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ם י ש ר ו א מ
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חיים דוד הלפרין
בן הרב אברהם משה שליט"א

ישיבת פוניבז'
רמות - ירושלים

אסתר בויאר
בת הרב משה שליט"א
סמינר הרב מאיר
מודיעין עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי שנכפל בו כי טוב י"ג בתמוז תשע"ט

משה גרליץ
בהר"ר דב בעריש הי"ו 

ישיבת עמלה של תורה י- ם
אשדוד 

רחלי גרליץ
בהר"ר מנחם הי"ו
סמינר הישן י-ם
רמות - ירושלים 

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי י"ג תמוז תשע"ט

אירופה הכריעה לא להטיל סנקציות על איראן: 
"ההפרות של הסכם הגרעין אינן משמעותיות" 

שרת החוץ האירופית הגב' מוגריני הבהירה: "אף אחד מהצדדים אינו מעוניין לחדש את הסנקציות על איראן" ^ נתניהו תוקף: 
"התגובה של האיחוד האירופי להפרות האיראניות מזכירה לי את הפייסנות האירופית של שנות ה־30"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בתום כינוס של שרי החוץ של 
האירו־ באיחוד  החברות  המדינות 
בבריסל,  אתמול  שהתקיים  פי 
האירופית  החוץ  שרת  הודיעה 

אין  עתה  לעת  כי  מוגריני,  הגב' 
את  לחדש  אירופה  של  בכוונתה 
לדבריה,  איראן.  כנגד  הסנקציות 
כל  של  דבריהם  שנשמעו  לאחר 
במהלך  לדבר  שביקשו  החוץ  שרי 
לא  מהצדדים  אחד  "אף  הדיון, 

חידוש  סעיף  את  להפעיל  ביקש 
הסנקציות על איראן". 

שר החוץ הבריטי ג'רמי האנט 
חיזק את דבריה של מוגריני ואמר 
כי עדיין קיים 'חלון הזדמנות קטן', 
הצלת  את  לאפשר  אולי  שיכול 

הנחישות  למרות  הגרעין,  הסכם 
להפר  בכוונתה  איראן  שהוכיחה 
ההפרות  את  להעמיק  ואף  אותו 
בהסכם  נוספים  מסעיפים  ולסגת 

אחת לחודשיים. 
ההע־ פי  שעל  האנט,  ג'רמי 

הבא  בשבוע  לנצח  צפוי  רכות 
השמ־ המפלגה  של  בפריימריז 

לראש  ולהפוך  בבריטניה  רנית 
הממלכה  של  הבא  הממשלה 
ההע־ פי  שעל  הדגיש  המאוחדת, 
של  במרחק  נמצאת  איראן  רכות 
גרעינית,  פצצה  מהשגת  כשנה 
לנסות  כדי  זמן  נותר  עדיין  ולכן 

ולהציל את ההסכם.
מהדו"חות  מוגריני,  לדברי 
לא־ הבינלאומית  הסוכנות  של 
איראן  כי  עולה  אטומית,  נרגיה 
מ־300  יותר  של  כמות  צברה  אכן 
מועשר  אורניום  של  קילוגרמים 
לרמה נמוכה, ואף החלה להעשיר 
יותר  מעט  גבוהה  לרמה  אורניום 
הסכם  פי  על  לה  שהותר  ממה 
הגרעין, אך עדיין מדובר בהפרות 
"לא משמעותיות", כהגדרתה, ועל 
כן היא לא רואה בהן סיבה לביטול 

ההסכם והפעלת סעיף הסנקציות 
על איראן. 

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
משודרת  הצהרה  למסור  מיהר 
האיחוד  של  כי "התגובה  אמר  בה 
מז־ האיראניות  להפרות  האירופי 

שר החוץ האיראני: "מוכנים לחזור מיידית להסכם 
הגרעין אם ארה"ב תסיר קודם את הסנקציות" 

מזכיר המדינה האמריקאי דחה את ההצעה על הסף: "אובאמה הלך 
בדרך זו והוביל לאסון"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מוחמד  האיראני  החוץ  שר 
כי  אתמול  הצהיר  זריף  ג'וואד 
עם  למו"מ  לשבת  תסכים  ארצו 
כו־ זמן,  ובכל  מקום  בכל  ארה"ב 
לל באופן מיידי, ובלבד שארה"ב 
מעל  הסנקציות  את  קודם  תסיר 

איראן ותחזור להסכם הגרעין.

תמיד  "איראן  לדבריו: 
אנחנו  ומתן.  במשא  האמינה 
אם  עכשיו.  גם  לכך  מוכנים 
הסנקציות  את  תסיר  ארה"ב 
איתה  נשב  אנחנו  איראן,  מעל 
דיחוי.  כל  ללא  ומתן  למשא 
מקום  ובכל  כאן  היום,  אפילו 

אחר שהם יבחרו". 
נסיגה  מהווים  זריף  דברי 

קודמות  מהצהרות  מסוימת 
אח־ ובכירים  הוא  שפרסמו 

אין  כי  שטענו  באיראן,  ראים 
לאחר  בארה"ב,  אמון  כל  להם 
שהח־ הוכיח  טראמפ  שהנשיא 

שווה  אינה  האמריקאית  תימה 
חתומה,  היא  עליו  הנייר  את 
מהסכם  לסגת  כשהחליט 

היערכות רבה לקראת המעמד המרכזי של סיום 
הש"ס בבלי בארץ ישראל במחזור השלושה־עשר
כפי שנקבע, המעמד המרכזי שייערך במשותף ע"י אגודת ישראל ודגה"ת 

יתקיים בע"ה בעיה"ק ירושלים ביום חמישי אור לו' בטבת תש"פ

החלה  האחרונים  בימים 
ופעילות  הראשונית  ההיערכות 
קדחתנית של העוסקים במלאכת 
הקודש לקראת המאורע המאחד 
של  המרכזי  המעמד  חגיגת  של 
שיתקיים  בבלי  הש"ס  סיום 
השלושה  במחזור  ישראל  בארץ 

עשר.
בדיקה  לאחר  שנמסר,  כפי 

שמפיקות  חברות  ע"י  שנעשו 
גודל  בסדר  גדולים  אירועים 
המרכזי  המעמד  כי  נקבע,  זה, 
ירוש־ בעיה"ק  כאמור  יתקיים 

לים, ביום חמישי אור לו' בטבת 
תש"פ, לאחר שהובטחו הדרכים 
החר־ היהדות  המוני  את  לשתף 

דית במאורע גדול זה.
במס־ הש"ס  לומדי  רבבות 

מודעים  היומי  הדף  לימוד  גרת 
ביום  שנה,  כחצי  שבעוד  לכך 
מגיע  תש"פ,  טבת  ז'  שב"ק 
במ־ בבלי  הש"ס  לימוד  לסיומו 
חזור ה־13, ולמחרת ביום ראשון 
ח' בטבת, יחלו בלימוד דף היומי 

בבלי מחזור ה־14.
ישראל  כלל  וכידוע,  כנהוג 

תדהמה וכאב בצפת לקראת מופעי שחץ האמורים 
להתקיים לראשונה בעיר העתיקה ביוזמת ראש העיר 
באופן נדיר התאחדו רבני העיר צפת במכתב חריף מאד נגד מופעי השחץ והתועבה, 

ובדרישה נחרצת מראש העיר להסיר את החרפה מעל עיר הקודש הגלילית

מאת כתב 'המבשר' 

אתמול  יצאו  צפת  עיה"ק  רבני 
מובעת  בו  מאוד,  חריף  במכתב 
דרישה נחרצת לעצור לחלוטין את 
ההכנות וההיערכות לקראת סדרת 
מופעי שחץ ותועבה שמתכנן ראש 
לראשו־ לקיים  אוחנה  שוקי  העיר 
נה במקום, עבור מבקרים ואורחים 

שיגיעו מכל רחבי הארץ. 

מכתב הרבנים שליט"א מבטא 
והתדהמה  הזעם  את  היתר  בין 
מכל  צפת,  עיה"ק  תושבי  שחשים 
הכוונה  לנוכח  והחוגים,  העדות 
בין  הפריצות  מופעי  את  לערוך 
אשר  העתיקה,  העיר  סמטאות 
משפחות  בעיקר  מתגוררות  בה 
ודו־ מהאירוע  הסולדות  חרדיות, 

רשות לבטל אותו לאלתר. 
כדוג־ שאין  בחוצפה  "מדובר 

מתה, ובהפרה בוטה של הסטטוס 
עשרות  במשך  בצפת  הקיים  קוו 
בעיר  תושבים  אומרים  שנים", 
העתיקה. "למרבה הצער הורגלנו 
כבר במשך שנים לפסטיבל הכלי־

זמרים שגם הוא אינו לרוחנו, אבל 
שהעיריה  ברור  קוו  סטטוס  היה 
אח־ אירועים  עליו  מוסיפה  לא 

עכשיו  שקורה  מה  נוספים.  רים 
אירוע  עוד  מוסיפה  שהעיריה  זה 
הכליזמרים  פסטיבל  על  בנוסף 
לצאת  הורגלו  מאתנו  שרבים 
מדי  אחדים  ימים  למשך  מצפת 
זו  ולא  יסתיים,  שהוא  עד  שנה 
חמור  הזה  שהאירוע  אלא  בלבד, 
בה־ להתקיים  ואמור  יותר  עוד 

זמרים  מיני  כל  של  שתתפותם 
מייבאת  שהעיריה  גויים  ואומנים 
לטמא  כדי  העולם  מרחבי  אותם 

את צפת". 
דרך  בכל  בכך  נאבק  "אנחנו 
מוסיפים.  הם  ולגיטימית",  חוקית 
אנחנו  אם  אחרת,  ברירה  לנו  "אין 
על  לשמור  ומעוניינים  רוצים 
קדושת העיניים, ולהגן על החינוך 
הטהור של בנינו ובנותינו. היוזמה 
ברחובות  כאלו  מופעים  לקיים 
בתיהן  לחלונות  בסמוך  החרדיים, 
לא  היא  חרדיות,  משפחות  של 
שכל  ומקומם  חצוף  מצעד  פחות 
צי־ של  רגליו  את  להדיר  מטרתו 

בור שומרי התורה והמצוות מעיר 
הקודש צפת". 

הרבנים  דורשים  במכתבם 
קדושת  על  לשמור  העיר  מראש 
עשרות  במשך  שהיה  כפי  העיר 
הסטטוס  את  לשנות  ולא  בשנים 
קוו: "עירנו הקדושה הספוגה ורוויה 
ומע־ ויראה  תורה  וטהרה,  קדושה 

כשלון מהדהד לרון קובי: מועצת 
העיר טבריה לא אישרה את התקציב 

המועצה התפזרה באופן מיידי וראש העיר יתייצב לשימוע לפני פיטורים 

מאת מאיר קליין 

העיר  לראש  מהדהד  כשלון 
דגלו  על  שחרט  קובי,  רון  טבריה 
החרדי  הציבור  נגד  ההסתה  את 
יתמודד  כי  הודיע  ובאחרונה 
שכל  במפלגה  לכנסת,  בבחירות 
החר־ ב"שלטון  להיאבק  תכליתה 

דים" במדינת ישראל. 

בנסיונותיו  שנכשל  לאחר 
את  להעביר  והנשנים  החוזרים 
למועצת  שהגיש  השנתי  התקציב 
שקיבל  ולאחר  טבריה,  העיר 
משר  נוספים  שבועיים  של  ארכה 
ניסה  דרעי,  אריה  הרב  הפנים 
בפעם  התקציב  את  להעביר  קובי 
ראשון  יום  של  בערבו  הרביעית, 

השבוע, ללא הצלחה. 

חצות  לפני  בודדות  דקות 
יכולה  בו  האחרון  המועד  הלילה, 
את  לאשר  העיר  מועצת  היתה 
ההצבעה  התקיימה  התקציב, 
בסיומו של דיון סוער, ונפלה לא־

המועצה  חברי  מ־15  שתשעה  חר 
הצביעו נגד התקציב שהציע ראש 

העיר. 
עיר  מועצת  לחוק,  בהתאם 
התקציב  את  מאשרת  שאינה 
לא  אם  מיידי  באופן  מפוזרת 
המועד  עד  זאת  לעשות  הצליחה 
את  מאבדים  וחבריה  שנקבע, 
אמור  במקומם  סמכויותיהם. 
מועצה  חברי  למנות  הפנים  שר 

ממונים, שאינם נבחרי ציבור. 
של  כהונתו  להמשך  באשר 
כי  החוק  קובע  עצמו  העיר  ראש 
לא  או  אותו  לפטר  אם  ההחלטה 

אסון קשה בווירג'יניה: נמשה גופו של המחנך 
שנסחף במים כשקפץ להציל את תלמידו

מאות מלווים המומים וכואבים ליוו למנוחות את המחנך האברך הרב ראובן צבי 
באומן ז"ל, ר"מ בת"ת 'תורת חיים' מרילנד

מאת א. למל

הקהילה  מחברי  רב  קהל 
אתמול  הלכו  בווירג'יניה  היהודית 
אחר ארונו של המחנך הדגול הרב 
בישיבת  ר"מ  ז"ל,  באומן  ראובן 
נמ־ שגופו  במרילנד,  חיים'  'תורת 
צא לאחר ארבעה ימים מאז נסחף 
מטבי־ להציל  נפשו  כשחירף  לים 

עה את תלמידו שנסחף למים. 
ארה"ב  של  החופים  משמר 
מארגון  מתנדבים  עם  יחד   –
וורג'יניה,  במרילנד  'מתעסקים' 
ובכך  ז"ל,  באומן  הרב  את  מצאו 
הנרחבים  החיפושים  הסתיימו 
ארגוני  לצד  הרשויות  שהשקיעו 
מכל  מומחים  כשעשרות  החסד, 
במזל"טים  מצוידים  ארה"ב  רחבי 
ובכלים נוספים הגיעו לווירג'יניה 

כדי להשתתף בחיפושים.

הרב  של  שרידיו  שנודע,  כפי 
מאד  רב  במרחק  נמצאו  באומן 
בחוף  טבע  הוא  הטביעה.  ממקום 
ווירג'יניה וגופו נמצא בסמוך לצ־
קילומטרים  כ־50  קרוליינה,  פון 

ממקום הטביעה.
ירד  המרה  הידיעה  הגיע  עם 
החרדית  הקהילה  על  כבד  אבל 
במרילנד, ובמיוחד על חניכי ישי־

בת 'תורת חיים'. מאידך השתררה 
שלכל  זאת  לאור  הקלה  תחושת 
הפחות ניתן יהיה להביא את המ־

לאחר  ישראל,  לקבר  הדגול  חנך 
מהמשטרה  מהמחפשים  שחלק 
שע־ לאחר  אותו  מלמצוא  נואשו 

ברו מספר ימים. 
קהל  השתתף  ההלוויה  במסע 
הקשה.  האסון  את  שביכה  רב 
את  והזכירו  נס  על  העלו  הרבנים 
מסירות נפשו של ראובן שירד אל 
כך  יוסף,  אחיו  את  להציל  הבור 
כדי  נפשו  את  ז"ל  ראובן  ר'  חירף 
להציל את תלמידו ואכן עלה בידו 
רוח  לפתע  אך  ניצל,  כשהתלמיד 
נסחף  והוא  אותו  טלטלה  סערה 

לים. 
לסייע  לציבור  קראו  הרבנים 
הצעירה  למשפחה  הקרן  בהקמת 

שאיבדה לפתע את משענתה. 

מדד המחירים לצרכן 
ירד ביוני ב־0.6 אחוז

/עמ' ב

הלמ"ס: מחירי הדירות עלו 
במחצית האחוז בחודשיים 

מאת שלמה גרין

של  הדירות  מחירי  מדד 
לצד  אתמול  שפורסם  הלמ"ס 
מחירי  כי  מעלה  המחירים  מדד 
באפריל־מאי  רשמו  הדירות 
אחוז,   0.5 של  עליה   ,2019
לעומת החודשיים שקדמו להם. 
המקבילה  לתקופה  בהשוואה 

 1.6 של  עליה  נרשמה  ב־2018 
אחוז במחירי הדירות.

כי  עולה  הנתונים  מניתוח 
המ־ בכל  עליה  רשמו  המחירים 

ירושלים  מחוז  ובראשם  חוזות, 
של  מחירים  עליית  נרשמה  בו 
והמ־ הצפון  במחוזות  אחוז.   1.1

רכז נרשמה עליה של 0.7 אחוז, 
ובתל  אחוז   0.4 והדרום  חיפה 

עשירית  של  מתונה  עליה  אביב 
אחוז. 

המקבי־ לתקופה  בהשוואה 
בולט  הצפון  מחוז  ב־2018  לה 
אחוז,   5 של  מחירים  בעליות 
ירושלים עם עליה של 2.4 אחוז 

וחיפה עם 1.8 אחוז.
רק  נרשמה  מחירים  ירידת 

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו  המשך בעמ' ו

הרב ראובן צבי באומן ז"ל

יעקב שלום הלוי דים
בהר"ר יהושע ברוך הי"ו

ישיבת מיר
בני ברק

פסיה לנדאו
בהר"ר יצחק זאב הי"ו
סמינר ויזניץ
אשדוד

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום ג', י"ג בתמוז תשע"ט
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כניעה אירופית לסחטנות איראן
מסרב  הוא  בקלונו.  התגלה  שוב  האירופי  האיחוד 
כאשר  וגם  בטעויותיו  מתבצר  העבר.  לקחי  את  ללמוד 
חרב חדה מונחת על צווארו הוא משדר עסקים כרגיל. אבל 
באמת אין שום הפתעה בהודעתה של שרת החוץ היוצאת 
של האיחוד האירופי לאחר פגישת נציגי ארצות האיחוד 
האחרונים  במהלכיה  רואה  לא  "אירופה  לפיה  בבריסל 
וכי  הגרעין,  הסכם  של  'משמעותיות'  הפרות  איראן  של 
לחדש  עתה,  לעת  לפחות  אירופה,  מדינות  בכוונת  אין 
מוגריני  שאל  לא  שאיש  חבל  טהרן".  נגד  הסנקציות  את 
מהן "הפרות משמעותיות". וכי מה יכול להיות משמעותי 
גרעינית  פצצה  של  הגלם  חומר  אורניום,  מהעשרת  יותר 
בשיעור שמעל ההסכם וצבירת אורניום בכמות העולה על 
המוסכם. וזאת אותה שרת חוץ שרואה בכל מהלך מדיני־
בטחוני של ישראל מול הפלסטינים "הפרה משמעותית". 

האיחוד  של  חבירה  היתה  להפתיע  עשוי  שהיה  מה 
הרי  אבל  הברית.  ארצות  שהטילה  לסנקציות  האירופי 
אפילו שר החוץ הבריטי ג'רמי האנט השלה את עצמו ואת 
שנה  של  במרחק  נמצאת  עדיין  ש"איראן  כאילו  ממשלתו 
את  להשאיר  קטן  חלון  עוד  ויש  גרעינית.  פצצה  מפיתוח 

ההסכם בחיים". 

המסקנה העצובה היא שאירופה דבקה בקו התבוסתני 
הכלכלה  בפיתוח  ורואה  לרודנים  נכנעת  שלה,  המסורתי 
זאת  אין  שהתנוונה.  יבשת  היא  אירופה  ייעודה.  את 
ובריטניה  צרפת  ובראשם  האירופים  חדשה.  התפתחות 
הסגירו  היהודים,  את  לרדוף  להתחמש,  להיטלר  הניחו 
הנאצים  כאשר  ריק  ככלי  ועמדו  צ'כוסלובקיה  את  לידיו 
הברית  ארצות  של  עזרתה  ואלמלא  בזק  במלחמת  פתחו 

היתה היבשת כולה נופלת בידי הנאצים.

בחריפות  הגיב  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  ואכן 
האירופי  האיחוד  של  "התגובה  מוגריני:  את  שתקף  וטוב 
האירופית  הפייסנות  את  לי  מזכירה  האיראניות  להפרות 
של שנות ה־30. גם אז היה מי שטמן את ראשו בחול ולא 
כאלה באירופה  שיש  כנראה  הסכנה המתקרבת.  את  ראה 
ייפלו  לא  גרעיניים  איראניים  שטילים  עד  יתעוררו  שלא 
מדי.  מאוחר  יהיה  כמובן  זה  אז  אבל  אירופה,  אדמת  על 
אנחנו בכל מקרה נמשיך לעשות כל מה שצריך כדי למנוע 

מאיראן להשיג נשק גרעיני".

התוצאה המידית של הסלחנות האיראנית היתה שינוי 
תוך יממה אחת של הקו המדיני. אם שלשום ניסה הנשיא 
רוחאני להציג כביכול מצג מתון כשאמר "אם האמריקאים 
יסירו את הסנקציות ויחזרו להסכם הגרעין נסכים לקיים 
אתמול  מקום",  ובכל  עכשיו  היום,  אמריקה  עם  שיחות 
על  החתימה  לפני  שהיה  למצב  יחזרו  כי  לאיים  חזרו 
ונחזור  שלנו  המחויבות  את  "נפחית  ב־2015.  ההסכם 
לפיתוח  חזרה  כלומר  שנים".  ארבע  לפני  שהיה  למצב 
מואץ של הפצצה. שר החוץ הבריטי העריך כי הם זקוקים 
יהיה  להם  שיידרש  הזמן  כי  שיתכן  אלא  אחת.  לשנה 

קצר יותר.

התנאי  את  שיקבל  יתכן  צפוי.  לא  נשיא  הוא  טראמפ 
האם  היא  דאגה בלבנו  לעורר  האיראני. השאלה שצריכה 
ישראל.  של  מבחינתה  יותר  טוב  באמת  יהיה  חדש  הסכם 
הוא  טראמפ  על  להשפיע  המסוגל  בעולם  היחיד  המנהיג 
מן  לפחות  בבחירות,  נתניהו  של  הפסד  נתניהו.  בנימין 
עלול  איראן,  נגד  טראמפ  עם  פעולה  שיתוף  של  הבחינה 

לפגוע בנו קשות.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

אשראי מוגבל
שמבקש  לאדם  קורה  מה 
להוכיח לכולם כי הוא המנהיג 
האחראי  והנבון,  המנוסה 
דבר  של  כשבסופו  והשקול, 
הוא מתגלה כנער נמהר וחסר 

כל אחריות.
ביממה  השיק  ברק  אהוד 
תשדיר  עוד  האחרונה 
התאמץ  בו  וולגרי  מגלומני 
לשכנע את העם באמת שהוא 
הכיר  מאז  בה  משוכנע  עצמו 
תבונה  יש  אם  עצמו:  את 
הרי  והחשוך  הקט  בעולמנו 
כתפיו  שתי  בין  שוכנת  היא 
אביב  בתל  אחד  איש  של 
ושם  אהוד  הפרטי  ששמו 

משפחתו ברק.
כמו כל תשדיריו הבוטים 
הנוכחי  זה  גם  הקודמים, 
בראש  ישירה  לפגיעה  כוון 
הפעם  וביושרתו.  הממשלה 
כיוון ברק למוסר התשלומים 
לנתניהו.  המיוחס  הגרוע 
מזון  בית  בפתח  בהתייצבו 
לראש  פומבית  קריאה  הפנה 
מנופף  כשהוא  הממשלה 
שבידו  האשראי  בכרטיס 
שעומד  כמי  עצמו  ומציג 
כל  על  ותקילין  טבין  לשלם 

אשר יזמין וירכוש.
התלהבות  מרוב  אבל 
נער  יותר  היתה  שהולמת 
נעדר כובד ראש, ילדות היתה 
בו בבן השבעים פלוס כשהוא 
הציג לכל מי שרק רצה לראות 
את הכרטיס שבידיו במלואו, 
ונתוניו.  מספריו  כל  על 
את  באחת  מוטט  הוא  בכך 
עמל  הוא  שאותה  התדמית 
לטפח ולשווק. אם הוא נאלץ 
מנת  על  להתרוצץ  אתמול 
לבטל במהירות את האשראי, 
אישית  משוגה  בשל  ורק  אך 
כיצד  בה,  נקט  עצמו  שהוא 
ומחרתיים  מחר  לשכנע  יוכל 
כי  הפוטנציאלי  הבוחר  את 
דווקא עליו ניתן לסמוך יותר 

מכל אדם אחר.
קרא  אשראי",  לי  "תן 
אשכול,  לוי  גדול  בקול  פעם 
ראש  בתפקיד  לקודמו 
גוריון,  בן  דוד  הממשלה, 
מפא"י,  ועידת  של  בעיצומה 
הוויכוחים  גם  שבהם  בימים 
יותר  היו  מרים  יריבים  בין 
התיבה  וגם  אינטליגנטיים 
מוטעמת  היתה  אשראי 
במלרע עם חיריק מודגש ולא 
אשכול  הא'.  מתחת  מוטמע 
כי  בדעתו  העלה  לא  בוודאי 
יום יבוא ובו רמטכ"ל לשעבר 
וראש ממשלה לשעבר יתרגם 
מהדהדת  קריאה  אותה  את 
הצגה  עם  מבע  נטול  לתיזוז 
בפתח  כרטיס  של  ראוותנית 
עלובה  כהתרסה  מסבאה, 
ראש  אחר,  מתחרה  כלפי 

ממשלה בפועל.

צ'ק חוזר
המו"מ  עלה  בטרם 
שרטון  על  הקואליציוני 
אחד  פה  התקשורת  קבעה 
לקום  שעמדה  הממשלה  כי 
אמורה היתה להיות מושתתת 
ופסקת  החסינות  חוק  על 
היו  שאמורים  ההתגברות 
את  הממשלה  לראש  להעניק 
ההחלטות  מפני  ההצלה  חבל 

המשפטיות בעניינו.
הפכו  מתיאוריה 
שאין  לעובדות  ההשערות 
ואילך  ומכאן  עוררין  עליהן 
אלא  לפרשנים  נותר  לא 
שאת  העובדה  את  לתקוף 
מעניינת  הממשלה  ראש 
בלבד  האישית  שרידותו 
ולשם כך הוא רותם ומשעבד 

את המדינה כולה.
ואתמול  הימים  נקפו 
את  לשים  'כאן'  כתב  הצליח 
ההסכמים  טיוטת  על  ידו 
שנכתבו  הקואליציוניים 
בעת  חתימתם  לקראת 
של  שבסופו  הממשלה  כינון 
ההסכמים  קמה.  לא  דבר 
לאורך  וצוטטו  הוקראו 
כל  בהם  נראה  ולא  ולרוחב 
תיאוריה  אותה  לכל  זכר 
של  תילים  תילי  שהולידה 
שצף  והשמצות,  פרשנויות 

וקצף.
החושפת  התקשורת  אבל 
טורחת  לא  כלל  הדברים  את 
הפחות  לכל  או  בכך  להודות 
לכך.  האצבע  את  להפנות 
דרכה  אצה  זאת  במקום 
הכניעה  כנגד  להריע 
המשתקפת  לחרדים  כביכול 
לא  כמו  המדוברת.  מהטיוטה 
בנושאי  קוו  סטטוס  כאן  היה 
את  שהכתיב  ומדינה  דת 
במשך  במדינה  הפרהסיה 
עד  רצופות  שנים  עשרות 
ברגל  אותו  להפר  שהוחלט 
אלא  ההדתה  בעד  ולא  גסה 

לטובת החילון וההפקרות.

אין מזומן
מעזה  רק  כשישראל 
להגנה  מינימלי  בצעד  לנקוט 
הראשונים  אזרחיה,  חיי  על 
אלו  נגדה  חוצץ  שיוצאים 

האירופיים.
ולבן  שחור  אצלם  העולם 
על כל המשתמע מכך. הנוגש, 
הוא  והנקלה  האכזר  הכובש, 
ואילו  הוא.  באשר  הישראלי 
אלו  יהיו  אם  גם  הפלסטינים, 
מחבלים שידיהם דמים מלאו, 
יהיו תמיד נתונים לרחמיהם.

מפרה  כשאיראן  אבל 
ברגל גסה את הסיכומים עמה, 

אירופה מגיבה בסלחנות.

מדד המחירים לצרכן 
ירד ביוני ב־0.6 אחוז

מאת שלמה גרין

ירד  לצרכן  המחירים  מדד 
נמסר  כך  ביוני,  אחוז  ב־0.6 
מהלמ"ס. ירידות מחירים נרש־
פי־ ירקות  בסעיפי  במיוחד  מו 
הלבשה  אחוז,  רות טריים 11.0 
והנעלה 6.2 אחוז, ריהוט וציוד 
0.4 ותחבורה  אחוז   0.6 לבית 

מחירי  במדד  שינוי  אין  אחוז. 
תשומה בבניה למגורים.

הדיור  שוק  על  מנתונים 
המתפרסמים לצד המדד עולה 
כי מהשוואת מחירי העסקאות 
לעומת  באפריל־מאי,  שבוצעו 
שבוצעו  העסקאות  מחירי 
מחירי  כי  נמצא  במרץ־אפריל, 

הדירות עלו ב־0.5 אחוז.

מועצת גדולי התורה באמריקה 
דנה בנושאי חינוך וסיום הש"ס

מאת א. למל

של  התורה  גדולי  מועצת 
אגודת ישראל באמריקה התכנסה 
התנועה  של  הראשיים  במשרדים 

באמריקה במנהטן ניו יורק.
בפני  הוצג  הישיבה  במהלך 
אודות  מקיף  דו"ח  המועצה  חברי 
החדשים  והתקנות  הכללים 
מדינת  של  החינוך  מחלקת  של 
לישיבות  המתייחסים  ניו־יורק, 
הסכנה  ועל  התורה,  ולתלמודי 

המרחפת על החינוך התורני.
מפורט  דו"ח  נמסר  כמו־כן, 
התורה  לומדי  מעגל  הרחבת  על 
רחבי  בכל  היומי,  הדף  במסגרת 
הש"ס  סיום  לקראת  אמריקה, 
הת־ במסגרת  במספר  ה־13  בבלי 

קנה הקדושה שנקבעה ע"י הגאון 
בכנסיה  זצוק"ל  שפירא  מהר"ם 
אגודת  של  הראשונה  הגדולה 
שיתקיים  הגדול  והארוע  ישראל, 
בטבת  בד'  לייף'  'מט  באצטדיון 

תש"פ.
התורה  גדולי  מועצת  חברי 

ברכותיהם  את  העניקו  באמריקה 
את  והביעו  ללומדים  הנלהבות 
שנו־ הלימוד  במסגרות  תמיכתם 

בא־ ישראל  אגודת  ידי  על  סדו 
'חברי',  חבורה',  יומי  'דף  מריקה: 
בקריאת  ויצאו  הסיום',  ו'מתמידי 

ליטול  כולו,  ישראל  לכלל  עידוד 
של  העצום  השם  בקידוש  חלק 

סיום הש"ס.

נתניהו: "ליברמן לא עשה 
כלום ורימה את בוחריו"

ראש הממשלה נפגש עם נציגים מהמגזר הרוסי שעבדו 
בעבר עם 'ישראל ביתנו' ועברו לליכוד ^ "תגידו לי דבר 

אחד שליברמן עשה", תהה בפניהם
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נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
השטח  מטה  עם  יחד  אתמול  נפגש 
25 עם  הליכוד,  קמפיין  של  הרוסי 
שעבדו  הרוסי  המגזר  של  נציגים 
והחליטו  ביתנו'  'ישראל  עם  בעבר 

להעביר את תמיכתם לליכוד.
עם  יחד  התקיימה  הפגישה 
נוף  העיר  ראש  אלקין,  זאב  השר 
הגליל רונן פלוט, אריאל בולשטיין 
ואנשי  הרוסי  למגזר  רה"מ  יועץ 

קמפיין הליכוד.
מת־ כי  אומרים  בליכוד 

נוספים  נציגים  מול  מגעים  קיימים 
לליכוד  שיעברו  ביתנו'  מ'ישראל 

בקרוב.
ראש הממשלה אמר לפעילים: 
כשנע־ התמיכה.  על  לכם  "תודה 

מנכ"ל  לקחתי  ממשלה  ראש  שיתי 
המועצות  ברית  מיוצאי  לליכוד 
הבא־ ממשלה  כשהקמתי  לשעבר. 

לימים  לשרים.  ויולי  נתן  את  תי 
תמכתי ביו"ר כנסת מהמגזר. אלקין 
הוא יוצא בריה"מ. זה לא מקרי ולא 
לאומית  השקפה  מתוך  זה  פוליטי, 
עמוקה שיש לי שחשבתי לקדם את 

המגזר דרך הליכוד.
"אי אפשר להבין את ההצלחה 
של ישראל בלי הקליטה של למע־
אפ־ אי  רוסית.  דוברי  ממיליון  לה 

בלי  הזאת  ההצלחה  את  להבין  שר 
שהובלתי.  הפתוח  השוק  כלכלת 
נקלטת  היתה  לא  הרוסית  העליה 
השוק.  פתיחת  בלי  אופן  בשום 
בריה"מ  עולי  את  לשלב  הרעיון 
הכלכ־ הפוליטיקה,  בתוך  לשעבר 

רעיון  זה  היזמות –  האקדמיה,  לה, 
שלי  מהחזון  חלק  וזה  בי  שבוער 

מאז ומתמיד.
שצ־ פנסיות  יש  צרכים.  "יש 

שצריך  בעיות  יש  להן,  לדאוג  ריך 
יפתרו  לא  הללו  הבעיות  לפתור. 
סקטוריאלית.  מפלגה  של  בדרך 
במשך שנים העברנו את האחריות 
הרוסי  הציבור  בבעיות  לטיפול 
כלום.  עשה  לא  ליברמן  לליברמן. 
שהב־ משום   – חטא  על  מכה  אני 

עיות של המגזר לא נפתרו. הוא רק 
ידע לתת סיסמאות. תגידו לי דבר 

אחד שליברמן עשה?".
יו"ר  את  ותקף  המשיך  נתניהו 
מדבר  הוא  "היום  ביתנו:  ישראל 
נגד חרדים, אבל לפני רגע ליברמן 
היה בברית עם חלק מהחרדים ורץ 
המועמד  את  לבלום  כדי  לרבנים 

ירו־ העיר  ראש  על  בקרב  החילוני 
שלים.

"אז אנחנו הבנו – ואנחנו נעשה. 
מע־ ואפס  מלה  רק  זה  מלה  אצלו 
שים. אני מחויב ואני אעשה – דיור 
לתת  עמדנו  ועוד.  פנסיות  ציבורי, 
את הפנסיות, הליכוד התחייב לכך, 
בגלל  הפנסיות  את  ביטל  ליברמן 
שלא הסכים להקים את הממשלה.

"אנחנו בונים דיור ציבורי בכל 
בכל  דיור  יחידות  אלפי  הארץ. 
הליכוד  של  אחריות  זאת  הארץ. 
של  באחריות  להיות  תמשיך  והיא 
אני  והדיור  הפנסיות  את  הליכוד. 

מבטיח ואני אביא.
בוחריו.  את  רימה  "ליברמן 
הוא הבטיח להם ממשלה בראשות 
הוא  זה.  את  עשה  לא  הוא  נתניהו. 
ליברמן  בוחריו.  את  שולל  הוליך 
אמר שיתמוך במפלגה שתקבל הכי 
הרבה מנדטים. אם גנץ יקבל יותר, 
ליברמן ילך לממשלה עם גנץ לפיד 
המ־ תהיה  לא  הליכוד  אם  וברק. 

נקבל  אנחנו  ביותר  הגדולה  פלגה 
ליברמן,  בתמיכת  שמאל  ממשלת 
כי כך הוא התחייב. ליברמן גם לא 
תוקף את גנץ וברק, הוא רק תוקף 
ואיזו  מפלגה  איזו  ברור  אז  אותי, 
ממשלה הוא מעדיף. יש דרך אחת 

למנוע זאת וזה להצביע לליכוד".
הפעילים:  בפני  הדגיש  נתניהו 
"אני רוצה אתכם בליכוד. רק בלי־

המדינה  על  להשפיע  אפשר  כוד 
הכח  בכל  תכנסו  הישגים.  ולהביא 
לה־ אפשר  אי  כי  באמת,  ותשפיעו 

שפיע בדרך אחרת".
במפגש  אמר  אלקין  זאב  השר 
קבוצה  לבנות  אפשרות  פה  "יש  כי 
גדולה וחזקה שתתמוך בנו בבחירות 
ותשפיע בתוך הליכוד. אנחנו בעידן 
מגזריות.  מפלגות  יותר  אין  חדש. 
הדרך לשנות את ישראל היא לפעול 
אינט־ כחלק  השלטון  מפלגת  בתוך 

הרוסית  דובר  שהציבור  כפי  גרלי, 
בכל  ומשפיע  מגזר  בכל  השתלב 
בשותפות  היא  להשפיע  הדרך  דרך. 
והשותפות   – הליכוד  עם  אמיתית 

הזאת מתחילה היום".
מקסים בביצקי, סגן ראש עיר, 
לשעבר יו"ר ישראל ביתנו בראשון 
בשביל  לא  בליכוד  "אני  לציון: 
בשביל  אלא  במישהו  להילחם 
הרוסי.  המגזר  לטובת  להילחם 
ממפלגת  תמיכה  לקבל  לנו  חשוב 
לא  שנה  ש־20  הבנתי  כי  השלטון 

קרה כלום דרך מפלגה מגזרית".

קרבות בגוש השמאל: 

ח"כ לפיד: "אהוד ברק יזרוק 
100 אלף קולות לפח"

תקף בחריפות את ראש הממשלה לשעבר שאמר 
עליו: "לפיד הוא עטיפה עם נצנצים"
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ח"כ  השמאל:  בגוש  קרבות 
כחול  מפלגת  מראשי  לפיד,  יאיר 
את  בחריפות  אתמול  תקף  לבן, 
אהוד  דמוקרטית'  'ישראל  יו"ר 

ברק.
"ברק לא יעבור את אחוז הח־
סימה ויזרוק לפח 100 אלף קולות 
בין  ההבדל  את  לעשות  שיכולים 
בדב־ לפיד.  אמר  להפסד",  נצחון 

ריו אמר כי "זה לא הזמן למפלגות 
להישג  הביאה  הרוטציה  תחביב. 
האיחוד  בזכות  מנדטים   35 של 

איתנו".

שהטיח  לביקורת  הגיב  לפיד 
בראיון  יותר  מוקדם  ברק  בו 
לשעבר  הממשלה  ראש  ב'.  לכאן 
לבן  כחול  לפיד  שבגלל  אמר 
האח־ הבחירות  את  ניצחה  לא 
עם  עטיפה  הוא  "לפיד  רונות. 

נצנצים".
היא  כי  אמר  מפלגתו  על 
ואסור  בשמאל  לאיחוד  שואפת 
ליצור מצב של פירודים. "אני חו־
שש שאם כל אחד ירוץ לחוד – יש 
מרצ,  להיות  יכול  שמישהו,  סיכון 
הח־ לאחוז  מתחת  ליפול  יכולה 
תקלה  להיות  יכולה  זאת  סימה – 

גדולה לגוש".

סוכל נסיון פיגוע 
דקירה בחברון

מחבלת פלסטינית עוררה חשד של חיילים 
שדרשו לבדוק את תיקה סמוך ל'בית השלום' 
בעיר ^ בחיפוש אותרה בתיק סכין והיא נעצרה

מאת סופרנו הצבאי

סיכלו  הבטחון  כוחות 
שמים  בחסדי  בבוקר  אתמול 
סמוך  דקירה  פיגוע  נסיון 
ל'בית השלום' בחברון. חשודה 
חשד  את  שעוררה  פלסטינית 
על  לבידוק  נעצרה  החיילים, 
שנערך  בחיפוש  צבאי.  כוח  ידי 
בתיקה אותרה סכין גדולה והיא 

נעצרה.
במהלך הלילה שבין ראשון 
לשני עצרו חיילי צה"ל וכוחות 
ישראל  ומשטרת  מג"ב  שב"כ, 
מבו־ תשעה  ושומרון  ביהודה 

במעורבות  החשודים  קשים 
עממי  טרור  טרור,  בפעילות 
לעבר  אלימות  סדר  ובהפרות 
הח־ הבטחון.  וכוחות  אזרחים 

שודים הועברו לחקירה.
הצליחו  אחרת  בפעילות 
נשק  לתפוס  צה"ל  של  כוחות 
אום  לכפר  סמוך  מאולתר 
סלמונה והחרימו אותו. בנוסף, 
לכביש  סמוך  שפעל  כוח  זיהה 
המנהרות מספר חשודים שיידו 
בקבוק תבערה לעבר אוטובוס. 
את  זיהה  מארב,  ביצע  הכוח 
כל  לתפיסת  והביא  החשודים 

חברי החוליה תוך זמן קצר.

נר זכרון ברשת ספרי 'אור החיים':

שבוע מבצעים לרגל הילולת 
ה'אור החיים' הקדוש

העולמית  החיים'  'אור  ספרי  רשת 
והדר'  עוז  התורה  'ממלכת  עם  יוצאת 
לשבוע של מבצעים נדירים על מבחר 
זיע"א,  הקדוש  החיים'  ה'אור  ספרי 

לציון יום ההילולא 
בט"ו  השבוע  החל 

בתמוז.
הספרים  בין 
במ־ המשתתפים 

'אור  סט  יש  בצע 
החיים' המבואר בן 
48 חוברות בכריכה 
רכה, בהוצאה מחו־
ומפוארת,  דשת 
ומנוקדת.  מוגהת 
מאיר  הביאור 
הלומד  עיני  את 
ה'אור  דברי  לתוכן 
החיים', לדייקנותם 
המופלאה, לתוכנם 
ולמשמ־ העמוק 

הפשטנית  עותם 
ב־200 הסט  כל   –
ש"ח בלבד במקום 

ב־325! 
החיים'  'אור  חומש  הוא  נוסף  סט 
של  כרכים  חמישה   – משולב  בביאור 
תמצית עשירה ממדורי הביאור 'מאורי 
שקוצרו  החיים',  מאורי  ו'ילקוט  אור' 
של  הזהב  לשונו  בתוך  מחדש  ושולבו 
רבנו המחבר. גם הסט הזה מוצע ב־200
בהזדמנות  ב־325,  במקום  בלבד  ש"ח 

שלא תחזור!
קיימים  החיים'  ה'אור  מספרי  עוד 
סט חומש 'אור החיים' המבואר עשרה 

כרכים ב־450 ש"ח במקום ב־600, 'אור 
החיים' דפוס ראשון ב־77 ש"ח במקום 
הזדמנות  מחירי  של  שורה  ועוד   ,103
על מגוון של ספרים – סט 'אור החיים' 

החיים',  'אור  פניני  כרכים,  שני  מנוקד 
'חיים כולכם היום' – דרכי חיים והלי־
ה'אור  רבנו  משנת  פי  על  אדם  כות 
ומועדיה,  השנה  ימות  סדר  על  החיים' 
סט עשרה כרכים על התורה במהדרת 
רבנו  תולדות   – החיים'  ו'באור  כיס, 

חיים בן עטר זיע"א. 
התאריכים  בין  נערכים  המבצעים 
'אור  סניפי  בכל  בתמוז  לט"ז  י"א 
את  ולגלות  להיכנס  מוזמנים  החיים'. 

האור!
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'עסקן' אמיתי, העונה היטב על ההגדרה, 
חיובית'.  ב'תקשורת  העוסק  הטור  את  ראה 

הציץ ונפגע. תרתי משמע.
להסכים  אפשר  אי  מדוע  מבין  אינו  הוא 
באמת  עסוקים  אנשים  קיימים  עדיין  שכיום 
לטענתו,  נכחד.  לא  שעדיין  הנושן  מהזן 
בהחלט יש גם היום יהודים יקרים העוסקים 
אינם  ובאמת  חסד  של  פעילויות  במגוון 
פנויים לענות לטלפונים בחלק ניכר של שעות 

היממה.
על  זכות  ללמד  לדבריו  מקום  בהחלט  יש 

אותם עסקנים ש'אינם עונים לטלפונים'...
מי  האם  ומקשה:  חוזר  הוא  ובכלל, 
מנת  על  אף  בחסד  לעסוק  נפשו  שחשקה 
לקבל פרס, ועל אחת כמה וכמה אם זה שלא 
לאבד  עליו  נגזר  האם  פרס,  לקבל  מנת  על 
את הפרטיות שלו לגמרי? – האם עליו מוטל 
גם  הרי  ומבקש?  דורש  לכל  זמין 24/6  להיות 
הוא התברך בחסדי שמים במשפחה וילדים 
גם  איתם.  ושיהיה  לבו  לתשומת  המצפים 
נכנס  גם  הוא  פרטיות.  פעם  מדי  רוצה  הוא 
מהעולם  להתנתק  ורוצה  הביתה  לפעמים 
הבית  בני  עם  לשבת  השוחקות.  ומהמטלות 
לפרוק  הא,  ועל  דא  על  לשוחח  והילדים, 
של  ומצבורים  מצברים  ולהטעין  מטענים 

אהבת אב לילדיו.
להיות  לו  מותר  כי  מובן  לא  כן  אם  מדוע 
'לא זמין' או אף סתם כך לא לענות 'און ליין' 
לכל שיחה טלפונית? והדברים נכונים גם לגבי 

כל אדם עסוק בכל תחום שהוא. 
לסנן  אדם  לכל  מותר  מוסיף:  הוא  עוד 
מחויב  אינו  בהחלט  אדם  שיחות.  בעצמו 
לשוחח בכל רגע נתון עם כל מי שליבו חפץ 

עונה  אינו  דהו  מאן  ואם  עמו;  לשוחח  כעת 
ולכבד  עמו  להסכים  לך  מותר  לטלפון,  לך 
לדבר  לו  קשה  מה  משום  שכעת  רצונו  את 
צורך  אין  מספיק.  זכות  לימוד  לבד  זה  אתך. 
יצירתיים  זכות  לימודי  אחר  ולחפש  לחתור 

ודמיוניים.
כמה  שלאחר  העסקן,  מספר  פעם,  קרה 
כמובן,  מצדי  אלחוט...  דממת  של  שעות 
שפנו  המצלצלים  לקהל  לשוב  החלטתי 
אליי. התחלתי להתקשר חזרה לפי סדר רץ. 
מהראשון  זאת  לעשות  אם  רק  הסתפקתי 
עדיף  אולי  או  הקדימה,  כסדר  לאחרון 
האחרונים  אצל  שכן  ההפוך,  מהכיוון  לחזור 
שכבר  סיכויים  פחות  יש  אותי  שחיפשו 

הסתדרו בעצמם לעומת הראשונים.
למעשה, חזרתי לטלפונים באיזשהו סדר. 
כאשר אחד לא ענה, המשכתי אל הבא בתור. 
ואז פתאום הראשון חזר והתקשר. אני הייתי 
כבר ב'ממתינה' עם השני והלה טרטר וטרטר 
עם  ומשוחח  זמין  כבר  הוא  'הרי  רחם.  ללא 

מישהו'...
'כנראה הלה לא ראה את הטור בהמבשר', 
עליו  ללמד  מנסה  בעודי  לעצמי  חשבתי 
שאני  בעצמו  מבין  אינו  הוא  'האם  זכות... 
כעת חוזר לקהל המצלצלים וכי הוא אינו 'בן 
יחיד' בעולם? – כנראה יש כאלו שגם נקודה 
פשוטה זו לא מובנת להם. מבחינתם, רק הם 

נמצאים כעת בעולם.
יש  אכן  העסקן,  מסכם  שברור,  מה 
סוגי  כל  על  הכוח  בכל  זכות  וללמד  להמשיך 
על  שמירה  בין  בהצלחה  ולתמרן  האנשים 
תקשורת  לבין  שפוי,  יום  סדר  ועל  פרטיות 

חיובית ופורה עם הסביבה. בהצלחה.  

מאת חיים מרגליות

בחברון  היקף  רחב  במבצע 
נעצרו לחקירה 32 חשודים בחשד 
בתשתיות  ופגיעה  מים  לגניבת 
מיליון  ארבעה  של  באומדן  מדינה 
מטרים מעוקבים של מים ובסכום 
המוערך בעשרות מיליוני שקלים.

התנהלה  ישראל  במשטרת 
לוחמי  בשיתוף  סמויה  חקירה 
הפי־ ויחידת  המשטרה  של  מג"ב 
חברת  האזרחי,  המנהל  של  קוח 
מחטמ"ר  צה"ל  וכוחות  מקורות 
פני  על  לגניבת  בחשד  חברון, 
מיליוני מטרים מעוקבים של מים 

באזור חברון.
ומק־ מורכבת  חקירה  במהלך 
צועית עלה חשד כי החשודים היו 
פיראטי  באופן  להתחבר  נוהגים 
מקורות  חברת  של  לצינורות 
הישובים  לאזור  מים  המזרימים 
פגעו  זו  ובדרך  חברון  הר  בדרום 
המים  של  הרציפה  באספקה 
לתושבי הישובים ופגיעה באיכות 

המים.
ושא־ מים  גנבו  החשודים 

באמצעות  לבריכות  אותם  בו 
לצורך  וזאת  השקיה  מערכות 

השקיית מטעים ושדות ומכירתם 
עוד  האזור.  ולתושבי  למפעלים 
עלה מהחקירה כי במהלך תקופה 
בתשתיות  מתמשך  באופן  פגעו 
פגי־ ליישובים,  המים  לאספקת 

לנזקים  וגרמו  המים  באיכות  עה 
גדולים.

חברי  פעלו  החשד  פי  על 
מרכזיות  חוליות  בשתי  המערך 
שנוהלו באופן היררכי, ולכל חבר 
אחת  מוגדר.  תפקיד  היה  בחוליה 
לתש־ בחיבור  עסקה  החוליות 

ואגירתם  המים  שאיבת  תיות, 
עסקה  השניה  והחוליה  בבריכה 

באמצ־ ואספקתם  המים  במכירת 
עות משאיות.

לגלויה  החקירה  הפכה  עתה 
עם פשיטת הכוחות על מתחמים, 
שבבעלות  עסקים  ומתחמי  בתים 
הכו־ פעילות  במהלך  החשודים. 

 32 לחקירה  כאמור  נעצרו  חות 

חשודים בחשד לפגיעה בתשתיות 
מדינה וגניבת מים.

ידי  על  הוחרמו  מכן,  לאחר 
האזרחי  במנהל  הפיקוח  יחידת 
בח־ והקישור  התיאום  ומנהלת 

שהופללו  מים  מכליות   12 ברון 
צנ־ תשתיות  ונתפסו  מים  בגניבת 

חיבורים  בוצעו  שבאמצעותם  רת 
בלתי חוקיים לקווי מים מוסדרים 
פי־ בריכות  נגד  אכיפה  ובוצעה 

אכיפה  בוצעה  בנוסף,  ראטיות. 
נגד קידוח מים בלתי חוקי הנמצא 

.B בשטח
במהלך  כי  אומרים  במשטרה 
ידי  על  בוצעו  האחרונה  השנה 
האזרחי  במנהל  הפיקוח  יחידת 
גני־ נגד  אכיפה  פעילויות   1,450

בות מים. כמו כן, התקיימו מספר 
מבצעי ניתוק חיבורים פיראטיים 

בשטחי B שאושרו באופן חריג.
נצ"מ  חברון,  מרחב  מפקד 
הלילה  "יצאנו  כי  אמר,  חיון  דודי 
למבצע רחב היקף שבו נטלו חלק 
להשיב  במטרה  רבים,  גורמים 
אספקת  האזור  לתושבי  ולהעניק 
במ־ פגיעה  ולמנוע  תקינה  מים 

בתשתיות  ופגיעה  חייהם  רקם 
בפ־ ונמשיך  פעלנו  אנו  המדינה. 

יתר  לצד  ועקבית,  נחושה  עילות 
חוליות  לתפיסת  האכיפה,  גורמי 
במלוא  לדין  ולהבאתם  עבריינים 

החומרה".
האז־ במנהל  מים  מטה  קצין 

כי "המנהל  אמר  אסייג,  רועי  רחי 
בכל  רבה  חשיבות  רואה  האזרחי 
חלק  ולוקח  המים  לתחום  הנוגע 
אקטיבי במאבק נגד גניבות המים 
מבצע  ושומרון.  יהודה  באזור 
היום  שהתקיים  הממוקד  המים 
ושי־ הפעולה  שיתוף  את  ממחיש 

האזרחי  המנהל  בין  הזרועות  לוב 
מקו־ חברת  ש"י,  מחוז  למשטרת 

רות, רשות המים וכוחות הבטחון 
הרתעה  לייצר  שמטרתו  באזור 

ולהביא למיגור התופעה".
מקו־ בחברת  תפעול  סמנכ"ל 

"חברת  כי  הוסיף  סופר  דני  רות, 
עם  מלא  בתיאום  פועלת  מקורות 
תופעה  למיגור  ישראל  משטרת 
של גניבות מים, הגורמת בין היתר 
לפגיעה במשאב הלאומי ולפגיעה 
שכלול  כנגד  חמורה.  כלכלית 
מקורות,  מפעילה  הגניבה  שיטות 
הרלוונטיים,  הגורמים  בשיתוף 
אמצעים מיוחדים לאיתור וסיכול 

של אותם פורעי חוק".

במבצע משולב נחשף מערך 
פלסטיני לגניבת מיליוני קוב מים

32 חשודים נעצרו בתום חקירה סמויה

החשודים התחברו באופן פיראטי לצינורות של חברת מקורות המזרימים מים לאזור הישובים בדרום הר חברון 
ופגעו באספקה הרציפה של המים לתושבי הישובים וכן באיכות המים

חמאס נגד בכיר הארגון שקרא להרוג 
יהודים: "לא מתנגדים ליהדות" 

בהודעה שפרסם הארגון נכתב כי "חמאס אינו נגד יהדות העולם, ואפילו לא נגד 
היהדות כדת" 

מאת מרדכי גולדמן

חמאס מתנער מהצהרותיו של 
בכיר הארגון, פתחי חמאד, שקרא 
ביום שישי האחרון בנאומו להרוג 
ב'צעדות  שהשתתף  בעת  יהודים 
גדר  לאורך  שנערכות  השיבה' 
של  דבריו  עזה.  ברצועת  המערכת 
מגו־ רבה  לביקורת  הובילו  חמאד 
פלסטיניים  ופנים  חיצוניים  רמים 
הארגון  את  שהוביל  מה  כאחד, 

לפרסם הבהרה.
דבריו  כי  הבהירו  בחמאס 
את  מייצגים  אינם  חמאד  של 
הארגון  של  הרשמית  העמדה 
עוד  ישראל.  כלפי  מדיניותו  ואת 
נגד  אינו  כי "חמאס  בהודעה,  צוין 
נגד  לא  ואפילו  העולם,  יהדות 

היהדות כדת". 
למ־ האו"ם  שליח  גם  בנוסף, 
מלאדנוב,  ניקולאי  התיכון,  זרח 
החמורה  להתבטאות  התייחס 
חמאד:  של  דבריו  את  וגינה 
ומסיתה.  דוחה  מסוכנת,  "הצהרה 
בצורה  מגונה  להיות  צריכה  היא 
ברורה על־ידי כולם. אסור להיות 

שכזו.  לרטוריקה  בנוגע  שאננים 
אף פעם".

למפגי־ בנאומו  אמר  חמאד 
"למרות  כי  השיבה'  ב'צעדות  נים 
ננקום   – הישראלית  ההתנצלות 
בנוגע  הצבאי".  הפעיל  הריגת  על 
הוסיף  חמאד  ההסדרה,  להבנות 
של  ארכה  לישראל  יתן  חמאס  כי 
שבוע ימים ליישום ההבנות ואם לא 
כן – ישובו צעירי עזה להתעמת עם 
חזרה  הנראה  ככל  (הכוונה,  ישראל 

למדיניות הפרחת בלוני התבערה).
אמר  סבלנותנו",  "פקעה 

פיצוץ.  סף  על  "אנחנו  חמאד. 
אנחנו מפתחים את הרקטות שלנו 
נשתוק  לא  למתווכים:  ואומרים 
על דמם של בנינו ועל המצור עלי־
שמשלחת  בזמן  נאמרו  דבריו  נו". 
בראשות  המצרי  המודיעין  בכירי 
איימן  המצרי  המודיעין  ראש  סגן 
בדיע שהתה ברצועת עזה במטרה 
חמאס  הנהגת  עם  דיונים  לערוך 
מול  ההסדרה  ממאמצי  כחלק 
שתי  ערכה  המשלחת  ישראל. 
ושאר  חמאס  אנשי  עם  פגישות 

הארגונים הפועלים ברצועה.

דירקטוריון בנק דיסקונט החליט על מינוי 
אורי לוין למנכ"ל קבוצת דיסקונט

מאת כתב 'המבשר'

דיסקונט  בנק  דירקטוריון 
בהתאם  והחליט,  אתמול  התכנס 
בראשות  האיתור,  ועדת  להמלצת 
היו"ר שאול קוברינסקי, על מינויו 
קבוצת  למנכ"ל  לוין,  אורי  של 

דיסקונט. 
הדי־ יו"ר  קוברינסקי,  שאול 

האיתור  כי "ועדת  אמר  רקטוריון 
לוין  באורי  בחרו  והדירקטוריון 
להוביל את קבוצת דיסקונט. אורי 
ניו  דיסקונט  כמנכ"ל  כיום  המכהן 

ידע  עם  מוכשר  מנהל  הוא  יורק, 
מעוף  בעל  רחב,  וניהולי  מקצועי 
המשתנה  בעולם  מוכחת  ויכולת 
אורי,  והפיננסים.  הבנקאות  של 
לפני  דיסקונט  לקבוצת  שהצטרף 
מרכזי  שותף  הוא  שנים,  כחמש 
בבנק  המוצלח  השינוי  בהובלת 
מנכ"ל  מינוי  יורק.  ניו  ובדיסקונט 
מתוך הקבוצה, בתקופה מאתגרת 
וטבעי  ישיר  המשך  מבטיח  זו, 
ואני  שלנו  האסטרטגיה  ליישום 
קבוצת  את  יוביל  שאורי  משוכנע 
גם  חדשים,  לשיאים  דיסקונט 

בעתיד".
לוין( 46) המכהן היום כמנכ"ל 
לדי־ הצטרף  יורק,  ניו  דיסקונט 
כ־ בעבר  וכיהן  ב־2014,  סקונט 
לתכנון,  החטיבה  וראש   CFO
בתפקידו  וכספים.  אסטרטגיה 
הגיבוש  תהליך  את  הוביל  זה 
התכנית  של  הקפדני  והיישום 
של  שנתית  הרב  האסטרטגית 
לכהן  מונה  בדצמבר 2016,  הבנק. 
הבנק  יורק,  ניו  דיסקונט  כמנכ"ל 
בארה"ב,  ביותר  הגדול  הישראלי 
צמי־ הבנק  רשם  זו  ובתקופה 

ושיפור  העסקית  בפעילות  חה 
ברווחים.

במנהל   (MBA) מוסמך  לוין, 
במי־ התמחות  עם  עסקים 

 Londonמ־ בהצטיינות  מון 
ובוגר   Business School
בהנד־ משולב  תואר   ,(BSc)

המחשב  ומדעי  מחשבים  סת 
תל  מאוניברסיטת  בהצטיינות, 
בקבוצת  לתפקידו  קודם  אביב. 
קבוצת  כמנכ"ל  כיהן  דיסקונט, 
המתמחה  בשוויץ,  שמרכזה   ,ISP
ללקוחות  פיננסיים  בשירותים 
פרטיים ומוסדיים ברחבי העולם. 
בתפקידים  לוין  כיהן  לכן  קודם 
וכיועץ  הפועלים  בבנק  בכירים 
הייעוץ  בחברת  פרויקטים  ומנהל 
 McKinsey הבינלאומית 

בלונדון.
את  בתפקיד  יחליף  לוין  אורי 
ל' אשר־טופילסקי, מנכ"ל קבוצת 
תפקידה  את  המסיימת  דיסקונט 
בהן  שנים  מחמש  למעלה  לאחר 
דיסקונט  קבוצת  את  הנהיגה 
מינויו  תקדים.  חסרת  בהצלחה 
בנק  לאישור  כפוף  לוין  אורי  של 
הכהונה  תחילת  ומועד  ישראל 

טרם נקבע.

הכוחות בזירה | דוברות המשטרה

דיווח: ספינה צה"לית 
חדרה למים של לבנון

מגזין חדשות לבנוני דיווח כי ספינה של צה"ל חדרה למים הטריטוריאליים של 
לבנון מול ראש הנקרה למשך ארבע דקות

מאת סופרנו הצבאי

 LBC הלבנוני החדשות  עיתון 
חדרה  צה"ל  של  ספינה  כי  דיווח 
לבנון.  של  הטריטוריאליים  למים 
הת־ הספינה  חדירת  הדיווח,  לפי 
כמאה  הנקרה,  ראש  מול  בצעה 
של  הימי  השטח  לתוך  מטרים 
עוד  דקות.  כארבע  ולמשך  לבנון, 
דווח כי ממשלת לבנון העלתה את 
של  לתחום  הספינה  חדירת  נושא 
האו"ם  כוח  יוניפי"ל,  בפני  לבנון 

המוצב במדינה. בישראל לא הגיבו 
לדיווח.

התק־ הושגה  כחודש  לפני 
השליח  שקיים  בשיחות  דמות 
עם  סאטרפילד  דיוויד  האמריקני 
ההנהגה הלבנונית ועם שר האנר־

גיה יובל שטייניץ, בנוגע לפתיחת 
ללבנון  ישראל  בין  ומתן  משא 
הג־ סימון  בענין  המחלוקת  סביב 

בול הימי בין המדינות.
מזכ"ל  התראיין  שישי  ביום 
לרשת  נסרללה,  חסן  חיזבללה, 

"הנ־ לרגל  הארגון  של  מנאר'  'אל 
צחון" במלחמת לבנון השניה וטען 
כי "חיזבללה מרתיע את ישראל".

הליכוד על 'כחול־לבן': "לא מצליחים 
לנהל מפלגה, יצליחו לנהל מדינה?"

בליכוד הגיבו להאשמות השר לשעבר יעלון לפיהן מקורבים לנתניהו מדליפים 
הקלטות כדי לייצר סכסוכים. "לליכוד ולראש הממשלה אין קשר לכך", הבהירו

מאת מאיר ברגר

הדפו  הליכוד  במפלגת 
כחול  בכיר  טענות  את  אתמול 
יעלון,  משה  לשעבר  השר  לבן, 
ראש  מקורבי  את  שהאשים 
הממשלה בנסיון לגרום לסכסוך 
המפלגה  ראשי  לבין  בינו  פנימי 
'טענות  אותן  וכינו  האחרים 

מופרכות'.
הממשלה  ולראש  "לליכוד 
הפני־ למריבות  קשר  שום  אין 

מיות בצמרת כחול־לבן. אם הם 
לא מצליחים לנהל מפלגה, איך 
הבחי־ המדינה?  את  ינהלו  הם 

ראש  יהיה  מי  על  הן  האלה  רות 
הממשלה  ראש  הבא:  הממשלה 

וברק",  גנץ  לפיד,  או  נתניהו 
נמסר מטעם הליכוד.

להק־ יעלון  הגיב  לכן  קודם 
לכן  קודם  יממה  שפורסמו  לטות 
כי  אומר  נשמע  בהן  בחדשות 12 
לי־ לחוסן  עתיד  יש  בין  "החיבור 

שראל הוא בכיה, אך זו לא סיבה 
לפירוק".

הדברים  את  הסביר  הוא 
דיבר־ "לא  צה"ל.  בגלי  בראיון 

דיברתי  עצמו,  החיבור  על  תי 
פרטים  בו  היו  ההסכם.  על 
מנ־ מהם.  מרוצה  הייתי  שלא 

לבן.  כחול  את  לפרק  סים 
לפני  שנאמרו  בדברים  מדובר 
גורמים  לטענתו,  הבחירות". 
מנ־ הממשלה  ראש  בסביבת 

לכל  כלשונו,  רגל,  לשים  סים 
ראש  של  בדרכו  שעומד  מי 

הממשלה.
או  אתמול  הוקלט  לא  "זה 
שלמה.  מערכה  פה  יש  שלשום, 
מקבל  לנתניהו  שמתנגד  מי  כל 
תיק. גדעון סער, חוקרי המשט־

רה שהוצמד להם מעקב", דברי 
ספק  לו  אין  כי  שאמר  יעלון, 
קשו־ ההדלפות  שמפרסמי 

"מעבר  הממשלה.  לראש  רים 
פרשה  יש  רה"מ,  של  לפרשות 
פרשת  והיא  בה  נוגעים  שלא 
לנתניהו  שמתנגד  מי  כל   .6000
כס־ אלו  הליכוד,  לא  זה  נחקר. 

כחול  בכיר  סיכם  המדינה",  פי 
לבן.

משרד החקלאות: עליה של כ־3.3 אחוזים ברווחי החקלאים
מאת חיים מרגליות

את  סוקר  החקלאות  משרד 
המ־ ואת  ל־2018  החקלאות  ענף 
המזון  ייצור  של  והמחירים  דדים 
ערך  ב־2018  בישראל:  הטרי 
 30.5 על  עמד  החקלאי  הייצור 
כ־2%  של  עליה  ש"ח,  מיליארד 

בהשוואה ל־2017. 

הגולמי  המקומי  התוצר 
הסתכם  ב־2018  בחקלאות 
של  עליה  ש"ח,  מיליארד  בכ־14 
חלה  ל־2017.  בהשוואה  כ־3.8% 
התפו־ בערך  כ־8%  של  עליה 

לשוק  המיועדת  החקלאית  קה 
המקומי.

החק־ התפוקה  בערך  העליה 
של  מעליה  נבעה  הכוללת  לאית 

החק־ התפוקות  במחירי   4.8%
 2.6% של  בירידה  שקוזזה  לאיות 
ערך  החקלאית.  התפוקה  בכמות 
ב־3.1%  עלה  הצמחית  התפוקה 
החיים  בעלי  תפוקת  ערך  ואילו 

עלה ב־0.8%.
בחק־ הנקי  המקומי  לתוצר 
ש"ח  מיליון   920 התווספו  לאות 
ממשרד  נוספים  תקבולים  של 

ופיצויים  כתמיכות  החקלאות 
מרווחי  אחוזים   17 המהווים 
ההכנסה  שסך  כך  החקלאים, 
בחק־ שמקורה  החקלאים  של 

מיליארד  ב־12.5  הסתכמה  לאות 
ש"ח.

לשנה  בהשוואה  כי  עולה  עוד 
למשרות  העסקה  עלות  שעברה 
שכירים בחקלאות עלתה ב־3.8% 
ב־2.8%  עלה  לחקלאים  והרווח 
ש"ח.  מיליארד  ב־5.4  והסתכם 
החקלאים  רווחי  כי  לציין  חשוב 
העבודה  עבור  תמורה  מהווים 
וההון  החקלאים  של  העצמית 

המושקע.

מצווה 
לתרום 
ממעשר

 ₪240,000
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מלון אריסטוקרט 
מזמין אתכם לנפוש במרכז הארץ 

ת נופש אחרת הנות מחוו אחרתול נופש מחוויית וליהנות

תרגישו במרכז!החופש הזה

15 דק' נסיעה מהים 5 כ- ארוחות גורמה סמוך למרכזי החסידות

חינם! או%לילה שני 50%הנחה      לילה שלישי

1700-707-747
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רבני הקהילות בחולון בסיור 
במרכז הרפואי של 'מכבי' בעיר

הרב אברהם בן אסולין שליט"א, והרב גיא אלקנה לוטינגר שליט"א, ערכו סיור 
מקיף במרכז הרפואי הגדול של 'מכבי' בחולון ^ מדובר במרכז הגדול ביותר של 

'מכבי' באזור השפלה, בלב העיר שמחצית מתושביה הינם מבוטחי 'מכבי'

רבני הקהילות בחולון; הרב אברהם 
אלקנה  גיא  והרב  שליט"א,  אסולין  בן 
לוטינגר שליט"א, ערכו סיור במרכז הר־

פואי של 'מכבי' ברח' הופיין בעיר. בסיור 
ומנהלת  חולון  מרחב  מנהלת  השתתפו: 
המרכז הרפואי הופיין, הגב' דקל; סגנית 
מנהלת המרחב, ומנהלת המרכז הרפואי 
'נאות שושנים', הגב' מזר; ומנהל השיווק 

למגזר החרדי, ר' משה שלזינגר.
מנהלת  הסבירה  הסיור,  בפתיחת 
"מרכז  הרפואי:  המרכז  אודות  המרחב 
והמת־ הגדול  המרכז  הינו  חולון  רפואי 

השפלה.  באזור  'מכבי'  של  ביותר  קדם 
מ"ר,  כ־5,000  פני  על  מתפרש  המרכז 
וכולל שירותים ומכונים ייחודים ל'מכבי' 
יתרון  מעניקים  אנו  באמצעותם,  בעיר. 
רפואי משמעותי לחברי 'מכבי', המהווים 

מחצית מתושבי חולון". 
לרבנים  הוצגו  אלו,  דברים  לאחר 
והמוקד  יום  לטיפול  היחידה  שליט"א 
רפואי  מענה  הנותנים  דחופה,  לרפואה 
בזמינות גבוהה במיוחד. מנהלת המרחב 
הינו  הדחופה  הרפואה  "מוקד  הסבירה: 
שירות ייחודי לחברי 'מכבי' בחולון. הוא 
פועל מדי ערב בין השעות 19:00-22:30, 
ובשבת,   ,9:00-21:30 בשעות  שישי  בימי 
למיקומו  הודות   .9:00-22:00 בשעות 
המרכזי, פריסת השירותים הרחבה והש־

עות הנוחות – זוכים החברים למעטפת 
המותאם  טיפולי  ולרצף  מלאה  רפואית 
מקצועי  מענה  נותן  המוקד  לצרכיהם. 
ושירותי ברמה הגבוהה ביותר שיש עבור 
להגיע  הצורך  את  מונע  ובכך  המטופל, 
הסיכון  את  ומצמצם  החולים,  לבית 

בחשיפה לזיהומים".
רואים את הייחודיות 

הינו  ל'מכבי'  ובלעדי  נוסף  שירות 
המכון  הרפואי.  שבמרכז  העיניים  מכון 
מיועד לחברים הזקוקים לטיפולי עיניים, 
והוא מעניק טיפולים הניתנים בד"כ רק 

לחברים  מאפשר  הוא  החולים.  בבתי 
לקבל את הטיפול הנדרש, כדוגמת בדי־

לצאת  ובלי  הקהילה  בתוך   ,OCT קת 
מכון  את  המרכז  כולל  כן,  כמו  מהעיר. 
'מכבי'  של  ביותר  הגדול  הפיזיותרפיה 
DR מכשירי   3 עם  דימות  מכון  בארץ, 
מתקדמים, מכון רנטגן ואולטרה־סאונד, 
בליווי  מקצועיים  אורתופדיה  ושירותי 

רופא טראומה מומחה.
שליט"א  הרבנים  סיירו  בהמשך 
והתר־ מכבי  של  המתקדמת  במעבדה 
שמו מהשירות המוצע לחברים. במהלך 
הבדיקות  סוגי  על  הסבר  ניתן  הסיור 
לחב־ המוענקים  הדמים,  לקיחת  ואופן 
רים במקצועיות וברגישות רבה. מנהלת 
הגב'  חולון,  מרחבית  מעבדה  שירותי 
סגל הסבירה: "מדי יום, מקבלים מאות 
הרפואי.  במרכז  מעבדה  שירותי  חברים 
כך,  לצורך  ומחייב.   – מדהים  נתון  זהו 
המכשירים  במיטב  המעבדה  מצוידת 
המתקדמים, בצוות מסור ומקצועי ובכך 
ביעילות  מקצועי,  מענה  מעניקים  אנו 

וברמה גבוהה במיוחד".
ייחודי  שירות  הציגה  סגל  גב' 
מתקדם  מכשיר   – במכבי  שקיים  נוסף 
זה  מכשיר  בילודים.  בילירובין  לבדיקת 
מאפשר לקבוע את רמת הצהבת, מבלי 
להזדקק לדקירה והוצאת דם. "המכשיר 
פועל באופן שאינו פולשני, ומבוסס על 
באופן  מתקבלות  התוצאות  לייזר.  קרן 
תוצאה  מופיעה  בו  במקרה  ורק  מיידי, 
גבוהה – נשתמש בדקירה. ברוב המקרים 
אנו מונעים את הצורך בכך וחוסכים כאב 

מיותר לתינוק".
"מכבי פועלת מתוך קשב רב 

וחמלה אמיתית"
לאחר הסיור המקצועי, התכנסו הר־

על  עלו  בו  מעמיק,  לדיון  שליט"א  בנים 
הפרק נושאים רפואיים רבים, תוך דגש 
התושבים  בריאות  קידום  פעילויות  על 

בשת"פ עם רבני הקהילה.
מנהלת המרחב, הגב' דקל: "ידוע זה 
מכבר, כי קבוצת 'מכבי' מקפידה לקיים 
וגדו"י,  הקהילות  רבני  עם  הדוק  קשר 
בין  מדויק  לשילוב  הדרך  את  המתווים 
כחלק  מתקדמת.  רפואה  לבין  הלכה 
מגישה זו, יזם מרחב 'מכבי' בחולון את 
הסיור החשוב, במטרה לחזק את הקשר 
עם רבני הקהילה בעיר. אנו שמים דגש 
משמעותי על חשיבות קידום הבריאות, 
רבות  בפעילויות  ביטוי  לידי  הבא 
בקהילה, כדוגמת סדנאות סכרת, תכנית 
המתמודדות  למשפחות  אקטיבי'  'מכבי 
עם ילדים הסובלים מעודף משקל, ועוד. 
בנוסף, חשובה לנו ההתאמה התרבותית 
הסיור  את  ערכנו  במסגרתה  לקהילה, 
הנוכחי ונקיים עוד שיתופי פעולה רבים 

בעז"ה".
עמוקות  התפעלו  שליט"א  הרבנים 
המרחב  להנהלת  הודו  המקיף,  מהסיור 
מחשבה  כמה  לראות  "מרגש  ואמרו: 
מושקעת מאחורי כל שירות רפואי, ועד 
מבוטחיה.  לצרכי  'מכבי'  קשובה  כמה 
כאן  שראינו  הייחודים  השירותים  שפע 
היום, מוכיח כי 'מכבי' פועלת מתוך קשב 
רב וחמלה אמיתית לחבריה. אנו סבורים 
בין  המשלבת  זו,  בדרך  כי  ובטוחים, 
'מכבי'  תמשיך   – לשירותיות  מומחיות 

ותצמח בעז"ה בכל רחבי הארץ".

  ,9  ,3 6  ,8 8  ,94
49  ,27  ,152 12 68 8  ,62 28

75  ,1 7 2 45  ,21 2

.

,

45
60

47
63

39
52

77
103 666666555

72
95

450
600

44
59

10

200
325

48

200
325

ירושלים: שינויים בבית ההלוויות שמגר
בקרוב יסתיימו עבודות הפיתוח והשדרוג בבית ההלוויות שמגר בירושלים̂  עלות העבודות כמיליון וחצי שקלים̂ 

הרב הלל הורביץ מנכ"ל מועצת בתי העלמין ירושלים: "המקום החדש יאפשר פיקוח ובקרה לבאים בשערי המתחם. 
'הראשית  קדישא  חברה  מנכ"ל  גלבשטיין  יצחק  הרב   ^ ההלכה"  על  והקפדה  שמירה  תוך  הנפטר  לכבוד  ודאגה 

והכללית – פרושים': "שדרוג ושיפוץ המקום נותן את הכבוד הראוי לנפטר" 

בירוש־ שמגר  ההלוויות   בית 
השיפוצים  ועבודת  משתדרג  לים 
עומדת  השנה  שהחלה  במקום 

להסתיים בקרוב. 
הלווית  בית  את  שפקד  מי  כל 
חש  האחרונה  בתקופה  שמגר 
וזאת  במקום  שבוצעו  בשינויים 
מוע־ מנכ"ל  של  לפעילותו  הודות 

צת בתי העלמין הרב הלל הורביץ. 
מעתה נמנעת הגישה לחדרי נפט־
רים, הוצבו מחסומי חניה בכניסה 
החלו  שבמקום  לאחר  וביציאה 
רכבים  עשרות  יום  מידי  לחנות 
והקשו  באזור  לסידורים  שהגיעו 
למצוא  הנפטרים  משפחות  על 
מצלמות  תשתית  הותקנה  חניה, 
והתאורה  המתחם,  בכל  אבטחה 
שודרגה והותאמה. לצד השינויים 

נרחבים  שיפוצים  החלו  במקום 
שקלים,  וחצי  מיליון  של  בעלות 
להם שותפים מועצת בתי העלמין 
הקדי־ וחברות  ירושלים  עיריית 

שא. 
"המקום החדש יאפשר פיקוח 
המת־ בשערי  לבאים  ובקרה 
תוך  הנפטר  לכבוד  ודאגה  חם. 
ההלכה",  על  והקפדה  שמירה 
העלמין  בתי  מועצת  מנכ"ל  אומר 
שנע־ בסיור  הורביץ.  הלל  הרב 

מנכ"ל  השתתפו  בו  אתמול  רך 
עודד  עו"ד  דת  לשירותי  המשרד 
את  המנהל  הוועד  לצד  פלוס, 
יצחק  הרב  שמגר:  ההלוויות  בית 
דת  מבני  מחלקת  מנהל  הנאו 
יצחק  הרב  ירושלים,  בעיריית 
קדישא  חברה  מנכ"ל  גלבשטיין 
פרושים'   - והכללית  'הראשית 

ירושלים. 
העלמין  בתי  מועצת  מנכ"ל 
הס־ הורוביץ  הלל  הרב  ירושלים 
ביר את השינוי: "מועצת בתי הע־

למין אחראית על שירותי הקבורה 
בעיר מטעם המשרד לשירותי דת 
כך, ביק־ ועיריית ירושלים. לאור 

בירושלים  הדתית  מהמועצה  שנו 
האחריות  את  ירושלים  ומעיריית 
ולאחר  שמגר.  ההלוויות  בית  על 
בע־ להתחיל  ניתן  היה  שקיבלנו 

בודות".
מנכ"ל  גלבשטיין  יצחק  הרב 
והכ־ 'הראשית  קדישא  חברה 

ללית – פרושים' אמר: "ההחלטה 
ההלוויות  בית  ניהול  את  להעביר 
הע־ בתי  מועצת  להנהלת  שמגר 

ושיפוץ  שדרוג  את  אפשרה  למין 
הכבוד  את  נותנת  והיא  המקום 
מקום  ומאידך,  לנפטרים,  הראוי 

הנפטרים  משפחות  עבור  ראוי 
וציבור המלווים".

להרב  הודו  הסיור  משתתפי 
חיים אייזנבך מנהל בית ההלוויות 
שמגר וזקפו לזכותו את השינויים 

הרבים.
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נעצר בעל מגרש רכבים ששיקם 
רכבים בשטחי הרש"פ וזייף מסמכים

מאת חיים מרגליות

שהת־ סמויה  חקירה  בתום 
חשוד  נעצר  אתגר,  ביחידת  נהלה 
מרכזי יחד עם עוד מספר חשודים 
רכב  בכלי  לסחר  בחשד  נוספים, 
תיקונם  תוך  לשיקום,  המיועדים 
בני־ הפלסטינית,  הרשות  בשטחי 
החקירה  הפכה  הבוקר  לחוק.  גוד 
החשוד  של  מעצרם  עם  לגלויה 

המרכזי וחשודים נוספים.
מגרש  בעל  עצרו  השוטרים 
בכלי  שסחר  הדרום  מאזור  רכב 
פי  על  לשיקום.  המיועדים  רכב 
כלי  לרכוש  החשוד  נהג  החשד, 
ול־ דרכים  תאונות  שעברו  רכב 
בש־ מוסכים  במספר  אותם  שקם 
לחוק.  בניגוד  וזאת  הרש"פ,  טחי 
תיקון  לאחר  כי  עולה  מהחקירה 
החשוד  אותם  העמיד  הרכב,  כלי 
בבעלותו,  אשר  במגרש  למכירה 
קבלות,  אישורים,  שזייף  לפני  לא 
נוספים,  ומסמכים  חשבוניות 
הליך  תקינות  על  להעיד  שנועדו 

התיקון.
ערכו  החשוד,  מעצר  לאחר 

במגרש  חיפוש  היחידה  שוטרי 
במ־ אשר בבעלות החשוד.  הרכב 

גרש נתפסו 31 כלי רכב, מסמכים 
פשטו  במקביל  מחשב.  וחומרי 
מוס־ מספר  על  היחידה  שוטרי 

על  שבהם,  הרש"פ,  בשטחי  כים 
את  לבצע  החשוד  נהג  החשד,  פי 

שיקום הרכבים. 
שני  נעצרו  החשוד  עם  יחד 
זומנו  או  ועוכבו  מוסכים,  בעלי 
אחד  נוספים.  מעורבים  לחקירה 
במקצועו,  שמאי  הינו  המעוכבים 
לחשוד  סייע  החשד  פי  שעל 
לתקינות  האישורים  בהנפקת 

הרכבים.
עבירות  מיוחסות  לחשודים 
מחמי־ בנסיבות  ומרמה  זיוף  של 

פשע  לביצוע  קשר  קשירת  רות, 
על  עבירות  וכן  נוספות,  ועבירות 
פי חוק איסור הלבנת הון, בהתאם 

להיקף העבירות.
ביחידת  מתנהלת  החקירה 
חטיבת  בליווי   ,433 בלהב  אתג"ר 
ישראל,  משטרת  של  התביעות 
ברשות  יהלום  יחידת  ובסיוע 

המיסים. 

דיונים ציבוריים בהיתרי 
הפליטה של אסדות הגז

מאת חיים מרגליות

היתרי  מתן  מתהליך  כחלק 
'תמר'  הגז  לאסדות  לאוויר  פליטה 
אנרג'י,  נובל  חברת  של  ו'לווייתן' 
על  מודיע  הסביבה  להגנת  המשרד 
דיונים ציבוריים בטיוטות ההיתרים 
שיינתנו לצורך הפעלת אסדות הגז..
נמ־ מתקניה  על  לווייתן  אסדת 

אלה  בימים  לישראל  בדרכה  צאת 
נבנתה,  שם  שבארה"ב,  מיוסטון 
מער־ ק"מ  לקום 10  מתוכננת  והיא 
בית מקו החוף של המושבים נחשו־

ספטמבר 2019.  בתחילת  ודור  לים 
היא  הרצה,  חודשי  כשלושה  לאחר 

תספק גז טבעי למשק באופן רציף.
פועלת  תמר  הקידוח  אסדת 
החוף  מקו  ק"מ  כ־24  של  במרחק 
תה־ מושלם  וכעת  אשקלון.  של 

את  מסדיר  אשר  ההיתר  מתן  ליך 
פעילותה בהתאם לחוק אוויר נקי.
בהע־ ציבורי  דיון  קיום  לאחר 

רות הנוגעות לשתי האסדות, יש־
את  הסביבה  להגנת  המשרד  קול 
הצורך  במידת  ויעדכן  ההערות 
את התנאים, יחתום את ההיתרים 

ויפרסמם. 
מק־ הסביבה  להגנת  המשרד 

הישראלי  המשק  את  ומוביל  דם 
תיוצר  האנרגיה  רוב  שבו  לעתיד 
ממקורות מתחדשים, ללא שימוש 
טבעי.  בגז  תיוצר  והיתרה  בפחם, 
הפ־ היא  המטרה  הקצר,  בטווח 

מוצקים,  בדלקים  השימוש  סקת 
לשימוש  ומעבר  ומזהמים  כבדים 
הפוסילי  הדלק  שהוא  טבעי,  בגז 
הנקי ביותר. על כן, למשרד להגנת 
הסביבה מחויבות לקידום מהפכת 
יתרונותיה  שלל  על  הטבעי  הגז 
הסביבתיים והכלכליים, ובתוך כך 
לווייתן  הטבעי  הגז  מאגרי  פיתוח 
למערכת  וחיבורם  וכריש־תנין 
ההולכה. הגז הטבעי משמש כדלק 
לטווח  לפתרון  להגעה  עד  מעבר 

הארוך.
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/  י. ברזל מאחורי הכותרות

ההתנגשות האסטרטגית בין ארצות 
הברית וסין והשלכותיה על ישראל

מדווחת  "געשיות"  התפרצויות  שרשרת 
מכסים  הטלת  הסחר",  "מלחמת  העולם:  מרחבי 
צבאיים  איתותים  חברות,  על  סנקציות  הדדית, 
בים סין הדרומי, מפגשי מנהיגים ו"הפסקות אש" 
זמניות. כולם ביטויה של ההתנגשות ההיסטורית 
של  הברית  ארצות  של  בין "הלוחות הטקטוניים" 

אמריקה ושל הרפובליקה העממית של סין. 
במאמר שפרסם אסף אוריון במגזין 'מבט על' 
את  מנתח  הוא  לאומי  בטחון  למחקרי  המכון  של 
תעצב  הזו  ההתנגשות  ולטענתו,  הזו,  ההתנגשות 
וצ־ כלכלית  מדינית,  הבאים:  לדורות  הנוף  את 

זו,  בדינמיקה  ומשני  שולי  מקום  לישראל  באית. 
אתגרים  ומציבים  אליה  מגיעים  ההדף  גלי  אולם 
מורכבים למדיניותה ולבטחונה הלאומי. בעיקרו 
של דבר, על ישראל להמשיך במדיניותה הרואה 
האסטרטגית  הברית  בעלת  את  הברית  בארצות 
ובסין שותפת סחר חשובה, ולבצע בחירה מושכ־
לת בכל סוגיה לגופה תוך ראיית המכלול השלם.

מהירה  כלכלית  צמיחה  של  עשורים  "ארבעה 
ולצידה התעצמות ורפורמות צבאיות איפשרו לסין 
לבטא את "חלום חידוש נעוריה הלאומיים", להרחיב 
טווח השפעתה בסביבתה ובעולם, ולהפגין אסרטי־
ביות גוברת במדיניות החוץ שלה, בעיקר מאז המ־
שבר הפיננסי של 2008. בתכניותיה ארוכות הטווח 
לש־ עיקרי  כמנוף  החדשנות  את  סין  הנהגת  סימנה 
גשוגה והגדירה את היכולות הטכנולוגיות החיוניות 
בשנים  התעוררה  מצידה,  הברית,  ארצות  לעתידה. 
במל־ אבוד"  מ"עשור  וכועסת  מופתעת  האחרונות 

חמות המזרח התיכון, שבמהלכו הפקירה את הבמה 
טראמפ,  הנשיא  ממשל  לעלייתה.  סייעה  ואף  לסין 
הבחירות  בקמפיין  מרכזי  מקום  תפסה  סין  אשר 
שלו, מנהל מסע לחצים אגרסיבי ומתמשך לשיפור 
הסחר  תנאי  ולשינוי  המעצמות  בין  המסחרי  המאזן 
הברית  ארצות  לרעת  נוטים  שבראייתו  ההדדיים, 
על  כבדים  מכסים  הטלת  הוגנות.  בחוסר  ולוקים 
סין, ככלי לחץ תומך משא ומתן, הוגדרה בתקשורת 
כ"מלחמת הסחר", כותרת מוגזמת, המציבה את הנו־

שא, שלא בצדק, במרכז תחרות המעצמות.
אסטרטגיית  את  הממשל  פרסם   2017 "בסוף 
סין  עם  יחסיו  את  הגדיר  שלו,  הלאומי  הבטחון 
בראש  אותה  והציב  אסטרטגית,  מעצמות  כתחרות 
סדר העדיפויות שלו. באותו מסמך סומנו חדשנות, 
תווך  כעמוד  כלכלי  ושגשוג  מתקדמות  טכנולוגיות 
מידע  ואילו  הברית,  ארצות  של  הלאומי  בבטחון 
בדומה  ה־21,  במאה  חיוני  כמשאב  זוהה  (דאטה) 
הברית  ארצות  בהתאם,  העשרים.  במאה  לנפט 
החלה לפעול במרץ כנגד האיומים המרכזיים שהיא 
מזהה לבטחונה הלאומי: העברת טכנולוגיה מסיבית 
לידי סין, באמצעות ריגול, גניבת טכנולוגיה, פעילות 
השפעה  כפויה;  ידע  והעברת  ומסחרית,  אקדמית 
וטכנולוגיה,  ידע  תשתית,  נכסי  על  זרה  והשתלטות 
עסקיות;  ורכישות  השקעות  באמצעות  היתר  בין 
במסגרת  זרה  מתוצרת  ברכיבים  אמריקנית  תלות 
כולל  חיוניות,  טכנולוגיות  של  האספקה  שרשרות 
בתחום ההגנה והצבא; דחיקתה של ארצות הברית 
של  שילוב  באמצעות  האינדו־פסיפי,  מהמרחב 
כלכ־ השפעה  כלי  ושל  סינית  צבאית  התעצמות 

ובראשם  ("גיאוכלכלה")  ליים־תשתיתיים־מדיניים 
"יזמת חגורה ודרך" (יח"ד), שעליה הכריז נשיא סין 
והמוס־ העולמי  הסדר  לשינוי  סין  חתירת  ב־2013; 

דות הבינלאומיים, שעוצבו בהובלת ארצות הברית 
לאחר מלחמת העולם השניה; איתגור הדמוקרטיה 
הליברלית כמודל השלטון הראוי בעולם באמצעות 
מסיבי  פיקוח  ריכוזית,  כלכלה  סמכותני,  משטר 

וחודרני ודיכוי נמרץ של מיעוטים ומתנגדי משטר.
על  המשתרעת  זו,  רחבה  איומים  קשת  "מול 
פני העולם כולו, נמצאת ארצות הברית בשלבים 
הן  ומענה,  מדיניות  גיבוש  של  למדי  ראשוניים 
יחסי  שינוי  ברית.  ובעלי  שותפים  מול  והן  בבית 
ביישומו,  ביותר  הבשל  המאמץ  אולי  הוא  הסחר 
מצוי  מאחוריו  הרחק  ולא  למעלה,  שתואר  כפי 
 (5G) החמישי  הדור  ובמרכזו  התקשורת,  תחום 
העתיד  תשתית  זוהי  סלולארית.  תקשורת  של 
לרכב   ,(IoT) הדברים"  של  ל"הרשת  החיונית 
עתי־ כלכלית  לפעילות  לרובוטיקה,  אוטונומי, 

זיהתה  זה  בהקשר  צבאית.  ולפעילות  מידע  רת 
סין,  של  התקשורת  ענקיות  את  הברית  ארצות 
על  בתחרות  מפתח  כשחקניות   ,ZTEו־ חוואווי 
לאחר  בעולם.  והדאטה  התקשורת  מפת  עיצוב 
של  תפקידה  על  פרסומים  של  מעשור  יותר 
סין,  של  הקומוניסטית  המפלגה  בשירות  חוואווי 
בשורת  הברית  ארצות  החלה  וממשלתה,  צבאה 
חברות  ברשימת  הכללתה  כולל  כנגדה,  צעדים 
להן,  ושירותים  חלקים  מכירת  על  איסור  שחל 
וצעדים  סנקציות,  בהפרת  בה  בכירה  האשמת 
גם  הברית  ארצות  שונים.  וכלכליים  משפטיים 
"חמש  במועדון  הקרובות  לחברותיה  קראה 

העיניים" (בריטניה, קנדה, אוסטרליה וניו זילנד), 
ולשותפות נוספות בעולם להימנע משילוב מוצרי 
איימה  ואף  שלהן,  התקשורת  בתשתיות  חוואווי 
המודיעיני  הפעולה  שיתוף  על  קשות  בהשלכות 
יעשו  לא  אם  הברית  ארצות  עם  שלהן  והבטחוני 
כן, אולם נענתה בתגובות מעורבות. על כל פנים, 
בהדרגה  תחתור  הברית  ארצות  שמדיניות  נראה 
להפרדתן (decoupling) של מערכות עולמיות 
המתקדמת),  התקשורת  בתחום  (כגון  מסוימות 
הכל־ במסגרת  לפעול  תמשיך  אחרים  ובתחומים 

כלה הגלובלית המשולבת ולפיתוח יחסיה עם סין 
בתנאים משופרים.

"סין היא כיום "נושא חם" בארצות הברית, הן 
בפולי־ בציבור,  והן  השונים  הממשל  גופי  בקרב 
אחת  מספר  כאיום  זיהויה  העסקי.  ובמגזר  טיקה 
שימושי  למנוף  אותה  הופך  הלאומי  הבטחון  על 
בבנין  החל  ומגוונות,  שונות  אג'נדות  לקידום 
הכוח של זרועות צבא ארצות הברית, דרך שימור 
ופיתוח משרות בתעשיה האמריקנית המסורתית 
ובטכנולוגיה העילית, וכלה בדאגה לזכויות אדם. 
אר־ למדיניות  בוושינגטון  המומחים  אחד  כדברי 

צות הברית לאסיה, "האיום הסיני הוא כיום מנוע 
צמיחה לכל ארגון בארצות הברית", והיקף הפר־

זאת  משקפים  נימתם,  גם  כמו  בתקשורת,  סומים 
היטב. העוסקים בתחום מתארים סחף משמעותי 
עמדות  לעבר  לסין  האמריקאים  המומחים  של 
ניציות יותר ("קוטלי דרקונים"), כולל בקרב בעלי 
פנדות").  ("מחבקי  בעבר  יחסית  מתונות  עמדות 
והמפולגת  המקוטבת  האמריקנית  בפוליטיקה 
שוררת  שבו  כנושא  דווקא  מסתמנת  סין  כך,  כל 

הסכמה על־מפלגתית, לשלילה.
"במקביל, בעשור האחרון חלה צמיחה מהירה 
ביחסי סין וישראל, אשר בחרו להתמקד בקידום 
בי־ הפערים  את  ולעקוף  והסחר  הכלכלה  יחסי 

ואסטרטגיים.  בטחוניים  מדיניים,  בתחומים  ניהן 
כוללת  "שותפות  השתיים  כוננו   2017 בראשית 
לחדשנות", ובכך ביטאו מצד אחד את ליבת הענין 
המשותף ומצד שני נמנעו מהמילה "אסטרטגית", 
מאז  בעולם.  סין  של  היחסים  ממערכות  כרבות 
משברי העשור שעבר (סביב ביטול עסקות מטוס 
המשוטט  והחימוש  ב־2000  "פאלקון"  ההתרעה 
"הארפי", ב־2005, שתיהן בלחצה של ארצות הב־

רית) ברור לכל הצדדים כי ייצוא בטחוני, ואף דו 
שימושי, מישראל לסין הנו מחוץ לתחום. ישראל 
העולמית,  בתחרות  וזניח  קטן  שחקן  אמנם  היא 
המעצמות  של  הענין  תחומי  התלכדות  אולם 
טכנולו־ חדשנות  היחסי,  יתרונה  בתחומי  דווקא 
שבפ־ המדיניות  אתגר  את  מעצימה  וסייבר,  גית 

רחבות  ערבות  שמצדדיו  היטב,  מוגן  כשער  ניה. 
נוכח  העבר  מן  הבטחון  מנגנוני  מתגמדים  ידיים, 
הלאומי  בטחונן  תכולות  של  מתמדת  התרחבות 

של המעצמות.
הברית  בארצות  המתקשרת  הסערה  "הדי 
עליה  חלה  האחרונה  בשנה  לישראל.  גם  מגיעים 
הברית,  בארצות  הפרסומים  בהיקף  הדרגתית 
עם  ישראל  יחסי  צמיחת  את  בדאגה  המתארים 
לבטחונה  סיכון  בין  שילוב  בהם  ורואים  סין, 
טובה  כפיות  ובין  הברית  ארצות  של  הלאומי 
עומד  הדברים  בבסיס  קרובה.  ברית  בעלת  מצד 
הברית  בארצות  האיום  תפישת  בין  עמוק  פער 
ובישראל: בעוד שעבור ישראל סין מגלמת סיכון 
בטחוני מסוים, אשר נסיונה מולו מצומצם יחסית, 
עבור ארצות הברית סין היא איום ראשון במעלה 
טכנו־ כלכלי,  בטחוני,  צבאי,  הלאומי:  לבטחונה 

הפרסומים  פי  על  ואידיאולוגי.  אסטרטגי  לוגי, 
בתקשורת, פניות אמריקניות רשמיות מיקדו את 
דאגת ארצות הברית בשלושה נושאים עיקריים: 
פיקוח על השקעות זרות, מעורבות סין בנמל חי־
פה והרחקת סין מתשתיות התקשורת העתידיות 
בנו־ אמריקניות  אזהרות  המדווח,  לפי  בישראל. 
שאים אלה הושמעו במפגשים רשמיים בין נציגי 
הממשלות, ולאחרונה גם הוזכרו בהצעת חקיקה 

של ועדת הכוחות המזוינים של הסנאט.
את  הברית  בארצות  רואה  ישראל  "מדיניות 
סחר  שותפת  ובסין  האסטרטגית  הברית  בעלת 
בארצות  צידוד  פירושו  מסדר,  כרעיון  חשובה. 
פיתוח  והמשך  זאת,  המחייב  תחום  בכל  הברית 
מע־ שמתאפשר.  התחומים  בכל  סין  עם  היחסים 
שית, על בסיס הערכת סיכונים עצמאית ודיאלוג 
אינטימי עם ארצות הברית, נכון לישראל להיענות 
לדרישות ארצות הברית בנושאים שבהם הגדירה 
איום חמור לבטחונה הלאומי, גיבשה מענה סדור 
בתחו־ לצידה.  משמעית  חד  התייצבות  ודורשת 
מים שבהם ארצות הברית עצמה רואה סיכון נמוך 
מענה  תפישת  מגבשת  עדיין  או  סין,  עם  ביחסים 
ומדיניות, נותר לישראל מרחב גמישות גדול יותר 

להמשך קידום יחסי הסחר עם סין".

לכל שבטיו וגווניו בכל אתר ואתר 
לומדי  אלפי  מאות  עם  יחד  חוגג 
את  כולו  העולם  בכל  היומי  הדף 
חגיגות  של  המאחד  המאורע 

הסיום.
מעמד מרגש זה של סיום הש"ס 
של  גלים  מעתה  כבר  מעורר  בבלי 
התרגשות וציפיה בקרב רבבות עמך 
בית ישראל, שמצפים ליום גדול זה 
נערכים  לכך  בהתאם  הסיום.  של 
בארגוני התרבות של יהדות התורה 
מע־ לתאם  ודגה"ת,  ישראל  אגודת 

מד מרכזי אחד בראשות מרנן ורבנן 
גדולי וצדיקי הדור שליט"א.

ועדה  תוקם  הקרובים  בימים 
של  מהעסקנים  המורכבת  מכינה 
לשקוד  שתחל  הנ"ל  הארגונים 
הרבה  הלוגיסטית  ההיערכות  על 

מעמד  ארגון  לצורך  הנדרשת 
שיזכה  זה  ומרומם  כביר  מרכזי 
שמים  שם  לקידוש  להביא  בע"ה 

ולהגדיל תורה ולהאדירה. 
עד  שהיו  ש"ס  סיומי  כבכל 
ההזדמנות,  את  ניצלו  בהם  עתה, 
בכדי  רבים  משאבים  מוקדשים 
להגדיל ולהרחיב את מעגל לומדי 
רבים  אלפים  ולהוסיף  היומי  הדף 
וכזכור  תורה.  לומדי  של  נוספים 
בהררי  יסודה  זו  גדולה  שתקנה 
קודש בימי כינוס הכנסיה הגדולה 
הראשונה של אגודת ישראל בחו־

של  הצעתו  לפי  תרפ"ג,  אלול  דש 
הגאון רבי מאיר שפירא זצוק"ל.

כזכור, במעמד הכביר והנשגב 
של אלפי ישראל, בראשות גדולי 
הגדו־ הכנסיה  לפתיחת  התורה, 

ישראל,  אגודת  של  השישית  לה 

עיר  בירושלים,  התקיימה  אשר 
תש"מ,  בשנת  והמקדש,  הקודש 
כ"ק  של  הכרזתו־הצעתו  הועלתה 
זי"ע  שמחה"  ה"לב  אדמו"ר  מרן 
היומי  הדף  ללימוד  להוסיף  מגור, 
היומי  הדף  לימוד  את  גם  הבבלי 
לומדים  מאז  הירושלמי.  בתלמוד 
גם  תבל  קצות  בכל  וטובים  רבים 
הדף  ואת  הירושלמי  התלמוד  את 

היומי בתלמוד הירושלמי.
ההכנות  בצד  שנמסר,  כפי 
לארגון  והמעשיות  הלוגיסטיות 
בתקופה  יעסקו  הגדול  המעמד 
בד־ ורבנים  תורה  אישי  הקרובה 

כדי  בהם  שיהיו  ובאופנים  רכים 
לומדי  מעגלי  להרחבת  לגרום 
הדף היומי, ולהגיע למצב שבו כל 
יהודי שקובע עיתים לתורה ילמד 
אף את הדף היומי מדי יום ביומו.

היערכות רבה לקראת המעמד המרכזי של סיום הש"ס 
  המשך מעמ' ראשון

שים טובים ע"י גדולי וקדושי ישראל 
עי־ ואיתם  זיע"א,  והב"י  הק'  האר"י 
מם שאר שורשי האומה זיע"א, נה־
פכה לסחי ומאוס על כל המשתמע, 
הטוהר  כל  את  חלילה  להדוף  ובכך 
והאצילות החופפת על כל פני העיר 

כולה". 
בעי־ יהודי  כל  נקרא  כן  "על 
בלבבו  פועמת  ה'  יראת  אשר  רנו 
ההידרד־ על  ומצר  כואב  ואשר 
בעירנו,  המתרחשת  הנוראה  רות 
בתפילות  שמים  רחמי  לעורר 
מזימ־ יוציאו  לבל  לה'  ובתחנונים 

תם אל הפועל", מוסיפים הרבנים 
"ופונים  נחרצת:  קריאה  שליט"א 

בעיר  הציבור  נבחרי  כל  אל  אנו 
השפעה,  בידו  שיש  מי  כל  ואל 
נועם,  בדרכי  כוחו  בכל  לפעול 
לבטל לאלתר את האירוע החמור 

כי בנפשנו הדבר". 
רבני  חתומים  המכתב  על 
והעדות:  המגזרים  מכל  העיר 
שליט"א,  מנדבורנא  אדמו"ר  כ"ק 
אבוח־ רפאל  יצחק  רבי  הגה"צ 
אלי־ רבי  הגה"צ  שליט"א,  צירה 

רבי  הגאון  שליט"א,  ארנסטר  עזר 
אליהו ביטון שליט"א רב המועצה 
רבי  הגאון  גליל,  מרום  האזורית 
רבי  הגאון  שליט"א,  גאן  יעקב 
חגי  רבי  הגאון  דבוש,  אוריאל 
אלעד  רבי  הגאון  שליט"א,  יהודה 

איתן  רבי  הגאון  שליט"א,  יוחנן 
ישראל  רבי  הגאון  שליט"א,  כהן 
משה  רבי  הגאון  שליט"א,  לורי 
הגאון  שליט"א,  ליברמן  שמואל 
שליט"א,  מונדרר  ישראל  רבי 
שליט"א,  סולימן  דוד  רבי  הגאון 
שליט"א,  סופר  שמעון  רבי  הגאון 
שליט"א,  עמר  יעקב  רבי  הגאון 
הגאון רבי אפרים קעניג שליט"א, 
הגאון רבי דוד זאב רייך שליט"א, 
שליט"א  שוואב  רפאל  רבי  הגאון 
שימון  יחזקאל  רבי  והגאון 
שליט"א. כמו כן פורסמו מכתבים 
מרדכי  רבי  הגאון  ידי  על  דומים 
רבי  והגאון  שליט"א  ביסטריצקי 
יוסף יצחק ווילשאנסקי שליט"א.

תדהמה וכאב בצפת לקראת מופעי שחץ האמורים 
להתקיים לראשונה בעיר העתיקה ביוזמת ראש העיר 

  המשך מעמ' ראשון

לאחר  הפנים,  שר  בידי  נתונה 
על  העיר  לראש  שייערך  שימוע 
את  שתגיש  מקצועית  ועדה  ידי 

מסקנותיה לפני השר. 
להחליט  הוא  הוועדה  תפקיד 
התק־ בהעברת  ההצלחה  אי  האם 

ציב במועצת העיר נזקפת לחובתו 
של ראש העיר משום שלא השכיל 
להידבר עם חברי המועצה וביקש 
דרקוני  באופן  תקציב  להעביר 
העיר  שראש  או  הרוב,  דעת  נגד 
להידבר  כדי  שיכל  כל  את  עשה 
אלו  הם  אך  המועצה,  חברי  עם 
אותו.  להכשיל  בכוונה  שפעלו 
לשימועים יוזמנו גם חברי המוע־

צות המודחים, כדי שיסבירו מדוע 
כשלה המועצה בה כיהנו באישור 

התקציב.
ההס־ לנוכח  כי  היא  ההערכה 

של קובי כנגד  תה הבלתי פוסקת 

והעלבונות  בעיר,  החרדי  הציבור 
באופן  המועצה  בחברי  שהטיח 
הנכונות  חוסר  גם  כמו  עקבי, 
מהות  לגבי  לקראתם  לבוא  שלו 
המקדימה  וההכרזה  התקציב, 
שלו כי בכוונתו להתמודד לכנסת 
כל  בקרוב,  שייערכו  בבחירות 
שלא  כך  על  מלמדים  יחד  אלו 
ואמיתית  כנה  כוונה  כל  לו  היתה 
ושהוא  התקציב  לאישור  לפעול 
הגיע מלכתחילה לתפקיד ראשות 
פרובוקציה  לחולל  כדי  רק  העיר 
הח־ שונאי  בקרב  אהדה  ולצבור 

שהוא  תוך  הארץ,  ברחבי  רדים 
ובתושביה  טבריה  בעיר  משתמש 

כקרש קפיצה אל הכנסת. 
חברי  יתרשמו  אכן  כך  אם 
לקו־ שייערך  בשימוע  הוועדה 
צפויים  הם  שבועיים,  בתוך  בי 
מהתפקיד  הדחתו  על  להמליץ 
לוועדה  מקצועי  יו"ר  מינוי  ועל 

עד  הפנים,  שר  שימנה  הקרואה 
עד  או  הנוכחית  הקדנציה  סוף 
שתתקבל החלטה על ידי שר הפ־

מיוחדות  בחירות  על  להכריז  נים 
בטבריה. 

את־ הדגישו  הפנים  במשרד 
ארבע  היו  טבריה  לצד  כי  מול 
שבהן  בישראל,  נוספות  רשויות 
להעביר  המועצה  הצליחה  לא 
אור  האחרון:  המועד  עד  תקציב 
עקיבא, עוספיא, ירכא ורהט. כמו 
קיב־ הללו  הרשויות  גם  טבריה 

שבועיים  בת  מיוחדת  ארכה  לו 
רק  אך  התקציב,  העברת  לצורך 
אישרה  אכן  עקיבא  אור  מועצת 
הרשויות  שלוש  ואילו  תקציב, 
הערביות נכשלו בכך, מה שהביא 
ולשימו־ שלהן,  המועצות  לפיזור 

הרשויות  לראשי  שייערכו  עים 
שייערך  לשימוע  בדומה  הללו 

לקובי. 

מועצת העיר טבריה לא אישרה את התקציב 
  המשך מעמ' ראשון

את הפייסנות האירופית  לי  כירה 
אז  "גם  לדבריו:  ה־30".  שנות  של 
בחול  ראשו  את  שטמן  מי  היה 

המתקרבת.  הסכנה  את  ראה  ולא 
כנראה שיש כאלה באירופה שלא 
איראניים  שטילים  עד  יתעוררו 
אירו־ אדמת  על  ייפלו  גרעיניים 

פה, אבל אז זה כמובן יהיה מאוחר 
נמשיך  מקרה  בכל  אנחנו  מדי. 
לעשות כל מה שצריך כדי למנוע 

מאיראן להשיג נשק גרעיני".

אירופה הכריעה לא להטיל סנקציות על איראן: 
"ההפרות של הסכם הגרעין אינן משמעותיות" 

  המשך מעמ' ראשון

במגזר הדירות החדשות, בשיעור 
לעו־ האחוז.  עשיריות  שש  של 
ב־2018 המקבילה  התקופה  מת 
מדובר בירידה חדה יותר של 2.4
אחוז. עם זאת, למעלה מ־40 אחו־

הכלולות  החדשות  מהדירות  זים 
בסקר הן דירות מחיר למשתכן או 

מחיר המטרה. 
כי  עולה  החדשים  מהנתונים 
על פי המגמה המסתמנת, תכניות 
מחיר למשתכן ומחיר מטרה כבר 

בחוד־ השוק  על  משפיעות  לא 
השנה  ומתחילת  האחרונים,  שים 
של  המגמה  התחדשה  האזרחית 
הלמ"ס  זאת,  עם  מחירים.  עליית 
ירידה  על  לאחרונה  דיווחה 
הדי־ בשוק  הן  המכירות  בקצב 

דירות  בשוק  והן  החדשות  רות 
יד שניה. 

בהחל־ ציינו  ישראל  בבנק  גם 
החודש  יותר  מוקדם  הריבית  טת 
מחירי  האחרונים  בחודשים  כי 
במתינות,  לעלות  שבו  הדירות 

האחרונה  בשנה  הכל  שבסך  כך 
הש־ מחירי  בעוד  כאחוז,  עלו  הם 

בחודשיים  יציבים  נותרו  כירות 
גדל  העסקאות  מספר  האחרונים. 
בצורה משמעותית, בקרב כל סוגי 
נתוני  על  בהסתכלות  הרוכשים. 
האחרונים  הרבעונים  ארבעת 
הירידה  מגמת  נבלמה  כי  נראה 
מגמת  נמשכת  הבניה.  בהתחלות 
המשכנתאות,  בהיקף  התרחבות 
הוסיפה  המשכנתאות  וריבית 

לרדת במתינות.

הלמ"ס: מחירי הדירות עלו במחצית האחוז בחודשיים 
  המשך מעמ' ראשון

שהוענק  חוקי  תוקף  ובעל  חתום 
האמריקאי  הממשל  ידי  על  לו 

הקודם. 
דומה  זריף  של  ההצהרה 
מספר  טראמפ  שמסר  להצהרה 
שהוא  כשאמר  בעבר,  פעמים 
ישיר  למו"מ  להיכנס  מוכן  יהיה 

ובכל  נתון  רגע  בכל  איראן  מול 
תסכים  שאיראן  ברגע  מקום, 
מוכן  אינו  שטראמפ  אלא  לכך. 
לאחר  עד  הסנקציות  על  לוותר 
העתידי,  ההסכם  על  החתימה 
לה־ מוכנה  אינה  איראן  ואילו 
כל  להסרת  עד  במו"מ  תחיל 

הסנקציות. 

האמריקאי  המדינה  מזכיר 
להצהרתו  הגיב  פומפאו  מייק 
ודחה  זריף,  האיראני  מקבילו  של 
נלך  לא  "אנחנו  הסף.  על  אותה 
"בדרך  פומפאו.  אמר  הזו",  בדרך 
זו הלך אובאמה והביא עלינו אסון 
בדמות הסכם גרעין לא יעיל ולא 

אפקטיבי". 

שר החוץ האיראני: "מוכנים לחזור מיידית להסכם 
הגרעין אם ארה"ב תסיר קודם את הסנקציות" 

  המשך מעמ' ראשון
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פ»שלסופ מגיעים ל
רותינור במלון כי

לויותפעיל ונהנים מפ
חשבוננו!על ח ואטרקציות ע
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הצעה 
סופ»ש

~ יום חמישי ~
ארוחת ערב במלון + חמי טבריה לגברים ופעילות מיוחדת לנשים

~ יום שישי ~
ארוחת בוקר במלון + אטרקציה ימית + טועמיה בצהריים

~ שבת קודש ~
 בליווי החזן אביחי שניידר והמרצה הרב יוסף חגי

השבוע פרשת פנחס >>>

ישראל העבירה מסר לרוסים: "תפעלו 
להוצאת חיזבללה מרמת הגולן"

בישראל ביקשו ממוסקבה לפעול למען הרחקת כוחות הארגון השיעי־לבנוני, כפי שפעלו להרחקת הכוחות 
האיראניים מהגבול עם ישראל

מאת סופרנו הצבאי

לרו־ מסרים  העבירה  ישראל 
להוצאת  שיפעלו  בבקשה  סים 
הסורי,  מהגולן  חיזבללה  כוחות 
הכוחות  להרחקת  פעלו  שהם  כפי 
האיראניים, כך לפי דיווח שפורסם 
הפרסום,  לפי  עוד  בכאן 11.  אמש 
בנושא  המודיעיני  המידע  חשיפת 
גרמה  חודשים  כארבעה  לפני 
חיזבללה  של  בהתבססות  לעיכוב 
בסוריה, אך לא בלמה את הארגון.

מאז תחילת מלחמת האזרחים 
עם   ,2015 מאז  ובעיקר  בסוריה, 
כניסת הכוחות האיראניים לזירת 
מספר  ישראל  תקפה  הלחימה, 

לעיתים  כאשר  בסוריה  פעמים 
היא נוטלת אחריות על התקיפות, 
ולעיתים לא, ורוב התקיפות מופ־
במדי־ איראניים  כוחות  כלפי  נות 
נה, מיליציות הכפופות לטהרן או 
לארגון  המיועדים  נשק  משלוחי 

חיזבללה.
המיוחסת  האחרונה  התקיפה 
לפני  אירעה  בסוריה  לישראל 
התקשורת  דיווחה  אז  שבועיים, 
הסורית על הפצצת מטרות באזור 
דמשק וחומס, בהם יש נוכחות של 
אנשי חיזבללה וכוחות איראניים, 
שהביאה למותם של 16 בני אדם, 
הנאמנות  מיליציות  אנשי  מהם 

למשטרו של אסד.

שיכון ובינוי זכתה במכרז לפרויקט בינוי־פינוי־
בינוי באדמות צריפין בהובלת המדינה
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רשות  של  המכרזים  ועדת 
מקרקעי ישראל הכריזה על חברת 
כזוכה  בע"מ,  נדל"ן  ובינוי  שיכון 
בינוי־פינוי־בינוי  במסלול  במכרז 
שיצא  ישראל,  מקרקעי  רשות  של 
הממשלתית  הרשות  עם  בשיתוף 
ועיריית  עירונית  להתחדשות 

ראשון לציון. 
155 ייבנו  למכרז,  בהתאם 

נוריות  בשכונת  דיור  יחידות 
אדמת  על  הנבנית  לציון,  בראשון 
שפונו.  בצריפין  צה"ל  בסיסי 
48 יוקצו  הבניה,  השלמת  לאחר 

לטובת  שייבנו  הדיור  מיחידות 
הישנה  אליהו  רמת  שכונת  דיירי 
וב־ בפרויקט,  נכלל  בניינם  אשר 

מתוך  נוריות  לשכונת  לעבור  חרו 
ארבע השכונות שהוצעו להם.

כי  נקבע  המכרז,  במסגרת 
מחיר  על  יתחרה  הזוכה  הקבלן 
המדינה  התחייבות  תוך  הקרקע, 
לטובת  דיור  יחידות   48 לרכוש 
מרמת  המתפנים  הדירות  בעלי 
שנקבע  ובתמהיל  במחיר  אליהו, 
הדיור  יחידות  יתר  ואילו  במכרז, 
במסגרת  החופשי.  בשוק  יימכרו 
המכרז, תשלם חברת שיכון ובינוי 
הוצאות  לפני  שקל,  מיליון  כ־72 
פיתוח שיעמדו על 21 מיליון שקל 

(לא כולל מע"מ).
בניינים   4 שולבו  זה  במכרז 
בעלי  כל  שבהם  אליהו  מרמת 
בפרויקט  מעוניינים  הדירות 
על  חתמו  וכבר  הסכמות)   100%)
באמצעות  המדינה,  מול  הסכם 
שהוקמה  העירונית  המינהלת 
יקבל  ההסכם  פי  על  בשכונה. 
בשכונת  חדשה  דירה  דייר  כל 

הישנה.  דירתו  במקום  הנוריות, 
המקומית  הוועדה  אישור  לאחר 
הדיירים  יחתמו  הבניה,  היתר  את 
הדי־ לקבלת  חוזה  על  היזם  מול 

לא  הדירה  ומפרט  החדשה,  רה 
הדירות  יתר  של  מהמפרט  יפחת 
הקבוע  מהמפרט  או  בפרויקט 

במכרז.
מסלול ייחודי זה גובש על ידי 
בשיתוף  ישראל  מקרקעי  רשות 
להתחדשות  הממשלתית  הרשות 
שיטת  את  מציע  והוא  עירונית, 
פי  על  מפתח'.  תמורת  ה'מפתח 
יזם,  משמשת  המדינה  השיטה, 
עירונית  להתחדשות  והרשות 
מול  הסכמים  על  החותמת  זו  היא 
בעלי הדירות בבניינים המיועדים 
המינה־ באמצעות  לפינוי־בינוי, 

בלב  הוקמה  אשר  העירונית  לת 
התושבים.  את  ומלווה  השכונה 
שלב  על  לדלג  היא  בכך  המטרה 
הדיירים  את  ולהכניס  השכירות, 
עוד  החדשות,  לדירות  ישירות 
הישנים.  המבנים  הריסת  לפני 
בעיות  לפתור  נועד  זה  מסלול 
הת־ של  המתעוררות בפרויקטים 
חדשות עירונית בהם קיימים לע־

תים קשיים בהתארגנות הדיירים, 
של  ובטחון  ודאות  חוסר  עקב 
בעלי הדירות ביחס לקבלת הנכס 
החדש, וכן חוסר ודאות של היזם 
ועלויות  הבניה  לזכויות  ביחס 

הפרויקט. 
שיוצא  השני  המכרז  זהו 
זה.  פרויקט  במסגרת  לפועל 
ועיריית  המדינה  הראשון,  במכרז 
ראשון לציון הובילו בניה של שני 
ובו  מערב,  יהודה  בנחלת  בניינים 
הבניינים  אל  אשדר.  חברת  זכתה 
צפויות לעבור 61 משפחות מרמת 
הווע־ צפויה  אלה  ובימים  אליהו, 

הבקשה  את  לאשר  המקומית  דה 
להיתר הבניה לחברה.

הרשות  יו"ר  אביטן,  חיים 
כי  אמר  עירונית  להתחדשות 
העירונית  ההתחדשות  "תחום 
אנו  זה  ובפרויקט  בקשיים  רווי 

ייחודי,  מנגנון  של  לפיתוחו  עדים 
אשר יאפשר את הגברת הוודאות 
הן בקרב הדיירים והן בקרב היזם. 
בפרויקטים  להרחיבו  בכוונתנו 
במטרה  עירונית,  התחדשות  של 
להאיץ תהליכים ולהסיר את חס־
את  מאוד  המעכבים  ההחתמה  מי 

התהליך".
רשות  מנהל  שמרון,  עדיאל 
"רמ"י  כי  הוסיף  ישראל  מקרקעי 
פועלת ומקדמת מיזמי התחדשות 
הן  השונים.  במסלולים  עירונית 
רמ"י  של  סיוע  נדרש  בו  במקום 
של  הכלכלית  הכדאיות  להגדלת 
המשתתפות  בערים  והן  פרויקט 
במס־ יחה"ד  מספר  הגדלת  בעול 

גרת מכרזים רגילים, כמו שעושה 
ראשון  העיר  רבה  בהצלחה  זאת 
בהתחדשות  רואה  רמ"י  לציון. 
אליהו  רמת  בשכונת  העירונית 
הרא־ המעלה  מן  חברתי  פרויקט 

בהסכם  נכלל  הוא  כן  ועל  שונה, 
הגג שנחתם עם העיריה". 

הקרקע  כי  מרמ"י  נמסר  עוד 
נמוך,  מינימום  במחיר  שווקה 

הפ־ את  במהירות  להניע  במטרה 
בינוי־פינוי־בינוי.  בשיטת  רויקט 
עבור  הדירות  יבנו  קודם  כלומר, 
כך  אחר  ורק  אליהו  רמת  תושבי 
הקודם  במכרז  מביתם.  יפונו  הם 
שבה  קרקע  זו  בשיטה  שווקה 
הוקצו למתפנים 61 יח"ד בשכונת 
ממתינים  הם  וכעת  יהודה  נחלת 

להוצאת היתרי בניה.
עיריית  ראש  קינסטליך  רז 
צעד  "זהו  כי  הוסיף  לציון  ראשון 
לשיפור  בתכנית  ומשמעותי  נוסף 
רמת  תושבי  של  חייהם  איכות 
שחברה  הזו,  לבשורה  אליהו. 
הב־ את  לבנות  נבחרה  קבלנית 

ניינים החדשים עבור תושבי רמת 
משמעותית  חשיבות  יש  אליהו, 
חלק  שלוקחים  לדיירים  רק  לא 
כשלוש  בעוד  ויעברו  בפיילוט 
בשכונה  חדשות  לדירות  שנים 
תו־ לכל  גם  אלא  נוריות,  החדשה 

ראשון  שעיריית  אליהו  רמת  שבי 
את  לפועל  להוציא  נחושה  לציון 
ולילדיהם  להם  שתבטיח  התכנית 

אופק אמיתי ואיכות חיים".
החלטת ממשלה: מדדי פיתוח בר־קיימא של 
האו"ם ישולבו ויוטמעו בתכניות אסטרטגיות 
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הצ־ את  אישרה  הממשלה 
ראש  שהובילו  המחליטים  עת 
להגנת  והשר  החוץ  שר  הממשלה, 
"שילוב  הכותרת:  תחת  הסביבה, 
לשיפור  האו"ם  של  הפיתוח  יעדי 
אסטר־ תכנון  ותהליכי  המשילות 

טגי בממשלה".
להגנת  השר  יעמוד  השבוע 
בראש  אלקין,  זאב  ח"כ  הסביבה, 
לאו"ם  בין־משרדית  משלחת 
שם   ,'2030 'אג'נדה  כנס  במסגרת 
מידע  ובו  דו"ח  לראשונה  יציג 
קיימא  בר  פיתוח  יעדי  יישום  על 
לכל  הנוגעים  בישראל  מקיפים 
אשר  הממשלה,  עבודת  תחומי 
הח־ המדינות  עם  אימצה  ישראל 

גם  הדוח  ב־2015.  באו"ם  ברות 
ישראל  של  פעילותה  את  סוקר 
בא־ הבין־לאומי,  הפיתוח  בתחום 

והפיתוח  הסיוע  סוכנות  מצעות 
מש"ב שבמשרד החוץ.

הממשלה  ראש  מינה  אשתקד 
ברא־ עבודה  צוות  נתניהו  בנימין 

לקיימות  המיוחד  השליח  שות 
ושינוי אקלים במשרד החוץ ביחד 
מדיניות  לתכנון,  סמנכ"לית  עם 
הס־ להגנת  במשרד  ואסטרטגיה 
בנו־ צוות בין־משרדי  לרכז  ביבה, 

שא, אשר תוצרו המידי הוא הדוח 
מפ־ שישראל  הראשון  הוולונטרי 
רסמת. הכנת והצגת הדוח באו"ם 
רק  הם  הממשלה  החלטת  וכן 
המע־ בבחינה  ראשונים  צעדים 

מיקה של תרומת מדדי פיתוח בר 
קיימא (SDGs) למדינה, ותחילתו 
ומתמשך  שנתי  רב  תהליך  של 
הרלוונטיים  המרכיבים  להטמעת 

עבור ישראל.
הממשלה,  מהחלטת  כעולה 
את  תגדיר  שהממשלה  לאחר 
לתקופת  האסטרטגיות  הסוגיות 
האסט־ המצב  בהערכת  כהונתה 

יהיה  הכלכלית־חברתית,  רטגית 
על שר החוץ והשר להגנת הסבי־
המועצה  ראש  עם  בתיאום   – בה 
רה"מ  במשרד  לכלכלה  הלאומית 
קיימא  בר  פיתוח  מדדי  להציע   –
האסטרטגיים  הפעולה  לכיווני 
בהט־ הממשלה  למשרדי  ולסייע 

מעתם.
בה־ ייעשה  המדדים  פיתוח 

תאם לסטנדרטים ולכללי הדיווח 
הבין־לאומיים כפי שנקבעו על ידי 
ובליווי  המוסמכים,  האו"ם  גופי 
לסטטיסטיקה.  המרכזית  הלשכה 
כל  הממשלה,  מהחלטת  כעולה 
מדדים  יקבע  ממשלתי  משרד 
שבאחריותו  הפעולה  לתחומי 
מדדי  על  היתר,  בין  המבוססים, 
אג'נדה  של  קיימא  בר  פיתוח 
להגנת  והשר  החוץ  שר   .2030
הסביבה יהיו אחראים על הדיווח 

הבין־לאומיים  לגופים  התקופתי 
בי־ העמידה  אודות  הרלוונטיים 

עדים.
שישראל  בדו"ח  מרכזי  מסר 
הוא  באו"ם  רשמית  השבוע  תגיש 
רתימת החדשנות הישראלית כדי 
מאחור".  אחד  אף  להשאיר  לא 
המרכזיים  המסרים  מסמך  מתוך 
על  מונעת  "ישראל  ישראל:  של 
תשתית  דינמית,  יזמות  רוח  ידי 
עבודה  וכוח  איתנה  טכנולוגית 
מייצרת  ישראל  מיומן.  אנושי 
עמודי  שלושת  בכל  פתרונות 
כלכלה,   – הקיימות  של  התווך 
היא  החדשנות  וסביבה.  חברה 
אחד המשאבים יקרי הערך ביותר 
שלה  הדרך  ופריצות  בישראל, 
אינט־ תקשורת,  כגון  בתחומים 
חקלאות,  בריאות,  מערכות  רנט, 
התפלת  בטחון,  ביוטכנולוגיה, 
ומיחזורם,  בשפכים  טיפול  מים, 
דיגיטלית  הדפסה  מים,  ניהול 
לפי־ רב  זמן  מזה  מסייעים  ועוד, 
ובעולם.  בישראל  בר־קיימא  תוח 
להמשיך  הוא  ישראל  של  החזון 
לטפח את תרבות החדשנות שבה, 
הנ־ האנשים  לכל  אותה  להרחיב 
ולתת  ובעולמנו  במדינה  זקקים 
ביטוי מעשי לערך הנשגב של לא 

להשאיר אף אחד מאחור".
בר־ לפיתוח   2030 'אג'נדה 
קיימא' שאושרה בעצרת הכללית 
המדינות  כלל  על־ידי  האו"ם  של 
היא   ,2015 בספטמבר  החברות 
המשלבת  מקיפה  מדיניות  תכנית 
ויחסי  וסביבה  כלכלה  חברה,  בין 
אינטג־ בראיה  ביניהם  הגומלין 

האג'נדה  ואסטרטגית.  רטיבית 
המתייחסים  יעדים   17 כוללת 
ומתפתחות,  מפותחות  למדינות 
בחובם  הטומנים  בין־תחומיים, 
היעדים   – היסטורית  הזדמנות 
המדיניות  קובעי  את  מכוונים 
בראיה  אסטרטגיה  להתוויית 
לעי־ כלים  ונותנים  טווח,  ארוכת 

אלו,  וליישומה.  האסטרטגיה  צוב 
אמורים ליצור ולעצב את מסגרות 
לדורות  החיים  ואורח  הפעולה 

הבאים.
הפיתוח  ויעדי   2030 אג'נדה 
המרכזי  לזרם   2015 מאז  הפכו 
בסו־ והבין־לאומי  העולמי  בשיח 
פנים.  ומדיניות  פיתוח  של  גיות 
ביניהם  בין־לאומיים,  ארגונים 
ליע־ מתייחסים   ,OECDה־ ארגון 

דים ולמדדים ככלי מנחה בקביעת 
שהערכים  הוא  והצפי  מדיניות, 
המגולמים ביעדים ימשיכו להיות 
הבין־ השיח  את  המנחים  אלה 
הח־ הפוליטי,  במישורים  לאומי, 
בהיבט  והכלכלי.  הציבורי  ברתי, 
משמעו־ פוטנציאל  טמון  הכלכלי 
תי למדינת ישראל. כדי שישראל 
יכולו־ בשל  ראויה  שותפה  תהיה 

תיה לפעילות הכלכלית הקשורה 
באג'נדה 2030, עליה להטמיע את 
אסטרט־ בסוגיות  היעדים  שפת 

משאבי  חברה,  כלכלה,  של  גיות 
להצטרף  ובכך  ופיתוח,  טבע 
על־ידי  המובל  העולמי  למאמץ 
מהלך   .OECDה־ ומדינות  האו"ם 
של  הפוטנציאל  במיצוי  יסייע  זה 
בזירה  מובילה  כשחקנית  ישראל 
כלכלית,  בחדשנות  הבינלאומית 

חברתית, וסביבתית.
יעדי  המכונים  היעדים,   17
בתה־ נקבעו  בר־קיימא,  פיתוח 

ממשלות,  בין  התייעצות  ליך 
העול־ הבנק  בינלאומיים,  גופים 

הסקטור  אקדמיה   ,OECDה־ מי, 
אזרחית  חברה  וארגוני  העסקי 
לזיקוק המטרות המרכזיות להש־
כדי  זאת,  הקרובים.  בעשורים  גה 
להבטיח פיתוח לכלל האוכלוסיה 
הוא  המנחה  הקו  כאשר  הגדלה, 
האוכלוסיות  עבור  גם  שיפור 
היעדים.  בכל  ביותר,  החלשות 
נו־ למגוון  מתייחסים  היעדים 

ושמירה  העוני  מיגור  כגון  שאים, 
כל־ יעדים  לצד  הארץ  כדור  על 
מג־ שוויון  כמו  כליים־חברתיים 

וצמיחה  תעסוקתית  הוגנות  דרי, 
מטרות  נקבעו  יעד  לכל  כלכלית. 
אחר  למעקב  ומדדים  מפורטות 
ביחס  מדינה  כל  של  ההתקדמות 
ברמה  ההתקדמות  ואחר  לעצמה 
העולמית. סך הכל יש 169 מטרות 

ו־232 מדדים.
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 

כי  הממשלה  בישיבת  אמר  ניהו, 
"נביא היום לאישור הממשלה את 
הפיתוח  מדדי  לשילוב  התכניות 
בתכניות  האו"ם  של  הבר־קיימא 
האו"ם  הממשלה.  של  העבודה 
בת־ מסוימים  קריטריונים  קבע 

חומים כמו ניהול המים, חקלאות, 
טיהור  ביוטכנולוגיה,  בריאות, 
מהמדדים  בחלק  ועוד.  שפכים 
מתקדמים  מאוד  אנחנו  הללו 
ובחלק  האו"ם,  את  ומקדימים 
הפער.  את  להדביק  וצריך  לא, 
ראוי  דבר  שזה  חשבתי  שנה  לפני 
שמאפשר להצעיד את מדינת יש־

בעולם  המובילות  מן  להיות  ראל 
ביקשתי  לכן  חיוניים.  בתחומים 
הממשלה,  בתכנית  זה  את  לשלב 
הסביבה  להגנת  והשר  החוץ  ושר 
לקחו עליהם את המשימה הזאת"

ח"כ  הסביבה,  להגנת  השר 
"האו"ם  כי  הוסיף  אלקין  זאב 
שקבעה  ב־2015  החלטה  קיבל 
כמו־ ומדדים  יעדים  פרמטרים, 

הפיתוח  רמת  את  הבוחנים  תיים 
הפיתוח  בעולם.  המדינות  כל  של 
מתייחס לצד הכלכלי, אך מתחשב 
וסבי־ חברתיים  בפרמטרים  גם 

לשפה  הפכה  הזו  השפה  בתיים. 
בין־לאומית למדידה של המדינות 

על־ידי  גם  אומצה  והיא  השונות, 
ה־OECD. השבוע, מדינת ישראל 
תגיש לראשונה לאו"ם את הדיווח 
שלה על העמידה במדדים האלה. 
פעי־ על  מקיף  מידע  כולל  הדו"ח 
השונים,  הממשלה  משרדי  לות 
ישראל  שמדינת  עולה  וממנו 
ויעדים  הישגים  מעט  לא  השיגה 
– למשל בתחום המים, החקלאות 
שיש  נושאים  לצד   – והבריאות 
תא־ זו  החלטה  לשפר.  צורך  עוד 
פשר לנו למדוד את עצמנו על־פי 
ותסנכרן  בין־לאומיים  סטנדרטים 
הממשלתית  המטה  עבודת  את 
מעבר  הבינלאומיים.  לפרמטרים 
חשוב  מדיני  בצעד  מדובר  לכך 
בחזית  ישראל  את  שממקם 
בפיתוח  הבינלאומית  העשיה 
ממקמת  גם  היא  ולכן  קיימא  בר 

הנו־ בעולם.  חשוב  במקום  אותנו 
השני  כחוט  שעובר  המרכזי  שא 
בדוח וגם נציג באו"ם השבוע, היא 
שתאפשר  הישראלית  החדשנות 
לנו להגיע למיצוי במדדים האלו. 
להיעזר  השונות  למדינות  נציע 
הישראלי  ובפיתוח  בטכנולוגיה 
בעיות,  לפתור  להם  לסייע  כדי 
כבר  ישראל  מדינת  חלקן  שאת 

פתרה"
כץ  ישראל  ח"כ  החוץ,  שר 
בנושא  "העיסוק  כי  בדיון  אמר 
האקלים,  על  בדגש  הקיימות, 
הבין־לאומי  השיח  במרכז  נמצא 
השתתפתי  כשבועיים  לפני  כיום. 
דאבי,  באבו  האו"ם  של  במפגש 
שעסק בדיוק בנושא הזה. מגמה זו 
תמשיך ותתעצם, ככל שהאתגרים 
העולם  ניצב  בפניהם  החדשים 

מדינת  של  והנסיון  הידע  יתגברו. 
ישראל מוכר בכל העולם ביכולתו 
לבעיות  מעשיים  פתרונות  לספק 
חק־ מים,  גלובליות־טכנולוגיות 

וכלכלה.  בריאות  והשקיה,  לאות 
עשרות  מזה  מוביל  החוץ  משרד 
הבינלאומית  הפעילות  את  שנים 
סוכ־ באמצעות  הפיתוח  בתחום 

מדינת  של  והפיתוח  הסיוע  נויות 
ישראל – מש"ב. החלטה זו תמצב 
כמדינה  העולם  בעיני  ישראל  את 
שמצפה  עולם  בתוך  מובילה, 
גם  כאן  יש  ישראלית.  להובלה 
משמ־ סיוע  לפעילות  הזדמנות 

כמו  עולם,  תיקון  בבחינת  עותית 
גם הזדמנות להראות את 'ישראל 
אומות  לצד  שעומדת  זו  היפה', 
טוב  עולם  למען  במאבק  העולם 

יותר".
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116 דו"חות על עקיפות נרשמו 
בכבישי יהודה ושומרון

מאת חיים מרגליות

בכבישי  הנהיגה  תרבות 
את  המסכנת  ושומרון,  יהודה 
הנוסעים פעמים רבות, ואף גר־
קטלניות,  דרכים  לתאונות  מה 
למבצעי  המשטרה  את  מובילה 
שם  הנערכים  ממוקדים  אכיפה 

מעת לעת.
אכיפה  פעילות  במסגרת 
התנועה  שוטרי  של  ממוקדת 
נרש־ נוספים,  כוחות  ובשילוב 

ידי  על  תנועה  דו"חות   835 מו 
השוטרים.

התמקדה  האכיפה  עיקר 
בכ־ הנוהגים  נהגים  בתפיסת 
ציבור  את  המסכן  באופן  ביש 
וסי־ בריונות  הדרך,  משתמשי 

כון חיים.
83 הדו"חות,  כלל  מתוך 

נוהגים  שנתפסו  לנהגים  ניתנו 
לא  כן,  כמו  מופרזת.  במהירות 
הוענקו  דו"חות  מ־116  פחות 
לא  עקיפות  שביצעו  לנהגים 

חוקיות.
21 נפסלו  הכל  בסך 

רכב  כלי  ו־20  נהיגה  רשיונות 
הושבתו.
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הרשות  הפטנטים,  רשות 
הבינ־ והארגון  לחדשנות 

האו"ם  של  רוחני  לקנין  לאומי 
הבא  בשבוע  יקיימו   (WIPO)
בנושא  הבינלאומי  הכנס  את 
חדש־ טכנולוגיות  השפעת 

הרוחני.  הקנין  תחום  על  ניות 
בהשתתפות  ייערך  הכנס 
פר־ גארי  מר   ,WIPO מנכ"ל 
הפטנטים  משרד  ראש  נסיס, 

האמריקאי,  המסחר  וסימני 
וראש  החדשנות  רשות  מנכ"ל 
הישראלית,  הפטנטים  רשות 
בתל  ערך  לניירות  בבורסה 

אביב.
בשאלות  יעסוק  הכנס 
דאטה  הביג  בתחומי  הבוערות 
והשפעתם  מלאכותית  והבינה 
הקרוב  בעתיד  רוחני  קנין  על 
הטמונים  ובאתגרים  והרחוק 
לקבוע  יש  האם  זה:  בתחום 
מיוחדים  וחוקים  תקינה  כללי 
הנל־ הקשיים  מה  בתחום? 

להביא  ניתן  איך  לכך?  ווים 
ובעולם?  בישראל  לאכיפתם 
חברות  על  ישפיע  זה  כל  ואיך 
בטכנולוגיות  שימוש  שיעשו 
יתקיימו  הכנס  במהלך  הללו? 
מדיניות,  קובעי  בין  דיונים 
משפ־ מהתעשיות,  נציגים 

לגבי  אקדמיה  ואנשי  טנים 
טכנולוגיות  בהם  האופנים 
המלאכו־ הבינה  בתחומי 

מושפעים  דאטה  והביג  תית 
הקנין  תחום  על  ומשפיעים 

הרוחני.
הפטנטים,  רשות  ראש 
"אין  אלון:  אופיר  ועו"פ  עו"ד 
הביג  טכנולוגיות  כי  ספק  כל 
המלאכותית  והבינה  דאטה 
על  דרמטי  באופן  ישפיעו 
הבנת  הקרובות.  בשנים  חיינו 
אלה  שינויים  של  השפעתם 

בעולם  גם  חשיבה  מחייבת 
הקנין הרוחני, על מנת להבטיח 
החדשנות  קידום  המשך  את 
ישראל,  למדינת  והכלכלה. 
המדורגת באופן קבוע בצמרת 
המדינות במדדים בינלאומיים 
אינטרס  חדשנות,  המודדים 
במאמץ  חשוב  ותפקיד  רב 
מנכ"ל  והשתתפות  זה,  גלובלי 
לקנין  הבינלאומי  הארגון 
האמ־ הפטנטים  ורשם  רוחני 

על  מעידות  בכנס,  ריקאי 
כך".

החדשנות,  רשות  מנכ"ל 
מבו־ "חדשנות  אהרון:  אהרן 

צפויה  מלאכותית  בינה  ססת 
לצמיחה  המפתח  להיות 
בענפים  במדינות,  כלכלית 
ובחברות אשר יהיו בחזית טכ־

נולוגיה זו. סיכוייה של ישראל 
גם  טכנולוגית  מובילה  להיות 
הם  המלאכותית  הבינה  בעידן 
עבור  לסלול  וחשוב  מצוינים 
להגיע  הדרך  את  התעשיה 
לתוצאות מיטביות. אנחנו רגי־

לים שהחלטות הנוגעות לחיינו 

אדם,  בני  ידי  על  מתקבלות 
החלטות  לקבלת  המעבר  ולכן 
בוודאי  אלגוריתמים,  ידי  על 
תחייב  חשובים,  בתחומים 
מלא־ בבינה  מלווה.  רגולציה 

מתקבלות  ההחלטות  כותית 
לא־אנושיים,  גורמים  ידי  על 
מש־ האחריות  מושג  כן  ועל 

סמכויות  של  מגוון  ואתו  תנה, 
משפטיות".

כנס בינלאומי בנושא השפעת הטכנולוגיות החדשניות על תחום הקנין הרוחני

חמאס פנה לחיילים בנסיון 
לסחוט מהם מידע

צה"ל חשף נסיון של האקרים מחמאס לאסוף מידע מחיילים בחטיבת 
צנחנים דרך הודעות כתובות שנשלחו לחיילים

מאת סופרנו הצבאי

דובר צה"ל הודיע כי התקבלו 
שקיבלו  הודעות  אודות  דיווחים 
אנשים  כי  עולה  מהם  חיילים, 
מחיילים  ביקשו  מזוהים  בלתי 
שבו  הגדוד  של  הזמנים  לוח  את 

הם משרתים.
אחי",   51 מגדוד  ישראל  "זה 
מחטיבת  חיילים  מספר  נכתב. 
על  למפקדים  דיווחו  הצנחנים 
אל־ מגורמים  משונות  הודעות 

מונים שביקשו בהודעות כתובות 
לקבל חומר מסווג מאוד.

של   890 בגדוד  המשרת  חייל 
הצנחנים קיבל הודעה ממספר לא 
בעברית  עצמו  הציג  הפונה  מוכר. 

לקבל  וביקש  אחר  מגדוד  כחייל 
והתע־ האימונים  גרף  על  מידע 

 .890 גדוד  של  המבצעיות  סוקות 
מידע שכזה עלול להיות בעל ערך 
רב לכל אויב, ובין השאר הוא כולל 
הגדוד  עוזב  שבהם  המועדים  את 
אחראי  היה  שעליה  הגזרה  את 

ומוחלף בגדוד חדש.
מיד  חשד  מהצנחנים  החייל 
בגורם שפנה אליו וסירב למסור 
שה־ אף  שביקש,  המידע  את  לו 
את  לו  הציג  השני  מהצד  כותב 
היחידה  מאימוני  הזמנים  לוחות 
שהוקדשו ללחימה בעזה. בצה"ל 
לידי  הגיע  כיצד  מתחקרים 
חמאס מסמך סודי זה, ובו פירוט 
תכני  על  רגיש  עדיין  אך  בסיסי 

האימון שהוביל פיקוד הדרום.
כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
לאירועים  בדומה  זה,  "באירוע 
קודמים, התקבלו דיווחים אודות 
בעקבותיהם  חריגה,  פעילות 
הפעי־ אחר  מעקב  ביצע  צה"ל 

של  לפעולותיו  מודע  צה"ל  לות. 
האויב, עוקב אחר מאמציו וקורא 
לחיילים ואזרחים להתנהל באופן 
לנהוג  ולהמשיך  ברשת  בטוח 
אלו  בימים  ובאחריות.  בעירנות 
שבור'  'לב  למבצע  שנה  מציינים 
בו צה"ל חשף את פעילות חמאס 
תרם  המבצע  המשרתים.  כנגד 
וערנות  מודעות  להעלאת  רבות 
לידי  בא  אשר  דבר  החיילים, 

ביטוי גם באירוע הנוכחי".
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ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

ירושלים | מכירה
בבלעדיות! בפנינת חמד, כ45 מ''ר, 
1,450,000שח  בטוחה.  תשואה 
0548- נכסים''  ''אברמצי'ק  גמיש 

456-212 או 02-9966522
[20053158]

4 תורה  בעזרת  בבלעדיות! 
 ,$2000 מכניסות  2יחי''ד   + חד' 
מחיר  מהיסוד!  משופצת  ק''ג, 
נכסים''  ''אברמצי'ק  הזדמנות! 

0548-456-212 או 02-9966522
[20053157]

במחיר!  ירידה  נדירה!  הזדמנות! 
קומה  חד',   3 [שמגר]  בכדורי, 
0548- נכסים''  ''אברמצ'יק  שניה! 

456-212 או 02-9966522
[20053156]

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]

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]

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]

ירושלים | השכרה
מוארת  דיור  יחידת  בסנהדריה, 
גישה  לתקופה-ארוכה  ומפוארת, 
054-4511878 קומת-קרקע  נוחה 

052-4851800 050-4140475
[20053162]

למשרד  מתאים  כ130  בכדורי, 
''אברמציק  ק''ה  מטרה  לכל  או 
02- או   0504-165-775 נכסים'' 

9966522
[20053160]

בכדורי [ברנדס] 5 חדרים מרווחת 
נכסים''  ''אברמציק  ק''ה,  מהרגיל, 

0504-165-775 או 02-9966522
[20053159]

עם  פינתי  מ"ר,   139 דירת  בכדורי 
סלון  בכדורי,  טוב  הכי  הלוקישען 
רוזן  צביקה  תיווך  פנורמי.  נוף  גדול, 

052-763-4444
[20053144]

ברחובות  בשכירות  דירות  דרושות 
תיווך  והסביבה  יונה  מלאכי,  עמוס, 

צביקה רוזן 052-763-4444
[20053143]

בקומת  לשכירות  דירה  דרושה 
גדולה  מרפסת  או  חצר  עם  קרקע 
המ"ג,  לציון,  ראשון  אהליאב,  ברחוב 
הוגן.  .תשלום  הסמוכים  ברחובות  או 

תיווך צביקה רוזן 052-763-4444
[20053141]

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
חנויות  מבחר  ולמכירה  להשכרה 
ברחוב שמגר והסביבה תיווך צביקה 

רוזן 052-763-4444
[20053142]

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
מעלית   + ק"ב  חבקוק 120מ"ר  באזור 
חזית סלון גדול 3כ"א 2,550,000ש"ח 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053171]

 + 75מ"ר  גן-ורשא  באזור  בהזדמנות 
לחלוקה  מתאים  כניסות   3 אופציה 
03- "אפיק-נכסים"  1,580,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053170]

באזור בן-זכאי 4ח' יפהפיה ק"א חזית 
+ מעלית 3כ"א + חניה 2,250,000ש"ח 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053169]

ביונה-הנביא! 80מ"ר ק"א עורף 3כ"א 
"אפיק-נכסים"  1,700,000ש"ח  מיידי 

03-5791514
[20053167]

ומטבח  סלון  יפהפיה   5 ויזניץ  באזור 
 + חניה   + חזית  מעלית   + ק"ד  גדולים 
3,550,000ש"ח  מושכרות!  יח"ד   3

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053166]

מרפסות   + ענקית   4.5 חגי  באזור 
מעלית   + ק"ו  מושקעת  125מ"ר 
03- "אפיק-נכסים"  2,430,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053165]

ק"ג  ענקית! 120מ"ר  בית-הלל  באזור 
2,190,000ש"ח  3כ"א  חזית  אחרונה 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20053164]

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   1,980,000 חזית, 

5705988
[20051245]

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

תיווך 054-8499438
[20053111]

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]

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]

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

054-8464651
[20053130]

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]

בית שמש | השכרה
אויר,  וכיווני  נוף  חדרים,  שלשה 
(גולובנציץ)  ומחסן,  נוחה  קומה 

0504191210
[20053136]

קרית גת 
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]

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]

עמנואל | מכירה
מושקעת,  ישראל  בבית  גדולה  דירה 
054-  . נוף   + מרפסות   2 מרווחת, 

8446002
[20053153]

גדולה,  חדרים,   3 בהזדמנות!! 
חדרים  ל-4  להפיכה  אפשרות 

520,000ש"ח 053-3116047
[20053129]

השקעות נדל"ן 
פרויקט  לקנות  מעוניין  גדול  משקיע 
לבנייה עם היתר/לפני היתר עדיפות 

באיזור ירושלים 053-3114437
[20053048]

בהרי ֹ נופש  דירות  תיווך  חופשים- 
053- חיפה  נתניה-  אשדוד-  החוף, 

313796
[20053131]

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 
לזוגות  לנופש  יוקרה  דירות 
לקבוצות  קמפוסים  וכן  ומשפחות. 

053-8484879 תיווך
[20053133]

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]

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

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

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 
צפת 

הכי  הדירות  ובסביבותיה  בעתיקה 
יפות ונקיות + ממוזגות. נחמי קרליבך 

053-3186930
[20053168]

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]

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 
מגוון  תשרי,  ולחגי  לר''ה  לקיץ 
האיכותיים  האיזורים  בכל  דירות 
נכסים- ''אברמצ'יק  בירושלים, 

קייט'' 02-9966522
[20053161]

בסביבת  לזוג  מרווחת  דירה  דרושה 
(מימי  נוראים  בימים  סלונים  ישיבת 
050- עצרת)  שמיני  עד  הסליחות 

4143949
[20053145]

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]

דירה  שערים  ובמאה  בגאולה 
לפסח,  וממוזגת,  מפוארת  חדשה, 
לימים ולשבתות, במחיר נח. -050

4109434
[20041631]

ולפירוק ִ לנסיעה  רכבים  קונים 
052-7132720

[20053132]

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]

לת"ת חסידי באידיש בבני ברק דרוש ַ
מלמד למכינה א' ומורה כתיבה קו"ח 

לפקס: 073-7685296
[20053163]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
02- לפקס  קו"ח  למלמד  עוזר  דרוש 

5812753
[20053154]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
דרוש מלמד קריאה לכתה א' קו"ח 
או   025001949 לפקס:  יד  בכתב 

x3160531@gmail.com : למייל
[20053152]

דרושה גננת למ"מ, בגן חובה, בקריית 
לפקס  קו"ח  תקווה  בפתח  הבעש"ט 

03-9093288
[20053135]

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]

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 

נשכח תפילין רש"י בקו 418 במבי"ש 

מרקחת.  בית  בשקית  ד'  ביום  לי-ם 

058-3266686
[20053155]

גולדן  באולם  לבן  זהב  צמיד  אבד 

תמוז  ח'  חמישי  ביום  בביתר  סקיי 

03-9069322 ,053-3159347
[20053134]

היקרה  שקית  בטעות  שלקח  מי 

נא  נירוונה  במלון  במוצ"ש  לבעליה 

להתקשר 0527672200
[20053156]

הלבבות: חובות  יד     חלה  ירושלמי:  היומי  דף  ל     ערכין  בבלי:  היומי  דף 
חשבון הנפש הי"ג (היכולת)    משנה יומית: עדויות ז, ב-ג    הלכה יומית:
או"ח תקמא, ב-ד    רמב"ם יומי: סנהדרין יט-כא    שו"ע הרב - רב יומי: נח, 
העמוד  ה-ח    דף היומי - זוהר: ויקהל קכא-קלא    חפץ חיים: לה"ר ו, ג-ד  

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

8:218:228:198:248:238:17סו"ז ק"ש מג"א
9:159:169:159:189:179:12סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:499:509:489:529:519:46סוף זמן תפלה מג"א
10:2510:2610:2510:2810:2710:23סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

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

19:5019:4719:5119:4819:4819:48שקיעת החמה
זמנים למחר

3:573:573:534:013:593:50עלות השחר
4:464:474:444:504:494:41זמן ציצית ותפילין

5:445:495:405:485:475:41הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6762954 הר סיני 15, ב"ב    תל אביב הר סיני 058-4713946 יחזקאל 31    בני ברק אקספרס פארם ירושלים
סופר פארם קניון רמת אביב 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור
077-8880780 רח' סמילנסקי  סופר פארם רמז 077-8880080 איינשטיין 40 מהשעה 20:00 עד 24:00    נתניה
סופרפארם 077-8880200 שד ההסתדרות 55    רמת גן סופר פארם סינמול לב המפרץ פינת רמז    חיפה
6519153 הופיין 52 חולון   אהרון 077-8880100 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: 211.315-
אתמול: 211.315-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
31-24

תל אביב
30-24

חיפה
29-22

גולן
33-21

טבריה
37-25

גליל
29-22

באר שבע
36-26

אילת
41-29

מזג האויר
עלייה קלה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית עד נאה. 
תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

רביעי - הטמפרטורות יעלו 
במידה ניכרת וייעשה שרבי 

ברוב האזורים. ישררו עומסי 
חום כבדים עד קיצוניים. השרב 

ישבר בהדרגה משעות הצהרים, 
הרוחות יתחזקו, וייתכן אובך 

בעיקר בדרום הארץ.

חמישי - מעונן חלקית עד נאה. 
תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות 

והן ישובו להיות רגילות לעונה. 
בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד 

גשם קל בצפון הארץ.

שישי - בהיר עד מעונן חלקית 
עם טמפרטורות רגילות בעונה.

שישיחמישירביעי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



חקירת התאונה הקטלנית: 
הנהג לא זוכר את התאונה

בתאונה הקטלנית נהרגו אם ותינוקת בת מספר חודשים, ונפצעו האב ואחות נוספת

מאת חיים מרגליות

התאונה  לאחר  ימים  מספר 
הקטלנית בה נהרגו אם ותינוקת 
בת מספר חודשים, ונפצעו האב 
אתמול  פורסמו  נוספת,  ואחות 
המשאית  נהג  מחקירת  פרטים 
למעצר  שוחרר  הנהג  הפוגעת. 
המשטרה  בידי  חקירתו  אך  בית, 

נמשכת.
ב'ידיעות',  שהופיע  בדיווח 
נמסר כי הנהג מסר בחקירתו כי 
סיגריה  לו  נפלה  התאונה  לפני 
מהיד, ומאז אינו זוכר כלום. הוא 
גם לא ידע, או בחר שלא לענות 
התכופף  הוא  האם  השאלה  על 

כדי להרים את הסיגריה.
למש־ כרגע  הידוע  פי  על 
נהג  הספיק  התאונה  לפני  טרה, 

נתיבים  שני  לחצות  המשאית 
ואז פגע מאחור ברכב בה נסעה 
עמד  הפרטי  הרכב  המשפחה. 
בשעת  הדרך  בצד  הנראה  ככל 

הפגיעה.
הפוגע  הנהג  של  דינו  עורך 
קשה  הנפשי  "מצבו  כי,  אמר 
עמוק  צער  מביע  הוא  מאוד, 
על האובדן, ומוסר את תנחומיו 
לפ־ מהירה  והחלמה  למשפחה 

צועים".
ביום  התרחשה  התאונה 
סמוך  בכביש 7  האחרון,  חמישי 
בוקובוזה  דניאל  כנות.  לצומת 
תיאר  הצלה'  ב'איחוד  חובש 
מותה  נקבע  הצער  "למרבה  כי 
כמו  ברכב.  ששהתה  אשה  של 
ראשוני  רפואי  סיוע  הענקנו  כן 
שנ־ הרכב  לנהג  התאונה  בזירת 

ולפעוטה  קשה,  עד  בינוני  פצע 
ופונתה  אנוש  באורח  שנפצעה 

לבית החולים".
בו־ כי  נמסר  מהמשטרה 

בודקים  דרכים  תאונות  חני 
הדרכים  תאונת  נסיבות  את 
ראשונית  מחקירה  הקטלנית. 
עולה כי משאית שנסעה מכיוון 
של  באחור  חזית  פגעה  מערב 
הנראה  שככל  פרטי  רכב  כלי 
מכך  כתוצאה  הדרך.  בצד  עמד 
במושב  שישבה  נוסעת  נהרגה 
מפצ־ נפטרה  ובהמשך  האחורי 

חודשים  מספר  בת  פעוטה  עיה 
בסמוך  האחורי  במושב  שישבה 
האב,  נפצע  להם,  בנוסף  לאם. 
בי־ באורח  הפרטי  הרכב  נהג 
שנתיים  כבת  וילדה  נוני־קשה 

נפצעה באורח קל.

הנהג שוחרר למעצר בית. זירת התאונה 

נתניהו יחתום על הסכם סחר עם קוריאה 
הדרומית – בלי ההתנחלויות והגולן

ראש הממשלה מקווה לחתום על הסכם עם המדינה המזרח אסייתית שיכניס 
מיליארדים לקופת המדינה, ואף הסכים לסעיף שבעבר התנגד לו ^ משרד 

רה"מ: "ההחרגה לא תורגש"

מאת כתב 'המבשר'

הבחירות  על  ההכרזה  מאז 
הממשלה  ראש   ,2018 בסוף 
ימינה  פנייה  ביצע  נתניהו  בנימין 
לסי־ לאפשרות  בחיוב  והתייחס 
פוח שטחים ביהודה ושומרון, ואף 
האמריקאית  ההכרה  את  קידם 
הגולן,  ברמת  ישראל  בריבונות 
מסוימים  במצבים  כי  נראה  אך 
לפשרות  הממשלה  ראש  מוכן 
אמש  דיווח  פי  על  זה.  בתחום 
לח־ נתניהו  צפוי   ,'13 ב'החדשות 
נרחב  כלכלי  סחר  הסכם  על  תום 
על  כאשר  הדרומית,  קוריאה  עם 
פי דרישת סיאול, בהסכם יצוין כי 
הוא לא יחול בהתנחלויות ביהודה 

ובמזרח  הגולן  ברמת  ושומרון, 
ירושלים.

מעו־ נתניהו  הדיווח,  פי  על 
לקוריאה  יולי  בסוף  לצאת  ניין 
על  ולחתום  ויפן  הדרומית 
המדינות,  בין  שגובש  ההסכם 
המדינה  לקופת  שיכניס  הסכם 
הייצוא  את  ויעודד  מיליארדים 
הדרומית.  לקוריאה  הייבוא  ואת 
לס־ התנגדה  ישראל  בעבר 

ההתנחלויות  את  שמחריג  עיף 
לעיכוב  שהוביל  דבר  מההסכם, 
הנסיעה  לקראת  אך  בחתימתו, 
שטחים  להחריג  נתניהו  הסכים 
זאת  ובמקום  מההסכם,  אלה 
להסכם,  הסתייגות  מכתב  לצרף 
בין  יש  כי  מבהירה  ישראל  בו 

בנוגע  הסכמה"  "חוסר  הצדדים 
לסעיף.

במשרד ראש הממשלה הגיבו 
לכתבה וטענו כי "בפועל לא יהיה 
ההתנחלויות  בין  בהסכם  הבדל 
שההסדרים  כיוון  הארץ  לשאר 
האיחוד  שמול  לאלו  דומים  יהיו 
יש  אחרות".  ומדינות  האירופי 
מההסכמים  ברבים  כי  לציין 
למ־ ישראל  בין  הבינלאומיים 

סעיפים  ישנם  אחרות  דינות 
ההתנחלויות,  את  שמחריגים 
ומשפה  מפצה  ישראל  ומדינת 
על  בהתנחלויות  העסקים  את 
ההפסדים הנגרמים להם כתוצאה 
תקציב  חשבון  על  מהחרגתם, 

המדינה.

סיאול בירת קוריאה הדרומית

במסגרת דיון בנושא בטחון בכבישי יו"ש:

סמוטריץ': "המוות בכבישים 
לא מבדיל בין דם לדם"

מאת דוד שמואלי

שר התחבורה זימן דיון אתמול 
דיון עומק בנושא זהירות בדרכים 

ביהודה ושומרון.
מקצוע  גורמי  השתתפו  בדיון 
משרד  התחבורה,  ממשרד  של 
פנים,  לבטחון  משרד  המשפטים, 
יו"ש,  לענייני  הבטחון  שר  יועץ 
מפקד את"ן וכן נציגים נוספים של 
המשטרה, נתיבי ישראל, הרלב"ד 

ונציגות 'שומרי הדרך'.
מסוגו",  ראשון  דיון  "זהו 
"כמות  סמוטריץ'.  השר  אמר 
הם  יו"ש  בכבישי  ההרוגים 

בישראל  למצב  מעבר  הרבה 
על  מתקבל  בלתי  וזה  הקטנה 
הדעת. מדובר בחיי אדם ואין זמן 

למשחקים". 
הפ־ כל  נפרשו  בו  דיון  לאחר 

ערים והבעיות מהם נובעים גורמי 
מה־ המקצוע  אנשי  מפי  הסיכון 

סמוטריץ'  השר  השונים  משרדים 
סיכם כי "יש פערים ונדרש תיקון. 
ולא  טופלו  שלא  לקויות  תשתיות 
הקיים,  הנוסעים  לנפח  בהתאמה 
בעיות אכיפה אל מול האוכלוסיה 

הערבית ועוד". 
הנדר־ התיקונים  מופו  בדיון 

להגביר  מנת  על  אלוף  בצווי  שים 

נהגים  מול  אל  ההרתעה  את 
האחריות  העברת  עבריינים, 
לאגף  הבינעירוניים  בכבישים 
התנועה ומתן מענה לשיפור תש־
תיות בטווח הקצר ובטווח הבינוני 

ארוך.
"פגע  הוסיף:  סמוטריץ  השר 
תאונות הדרכים הוא פגע רע בכל 
חמור  המצב  יו"ש  בכבישי  הארץ. 
לא  בכבישים  המוות  יותר.  עוד 
מתכוון  אני  לדם.  דם  בין  מבדיל 
במלוא  הזה  הנושא  את  לקחת 
הרצינות ובע"ה לעשות כל מאמץ 
במספר  דרסטי  לצמצום  להביא 

ההרוגים".

איגוד לשכות המסחר לראש הממשלה ולשר האוצר: 
"לבטל את התכניות ההורסות עסקים קטנים"

מאת שלמה גרין

שוק  על  בנויה  חזקה  "כלכלה 
זוהי  הבסיס.  זהו  חזק.  מקומי 
להגיע  יכולות  מדינות  התשתית. 
אב־ לרמת  וגם  גבוהה  יצוא  לרמת 
הוא  חזק  מקומי  שוק  גבוהה.  טלה 
חזקה.  לכלכלה  והתשתית  הבסיס 
האחרון  בעשור  צמחה  ישראל 
המ־ התוצר  מרשימים.  בממדים 
קומי 367 מיליארד. התוצר לנפש 
הישגים  אבל  לשנה.  דולר   38,500
בניהול  החכמה  בסכנה.  הם  אלה 
להיאבק  לא  זה  לאומית –  כלכלה 
לזהות תהלי־ אלא לדעת  במשבר, 
כים המובילים למשבר". כך אומר 

איגוד  נשיא  לין,  אוריאל  עו"ד 
בכנס  שהשתתף  המסחר,  לשכות 
דה  של  ובינוניים  קטנים  עסקים 

מרקר.
העסקים  "מרבית  לדבריו, 
מו־ אינם  בישראל  והעובדים 

בהייטק.  או  בתעשיה  עסקים 
המסחר  של  הגדול  המרחב  בכל 
כאן  בנו  אנשים  והשירותים 
מה־ פרוטה  לקבל  מבלי  עסקים 

מהטבות  ליהנות  ומבלי  מדינה 
את  משלמים  הם  ההיפך,  מס. 
תוכל  שהמדינה  כדי  המס  מלוא 
לחברות  מס  הטבות  להעניק 

החזקות".
לין הוסיף כי "יש לנו בישראל 
עס־ גדול. 56,000  קמעונאי  מגזר 

אלה  מהם  חלק  קמעונאיים.  קים 
יחד  המעסיקות  הביגוד,  רשתות 
למעלה מעשרות אלפים עובדים. 
ברחובות.  מצויה  המסה  אבל 
עסק  היא  חנות  כל  רחוב.  חנויות 
של  קיום  בסיס  נפרד.  קמעונאי 
בעלי  הם  מהם  אחוז   62 משפחה. 
שקל.  מיליון  עד  של  שנתי  פדיון 
עבודה  מקומות  יוצרים  הם 

ל־300,000 איש.
כיום  האלה  "העסקים 
בדפוסי  שינוי  נוכח  מאוימים 
היבוא  אחר  הנהירה  הצריכה. 
האונליין  ענקיות  כניסת  המקוון. 
להם  עוזרת  כיצד  שלנו.  לשוק 
במדינה בשעה קשה זו? – פטפו־

טים על סיוע במימון וכמעט הכל 
אותם.  להכשיל  שואפים  כאילו 
המע"מ  מלוא  את  משלמים  הם 
במשלוחים  החוץ  ספקי  אחוז.   17
מע"מ  משלמים  לא  דולר   75 עד 
משלוחים.  לפצל  ואפשר  בכלל. 
הם צריכים לעמוד בדרישות מכון 
התקנים. הם צריכים לשאת בנטל 
לשאת  צריכים  הם  הרגולציה. 
בחוקיות היבוא. ואילו ספקי החוץ 

פטורים מכל אלה.

נחתם  בכך,  די  שלא  "וכאילו 
המאפ־ אישי,  יבוא  צו  לאחרונה 

עד  ברבעון  יחידות  לייבא 30  שר 
לערך של 1,000 דולר. הווה אומר 
 4,000 עד  של  בערך  יחידות   120
יבוא  אישי.  יבוא  לא  זה  דולר. 
לשימוש  יבוא  זה  כהגדרתו  אישי 
עצמי ובכמות סבירה. את כל המ־

סה הזו אפשר לייבא מבלי לשלם 
מע"מ, ומבלי לעמוד בדרישות של 
שאפשר  שום  על  התקנים,  מכון 

לפצל משלוחים.
מקבילה  מערכת  בונים  "כך 
יבוא  בלבוש  מסחרי  יבוא  של 
ענק  פיתוי  יוצרים  וכך  אישי. 
מקביל  שחור  שוק  להקמת 
בטרם  ממס.  הפטור  ללגיטימי 
לע־ כדי  תכניות  מגבשת  המדינה 

שהיא  כדאי  קטנים,  לעסקים  זור 
תבטל את התכניות ההורסות את 
העסקים הקטנים. אני פונה לראש 
הממשלה ושר האוצר ואומר לכם, 
תכניות  מעצבים  שאתם  שלפני 
לעידוד העסקים הקטנים, תבטלו 
הע־ את  ההורסות  התכניות  את 
מבקשים  לא  הם  הקטנים.  סקים 
סיוע,  מבקשים  לא  הם  פרוטה, 
הם  מס,  הטבות  מבקשים  לא  הם 
המגיעה  היסוד  זכות  את  דורשים 
להם – שוויון בתנאי התחרות מול 

ספקי החוץ".
הצריכה  כי  מוסיפים  באיגוד 
הפרטית מהווה 75 אחוז מהתוצר 
היא  הפרטית  "הצריכה  העסקי. 
מנוע הצמיחה החשוב ביותר. ואנו 
עושים כל מה שאפשר לתעל את 
הצריכה הפרטית החוצה. פוגעים 
בעסקים קטנים. פוגעים בצמיחה. 
כשכל  המדינה.  מהכנסות  גורעים 
שאין  משום  נחוץ,  בלתי  כבר  זה 
האישי.  היבוא  את  לעודד  צורך 
וגם  תנופתו,  במלוא  כבר  הוא 
זול  יהיה  הוא  ממע"מ  הפטור  בלי 

יותר".

סקר בארה"ב: רוב האמריקאים תומכים בישראל 
ואומרים שתנועת ה־BDS היא אנטישמית

75 אחוז מהנשאלים הסכימו כי האינטרס של ארה"ב הוא לשמור על ישראל כבעלת בריתה הקרובה ביותר 
במזרח התיכון

מאת א. למל

תומכים  האמריקנים  "רוב 
הם  ישראל.  עם  קרובים  ביחסים 
 BDSה־ שתנועת  מאמינים  גם 
מסקר  עולה  כך  אנטישמית",  היא 
פוליטי  מכון  הדסון,  מכון  שפרסם 
בוושי־ שמרכזו  שמרנית  לחשיבה 
כאלף  כלל  הסקר  מדגם  נגטון. 

מצביעים אמריקאים.
קטן,  אמנם  רוב,  הסקר,  לפי 
ביחסים  תומך  אמריקנים  של 
קרובים עם ישראל, וגם מאמינים 
שתנועת ה־BDS היא אנטישמית. 
היתה  הנסקרים,  מבין 
יש־ של  חיובית  דעה  ל־51% 
דעה  היתה  ל־21%  רק  ראל; 

הס־ מהנשאלים   75% שלילית. 
ארה"ב  של  האינטרס  כי  כימו 

כבעלת  ישראל  על  לשמור  הוא 
במזרח  ביותר  הקרובה  בריתה 

התיכון.
רק קצת פחות מ־60% הסכימו 
אנטיש־ אירועים  כי  האמירה  עם 

מיים מתרחשים היום יותר מאשר 
את  האשימו   37% שנה.   15 לפני 
הש־ בגאות  המוסלמים  הקיצונים 

האשימו   28% היהודים;  נגד  נאה 
את הימין הקיצוני; 22% האשימו 

את השמאל הקיצוני.
האשימו  הרפובליקנים  רוב 
הדמוקרטים  רוב  המוסלמים,  את 
טענו כי האשמה לעליה באירועים 
הע־ תנועות  של  היא  אנטישמיים 

ליונות הלבנה, הימין האלטרנטיבי 

והנאצים.
הציג  מקלפלין  ג'ון  הסוקר 
סו־ של  בכנס  הסקר  ממצאי  את 

שדנו  ומומחים  חוקרים  קרים, 
בגל האנטישמיות הגואה במערב. 
קאר,  ס.  אלן  היה  האורחים  בין 
המחלקה  של  המיוחד  השליח 
נגד  ומאבק  למעקב  המדינית 
סילבר,  מיטשל  האנטישמיות; 
המודיעין  מחלקת  מנהל  לשעבר 
מחבר  וייצמן,  ומארק   ;NYPDב־
הספר החדש 'שנאה: עליית האנ־

טישמיות בצרפת'.

BDS הפגנה בעקבות גינוי על תנועת החרם
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