
לבית  נלקח  בתמוז  י'  בשב"ק 
עולמו לאחר מחלה ממושכת אחד 
ובר  אוריין  בר  ירושלים,  מיקירי 
לא־ פזרונו  בצדקת  הנודע  אבהן, 
הל־ השל  יהושע  ר'  הרה"ח  לפים, 

פרין זצ"ל, כשהוא בן פ"ה שנים. 
את ראשית חינוכו לתורה ול־

חסד ספג בבית אביו ואמו, הרה"ח 
ר' זאב דב זצ"ל וזוגתו לבית משפ־

חת אייזן ע"ה, שהיו שניהם יראים 
ושלמים ובעלי מסי"נ למען הזולת 
רבוה"ק  מצאצאי  מופלא.  באופן 
הגה"ק ר' יחיאל מיכל מזלוטשוב, 
'אור  ובעל  התניא  בעל  לשמים' ולמעלה בקודש זיע"א. אדמו"ר 

חיי  בישיבות  למד  המנוח 
לעולם  כשיצא  וגם  וחברון,  עולם 
תל־ על  לשקוד  המשיך  העסקים 
מודו, עלה ונתעלה במעלות התו־
רה והיראה וזכה ללמוד בחברותא 

עם גדולי ראשי הישיבות. 
במסגרת עסקיו ניצל ללא הרף 
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בחבילת נדוניה 
 זכו אליעזר ולאה 

ליפשיץ מביתר 
עלית

בחדר שינה 
קומפלט

זכה אבנר גרבי 
מאור יהודה

בספריה
מלכותית

זכה מאיר לרדו
מבני ברק

במערכת ישיבה 
יוקרתית 

זכה אלי סלע 
מבית שמש

במצלמה איכותית 
זכה טרנר חיים 

יצחק
מביתר עלית

בחופשה לכל 
המשפחה

זכתה יהודית
אביטל מירושלים

במכונת תפירה 
זכתה נחמה לאה 

אקשטיין
מטבריה

בפאה
יוקרתית

זכה אריה וולר 
מארה"ב

בעיצוב אדריכלי 
זכו דוד חיים 
ואסתר מלכה 

מאשדוד

ביעוץ משכנתא 
זכה 

הלל ברק 
מלוד

בעוזרת בית לשנה 
זכתה 

ציפי קרסניצקי 
מכרמיאל 

בהוברבורד חשמלי 
זכתה

חיה מרקו
מזכרון יעקב

בחסות:

3
1,600,000
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אין צורך בהרשמה!

 בס"ד

 י רביעע , יוםםיוםםהה
 00::221--3300::1199בין השעות: 

העיירע"י  ראש  ירושליםםסגן
רבהה

ר הע ראש רושלסגן
 הי"ו יוסף דייטטשרב

 , מחזיק תיק שפ"עע
 חבר בוועדה המחוזית לתכנון ובניהה

 והממונה על המע"ר החרדיי
 

 קבלת הקהל תתקייםם
 ביאלהה מוסדותתבמשרדי 

 , ירושליםם55יעקובזון רח' 
 --11ה קוממ

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

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

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

6771016@gmail.com

מכלית נפט נעלמה במפרץ הפרסי: 
החשד המיידי נופל על איראן

המכלית נסחפה לשטחי המים הטריטוריאליים של איראן ומאז נותק עמה הקשר 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האמי־ מאיחוד  נפט  מכלית 
השבת  מוצאי  מאז  נעדרת  רויות 
בכלי  אתמול  דווח  כך  האחרונה. 
באיחוד  האמריקאים.  התקשורת 
האמירויות העדיפו שלא לאשר או 
בכיר  ואילו  הדיווח,  את  להכחיש 
אמריקאי אמר לכלי התקשורת כי 
החשד המיידי נופל על איראן, וכי 
ארה"ב שוקלת את צעדיה בנושא. 

נעה  המכלית  הדיווח,  פי  על 
מבחריין  הפרסי  המפרץ  במימי 
היא  האמירויות.  איחוד  לכיוון 
שייכת  אך  פנמה,  דגל  תחת  שטה 
מס־ ועושה  האמירויות,  לאיחוד 
מהמ־ נפט  העברת  של  קבוע  לול 

פרץ לאיחוד האמירויות. 
כלשהו  בשלב  כי  נמסר,  עוד 
הט־ המים  אל  המכלית  נסחפה 

וכעבור  איראן,  של  ריטוריאליים 
המש־ המכשירים  נותקו  מה  זמן 
לא  מאז  מיקומה.  על  מידע  דרים 
או  המכלית  עם  קשר  שום  נוצר 
לעשות  הנסיונות  וכל  אנשיה,  עם 

זאת נכשלו. 
לכלי  אמר  האמריקאי  הבכיר 
התקשורת כי החשד הוא שאיראן 
בסתר,  המכלית  על  השתלטה 

היום: שרב כבד עם תנאי חום קיצוניים
משעות הצהריים יישבר השרב והרוחות יתחזקו

מאת חיים מרגליות

צפוי  הצהריים  לפני  היום 
חום  ועומס  משמעותי,  שרב 
צפי לתנאים קיצוניים.  עם  כבד 
לה־ צפויה  האוויר  במזג  תפנית 
הצהריים,  משעות  החל  תרחש 
והתגברות  השרב  שבירת  עם 

הרוחות.
הבוקר  משעות  החל 
השירות  צופה  המוקדמות, 
המטאורולוגי כי הטמפרטורות 

וייעשה  ניכרת  במידה  תעלנה 
ישררו  האזורים.  ברוב  שרבי 
קיצו־ עד  כבדים  חום  עומסי 
סכנה  בחובם  הטומנים  ניים, 
נפרדת  ידיעה  (ראו  ממש  של 
החירום  גופי  היערכות  על 
בהד־ ישבר  השרב  ח').  בעמוד 

הרוחות  הצהרים,  משעות  רגה 
בעיקר  אובך  ויתכן  יתחזקו, 

בדרום הארץ. 
כבר  חמישי,  יום  מחר, 
יהיה  משמעותית.  הקלה  תחול 

תחול  נאה.  עד  חלקית  מעונן 
בטמפרטורות  ניכרת  ירידה 
רגילות  להיות  תשבנה  והן 
יתכן  הבוקר  בשעות  לעונה. 
בצפון  קל  גשם  עד  טפטוף 

הארץ.
עד  בהיר  יהיה  שישי  ביום 
קלה  ירידה  עם  חלקית  מעונן 
יהיה  בשבת  טמפרטורות.  של 
ללא  בהיר  עד  חלקית  מעונן 
והן  בטמפרטורות  ניכר  שינוי 

תהיינה רגילות לעונה.

הערב יומא דהילולא של 
ה'אור החיים' הקדוש זי"ע

אלפים יחלו לנהור אל הציון היום, ערב ההילולא, ומחר לאורך כל יום ההילולא 
לתפילה ולהעתרת בקשות לרפואה וישועה

מאת כתב 'המבשר'

החל  ינהרו  ישראל  בית  המוני 
ה'אור  של  קדשו  לציון  מהערב 
יומא  לרגל  זי"ע  הקדוש  החיים' 
לחודש  ט"ו  מחר  החל  דהילולא 

תמוז.
זה  קודש  ציון  ומתמיד  מאז 
בית  לכל  תלפיות  תל  מהווה 
שיח  לשפוך  המגיעים  ישראל 

ותחינה לפני בורא עולם לישועתן 
של  בזכותו  ישראל  של  וגאולתן 
מו־ סיפורי  כאשר  המערבי',  ה'נר 

פת ידועים בקרב הצבור מישועות 
שזכו להמשיך בזכות התפילה ליד 

ציונו הק'.
ההילולא,  יום  של  זה  נעלה  יום 
להתכנ־ ישראל  בקהילות  מוקדש 

מתבוננים  בהן  והתוועדויות  סויות 
ה'אור  בפירוש  בתורתו  ומתעמקים 

החיים' על התורה, הנלמד ע"י המוני 
וקדושי  צדיקי  כאשר  ישראל,  בית 
חשיבות  בשגב  מאד  הפליגו  עליון 
כס־ גם  המהווה  הק'  חיבורו  לימוד 

גולה לישועות רבות.
בקהילות  יערכו  ומחר  הערב 
עם  ברוב  הילולא  סעודת  ישראל 
רבנים  אדמו"רים  בהשתתפות 
ומשפיעים שיעלו את זכרו הטהור 
ויעסקו בלימוד מתוך ספריו הק'. 

בעקבות פעילותו הנמרצת של סגן ראש העיר הרב יוסף דייטש:

לראשונה: עיריית ירושלים מתקצבת את ההיערכות 
לקליטת הרבבות בציון ה'אור החיים' הקדוש 

מאת מאיר קליין 

מרן  של  ההילולא  יום  לקראת 
הק',  החיים  האור  ישראל  קדוש 
נוטלת  ומחר,  הערב  יחול  אשר 
הראשונה  בפעם  ירושלים  עיריית 
וההיערכות  בהכנות  פעיל  חלק 
הציון  במתחם  הרבבות  לקליטת 

הקדוש, בהר הזיתים. 

סגן  של  מיוחד  בהישג  מדובר 
דייטש,  יוסף  הרב  העיר  ראש 
שפעל מול ראש העיר משה ליאון 
מיוחד  עירוני  תקציב  להשגת 
לקליטת ההמונים העולים לציון. 
ובה־ העיר  ראש  עם  בתיאום 

המיוחד  התקציב  אושר  נחייתו 
ברובה  הלוגיסטית  וההיערכות 
ממומנת על ידי עיריית ירושלים. 

דייטש  הרב  העיר  ראש  סגן 
אומר כי ראש העיר רואה חשיבות 
רבה בהשתתפות העיריה באירוע 
שטחי  בתוך  המתחולל  זה  מסוג 
באירוע  מדובר  שכן  ירושלים, 
בעל חשיבות רבה בהיבט הערכי, 
ככזה שמעלה על נס את מורשתה 
של ירושלים ואחת מדמויות ההוד 
לכל  מתוכה  והאירו  בה  שפעלו 

קצווי העולם. 

הארץ  מכל  אנשים  "כשאלפי 
ומהעולם הרחב עולים לירושלים 
הקדוש  ציונו  על  להשתטח  כדי 
הזי־ בהר  החיים  האור  רבינו  של 

תים", אמר ראש העיר לסגנו הרב 
דייטש, "זהו אירוע שאיננו יכולים 
עירונית  כרשות  ממנו  להתעלם 
ועלינו  שנה,  מדי  אותו  המארחת 
ולבטחו־ העולים  לרווחת  לדאוג 

400

הרה"ח ר' יהושע 
השל הלפרין ז"ל

הערב יום ההילולא של כ"ק 
מרן אדמו"ר מקרעטשניף זי"ע
הדים רבים לגליון המיוחד 'בלתי לה' לבדו' שיצא 

לאור ע"י 'המבשר' במלאות יובל שנים להסתלקותו 

תמוז,  ט"ו  חמישי,  יום  מחר, 
ימלאו חמישים שנים להסתלקותו 
של כ"ק מרן אדמו"ר מקרעטשניף 
זי"ע. העליה ההמונית לציון קדשו, 
החיים  בבית  כבוד  מנוחתו  במקום 
עד  ותימשך  הערב  תחל  ברחובות, 
שעות מחר בערב. אל האהל שעל 
יעלו  תלפיות,  לתל  שהפך  קברו, 
ישראל  בית  המוני  זה  רצון  ביום 
לי־ ובתחנונים  בתפלות  להעתיר 

שועות הכלל והפרט.
מחר יום חמישי, בשעות הצה־
ריים יעלה בנו כ"ק מרן האדמו"ר 
שליט"א בראש קהל עדת מרעיתו 
לציון הק' להעתיר בתפילה למען 
הכלל והפרט. לקראת הערב יכנס 
כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א לערי־
היאר־ לרגל  הטהור  השולחן  כת 
כ"ק  יסיים  הטיש  במהלך  צייט, 

מנחם צבי יעקאב
בהרה"ג אליהו זאב שליט"א

ישיבת אורייתא י-ם
בני ברק

בילא גרינבום 
בהר"ר יוסף צבי  הי"ו
סמינר סאטמר לונדון
לונדון

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום ד', י"ד בתמוז תשע"ט

שלום פייג
בהר"ר יהודה צבי הי"ו 

ישיבת תורה לשמה 
רמת ויז'ניץ חיפה 

חנה דבורה תפילינסקי
בהר"ר דן מנשה
סמינר בית יעקב הישן

ירושלים 
ם י ש ר ו א מ

בס"ד, אור ליום ד', י"ד בתמוז תשע"ט

היום הילולת כ"ק מרן אדמו"ר 
בעל 'נחל יצחק' מזוטשקא זי"ע
במלאות י"ט שנים לעלותו לגנזי מרומים י"ד תמוז 

תש"ס – תשע"ט 
הי"ט  דהילולא  יומא  חל  היום 
'נחל  בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
שעלה  זי"ע,  מזוטשקא  יצחק' 
שנים,  י"ט  לפני  בסערה  השמימה 

ביום י"ד תמוז תש"ס.
לרגל יומא דהילולא התאספו 
תלמידים  מעשה  ואנשי  חסידים 
בצלו  שהסתופפו  ומקושרים 
הקדוש של בעל ההילולא והועלו 

זכרונות קודש משולי אדרת איש 
ונפ־ חולל  אשר  אותות  האלקים, 
לאות אשר הראה למען דעת כי ה' 
אלקים אין עוד, ובמשנתו הבהירה 

אשר הותיר אחריו.
בבית מדרשו של בעל ההילו־

לא בבני ברק התאספו אמש קהל 
מרן  כ"ק  נכדו  בראשות  החסידים 

בהשתתפות כ"ק אדמו"ר מקאליב שליט"א

הערב יתקיים מעמד 'כתר הוראה' 
לעשרות אברכים ב'בית של תורה'

תמוז  לט"ו  אור  הערב, 
של  רבה  דהילולא  יומא  הבעל"ט, 
ית־ זיע"א,  הקדוש  החיים'  ה'אור 

קיים אי"ה המעמד התורני הנכבד 
המדרש  בית  בהיכל  הוראה',  'כתר 

חייל ירה לעבר מחבל שניסה 
לדרוס חיילים בכניסה לטול כרם
לא היו נפגעים ^ שמונה חשודים במעורבות 

בפעילות טרור נעצרו במבצע משותף
מאת כתב 'המבשר'

שני  ביום  ירה  צה"ל  חייל 
שני־ פלסטיני  רכב  לעבר  בערב 

לעיר  בכניסה  חיילים  לדרוס  סה 
בקרב  נפגעים  היו  לא  כרם.  טול 

הכוחות.

  המשך בעמ' ו
  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו



יום רביעי, י"ד בתמוז תשע"ט | המבשר | עמוד ב

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

דילמה קשה
נתניה  הממשלה  ראש  של  אתמול  המייסרת  הפגישה 
זכו  לא  שיקיריהן  ושאול  גולדין  השכולות  והמשפחות 
להגיע לקבר ישראל ומשפחות מנגיסטו וא־סייד שבניהם 
עברו מרצונם לעזה ואינם מורשים לחזור הסתיימה בכעס 
המדינה  בחיי  מצב  מדגימה  היא  המשפחות.  של  גדול 
שבו מתעמתים אינטרסים מנוגדים בין משפחות שכולות 
מדיניות  שמנהלת  ממשלה  לבין  חטופים  משפחות  או 
הפרט.  זכויות  פני  על  הכלל  טובת  את  מעדיפה  שלעתים 
ממשלה שולחת חיילים למלחמה ביודעה שלא כולם ישובו 
האויב  שתובע  במחיר  לעמוד  מוכנה  תמיד  ולא  לבתיהם 
תמורת החזרת ארונות לוחמים או שבויים חיים. ואכן אך 
טבעי ומובן שאמו של הדר גולדין הי"ד האשימה כשעזבה 
מטרת  "כל  הממשלה  ראש  עם  הפגישה  את  במחאה 
הפגישה היתה להשתיק את המשפחות רגע לפני ציון יום 
השנה לצוק איתן". ואילו מטעמו של ראש הממשלה נמסר 
כי הוא מבין את כאב המשפחות וימשיך לעשות הכל כדי 
להשיב את הבנים הביתה". ובאמת שני הצדדים צודקים. 
המשפחות שאינן מוכנות להסכים לכל הסבר מדוע 'הבנים 
אינם שבים' והממשלה שאינה מוכנה לשלם את התמורה 

שארגוני הטרור תובעים. 

התנתקות  מאז  מתקיים  בעזה  חמאס  לבין  ישראל  בין 
מחבל קטיף מצב של סף מלחמה. בצד תקופות ממושכות 
נתניהו  ומבצעים.  עימותים  של  התפרצויות  יש  שקט  של 
מעימות  מחיר  בכל  כמעט  הימנעות  של  מדיניות  מוביל 
להגיע  היא  השאיפה  כוללת.  למלחמה  להגיע  עלול 
מצד  וההתגרויות  הטרור  הפסקת  שפירושה  להסדרה 
עדיין  מוקדם  שני.  מצד  והסנקציות  המצור  והקלת  אחד 
ארוכה  לתקופה  תביא  הזאת  התפיסה  כמה  עד  לדעת 
ניתן  שלא  ברור  עתה  כבר  אך  הגבולות.  על  שקט  של 
קבלת  ללא  השבויים  ואת  החיילים  עצמות  את  להחזיר 
דרישות חמאס לשחרור המוני של רוצחי חמאס הכלואים 
כי  מוכיח  השנים  במשך  שהצטבר  המר  הנסיון  בישראל. 
שחרור מחבלים במסגרת חילופי שבויים מביא לשפך דם. 
הורי  או  השכולות  המשפחות  שלחץ  ככל  כי  התברר  גם 
מקשיח  הדבר  גובר,  שליט,  במקרה  שהיה  כפי  השבויים, 
השתקת  שדווקא  הוא  הפרדוקס  הטרור.  ארגוני  מדת  את 
חילופין  לעסקת  להביא  אמורה  חשאית  ופעילות  הנושא 

טובה יותר.

השכולים  ההורים  מן  לדרוש  אפשר  אי  הצער  למרבה 
דווקא  כי  הממשלה  לראש  להאמין  השבויים  וממשפחות 
הצלת הרצועה ממשבר הומניטארי והחלשת הטרור יקדמו 
הסדר להחזרת הבנים בתנאים שישראל תוכל לעמוד בהם. 
לבנון  מלחמת  מנעדרי  הי"ד  באומל  זכריה  עצמות  השבת 
הרף  ללא  פועלות  המדינה  מערכות  כי  מוכיחה  הראשונה 
להשבת נעדרים לגבולם. והלוואי ותפילותיהם ייענו ויבוא 

הסוף לסבלם.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

פסק זמן
הספיקו  שנים   13
כדי  בכנסת  להיות  ליחימוביץ 
מהחיים  פרישה  על  להכריז 
אם  דיוק,  ליתר  הפוליטיים. 
פסק  לקחת  דבריה,  את  לצטט 

זמן מהחיים הפוליטיים.
לקבוע  מוגזם  זה  יהיה  לא 
התקשורתית  בקריירה  כי 
שלה הטביעה יחימוביץ חותם 
גדול יותר מזה שהיא מותירה 
בזירה הפוליטית לאחר לכתה. 
עם כל הכבוד לשישים ותשעה 
שמה  על  הרשומים  החוקים 
ישראל  של  החוקים  בספר 
(יבול פרלמנטרי שקשה לזלזל 
את  לסכם  נרצה  אם  כלל),  בו 
שבהן  השנים  עשרה  שלוש 
היתה חלק אינטגרלי מהרוחש 
והמתרחש בפוליטיקה, אפשר 
אחת  בתיבה  להשתמש  יהיה 

בלבד: כמעט.
מונתה  כמעט  יחימוביץ 
בממשלת  האוצר  לשרת 
נכונה  היתה  רק  אם  נתניהו 
בסיטואציה  אליה  להיכנס 
יכולה  בכך  מסוימת. 
מהתפקיד  להיפרד  היתה 
שלה  הנצחי  האופוזיציוני 
באחד  מדיניותה  את  ולממש 
המשפיעים  התפקידים 
להשיב  בחרה  היא  ביותר. 
לפתחה  שהוגשה  להצעה 
ולהסתפק  נחרצת  בשלילה 
ביותר  הגבוה  שהמקום  בכך 
תפקיד  הוא  הגיעה  שאליו 
גם  היא  האופוזיציה.  יו"ר 
לתפקיד  נבחרה  כמעט 
אבי  אבל  ההסתדרות  יו"ר 
והמנגנון,  האיש  ניסנקורן, 
מי  ולכל  לה  להוכיח  הצליח 
שהשלה את עצמו כי איש לא 

יוכל לגייסותיו.
אותה  שהכניס  מי 
פרץ,  עמיר  היה  לפוליטיקה 
שנבחר  לאחר  קצר  זמן 
זה  העבודה.  מפלגת  לראשות 
קרה לאחר ראיון אוהד ותמוה 
על גלי האתר בתכנית שאותה 
תוך  התברר  ואשר  הגישה 
ימים ספורים ככרטיס הכניסה 
העבודה.  למפלגת  שלה 
יחימוביץ  אירוני,  באורח 
זמן  הזירה  את  לנטוש  בחרה 
קצר לאחר היבחרו מחדש של 

פרץ לראשות המפלגה. 
הוכחה  זו  תרצו,  אם 
פרץ  שבחירת  לכך  מצוינת 
למפלגה  מאומה  תורמת  אינה 
ניתנה  לכך  (עדות  האבודה 
אתמול  שפורסם  בסקר  גם 
יותר  לא  למפלגה  שהעניק 
שאבי  כאילו  מנדטים,  מששה 
גבאי רק שינה את שמו לפרץ 

אך נשאר בראשה).
יזכור  החרדי  הציבור 
כמי  יחימוביץ  את  לטובה 
כפוליטיקאית  שהתגלתה 
לפופוליזם  הצטרפה  שלא 
הדת  נגד  ההסתה  של  הדוחה 
לשיתופי  מעבר  ומייצגיה. 
לבין  בינה  שנרקמו  פעולה 
ואשר  החרדית  הנציגות 
ואינטגריטי  יושרה  שיקפו 
מצדה, היא התייצבה לא אחת 
מאבקים  לימין  שתיים  ולא 
של  הנפש  בציפור  שהיו 

היהדות החרדית. 
של  העכור  הגל  מול  אל 
ההמוניים  השבת  חילולי 
בין  גלויה  תחרות  כדי  עד 
בשאלה  אופקים  צרי  חבורת 
יותר  ולטמא  לחלן  מעז  מי 
ביטאה   – הפרהסיה  את 
שאמנם  נגד  משקל  יחימוביץ 
סוציאליים  נימוקים  על  נשען 
מכוחו  אך  דוגלת  היא  בהם 
את  ושוב  שוב  להדוף  ביקשה 
נרמסות  שבה  החושים  קהות 
כך  ואגב  הפרט  של  זכויותיו 
נפגע צו מצפונו באורח אנוש.

שההגה  העובדה  גם 
בתקופתה כיו"ר העבודה הזיז 
מהתחום  השיח  עגלת  את 
והרה  התוחלת  נעדר  המדיני 
הכלכלי,  התחום  אל  האסון 
רבות  בליסטראות  מבורכת. 
משמאל  לעברה  שוגרו 
לא  הדבר  אך  מכך  כתוצאה 
בחירתה  את  לשנות  לה  גרם 

המודעת בהקשר זה.
תיקלט  אם  יגידו  ימים 
התקשורת  בשורות  מחדש 
שיעדיף  מי  יהיה  אז  והאם 
להיזכר לטובה בפרק הפוליטי 

בחייה או להפך.

נתק זמן
ארה"ב  נשיא  שבה  הקלות 
להאמין  מיהר  טראמפ  דונלד 
עם  להידברות  תקוה  יש  כי 

האיראנים, מעוררת דאגה.
מזכיר  זה  רבה  במידה 
הפתטי  הדילוגים  מסע  את 
הצפון  הרודן  עם  מנהל  שהוא 
לצחוק  הממשיך  קוריאני, 
הניסויים  אל  הדרך  כל  עליו 

הגרעיניים.
משדר  אחד,  מצד 
ונחרץ  עקבי  מסר  טראמפ 
ההסכם  ונגד  האיראנים  נגד 
הממשל  בחסות  עמם  שנחתם 
אובאמה.  של  הרואי  קצר 
מצד שני, אם רק נשמע גיהוק 
מטהרן שנדמה לו כחיוך רחב, 
הוא ממהר לראות בו אות של 

כבוד ומוצא מן הסבך.

אין זמן
על  איראן  של  התגובה 
הנפט  מכלית  היעלמות 

מקורית.
לתיקון  נגררה  המכלית 
אמר  מי  פשוט.  כמה  מתבקש. 

שאין לאיראנים חוש הומור.

הערב התכנסות בזוטשקא־ירושלים לרגל יומא דהילולא 
של כ"ק מרן אדמו"ר ה'נחל יצחק' מזוטשקא זי"ע

י"ט  ימלאו  תמוז,  י"ד  היום, 
של  רום  לשמי  להסתלקותו  שנים 
בעל  מזוטשקא  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

'נחל יצחק' זיע"א.
יעלה  הצהרים  בשעות  היום 
שליט"א  האדמו"ר  כ"ק  נכדו 
הק־ לציון  ירושלים  מזוטשקא 
2.00 בשעה  הזיתים  בהר  דוש 

מביהמ"ד  תצא  תחבורה  בצהרים. 
טוב  כי  ברחוב  זוטשקא  דחסידי 

בירושלים.
קהל  יתכנסו  הערב  בשעות 
ברא־ זוטשקא  בית  ואהדי  חסידי 
שליט"א  האדמו"רים  כ"ק  שות 
שמחת  ולרגל  ההילולא  לרגל 
האדמו"ר  כ"ק  לבת  האירוסין 

שע"י  באולם  מירושלים  שליט"א 
טוב  כי  ברחוב  זוטשקא  ביהמ"ד 

13 בעיה"ק.
יושר  מליץ  שיהיה  רצון  יהי 
להתב־ ישראל  כל  ועל  עלינו 

כללית  בישועה  ולהוושע  רך 
שלימה  ולגאולה  ופרטית, 

בב"א.

מליאת הכנסת קיימה דיון פגרה 
בסוגיית כשלון קליטת עולי אתיופיה

ח"כ תמנו שטה: "הזעם נוצר כתוצאה משנים של אפליה"

מאת מאיר ברגר

התכנסה  הכנסת  מליאת 
בעקבות  מיוחד  פגרה  לדיון 
חברי  מ־25  למעלה  של  בקשתם 
לס־ בהצעה  לדון  מנת  על  כנסת, 
דר בנושא "הכשלון הלאומי המ־
תמשך בקליטת יהודי אתיופיה".
אד־ יואל  יולי  הכנסת  יו"ר 

כי  הדיון  בפתח  אמר  לשטיין 
לשילוב  די  עשתה  לא  המדינה 

האוכלוסיה האתיופית. 
שאנחנו  ביושר  לומר  "צריך 
עשינו  לא  וכמדינה  כחברה 
שילובם  למען  הנדרש  כל  את 
של  הרחב  במובן  ובמיוחד 
משכנתא  של  במובן  לא  המילה, 
של  במובן  אלא  אחרת,  או  זו 
גזענית  לפעמים  התייחסות 
אנשים  כלפי  מתנשאת  לפעמים 
ולכן  שלהם,  העור  צבע  בגלל 
מקיימים  שאנחנו  מאוד  חשוב 
להבין  צריך  הזה.  הדיון  את 
הכנסת  מליאת  המורכבות.  את 
הסוגיות  את  ללבן  המקום  היא 
של  תשובה  שאלה  לכל  כשאין 
אמר  משמעית",  חד  אחת  שורה 

אדלשטיין.
טען  גנץ,  בני  לבן,  כחול  יו"ר 
הקושי  כי  להבטיח  ניתן  לא  כי 
שייקח  מעריך  "אני  מיד.  יגמר 
יהיה  שלא  עד  זמן  הרבה  עוד 
שום הבדל ושום פער. ובכל זאת, 
מורשת  הוא  לציון  העדה  מסע 
אדירה מבחינה היסטורית. שאו 
הבינו  מורשתכם.  את  בגאווה 
נמשך  הוא  הושלם.  לא  שהמסע 
הממתינים  כאלו  עדיין  יש  כי 
את  להמשיך  צריך  כי  לעליה, 
לאבד  לכם  אסור  וכי  הקליטה 
נעלמת,  כשהתקוה  התקוה.  את 
לאלי־ והדרך  משתלט  התסכול 

אופן,  בשום  קבילה  בלתי  מות 
הופכת להיות קצרה ומסוכנת".

נאום  נשאה  שטה  תמנו  ח"כ 
לא  הקהילה  בני  כי  טענה  שבו 
"הילדים  מוגנים.  מרגישים 
שלנו הולכים לפארק או ברחוב 
כל  כמו  מוגנים  שהם  בטוח  ולא 
בן  שלי  הילד  האחרים.  הילדים 
ארבע  לגיל  כשיגיע  אבל  שבע 
שולחת  שאני  מצב  אין  עשרה 
אותו לפארק בשעה אחת עשרה 
בלילה, לא יקרה. זה רק ענין של 
זמן עד שאנחנו שוב נעמוד מול 
מראות של כעס וכאב וזעם שמ־

תפרץ על פני השטח בדיוק כמו 
ביום שלישי שעבר. הזעם שנוצר 
אפליה  של  שנים  של  תוצר  הוא 
אמרה  קשה",  ורמיסה  וגזענות 

הח"כ.
היא סיכמה את דבריה: "אני 
דורשת מראש הממשלה להקים 
למקרה  חיצונית  חקירה  ועדת 
משבר  בגלל  שופט  בראשות 
עם  שקורה  מה  כל  ועל  האמון 
מראש  דורשת  אני  הקהילה. 
חקירה  ועדת  שיקים  הממשלה 
ממלכתית לטענות של הקהילה, 
שקורה  מה  על  אלא  בעבר  לא 
ועדת  מצריך  לא  זה  אם  היום. 
חקירה ממלכתית אני לא יודעת 

מה כן".
יואב  והקליטה  העליה  שר 
גלנט השיב בשם הממשלה ועם 
קריאות  נשמעו  דבריו  תחילת 
האורחים,  יציע  מכיוון  מחאה 
ידי  על  מהאולם  הוצאו  וחלקם 

הסדרנים.
בתשובתו  אמר  גלנט  השר 
אדישים  להישאר  אפשר  כי "אי 
נוכח הכאב העצום הנובע ממוות 
מיותר של נער צעיר. אני מאמין 
בפרשה  האמת  לחקר  שנגיע 

במשטרה  הלקחים  ויופקו  הזו 
על  האחראיים  ובמשרדים 
לא  כאלה  שאירועים  מנת 

יישנו".
"שילובם של יוצאי אתיופיה 
הוא אחת מאבני העשיה המרכ־
שנות  מאז  ממשלה  כל  של  זיות 
משרד  כמעט  אין  השמונים. 
למען  מעשיה  שנעדר  ממשלתי 
במ־ העדה.  בני  וקליטת  שילוב 
כו־ תכנית  היתה  לא  שנים  שך 
ללת אחת לשילוב בני העדה וכל 
בגזרתו.  פעל  ממשלתי  משרד 
בראשותו  הנוכחית  הממשלה 
של בנימין נתניהו, גיבשה תכנית 
ממשלתית כבר ב־2015, לקידום 
אתיופיה.  יוצאי  של  שילובם 
מהלך  בסיס  על  גובשה  התכנית 
ביוזמת  ציבור,  שיתוף  של  רחב 
המשרד לעליה וקליטה ובהיקף 
במסג־ שקלים.  כמיליארד  של 

הממשלה  אישרה  התכנית  רת 
המגדירות  החלטות  של  סדרה 
תחו־ הממשלה  משרדי  לכלל 

לטובת  תקציבים  אחריות,  מי 
הלימודים  בתחומי  העדה  בני 
וההשכלה, התעסוקה והכלכלה, 
החינוך הבלתי פורמלי, השירות 
הקהילה,  המשפחה,  בצה"ל, 
אמר  צעירים",  לזוגות  והדיור 

השר גלנט.
"תפקיד  כי  הדגיש  הוא 
הממשלה אינו מסתיים באישור 
ברא־ שרים  ועדת  ההחלטות. 

עוקבת  הממשלה  ראש  שות 
התכ־ ביצוע  אחר  קבוע  באופן 
נית וכל אחד מהמשרדים מחויב 
ועדת  באמצעות  מעקב  לבצע 
הם  מחבריה  שמחצית  מעקב 
שאינם  אתיופיה  יוצאי  אזרחים 
בתחום  ומצויים  ממשלה  עובדי 

העיסוק של המשרד".

ח"כ הרב ישראל אייכלר במליאת הכנסת:

"נצא למלחמת חורמה נגד כל 
מי שיסית נגד הציבור החרדי"
ח"כ הרב טסלר התייחס בנאומו לאירוע שבו שוטר הכה באכזריות נער 

חרדי הסובל ממוגבלות ולאירוע נוסף שבו שוטר משך בפאותיו של מפגין 
חרדי מבית שמש באופן משפיל: "לשים קץ לתופעה המבישה"
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מיוחד  פגרה  דיון  במהלך 
תופעת  אודות  הכנסת  במליאת 
הגזענות כלפי העדה האתיופית, 
אייכלר  ישראל  הרב  ח"כ  הזכיר 
הערבים  של  שלזכותם  בעוד  כי 
ועולי אתיופיה קיים חוק נגד גז־
ענות והסתה לגזענות שמאפשר 
בגזע־ כלפיהם  שנוהג  מי  לתבוע 
נות, כלפי החרדים אין הגנה כזו.

הערבים  של  "לזכותם 
גזע־ נגד  חוק  קיים  והאתיופים 
שמאפשר  לגזענות  והסתה  נות 
בגז־ כלפיהם  שנוהג  מי  לתבוע 
אין  לחרדים  זאת  לעומת  ענות. 
הגנה כזו מאחר ששופט העליון 
ויורשיו  רובינשטיין  אליקים 
ואי  גזע  אינם  שהחרדים  קבעו 
אפשר להחיל עליהם את ההגנה 

שבחוק למניעת גזענות", אמר.
הוסיף  אייכלר  הרב  ח"כ 
החרדי  הציבור  נגד  ההסתה  כי 
מהשמאל  רק  לא  היום  נשמעת 
וב־ גם  אלא  כלשונו,  הרפורמי, 

עיקר מצד גורמי ימין.
האווירה  בחסות  לדבריו, 
האש  את  המלבה  התקשורתית 
לעצמן  מתירים  שלם,  מגזר  נגד 
לש־ ופוליטיקאים  ערים  ראשי 
נגד  והשוטרים  העם  את  סות 

החרדים חסרי ההגנה.
הצי־ את  האשים  "ליברמן 
כשאמר  ברצח  החרדי  בור 
הסיבה  כי  התקשורת  בכלי 
אין  כי  היא  נהרגים  שהפועלים 
בניה,  באתרי  פקחים  מספיק 
אלף  שמונה־עשרה  שיש  משום 
הארץ.  ברחבי  כשרות  משגיחי 
ההסתה  דברי  על  לשתוק  אסור 

הפראיים שלו.
שבזמן  לשכוח  גם  ''אסור 
אלפי  יושבים  מדבר  שהוא 
ביתנו  ישראל  אנשי  פקידים 
לאייש  דאגו  ואנשיו  שליברמן 

עושים  אינם  והם  רבים  בג'ובים 
מאומה. במקום זאת היו יכולים 
לפחות  או  בניה,  פקחי  להיות 
מקבלים  שהם  בכסף  להשתמש 

כדי לממן פקחים כאלו".
את  הזכיר  אף  אייכלר  הרב 
לעיריית  המשפט  בית  הוראת 
את  להפלות  שלא  עפולה 
"העיריה  הערבים.  המבקרים 
סגרה את הגן העירוני לערבים. 
יאסור  המשפט  שבית  במקום 
בפני  ציבוריים  גנים  לסגור 
ביקש  הוא  שונות,  אוכלוסיות 
זאת  שיעשו  עפולה  מעיריית 
את  מרצונם  ויפתחו  בעצמם 
שבית  הסיבה  לערבים.  הפארק 
דין  פסק  הוציא  לא  המשפט 
החרדי  שהציבור  כדי  מפורש, 
בערים  הזו  מההגנה  ייהנה  לא 
כמו מודיעין שם ראש העיר סגר 
בפניהם את הפארק העירוני. כך 
לה־ גן שרצתה  רמת  גם עיריית 
מהפאר־ ברק  מבני  חרדים  דיר 

ההסתה  של  תוצאה  זו  גם  קים. 
המשתוללת".

ראשי  מצטרפים  "אליהם 
ערים שהגדילו לעשות בשיטות 
ומונעים  גזעניות  בירוקרטיה 
מהחרדים לבוא ולגור בעריהם. 
יש  להם  מהערבים  בשונה 
דין  בפסק  בג"צ  של  החוק  את 
הגנה  שום  אין  לחרדים  קציר, 
אונים  חסרי  עומדים  הם  לצדם. 
הדיור  בתחומי  כמו  ומודרים 
היו  כאילו  והתקצוב  התעסוקה 
סולדת  שהאליטה  מצורעים 

מקרבתם".
"עלינו למחות בעוז ולהוקיע 
לאפשר  אסור  המסיתים.  את 
הנו־ במדינה  לקרות  כזה  לדבר 
לש־ הדמוקרטיה  שם  את  שאת 

שום  ולהדיר  להסית  אסור  ווא. 
שיעשה  מי  אוכלוסיה.  או  מגזר 
מחיר  שישלם  לדעת  צריך  זאת 
נגדו",  חורמה  במלחמת  אישי 

הוסיף.
עלה  טסלר  יעקב  הרב  ח"כ 
ומחה  הפגרה  בדיון  לנאום 
כלפי  המופגנת  הגזענות  על 
"אני  החרדית.  האוכלוסיה 
של  זאת  הזדמנות  לנצל  רוצה 
של  בקליטתם  הכשלון  על  דיון 
לכולם  ולהזכיר  אתיופיה  יהודי 
בעקבות  החל  הציבורי  שהדיון 
כנגד  שוטר  של  נוראה  אלימות 
התנהלות  ושל  אתיופי  נער 
אלימה באופן כללי של שוטרים 
אזרחית",  אוכלוסיה  כנגד  רבים 
חברי  "עלינו,  כי  והוסיף  אמר 
מוסרית  חובה  מוטלת  הכנסת, 
תגובות  נגד  תוקף  בכל  למחות 
שו־ של  סבירות  בלתי  אלימות 

אתיופים  נגד  חרדים,  נגד  טרים 
ונגד אזרחים תמימים". 

בנאומו  טסלר  הרב  ח"כ 
שוטרים  שבו  לאירוע  התייחס 
הכו באכזריות נער חרדי הסובל 
שבועות  כמה  "לפני  ממוגבלות. 
נער  מהכאת  כולנו  הזדעזענו 
חרדי, מוגבל בשכלו, עד זוב דם 
וללא שום סיבה. לפני כמה ימים 
שוטר  של  מתיעוד  שוב  נחרדנו 
חר־ מפגין  של  בפאותיו  שמשך 
משפיל,  באופן  שמש  מבית  די 
בכלל,  לגמרי.  ומיותר  מביש 
כמעט  נעשה  ההפגנות  פיזור 
בלתי  אלימות  גילויי  תוך  תמיד 
מדובר  כאשר  ולצערי,  נדרשים 
מוג־ היא  החרדית,  באוכלוסיה 

זמת ובלתי סבירה. 
לבטחון  לשר  קורא  "אני 
המ־ לתופעה  קץ  לשים  פנים 

יסודי  בית  בדק  ולעשות  בישה 
מקיימת  המשטרה  כי  ולוודא 
חקירת עומק אמיתית במהירות 
עם  יחד  מצפה,  אני  המרבית. 
לקרוא  המדינה,  אזרחי  שאר 
ולשמוע  החקירה  ממצאי  את 
המעשיות  המסקנות  הן  מה 

שיוסקו". 

ח"כ יחימוביץ' פורשת מהפוליטיקה
"נוטלת פסק זמן; מדובר בתהליך אישי ממושך ובהחלטה פרטית", אמרה
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הודי־ יחימוביץ'  ח"כ 
נוטלת  היא  כי  אתמול  עה 
הפוליטיים  מהחיים  זמן  פסק 
לכנסת  לרוץ  מתכוונת  ואינה 

הבאה.
"מדובר בתהליך אישי ממושך 
מי  ופרטית.  אישית  ובהחלטה 
שלי  הבן  היה  הכף  את  שהכריע 
את  שמיצית  מרגיש  'אני  שאמר 
השיח.  את  לשנות  שלך  היכולת 
לע־ עדיין  יכולה  שאת  ספק  אין 

שות טוב, אבל זה לא יהיה משנה 
מערכה כפי שהיה בעבר'", סיפרה 

יחימוביץ'.
"אסי־ היא  כי  אמרה  בדבריה 

לי  שניתנה  הזכות  על  תודה  רת 
לחוקק למען הציבור ולשרת אותו 
העבו־ את  אוהדת  אמונותי.  ברוח 

מהעונה  עייפתי  אך  בכנסת,  דה 
שה־ מדי,  הממושכת  הפוליטית 

אצלי  יצר  זה  רעילה.  להיות  פכה 
תכלית.  וחוסר  מועקה  תחושת 
לצלוח  כוח  מלאת  הייתי  בעבר 
זה  לצערי  אבל  כאלה,  משברים 

לא כך כעת".
אינה  כי  הבהירה  זאת,  עם 
"לא  העבודה.  מפלגת  את  עוזבת 
אחרת,  מפלגה  לשום  עוזבת 
ולערכיה,  לעבודה  מחוייבת 
ואעשה  פרץ  בעמיר  אתמוך 
המ־ ולהצלחת  להצלחתו  הכל 

יחימוביץ'  כתבה  שלי",  פלגה 

לתומכיה.
עיתונאית  היתה  יחימוביץ 
לכנסת  שנבחרה  לפני  בחדשות 2 
לפני 13 שנה. ב־2011 היא נבחרה 
לאחר  המפלגה  ראש  ליושבת 
פרץ  הנוכחי  היו"ר  את  שניצחה 
הפריימריז.  של  השני  בסיבוב 
15 קיבלה  בהובלתה  המפלגה 

מנדטים בבחירות לכנסת ב־2013. 
לי־ הפסידה  היא  מכן  לאחר  מיד 

לראשות  בבחירות  הרצוג  צחק 
מחוקקת  נחשבת  היא  העבודה. 
רובם  שיזמה,  חוקים  ו־69  פעילה 
שוויון,  חברה,  כלכלה,  בענייני 
מנהל תקין וטוהר המידות – נכנסו 

לספר החוקים.
להצ־ סירבה  השנים  במהלך 

לממשלתו  להצטרף  נתניהו  עות 
ולכהן כשרה, אך מילאה תפקידים 
ועדת  יו"ר  בהם  בכנסת,  בכירים 
לביקורת  הוועדה  יו"ר  האתיקה, 
האופו־ כיו"ר  ופעמיים  המדינה, 

זיציה.
הפרלמנטרית  עבודתה  עיקר 
ובוועדת  הכספים  בוועדת  היה 
עמדה  כן  כמו  והבטחון.  החוץ 
החסויה  המשנה  ועדת  בראש 
ביקורת  של  ובטחון  חוץ  לענייני 
המדינה. היא כיהנה כיו"ר מפלגת 

העבודה.
ח"כ  העבודה,  מפלגת  יו"ר 
יחי־ לפרישת  הגיב  פרץ,  עמיר 

על  לה  מודה  "אני  ואמר,  מוביץ' 
למ־ וחשוב  משמעותי  שירות 

עמה  הביאה  היא  ישראל.  דינת 
אמיתי  דמוקרטי  סוציאל  שיח 
בטוח  חברתי.  וצדק  שוויון  על 
של  חייהם  על  להשפיע  שתמשיך 
למערכת  מחוץ  גם  ישראל  אזרחי 

הפוליטית".

סקר: הליכוד – 31; 
'כחול־לבן' – 30

על פי הסקר, במידה ואיחוד מפלגות הימין והימין החדש מתאחדות ובראש 
המפלגה המשותפת עומדת השרה לשעבר שקד היא זוכה ל־12 מנדטים
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שפורסם  'מדגם'  מכון  סקר 
אמש בחדשות 12 מעלה כי לו הב־
חירות נערכות היום היתה מפלגת 
וכחול  מנדטים  ב־31  זוכה  הליכוד 

לבן ב־30.
שעדיין  המשותפת,  הרשימה 
על  לסיכום  להגיע  הצליחה  לא 
מנד־  11 מקבלת  מחדש  כינונה 

טים, ישראל ביתנו מתחזקת ל־10, 
יהדות התורה מקבלת 8 וש"ס 7.

מפלגת העבודה משיגה בסקר 
בנט  עם  החדש  הימין  מנדטים,   6

ושקד 5 ואיחוד מפלגות הימין 4.
דמוקרטית  וישראל  מרצ  גם 
כש־ אחת  כל  מנדטים  ב־4  זוכות 
מפלגת זהות נותרת מתחת לאחוז 

החסימה.
עם זאת, על פי הסקר, במידה 
ואיחוד מפלגות הימין והימין הח־
המפלגה  ובראש  מתאחדות  דש 
המשותפת עומדת השרה לשעבר 
שקד היא זוכה ל־12 מנדטים. במ־

מנדטים  ביותר  מדובר  הזה  קרה 
לגוש המפלגות שמכיל את איחוד 
מפלגות הימין והימין החדש, מא־

שר בריצה נפרדת.

שקד  עם  הנתונים  פי  על 
בראש נחלשת הליכוד ל־28 מנד־

טים וכחול לבן עוברת אותה וזוכה 
ב־30 מנדטים.

הע־ בין  איחוד  זאת,  לעומת 
דמוקרטית  וישראל  מרצ  בודה, 
השמאל  מפלגות  לאיחוד  מעניק 
את  משאיר  אך  מנדטים,   15 הזה 
ואת  מנדטים   31 עם  חזק  הליכוד 

כחול לבן עם 28.
הנתונים  כל  משקלול  כי  יצוין 
להקמת  היתכנות  אין  כי  עולה 
רק  אלא  שמאל  או  ימין  ממשלת 

לממשלת אחדות.

אמו של הדר גולדין הי"ד נטשה 
בדמעות פגישה עם נתניהו

תקפה  איתן  צוק  במבצע  שנפל  גולדין  סגן  של  אמו 
את ראש הממשלה: "מעניין מדוע נזכרת בנו דווקא 
^ דבר"  עשית  לא  בהן  שנים  חמש  אחרי  עכשיו, 

המשפחה: "נתניהו מנסה להשתיק אותנו"
מאת כתב 'המבשר'

חודשים  אחרי  לראשונה 
ראש  אתמול  נפגש  רבים, 
עם  נתניהו  בנימין  הממשלה 
והנעדרים.  השבויים  משפחות 
גו־ משפחות  השתתפו  במפגש 
וא־סייד,  מנגיסטו  שאול,  לדין, 
מי  על  התנהלה  לא  היא  אולם 
של  אמו  גולדין,  הגב'  מנוחות. 
שנהרג  הי"ד,  גולדין  הדר  סגן 
את  עזבה  איתן,  צוק  במבצע 
שעה  כחצי  בדמעות  הפגישה 

לאחר תחילתה. 
מהפ־ גולדין  יצאה  בטרם 
גישה היא התעמתה עם נתניהו 
ואמרה לו: "מעניין מדוע נזכרת 
בנו דווקא עכשיו, אחרי 5 שנים 
לא  אנחנו  דבר.  עשית  לא  בהן 
ומה  יורק  לניו  נסיעה  צריכים 
בעצמנו  עשינו  כבר  שהצעת, 
מרו־ ובהצלחה  שנתיים  לפני 

בה".
נמסר  גולדין  ממשפחת 
הפגי־ "כינוס  הפגישה:  לאחר 
נתניהו  של  והצעותיו  היום  שה 
הבינלאומית  בזירה  לפעול 
על  ובראשונה  בראש  נועדו 
המ־ אכזבת  את  להשתיק  מנת 
שמציינים  לפני  רגע  שפחות, 

צוק  למלחמת  שנים  חמש 
במהלך  שלנו  התחושה  איתן. 
עושה  שרה"מ  היתה  הפגישה 
לצלוח  מנת  על  שביכולתו  כל 
הקרו־ השבועיים  את  בשלום 
העצרת  תתקיים  במהלכן  בים, 
שנים  חמש  ונציין  הממלכתית 
גם  הדר.  בננו  של  לחטיפתו 
ברור  לא  הזו  הפגישה  אחרי 
לנו מדוע נתניהו אינו מתנה את 
המהלכים  בכל  הבנים  השבת 
המת־ עזה  ושדרוג  לשיקום 

קיימים מדי יום והאם בכוונתו 
השבת  כי  בהבטחתו  לעמוד 
מההסדרה  חלק  תהיה  הבנים 

בעזה".
הממשלה  ראש  מלשכת 
של  המאמצים  "לצד  כי  נמסר 
לה־ והמדינה  הממשלה  ראש 

רה"מ  הביתה,  הבנים  את  שיב 
נתניהו ממשיך לפעול בכל דרך 
הש־ משפחות  את  זימן  ולכן 

כדי  ללשכתו  והנעדרים  בויים 
לדיון  ההצעה  את  להם  להציג 
ארה"ב  בהובלת  באו"ם  נוסף 
ראש  ישראל.  עם  ובתיאום 
הממשלה נתניהו מבין את כאב 
לעשות  וימשיך  המשפחות 
הבנים  את  להשיב  כדי  הכל 

הביתה".

הלמ"ס מעדכנת כלפי מעלה את שיעור 
הצמיחה ברבעון הראשון – חמשה אחוזים

מאת שלמה גרין

לס־ המרכזית  הלשכה 
טטיסטיקה מפרסמת את האומ־
לרבעון  והמעודכן  השלישי  דן 
על  ומדווחת   2019 של  הראשון 
בשיעור  בתוצר  בצמיחה  עליה 
שנתי של 5 אחוז. העליה בתוצר 
משקפת  השנה  הראשון  ברבעון 
פרטית  לצריכה  בהוצאה  עליות 
הקבועים  בנכסים  ובהשקעות 
משמעותית  מעליה  שהושפעו 
ביבוא כלי הרכב כמו כן, מעליות 
והשירותים  הסחורות  ביצוא 
ובהוצאה לצריכה ציבורית. בנו־
הסחורות  ביבוא  עליה  חלה  סף 

והשירותים.
פרטית  לצריכה  ההוצאה 
ברבעון  אחוזים  ב־7  עלתה 
שפירו־ שנתי,  בחישוב  הראשון 

בהוצאה  אחוז  של 5.1  עליה  שו 
לצריכה  בהוצאה  העליה  לנפש. 
הפרטית לנפש ברבעון הראשון 
5.2 של  לעליה  בהמשך  באה 

של  ועליה  הקודם  ברבעון  אחוז 
1.4 אחוז ברבעון השלישי 2018

בחישוב שנתי.
והשירותים  הסחורות  יצוא 
של 2019 הראשון  ברבעון  עלה 
לא־ שנתי,  בחישוב  אחוז  ב־4.9 

חר ירידה של 5.2 אחוז בחישוב 
שנתי ברבעון הקודם. 
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אירופה הטילה סנקציות: בטורקיה 
מכנים אותן 'חסרות ערך' 

אנקרה הבהירה כי תמשיך בקידוחים שהיא מבצעת לחופי קפריסין ^ "אירופה צריכה אותנו 
והיא תבוא אלינו"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

וטורקיה  אירופה  בין  המשבר 
מוסיף להעמיק, לאחר שהטורקים 
אירופה,  של  לקריאותיה  שעו  לא 
קפרי־ לחופי  בקידוחים  והמשיכו 
גז  של  מרבצים  אחר  בחיפוש  סין, 

טבעי. 
אירופה  הכריזה  כך  בעקבות 
ובמ־ טורקיה,  כנגד  סנקציות  על 
שמ־ הסיוע  כספי  קוצצו  זו  סגרת 

לטורקיה,  האירופי  האיחוד  עניק 
האירופי  לבנק  קריאה  פורסמה 
בהן  התנאים  את  מחדש  שיבחן 
לאנקרה,  כלכלי  סיוע  מעניק  הוא 
וכן הופסק המו"מ עם טורקיה על 
התחבורה  בתחום  הסכם  גיבוש 

האווירית. 
כי  טורקיה  השיבה  אתמול 
'חסרות  האירופאיות  הסנקציות 

חשיבות  כל  להן  אין  וכי  ערך', 
כי  הבהירו  הטורקים  בעיניה. 
לחו־ הקידוחים  בביצוע  ימשיכו 

שלטענתם  משום  קפריסין,  פי 
מדינה  היא  הטורקית  קפריסין 
ריבונית, שזכותה המלאה לאפשר 
קידוחים בחופיה, לנותנת החסות 

שלה, טורקיה. 
במסיבת עיתונאים שקיים שר 
צ'באושולו,  מבלוט  הטורקי  החוץ 
את  צריכה  "אירופה  כי  טען  הוא 
הטילה  לא  היא  ולכן  טורקיה, 
סנקציות של ממש. חבילת הסנק־

ציות הזאת חסרת ערך והיא נועדה 
היוונית,  קפריסין  את  לפייס  רק 
שאירופה  הרגשה  לה  לתת 

תומכת בה. 
"בפועל הם צריכים אותנו, והם 
צ'באושולו,  הוסיף  אלינו",  יבואו 
מהסנקציות  חוששים  לא  "אנחנו 
במלוא  לקדוח  ונמשיך  שלהם 
המרץ. אירופה צריכה לדעת שלא 
כזאת  בצורה  לטורקיה  מדברים 
מזלזלת, ועל כל נסיון שלה לזלזל 
את  ונגביר  נוסיף  רק  אנחנו  בנו, 

קצב הקידוחים. יש לנו כבר היום 
ואנ־ באזור,  קידוח  ספינות  שלוש 
חנו מקרבים אליו במהירות ספינה 
להתנהג  ימשיכו  הם  אם  רביעית. 
אלינו ככה, נביא ספינותנוספות". 
כך  על  צ'באושלו  דברי 
מכ־ לטורקיה  זקוקה  שאירופה 
המהגרים  להסכם  בעיקר  וונים 
והאיחוד  טורקיה  בין  הקיים 
מונעת  טורקיה  לפיו  האירופי, 
להפליג  מוסלמים  ממהגרים 
חוקיות  לא  בסירות  מחופיה 
ובתמורה  אירופה,  חופי  לכיוון 
כל־ סיוע  לה  מעניקה  אירופה 
לסייע  רשמי  באופן  שנועד  כלי 
מה־ באותם  בטיפול  לטורקיה 

מלחמה  פליטי  שחלקם  גרים, 
מסוריה. 

הוקם צוות משותף למח"ש והמשטרה לטיפול בתלונות יוצאי אתיופיה
מאת חיים מרגליות

היועץ המשפטי לממשלה ד"ר 
מפכ"ל  ומ"מ  מנדלבליט,  אביחי 
הורו  כהן,  מוטי  ניצב  המשטרה 
יפעל  אשר  מיוחד,  צוות  להקים 
ואפקטיבי  יעיל  טיפול  להבטיח 
והמחלקה  ישראל  משטרת  מצד 
מצד  בתלונות  שוטרים  לחקירות 

ישראלים יוצאי אתיופיה.
בעקבות  באה  הצוות  הקמת 
שהתקיימו  התייעצויות  מספר 
משרד  בצמרת  האחרונים  בימים 
המשטרה  פיקוד  המשפטים, 
רקע  על  החוק  אכיפת  ומערכת 
בעקבות  שהתרחשו  האירועים 
טקה,  סלומון  של  מותו  אירוע 
שהת־ ישיבות  שתי  לרבות 

המשפטי  היועץ  בראשות  קיימו 
קהילת  של  נציגים  עם  לממשלה 

בהשתתפות  אתיופיה,  יוצאי 
מנכ"לית  המשטרה,  מפכ"ל  מ"מ 
המ־ פרקליט  המשפטים,  משרד 

הבכיר  הפיקוד  של  נציגים  דינה, 
במשטרת ישראל וגורמי התביעה 
של  בכירים  נציגים  המשטרתית, 
המדי־ ופרקליטות  וחקיקה  יעוץ 

היחידה  וראש  מח"ש,  מנהלת  נה, 
המאבק  לתיאום  הממשלתית 

בגזענות.
בעקבות פגישות והתייעצויות 
צוות  להקים  הוחלט  אלו, 
היועמ"ש  בפני  יניח  אשר  בכיר, 
המשטרה  מפכ"ל  מ"מ  לממשלה, 
קצר,  זמן  תוך  המדינה,  ופרקליט 
אופרטיביות  והמלצות  מסקנות 
כא־ לתלונות  המענה  את  לשפר 

מור.
בחיזוק  היתר,  בין  מדובר, 
הפיקודיים  הכלים  ובהעצמת 

במשט־ המפקדים  שבידי 
בתלונות  לטיפול  ישראל  רת 

כאמור.
הצוות  יעסוק  בהם  הנושאים 
המ־ מבקר  בדו"ח  בחלקם  נדונו 

בטיפול  עסק  אשר  מ־2017,  דינה 
שוטרים,  באלימות  המערכתי 
המ־ של  שורה  גובשו  במסגרתו 
המ־ מבקר  אז  שקבע  כפי  לצות. 

דינה, מדובר בנושא אשר: "מחייב 
של  ומשולבת  מערכתית  פעולה 
אשר  ישראל,  ומשטרת  מח"ש 
ונרחבת  שיטתית  בחינה  תבטיח 
של המידע והתלונות המתקבלות. 
מסקנות  הסקת  לצורך  זאת  כל 
המשמעתי  הפלילי,  במישור 

והפיקודי".
בהמשך  כעת,  מתבקש  הצוות 
בנושא,  נעשתה  שכבר  לעבודה 
מעשיים  צעדים  על  להמליץ 

את  ולשפר  להמשיך  מנת  על 
יש־ ומשטרת  מח"ש  של  המענה 

מהיר  טיפול  בכך  ולהבטיח  ראל 
פי  על  הכל,  בתלונות.  ואפקטיבי 
שמי־ תוך  המשותפת,  ההודעה 

ובשים  השוטרים,  זכויות  על  רה 
למשטרת  לאפשר  לצורך  לב 
משימותיה  את  למלא  ישראל 

כנדרש.
המשנה  יעמדו  הצוות  בראש 
(ניהול  לממשלה  המשפטי  ליועץ 
מפכ"ל  וסגן  מיוחדים)  ותפקידים 

משטרת ישראל.
ראש  חברים:  יהיו  בצוות 
משטרת  של  האנוש  משאבי  אגף 
של  המשפטית  היועצת  ישראל, 
מחלקת  ראש  ישראל,  משטרת 
ישראל,  משטרת  של  משמעת 
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 
ליועץ  המשנה  פלילי),  (משפט 

צי־ (משפט  לממשלה  המשפטי 
לפרקליט  המשנה  בורי־מינהלי), 
המדינה (עניינים פליליים), וראש 

המחלקה לחקירות שוטרים.
בגו־ בעבודתו  ייעזר  הצוות 

ישראל,  משטרת  מטעם  רמים 
היחידה  המדינה,  פרקליטות 
בג־ המאבק  לתיאום  הממשלתית 

זענות וגורמים רלוונטיים נוספים, 
מסק־ לגיבוש  ויפעל  הענין,  לפי 

לשם  בהקדם,  והמלצותיו  נותיו 
המשפטי  היועץ  לאישור  הצגתם 
המשטרה  מפכ"ל  מ"מ  לממשלה, 

ופרקליט המדינה.
תי־ ראשונה  מעקב  ישיבת 

המשפטי  היועץ  בראשות  קבע 
לממשלה בעוד כשבוע ימים, ובה 
גם יוצגו לוחות הזמנים להשלמת 
עבודת הצוות, שיהיו מהירים ככל 

האפשר.

/  אליעזר פרידמן  מאחורי הכותרות

המהלך הטקטי של טראמפ 
טראמפ עשה לדמוקרטים תרגיל פוליטי מבריק, כשתקף את הנציגות של השמאל הקיצוני 
בצורה שנויה במחלוקת, ובכך איחד סביבן את המפלגה שניסתה להציג את עצמה כמתונה ^

צעד זה צפוי להרחיק את הבוחרים מהמפלגה הדמוקרטית בהגיע יום הבוחר

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הוא ללא 
כמות  בעליל.  שגרתי  בלתי  נשיא  ספק 
ככל  עוקפת  אודותיו  שנכתבה  המלל 
הנראה את זו שנכתבה על כל אחד מקוד־

מיו, ויש שיגידו שהיא עקפה אפילו את זו 
שנכתבה על כל קודמיו גם יחד. 

טראמפ  הצליח  האחרונים  בימים 
לעורר סערה נוספת, כשהשתלח בארבע 
הדמוקרטית,  מהמפלגה  קונגרס  חברות 
להן  כשקרא  היום  לגיבורות  אותן  והפך 
לארה"ב,  באו  שמהן  לארצות  לחזור 
ילי־ הן  ארבעתן  מתוך  ששלוש  למרות 

אליה  היגרה  מהן  אחת  ורק  ארה"ב,  דות 
מסומליה. 

ב'ניו  ברוקס  דיוויד  שפרסם  במאמר 
ידי  על  לעברית  ושתורגם  טיימס'  יורק 
'הארץ', הוא טוען שטראמפ לא סתם שפך 
אלא  קונגרס,  חברות  אותן  על  חמתו  את 
יצא למהלך מחושב ומתוכנן היטב, אפילו 
לידיו  נפלו  והדמוקרטים  לומר,  יש  גאוני 

והגיבו בדיוק כפי שציפה שהם יעשו: 
"כולם מתמקדים במאבק בין טראמפ 
הנב־ בית  חברות  ארבע   – 'היחידה'  לבין 
הדמוק־ מהמפלגה  הפרוגרסיביות  חרים 

רטית, א' עומאר, ר' טלאיב, א' פרסלי וא' 
אוקסיו־קורטז – בהן הטיח עלבונות גזע־

ניים", כותב ברוקס במאמר שאנו מביאים 
כאן בשינויי עריכה מתבקשים. 

הגב'  בין  והוא  נוסף,  מאבק  יש  "אולם 
נ' פלוסי, יו"ר בית הנבחרים, לבין עמיתו־
תיה, רובן חברות חדשות בקונגרס האמ־

בין  המתמיד  המאבק  זהו  בחלקו,  ריקאי. 
מבוג־ לבין  מהיר  שינוי  שרוצים  צעירים 

רים שאומרים שצריך להיות ריאליים.
מא־ כאן  יש  הדברים,  בעומק  "אולם 

בגיל  דמוקרטים  עולם.  השקפות  בין  בק 
ליבר־ של  באווירה  גדלו  ומעלה  מסוים 

ליזם – מהסוג הפילוסופי של מנטיין, ג'ון 
ופרדריק  לינקולן  אברהם  מיל,  סטיוארט 
אזרחים  מלחמות  שחוו  אנשים   – דאגלס 
מפני  להגנה  מבנים  שבנו  דת,  ומלחמות 
רפו־ שינוי  מעדיפים  ליברלים  פנאטיות. 

פתאומיות.  מהפכות  ולא  הדרגתי  רמטי 
אני  "מה  לא   – הקשרים  מדגישים  הם 
אוכל  טובים  דברים  "אילו  אלא  רוצה", 

לעשות בנסיבות מסוימות?".
חושד  סימפטיה,  אוהב  "הליברליזם 

היא  פוליטיקה  אכזריות.  ומתעב  בזעם 
אמיתות  בין  דיאלוג  נמנע  בלתי  באופן 
ולא  חיובית,  תכונה  היא  פשרה  חלקיות. 
לא  חשובים  האמצעים  לפחדנות.  סימן 
מובי־ ושנאה  אלימות   – מהמטרה  פחות 

בתוך  לעבוד  עדיף  הרסני.  למשטר  לות 
השיטה.

"אותו ליברליזם מותקף מכיוון הימין, 
חברה  יוצר  ליברלי  פלורליזם  כי  הטוען 
עולם  מחברים,  עבותות  בה  שאין  חלשה, 
משגשגות,  מחוכמות  אליטות  שבו  נוזלי 
הליברליזם  משמאל,  בכאוס.  השאר  וכל 
בפרוצדורות  מדובר  כי  בטענה  הותקף 
הפריבילגיות  שבעלי  לכאורה  נייטרליות 
הש־ שליטתם.  את  להסוות  כדי  מאמצים 

תעקור  שלמה  מהפכה  רק  כי  טוען  מאל 
את אי הצדק.

"רבים מהמנהיגים הצעירים של ימינו, 
ובעלי בריתם המבוגרים יותר, לא רוצים 
רוצים  הם  הליברלית.  במערכת  לעבוד 
לפוצץ אותה. מי ינצח? בטווח הקצר, אני 
האנטי־ליברלים  על  שלי  הכסף  את  שם 

משלוש סיבות.
סובל  הליברליזם  ראשונה:  "סיבה 
מחולשות: אמריקאים רבים כבר בגדו בו 
דומים  אנשים  של  בקבוצות  והסתגרו   –
לנהל  הפסיקו  הם  ובימין.  בשמאל  להם, 

שיח.
הלי־ המוסדות  שניה:  "סיבה 

ליברלית  חברה  הידרדרו.  ברליים 
יידונו  שבהן  לאוניברסיטאות  זקוקה 
להיות  שנאבקים  תקשורת  כלי  רעיונות, 
שנשל־ פוליטיים  מוסדות  אובייקטיבים, 

הגינות  על  ששומרים  נהלים  ידי  על  טים 
התהליך הפוליטי עבור שני הצדדים. חב־

שמעמידים  לאנשים  זקוקה  ליברלית  רה 
המטרות  מעל  ההוגן  המשחק  כללי  את 
המפלגתיות קצרות הטווח שלהם. אנשים 

כאלה בקושי קיימים.
טראמפ.  דונלד  שלישית:  "סיבה 
הרפובלי־ למפלגה  הצעיד  ארה"ב  נשיא 

את  והביס  ליברליות  לא  קבוצות  קאית 
המפלגה  את  הפך  הוא  הישנה.  הגוורדיה 
מאוד לדמוקרטים  קשה  לכח אי־ליברלי. 
כשהמפלגה  הליברליזם  חוקי  לפי  לשחק 

האחרת אינה עושה זאת.
אינטרס  יש  לטראמפ  כן,  על  "יתר 

במפלגה  הפרוגרסיבים  של  להצלחתם 
בצורה  עליה  משפיע  והוא  הדמוקרטית, 
רגלי  את  לדחוק  ניסתה  כשפלוסי  חזקה. 
חברותיה  נגד  הוציא  טראמפ  'היחידה', 
הגיבו  הדמוקרטים  גזעניות.  אמירות 
להיות  חזרה  ו'היחידה'  צפויה,  בצורה 
הדפוס  המפלגה.  של  המגדיר  האלמנט 

הזה צפוי לחזור על עצמו.
הליב־ של  האולטימטיבית  "הבעיה 
כמובנים  נלקחים  שהישגיו  היא  רליזם 
המודרנית,  התקשורת  בעידן  מאליהם. 
לרסן  פועל  הוא  מדי.  מתון  הליברליזם 
הליברליזם  אותן.  ללבות  לא  רצונות, 
להם  לקרוא  ולא  יריביך,  את  לכבד  אומר 

בוגדים או גזענים.
"ברגע הנוכחי, 'בואו לא ניסחף' ו'בואו 
נשחק לפי הכללים' אינן סיסמאות טובות 
טראמפ  של  היריבים  בחירות.  לקמפיין 
פלו־ ב־2016.  הקשה  בדרך  זה  את  גילו 

במפלגה  האחרים  והליברלים  ביידן  סי, 
שוב  זאת  יגלו  חושש,  אני  הדמוקרטית, 

בחודשים הבאים".

מסחר הנשק בתימן

המלחמה  שבה  במדינה  קורה  מה 
מס־ תיגמר?  לא  שלעולם  ככזאת  נראית 
וענף  חשוב,  למצרך  הופך  שהנשק  תבר 
וש־ לפריחה  זוכה  סביבו  התנהל  המסחר 

גשוג חסרי תקדים. וכשזה קורה במדינה 
כמו תימן, שגם קודם לכן רוב אזרחיה היו 
שמספר  היא  המשמעות  בנשק,  חמושים 
האז־ בבית  המצויה  והתחמושת  הרובים 

רחים, עולה בהתמדה. 
של  מאמר  נצטט  הבאות  בשורות 
סוכנות הידיעות הצרפתית, כפי שתורגם 

לעברית על ידי מהדורת 'ידיעות': 
היו  תעז  בעיר  א־שינאייני  "בשוק 
בעבר בעיקר פריטים בעבודות יד. היום, 
מת־ אזרחים,  מלחמת  של  שנים  אחרי 
רובי  ממכירת  בשוק  הרוכלים  פרנסים 

קלצ'ניקוב, פצצות ותחמושת.
מלחמת  בתימן  פרצה   2014 "בסוף 
החות'ים,  המורדים  בין  קשה  אזרחים 
הצבא  לכוחות  מאיראן,  סיוע  שמקבלים 
והקואליציה  סעודיה  ידי  על  שנתמכים 
בגודלה  השלישית  תעז,  העיר  הערבית. 

המדינה.  מזרח  בדרום  נמצאת  בתימן, 
והמורדים  בה,  נמצאים  הממשלה  כוחות 
החות'ים מכתרים אותה. הם הפציצו פע־
אלף  חיים 615  שבה  תעז,  את  רבות  מים 

אזרחים.
המדינה  בתימן,  רבים  שבטים  "בני 
העניה בעולם הערבי, מסתובבים עם נשק 
והתחמושת  הנשק  סחר  שגרתי.  באופן 
המלח־ זאת,  ובכל  נפוץ.  דבר  הוא  בתימן 

מה גרמה לזינוק משמעותי בהיקף הסחר 
בנשק.

הפוטנציאל  את  שזיהו  רבים  "תימנים 
נכנסו לתחום ודחקו הצידה את הסוחרים 
הרבה  בשוק  מכרו  'בעבר  המסורתיים. 
קדרים  נפחים,  של  יד  בעבודת  פריטים 
'כשה־ עלי.  אבו  הסוחר  אומר  וחייטים', 
מלחמה פרצה רוב הסוחרים התחילו למ־

עזבו.  אחרים  גת.  מוכרים  חלק  נשק.  כור 
חצי מהחנויות נסגרו'.

אופנו־ על  שועטים  השוק  "בסביבת 
עים גברים חמושים. בחזית אחת החנויות 
לעבר  ויורה  כורסה  על  ילד  יושב  בשוק 
לקהל  מציגים  הסוחרים  מתכת.  חתיכת 
לחנויות  שנכנס  מי  וקסדות.  מגן  אפודי 
יכול לרכוש רובי קלצ'ניקוב, פצצות מר־
גמה וכדורים. 'זה שוק נשק', אומר הסוחר 
תמורת  נמכר  בשוק  קלצ'ניקוב  עלי.  אבו 
דו־ משלמים 818  אקדח  על  דולר.   1,090

לר. כדור בודד עולה חצי דולר.
נאלץ  תג'ר  מוחמד  גם  עלי  אבו  "כמו 
למ־ ולהפסיק  שלו,  הסחורה  את  להחליף 

כור פריטים בעבודות יד. 'לפני המלחמה 
הלך לנו טוב. כשהמלחמה התחילה היינו 
חייבים להתחיל למכור כדורים ונשק. אם 
הקודם  למקצוע  נחזור  יסתיים  הסכסוך 

שלנו', הוא אומר.
ההומניטארי  המשבר  האו"ם  "לפי 
יותר  בעולם.  ביותר  החמור  הוא  בתימן 
שני־שלישים   – אזרחים  מיליון  מ־24 
לסיוע.  זקוקים   – המדינה  מאוכלוסיית 
נה־ אזרחים,  בעיקר  אלפים,  עשרות 

של  הצבאית  המערכה  מתחילת  רגו 
 ,2015 במרץ  הערבית  הקואליציה 
נה־ בתעז  מסיביות.  בהפצצות  שמלווה 
ילדים,  כולל  אדם,  בני  עשרות  השנה  רגו 
שנאמנים  לכוחות  המורדים  בין  בקרבות 

למשטר".

דו"ח רשמי של נאט"ו חשף בטעות:

ארה"ב מחזיקה נשק גרעיני בטורקיה, 
בלגיה, איטליה, גרמניה והולנד 
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הב־ ועדת  של  רשמי  דו"ח 
חשף  נאט"ו,  של  וההגנה  טחון 
מח־ בהם  המיקומים  את  בטעות 
זיקה ארה"ב נשק גרעיני בבסיסים 
החברות  במדינות  השוכנים 
שמותיהם  נרשמו  בדו"ח  בנאט"ו. 
גרמניה,  באיטליה,  בסיסים  של 

בלגיה, הולנד וטורקיה. 
עם זאת, בגרסתו הסופית של 
יותר,  מאוחר  שפורסמה  הדו"ח 

המדוברת,  הפסקה  הושמטה 
שונים  פרסומים  שלפי  רק  ונכתב 
השוכנים  בבסיסים  רשמיים,  ולא 
מטוסים  קיימים  הללו  במדינות 
פצצות  הטלת  של  יכולת  בעלי 

גרעיניות. 
לדיווח,  להגיב  סירבו  בנאט"ו 
אבל בכלי התקשורת האירופאים 
חדש,  במידע  מדובר  לא  כי  ציינו 
בכך  רק  הוא  הפעם  ושהחידוש 
אישור  יש  הראשונה  שבפעם 
ידוע  שהיה  למה  רשמי  ממסמך 

עד כה. 

בידוד פוליטי בתוככי הגוש: 

נסיונות האיחוד בשמאל 
– ללא אהוד ברק

במפלגת מרצ הזמינו סקר ממנו עלה כי חיבור עם 
העבודה יניב בבחירות הקרובות 14 מנדטים, גבוה בשני 

מנדטים מריצה עצמאית של שתי המפלגות 
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לאיחוד  המגעים  רקע  על 
בשלב  כי  אפוא  נדמה  בשמאל 
המאמצים  עיקר  מתרכז  הנוכחי 
לאיחוד בין מפלגת העבודה למרצ 
ניצן  ח"כ  החדש  היו"ר  בראשות 

הורביץ. 
חדש  מסקר  עולה  לפחות  כך 
אשר  מרצ,  מפלגת  שהזמינה 
למפלגת  החיבור  סוגיית  את  בחן 
אפשרות  את  כלל  ולא  העבודה 
דמוקרטית'  'ישראל  עם  החיבור 

של אהוד ברק.
כי  אתמול  פורסם  ב'ידיעות' 
מפלגת  ידי  על  שהוזמן  מהסקר 
מרצ עלה כי ריצה נפרדת תעניק 
לזו   5 לעומת  מנדטים   7 למפלגה 
של עמיר פרץ. לעומת זאת, ריצה 
משותפת של שתי המפלגות תניב 

14 מנדטים.

לא  זה  בשלב  הדיווח,  פי  על 
לחיבור  לצרף  האפשרות  נבחנה 
גם את מפלגת ישראל דמוקרטית 
חלק  חשים  שם  ברק,  בראשות 
את  לקדם  כוונה  אין  כי  מאנשיה 

המגעים לחיבור עמם.
האחרון  השבוע  סוף  במהלך 
להיות  חושש  אינו  כי  ברק  אמר 
מס' 2 של עמיר פרץ. " אין לי בעיה 
להיות מספר 2 של עמיר פרץ. אני 
פועל שיהיה גוש גדול עם מיקוד 
שזמנו  מבין  הוא  נתניהו.  להפלת 
לא  וילך  בתבונה  ינהג  ושאם  עבר 

ימצא עצמו בסרבל כתום".
גם פרץ התבטא בראיון ל'גלי 
פוסל  אינו  הוא  כי  ואמר  צה"ל' 
אבל  ברק,  עם  משותפת  ריצה 
מב־ הדברים  את  לבחון  "צריך 

מבחינה  וגם  אלקטורלית  חינה 
של  המטרות  האם  אידיאולוגית, 

שתי המפלגות זהות", כלשונו.

המשבר ב'זהות': 

פייגלין: אקיים פריימריז 
מחדש לתפקיד יו"ר התנועה
יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין הודיע על עריכת 

פריימריז מחדש לתפקיד יו"ר התנועה וכדי שיוכל 
לקבוע את הרכב חברי התנועה על פי שיקול דעתו 
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בתנועת  המשבר  בעקבות 
אירוע  לביטול  שהוביל  'זהות' 
פעילי  עם  הקמפיין  פתיחת 
ביום  להתקיים  שתוכנן  התנועה 
משה  זהות  יו"ר  הודיע  האתמול, 
פייגלין על עריכת פריימריז מחדש 
לו  שיעניקו  התנועה  יו"ר  לתפקיד 
רשימת  את  לקבוע  הסמכות  את 

המפלגה על פי שיקול דעתו.
"את המשבר שנוצר במפלגת־
דמו־ הצבעה  באמצעות  נפתור  נו 
קרטית של כלל חבריה", אמר יו"ר 

המפלגה משה פייגלין לבוחריו. 
"לאור  פייגלין,  הוסיף  עוד 
המשבר שפרץ במפלגתנו, ולאחר 
להגיע  רבים  ומאמצים  כנה  נסיון 
קיום  המשך  כי  החלטתי  לפשרה, 
את  להגשים  והיכולת  המפלגה 
ולאש־ לשוב  אותי  מחייב  חזונה, 

ולהעמיד  כיו"ר  סמכותי  את  רר 
כלל מתפקדי  שוב לבחירת  עצמי 
המפלגה, תוך שאני מבקש מהגוף 
כלומר   – המפלגה  של  העליון 
בידי  להפקיד   – חבריה  מכלל 
יחד  המפלגה  יו"ר  תפקיד  את 
בבחירות  רק  לקבוע  הסמכות  עם 
את  הזמן,  קוצר  ומפאת  הקרובות 
המפלגה  מועמדי  רשימת  הרכב 

דעתי  שיקול  פי  על  ה־22,  לכנסת 
הבלעדי".

בק־ להתקיים  צפויה  הצבעה 
בימים  המפלגה  מתפקדי  כלל  רב 
הקרובים והיא תהיה אלקטרונית. 
לדברי פייגלין, "כל חבר ללא יוצא 
מועמ־ את  להציע  יוכל  הכלל,  מן 

דותו, לבחור ולהיבחר".
שישי  יום  במהלך  כזכור, 
האחרון הודיע יו"ר המפלגה משה 
מראשות  פרישתו  על  פייגלין 
סכסוך  רקע  על  וזאת,  המפלגה 
המפלגה  של  המנהל  הוועד  מול 
שלא אישר לו לשריין את מקורבו 

מנכ"ל המפלגה שי מלכה.
ה־6 במקום  שובץ  מלכה 

ה־21,  לכנסת  זהות  ברשימת 
במקום  לשריינו  ביקש  ופייגלין 
שעורר  מה  השלישי,  או  השני 
הפריימריז  נבחרי  אצל  זעם 
שלא  מלכה  את  שראו  במפלגה 
הפריימריז,  שלבי  בשני  התמודד 
המ־ בתוך  המתחים  אותם.  עוקף 

פלגה התגברו עד שהוועד המנהל 
בו  לפייגלין  חריף  מכתב  הוציא 
את  פוסל  הוא  כי  לו  מודיע  הוא 

השריון.
הת־ האמון,  לחוסר  בתגובה 

בהמשך  מהמפלגה.  פייגלין  פטר 
הוא חזר בו מההתפטרות. 
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משרד התחבורה מתכנן לחשמל את 
מרבית האוטובוסים בתוך חמש שנים

מאת חיים מרגליות

מקדם  התחבורה  משרד 
מהיר  ובקצב  גדולה  בהשקעה 
הח־ האוטובוסים  הכנסת  את 
את  להפחית  במטרה  שמליים, 
לנוסעים.  והרעש  האוויר  זיהום 
סמוטריץ'  בצלאל  התחבורה  שר 
שנים  חמש  בתוך  לפיו  יעד  קבע 
מהתחבורה  אחוזים   60 וחצי, 
על  תעבוד  העירונית  הציבורית 

חשמל.
כבר  הורכב  מרכבים  בחברת 
החשמלי  הישראלי  האוטובוס 
אב־טיפוס  בסיס  על  הראשון 
הארגז  בחברת  גם  ובמקביל  סיני, 
חשמלי.  אוטובוס  לבנית  פועלים 
יקימו  החברות  התכנית,  פי  על 
בהתבסס  חשמליים  אוטובוסים 
וירכיבו  סינית,  טכנולוגיה  על 
על  בישראל  האוטובוסים  את 
המעבר  סיניות.  שלדות  בסיס 
יפחית  חשמליים  לאוטובוסים 
את זיהום האוויר, יוזיל את עלות 
התעשיות  את  ויחזק  הנסיעה 
הישראליות, תוך תרומה לצמיחה 

של המשק.
לעמידה  מההיערכות  כחלק 
התח־ במשרד  השר,  שקבע  ביעד 

בורה והרשות הארצית לתחבורה 
תשתיות  מקימים  כבר  ציבורית 
ברחבי  חניונים  בעשרות  טעינה 
הארץ שיאפשרו שילוב של אלפי 
אוטובוסים חשמליים כבר בשנים 

הקרובות.
כיום כבר פועלים 70 אוטובו־

סים חשמליים בחיפה, בתל אביב 
הקרובים  ובחודשים  ובשרון, 
האוטובוסים  להשתלב  צפויים 
התחבורה  במערך  גם  החשמליים 
במסוף  בירושלים.  הציבורית 
בהר  שהוקם  החדש  התחבורה 
אלה  בימים  הסתיימה  חוצבים, 

הטענה  עמדות  כ־50  של  הקמה 
ובתוך  חשמליים  לאוטובוסים 
כשנה וחצי, תוקם תשתית נוספת 
חשמ־ אוטובוסים  כ־200  לעוד 

ליים.
נקודת התורפה של האוטובו־
הטעי־ בזמן  היא  החשמליים  סים 

נה. הם דורשים הקמה של עמדות 
ההטענה  שזמן  משום  הטענה, 
כחמש  הינו  חשמלי  אוטובוס  של 
של  נסיעה  טווח  עבור  שעות, 
זה,  בשלב  לכן,  קילומטר.  כ־200 
החשמ־ האוטובוסים  מתאימים 

ליים רק לנסיעות עירוניות.
של  האנרגיה  צריכת  זאת,  עם 
זולה  החשמליים  האוטובוסים 
המונע  מאוטובוס  משמעותית 
לכדי  להגיע  יכול  והפער  בדיזל, 
התחבורה  משרד  אחוזים.   50
נוספים  משרדים  בשותפות  פועל 

ובהם משרד ראש הממשלה, מש־
האנרגיה  משרד  התשתיות,  רד 
לקידום  הסביבה  להגנת  והמשרד 
האוטובוסים  להטמעת  הפרויקט 

החשמליים.
שר  שקבע  היעד  משמעות 
יפעלו  ב־2025  כי  היא  התחבורה 

אוטובו־ מ־2,500  למעלה  בארץ 
התחבורה,  שר  חשמליים.  סים 
"משרד  סמוטריץ':  בצלאל 
ענק  בצעדי  צועד  התחבורה 
ציבורית  תחבורה  של  עתיד  אל 
ויעילה  יותר  זולה  יותר,  ירוקה 

יותר".

בלעדי למבוטחי מכבי – טיפת 
חלב בפסגת זאב

'מכבי' היא הקופה היחידה בירושלים שמפעילה תחנת 'טיפת חלב' לשירות 
מבוטחיה • היתרונות: זמינות, תיעוד מלא בתיק הרפואי של מכבי, וצוות 

אחיות מוסמך לטיפול בפגים והדרכת הזנת תינוקות
היחידה  הקופה  הינה  'מכבי' 
לבריאות  תחנה  שמפעילה  בירושלים 
טיפת  העממי:  בשמה  או  המשפחה, 
חלב. התחנה ממוקמת במרכז הרפואי 
שירותים  מספקת  והיא  זאב,  בפסגת 
מעניקה  התחנה  בלבד.  'מכבי'  לחברי 
הזוכים  למבוטחים,  משמעותי  יתרון 
לזמינות תורים גבוהה ולסנכרון מלא 

של התיק הרפואי של המטופל.
בירושלים  חלב'  'טיפת  תחנות 
מספקות  והן  העיריה,  ע"י  מופעלות 
חברי  העיר,  תושבי  לכלל  שירותים 
דופן,  יוצא  בצעד  החולים.  קופות  כל 
פתחה 'מכבי' תחנה עצמאית בשכונת 
המבוטחים  זוכים  בה  זאב,  פסגת 
בע־ אחיות  מצוות  שירותים  לקבלת 
התינוק,  האכלת  בנושא  הכשרה  לות 

והסמכה לטיפול בפגים.
'מכבי'  של  חלב'  'טיפת  תחנת 
בפסגת זאב מונה שורה של יתרונות: 
 – וזמין  נוח  במיקום  שוכנת  התחנה 
בתוך המרכז הרפואי של מכבי, אולם 
הרפואה.  מיחידות  מלאה  בהפרדה 
צוות התחנה מתנהל באופן ישיר מול 

סנכרון  תוך  והמשפחה,  הילדים  רופא 
כזה,  באופן  הרפואי.  התיק  של  מלא 
לבדי־ הפניה  התחנה  אחות  מנפיקה 

מוזנות  הבדיקה  ותוצאות  דם,  קות 
ישירות מהמעבדה אל התיק הרפואי. 
בהמוגלובין,  מחסור  ונמצא  במידה 
המ־ הרופא  עם  קשר  האחות  יוצרת 

טפל, המדריך את ההורים בנושא מתן 
באנ־ וטיפול  לתינוקות  ברזל  תוספת 

מיה. כמו כן, אם עולה החשש לעיכוב 
התפתחותי אחות טיפת חלב מערבת 
מופנה  והתינוק  הילדים  רופא  את 

להמשך בירור להתפתחות הילד 
בפ־ 'מכבי'  של  הרפואי  המרכז 

הינו  התחנה,  ממוקמת  בו  זאב,  סגת 
שירותי  מגוון  המעניק  מתקדם  מרכז 
השכו־ תושבי  'מכבי',  לחברי  בריאות 

כל  את  כולל  המרכז  יעקב.  ונווה  נה 
רפואת  הראשונית;  הרפואה  שירותי 
משפחה, רפואת ילדים ורפואת נשים, 
עור,  רפואת  נשים,  אולטרה־סאונד 
כירורגיה,  אורתופדיה,  אא"ג,  עיניים, 
בעיסוק  ריפוי  פיזיותרפיה,  מכון 
שירותי  תקשורת,  קלינאיות  (ילדים), 

מעב־ שירותי  אחיות,  מרפאת  רנטגן, 
דה, שירותי משרד, מכבי פארם, וסניף 
השיניים  מרפאת  של  במיוחד  גדול 

'מכבידנט'. 
ממהפכת  חלק  הוא  זה  מרכז 
בא־ בעיר  מובילה  שמכבי  הבריאות 

במסגרתה,  האחרונות.  השנים  רבע 
נפתחו למעלה מ־23 מרכזים רפואיים, 
והור־ ומטפלים  רופאים  מאות  גויסו 

מבוטחי  לטובת  בעיר  ההסכמים  חבו 
הקופה.

סיעוד  מנהלת  קובנט,  הגב' 
"מכבי  והשפלה:  ירושלים  מחוזית 
למבוטחיה  להעניק  למטרה  לה  שמה 
באופן  הבריאות  שירותי  מעטפת  את 
זאב  בפסגת  חלב  טיפת  ביותר.  הטוב 
זו,  ממעטפת  נפרד  בלתי  חלק  הינה 
למ־ להעניק  זוכים  אנו  ובאמצעותה, 

אישיים  מתקדמים,  שירותים  בוטחינו 
ביותר.  הגבוהה  ברמה  ומקצועיים 
את  משלים  במקום  האחיות  צוות 
חווית השירות, עם מקצועיות ורגישות 
לכל  קשבת  ואוזן  אכפתיות  רבה, 

מטופל". 

היכונו:

'אור החיים' פותחת 
סניף חדש ברחוב בר 

אילן בירושלים
החנות החדשה ממוקמת בצומת הרחובות בר אילן 

ושמואל הנביא • מבצעי השקה משתלמים על מבחר 
ספרי קודש • הקהל הרחב מוזמן ליטול חלק במעמד 

הפתיחה מחר יום חמישי, ט"ו בתמוז
'אור  העולמית  הספרים  רשת 
חמישי  ביום  התרחבות:  בסימן  החיים' 
הסניף  את  הרשת  פותחת  בתמוז  ט"ו 
השלישי.   – ובירושלים  במספר,  ה־22 
מפגש הרחובות בר אילן ושמואל הנביא 
נבחר למיקום החדש של החנות, ובו נע־
רך מעמד הפתיחה החגיגי בהשתתפות 

רבנים ואישי ציבור. 
דואגת  בספרים,  שמבינה  כרשת 
החדש  הסניף  את  לצייד  החיים'  'אור 
מכל  לאלפים  ספרים  של  עצום  במלאי 
את  מאיר  הזה  המקום  שהיא.  קטגוריה 
עיניהם של חובבי המילה הכתובה, שי־

תקשו להתנתק מאוצר הספרים הבלום 
שעל המדפים: עמודות על עמודות של 
ספרי קודש מכל מקצועות התורה, ספרי 
הגות והשקפה, ספרי קריאה למבוגרים, 
לפ־ ספרים  קומיקס,  ולילדים,  לנוער 

ההוצאות  מכל   – בישול  וספרי  עוטות 
קרוב  הזה  הטוב  כל  עכשיו  המובחרות. 
אליכם מתמיד, בכל אזור שתצאו לערוך 

בו קניות.
קדימה, ספרא מצפה לכם: צאו לבר 
בשעריו  שבאים  מהראשונים  והיו  אילן 
של  רענן  ניחוח  עם  הטרי,  הסניף  של 
עתה  זה  שיצאו  וספרים  חדשה  חנות 

ממכבש הדפוס. בואו לשתות 'לחיים'!

הוועדה המיוחדת אישרה לקריאות 3־2: 

בשל הבחירות: תידחה הכניסה לתוקף של הליך 
מינוי הנאמן בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מאת כתב 'המבשר'

לתוקף  תיכנס  חודשיים  בעוד 
חד־ בתחום  הכוללת  הרפורמה 
חקיקה  המחליפה  הפירעון,  לות 
שנה.  מ־80  למעלה  בת  מנדטורית 
הוועדה המיוחדת בראשות חברת 
אחד  פה  אישרה  מארק  הכנסת 
הצ־ את  ושלישית  שניה  לקריאות 
ושיקום  פירעון  חדלות  החוק  עת 

כלכלי.
ושיקום  פירעון  חדלות  חוק 
שוועדת  לאחר  פורסם  כלכלי, 
החוק  הצעת  את  שהכינה  החוקה 
במשך  ישיבות   33 לה  הקדישה 
הקדמת  עקב  לשנתיים.  קרוב 
וה־22,  ה־21  לכנסות  הבחירות 
למינוי  ההיערכות  הושלמה  לא 
הקבוע  ההסדר  לפי  הנאמנים 
הממשלה  לפיכך,  החדש.  בחוק 
ביניים  הסדר  לקבוע  מציעה 
שעה  בהוראת  נאמנים,  למינוי 
עד ליום 1 ביולי 2020, שתאפשר 
להשלים את ההיערכות הנדרשת 
החדש.  החוק  לפי  נאמנים  למינוי 
שמירת  הוא  ההסדר  של  עיקרו 
הכשי־ תנאי  לענין  הישן  הדין 

המינוי  והליך  הנאמנים  של  רות 
שלא  זאת  לאור  בנוסף,  שלהם. 
ה־21,  בכנסת  חוקה  ועדת  הוקמה 
מוצע לקבוע כי באופן זמני, ועדה 

מיוחדת שתקבע לשם כך הכנסת, 
חד־ אגרות  תקנות  להתקין  תוכל 

האגרות  גביית  את  שיסדירו  שות 
לפי החוק החדש.

מארק  חה"כ  הוועדה  יו"ר 
הוא  עסק  של  "פירוק  כי  אמרה 
שאנשים  וחשוב  פשוט  דבר  לא 
להם  יהיה  במלאכה  שישתלבו 
את הנסיון והידע ולכן יש להוסיף 
בהגדרת מינוי הנאמן גם מי שהוא 
נסיון  או  מיוחדת  מיומנות  בעל 
בהליכי  תאגידים  בניהול  מוכח 
לד־ ביקשה  היא  פירעון".  חדלות 

עת איך משרד המשפטים מתכוון 
רשימת  של  התהליך  את  להוביל 
ולהר־ לפתוח  וביקשה  הנאמנים, 
"מי  הנאמנים.  מקצועות  את  חיב 
גדולים  הכי  התיקים  את  שמקבל 
אפשר  שאי  כך  רו"ח  הם  לפירוק 
מקבלים  הם  מסכנים.  שהם  לומר 
תיקים שמנים ואפשר לראות את 
שכ"ט שלהם בעיתונים.. לא ראוי 
קטנים  עסקים  אותם  על  להעמיס 
לשלם  שמתפרקים,  ובינוניים 
כל  לרו"ח.  וגם  לעו"ד  גם  עכשיו 
למפרקים  בסוף  הולכת  הקופה 

במקום לנושים".
הוועדה  יועמ"ש  בליי  גור  עו"ד 
הישן  הדין  לפי  "תקנות  כי  אמר 
יישארו בתוקף כל עוד אינן סותרות 
התקבלו  או  החדש  בחוק  הוראות 

אופ־ מצב  לא  זה  חדשות.  תקנות 
טימלי אך אין כאן ואקום. עם זאת, 
לפני  לאשר  שחייבים  תקנות  קובץ 
האגרות  תקנות  זה  לתוקף  הכניסה 
ידי  על  מאושרות  להיות  שאמורות 
חוקה  ועדת  אולם,  חוקה.  ועדת 
לא הוקמה ולכן מוצע שלצד ועדת 
לה־ תוכל  מיוחדת  ועדה  גם  חוקה, 

רצוי  שאינו  חריג  מהלך  זה  תקינן. 
אך במצב המיוחד אין מנוס מלפנות 

לכיוון הזה".
והאפוט־ הרשמית  הכונסת 

יעקבי  עו"ד  הראשית,  רופוסית 
מתמנים  הקיים  "במצב  כי  ציינה 
של  פירעון  חדלות  להליכי  נאמנים 
שנוצר  קיים  מאגר  מתוך  יחידים 
פורסם  ההליך  מכרזי.  מעין  בהליך 
היענות  אך  לרו"ח  וגם  לעו"ד  גם 
שמאגר  כך  מועטה  היתה  רו"ח 
בעלי התפקיד בחדלות פירעון של 
יחידים כולל רק עו"ד, כ־180. אנחנו 
מסכימים שיש לפתוח את הרשימה 

אנחנו  אמנם  התפקידים.  בעלי  של 
הקיימים  במאגרים  שימוש  עושים 
אבל במקור הם הוקמו לטובת בק־

שות חייב ואני מוכנה לגבי בקשות 
אלו  כי  לחשיבה  לפתוח  הנושה 

המקרים המורכבים יותר".
הגב'  רו"ח  לשכת  נשיאת 
קו־ הזה  "החוק  כי  אמרה  שטרק 

לשיקום  חדשים  עולם  סדרי  בע 
באמת  היא  המטרה  כאשר  כלכלי 
ולהציל  הנושים  מצב  את  לשפר 
אם  העסקים.  את  שניתן  ככל 
הוא  שהוא  כמו  יעבור  התיקון 
הכינה  הממונה  קיים.  מצב  מנציח 
אותה  מביאה  והיא  ורשימה  נוהל 
לשופטים שממנים לא מהרשימה 
אלא על דעת עצמם ללא נימוקים 
שתקבעו  מבקשת  אני  הסבר.  או 
מתוך  ימנה  שבימ"ש  בחקיקה 
הרשימה במהלך תקופת הביניים. 
אני רואה בחומרה רבה את העוב־
דה שמנציחים את המצב הקיים".

שר התקשורת הנכנס דודי אמסלם 
ביקר בחברת דואר ישראל

מאת חיים מרגליות

ח"כ  הנכנס,  התקשורת  שר 
דודי אמסלם, הגיע לביקור ראשון 
בדואר ישראל וסייר במרכז הסחר 

הארצי לחבילות, במודיעין. 
משרד  מנכ"ל  אליו  התלוו 
משר־ וצוות  כהן  נתי  התקשורת, 

דו, כאשר את הביקור מצד הדואר 
די־ ראש  יושב  צאיג,  חזי  הובילו 
גול־ ודני  ישראל  דואר  רקטוריון 
דשטיין, מנכ"ל דואר ישראל. עוד 
פרג'ון,  שמעון  בביקור  השתתפו 
הארצי,  העובדים  ארגון  יו"ר 

והנהלת החברה. 
השר  בפני  הוצגה  בביקור 
של  העסקית  האסטרטגיה  הנכנס 
להוביל  שמטרתה  ישראל,  דואר 
את הדואר לאתגרי השנים הקרו־

בתחומי  צמיחה  על  דגש  עם  בות 
הסחר והפיננסיים. 

ממאות  השר  התרשם  בנוסף 
במרכז  העוברות  החבילות  אלפי 
ישראל  דואר  של  המקוון  הסחר 
השנה  סוף  עד  כי  ושמע  יום,  מדי 
70 מעל  וימוינו  במקום  יקלטו 
השר  סייר  עוד  חבילות.  מיליון 
למכתבים,  הארצי  המיון  במרכז 

בשבו־ בסמוך  להיפתח  שצפוי 
משמעו־ וישפר  הקרובים,  עות 

של  המסירה  זמני  את  גם  תית 
המכתבים. 

בביקור  אמר  אמסלם  השר 
דואר  את  מקרוב  מכיר  שהוא 
מברך  והוא  רבות,  שנים  ישראל 
החברה  שביצעה  הרב  השינוי  על 
הצי־ לתועלת  האחרונות  בשנים 

בור. עוד אמר השר כי הוא מאמין 
שחקן  להיות  ימשיך  שהדואר 
המחיה  יוקר  בהורדת  משמעותי 
לרווחת תושבי ישראל גם בשנים 

הקרובות. 

מאסר ועיצומים כספיים לאפוטרופוסית 
שמעלה בכספי החוסים באחריותה

מאת חיים מרגליות

המחוזי  המשפט  בית  שופט 
מאסר  שנות   3.5 גזר  אביב  בתל 

לא־ כספיים,  עיצומים  וכן  בפועל, 
היל־ בכספי  שמעלה  פוטרופוסית 
דים שהיו בחסותה. כאמור, מעבר 
הנאשמת  כי  נקבע  בפועל,  למאסר 
553 בסך  המתלוננים  את  תפצה 

אלף ש"ח. 
המתוקן,  האישום  כתב  פי  על 
דין  עורכת  הנאשמת,  כי  מתואר 
בית  מטעם  מונתה  במקצועה, 
בראשון  משפחה  לענייני  המשפט 
אפוט־ להיות  אביב  ובתל  לציון 

מתלוננים  ארבעה  של  רופוסית 
כך  ובעקבות  חסויים,  שפרטיהם 
הפיקוח  סמכויות  לידיה  נמסרו 
על התנהלותם ובכלל זה השליטה 
על חשבונות הבנק שלהם, על מנת 
לדאוג  בנאמנות,  אותם  שתנהל 
להשקיעם,  אותם,  לשמור  להם, 
אליהם  ביחס  ולפעול  לפתחם 

במסירות ולטובת החסויים. 
הנאש־ העבירה  אחד  במקרה 

ש"ח  מיליון  כ־1.8  של  סכום  מת 
אפוטרופוס.  מינוי  צו  באמצעות 
שונות  הזדמנויות  שמונה  בעוד 
העבירה סכום כולל של 340 אלף 

ש"ח לחשבון הפרטי שלה.
ממתלוננת  העבירה  בהמשך 
נוספת תיק ניירות ערך בשווי של 
הפרטי.  לחשבונה  ש"ח  אלף   130
במקרה אחר העבירה סכום של 23

העבירה  אחר  מחשבון  ש"ח.  אלף 
סכומי כסף בסך כולל של 80 אלף 

ש"ח. הכל לחשבונה הפרטי.

ח"כ סילמן בגוש עציון: 
"מציאות בלתי נתפסת"

^ C ח"כ סילמן נחשפה לתכנית ההשתלטות של הרשות הפלסטינית על שטחי
"כל מבנה עראי הופכת לבית שהופך מיד לאחר מכן לכפר שהולך וגדל"

מאת מאיר ברגר

הבית  ממפלגת  סילמן  ח"כ 
היהודי סיירה השבוע בגוש עציון 

יחד עם אנשי תנועת רגבים.
סילמן נחשפה מקרוב לתכנית 
המפורטת של הרשות הפלסטינית 
"סיוע  בכיסוי   C בשטחי  הנעשית 
היא  מטרתה  כאשר  חקלאי", 
השתלטות על השטח בניגוד לחוק 

ובמימון גורמים אירופאים.
סילמן  אמרה  הסיור  לאחר 
כי   7 לערוץ  שהעניקה  בראיון 
"המציאות בשטח היא פשוט בל־

תי נתפסת. אדמת אבותינו אשר 
שנות   2000 לאחר  אליה  שבנו 

גלות הולכת ונלקחת מאיתנו יום 
פה.  פוצה  ואין  שעה,  שעה  יום 
ראיתי היום במו עיניי את הבניה 

החקלאית התמימה לכאורה.
משו־ בפרויקטים  ''מדובר 

עראי  מבנה  כל  היטב.  מנים 
לאחר  מיד  שהופך  לבית  הופכת 
צריך  וגדל.  שהולך  לכפר  מכן 
פי  של  בגידול  מדובר  להבין: 
לא  עשור,  בתוך  מבנים  שניים 
חקלאיים  שטחים  תפיסת  כולל 

ופריצות דרכים".
לדברי סילמן, גודל האחריות 
הזו  בעת  ימין  ממשלת  להקמת 
לא  "אם  ומכופלת:  כפולה  היא 
חודשים  כמה  בעוד  כאן  תקום 

כזו  וחזקה,  גדולה  ימין  ממשלת 
הפלסטי־ למיזמים  סוף  שתשים 
את  לאבד  נמשיך   – הללו  נאים 
חיל  או  טנקים  ללא  שלנו.  הארץ 
לקבוע  שמבקש  מי  יש  רגלים, 
בעלות  ולקחת  בשטח  מציאות 
על שטחים לא לו. זו נחלת אבו־

תינו וזו אחריותנו".
סילמן  קראה  הזה  מהמקום 
להניח בימים האלה לכל דקדוקי 
המחלוקות במחנה הימין וליצור 
להתאחד,  העת  "זו  גדול:  גוש 
גדולה  ימנית  חזית  כאן  לייצר 
גוש  על  שתשמור  ומאוחדת 
אח־ זו  ומשמעותי.  גדול  הימין 

ריות משותפת של כולנו".

ישראל תציג לראשונה בעצרת הכללית 
של האו"ם את דוח יעדי הפיתוח העולמיים 

מאת כתב 'המבשר'

ישראל  תציג  הראשונה  בפעם 
העולמיים  הפיתוח  יעדי  בשבוע 
היעדים.  יישום  דו"ח  את   SDGs
ממשלה  החלטת  אושרה  השבוע 
פיתוח  מדדי  מעתה  שלפיה 
ל־2030 עולמיים  בר־קיימא 
אסט־ בתכניות  ויוטמעו  ישולבו 
וישפיעו  הממשלה  של  רטגיות 
של  הטווח  ארוך  התכנון  על 

מדינת ישראל.
היום יציג השר בפני המליאה 
הדו"ח  ישראל.  של  הדו"ח  את 
ממשלתית  כלל  מצב  תמונת  יוצר 
התכנית  מדדי  לפי  נתונים  של 
והפעולות שישראל מבצעת. כעת 
פעי־ שהוא  היישום  שלב  יתבצע 

מרכזי  שלטון  מגזרית:  כלל  לות 
החברה  הפרטי,  הסקטור  ומקומי, 
הכנת  ענין.  בעלי  וכלל  האזרחית 
הדו"ח והצגתו יהיו רק צעד אחד 
תרומת  של  המעמיקה  בבחינה 
של  ותחילתו  למדינה  התכנית 
תהליך רב שנתי ומתמשך להטמ־
עת המרכיבים הרלוונטיים בעבור 

ישראל.
מש־ הישראלית  במשלחת 
משלל  בכירים  נציגים  תתפים 
להג־ המשרד  ממשלתיים:  גופים 
משרד  החוץ,  משרד  הסביבה,  נת 
הפנים,  משרד  והשיכון,  הבינוי 
התכנון,  מינהל  החקלאות,  משרד 
לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה 
אזרחית  וחברה  אקדמיה  נציגי 

ואחרים.
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תכנית המתאר השכונתית הראשונה 
בהתחדשות עירונית יוצאת לדרך בחדרה

מאת שלמה גרין

תוקף,  למתן  ונחתמה  אושרה 
הרשות  שקידמו  המתאר  תכנית 
עירונית  להתחדשות  הממשלתית 
גבעת  שכונת  עבור  חדרה  ועיריית 
תכ־ מקדמת  הרשות  בעיר.  אולגה 
עירונית  להתחדשות  מתאר  ניות 
עירונית  התחדשות  לבצע  בכדי 

רחבת היקף בשכונות ותיקות.

השכונה שנבנתה בשנות ה־60
וה־70 במערב חדרה, צמודה לחוף 
יחידות  כ־3,600  כיום  ומונה  הים 
מיועדות  מתוכן  כ־1,000  דיור. 
תג־ התכנית,  פי  על  בינוי.  לפינוי 

בשכונה  הדיור  יחידות  כמות  דל 
לכ־8,350 יחידות דיור. 

להתח־ הממשלתית  ברשות 
הב־ כי  מדגישים  עירונית  דשות 

ניינים החדשים יהיו בעלי תמהיל 

קומות  מ־6  החל  מגוון,  דירות 
מענה  לתת  כדי  קומות,  ל־35  ועד 
והאוכלוסיות  השימושים  למגוון 
ובכדי  התושבים  לטובת  בעיר. 
העירונית  הרקמה  על  לשמור 
בת־ המוביל  העיקרון  הקיימת, 

הגבוהה  הבניה  ריכוז  הוא  כנית 
בעוד  השכונה  בהיקף  למגורים 
בבניה  מאופיין  יישאר  מרכזה 
אחידה ונמוכה עד לרצועת החוף. 

למבני  התכנית  מתייחסת  כן  כמו 
הסדרת  פתוחים,  שטחים  ציבור, 
הסביבה,  איכות  ודרכים,  תנועה 

נוף ותשתיות, כמו מים וביוב.
בוועדת  אושרה  התכנית 
הוועדה  של  להתנגדויות  המשנה 
ונ־ חיפה,  ובניה  לתכנון  המחוזית 

חתמה גם על ידי מנהל אגף תכנון 
להתחדשות  הממשלתית  ברשות 
מכאן  נדלר.  גורי  מר  עירונית, 
נסללה הדרך לקידומן של תכניות 
בינוי  הפינוי  למתחמי  מפורטות 
כעת  בתכנית.  ונקבעו  שהוגדרו 
תכ־ להגיש  ויזמים  קבלנים  יוכלו 

ניות ולהוציא לדרך במהירות את 
תכניות הפינוי־בינוי.

תכנון  אגף  מנהל  נדלר,  גורי 
להתחד־ הממשלתית  ברשות 

תכנית  "זו  כי  אמר  עירונית  שות 
הראשונה  השכונתית  המתאר 
שהגיעה  עירונית  בהתחדשות 
עבור  שמח  אני  סופי.  לאישור 

בתכנית,  המיועדים  הדיירים 
שהיום מתגוררים במבנים שאינם 
את  לשפר  ויוכלו  בטיחותיים, 
חשי־ ניכר.  באופן  חייהם  איכות 

ודאות  יצירת  היא  התכנית  בות 
הליכי  להמשך  בנוגע  עבורם 
בשכונה,  העירונית  ההתחדשות 
חברתי  צדק  היום  כאן  נעשה 

אמיתי".
אנשי  שוקדים  אלו  בימים 
להתחדשות  הממשלתית  הרשות 
קורא'  'קול  הכנת  על  עירונית 
המקומיות,  הרשויות  עבור  נוסף 
מדי־ מסמכי  בהכנת  להן  שיסייע 

שכונתיות  מתאר  תכניות  או  ניות 
קורא  קול  עירונית.  להתחדשות 
וקריטי  משמעותי  כלי  יהווה  זה 
המקומיות  לרשויות  יסייע  אשר 
תהלי־ ולהסדיר  לקדם  בבואן 

וכמובן  עירונית,  התחדשות  כי 
תכניות  לקדם  היזמים  את  לעודד 

מפורטות בנושא.
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הנשיא ריבלין בקוריאה הדרומית: 
"נבנה יחד גשר חזק בינינו"

נשיא המדינה המשיך בביקורו בקוריאה הדרומית במהלכו נחתמו מזכרי הבנות בתחומי המסחר, במפגש 
בראשות בכירי התעשיה משתי המדינות

מאת דוד שמואלי

מגעים  מתנהלים  כשברקע 
סחר  הסכם  על  לחתימה  מואצים 
חופשי בין ישראל לדרום קוריאה, 
ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא  אירח 

את בכירי התעשיות הקוריאניות.
הנשיא הודה על הזמנתו ואמר, 
"ישראל היא מדינה אשר הפריחה 
את השממה. עמדנו בפני אתגרים 
לפתח  עלינו  שהיה  כך  גדולים, 
פתרונות מעולים. אנו רואים את־

גרים כהזדמנויות – זהו סודה של 
ישראל כאומת סטארט־אפ".

הנשיא  קרא  דבריו  בסיום 
הקו־ העסקית  הקהילה  למנהיגי 

לבוא  להזמינם  וביקש  ריאנית 
לישראל ולחקור את ההזדמנויות 
פעו־ לשיתופי  והרבות  המצוינות 

לה.

ראשי  היו  המשתתפים  בין 
הרכב,  מתחום  ותאגידים  חברות 

הגז, האלקטרוניקה והבניה.
והת־ המסחר  לשכת  יו"ר 

מאן  יונג  פארק  קוריאה  עשיה 
ביקור  עבורנו  "זהו  במפגש:  אמר 

ושתי  מאחר  וחשוב  משמעותי 
הישראלית   – המסחר  לשכות 
לראשונה  חתמו  והקוריאנית, 
בהיסטוריה הסכם הבנות. אנו נמ־

קוריאניות  משלחות  בקידום  שיך 
הני־ ככל  להעמיק  כדי  לישראל 

הפורה  הפעולה  שיתוף  את  תן 
בינינו".

בנוכ־ נחתמו  המפגש  בסיום 
משות־ הבנות  מזכרי  הנשיא  חות 

הסוכנות  בין  המסחר  בתחום  פים 
והשקעות  למסחר  הקוריאנית 
וכן  הישראלי  היצוא  מכון  ובין 
מכון  לבין  דאאגו  עיריית  בין 

הייצוא.
להתאים  שואפים  "אנחנו 
לשינויים  שלנו  הכלכלות  את 
התע־ המהפכה  של  המהירים 

הזמן  גם  וזהו  הרביעית  שייתית 
הכלכליים  הקשרים  את  להרחיב 
הנשיא  אמר  מדינותינו",  שתי  בין 
העסקי  הסמינר  במסגרת  בנאומו 
הביקור,  לרגל  בסיאול  שהתקיים 
הייצוא  מכון  של  משותף  בארגון 
התעשיינים  והתאחדות  בישראל 

הדרום קוריאנית.
שמש־ שחשוב  הוסיף  הוא 

לישראל.  יגיעו  מקוריאה  לחות 
את  במיוחד  להזמין  רוצה  "אני 
ממשלת קוריאה, לשלוח משלחת 
כיום  לישראל.  בכירה  עסקית 
אסטר־ מקשרים  ישראל  נהנית 

וירדן,  מצרים  עם  הדוקים  טגיים 
וקשרי גומלין עם מדינות המפרץ 
אנו  נוספות.  ערביות  מדינות  ועם 
ביחסים  גדולה  הזדמנות  רואים 
רוצים  אנחנו  וגדלים.  ההולכים 
נע־ הבה  בישראל.  אתכם  לראות 
ארצותינו,  בין  הקשרים  את  מיק 
בין עמינו. הבה נבנה יחד גשר חזק 

בינינו, גשר אמיץ אל העתיד".
החברות  את  עודד  הנשיא 
לע־ הקוריאנים  העסקים  ואנשי 

והמסחר  הכלכלה  משרד  עם  בוד 
לחקור  כדי  בשגרירות,  הישראלי 
הישראליות  הטכנולוגיות  את 
השק־ הזדמנויות  ולמצוא  עבורם 
עה. "אני מאמין כי הגברת שיתוף 
לא  להועיל  יכול  בינינו,  הפעולה 
רק לעם ישראל ולאזרחי קוריאה, 
וליציבות  לשלום  לתרום  גם  אלא 

במזרח התיכון.
"יחד, אנחנו יכולים להביא את 
טכנולוגית  שבחדשנות  הברכה 
לעמים וכלכלות של המזרח התי־

הצמיחה  את  להגביר  ולעזור  כון, 
לה־ אנו מצפים  שלהם.  הכלכלית 

שלמת הסכם הסחר החופשי שלנו 
ולהעמיק  להמשיך  לנו  שיאפשר 

את שיתוף הפעולה שלנו".

צילום: לע"מ

חוטובלי בגוש עציון: "לבלום את 
"C ההתפשטות הפלסטינית על שטחי
סגנית שר החוץ נחשפה להכפלת הבניה הפלסטינית הבלתי חוקית ולקביעת 

̂ "לא ניתן יד להקמת מדינה פלסטינית דה פקטו" העובדות בשטח 

מאת דוד שמואלי

סגנית שר החוץ ח"כ חוטוב־
ראשי  עם  יחד  אתמול  סיירה  לי 
במ־ עציון,  בגוש  רגבים  תנועת 
תכנית  את  מקרוב  לראות  טרה 
הפלס־ הרשות  של  ההשתלטות 

.C טינית על שטחי
בעקבות  התקיים  הסיור 
נתונים מדאיגים שנאספו על ידי 
ההשתלטות  על  רגבים  תנועת 
חלקם   ,C בשטחי  הפלסטינית 
במימון אירופי ובביצוע הרשות 

הפלסטינית.
נחשפה  הסיור  במהלך 
הבניה  להכפלת  השר  סגנית 

בע־ חוקית  הבלתי  הפלסטינית 
שור האחרון ולקביעת העובדות 

הפלסטיניות בשטח.
הבניה  את  לבלום  "חשוב 
וההשתלטות  חוקית  הבלתי 
הפלסטינים,  של  החקלאית 
בשלי־ שהם  בשטחים  שנוגסת 
טה ישראלית. לא ניתן יד להק־

מת מדינה פלסטינית דה פקטו", 
הבהירה חוטובלי.

השר:  סגנית  אמרה  עוד 
פיאד  תכנית  את  לנתץ  "עלינו 
על  פלסטינית  מדינה  להקמת 
ידי קביעת עובדות בשטח ולב־
הפלסטי־ ההתפשטות  את  לום 

נית, לפני שיהיה מאוחר מדי".

דירקטוריון בנק הפועלים בחר 
בדב קוטלר לתפקיד מנכ"ל הבנק
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דירקטוריון בנק הפועלים אישר 
למנות  האיתור  ועדת  המלצת  את 
בנק  מנכ"ל  לתפקיד  קוטלר  דב  את 
קו־ דב  של  מינויו  הבא.  הפועלים 
לאישור  כפוף  הבנק  כמנכ"ל  טלר 
המפקחת על הבנקים ומועד כניסתו 
ועדת  חברי  בהמשך.  יקבע  לתפקיד 
הפוע־ בנק  מנכ"ל  לתפקיד  האיתור 
לים היו עודד ערן, יו"ר הדירקטוריון 
והדירקטורים  האיתור,  ועדת  ויו"ר 

דליה לב ויעקב פאר.

ואב  נשוי   ,63 בן  קוטלר,  דב 
תואר  בעל  הינו  ילדים,  לשלושה 
מאוניברסיטת  בכלכלה  ראשון 
במנהל  מוסמך  תואר  אביב,  תל 
מאוני'  במימון  בהתמחות  עסקים 
של  המנהלים  תכנית  ובוגר  ת"א 

אוניברסיטת הרווארד, ארה"ב.
חברת  כמנכ"ל  שימש  קוטלר 
שימש  בין 2000-2003,  כאל  ויזה 
כמנכ"ל בנק אגוד בין 2003-2005, 
 ,2006-2007 פריזמה  כמנכ"ל 
2009- בין  ישראכרט  וכמנכ"ל 

.2015

מאסר לרכז מודיעין 
משטרתי שהואשם בשוחד

מאת חיים מרגליות

בחיפה  המחוזי  המשפט  בית 
12 בפועל,  מאסר  חודשי   34 גזר 
חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי 
בסך 20 אלף ש"ל על רכז מודיעין 
במס־ שהורשע  ישראל  במשטרת 
קבלת  שוחד,  בעבירות  הסדר  גרת 

דבר במרמה והפרת אמונים. 
קיבל  האישום,  כתב  פי  על 
ש"ח  אלף  כ־20  של  סכום  הרכז 
לסיוע  בתמורה   2013-2017 בין 
ממעצר  לשחרורו  וגרם  משטרתי 
אשר  שב"חים  בהסעת  חשוד  של 
שלו  מודיעיני  כמקור  שימש 
הנאשם  כן,  כמו  לשוחד.  בתמורה 
2016-2017 שבין  בכך  הורשע 

מודיעיני  ממקור  במרמה  קיבל 
מש־ כספי  בשווי  מוצרים  שלו 

תמורה  מתן  כל  ללא  וזאת  תנה 
בעדם.

כי  השופט  קבע  הדין  בגזר 
מתוכ־ היו  הנאשם  של  "מעשיו 

מעמדו  את  ניצל  הוא  היטב.  ננים 
המקור  עם  היחסים  מערכת  ואת 
ודי  שוחד  לקבל  כדי  המודיעיני 
המתוקן.  האישום  בכתב  לעיין 
לחודש  אחת  השניים  נפגשו  לפיו 
לערך על דרך השגרה כדי שיקבל 
כי  להבין  כדי  קבוע  שוחד  סכום 
במפ־ או  אחד  במקרה  מדובר  לא 

גש אקראי. נזק כבד נגרם ממעשיו 
של הנאשם מעצם העובדה כי רכז 

תמו־ ישראל  במשטרת  מודיעין 
להתחמקות  מביא  כסף  בצע  רת 
עבריין משלטון החוק אשר הסיע 
מבלי  שב"חים  להסיע  והמשיך 
הכתים  ובנוסף  לדין  שהועמד 
שלם  ציבור  בהתנהגותו  הנאשם 

של אנשי חוק הגונים וישרים".
אשר  כי "שוטר  אמרו  במח"ש 
עב־ גורמים  עם  קשריו  את  מנצל 

לפיו  מצג  בפניהם  ומציג  רייניים, 
רק  אם  הדין  מן  לחלצם  ביכולתו 

יתנו לו את התשורה החודשית – 
מש־ לנזק  וגורם  בתפקידו  מועל 

במשטרה.  הציבור  באמון  מעותי 
הע־ חומרת  את  מבטא  הדין  גזר 

אשר  מודיעין,  רכז  שביצע  בירות 
החוק  את  לאכוף  היה  תפקידו 
העבריינית,  בשחיתות  ולהילחם 
הקווים'  את  'חצה  זאת  ובמקום 
וניצל את מעמדו וסמכותו כשוטר 
וכאיש מודיעין כדי לבצע עבירות 

פליליות חמורות".

תושב הרצליה הצהיר על מגורים 
באופקים כדי לזכות בהטבות מס

מאת חיים מרגליות

בירוש־ השלום  משפט  בית 
שומה  פקיד  לבקשת  נעתר  לים 
ירושלים  הכנסה  מס  חקירות 
והדרום ושחרר בתנאים מגבילים 
לקבלת  בחשד  הרצליה  תושב 
בשווי  תושבות,  בגין  מס  הטבת 

של 221,384 ש"ח, שלא כדין.
הגיע  החשוד  של  תיקו 
הכנסה  מס  חקירות  למשרדי 
את  שעורר  לאחר  בירושלים, 
באר  שומה  פקיד  של  חשדו 
מתגורר  שהוא  שחשד  שבע, 
שהצהיר  למרות  בהרצליה 

שהוא מתגורר באופקים.
שה־ באזהרה  בחקירה 
מגוריו  מקום  לגבי  תקיימה 
האח־ בשנים  כי  עלה  האמיתי, 
רונות הוא זכה בהטבת מס בסך 
אלף  מ־221  למעלה  של  כולל 
הכוז־ הצהרתו  בעקבות  ש"ח 

באופקים  מתגורר  הוא  כי  בת 
שהתגורר  בשעה  קבע,  כישוב 

הלכה למעשה בהרצליה. 
כאמור, הובא החשוד לבית 
בירושלים  השלום  משפט 
היחידה  בקשת  את  שקיבל 
שחרורו  על  להורות  החוקרת 

תוך הפקדת ערבויות. 

פועל הוכש 
על ידי נחש

מאת חיים מרגליות

נפ־ תאילנדי  ממוצא  פועל 
שהוכש  לאחר  קשה,  באורח  צע 
סמוכים  בשטחים  נחש  ידי  על 
לכיש.  שבחבל  נוגה  למושב 
שם  נהורה,  לצומת  הובא  הוא 
מ'איחוד  חובשים  ידי  על  טופל 

הצלה'.
ב'איחוד  חובש  עקיבא  אבי 
סיוע  לו  "הענקנו  סיפר:  הצלה' 
רפואי לאחר שהובא לצומת ברכב 
שטח. לאחר מכן הוא פונה בניידת 
טיפול נמרץ להמשך קבלת טיפול 
בא־ ברזילי  החולים  בבית  רפואי 

שקלון". 
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דב־ ונשמעו  שליט"א  האדמו"ר 
שזכו  ומי  החסידים  זקני  מפי  רים 
בקו־ לשמשו  ידו  על  מים  ליצוק 
שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק  דש. 
ההילולא  לרגל  שוה"ט  את  ערך 
האדמו"רים  אחיו  בהשתתפות 

בעל  צאצאי  אדמו"רים  שליט"א, 
ההילולא, רבנים, משפיעים וקהל 
נשאו  השולחן  עריכת  בעת  רב. 
דגולים  ורבנים  משפיעים  דברים 
ללמוד  בדרכיו  להדבק  שליט"א 

ממעשיו.
האדמו"ר  כ"ק  ימסור  היום 

פתי־ בסוגיית  שיעור  שליט"א 
הכולל  בהיכל  בשבת  כלים  חת 
ע"י  שנוסד  שבת  הלכות  ללימוד 
הוציא  שכבר  זי"ע,  ההילולא  בעל 
תלמידי  המוני  שורותיו  מבין 
חכמים ומהם מורי הוראה דגולים 
ובשנה  שמם,  שפקיע  בישראל 
צדיק  של  סילוקו  עם  האחרונה 
בנו מ"מ כ"ק מרן האדמו"ר זצוק"ל 
הוסב שמו ל'כולל עלת דוד' והר־
עוד  לקליטת  ספסליו  את  חיב 

שורות של לומדים ועמלי תורה.
וסביביו  ההילולא  יום  כל  משך 
שב־ לכל  ישראל  בית  המוני  יפקדו 
אשר  מחוקק  חלקת  את  וגווניו  טיו 
המ־ בציון  שם  הזיתים,  הר  במרומי 

צויינת שנודע כמקום פקידת ישועה 
חייהם  תלאות  את  יפרקו  ורחמים 
הכלל  לישועת  חי  לק־ל  וישוועו 

והפרט.
העליה המרכזית תתקיים לפ־

נות ערב בשעה 7:00 בראשות כ"ק 
האדמו"ר שליט"א שיעמוד בראש 
בתחינה  להעתיר  חסידים  קהל 
מאורגנת  הסעה  רבים.  ותפילת 
תצא בשעה 6:00 אחר תפילת מנ־

חה ממרכז החסידות רח' באר מים 
חיים בבני ברק. לרשות הפוקדים 
את המקום הועמדו ע"י העסקנים 
הצללה, שתיה קרה ואבטחה בכל 

שעות העליה לציון.
זכותו תגן עלינו אמן.

  המשך מעמ' ראשון

היום הילולת כ"ק מרן אדמו"ר בעל 'נחל יצחק' מזוטשקא זי"ע

הערב יתקיים מעמד 'כתר הוראה' 
לעשרות אברכים ב'בית של תורה'

הממשלה  במשרדי  קשריו  את 
לתמוך  כדי  העסקים  ובעולם 
החוגים  מכל  וביחידים  במוסדות 

והעדות, ספרדים ואשכנזים. 
יזם  הברוכים  בכשרונותיו 
תורה  מפעלי  עשרות  והקים 
בנגלה  וכוללים  ישיבות  וחסד, 
וגייס  בכספו  בהם  תמך  ובנסתר, 
תבל,  רחבי  מכל  רבים  תורמים 
בצל.  תמיד  עצמו  משאיר  כשהוא 
הגרש"ז  מרן  פעם  התבטא  וכבר 
הישי־ שעולם  זצוק"ל  אויערבאך 

הטוב  הכרת  הרבה  חייב  בות 
למנוח זצ"ל על העמדת התשתית 
תורה  למוסדות  תרומות  לגיוס 

בארץ ובחו"ל. 
כמו כן ניצל את קשריו הרבים 
שמי־ למען  הציבוריים  במאבקים 
מל־ הציבורי,  במרחב  השבת  רת 

ארה"ק,  ישוב  המיסיון,  נגד  חמה 
השכנת שלום בין ציבורים שונים 
נשאר  הוא  אלו  כשבכל  ועוד, 

תמיד מאחורי הקלעים. 
ובמ־ ויתומים  באלמנות  תמך 

שפחות נזקקות בסכומים אדירים, 
המק־ ידעו  לא  המקרים  כשברוב 

בלים מיהו התורם האלמוני. קירב 
רבים לתורה ולמצוות במאור פניו 

ובמתק לשונו. 
רבי  הצדיק  של  לימינו  עמד 
ליהודי  בסיוע  זצ"ל  זילבר  יצחק 
ברה"מ. זכה לחיבה מיוחדת מכ"ק 
מרן אדמו"ר מליובאוויטש זיע"א. 
של  סודם  ואיש  ביתם  נאמן  היה 
מרן  זיע"א,  הדור  מצדיקי  רבים 
הגרש"ז אויערבאך, מרן הגאון רבי 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  פינקל,  בייניש 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  מריבניץ, 
כ"ק  מביאלא,  יהושע'  ה'חלקת 
מרן אדמו"ר מתולדות אהרן, כ"ק 
מרן  כ"ק  מטאלנא,  אדמו"ר  מרן 
הקדוש  הצדיק  מבוהוש,  אדמו"ר 
הקדוש  הצדיק  ובנו  סאלי  הבבא 
זר־ יהודה  רבי  הגה"ק  מאיר,  רבי 
חיה סג"ל, זצוק"ל, ולהבחל"ח כ"ק 
רבי  והגאון  מפוריסוב  האדמו"ר 
קמניץ  ישיבת  ראש  שיינר  יצחק 

שליט"א ורבים נוספים. 
פניו,  על  נסוך  היה  מיוחד  חן 

ורבים נהנו ממנו עצה ותושיה. 
השאיר אחריו את אחיו הר"ר 
מחשובי  שליט"א  יוסף  חנניה 

שכונת גבעת מרדכי, אחיו הגה"ח 
רב  שליט"א  מיכאל  אברהם  הרב 
הח־ אלמנתו  הצרפתית,  הגבעה 

מבורך  ישרים  ודור  תחי'  שובה 
בנים וחתנים מרביצי תורה יראים 

ושלמים. תנצב"ה.

הרה"ח ר' יהושע השל הלפרין ז"ל

ברח'  קאליב  מנחם'  'קול  הגדול 
תובב"א,  עיה"ק  בירושלים  חנה 
אשר  שיחיו  האברכים  לעשרות 
'בית  במסגרת  כאן  ועמלו  שקדו 
ונבחנו  רבה,  ביגיעה  תורה'  של 
אצל גדולי הרבנים שליט"א על כל 

יו"ד ח"א וח"ב. 
מופ־ ת"ח  של  זו  נכבדה  חבורה 
לא־ תורה  של  באהלה  הלנים  לגים 

סוקי שעתתא אליבא דהלכתא, היא 
אחת מענפי האילן הגדול של רשת 
חיותו  בימי  להקים  שזכה  הכוללים 
זצוק"ל,  מקאליב  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

דבר  הראשונה,  בשנה  לאברכים 
שזכה על כך לשירות ותשבחות מכל 
עד  שליט"א,  הדור  וצדיקי  גדולי 
זצוקלה"ה  שטיינמן  הגראי"ל  שמרן 
הצלחה  ממש  ש"זה  התבטא 

לדור".
כאן  שעברו  בוגרים  אלפי 
תעודות,  וקיבלו  ונבחנו  למדו 
לעלות  זוכים  מהם  חלק  כאשר 
עצמם  ומכשירים  מעלה  מעלה 
כאלה  הוראה,  מורי  להיות  בס"ד 
וזכו  חיל  שעשו  כ־120  כיום  יש 
השלימה  עתה  הוראה,  לתעודות 
סדרת  את  נכבדה  קבוצה  עוד 

מידי  לקבל  יזכו  והערב  לימודיה, 
שליט"א  מקאליב  אדמו"ר  כ"ק  
'יורה יורה', לאחר שעמ־ תעודות 

דו בכור המבחן.
החת־ הורי  הוזמנו  זה  למעמד 

נים שליט"א שיוכלו מקרוב לרוות 
נחת מיו"ח הי"ו, העולים כאן במ־

עלות התורה לשם ולתפארת, על 
הגדולים  הכלכליים  הקשיים  אף 
הסתל־ מאז  זה  במקום  שנערמו 

קותו לשמי מרום של נשיא ומקים 
רשת הכוללים כ"ק מרן האדמו"ר 

מקאליב זצוק"ל.
כל  עושה  המוסדות  הנהלת   
זו  שמסגרת  בכדי  אפשרי  מאמץ 
בעיני  למאוד  עד  יקרה  שהיתה 
תוכל  זצוק"ל,  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
עוז  וביתר  שאת  ביתר  להמשיך 

לשם ולתפארת.

  המשך מעמ' ראשון

הערב יום ההילולא של כ"ק מרן אדמו"ר מקרעטשניף זי"ע

הודעות חוק תכנון ובניה - 17/09/18

הודעות חוק תכנון ובניה - 17/09/18

נם". 
המ־ כי  מציין  דייטש  הרב 

לראשונה,  העירונית  עורבות 
גם  כך  על  ותודתו  בשורה  היא 
דוד  הרב  העיר  מועצת  לחבר 
תרבות  תיק  מחזיק  בלומנשטוק 

תורנית. 
בדיון שנערך במשטרת ירוש־

לים, בראשות סגן ראש העיר הרב 
עדכונים  לקבלת  דייטש,  יוסף 
ההיערכות,  והשלמת  אחרונים 
מפקד  סגן  פינצי  משה  השתתפו 
מתחנת  גאוטה  ניסו  קדם,  מרחב 
מרחב  אג"ם  קצין  דוד  אלי  'שלם', 
מנהל  הורביץ  הלל  הרב  קדם, 
חברת  נציגי  העלמין,  בתי  מועצת 
קופרשטוק  ציון  בן  והרב  אגד 

ממארגני ההילולא. 
הדיון  לאחר  שהתקיים  בסיור 
עבודות  אחר  המשתתפים  עקבו 
התקנת  הכוללות  ההיערכות 

שי־ הציון,  שטח  סביב  הצללה 
מערך  התקנת  הגישה,  דרכי  פור 
במשך  שיפעל  במקום  התאורה 
כל הלילה והעמדת ברזיות שתיה 
העי־ נציגי  העולים.  אלפי  לטובת 
תותר  לא  כי  בסיור  הדגישו  ריה 
בציון  ורוכלות  דוכנים  הצבת  כל 
וסביבותיו ביום ההילולא. במהלך 
הסיור הוצגה מערכת הסדרי צירי 
ההיער־ וכן  ואבטחתם,  הגישה 
הזיתים  הר  סביב  הבטחונית  כות 

לאורך יום ההילולא. 
שהשתתפו  המשטרה  גורמי 
המו־ האבטחה  כי  הדגישו  בסיור 
לאורך  תפעל  הציון  סביב  גברת 
כל שעות היממה, מהגעת ראשוני 
ההילו־ לסיום  ועד  המתפללים 
את  העולים  אחרון  ועזיבת  לא 

הציון. 
שציבור  לכך  לדאוג  "עלינו 
לציון  לעלות  שניתן  יידע  העולים 
בבטחה, ולשם כך נדרשת נוכחות 

ואני  באזור  גבוהה  משטרתית 
אמר  ה'",  בעזרת  יהיה  שכך  בטוח 

הרב דייטש. 
מול  סוכם  התחבורה  בנושא 
יפעל   51 קו  כי  'אגד'  חברת  נציג 
והחברה  מיוחד,  זמנים  בלוח 
אוטובוסים  של  מיוחד  צי  תעמיד 
ההילולא,  יום  לאורך  שיפעלו 
יפעל  דייטש  הרב  לבקשת  כאשר 
מערך ההסעות בליל ההילולא עד 
יום  ולאורך  בלילה,  השעה 02:00 
ועד  בבוקר   8 מהשעה  ההילולא 

12:30 בלילה. 
המשט־ וגורמי  דייטש  הרב 

לציבור  הקריאה  כי  הדגישו  רה 
העולים היא לעלות רק באמצעות 
להקל  מנת  על  ציבורית,  תחבורה 
ועל  למקום  הסדירה  ההגעה  על 
הסמוך  הציר  הצירים.  אבטחת 
לתנו־ חסום  יהיה  העלמין  לבית 

יום  לאורך  פרטיים  רכב  כלי  עת 
ההילולא. 

לראשונה: עיריית ירושלים מתקצבת את ההיערכות 
לקליטת הרבבות בציון האור החיים הקדוש 

  המשך מעמ' ראשון

לש־ שני  שבין  הלילה  במהלך 
בשיתוף  צה"ל  חיילי  עצרו  לישי 
שמונה  והמשטרה  שב"כ  כוחות 
החשודים  מבוקשים  ערבים 
הח־ טרור.  בפעילות  במעורבות 

כוחות  לחקירת  הועברו  שודים 
הבטחון.

פלסטינית  נעצרה  אתמול 
את  שעוררה  לאחר  בחברון 
ששמרו  צה"ל  חיילי  של  חשדם 
היהודי.  ביישוב  צבאית  בעמדה 
בתיקה  סכין  נמצא  חיפוש  לאחר 
הועברה  היא  הפלסטינית.  של 

לחקירת כוחות הבטחון.

חייל ירה לעבר מחבל שניסה 
לדרוס חיילים בכניסה לטול כרם

  המשך מעמ' ראשון

הש"ס  את  שליט"א  האדמו"ר  מרן 
שנלמד ע"י חסידי קרעטשניף.

הות־ הציון,  מוועד  שנמסר  כפי 
החיים  בבית  תאורה  מערכת  קנה 
לכל שעות הלילה. וכן תפעל מער־

כת מיזוג אויר באהל הק' בכל שעות 
אוהל  הוקם  כן,  כמו  והיום.  הלילה 

לרווחת  אורחים  להכנסת  מיוחד 
יוגשו  ובו  הק'  לציון  העולים  המוני 
לציבור שתיה קרה וכיבוד להרוות 
הרחב  הציבור  של  ורעבונו  צמאונו 

ולהקלה מעומס החום.
לגליון  רבים  הדים  כך,  בתוך 
שיצא  לבדו'  לה'  'בלתי  המיוחד 
במלאות  'המבשר'  ע"י  לאור 

בגליון  להסתלקותו.  שנים  יובל 
הייחודי אוצר בשל זכרונות קודש 
ראשון  מכלי  ראיונות  עובדות 
מק־ שהיו  חייו  ממסכת  והליכות 

שה אחת של מסירות נפש.
מוסדות  מטעם  הצדקה  גבאי 
כל  במשך  יעמדו  קרעטשניף 
שעות היממה סמוך לאהל הקודש, 

המוס־ בהחזקת  הקהל  את  לזכות 
דות כרצון קדשו. 

יעסקו  ההילולא  יום  במהלך 
תו־ בדברי  זכרו  ומוקירי  חסידיו 
זי"ע  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  רתו 
ומורשתו  הטהור  זכרו  את  ויעלו 
ברכה  אחריו  שהותיר  הרוחנית 

לדורי דורות.

  המשך מעמ' ראשון

הנפט  מכלית  מעצר  על  בנקמה 
בגי־ הבריטים  ידי  על  האיראנית 

ברלטר. 
שע־ שבשבוע  לאחר  זאת, 

קרב  ספינות  מספר  כי  דווח  בר 

על  להשתלט  ניסו  איראניות 
מכלית נפט בריטית, ורק העובדה 
הבריטי  הים  חיל  של  שמשחתת 
המכלית,  לעזרת  להגיע  מיהרה 
השיט  כלי  ובין  בינה  ולחצוץ 
גרמה  איראן,  של  ההתקפיים 

המזימה  את  וסיכלה  לסגת  להם 
האיראנית. 

את  הכחישה  עצמה  איראן 
כך  על  וארה"ב  בריטניה  טענות 
שהיא ניסתה להשתלט על מכלית 
טענו  איראניים  ובכירים  בריטית, 
הוראה  מתקבלת  היתה  שאם 
המהפכה  משמרות  זאת,  לעשות 
ללא  המכלית  על  משתלטות  היו 

כל קושי. 
הע־ המנהיג  התבטא  שלשום 

ליון של איראן, עלי חמינאי, ביחס 
בגיברל־ שנעצרה  הנפט  למכלית 

טר, ואמר כי איראן תנקום על כך 
בדרכים שתמצא לנכון.

מכלית נפט נעלמה במפרץ הפרסי: 
החשד המיידי נופל על איראן

  המשך מעמ' ראשון
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ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053094]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053093]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053092]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053091]

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

הנדלס"
[20053090]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053089]

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

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20053088]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053087]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20053086]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053054]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053053]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053052]

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053050]

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

הנדלס"
[20053047]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053046]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053045]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053044]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053043]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20053042]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053041]

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

הנדלס"
[20053040]

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

הנדלס"
[20052996]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052995]

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]

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]

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]

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
מעלית,  ק"ב,  במיכה,  בבלעדיות! 
בהזדמנות  4חד',כ-90מ"ר 
פנטהאוז"  "תווך  2,050,000ש"ח 

03-7153035
[20053177]

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
3-5 אופציה  עם  מרווחות  דירות 
הון עצמי 30 אחוז שכונה חסידית 
073-706- אש״ח.  מ-690  החל 

9406
[20053175]

ישירות  חדרים   3-5 דירות 
עוצר  נוף  בנקאי  ליווי  מהקבלן 
החל  נדירה  הזדמנות  נשימה. 

מ-670 אש״ח. 073-706-9396
[20053174]

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]

חיפה 
מעונינים להחליף דירה מביתר עלית 
מסודרת  מרווחת  חד'   3 ק"כ  לחיפה 

ונאה בימי ביה"ז. 052-7155600
[20053172]

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

עילית 052-7615407
[20053027]

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]

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. 

נוף  סלון   + חד'   2  * ארוח:  דירות   2
חדר  דירת   * חדש  מטבח  לכינרת, 
מתאימה לזוג, שכונת ראסקו, 10 דק' 
053- בשפע.  חניה  מלעלוב,  הליכה 

3129516
[20052434]

עד  לקבוצות  בצפת  אירוח  מתחם 
מקווה  דשה,  מרחבי  איש,   100
אפשרות  ממוזג,  מתחם  במקום, 
(למעונינים  למהדרין.  לקיטרינג 
מקומות)   130 של  נוסף  מתחם 

072-3926958
[20052372]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
4 12 בצה"ל  דירה  וכן   *   * ממוזגת 
לתקופה  קומפלט,  משופצת  חד' 
054- 04-6922596 ממושכת. 

8433088
[20052313]

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

052-7614435 .900
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

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

ruty7686@gmail.com
[20048749]

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

2840299
[20042205]

חצר,   + וממוזגת  נקיה  יפה,  דירה 
לימים ולשבתות.052-7194198

[20040224]

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

בריכה. 0504174677
[20052366]

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

7607750
[20053080]

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]

צפון 
ממאה  דירה  להחליף  מעונינים 
לאזור  ומטבח  סלון   + חד'   2 שערים 
טבריה /צפת. -052 אשדוד /  חיפה/ 

7180392
[20053179]

ירושלים 
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]

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

7616720-1
[20040110]

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]

דרוש/ה ַ וייחודי  מוכר  למגזין 
עורך/ת לשוני/ת עם נסיון בלבד! 
לשלוח  ניתן  ודוגמאות  קו"ח 

editors784@gmail.com למייל
[20053176]

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 
סדנאות  מגוון  אומנות  חיל  באשת 
חומרים  כוללות  פעמיות  חד  יצירה 
מיוחדים.  מחירים  סוכה,  נוי  בנושאי 

טל. 0504154152
[20052703]

השבת אבידה 
ביום  בב"ב  יקר  פנדורה  צמיד  אבד 

שני כ"ח בסיון. 052-7139385
[20053180]

צאנז  קרית  בחוף  ע"מ  סידור  נמצאה 
בנתניה ע"ש עדינה. 054-8562416

[20053178]

י-ם  מרכז  באזור  יקר  צמיד  נאבד 
02- להתקשר:  נא  השבועות.  בחג 

5808012
[20053173]

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]

דף היומי בבלי: ערכין לא    דף היומי ירושלמי: חלה טו    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הי"ד (האהבה)    משנה יומית: עדויות ז, ד-ה    הלכה יומית:
או"ח תקמא, ה - תקמב, ב    רמב"ם יומי: סנהדרין כב-כד    שו"ע הרב - רב 
יומי: נח, ט-יא    דף היומי - זוהר: ויקהל קלב-קלז    חפץ חיים: לה"ר ו, ה-ו  

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קלד.
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:218:228:208:258:238:18סו"ז ק"ש מג"א
9:159:169:159:189:179:13סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:499:509:499:529:519:46סוף 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

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

3:583:583:544:024:003:51עלות השחר
4:474:484:454:514:494:42זמן ציצית ותפילין

5:455:505:415:485:475:42הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
ב"ב   עקיבא 162,  רבי   6196324 פרינץ ברק בני  אביזוהר 2      052-7781127 הכרם בית  פארם  סופר  ירושלים
סופר פארם קניון  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור   תל אביב
8851931 מרכז מסחרי לב  הנרקיס 077-8880080 איינשטיין 40 מהשעה 20:00 עד 24:00    נתניה רמת אביב
077-8880100 קניון  סופרפארם 077-8882630 איינשטיין 139    רמת גן סופר פארם איינשטיין יסמין    חיפה
סופר  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, 

ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.33-
אתמול: 211.315-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
37-22

תל אביב
39-27

חיפה
36-24

גולן
39-23

טבריה
43-27

גליל
36-20

באר שבע
42-24

אילת
44-31

מזג האויר
עומס חום כבד עד קיצוני

היום - 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 ירידה קלה של טמפרטורות.

שבת - בהיר עד מעונן חלקית עם 
טמפרטורות רגילות בעונה.

שבתשישיחמישי

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

קופת הקואופרטיבים בע"מ (בפירוק מרצון) ("החברה")
חברה מספר 520004995

הזמנה לאסיפה כללית סופית
[נוסח  החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  סופית  אסיפה  כי  "הפקודה"),  (להלן:  התשמ"ג-1983  חדש], 
חברי החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.9.2019 בשעה 10:00 במשרדי 
ברחוב  בע"מ,  ישראל  בארץ  הכללית  השתופית  העובדים  חברת 

ארלוזורוב 93, תל אביב.
סדר יום האסיפה:

הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה   .1
נעשה בנכסי החברה.

החברה,  של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  החלטה  קבלת   .2
בהתאם לסעיף 366 לפקודה.

מניין חוקי ואסיפה נדחית:
אם  אלא  באסיפה  דיון  לפתוח  אין  נדחית:  ואסיפה  חוקי  מניין 
שנקבע  המועד  מן  השעה  מחצית  תוך  חוקי  מניין  נוכח  יהיה  כן 
לפתיחתה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על 
ידי באי כח, שני בעלי מניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה, 
אשר יש להם מחצית ממספר הקולות של החברה ("מנין חוקי"). 
אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין 
ובאותו  שעה  לאותה  יום,  לאותו  בשבוע,  האסיפה  תדחה  חוקי 
ימצא  לא  הנדחית  ובאסיפה  היה  הנדחית").  ("האסיפה  מקום 
הנדחית  לאסיפה  הקבוע  המועד  מן  שעה  חצי  כעבור  חוקי  מניין 

יחשבו בעלי המניות הנוכחים למניין חוקי.
דניאל רביץ, עו"ד - מפרק החברה



גופי החירום נערכים 
לשרב הכבד הצפוי היום

השרב הכבד עלול לסכן חיי אדם, בדגש על תינוקות, ילדים וקשישים

מאת חיים מרגליות

 – הכבד  השרב  לקראת 
ומפר־ נערכים  הצלה'  ב'איחוד 
הנחיות  האזרחים  לרווחת  סמים 
ישנם  שרב  בימי  חיים.  מצילות 
ריבוי מקרי התעלפות, התייבשות 
רפואי  לסיוע  בקריאות  ועליה 
לא־ קורא  הצלה'  'איחוד  דחוף. 
במשנה  ולנקוט  להישמר  זרחים 
פגיעה  לצמצם  מנת  על  זהירות 

בנפש.
חיי  לסכן  עלול  הכבד  השרב 
ילדים,  תינוקות,  על  בדגש  אדם, 
עשרות  ומוגבלים.  קשישים 
בשנים  נשכחו  ופעוטות  ילדים 
אוויר  במזג  ברכבים  האחרונות 
לה־ הובילו  אלו  מקרים  קיצוני. 

מוות.  וכן  חום  מכות  תייבשויות, 
להורים  קוראים  הצלה'  ב'איחוד 
יל־ שכחת  מניעת  על  דגש  לתת 

דים ופעוטות בכלי רכב.
הצ־ 'איחוד  מנכ"ל  פולק  אלי 

לה' מסר: "חשוב ומומלץ לשהות 
מוצלים  במקומות  הניתן  ככל 
בשתיה.  ולהרבות  ממוזגים  או 
המתנדבים  אלפי  של  הכוננות 
למתן  תתוגבר  הצלה'  ב'איחוד 
ככל  ומידי  מהיר  רפואי  מענה 

שיידרשו".
הפגיעה  את  לצמצם  מנת  על 
הצלה'  'איחוד  מפרסם  בנפש 
לשמירה  לציבור,  ההנחיות  את 
שתיה  על  הקפידו  אדם.  חיי  על 
מומלץ  צוננים.  מים  של  מרובה 
לאדם  מים  ליטר   2-3 לשתות 

ליום. 
הטיול  מסלול  את  התאימו 
המו־ הבוקר  לשעות  העבודה  או 

מומלץ  הערב.  ולשעות  קדמות 
לעשות מנוחה של 10-15 דקות, 
בת־ ולהשתמש  כובע  לחבוש  יש 

כשירי הגנה על העור. 
יל־ עם  לצאת  לא  השתדלו 

קשה  בהם  למקומות  קטנים  דים 
ערניים  היו  למנוחה,  צל  למצוא 
היא  התייבשות  האחרים.  לגבי 
בגוף.  בנוזלים  מחסור  של  מצב 
במצב זה כמות הנוזלים שנקלטת 
מאבד.  שהגוף  מהכמות  קטנה 
מת־ קרובות  לעתים  התייבשות 

תתכן  אך  חמה,  בסביבה  רחשת 
סימני  הסביבתיים.  התנאים  בכל 
צמא,  הם:  להתייבשות  ההיכר 
שקט,  אי  בחילות,  מהיר,  דופק 

ירידה בתפקוד כללי. 
סימ־ את  זיהיתם  באם 

פי  על  פעלו  ההתייבשות  ני 
לקרוא  יש  כל  קודם  ההוראות: 
יש   – ובינתיים  רפואית.  לעזרה 
מו־ במנוחה  הנפגע  את  להשכיב 

(כאשר  קלה  בהתייבשות  חלטת. 
לאפשר  ניתן  מקיא),  אינו  הנפגע 
קטנות  בכמויות  מים  לשתות  לו 
והנפגע  במידה  רצוף.  ובאופן 

מקיא – אין לאפשר לו לשתות.
טיפול  חייב  מיובש  אדם 
חשד  בכל  כאמור,  דחוף.  רפואי 
לסיוע  לקרוא  יש  להתייבשות 

רפואי ללא השתהות.

היערכות הכבאות

נציב כבאות והצלה לישראל, 
הע־ קיים  שמחי,  דדי  טפסר  רב 

ועם  כלל המחוזות  עם  מצב  רכת 
קק"ל,  לרבות  וסיוע  חירום  גופי 
וצה"ל  ישראל  משטרת  רט"ג, 

לקראת מזג האוויר הקיצוני.
הנציב הנחה על תגבור כוחות 
מתנד־ אש,  כבאי  של  מקסימלי 
המכ־ של  הקורסים  וחניכי  בים 

ללה הלאומית לכבאות והצלה.
קו־ לישראל  והצלה  בכבאות 

ראים להימנע לחלוטין מהדלקת 

להתפשטות  הסכנה  בשל  אש, 
חיים,  לסכן  העלולות  שריפות 
מבקשים  כן,  כמו  וטבע.  רכוש 
בכבאות מהציבור לגלות ערנות, 
ולדווח באופן מידי על כל מקרה 

של עשן או אש למוקד 102.
לכו־ ייכנס  הכבאות  מערך 

השרב,  תנאי  בשל  מרבית  ננות 
ובחלק  להתפתח  שצפויים 
עלו־ הטמפרטורות  מהאזורים, 

לות להגיע ל־47 מעלות חום.

היערכות חברת 
החשמל

גם חברת החשמל הודיעה כי 
של  הביקוש  לשיאי  ערוכה  היא 
הקיץ ותגברה את צוותי העבודה 
בחוד־ כן,  כמו  השרב.  לקראת 

עבודות  קיימה  האחרונים  שים 
מערכת  בכל  ושיפוצים  תחזוקה 
מנת  על  הארץ  ברחבי  החשמל 
במתכונת  לעבודה  להכשירן 
אתמול  כי  יצוין  זאת,  עם  מלאה. 
נרחבות  חשמל  הפסקות  נרשמו 

באזור עמק חפר ונתניה.
החברה מתריעה מפני פגיעה 
ומ־ שריפות  בשל  מתח  בקווי 

ערנות  לגלות  מהציבור  בקשת 
סמוך  אש  מהדלקת  ולהימנע 

לקווי חשמל.
כי  מציינת  החשמל  חברת 
עלו־ המקיפה  היערכות  למרות 

מקומיות  תקלות  להתרחש  לות 
במקרה  צפויות.  לא  והפרעות 
חשמל  קווי  מתחת  שריפות  של 
לניתוק  מחויבת  החשמל  חברת 
בטיחות.  מטעמי  זמני  אספקה 
מערך  מפעילה  החברה  כן  כמו 
הגז  באספקת  להפרעות  גיבוי 
אונית  באמצעות  תמר  ממאגר 
המשמשת  נוזלי)  טבעי  (גז  הגט"ן 

כגיבוי חם למערכת.

מתקפת סייבר על בולגריה: נתוני 
רשות המיסים נגנבו על ידי פצחנים 

על פי הדיווח, פרטיהם האישיים של חמישה מיליון אזרחים בולגרים מצויים 
כעת בידי עברייני הרשת ^ חשד למעורבות רוסית

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

היסטורית  סייבר  מתקפת 
הכתה בימים האחרונים במוסדות 
ובמסגרתה  בולגריה,  של  הממשל 
מיליון  חמישה  של  פרטיהם  נגנבו 
המיסים  רשות  ממשרדי  אזרחים, 
הבולגרית. זאת, במדינה בה מספר 
לכשבעה  מגיע  הכולל  התושבים 

מיליון. 
הבולגרים  התקשורת  כלי 
בתיבות  הודעה  אתמול  קיבלו 

מד־ ובה  האלקטרוניות,  הדואר 
ווחים הפצחנים על גניבת המידע 
גם  הוסיפו  ההאקרים  שביצעו. 
וכתבו  בולגריה  בממשלת  לזלזל 
הסייבר  "הגנת  התקשורת:  לכלי 

שלכם היא בדיחה". 
ראש  מיהר  הפרסום  בעקבות 
ישיבת  לכנס  בולגריה  ממשלת 
ראשי  עם  יחד  דחופה  ממשלה 
להעריך  מנת  על  הבטחון,  ארגוני 
למערכת  שנגרם  הנזק  היקף  את 
מה־ כתוצאה  הבולגרית  הבטחון 

תקיפה. 
העלה  הבולגרי  הפנים  שר 
שהמתקפה  יתכן  כי  השערה 
ממשלת  של  בשליחותה  בוצעה 
הר־ עברייני  כלל  "בדרך  רוסיה. 

שת מבצעים את מעשיהם לטובת 
יתכן  הפעם  אבל  רווחים כספיים, 
לגרוף  נסיון  גם  כאן  שמעורב 
אתמול  רק  פוליטיים.  רווחים 
ארה"ב  עם  הסכם  על  חתמנו 
אנ־ והיום   F16־ מטוסי  לרכישת 

חנו מתבשרים על מתקפה נרחבת 
כל כך". 

כי  גם  ציינו  התקשורת  בכלי 
ההודעה על התקיפה וגניבת המי־
אלקט־ דואר  מכתובת  הגיעה  דע 

רוני של חברת תקשורת רוסית. 
הבולגרי  החוץ  שר  מנגד, 
דחה את השערתו של שר הפנים, 
ימים  בוצעה  המתקפה  כי  ואמר 
שנ־ לפני  עוד  לכן,  קודם  אחדים 

חתם ההסכם עם ארה"ב לרכישת 
מטוסי ה־16־F ולכן לא נראה שיש 

קשר בין האירועים. 

בעקבות תעלול יחצ"ני אחד יותר מדי:

אהוד ברק נאלץ לחסום 
את כרטיס האשראי שלו

ראש הממשלה לשעבר חשף את פרטי כרטיס האשראי שלו במסגרת צילום 
תשדיר שתקף את ראש הממשלה ואולץ להחליף את הכרטיס 

מאת מאיר ברגר

שר  מדי:  יותר  אחד  תשדיר 
פרסם  ברק  אהוד  לשעבר  הבטחון 
את  מוציא  נראה  הוא  שבו  סרטון 
למוכר  ומשלם  מהארנק  הכרטיס 
לנת־ ללעוג  במטרה  מזון  בחנות 

ניהו.
בסרטון  שנתקלו  אזרחים 
הספרות   16 את  לחלץ  הצליחו 

של  הספרות   4 ואת  הכרטיס  של 
תאריך התפוגה.

לחסום  ברק  נאלץ  בתגובה 
אפ־ כל  למנוע  כדי  הכרטיס  את 

של  מטעמו  הונאה.  לבצע  שרות 
שלאזרחי  הזמן  "הגיע  נמסר  ברק 
עם  ממשלה  ראש  יהיה  ישראל 

כרטיס אשראי".
ברק  הגיע  לכן  קודם  יממה 
החנויות  באחת  מזון  לרכוש 

רשי־ חברי  עם  בתל־אביב 
רוטמן  נ'  בוסקילה,  אבי  מתו 

וש' פרץ־דרעי.
אנח־ פה  תראה.  "ביבי 

ברק  אמר  לפלאפל",  בתור  נו 
מטעמו.  שפורסם  בתשדיר 
חברי  את  להזמין  הולך  "אני 
לשלם  הולך  ואני  שלי  הסיעה 
זה  מבטיח  כשאני  שאמרתי  וכמו 

קורה".

היום יוגש כתב אישום נגד 
גנב מטבעות וירטואליים

מאת חיים מרגליות

שעניינה  נרחבת  חקירה  בתום 
וירטואליים  מטבעות  של  גניבה 
נורמטי־ אזרחים  של  מחשבונות 
הפרקליטות  ידי  על  הוגשה  ביים, 
בפ־ החשוד  כנגד  תובע  הצהרת 
הפרקליטות  צפויה  והיום  רשה, 
ובקשה  אישום  כתב  נגדו  להגיש 

למעצר עד תום הליכים.
לפ־ גלויה  הפכה  החקירה 

שני  של  מעצרם  עם  כחודש  ני 
הונאת  שביצעו  בחשד  חשודים 
כלפי  בינלאומי  בהיקף  'פישינג' 
מוחזקים  בהם  מקוונים  חשבונות 
מסוגים  וירטואליים  מטבעות 
הונאה  של  עבירות  וביצוע  שונים 
דבר  קבלת  מחמירות,  בנסיבות 
וכן  מחמירות  בנסיבות  במרמה 

עבירות נוספות.
ביחידת  התנהלה  החקירה 
הסייבר בלהב 433 בשת"פ יחידת 

ובליווי  המיסים  ברשות  יהלום 
בפרקליטות  הסייבר  מחלקת 

המדינה.
בעקבות  נפתחה  החקירה 
מידע שהגיע למשטרה, ממנו עלה 
חשד כי החשודים, כל אחד על פי 
במתחמים  הודעות  שלחו  חלקו, 
דיגיטליים,  בארנקים  העוסקים 
לאנשים  שגרמה  הונאה  ובהן 
הכוללים  פרטים  להם  להעביר 

סיסמת חשבונות המטבעות.
הפרטים הועברו ישירות לידי 
ניצלו  החשד  פי  שעל  החשודים 
פלי־ עבירות  ביצוע  לצורך  זאת 

מטבעות  מאות  גניבת  בהן  ליות 
דיגיטליים  מארנקים  וירטואליים 
העולם,  ברחבי  משתמשים  של 

בהיקף של מיליוני שקלים.

מחבל חמאס אותר ללא 
רוח חיים במתקן מעצר

בשב"ס בודקים את נסיבות המוות והגבירו את הכוננות בכלא בעקבות המקרה

מאת כתב 'המבשר'

מחבל חמאס בן 30 שנעצר על 
ידי ישראל נמצא אתמול ללא רוח 
ניצן.  בכלא  רפואי  במתקן  חיים 
הוזמנה ניידת טיפול נמרץ אל הכ־
ללא  החייאה  פעולות  ובוצעו  לא 
רופא  ידי  על  נקבע  מותו  הצלחה. 

בית המעצר.

מספר  לפני  נבדק  המחבל 
בעפו־ העמק  החולים  בבית  ימים 
למע־ נשלח  שלשום  ושוחרר.  לה 
קב רפואי במרכז לבריאות הנפש 
בשב"ס  אותרה גופתו.  שם  בכלא, 
והג־ המוות  נסיבות  את  בודקים 
בעקבות  בכלא  הכוננות  את  בירו 

המקרה.
לפני  נעצר  המחבל  כי  נציין 

פעילות  לביצוע  בחשד  כחודש 
עוינת נגד בטחון המדינה.

הנהג שנסע נגד כיוון התנועה 
התגלה כקשיש שהתבלבל

מאת חיים מרגליות

משטרת  נפתרה:  התעלומה 
בעקבות  בחקירה  פתחה  ישראל 
תיעוד שפורסם ובו נראה רכב המ־
סכן את התנועה בכביש בגין בירו־
לאיתורו,  פעולות  לאחר  שלים. 
 83 כבן  בקשיש  מדובר  כי  התברר 

שזומן לחקירה.
בתיעוד שפורסם על ידי אזר־

חים, נראה רכב הנוסע לאחור תוך 
הדרך,  ומשתמשי  התנועה  סיכון 
בכביש בגין בירושלים וגורם לע־

בשל  הנראה  ככל  התנועה  צירת 
פניה שהחמיץ. בוחני אגף התנועה 

שב־ בחקירה,  פתחו  בירושלים 
מהלכה התבררה זהותו של הנהג, 

תושב ירושלים כבן 83.
לחקירה  להתייצב  זומן  הנהג 
במשטרה בשל העבירה המיוחסת 
מהות  לו  הוסברה  במהלכה  לו, 
וע־ בנס  שרק  כך  ועל  העבירה 

האחרים,  הנהגים  של  רנותם 
תאונות  ללא  הסתיים  המקרה 

ונפגעים.
ליחידת  הועבר  החקירה  תיק 
להגיש  הצפויה  תעבורה,  תביעות 
הע־ בגין  אישום  כתב  הנהג  נגד 
בירות המיוחסות, ובחינת פסילת 

רשיון הנהיגה שלו.

פצוע באורח בינוני 
מבעיטת סוס

מאת חיים מרגליות

באורח  נפצע   55 כבן  אדם 
שבעט  מסוס  שנפגע  לאחר  בינוני, 
אביב.  בתל  ירושלים  בשדרות  בו 
חובשים  ידי  על  במקום  טופל  הוא 

ב'איחוד הצלה' סניף תל אביב.
חובש  עיוטי,  איברהים 

"הענקתי  סיפר:  הצלה',  ב'איחוד 
שסובל  לפצוע  ראשוני  סיוע 
ובפ־ בראשו  ופציעות  מחבלות 

שלדברי  לאחר  העליון  גופו  לג 
לאחר  בו.  בעט  סוס  אורח  עוברי 
קבלת  להמשך  פונה  הוא  מכן 
בתל  החולים  בבית  רפואי  טיפול 

השומר".
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