנוכח הבוקה והמבולקה הפוליטית 
גם,  הוא  המכוון  בארצנו,  האחרונה  בתקופה  שהשתררה 
להתפלל  יש  לשלטון.  המתמודדים  על  בעיקר,  ואולי 
מי  על  ולרגיעתו  השלטון  לשלמות  מלכות,  של  לשלומה 
מנוחות, כי כל זמן שאין מוראה מתוקן ופעיל, אזי איש את 
רעהו – אלו הפוליטיקאים השואפים והמתאמצים להגיע 

לפסגת מגדלי השן – חיים בלעו.

אכזרית  להיות  הפכה  הפוליטית  בזירה  ההתגוששות 
פרץ,  של  נצחונו  הברק,  של  הופעתו  כאחת.  ומפתיעה 
התשדירים  הרוטציה,  על  הרינונים  לבן,  בכחול  הסדקים 
בנט,  של  הגישושים  הימין,  במחנה  הגמגומים  המביכים, 
הקשיים  הימין,  איחוד  של  הנחרצות  שקד,  של  הסריקות 
המסתעפים והולכים בגיבוש מחנה הימין לכדי בלוק טכני 
לפחות – כל אלו מלמדים כי מה שהיה שוב לא יהיה. אין 
התמודדות מכובדת, ויכוחים על עמדות, דיונים על גישות 
ושיטות. הכל הפך להיות לכלי משחק על שליטה במרחבי 
והתנצחויות.  נצחונות  ועל  ומשרות  עמדות  על  הממלכה, 
רובים,  להם  לתת  או  ירושלים  את  לחלק  האם  ויכוח  אין 
בלונים  למתקפת  להגיב  ואיך  לעשות  מה  ויכוח  אין  וגם 

ועפיפונים.

וכך, בתווך, עומדת היהדות הנאמנה ומבקשת על יבנה 
לפעילותה  הנוגע  בכל  והאדרתם.  חיזוקם  על  וחכמיה, 
הפוליטית לא יצאה לדרכה ולא נוצרה לשם משרות ולשם 
קידומים אישיים. היא פועלת מכח שליחותם של כקש"ת 
ציוו  אשר  זלה"ה  הדורות  אדירי  הלבנון  ארזי  ורבנן  מרנן 
לנו את המערכה הקדושה הזו. היא מבקשת את ההצלחה 
רק כדי להיות לכלי עזר לכקש"ת מרנן ורבנן גדולי התורה 
על  הנושאים  הפקודים,  על  העומדים  שליט"א  והחסידות 
הבחירות  מערכת  ויגיעו.  טרחו  העם,  משא  את  שכמם 
העומדת באופק מזרזת שוב את המזורזים מאליהם, לעשות 
את מלאכת הבחירות כדת וכנכון. וה' יעזרנו על דבר כבוד 
שמו לראות בהצלחת מעשי ידיהם, לשם ולתהלה, לכבוד 

ולתפארת.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

טשטוש זהות 
זהות  שמפלגת  אמר  מי 
היתה רק מפלגת מדף שלרוע 
להתקרב  הצליחה  לא  מזלה 

לאחוז החסימה. 
דרמה של ממש התרחשה 
הזו  במפלגה  השבוע  בסוף 
להוכיח  מתעקשת  שעדיין 
במקום  שלה  הרלוונטיות  את 
הפוליטי  המרחב  את  לפטור 
מנוכחותה לאחר הנסיון שלא 
רבים  קולות  והשלכת  צלח 

לפח. 
כדי שלא להשאיר במתח 
את הקוראים שאינם עוקבים 
בג־ והמתרחש  הרוחש  אחר 

כי  אגלה  פייגלין,  משה  זרת 
הספיק  האחרון  שישי  ביום 
התפטרו־ על  להודיע  פייגלין 

ולאחר  המפלגה  מראשות  תו 
תוך  כמעט  בו,  לחזור  מכן 
במונחים  לפחות  דיבור,  כדי 

פוליטיים.
היתה  להתפטרות  הסיבה 
הוועד  של  הנחרץ  סירובו 
המנהל של המפלגה (יש מוסד 
הלא  המפלגה  בשורות  כזה 
קיימת הזו) לשריין את מזכ"ל 
כזה,  תפקיד  גם  (יש  המפלגה 
בר־ בכיר  למקום  מסתבר) 

המרכז,  חברי  לדעת  שימה. 
לפריימריז  מנוגד  היה  הדבר 
מכבר.  לא  במפלגה  שנערכו 
בפייגלין  קשות  פגע  הסירוב 
בפיטורין,  איים  שתחילה 
התפטרות  על  הודיע  בהמשך 

ולבסוף חזר בו.
להתפת־ די  היה  לא  בכך 
חויות הרועשות. עם הודעתו 
של פייגלין על כך שהוא חוזר 
לא  התפטר  מהתפטרותו,  בו 
המנהל  מהוועד  מחצי  פחות 
הוא  אנשים  כמה  ברור  (לא 
לפ־ הנותר  והמחנה  כולל) 

לבחור  ליו"ר  אישר  ליטה 
המקומות   22 כל  את  בעצמו 
לכנסת  ברשימה  הראשונים 

על דעת עצמו.
לע־ אוהבים  אנשים  אם 

ברור  לא  מעצמם,  צחוק  שות 
22 במקום  נעצרו  הם  מדוע 

מוטב  הלאה.  המשיכו  ולא 
המנהל  הוועד  שמחצית  היה 
את  לבחור  ליו"ר  מעניק  היה 
הר־ חברי  ועשרים  מאה  כל 

שימה.

זהות כפולה
הימים  שנוקפים  ככל 
מסתבר שברק ממשיך לגרום 
הריצה  בעצם  לשמאל  נזקים 
שלו המזמינה עליו סדרה של 
כמו  מחמיאים  לא  תחקירים 
שלו  המוחצן  באנטגוניזם  גם 
את  מצופף  שרק  נתניהו  נגד 

השורות של תומכי נתניהו.
השבוע  היה  בינתיים 
שידע  ביותר  הטוב  האחרון 
המרוץ  החל  מאז  נתניהו 
החוזרות.  לבחירות  המחודש 
בלעג  ביטוי  לידי  בא  השיא 
פומבי שלו על תחקיר המסוק 
רמה  תרועה  בקול  שפורסם 
הת־ בלבד  אחת  יממה  ותוך 

קשורה  שאינה  כפיקציה  גלה 
אליו כלל ועיקר. אם השמאל 
לבני  של  שובה  בין  מתלבט 
בבלפור  בבית,  להותרתה 

יכולים רק לחייך.
טובות  בשורות  אלו 
היו  הן  אך  הממשלה  לראש 
הן  אילו  יותר  משמעותיות 
יותר  סמוך  זמן  בפרק  בקעו 
החדשות  כשגל  לבחירות. 
יומיומיות,  ברמה  פורץ  הזה 
הוגשו,  טרם  הרשימות  בעוד 
כבשורה  להתברר  עלול  זה 

שהקדימה את זמנה.

הזדהות מוזרה
מוזרים הם הגרמנים.

מוכי־ עדויות  ויותר  יותר 
חות כי קנצלרית גרמניה אינה 
בקו הבריאות. הדבר בא לידי 
פומ־ אירועים  במספר  ביטוי 

ביים באופן שלא הותיר מקום 
סקר  זאת,  למרות  לספק. 
הידיעות  סוכנויות  ששיגרו 
למערכות העיתונים מלמדים 
אזרחי  של  מכריע  רוב  כי 
מחמישים  פחות  (לא  גרמניה 
כי  סבורים  אחוזים)  ותשעה 
לפ־ צריכה  אינה  הממשלה 

מצב  על  דיווח  לציבור  רסם 
וכי  הקנצלרית  של  בריאותה 

מדובר בענין אישי בלבד.
לרובו  גורם  מה  ברור  לא 
הגרמ־ העם  של  המכריע 

מצב  כי  משוכנע  להיות  ני 
אינם  נבחריו  של  הבריאות 

מתחום עניינו.
בעל  להיות  צריך  לא 
כי  להסיק  כדי  פורה  דמיון 
ראש  היה  בישראל  אילו 
להתעטש  מעז  הממשלה 
בזו  פעמים  שלוש  תכופות 
ממשלה  בישיבת  זו  אחר 
כבר  המצלמות,  עיני  ולנגד 
כמרקחה  התקשורת  היתה 
ופרשנים לענייני בריאות היו 
לה־ כדי  לאולפנים  מוזעקים 

הסיבות  פשר  את  לעם  סביר 
הפוטנציאליות להופעת צינון 

פתאומי באמצע חודש תמוז.
ראש  נצפה  היה  אילו 
הממשלה רועד בעיצומה של 
קבלת פנים למנהיג זר, והדו־

ממלאים  היו  מטעמו  ברים 
פיהם, היה זה רק ענין של זמן 
פר־ חוץ  מחאה  שארגוני  עד 

למנטריים היו גודשים באלפי 
המר־ הכיכרות  את  מפגינים 

הכותרת  תחת  במדינה  כזיים 
תתאשפז,  האולטימטיבית: 

תתפטר.

נבחרה רשימת מרצ לכנסת ה־22
במקום הראשון ניצן הורוביץ ואחריו זנדברג, אילן גילאון, עיסאווי פריג' ומוסי רז
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יו"ר  שבחרה  לאחר  שבוע 
השבוע  בסוף  מרצ  בחרה  חדש, 
בתום  חדשה:  רשימה  גם  האחרון 
לרשי־ בפריימריז  הקולות  ספירת 
זנ־ ח"כ  כי  עולה  מרצ,  מפלגת  מת 
דברג זכתה במקום הראשון ותוצב 

יו"ר  אחרי  ברשימה,  השני  במקום 
מרצ ניצן הורוביץ.

ח"כ  יוצב  השלישי  במקום 
עיסאווי  ח"כ  ואז  גילאון,  אילן 

פריג', מוסי רז וח"כ רוזין.
לתוצאות:  הגיב  גילאון  ח"כ 
המחו־ האמון  על  לחברים  "תודה 
של  נבחרת  בחרה  היום  מרצ  דש. 

עכשיו  שיש.  מהטובים  שחקנים 
יוצאים כולנו יחד למערכה הגדו־
לה והחשובה – החלפת השלטון".

לפני  שהתקיימו  בבחירות 
שבועיים נבחר ניצן הורוביץ ליו"ר 
המפלגה. הוא הדיח מתפקידה את 
ח"כ זנדברג שכיהנה בתפקיד מאז 

התפטרותה של ז' גלאון.

נשיא ברזיל מבקש למנות את בנו לשגריר בארה"ב
מאת יעקב א. לוסטיגמן

בולסנרו,  ז'איר  ברזיל  נשיא 
מתקפה  עם  אלו  בימים  מתמודד 
משולבת של כלי תקשורת ומתנג־
דים פוליטיים לנוכח כוונתו למנות 
באופן חריג את בנו לשגריר ברזיל 

לארה"ב. 
בנו,  של  המינוי  הליך  את 
הנשיא  החל  בולסונרו,  אדואורדו 
הברזילאי יום לאחר שמלאו לבן 35

בברזיל  שהחוק  משום  זאת,  שנה. 
אח־ למדינות  שגרירים  כי  קובע 

השגריר   .35 בני  לפחות  יהיו  רות 
קונגרס  כחבר  כיום  מכהן  המיועד 

בברזיל, מטעם מחוז בריו דה ז'נרו. 
טוען  נגדו  לטענות  בתגובה 
ומתאים  מוכשר  בנו  כי  בולסונרו 
אנגלית  דובר  "הוא  לתפקיד: 
רהוטה, הוא הסתובב בכל העולם, 
דו־ של  הבנים  של  טוב  חבר  והוא 

נלד טראמפ. אני חושב שזה יהיה 
המסר המושלם שאנחנו מבקשים 
הוסיף  עוד  לארה"ב".  להעביר 
נפוטיזם.  לא  "זה  האב,  בולסונרו 
בני  את  ממנה  הייתי  לא  בחיים 
הייתי  לא  אם  ממשלתי  לתפקיד 
המתאים  האיש  שהוא  מאמין 

ביותר למלא את התפקיד הזה". 
את  הוא  גם  דחה  מצדו  הבן 

מכיר  הוא  כי  ואמר  נגדו,  הטענות 
האמריקאית,  התרבות  את  היטב 
מול  להתנהל  עליו  שיקל  דבר 
להישגים  ולהביא  האמריקאים 
הדיפלומטיה  עבור  משמעותיים 
"ביליתי  בארה"ב.  הברזילאית 
את  היטב  מכיר  אני  בארה"ב, 
לתפ־ מתאים  ואני  האמריקאים 

קיד", אמר. 
של  לפתחו  התגלגלה  הסוגיה 
שיצטרך  בברזיליה,  המשפט  בית 
את  לאפשר  אם  החלטה  לקבל 
השגריר  של  המינוי  הליכי  המשך 
הנשיא  אביו  את  לאלץ  או  החדש 

לחפש מועמד אחר לתפקיד. 

קליפורניה: סגן נשיא ארה"ב בביקור 
מפתיע בבית הכנסת חב"ד בפאווי

סגן הנשיא התבטא בהתרגשות כי רב בית הכנסת הרב גולדשטיין הדהים את 
העולם כולו בתגובה ובהתנהגות לאחר הפיגוע הקשה

מאת א. למל

הגיע  מוקדמת  הודעה  ללא 
(שעון  אחה"צ  חמישי  ביום 
מייק  ארה"ב  נשיא  סגן  ארה"ב) 
חב"ד  הכנסת  בבית  לביקור  פנס, 
אירע  בו  בקליפורניה,  פאווי 
בחג  האנטישמית  הטרור  מתקפת 

הפסח השנה. 
ישראל  הרב  הכנסת  בית  רב 
בעצמו  נפגע  שאף  גולדשטיין 
הנשיא  סגן  את  אירח  בפיגוע, 
ואף  במקום,  לסיור  אותו  וליווה 
השתלשלות  את  בפניו  שיחזר 

האירוע.
גולד־ הרב  לו  העניק  בהמשך 

בקופת  להכניס  כדי  מטבע  שטיין 
עבור  טוב  מעשה  ולעשות  צדקה 

האנושות. 
בה־ התבטא  הנשיא  סגן 

גולדשטיין  הרב  כי  תרגשות 

בתגו־ כולו  העולם  את  הדהים 
הפיגוע  לאחר  ובהתנהגות  בה 

הקשה.
הרב גולדשטיין הודה על דב־

יוצא־הדופן  היחס  את  וביטא  ריו, 

לאחר  טראמפ  לנשיא  שהיה 
הפיגוע הקשה, העידוד לאורך כל 
היא  התחושה  שהיתה  עד  הדרך, 
שנמשך  גשר  בנה  הלבן  הבית  כי 

מוושינגטון ועד לביתו שלו.

הידטה?

073-7889194

בהדפסת חוברות שחור /לבן
קבלו תוספת של 10% מהחוברות!

מבצע מיוחד עד ו' אב (7.8.19)

מכונת הדפוס שלנו יכולה להדפיס
כ- 180 קונטרסים / חוברות

תוך 60 דקות!

a@hamevaser.co.il
073-2456765
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משבר במפלגת זהות: פייגלין 
התפטר מראשות המפלגה – וחזר בו

בשל סכסוך מול הוועד המנהל של המפלגה, יו"ר זהות משה פייגלין פרש 
מהמפלגה. כעבור שעות הוא חזר בו מההתפטרות וחצי מהוועד המנהל התפטר

מאת מאיר ברגר

במהלך  זהות:  במפלגת  משבר 
יו"ר  הודיע  האחרון  שישי  יום 
המפלגה משה פייגלין על פרישתו 
רקע  על  וזאת,  המפלגה  מראשות 
סכסוך מול הוועד המנהל של המ־
את  לשריין  לו  אישר  שלא  פלגה 
מקורבו מנכ"ל המפלגה שי מלכה.
בר־ ה־6  במקום  שובץ  מלכה 

שימת זהות לכנסת ה־21, ופייגלין 
או  השני  במקום  לשריינו  ביקש 
אצל  זעם  שעורר  מה  השלישי, 
שראו  במפלגה  הפריימריז  נבחרי 
בשני  התמודד  שלא  מלכה  את 

אותם.  עוקף  הפריימריז,  שלבי 
התגברו  המפלגה  בתוך  המתחים 
מכתב  הוציא  המנהל  שהוועד  עד 
חריף לפייגלין בו הוא מודיע לו כי 

הוא פוסל את השיריון.
התפ־ האמון,  לחוסר  בתגובה 

לאחר  רק  מהמפלגה.  פייגלין  טר 
מאמצים מצד פעילי המפלגה הוא 

חזר בו מההתפטרות. 
המ־ הוועד  על  מהאיום  חלק 
פייגלין  של  פרישה  כי  היה  נהל 
המפלגה  של  החובות  את  תשאיר 
חזרתו  לאחר  הוועד.  כתפי  על 
מהוועד  חצי  התפטר  פייגלין,  של 

המנהל. 

בועז  הוא  המתפטרים  בין 
השטח  מטה  ראש  שהיה  ברנר, 
של 'זהות'. "מצר מאוד על המקום 
האחרונים.  בימים  הגענו  אליו 
בנוגע  עניינית  מחלוקת  לאור 
התנועה  של  התנהלותה  לאופן 
אני נאלץ להתפטר מחובתי כחבר 

בוועד המנהל", אמר.
הוסברה  המפלגה  בהודעת 
ולסיום  האירועים  השתלשלות 
נכתב כי "ניקח כולנו את פסק הזמן 
של השבת למנוחה ולחידוש כוחות, 
ראשון  ביום  קדימה  חזרה  ונסתער 
השקת  כינוס  לקראת  הכוח  בכל 
הקמפיין של המפלגה ביום שלישי". 
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בבריטניה  היהודית  הקהילה 
שערך  תחקיר  בעקבות  סוערת 
במפלגת  בכירים  כי   BBC רשת 
הלייבור ובהם יו"ר המפלגה ג'רמי 
של  מקרים  לטייח  ניסו  קורבין, 
ומנעו  התערבו  ואף  אנטישמיות, 
נגד  משמעתיים  והליכים  בירורים 
נגד  שהתבטאו  במפלגה  חברים 

יהודים.
לש־ בכירים  פקידים  מספר 

כי  בתחקיר  העידו  במפלגה  עבר 
קורבין חסם כל נסיון אמיתי לנהל 
האנטישמיות  סוגיית  סביב  שיח 
נסיון  כל  מנעו  ועוזריו  במפלגה 
האנטי־ התגברות  עם  להתמודד 

נאלצו  בנוסף  הפנימית.  שמיות 
בת־ עצומה  עליה  עם  להתמודד 
אנשי  מצד  אנטישמיות  על  לונות 
הלייבור מאז הפך קורבין למנהיג 

המפלגה בשנת תשע"ה.
שכשבא  סיפר  הפקידים  אחד 
עם תכנית סדורה שנתבקש להכין 
את  מתוכה  תבער  המפלגה  כיצד 
מראשיה  אחד  האנטישמיות  נגע 

צחק בפניו.
אחד המרואיינים, לורד דיוויד 
הלייבור  מזכ"ל  בעבר   – טריסמן 
בתכ־ הצהיר  בממשלותיה,  וחבר 

המפלגה  את  לעזוב  שהחליט  נית 
שהמפלגה  לו  שהתברר  לאחר 
באופן  אנטישמי  לגוף  הפכה 
מסוגלת  אינה  ושהנהגתה  ממוסד 
מתכ־ ולא  הבעיה  עם  להתמודד 

וונת לעשות זאת. "בנסיבות הללו 

שקו־ למסקנה  להגיע  שלא  קשה 
מהווה  או  לבעיה  אדיש  או  רבין 
חלק ממנה", הדגיש לורד טריסמן.

שר החוץ הבריטי, ג'רמי האנט 
המפלגה  הנהגת  על  המתמודד   –
שקו־ הוא  גם  הצהיר  השמרנית, 
כלפי  מרצון  עיוור  "או  הוא  רבין 
אנטישמיות או אנטישמי בעצמו". 
ישירות  האנט  פנה  לך",  "תתבייש 
הזה  לסרטן  "שאפשרת  לקורבין, 

לחדור לפוליטיקה שלנו".
הארגון  מנהל  פלטר,  גדעון 
אנטיש־ נגד  'הקמפיין  הבריטי 
לתכנית:  בתגובה  אומר  מיות', 
"בכירי לייבור לשעבר, שמצפונם 
את  חושפים  לדבר,  אותם  חייב 
מאחורי  הדו־פרצופיות  מימדי 
עם  להתמודד  הלייבור  כשלון 
במפלגה.  האנטישמיות  משבר 
נגד  למאבק  טוענים  שהם  בעוד 
ברי־ ובעלי  סוכניו  יהודים,  שנאת 

תו של קורבין פעלו בקפידה להגן 
על אנטישמים. 

את  לראות  לב  שובר  היה  זה 
עדויותיהם של חברי מפלגה ותי־

ששקלו  האומרים  ובכירים,  קים 
מהתמו־ שסבלו  או  להתאבד 

פעולותיהם  בגלל  עצבים  טטויות 
של קורבין וצוותו. העדויות הללו 
לחקירה  משמעותי  משקל  יוסיפו 
וזכויות  השיוויון  ועדת  שמבצעת 
המ־ התדמית  לבקשתנו.  האדם 

נגד  כלוחם  קורבין  של  זוייפת 
תמיכתו  לגזרים.  נקרעה  גזענות 
וההג־ באנטישמים  קורבין  של 

לאנטישמים  העניק  שצוותו  נה 

הוא  בעצמו  שקורבין  מוכיחות 
כל  למלא  ראוי  ואינו  אנטישמי 
של  זה  בכלל  ציבורי,  תפקיד 
כל  האופוזיציה.  מפלגת  מנהיג 
של  בשליטתו  נמצא  הלייבור  עוד 
כוח  להיות  יכול  אינו  הוא  קורבין 

פוליטי חיובי".
היהודית',  הלייבור  'תנועת 
היהודים  של  הראשי  הארגון 
תגובה  פרסם  הלייבור,  במפלגת 
יכול  אינו  איש  "עתה  נאמר:  בה 
הוא  שהלייבור  בכך,  ספק  להטיל 
ממסדי.  באופן  יהודים  כלפי  גזען 
השחיתות  את  הציגה  התכנית 

בהליכי  הפוליטית  וההתערבות 
המורע־ התרבות  ואת  המפלגה 
של  פריחתם  את  המאפשרת  לת 
אנחנו  בלייבור.  יהודים  שונאי 
המפלגה,  חברי  לכל  מצדיעים 
המשפטיים  האיומים  שלמרות 
הג־ את  חשפו  כלפיהם,  שהופנו 

להריע  יש  הלייבור.  של  זענות 
למפלגה  קוראים  ואנחנו  להם 
נגדם.  משפטי  הליך  מכל  להימנע 
האנטי־ למעשי  שאחראים  אלה 

קורבין  של  ממקורביו   – שמיות 
על  חשבון  לתת  צריכים  ומטה, 

מעשיהם".

מנהיג  אמר  לתחקיר  בתגובה 
הלייבור קורבין כי היו "אי דיוקים 
לדבריו,  בתחקיר.  מאוד"  רבים 
"עמדה  אימצו  התחקיר  עורכי 

קבועה מראש".
במהלך ביקור בדורהאם, אמר 
שלנו  המפלגה  "לחברי  קורבין: 
הם  אם  להישמע  הזכות  את  יש 
המ־ ועובדי  במשהו  מואשמים 

והם  לתמיכה  זכאים  שלנו  פלגה 
נתמכים".

יפרסם  האם  נשאל  קורבין 
את תגובת הלייבור לועדת שוויון 
זכויות האדם (EHRC) בנוגע לט־

ענות בדבר אנטישמיות במפלגה, 
לא  עדיין  החקירה  כי  אמר  אך 

הסתיימה.
זה  רעל,  היא  "האנטישמיות 
עוול, זה לא בסדר", אמר. "זה רעל 
בחברה שלנו וכל חברה אחרת. זה 

לא מקובל בשום צורה".

קורבין הוסיף ואמר שכל חבר 
אנ־ פעולה  כל  שמבצע  מפלגה 

של  סנקציה  בפני  עומד  טישמית 
ביטול החברות או סילוק ו"את זה 
מקרה  כל  חוקרים  אנחנו  עשינו. 

שמתגלה".

בכירים במפלגת הלייבור ובהם 
יו"ר המפלגה מטייחים אנטישמיות

תחקיר חמור בבריטניה על התנהלות מפלגת הלייבור:

חברי מפלגה לשעבר העידו: "המפלגה הפכה לגוף אנטישמי באופן ממוסד והנהגתה אינה מסוגלת להתמודד עם 
הבעיה ולא מתכוונת לעשות זאת"
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הנסיונות לאיחוד מפלגות הימין: 

השרה לשעבר שקד: "אין שום אולטימטום – פייק ניוז"
שרת המשפטים לשעבר שקד הכחישה את הדיווח לפיו הציבה אולטימטום לרב רפי פרץ

מאת מאיר ברגר

שרת המשפטים לשעבר שקד 
בעי־ הדיווח  את  בתוקף  הכחישה 
השבוע  בסוף  היום'  'ישראל  תון 
אולטימטום  הציבה  לפיו  האחרון 
לוותר  עליו  במסגרתו  פרץ  לרב 

על המקום הראשון או שתרוץ עם 
נפתלי בנט ובן גביר.

ניתן  לא  בשטויות.  "מדובר 
שום אולטימטום ואין צורך לייצר 
לייצר  רצון  שעת  יש  ספינים. 
יקרה  לא  זה  שאם  ברור  אחדות. 
שתי  יש  בנפרד.  תרוץ  מפלגה  כל 

בש־ ריצה  או  אחדות  אפשרויות: 
והשניה  דתית  האחת  מפלגות,  תי 

ימין ליברלי", אמרה.
אנשיו של הרב פרץ, שהעבירו 
את הדיווח לעיתון, טוענים כי אכן 

הועבר להם אולטימטום. 
פורסם  האחרון  חמישי  ביום 

שרת  לפיו  'וואלה'  באתר  סקר 
נחשבת  שקד  לשעבר  המשפטים 
למועמדת המובילה לעמוד בראש 

גוש ימין.
מה־  31% כי  עולה  מהסקר 

היא  ששקד  סבור  הכללי  ציבור 
המפלגה  את  להוביל  שצריכה 
חושבים   7% ורק  המאוחדת, 
החינוך  שר  היהודי,  הבית  שיו"ר 
הרב רפי פרץ, הוא שצריך לעמוד 
נפתלי  החדש  הימין  יו"ר  בראש; 
מהרב  תמיכה  ליותר  זוכה  בנט 
האיחוד  ויו"ר   ,16% עם  פרץ 
זוכה  סמוטריץ'  בצלאל  הלאומי, 
מהמשי־ כי 25%  לציין  יש  ל־6%. 

בים השיבו "אף אחד מהם".
עוד  גורפת  בשקד  התמיכה 
יותר בקרב מי שמגדיר את עצמו 
מובילה  היא  שם   – ימין  תומך 
21% לעומת   ,36% עם  בבטחה 
לס־ ו־7%  פרץ,  לרב   6% לבנט, 

מוטריץ'.

ארבעה תושבי כפר מג'אר נעצרו בחשד להלבנת הון

ממשיכים לטוות את שושלת הזהב: 

פרויקט השמת המלמדים מבית 
'אחיה' בעיצומו

ב'אחיה', בית היוצר הגדול והאיכותי למלמדים בעלי שיעור קומה, מביטים בסיפוק רב על מיזם 
חשוב נוסף: 'פרויקט ההשמה' להתאמת ושילוב עשרות מלמדים מעולים במשרות הוראה נבחרות 
• אנשי הצוות מספרים על המאמצים שנושאים פירות מבורכים בסייעתא דשמיא, ופועלים במלוא 

המרץ ובתחושת שליחות לקראת שנת הלימודים תש"פ הקרבה ובאה עלינו לטובה

שנת  לרגל  האחרונים,  בחודשים 
והשינויים  ובאה  הקרבה  הלימודים 
בתלמודי  ההוראה  בצוותות  הנערכים 
והמוביל  הגדול  כגוף  ב'אחיה',  התורה, 
מחנכים  הוראה,  צוותי  להכשרת  ביותר 
הפועל  היחיד  והארגון  חינוך  ואישי 
'בשטח', באיתור ובטיפול בבעיות וקשיי 
הגמ־ לימוד  ובהדרכת  בקריאה  למידה, 
רא, פועלים ביתר שאת להתאים למוסד 
שלכם את אנשי החינוך הטובים ביותר, 
צעירים  כוחות  לצד  ומנוסים  ותיקים 

ומבטיחים ב"ה.
ב'אחיה' העמידו נציג מיוחד שתפ־
קידו לרכז את כל בקשות ההוראה מאת 
התורה  תלמודי  ומפקחי  מנהלי  טובי 
בארץ, שעומדים בקשר הדוק עם 'אחיה', 
ועתה, טרם פתיחת שנת הלימודים עור־
כים התאמות ושינויים במצבת העוסקים 
להעמיד  נפשם  את  המוסרים  בהוראה, 

דור ישרים יבורך.
רבות  עשרות  הגיעו  המערכת  אל 
בכירים,  ומפקחים  ממנהלים  פניות  של 
וכן  חינוך,  ואישי  תורה  תלמודי  מזכירי 
לילדם,  'חונך'  המבקשים  רבים  הורים 
מתמודד.  לנוער  המסייעים  וגורמים 
ולאתר  למצוא   – אחת  כולם  שאיפת 
את המלמד בעל שיעור הקומה שיקדם 
ויצעיד את הילדים בדרך העולה בית קל, 

במקצועיות ובקדושה. 
רבות  פניות  מגיעות  במקביל, 
המלמדים,  ובכירי  טובי  של  למערכת 
צוותות הוראה בכירים, צעירים וותיקים 
כאחד, המבקשים להשתלב או להתקדם 
במערך ההוראה, להעמיד תורה בישראל. 
ביניהם גם רבים מבוגרי תכניות הכשרת 
המלמדים ב'אחיה' ששמם יצא למרחוק 

עם  יחד  אשר  מוכשרים,  חינוך  כאנשי 
בס"ד,  בהם  שניחנו  הטבעיים  הכלים 
חינו־ וגישות  מקצועיות  וקנו  השתלמו 

על  ובמסירות,  באומנות  חשובות,  כיות 
טהרת הקודש. 

בר־ מסכמים  ההשמה  במחלקת 
זו  קדושה  למלאכה  ניגשים  "אנו  גש: 
ומחנכים  מלמדים  והשמת  שיבוץ  של 
עינינו  כשלנגד  קודש  בחרדת  בהוראה, 
'החוזה'  מלובלין  הרבי  דברי  ניצבים 
של  חשיבותם  יודעים  היו  'אילו  כי  זי"ע 
מלמדי תינוקות ומעלתם במרומים, היו 
כולם רוצים להיות מלמדי תשב"ר'". עוד 
במציאת  העיקרי  האתגר  כי  מוסיפים 
מלמד ראוי לשמו, הוא התאמתו לרמת 
למנהל  ולסגנונם.  לגילם  התלמידים, 
נותר רק הריאיון האישי לסגירת המעגל.
השנה  אינה  שזו  מציינים,  ב'אחיה' 
הראשונה בה פועלת מחלקת ההשמה, אלא 

ונכנסה  תנופה  הפעילות  צברה  שהשנה 
יחסית,  קצרה  תקופה  ובתוך  גבוה,  להילוך 
ועשרות  מוסדות  מעשרות  פניות  התקבלו 
להוראה  בס"ד  רב  בעמל  שובצו  מלמדים 
בשנה הבאה בכל חלקי הארץ, מצפת וחצור 

הגלילית ועד באר שבע ושדרות. 
כי  מוסיפים  ההשמה  במחלקת 
שנת  תחילת  עד  תימשך  הפעילות 
הלימודים הקרובה ועד בכלל, להתאמת 
האיש הנכון במקום הנכון, להגדיל תורה 

ולהאדירה. 
חשובה  פעילות  נוספה  לאחרונה 
למנה־ מקום  ממלאי  התאמת  נוספת: 
מחנך  בלי  האחרון  ברגע  ש'נתקעו'  לים 
לכיתה. פעילות זאת נעשית תוך שיתוף 
פעולה עם ארגונים מקומיים בירושלים, 
והיא  ואלעד  עילית  מודיעין  שמש,  בית 
הרחבה  תוך  השנה  ימות  בכל  תימשך 

לכל ערי הארץ.

המפעלים גרנות וגן שמואל מזון 
החלו לצרוך גז טבעי מרשת החלוקה

מאת שלמה גרין 

במשרד  הטבעי  הגז  רשות 
את  לאחרונה  אישרה  האנרגיה 
ו'גן  'גרנות'  המפעלים  חיבור 
שמואל מזון' לרשת החלוקה של 
ובש־ חדרה,  באזור  הטבעי  הגז 
בוע שעבר הם כבר החלו לצרוך 
מהחלטת  כחלק  זאת,  טבעי.  גז 
השימוש  להפחתת  הממשלה 

בדלקים מזהמים. 
'גרנות' מכון  מפעל  בבעלות 
לכ־33% האחראי  תערובת 
בי־ חיים  לבעלי  מזון  מייצור 

מזון'  שמואל  'גן  מפעל  שראל. 
מיצים  ושיווק  בייצור  עוסק 
וחומרי גלם לשוק המוסדי והת־

עשייתי. בשלב הראשון, צפויים 
קוב  כ־1000  לצרוך  המפעלים 
לשנה)  מ"ק  מיליון  (כ־8  לשעה 

ובעתיד צריכה זו אף תעלה.
המקטע המדובר, באורך של 
המ־ שני  את  מחבר  ק"מ,  כ־8 

וכולל  החלוקה  לרשת  פעלים 
המפעלים  חיבור  גז.  תחנות   2
'סו־ חברת  ידי  על  בוצע  לרשת 

בע"מ'  והעמקים  חדרה   NG פר
מ־30 למעלה  של  בהשקעה 
על  אושר  והוא  שקל,  מיליון 
במשרד  הטבעי  הגז  רשות  ידי 
האנרגיה רק לאחר בחינת עמי־

ההנדסה  ובכללי  בתקנים  דתו 
מפותחות  במדינות  המקובלים 
ובתמיכה מקצועית של מומחים 

בינלאומיים מובילים.
לרשת  המפעלים  חיבור 
לת־ הודות  התאפשר  החלוקה 

רשת  לפרישת  ההאצה  כנית 
החלוקה של הגז הטבעי, תכנית 
במסגרתה נותן משרד האנרגיה 
מענקים לחברות החלוקה עבור 
צרכ־ וחיבור  מקטעים  פרישת 

נים לרשת.
משרד האנרגיה מעודד מעבר 
כמ־ בתעשיה  טבעי  בגז  לשימוש 
קור אנרגיה עיקרי, כחלק מיעדי 
הט־ הגז  ל־2030.  האנרגיה  משק 

לצרכן  רבים  יתרונות  מעניק  בעי 
עלויות  הוזלת  ביניהם  ולמשק, 
זיהום  הפחתת  וכן  החשמל  ייצור 

האוויר ופליטת גזי החממה.

מאת שלמה גרין

שארכה  סמויה  חקירה  בתום 
חקירה  צוות  ע"י  חודשים  מספר 
פשטו  כנרת,  מרחב  של  מיוחד 
בשיתוף  ישראל  משטרת  שוטרי 
צפון־אזרחי,  מחוז  פרקליטות 
המ־ הכנסה,  המיסים־מס  רשות 
הוועדה  גורמי  הירוקה,  שטרה 
העבודה  ומשרד  ובניה  לתכנון 

בכפר  עסק  מתחמי  מספר  על 
בשנות  חשודים  ארבעה  מג'אר. 
נעצרו  הכפר  תושבי  וה־50  ה־30 
של  בהיקף  הון  להלבנת  בחשד 
עסק  וניהול  שקלים  מיליוני 
רישום  ללא  מטבע  להמרת 

במרשם.
נתפסו  החיפושים  במהלך 
של  בסכום  מזומן  וכסף  צ'קים 
מספר  שקלים,  ממיליון  למעלה 

רכבי יוקרה ביניהם רכב שעפ"י 
ירי,  באירוע  מעורב  היה  החשד 
ומסמכים  תחמושת  תרמילי 
למ־ שוחרר  אחד  חשוד  רבים. 

החשודים  ושלושת  בית  עצר 
בבקשה  לדיון  הובאו  הנוספים 
מש־ בבית  מעצרם  להארכת 

ומעצרם  בטבריה  השלום  פט 
הוארך. 

"מש־ כי  נמסר  המעצר  עם 

בחומרה  רואה  ישראל  טרת 
קשר  להם  כלכליות  עבירות 
הפו־ עבריינית  לפעילות  ישיר 

ותמשיך  החברתי  במרקם  געות 
האז־ הגורמים  כלל  עם  להילחם 

והאמצעים  הרלוונטיים  רחיים 
העומדים לרשותה, זאת על מנת 
לחזק את תחושת הבטחון בקרב 
העבריינים  את  ולהביא  הציבור 

לדין".
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Sרוסיה החלה להעביר לטורקיה את חלקי מערכת ההגנה האווירית 400־
להשלים  מתכוונים  הרוסים  כי 
את החימוש של טורקיה במערכת 
ההגנה 400־S בימים או בשבועות 

הקרובים. 
הראשון  המשלוח  קבלת  עם 
הוכרזה  שישי,  ביום  בטורקיה, 
עיתונאים  מסיבת  בוושינגטון 
שר  להופיע  היה  אמור  שבה 
אספר,  מארק  בפועל,  ההגנה 
בפנט־ להתקיים  ושתוכננה 

כי  היתה  הרווחת  ההערכה  גון. 
תימסר  העיתונאים  במסיבת 
התייחסות לצעדים שארה"ב כבר 
בימים  לנקוט  מתכוונת  או  נוקטת 
הטור־ לצעד  בתגובה  הקרובים 

מסיבת  כי  נמסר  בהמשך  אך  קי, 
בלתי  לזמן  נדחתה  העיתונאים 

מוגבל. 
כי  פורסם  התקשורת  בכלי 
אירע  העיתונאים  מסיבת  ביטול 
שוחח  אספר  ההגנה  ששר  לאחר 
עם  שעה  כחצי  במשך  בטלפון 
לא  בוושינגטון  הטורקי.  עמיתו 
השניים  שוחחו  מה  על  אמרו 
הטורקי  ההגנה  שר  הצליח  וכיצד 
האמריקאי  הממשל  על  להשפיע 
העיתו־ מסיבת  לביטול  ולהביא 

הטורקית  בתקשורת  אך  נאים, 
הסביר  הטורקי  השר  כי  נמסר 
לשר ההגנה האמריקאי כי רכישת 
צעד  היא  הרוסית  ההגנה  מערכת 
הכרחי מבחינת טורקיה, וכי הדבר 
אסטרטגיה  שינוי  על  מצביע  אינו 

כך  על  לא  ואפילו  טורקיה,  של 
שהיא לא תקנה בקרוב גם מערכת 
מסוג  אמריקאית  אווירית  הגנה 

'פטריוט'. 
שו־ טראמפ  ממשל  ובעוד 

לאחר  רועמת,  שתיקה  על  מר 
קו־ שהשמיע  החריפים  האיומים 

דם לכן, והצעדים שנקט עוד לפני 
הגעת המערכת שכללו ביטול של 
החמקן  מטוסי  של  המכר  עסקת 

ובס־ בקונגרס   – לטורקיה   F35־
בחריפות  מגיבים  כן  דווקא  נאט 
והקבינט  מהנשיא  ומצפים  רבה, 
חרי־ תגובה  בצעדי  שינקטו  שלו 

הטורקית  הבגידה  לנוכח  פים 

בארה"ב. 
הג־ המפלגות  משתי  חברים 

וגם  הנבחרים  בבית  גם  דולות, 
האמ־ הקונגרס  של  העליון  בבית 

ריקאי – הסנאט, פרסמו הצהרות 
בחריפות  להגיב  לטראמפ  וקראו 

כנגד הצעד הטורקי.
כחברה  טורקיה  לדבריהם, 
וככזאת  נאט"ו,  בברית  המנין  מן 
מער־ על  מסתמכת  כולה  שנאט"ו 
כות ההגנה הקיימות בשטחה במ־

טרה להגן בין היתר גם על אירופה 
האיראנית,  התוקפנות  מפני 
ההגנה  מערכת  ברכישת  הוכיחה 
אינה  היא  כי  הרוסית,  האווירית 
חברה  ולהיות  להמשיך  מעוניינת 
בברית הצפון אטלנטית, ונראה כי 

היא פוזלת לכיוונים אחרים. 
אנקרה  פרסמה  בתגובה 
האסטרט־ כי  נמסר  בה  הודעה 

וכי  שינוי,  ללא  נותרה  שלה  גיה 
האווירית  ההגנה  מערכת  רכישת 
חי־ על  מלמדת  אינה  הרוסית 

הקשור  בכל  מחדש  מסלול  שוב 
ואינטרסים  צבאיות  לבריתות 

בטחוניים. 
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בטקס היסטורי שנערך בקייב: 

שר הפנים הרב דרעי חתם על הסכם למניעת 
חסימת כניסת ישראלים לאוקראינה

שר הפנים האוקראיני: "כל הבעיות שייכות להיסטוריה"

מאת דוד שמואלי

לאחר חודשים של סבל ועיכו־
בים קשים מצד ישראלים בגבולות 
השבוע  בסוף  נחתם  אוקראינה, 
שר  בין  היסטורי  הסכם  האחרון 
הפנים ויו"ר ש"ס הרב אריה דרעי 
ארסן  האוקראיני  הפנים  לשר 

אבקוב. 
הפנים  במשרד  נערך  הטקס 
במשרד  נחתם  ההסכם  בקייב. 
שיתוף   – ועיקרו  בקייב  הפנים 
פעולה בין ישראל ואוקראינה כדי 
בכניסה  וחסמים  תקלות  למנוע 

למדינות.
הפ־ שר  פתח  הטקס  בתחילת 

נים המקומי ואמר: "היו לנו בעיות 
קשות בשני הצדדים והיום אנחנו 
שבו  היסטורי  מסמך  על  חותמים 
כל הבעיות והתקלות יהיו שייכים 
נעשה  מהיום  ולהיסטוריה.  לעבר 
ואם  תקלות  כלל  יהיו  שלא  הכל 
לדבר  מתחייבים  אנחנו  יקרה 
ידידות  בינינו  יש  זה.  את  ולפתור 
אני  להימשך.  חייבת  והיא  גדולה 
שעבדו  לצוותים  להודות  רוצה 

במשך שבועות כדי להגיע להסכם 
חתום"

בטקס:  אמר  דרעי  הרב  השר 
אמון  של  קשר  המדינות  בין  "יש 
מה  כל  על  מאוד  לנו  צר  וחברות. 
עשינו  לעתיד.  פנינו  אבל  שהיה 
להקל  כדי  לכת  מרחיקי  צעדים 
בגלל  מאוקראינה  הבאים  על  גם 
וב־ המדינות  שתי  של  החשיבות 

שרוצים  אלפים  מאות  שיש  גלל 
להתפלל  למקום  להגיע  שנה  כל 
על קברי הצדיקים ואנו מעוניינים 
ללא  תעבור  שלהם  שההגעה 
לרב  להודות  רוצה  אני  תקלות. 
המאמצים  על  קמינצקי  שמואל 
הגדולים, לשגריר יואל ליאון, לנ־

יוסף.  מור  ולפרופ'  בוגולובוב  גיד 
ההסכם  סעיפי  שכל  הכל  נעשה 
מתקרבים  אנחנו  ויפעלו.  יעבדו 
השנה.  ולראש  החגים  לתקופת 
עשרות אלפים יגיעו לכאן לאומן 
הע־ שבתקופה  מאוד  חשוב  ולכן 
גדו־ מאמצים  יעשו  הזאת  מוסה 

שום  ללא  חלק  יעבור  שהכל  לים 
הרה"צ  כאן  איתנו  נמצא  בעיות. 
רבי שלום ארוש רב חסידי ברסלב 

בחודשים  ישן  לא  הרב  בישראל. 
יהיה  מה  דאגה  מתוך  האחרונים 
להתפלל  שיגיעו  הרבבות  עם 

מישראל"
לד־ הגיב  המקומי  הפנים  שר 

יהיה  "הכל  דרעי:  הרב  השר  ברי 
כבר  לבד  השנה  רק  לגמרי.  טוב 
ואנחנו  ישראלים   120,000 הגיעו 
ראש  לקראת  להתארגן  יודעים 
השנה. הערכה שלנו זה שמגיעים 
שעב־ שנה  לאומן.  איש   30,000

איש.   28,000 והגיעו  בדקנו  רה 
חלילה  אם  מקודם  שסיכמנו  כמו 
אבל  לשירותכם  אני  משהו  יקרה 
תקלות.  כלל  יהיו  שלא  בטוח  אני 
נדאג שיהיה כמות גדולה של שו־

טרים בכל תקופת ראש השנה כדי 
לשמור על הסדר"

בישראל  אוקראינה  שגריר 
להודות  רוצה  "אני  כי  אמר 
ועדיין  שהיו  שלמרות  לשרים 
מערכות  של  בעיצומם  נמצאים 
בחירות הם לקחו על עצמם לטפל 
שנמשך  סיפור  זה  הקשה.  בבעיה 
תיירים   300,000 שנים.   4 כבר 
מישראל  שעברה  שנה  הגיעו 

תיירים  ו־170,000  לאוקראינה 
שנה  לישראל  מאוקראינה  הגיעו 
גדולים  מספרים  אלו  שעברה. 
ויש להם עוד פוטנציאל להתרחב 
אחרי  שהיום  בטוח  משמעותית. 
זה  שירוויח  מי  חותמים  שאנחנו 
האזרחים שיהיה להם חיים קלים 

יותר".
שגריר ישראל באוקראינה מר 
היש־ האזרחים  "גם  ליאון:  יואל 
יחס  הרגישו  לפה  שהגיעו  ראלים 
שהופרדו  משפחות  היו  נוקשה. 
כך  רב.  זמן  שהתעכבו  ואנשים 
בשורה  היא  היום  של  שהבשורה 

גדולה ומשמעותית".
הח־ לפני  דרעי  הרב  השר 

אישית  בקשה  לי  "יש  תימה: 
מהראשונים  הייתי  אומן.  לגבי 
שהגעתי למקום לפני שנים רבות 
ואני קשור מאוד למקום הזה. אני 
לכונן  אישית  השר  מכבוד  מבקש 
ערוץ קשר ישיר בכל הנוגע לאומן 
בכל  שיטפל  מטעמו  נציג  ולמנות 

הבעיות של המקום". 
"זה  בתגובה:  המקומי  השר 

רעיון מעולה ויבוצע". 

תוגבר מערך כיפת ברזל בדרום; עימותים עם כוחות צה"ל בגבול
שני  ארז,  קיבוץ  שדות  מול  עה, 
במטרה  הנראה  ככל  פלסטינים, 
להתעמת עם צה“ל. כוח של צה“ל 
הגיע  ובמקביל  למקום,  הוזעק 
חמאס  פעיל  הפלסטיני  מהצד 
הוא  כי  התברר  שבדיעבד  חמוש, 
משתייך לכוח המוצב באופן קבוע 

בע־ כלל  בדרך  נמצא  אך  באזור, 
מטרים  מאות  של  במרחק  מדות 
ירי  ביצע  צה“ל  כוח  מהגבול. 
שהוא  הנחה  מתוך  החמוש  לעבר 
מהירי  נפגע  החמאס  איש  מחבל. 

ומאוחר יותר נקבע מותו.
להעביר  שנועדה  בהודעה 
מסר לחמאס ולהרגיע את השטח, 

ושתואמה עם הדרג המדיני, קיבל 
החמאס  טענת  את  צה“ל  למעשה 
לה־ כדי  למקום  הגיע  החמוש  כי 

מהגדר.  הפלסטינים  את  רחיק 
נבע  האירוע  כי  נטען  בהודעה 

מאי־הבנה, וכי הענין ייחקר.
מחמאס נמסר שמדובר בפעיל 
אל־אדהם  אחמד  מחמוד  חמאס, 
הסתננות  למניעת  האחראי   ,(28)

בעק־ ישראל.  לשטחי  מהרצועה 
אל־ גדודי  פרסמו  התקרית  בות 

קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, 
ירה  נאמר: ”הכיבוש  שבה  הודעה 
מי־ תוך  שלנו  הלוחמים  באחד 

בחינה  עורכים  אנו  תפקידו.  לוי 
והערכה של הפשע הזה. התקרית 
יישא  האויב  בשלום.  תעבור  לא 

בתוצאות של המעשה הנפשע“.

נסרללה חושף את 'בנק המטרות' של חיזבללה
בתגובה:  לו  אמר  המראיין 
קרי־ יכולת  לכם  אין  עדיין  "אבל 

האויב,  במטוסי  פגיעה  של  טית 
אין לכם יכולת הגנה אווירית". כל 
שאין  אמר  "מי  נסרללה:  ענה  כך 
נשאיר  אין.  אולי  יש,  אולי  לנו? 

את זה כמסתורין, לא נגלה".
חיזבללה,  מזכ"ל  לדברי 
את  חשפה   2006 של  "המלחמה 
של  והפגיעות  המוכנות  חוסר 
העורף הישראלי. מאז הם עושים 
וגדולי  העורף  לפיקוד  תרגילים 
בכל  אומרים  האויב  של  הגנרלים 
מוכן  אינו  שהעורף  מחדש  פעם 
ולא יכול לעמוד במלחמה. בנוסף, 
כו־ ביכולות  לנסיגה  עדים  אנחנו 
הישראלי,  הצבא  של  החי"ר  חות 
וזה משהו שהמפקדים הישראלים 
יודעים  כולם  אומרים.  בעצמם 
להכ־ יכול  לא  לבד  האוויר  שחיל 

ריע למלחמה".

"אני מציע לישראל לא לחזור 
להחזיר  של  הזה  האיום  על  עוד 
את לבנון לתקופת האבן", המשיך 
"נתניהו  מפה.  הביא  ואז  נסרללה 
באו"ם,  נואם  כשהוא  מפות  מביא 
במפה  שימוש  אעשה  אני  גם 
אזור  על  והצביע  אמר  עכשיו", 

הכור  את  לציין  מבלי  הדרום 
יכו־ "אנחנו  אמר:  הוא  בדימונה, 
לים לפגוע בכל האזור הזה, כולל 
אילת. אפילו מה שמעבר לאילת, 

אם יהיה להם".
את  נסרללה  פירט  בהמשך 
"אנחנו  בישראל:  המטרות  בנק 
הישראלי  בצפון  לפגוע  יכולים 
מכל נקודה בלבנון, וכמה שנרצה. 
ויש לנו את כל המידע הדרוש על 
טכנולו־  – שם  שיש  המטרות  כל 

גיות, תשתיות, צבאיות, הכל. אבל 
היש־ החוף  מישור  זה  חשוב  הכי 

גאוגרפית  קטן  הכי  החלק  ראלי, 
נתניה  מצפון  החל  האויב.  במפת 
ועד לדרום אשדוד, מדובר בקטע 
של כ־70 ק"מ. יש מקומות שהרו־

ק"מ   20 עד   14 זה  הגדה,  עד  חב, 

בחדר  הזאת  המפה  את  לנו  ויש 
המבצעים שלנו נחזיר את ישראל 

לתקופת האבן".
פה?  לנו  יש  מטרות  "איזה 
מתוש־ גדול  חלק  ראשון  דבר 
הזה,  בחלק  נמצאים  ישראל  בי 
הזה  הריבוע  בתוך  מחצי.  יותר 
לא  קטן,  שטח  מ"ר,  כ־1,200  יש 
נסרללה.  אמר  גדול",  קרב  שדה 
המדינה  מרכזי  כל  את  יש  "בתוכו 
המרכזיים – פיקוד הצבא, משרדי 
פנימיים,  תעופה  שדות  ממשלה, 
בסיסים  גוריון,  בן  התעופה  שדה 
בלתי  נשקים  שמכילים  צבאיים 
קונבנציונליים, מרכזים גרעיניים, 
ישראל,  של  הבורסה  נמלים,  שני 
מרכזיות,  כוח  תחנות  קניונים, 

תחנות הזרמת גז, מפעלי נפט".

לפגוע  צריכים  לא  "אנחנו 
את  לבזבז  במקום  בחיילים. 
נלך  אנחנו  הצפון  על  הטילים 
נסרללה.  הוסיף  הזה",  לאזור 
אנחנו  בזה?  יעמוד  האויב  "האם 
אלה שנחזיר את ישראל לתקופת 
להיפטר  ניסתה  ישראל  האבן. 
הצ־ ולא  בחיפה  האמוניה  ממכלי 

ליחה. בסך הכל צריך טיל אחד או 
והיש־ האלה,  המכלים  על  שניים 

שמספרי  אומרים  בעצמם  ראלים 
ההרוגים יהיו גדולים. כל זה מבלי 
הקר־ התמרון  את  להזכיר  בכלל 

אש.  כוח  על  רק  מדבר  אני  קעי, 
כל מה שהצגתי זה רק המינימום. 
את  יבינו  שהישראלים  לי  חשוב 

הדברים האלה".
כי  נסרללה  הבהיר  זאת  לצד 
רואה  לא  אני  ההרתעה  "משוואת 
מלחמה בין ישראל ללבנון באופק. 
ישראל יודעת שמלחמה עם לבנון 
לא תוביל לנצחון, הם יודעים מה 
הזאת.  במלחמה  בישראל  יקרה 
כמו  תהיה  לא  חדשה  מלחמה  כל 
אותם  תביא  איתנו  מלחמה   ,2006
לסף הקיום שלהם, לסף תהום. אני 

עוד אתפלל בירושלים". 
שחיסולו  לטענה  בתשובה 
בחיזב־ משמעותית  לפגיעה  יביא 

ללה, אמר נסרללה: "חיזבללה הוא 
ארגון שאינו תלוי באיש או בדמות 
וכאלה  שמתו  כאלה  היו  מסוימת. 

שעזבו והארגון לא הושפע".

החל מהיום: עומסי תנועה 
כבדים בכניסה לירושלים

לחסימות  הסיבה  ירמיהו.  לרחוב 
היא תחילת השלב השני של סלי־
שעתיד  לעיר,  חדשה  כניסה  לת 

להסתיים ב־2022.

הביצו־ הזרוע  מוריה,  חברת 
עית של משרד התחבורה לביצוע 
תנו־ לחצי  מסרה "יהיו  הפרויקט, 

להתרחק  צריך  משמעותיים,  עה 
מהאזור הזה בתקופה הקרובה".

נתניהו לטראמפ: הגברת 
הסנקציות נגד איראן – חשובה

לה־ של  הרעיון  את  מהם  משכיח 
שמיד את ישראל – אפשר לפתור 
המדינות  מובנים,  בהרבה  בעיות. 

הערביות מסביבנו התקדמו".
החוץ  שר  תקף  השבוע 
זריף  ג'וואד  מוחמד  האיראני 
יועצו  ואת  טראמפ  נתניהו,  את 
ואמר:  בולטון  ג'ון  לאומי  לבטחון 
ב־2005 הרגו  ובולטון  "נתניהו 

לבין  איראן  בין  פריז  הסכם  את 
כשהת־ ואיטליה  צרפת  גרמניה, 

עקשו על כך שאיראן לא תעשיר 
איראן  התוצאה?  בכלל.  אורניום 
הכפילה פי 100 את קצב העשרת 
האורניום עד 2012". זריף הוסיף: 
לט־ גרמו  ובולטון  נתניהו  "כעת 
הגרעין  הסכם  את  להרוג  ראמפ 
הם  האשליות.  אותן  עם  מ־2016 

לא למדו, אבל על העולם ללמוד".
נת־ התייחס  השבוע  במהלך 

"שמעתי  האיראני.  לנושא  ניהו 
הצהרה  טראמפ  הנשיא  מידידי 
תקיפה מאוד על סנקציות נוספות 
מע־ מאוד  אני  חשוב.  איראן.  נגד 

"אני  נתניהו,  לדברי  זה".  את  ריך 
משוחח עם הנשיא מעת לעת ואני 
את  היטב  מבין  שהוא  לדעת  נוכח 
נגדו,  פועל  וגם  האיראני  האיום 

כפי שאנחנו פועלים".
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מטוס רוסי פורק ציוד בבסיס חיל האוויר באנקרה

חברת הדירוג S&P מעלות, העלתה את דירוג 
AAA-בנק דיסקונט, לראשונה בתולדותיו, ל

לראשונה בתולדות בנק דיס־
קונט, חברת דירוג S&P ומעלות, 
של  המקומי  הדירוג  את  העלתה 
מר־ שלו,  הבת  חברת  ושל  הבנק 
כנתיל דיסקונט, ל-AAA, באופק 
יציב. כמו כן, העלתה החברה את 
אופק הדירוג הבינלאומי של הב־
נק ושל חברת הבת שלו IDB ניו 
לאופק   ,BBB+ על  העומד  יורק, 

חיובי.
נתמכת  הדירוג  העלאת 

ומעלות,   S&P של  בהערכה 
ובי־ ברווחיות  שיפור  חל  כי 

עם  יחד  אשר  הבנק,  של  עילות 
של  הצמיחה  בקצבי  התמתנות 
להש־ ימשיכו  האשראי,  תיק 

של  ההון  בסיס  על  לטובה  פיע 
הבנק.

הדי־ העלאת  נתמכה  כן  כמו 
העסקית  בסביבה  בשיפור  רוג 
הישרא־ הבנקים  פועלים  בה 

בביצועיהם  תומכת  אשר  ליים, 

ומעלות,   S&P לפי  הפיננסיים. 
של  כוללת  התחזקות  ניכרת 
ענף הבנקאות המאופיין באיכות 
אשראי  ותיק  גבוהה  נכסים 

מאוזן.
בין  נכתב  הדירוג  בדו"ח 
השאר: "העלאת הדירוג של בנק 
דיסקונט משקפת את הערכתינו 
הכלכליים  בסיכונים  לירידה 
עומדים  הישראליים  שהבנקים 
ביעילות  השיפור  ואת  בפניהם 

וברווחיות הבנק.
המקומית  הדירוג  תחזית 
מש־ דיסקונט  בנק  של  היציבה 

לשיפור  ציפיותינו  את  קפת 
ב־24 הבנק  ברווחיות  הדרגתי 

הנתמכת  הבאים  החודשים 
החיובית.  הכלכלית  בסביבה 
צופים  אנו  זו  תקופה  במהלך 
בי־ לעמוד  ימשיך  שהבנק 

שהציב  האסטרטגיים  עדים 
לעצמו". 
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ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053094]

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"
[20053093]

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"
[20053092]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053091]

-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"
[20053090]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053089]

העיר"  "שערי  המשרדים!!  בבנין 
מחסן 10 מטר רק 200.000 שח -052

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20053088]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053087]

מטר  כ-80  חד  חפץ 4  בארץ  מציאה! 
ק"ב בנין טוב רק 1640.000ש"ח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20053086]

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]

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]

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]

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]

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]

ירושלים | השכרה
יפהפיה,  לזו"צ  במקור-ברוך 
אב  מ-י'  קומפלט  מרוהטת  מאווררת, 

054-8442224
[20053109]

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

תיווך-הנדלס"
[20053095]

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 | חנויות ומחסנים
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'   4-5 דירות   63 עקיבא  ר'  ברח' 

בבנין חדש - שיינפלד 03-5785777
[20052951]

ללא  ק"ג   21 שך  הרב  ברח' 
מ"ר,   130 כ-  מפלסים,   2 מעלית 
03- לל"ת.  ש''ח   1,890,000 חזית, 

5705988
[20051245]

בני ברק | השכרה
מרוהטת,  חד'   3 בסוקולוב  חדשה 
מטופחת + מרפסת וסוכה 3,600 ש''ח 

תיווך 054-8499438
[20053111]

220-440מ"ר  ברק  בבני  להשכרה 
וכד'  בי"ס  תעשיה,  אולם,  למשרד, 

052-7182182
[20053108]

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]

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]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

קרית גת 
4 קומה  חדרים   4 במתחרדים, 
הזדמנות  בנוסף,  בלבד,  ב750,000 
 .850,000 ראשונה  קומה  חדרים   4

''פסגות'' מ. ינקלביץ 0533-199-102
[20053118]

בקריה   * למכירה:  הבית"  "תיווך 
מרפסת   ,2 קומה  חד'   3 החדשה 
החדשה  בקריה   * ענקית. 
חד'   2 לקריה  צמוד   *  4 קומה 
לקריה  צמוד   * ש''ח   600,000 ב- 
מבחר  ועוד   * מרפסת   + חד'   2
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

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

7151155
[20053081]

צפת | מכירה
שלושה  דירת  בצפת,  הנשיא  ברחוב 
חדרים מפרטי. סלון ושני חדרי שינה. 
במיוחד,  ומושקעת  משופצת  דירה 
מעולה.  מיקום  ומאווררת.  מוארת 
תשואה  עם  להשקעה  גם  מצויינת 
גבוהה. 50 מ"ר עם אפשרות הרחבה. 
נוף מרהיב לכנרת. 640,000 ש''ח. -03

5230030
[20053121]

טבריה | מכירה
 + מ"ר   140 פנטהאוז  בהזדמנות! 
במחיר  מ"ר   38 עוד  של  מרפסות 
052- לל"ת.  השוק  משווי  פחות 

7162927
[20053096]

טבריה | השכרה
דירה חדשה 3 חדרים בק. צאנז -050

4147007
[20053099]

עמנואל | מכירה
גדולה,  חדרים,   3 בהזדמנות!! 
חדרים  ל-4  להפיכה  אפשרות 

520,000ש"ח 053-3116047
[20053129]

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]

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]

טלזסטון 
הזמנים  ובין  לשבת  דירות  תיווך 
054- 054-8405606 בטלזסטון 

8499328
[20053117]

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

עילית 052-7615407
[20053027]

צפת 
וביה"ז  לשבתות  ונקיה  יפה  דירה 

ברח' יפה נוף. 052-7181700
[20053127]

חצר  יפיפיה,  ממוזגת,  ק"ק,  חד'   5
דינה  וטרמפולינה.  נדנדות  ענקית, 

052-7655262
[20053110]

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]

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]

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

050-4162290
[20053018]

מושב כלנית 
2 ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
נוף  ומוצנעות,  פרטיות  בריכות 
החרדי,  למגזר  מתאים  מדהים!! 
לילות!   2 למזמינים  מבצע 
052- הארץ.  מכל  אוטובוסים 

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]

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

ממוזג. 09-7724778
[20053126]

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]

בר יוחאי 
בוילה  (י"ד-י"ז,כ"ז-ל'),  הזמנים  בין 
חצר,  ומאובזרת,  נקיה  מקסימה, 
 (90  * בריכה(3.60  טרמפולינה, 

055-6624822
[20053128]

ירושלים 
לזוג  יחידות  מטרסדורף  רוממה 
052- ליום.  ש''ח   200 מזגן,  חדשות, 

053-3159507 7169871
[20053119]

 + ממוזגת  ונקיה,  מטופחת  דירה 
קצרות,  לתקופות  לשבתות/  מרפסת 

במיקום מעולה. 058-3263141
[20053085]

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

T026249468@gmail.com
[20052987]

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

053-3103285
[20052746]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

אופקים 
מרווחת  ענקית  וילה  באופקים 
וממוזגת 9 חד' + בריכה + פינג פונג + 

מתקנים 054-8486564
[20053107]

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 ַ בבי"ש  חסידי  לת"ת 
 / לפנה"צ  גבוהה  לכיתה  מלמדים 

אחה"צ קו"ח 15326365516
[20053122]

דרוש  בירושלים  גרפצ'יק  לדפוס 
שליטה  מלאה,  למשרה  עובד 
למייל:  קו"ח  ואנגלית,  במחשבים 

ak@gck.co.il
[20053116]

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

co.il 073-70-55-666
[20053114]

פיננסית  לחברה  ראשית  מנה"ח   *
שעות,   7.5 חרדית,  רו"ח  תחת  בר"ג 
10,000 - 11,000ש''ח * מנה"ח לרו"ח 
 * 11,000-10,000ש''ח  במרכז,  חרדי 
בירושלים,  למאפייה  כשרות  נאמן 
www.ג'ובס גלאט  לשעה.  36ש''ח 

glatjobs.co.il 073-70-55-666
[20053113]

 * מהבית:   עבודה  דרושים/ות 
מהבית  חסד  ארגון  לניהול  מזכירה 
לעבודה  ברק  מבני  קלדן/נית   *
מהבית * אנשי/ות בדיקות אוטומציה 
20,000–27,000ש''ח.  חרדית  לחברה 
www.glatjobs.co.ilג'ובס גלאט 

073-70-55-666
[20053112]

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]

קלדן/ית  גדול  חרדי  לארגון 
לעבודה מהבית, 2-3 שעות ביום - 
גמיש, שכר בסיס 40 ש"ח לשעה. 
בירושלים  וותיק  בוטיק  לארגון   *
בוקר,  משרת  לשכה,  מנהל/ת 
למשרד   * לשעה.  ש"ח   45 שכר 
מזכיר/ה  ברק  בבני  חרדי  עו"ד 
ש"ח.   9,000 נוחות,  שעות  מנוסה, 

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]

השקעות 
רווחים  הסת"ם.  בענ"ף  השקעה 
052-7623142 מאוד!  גבוהים 
0527623142v@gmail. שלמה 

com
[20053124]

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]

השבת אבידה 

יהודה  ע"ש  אשראי  וכ.  קו  רב  נמצאו 

קליין בכותל. 050-4165735

[20053120]

פרקש  לבטוב  בחתונת  צמיד  נמצא 

ארמונות חן ד' תמוז 053-3197244

[20053115]

דף היומי בבלי: ערכין כח    דף היומי ירושלמי: חלה יב    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הי"א (החשבון)    משנה יומית: עדויות ו, א-ב    הלכה יומית:
או"ח תקמ, ד-ו    רמב"ם יומי: סנהדרין יג-טו    שו"ע הרב - רב יומי: נח, א-ג  
העמוד היומי    דף היומי - זוהר: ויקהל צח-קו    חפץ חיים: לה"ר ה, ז-ח  

במשנה ברורה: ח"ג עמ' קלב:
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:208:218:188:238:228:16סו"ז ק"ש מג"א
9:149:159:149:179:169:12סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:489:499:479:519:509:45סוף זמן תפלה מג"א
10:2410:2610:2410:2710:2710:22סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4512:4612:4612:4712:4712:44חצות היום
13:2013:2213:2113:2213:2213:19מנחה גדולה

19:5119:4819:5219:4819:4919:49שקיעת החמה
זמנים למחר

3:553:553:514:003:573:49עלות השחר
4:454:464:424:494:474:40זמן ציצית ותפילין

5:435:485:395:475:455:40הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
 ,12 אהרונוביץ   03-7411367 פארם סנטר  ברק בני      10 שטראוס   054-5739633 פארם ציון  בטיש  ירושלים
סופרפארם מינסטור 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופר פארם  ב"ב    תל אביב
8822695 רח' שער הגיא  גבע 077-8880080 איינשטיין 40 מהשעה 20:00 עד 24:00    נתניה קניון רמת אביב
077-8880100 קניון  077-8880790 שד' בן גוריון 6    רמת גן סופרפארם סופר פארם סיטי סנטר 14    חיפה
סופר  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 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: 211.31-
אתמול: 211.31-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-19

תל אביב
30-24

חיפה
29-23

גולן
32-19

טבריה
37-24

גליל
29-19

באר שבע
34-20

אילת
40-27

מזג האויר
עליה קלה בטמפרטורות
היום - מעונן חלקית עד נאה 
עם עליה קלה בטמפרטורות 

והן תהינה רגילות לעונה.

שני - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שלישי - מעונן חלקית עד נאה. 
תחול עליה קלה בטמפרטורות.

רביעי - הטמפרטורות יעלו 
במידה ניכרת ויעשה שרבי. 

עומס חום כבד עד קיצוני ישרור 
בכל אזורי הארץ.

רביעישלישישני
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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



גרמניה: המוזיאון היהודי 
במינכן נגד ישראל

מאת א. למל

שהמוזיאון  לאחר  חודש 
גרמניה  בירת  בברלין  היהודי 
ישראל,  נגד  במדיניות  הואשם 
להתפטר  המנהל  את  שהביא  מה 
היהודי  המוזיאון  גם  מתפקידו, 
בימים  מציג  שבגרמניה,  במינכן 
ביקורת  שבמרכזה  תערוכה  אלה 
מדינת  מדיניות  על  ביותר  חריפה 

ישראל בנגב.
ובמינכן  בברלין  למוזיאונים 
כלל  היהודית  לקהילה  קשר  אין 
ממשלת  בבעלות  נמצאים  והם 

גרמניה.
העוס־ במינכן  התערוכה 

ועבודת  הבניה  בהתפתחות  קת 
מדיניות  את  מכנה  בנגב  האדמה 
ישראל בכל קו החורג מהעיר באר 

שבע כ'התנחלות'.
כי  נרשם  המיצגים  אחד  על 
וההרסניות  האלימות  "ההשפעות 
והחק־ ההתיישבות  מדיניות  של 

אוכלוסיית  על  ישראל  של  לאות 
הבדואים מעוררות דאגה".

תמונות  מציגה  התערוכה 
ובלתי  כפוי  "פינוי  הכותרת  תחת 
בלתי  בדואים  יישובים  של  חוקי 
"עקירת  על  ומדברת  מוכרים" 
מהאזור  האותנטיים  המתיישבים 
מאות  במשך  ופעלו  נולדו  בו 

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

900

150

גאולה גני   40 ירמיהו  ראשי,  סניף  ירושלים. 
חדד האחים  בית   100 כהנמן  ברק.  בני 

02-595-1000
אחריות יצרן 
3 שנים מלאות

100% מימון
ללא מקדמה

אלפי לקוחות 
מרוצים

ט.ל.ח. | התמונות להמחשה בלבד. נבדק במימון ל-5 שנים. עד גמר המלאי. 

אספקה תוך 48 שעות על מבחר דגמים

סעו לחופש!
בשמש רכבים 'נוסעים וחופשים' מבצע

מתחדשים ברכב לקיץ במחיר מנצח  ומקבלים חופשה יוקרתית במלון כינורות 

(2 לילות באמצ"ש  > חצי פנסיון)  *על בסיס מקום פנוי *לא כולל בין הזמנים וחגים

שיא בוול סטריט: 

לראשונה: מדד הדאו ג'ונס 
עלה מעל 27 אלף נקודות

ארה"ב: סופת ההוריקן 'בארי' נחלשה 
שעות לפני הגעתה לחופי לואיזיאנה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

איימה  'בארי'  ההוריקן  סופת 
לפגוע בחופי לואיזיאנה, אך אמש 
דווח כי היא נחלשה ואינה מוגדרת 
עוד כ'הוריקן', שעות לפני ההגעה 

הצפויה שלה אל היבשת. 
נעו  הסופה  של  הרוחות 
קמ"ש,   120 מעל  של  במהירות 
'סופת  התואר  את  לה  שהקנה  מה 
היא  כי  דווח  בהמשך  אך  הוריקן', 
נחלשה מעט והרוחות שלה נמדדו 
לשעה,  מייל  כ־70  של  במהירות 
קילו־ לכ־112  מקבילה  מהירות 

את  שמוריד  מה  לשעה,  מטרים 
לדרגת  'הוריקן'  מדרגת  הסופה 

'סופה טרופית'. 
עוד קודם לכן הבהירו החזאים 
הנמו־ ברמה  בהוריקן  מדובר  כי 

צפויות  הרוחות  וכי  ביותר,  כה 
להיחלש משמעותית מרגע פגיעת 

הסופה ביבשה. 
עם זאת, מזג האוויר הכללי בא־
האח־ בימים  מאוד  גשום  כללי  זור 

רונים, נהרות כבר עלו על גדותיהם 
הסופה  של  פגיעתה  לפני  הרבה 
בתים  ואלפי  נעקרו  עצים  ביבשה, 

פונו מיושביהם מחשש להצפות. 

מאת שלמה גרין

סטריט  בוול  אופטימיות  פרץ 
בעקבות נתונים חיוביים על שיעור 
המדדים  את  הקפיצו  האינפלציה 
מדד  חדש.  לשיא  סטריט  בוול 
הדאו ג'ונס טיפס בשבע עשיריות 
בתולדותיו  הגבוהה  לרמה  האחוז 

– מעל 27 אלף נקודות. 
החיוביים,  הנתונים  למרות 
ג'רום  הפדרלי,  הבנק  יו"ר 
ריבית  הורדת  על  רמז  פאואל, 
החצי  עדותו  במסגרת  קרובה 
האמ־ הנגיד  בקונגרס.  שנתית 

גובר  סיכון  מפני  הזהיר  ריקני 
לצמיחת הכלכלה העולמית. 


