
מאת כתב 'המבשר'

איראן ביקשה מחמאס פרטים 
במ־ ישראליים  טילים  מצבורי  על 
הארגון  בכירי  של  משלחת  סגרת 
בטהרן – כך פורסם אמש במהדו־

רה המרכזית בערוץ 12. 
המשטר  בכירי  עם  בפגישה 
בראשות  שהתקיימה  האיראני, 

ביקשו  חמינאי,  העליון  המנהיג 
להעלות  מאיראן  חמאס  בכירי 
את סכום התמיכה בארגון הטרור 
בי־ וכן  בחודש  דולר  מיליון  ל־30 
קשו מטהרן לסייע להם להתקרב 

למשטר הסורי.
כשבועיים  לפני  הדיווח,  לפי 
בכי־ תשעה  בטהרן  ביקרו  וחצי 

והזרוע  המדינית  מהלשכה  רים 

הצבאית של חמאס, בהם גם סגנו 
עארו־ סאלח  הניה  איסמעיל  של 

בכירי  עם  נפגשו  חמאס  אנשי  רי. 
העליון  המנהיג  בהם  המשטר, 
בפגישה  שהשיגו  ומה  חמינאי, 

נותר עלום.
להאיר  שניסה  ערבי  מקור 
בכתבה  צוטט  הפגישה  על  זרקור 
כי איראן, המממנת הגדולה ביותר 

את  להעלות  הסכימה  חמאס,  של 
סכום התמיכה שלה בארגון הטרור 
בתמו־ בחודש.  דולר  מיליון  ל־30 

וביקשה  שבה  איראן  לתקצוב,  רה 
המי־ לגבי  מודיעני  מידע  מחמאס 
של  הטילים  מצבורי  של  קומים 
השיבו  המשלחת  אנשי  ישראל. 
לרצועת  הבקשה  את  יעבירו  כי 
עזה. כמו כן, בארגון הטרור ביקשו 
משטר  לבין  בינם  לתווך  מאיראן 
אסד אחרי שהיחסים נקטעו במה־

לך מלחמת האזרחים בסוריה.

לקראת אירועי סיום הש"ס בתלמוד בבלי בחודש טבת תש"פ

תכונה לקראת אסיפת רבני הקהילות 
בירושלים להוספת לומדי הדף היומי 

תתקיים בע"ה ביום חמישי הקרוב בירושלים

ית־ בירושלים  הקהילות  רבני 
לאסיפה  הקרוב  חמישי  ביום  כנסו 
לחיזוק  בדרכים  לדון  מיוחדת 
מעגלי  והגדלת  היומי  הדף  לימוד 
בשיעורי  והמשתתפים  הלומדים 
הדף היומי הנערכים בבתי המדרש 

ובהיכלי התורה בכל אתר ואתר.
שנים  פנו  פורסם,  שכבר  כפי 
בירושלים  קהילות  רבני  עשר 
בפניה להשתתף באסיפה מיוחדת 
של ראשי ישיבות רבנים ודיינים, 

בכדי לדון בדרכים להשפיע ולה־
רחיב את מעגל לומדי הדף היומי.

הגאונים  חתמו  הקריאה  על 
ברוך  הרב  ה"ה,  המפורסמים 
שץ,  בונם  חיים  הרב  ברזובסקי, 
גוטשטיין,  הכהן  יוסף  חיים  הרב 
יעקב  הרב  שמרלר,  חיים  הרב 
ליכטנשטיין,  יקותיאל  הרב  וייס, 
הרב  ברנר,  מאיר  ישראל  הרב 
שלמה  מרדכי  הרב  ברנד,  מאיר 
אייז־ אורי  משה  הרב  שטיינמץ, 

הרב  שרייבר,  צבי  הרב  נשטיין, 
שלמה בינעט.

הש"ס  לומדי  רבבות  כידוע, 
במסגרת לימוד הדף היומי יסיימו 
ביום  שנה,  מחצי  פחות  בעוד 
לימוד  את  תש"פ,  בטבת  ז'  שב"ק 
ולמ־ ה־13,  במחזור  בבלי  הש"ס 

ה אמנ הנ ת  ו הד י ה של  ן  ו העת
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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

איראן ביקשה מחמאס מידע 
על מחסני טילים בישראל

בכירי חמאס ביקרו בטהרן לפני שבועיים וחצי וביקשו ממשטר האייתולות להעלות את סכום התמיכה 
החודשית בארגון הטרור ל־30 מיליון דולר ^ בתמורה לתקציב – האיראנים שבו וביקשו פרטים על מיקומי 

מצבורי טילים ישראליים

שוב 'כחול־לבן' בשירות ליבוי השנאה: 

לפיד פרסם תשדיר מסית 
ופוגעני נגד היהדות החרדית

סגן השר הרב פרוש בתגובה: "מי שנותן את הטון במפלגת כחול לבן זה יאיר 
לפיד. ההסתה שלו נגד הציבור החרדי לא חדשה. ככה זה ייראה אם לפיד ימריץ 

את הממשלה הבאה. שנתיים הוא התעמר בנו ויעשה את זה שוב"
מאת מאיר ברגר

עמדות  של  ההסוואה  נסיונות 
לציבור  ליחסה  בנוגע  'כחול־לבן' 

הפוליטית  ולהנהגתו  החרדי 
הפצת  באבחת  אתמול  התפוגגו 

תשדיר פוגעני ומסית אחד. 
ח"כ  פרסם  הקמפיין  במסגרת 
תוארה  שבו  תשדיר  לפיד  יאיר 
שיחה וירטואלית שלא התקיימה, 
היתר,  בין  חברים,  בין  כביכול 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 

מהמפל־ הפוטנציאליים  ושותפיו 
גות החרדיות, המוצגים כמי שסו־

שיש  הכסף  "כל  את  ממנו  חטים 
הישיבות  עולם  לטובת  לישראל" 

ובתמורה לחסינות עבורו.

לקראת 'מועד ב' במערכת הבחירות הגורליות ליהדות החרדית

קמפיין הבחירות של יהדות התורה הושק 
שוב בסלוגן: "ברגע האמת. כל קול קובע! ג"

'ברגע  השעה  צו  את  מחדד  הקודמת  הבחירות  במערכת  עצמו  את  שהוכיח  הסלוגן 
האמת, כל קול קובע' הפך למציאות מוכחת כאשר הבחירות הנוכחיות נכפו בשל מנדט 
יחיד שהיה חסר להקמת קואליציה, לצד קולות בודדים שהכריעו את המנדט השמיני 
של 'יהדות התורה' ^ כעת נקראים שוב כל בני היהדות החרדית על כל גווניו באחדות 

השורות לחיזוקה והגדלת רשימת 'יהדות התורה' שסימנה ג'

קובע!  קול  כל  האמת.  "ברגע 

בחירות.  סיסמת  רק  איננה  ג", 
מע־ את  המתמצת  בסלוגן  מדובר 

וקריאה  האחרונה  הבחירות  רכת 
הבחירות  במערכת  ב'  ל'מועד 
הגורליות כל כך ליהדות החרדית. 

במ־ עצמו  את  שהוכיח  הסלוגן 
מחדד  הקודמת  הבחירות  ערכת 
"ברגע  השעה:  צו  את  הפעם  גם 
שהפך  קובע!",  קול  כל  האמת. 
הבחירות  כאשר  מוכחת  למציאות 
יחיד  מנדט  בשל  נכפו  הנוכחיות 
קואליציה,  להקמת  חסר  שהיה 
את  שהכריעו  בודדים  קולות  לצד 
התו־ 'יהדות  של  השמיני  המנדט 
רה', אמרו אתמול במטה ההסברה 
עם השקת סלוגן הבחירות שילווה 

את מערכת הבחירות הנוכחיות. 
הקמפיין  של  החנית  בחוד 

בעקבות החרפת מלחמת הסחר

יום דרמטי בוול סטריט; ירידות 
שערים חדות; מדד הפחד זינק 
מחיר הזהב בשיא של שש שנים ^ ברקע לירידות – 

החלטת ממשלת סין על פיחות המטבע

מאת שלמה גרין

יום  לשווקים:  חוזר  הפחד 
סטריט  בוול  ודרמטי  סוער  מסחר 

של  חדות  שערים  בירידות  ננעל 
למעלה משלושה אחוזים במדדים 
'מדד  של  חד  ובזינוק  המובילים, 
מלחמת  החרפת  רקע  על  הפחד' 

הסחר בין ארה"ב לסין. 
בשווקים  החששות  מפלס 
טראמפ  הודעת  לאחר  שהחל 
מכסים  העלאת  על  השבוע  בסוף 
לי־ אתמול  הפך  סין,  נגד  נוספת 

רידות חדות לאחר שהיואן הסיני 
יותר  של  לשפל  חדה  ירידה  רשם 
שה־ מהלך  הדולר,  מול  מעשור 

של  לצעד  סינית  כתגובה  תפרש 
טראמפ.
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קהיר: לפחות 20 הרוגים 
בפיצוץ מכונית תופת 

ארבעה נוספים במצב אנוש ^ האחריות הוטלה על ארגון 
הטרור 'חסם' המזוהה עם תנועת 'האחים המוסלמים' 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נהרגו,  אדם  בני   20 לפחות 
מכונית  בפיצוץ  נפצעו  ו־47 
מחבל  בידי  שהונהגה  תופת 
הלאומי  למכון  מחוץ  מתאבד, 
לסרטן – בית חולים אונקולוגי 
מצרים.  בירת  בקהיר  השוכן 
הודיע  המצרי  הבריאות  משרד 
מהפצו־ ארבעה  של  מצבם  כי 
27 כי  נמסר  כן  כמו  אנוש.  עים 
המאושפזים  הסרטן  מחולי 
לבתי  הועברו  החולים,  בבית 

חולים אחרים להמשך טיפול. 
שהת־ האירוע,  מחקירת 

הלילה  חצות  לפני  מעט  חולל 

המחבל  כי  עולה  הקודם, 
גדולה  כמות  העמיסו  וסייעניו 
מכונית  על  נפץ  חומרי  של 
המחבל  יצא  מכן  לאחר  גנובה. 
נסע  שם  קהיר,  למרכז  בנסיעה 
החו־ לבית  הסמוך  הכביש  על 

לים, כשהוא נגד כיוון התנועה. 
למהירות  והגיע  שהאיץ  לאחר 
המחבל  התנגש  גבוהה,  נסיעה 
בעוצמה רבה בכלי רכב שנסעו 
ממול, מה שגרם לפיצוץ שהח־

ריד את האזור כולו. 
הרשויות  כי  נמסר  עוד 
הט־ ארגון  את  רואות  במצרים 

למתקפה.  כאחראי  'חסם'  רור 

הודו ביטלה את המעמד המיוחד של חבל 
קשמיר והכפיפה אותו לממשלה בדלהי

מדובר בצעד היסטורי שנוגע בעצבים החשופים של ההנהגה הפוליטית בקשמיר, ועלול להצית מהומות 
חסרות תקדים 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אתמול  נקטה  הודו  ממשלת 
ביטול  על  והכריזה  דרמטי,  בצעד 
המעמד המיוחד של מדינות ג'אמו 
אסלאמית  טריטוריה  וקשמיר, 
לממשלה  הכפופה  הודו,  בתוך 
נהנית  אף  הודו  של  הפדראלית 
ממעמד מיוחד עם חוקה עצמאית 

ובית מחוקקים אזורי. 
את  פיצלה  הודו  ממשלת 
החבל לשתי מדינות, האחת ג'אמו 
להן  והקנתה  קשמיר,  והאחרת 
מעמד רגיל של מדינות מחוז כמו 
בהודו,  המחוז  מדינות  יתר  כל 

לממשלה  מלא  באופן  הכפופות 
הפדראלית היושבת בבירה דלהי. 
ניהלו  קשמיר  מתושבי  חלק 
הודו  ממשלת  נגד  מאבק  בעבר 
לפקיסטן  אותם  לספח  וביקשו 
השכנה, בעיקר בגלל השתייכותם 
הדתית, לפלג הסוני של האסלאם, 

בדומה לעם הפקיסטני. 
ממושכים  מאבקים  לאחר 
במסגרתה  פשרה  בעבר  התקבלה 
מעמד  וג'אמו  לקשמיר  הוענק 

מיוחד של מדינת מחוז בעלת סמ־
נאסר  חלקיות.  אוטונומיות  כויות 
וקש־ ג'אמו  אזרחי  שאינם  מי  על 

מרנן ורבנן גדולי ישראל חברי ועד הישיבות שליט"א 
בקול קורא לקראת ימי בין הזמנים:

"יש לעורר התלמידים לשמור אורחותיהם 
ולקדש שם שמים בכל הליכותיהם"

"אין להימצא במקומות שאינם לרוחם של יראי ה' ובן הישיבה, וכן להימנע 
מהשתתפות בטיולים שאינם מפוקחים"

הישיבות  ועד  חברי  מרנן 
לראשי  בקריאה  יוצאים  שליט"א 
הישיבות שליט"א לקראת ימי בין 
לעורר  מבקשים  הם  בה  הזמנים, 
הנוגעים  עניינים  מספר  אודות 

באלו הימים.

מרנן  פותחים  קריאתם  את 
עלינו  גבר  כי  ה'  "חסדי  שליט"א: 
וזיכנו  הק'  בתורתו  חלקינו  ושם 
ונטועים  ה'  בבית  שתולים  להיות 
להנחילנו  הק'  הישיבות  באהלי 

תורת אמת ורוח טהרה ויראה.

בין  ימי  מגיעים  כאשר  "ועתה 
מקדמת  ויוחדו  שנועדו  הזמנים 
דנא ליתן רווח בין פרשה לפרשה, 
לשמור  התלמידים  לעורר  יש 
בכל  ש"ש  ולקדש  אורחותיהם  מנחם מנדל הרשקוביץ

ב"ר יוסף צבי הי"ו
ישיבת בית יוסף צבי דושינסקיא

בני ברק

מלכה פרידמן
ב"ר מאיר הי"ו
סמינר ויזניץ
אשדוד

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שני, ה' באב תשע"ט
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קו"ח 
לפקס

לישיבה גדולה חסידית 
במרכז 

דרוש מג"ש עיון
ברמה גבוהה 
תנאים מצוינים

153-36838941

 EB

08- 9346686

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ד



יום שלישי , ה' באב תשע"ט | המבשר | עמוד ב

תכונה לקראת אסיפת רבני הקהילות בירושלים 
יחלו  בטבת,  ח'  ראשון  ביום  חרת 
במחזור  בבלי  היומי  דף  בלימוד 
סיום  של  זה  מרגש  מאורע  ה־14. 
לג־ מעתה  כבר  גורם  בבלי  הש"ס 

בקרב  וציפיה  התרגשות  של  לים 
רבבות עמך בית ישראל, שמצפים 

ליום גדול זה של הסיום.
עד  שהיו  ש"ס  סיומי  כבכל 
רבים  משאבים  מוקדשים  עתה, 
להגדיל ולהרחיב את מעגל לומדי 
רבים  אלפים  ולהוסיף  היומי  הדף 

וכזכור  תורה.  לומדי  של  נוספים 
בהררי  יסודה  זו  גדולה  שתקנה 
הגדו־ הכנסיה  כינוס  בימי  קודש 

ישראל  אגודת  של  הראשונה  לה 
הצעתו  לפי  תרפ"ג  אלול  בחודש 
שפירא  מאיר  רבי  הגה"ק  של 

זצוק"ל.
עסקני  פורסם,  שכבר  כפי 
הוועדה להפצת לימוד הדף היומי 
פרס  ברחוב  אלו  בימים  פועלים 
אחת  בעצה  ירושלים,  בעיה"ק   2
בדרכים  ורבנים  תורה  אישי  עם 
לג־ כדי  בהם  שיהיו  ובאופנים 

הדף  לומדי  מעגלי  להרחבת  רום 
כל  שבו  למצב  ולהגיע  היומי, 
יהודי שקובע עיתים לתורה ילמד 

אף את הדף היומי מדי יום ביומו. 
לאור זאת אף הוקמה ועדת רבנים 

שתעסוק בענין חשוב זה. 
חמישי  ביום  בע"ה  כאמור, 
תתקיים  הערב,  בשעות  הקרוב 
ודייני  לרבני  מיוחדת  אסיפה 
שיתכנסו  בירושלים  הקהילות 
לה־ בדרכים  לדון  חדא,  בצוותא 

לומדי  מעגל  את  ולהרחיב  שפיע 
הדף היומי לכל אחד ואחד.

במהלך האסיפה יביעו הרבנים 
את דעתם ויעלו הצעות ורעיונות 
בהרבצת  הרב  מנסיונם  שונות 
במטרת  שיעורים,  ואמירת  תורה 
להאדירה  תורה,  להגדיל  קודש 

ולרוממה. 

"יש לעורר התלמידים לשמור אורחותיהם"
מתאהב  ש"ש  ויהא  הליכותיהם 
ניכרים  שת"ח  וכשם  ידם,  על 
מוטלת  כן  ובדעותיהם  בחכמתם 
ניכרים  להיות  החובה  עליהם 
(וכ־ בלבושם  ומצוינים  בדיבורם 

מדעות  פ"ה  ברמב"ם  מבואר 
ה"א).

"כן יש לעורר כי אין להימצא 
במקו־ או  אסיפות  או  באירועים 

מתאימים  שאינם  ובדרכים  מות 
הישיבה,  ובן  ה'  יראי  של  לרוחם 
ויש בכך משום חילול ה', וכן מה־

שתתפות והליכה לטיולים שאינם 

פיקוח  משום  בזה  שיש  מפוקחים 
נפש.

הקעמפים  בענין  "גם 
ח"ו  הישיבות,  לבני  המאורגנים 
התלמידים  בפני  לדבר  מלהביא 
היראים  ממחנה  שאינם  אנשים 
והחרדים לדבר ה', לא במילי דע־
למא ולא בעניני דעות ופוליטיק.

היוצאים  בחורים  כן,  "כמו 
ישיבתית  במסגרת  שלא  לנופש 
והנ־ המשפחה,  במסגרת  כן  יעשו 

שלא  אלו  שלדאבוננו  מלמד  סיון 
הנ"ל  באופן  שלא  ויצאו  כן  נהגו 

נגרם מכך קלקול גדול רח"ל".

שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  מרן 
"וודאי  הקודש:  לקריאת  מוסיף 
צריכים  ביהמ"ד  מפתח  שיוצאים 
שמירה על שמירה ולא לאבד ח"ו 

מה שקבלו בזמן"
שליט"א  מרנן  כותבים  לסיום 
כי "תלמוד תורה חובה גמורה היא 
בכל עת, ואשרי הקובעים לעצמם 
סדרי לימוד בימים אלו, שהתורה 
ומאושרים  טובים  חיים  נותנת 

לעוסקים בה. 
של  טהרתם  שמירת  "ובזכות 
לראותם  נזכה  יחי'  הישיבות  בני 

גדלים בתורה ויראה".
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שנאה עם מסר אנטישמי
מעטים  לא  יש  אנשיו  שבין  לתופעה  מודע  ישראל  עם 
הנגועים בשנאה עצמית. יאיר לפיד ששמר עד כה על מינון 
את  והציג  להתאפק  הצליח  לא  הבחירות  במערכת  נמוך 
טלפיו ברבים. הוא זעזע בתשדיר עם המסר האנטישמי לא 
לפיד  בה.  בכירים  אישים  גם  אלא  המפלגה  יריבי  את  רק 
לבן  כחול  של  מהותה  את  החרדי  לצבור  בשנאתו  מדגים 
היחיד  המשותף  שהמכנה  מצפון  וללא  דרך  ללא  כמפלגה 

שלהם מסתכם בשלוש מילים: רק לא ביבי. 

טובה  די  בשעה  ודווקא  הזה  למהלך  לפיד  את  דחף  מה 
לכחול לבן כשהסקרים צופים לה 30 מנדטים ומקום מספר 
מנהל  נתניהו  בנימין  מנגד  כאשר  המפלגות,  כל  בין  אחת 
ומאפשר  מסודר  למאבק  לצאת  מתקשה  מאסף,  מלחמת 
ליריביו לאבחן אותו כאחוז פניקה? ההסבר היחידי למהלך 
שהציג את יאיר לפיד בחרפתו הוא קנאה באביגדור ליברמן. 
ובקביעת  החרדים  נגד  שלו  בהסתה  חיל  עושה  ליברמן  אם 
אותם  ומתפעל  בחבריו  מתחשב  שאינו  כמנהיג  מדיניות 
את  להתנות  וחותר  פסגות  ריח  מריח  ואפילו  כמריונטות 
כאן  הממשלה.  בראשות  אתו  רוטציה  של  בהסכם  תמיכתו 
המניף  לרוטציה  שלישי  שותף  לפיד,  של  סבלנותו  פגה 
התעלם  שכך  וכיוון  לשאת.  יכול  אינו  זאת  שלו,  דגלו  את 
מהדרכת יועצי הפרסומת שלו ו'קדימה הסתער'. על אופיו 
ללמוד  אפשר  מבוגרים  במשחקי  שמשחק  כילד  האמתי 

מהתירוץ המשונה שלו: אל תעלבו בסך הכל רק בדיחה.

נשמעה  פעמים  מדי  יותר  בדיחה.  אינה  שזאת  אלא 
הטענה הזאת מפי אנטישמים שהובכו. יצא המרצע מן השק. 
התחזקותו של ליברמן עם הקו שאמור לפיד להוביל מחייב 
את שלומי אמוני ישראל לגבש את מסרי מערכת הבחירות 
בקרב  עזה  רוח  יפיחו  שהם  כך  שלה  המכריעים  בשבועות 
רק  לא  מופנים  להיות  צריכים  המסרים  שלהם.  היעד  קהלי 
לציבור החרדי, אלא גם לכלל הבוחרים. בידיעה שרוב גדול 
של הישראלים צמים ביום הכיפורים, שלמרות כל ההסתה 
להזהיר  יש   – ישראל  משה  כדת  נישאים  הישראלים  רוב 
אותם שלא יתנו את קולם למחרחרי הריב, למי שהתעמולה 
שלהם אילו היתה נשמעת מפי גויים היתה המדינה מזדעזעת 
ומוקיעה. הבחירות מתברר עתה אינן רק על מדיניות היחס 

לפלסטינים אלא גם ביחס לעוכרי ישראל.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

שפה רפה
ביותר  החריף  המשפט 
לבן  כחול  ראשי  שהצליחו 
תשדיר  על  מפיהם  להנפיק 
לפיד  של  הפוגעני  ההסתה 
זה  מילים:  בארבע  הסתכם 

לא הסגנון שלנו.
כשאדם מבקש להסתייג 
מה־ להתנער  דוחה,  מדבר 
ולה־ וגורפת  מסיתה  כללה 

בהיר כי הוא שולל זאת מכל 
העומד  המילים  אוצר  וכל, 
ואילו  וברור.  נחרץ  לרשותו 
ביטוי  לידי  באה  כשהתגובה 
אות  חלושה,  ענות  בקול 
המעושה  שהגינוי  לכך  היא 
ולחוץ  השפה  מן  אלא  אינו 
בדיוק  לא  המגונה  והתשדיר 
המפלגה  ראשי  את  קומם 
שבצדק רב לא יוכלו לרחוץ 

בניקיון כפיהם.
המפלגה,  ראש  היה  כזה 
הטוען לכתר ראש הממשלה, 
ומקפיד על חזות של השוטר 
של  ההתנהלות  בכל  הטוב 
יאיר  לרוטציה,  שותפו 
האחרון  של  בהסתה  לפיד, 
כלפי הציבור החרדי ונציגיו. 
לפרסם  גנץ  שבחר  בהודעה 
בהם  אלה,  "בימים  כי  נאמר 
בית  שחורבן  זוכרים  אנו 
חינם,  משנאת  נבע  המקדש 
אנו צריכים לאמץ סגנון שו־

נה מזה של נתניהו, ולהרבות 
באהבת חינם".

פחות.  לא  מוסר.  שיחת 
אילו  קורה  היה  מה  מעניין 
נדרש  הממשלה  כראש  גנץ 
זהה  הסתה  על  להגיב  היה 
לא  אור  רואה  היתה  אילו 
בישראל מצד עמיתו לסיעה 
אירו־ ממדינות  באחת  אלא 

באשר  היהודים  כלפי  פה 
הם. האם גם אז היה מסתפק 
המל־ בנוסח  רפה,  בהטפה 

שונה  סגנון  לאמץ  רכה  צה 
ולהרבות באהבת חינם – או 
את  תוקף  בכל  מגנה  שהיה 

ההסתה הפרועה.
העונה  הנוסף  הגנרל  גם 
לא  יעלון  (בוגי)  משה  לשם 
כשבחר  מגדרו  יצא  בדיוק 
מתשדיר  איכשהו  להסתייג 
שיצא  המקסימום  ההסתה. 
לא  "זה  היה:  יעלון  מפי 
של  הסגנון  ולא  שלי  הסגנון 
כאילו  סגנון.  של  ענין  בני". 
צבע  בחירת  על  מדובר  היה 
השיש למטבח חדש או בחי־

ידיות  של  המדויק  הגוון  רת 
המגירות. 

כמו על מנת להעצים את 
האנ־ התגובה  של  הפשע 

בביטוי  יעלון  השתמש  מית 
היה  משל  משהו"  פה  "נפלט 
נש־ שתכולתו  קפה  כוס  זה 

פכה על השולחן בעוד כולם 
תשדיר  ולא  סביבו  מסבים 
דיגיטלי מושקע ששורה של 
הניסוחים  על  ישבו  מוחות 
כל  ואשר  שלו  המדויקים 
כך  על  מעידים  הסימנים 
האישורים  כל  את  עבר  כי 
בשירות  המקצוע  אנשי  של 

המפלגה.
להבהיר  טרח  אף  יעלון 
לברר  הדרך  את  "נמצא  כי 
שוב  נפגשים  אנחנו  זה.  את 
את  ונלבן  כולנו  ברביעי 
הקולק־ ההכפשה  הענין". 

שלם  מגזר  נציגי  של  טיבית 
מנקודת  חלילה  מצדיקה  לא 
הראות של שר הבטחון לש־

צמרת  של  דחוף  כינוס  עבר 
לחכות  אפשר  המפלגה. 
שבו  רביעי  ליום  בסבלנות 
את  ללבן  ואז  כולנו"  "ניפגש 

הענין.
הפו־ מהתגובה  המסקנה 

כחול  צמרת  בשורות  שרת 
בלתי  הפוגעני  לתשדיר  לבן 
בצמרת  וחבריו  גנץ  נמנעת. 
המפלגה לא באמת מתנגדים 
שהופיעו  הדוחים  לדברים 
לא  לגמרי  הם  בתשדיר. 
ולא  מהדברים  לא  סולדים 
הם  מהם.  הבוקע  מהמסר 
מכך  מרוצים  לא  היותר  לכל 
במאמ־ לחבל  עלול  שהדבר 

דרך  לפלס  הנואשים  ציהם 
לקשור  כדי  החרדי  לציבור 
עם נציגיו ברית כזו או אחרת 

לאחר הבחירות.

שפה קשה
מת־ אובאמה  ברק  אם 
ובט־ מוקדם  כה  בשלב  גייס 
הדמוקר־ המועמד  נבחר  רם 
נגד  לתעמולה  לנשיאות,  טי 
להסגיר  אמור  זה  טראמפ, 

לחץ בלתי שגרתי.
לשמור  נהוג  כלל  בדרך 
לשעבר  נשיא  כמו  קלפים 
ומתקד־ מכריעים  לשלבים 

בשלב  ולא  במרוץ  יותר  מים 
שבו העימותים הפנים מפל־

גתיים די בתחילתם. 
כמובן,  הוא,  התירוץ 
האבחנה  חסרי  הירי  מסעות 
בחוצות ארה"ב אבל גם עצם 
לק־ שלהם  הרשמי  הגיוס 

על  מעיד  הנשיא  נגד  מפיין 
ההיס־ לומר  שלא  המתח, 

שרויים  בה  הגלויה,  טריה 
אויבי הנשיא.

שפת מלחמה
בין  הטילים  מלחמת 
גרמניה לבעלות הברית בעת 
מלחמת העולם השניה, עלו־
חדשה  בווריאציה  לחזור  לה 
פוטין  ששיגר  האיום  לנוכח 

לעבר ארה"ב.
המדי־ בין  במתח  השיא 

נות טרם נרשם.

היתר עסקה שנחתם באגודת ישראל 
יבטיח שכל פעולה תהיה מכוסה הלכתית

מאת כתב 'המבשר' 

במרכז  שנחתם  עסקה  היתר 
יבטיח  ישראל,  אגודת  של  הארצי 
המרכז  אגפי  של  פעולה  שכל 
הלכתית,  מכוסה  תהיה  הארצי 
דיני  של  המורכבים  בהיבטים 

ריבית. 
וע־ ממוניות  פעולות  כידוע, 

להכשיל  עלולות  רבות,  סקיות 
המקבל  או  הנותן  את  בבלי־דעת 
על  בעבירה  כאחד,  שניהם  או 
איסור  החמור,  ריבית  איסור 

דאורייתא או ספיחיו שמדרבנן. 
פעולה  שכל  להבטיח  כדי 
תע־ ולא  בהלכה  מעוגנת  תהיה 

בשולחן  פסיק  על  חלילה  בור 
אגודת  תנועת  יו"ר  חתם  ערוך, 
ישראל הרה"ג רבי יוסף קופרברג 
עיסקה,  היתר  שטר  על  שליט"א, 
עם הרה"ג רבי פנחס וינד שליט"א 
ראש בית ההוראה לענייני ריבית.
הרב קופרברג חתם בשם אגו־

כי  הקובע  הסכם  על  ישראל,  דת 
שייכרת  הסכם  ובכל  פעולה  בכל 
וייחתם מול ספקים ונותני שירות, 

וכ־ פנסיוניות  הפרשות  עובדים, 
חוזה,  הסכם,  בכל  יתווסף  דומה, 
הסעיף:  ומסמך,  קבלה  חשבונית, 
"ההסכם כפוף להיתר עסקה ברית 

פנחס".
עסקה  ההיתר  חתימת  בטקס 
אורי,  יצחק  יעקב  הרב  גם  נכח 

מרבני בית ההוראה.
סיפוק  הביע  קופרברג  הרב 

באמרו  החשוב,  ההלכתי  מהצעד 
בכל  פועלת  ישראל  אגודת  כי 
דבר וענין על פי ההלכה הצרופה 
בעיות  התחדשו  ובדורנו  ומאחר 
הנובעות  ריבית,  של  חדשות 
הפיננסיות  הפעילויות  מאופי 
הפ־ את  לעגן  חייבים  השונות, 

חלילה  יהיה  שלא  מראש,  עולות 
חשש של ריבית. 

ח"כ ביטן: "ליברמן המציא 
את צפון קוריאה"

ח"כ דוד ביטן מהליכוד, שהחתים את מועמדי 
המפלגה לכנסת על מסמך הנאמנות, תוקף את 
ליברמן: "אצלו במפלגה זו דיקטטורה מוחלטת"

מאת מאיר ברגר

ח"כ דוד ביטן מהליכוד, שהח־
לכנסת  המפלגה  מועמדי  את  תים 
על מסמך הנאמנות לנתניהו, השיב 
ביתנו  ישראל  יו"ר  של  למתקפתו 
ההתנהלות  את  שהשווה  ליברמן 

בליכוד לנעשה בצפון קוריאה.
צפון  את  המציא  "ליברמן 
די־ זו  במפלגה  אצלו  קוריאה, 

ביטן  טען  מוחלטת",  קטטורה 
בראיון לגלי צה"ל בתגובה לדברי 

ליברמן.
אותנו",  מבקר  שהוא  "בושה 

הנאמנות  "הצהרת  ביטן,  הוסיף 
לפ־ נסיון  יש   – מתבקשת  היתה 

של  ובמנהיגות  בלגיטימיות  גוע 
נתניהו".

ליברמן  כתב  יותר  מוקדם 
וההזיות  ההאשמות  "הבדיות,  כי 
מכל  יותר  מעידות  נתניהו  של 
בלחצים  עמידה  אי  היסטריה,  על 

ואובדן שליטה עצמית".
לדבריו, "ההחתמה המבזה של 
ח"כים מהליכוד על הצהרת נאמ־

נות בנוסח צפון קוריאה, מצביעה 
על חוסר אמון מוחלט של נתניהו 

בחבריו למפלגה".

הימין המאוחד יתפצל לאחר הבחירות? 

שקד: "יכול להיות שניפרד לסיעות שונות"
יו"ר הימין המאוחד השרה לשעבר שקד הבהירה כי החיבור בין המפלגות 

המרכיבות את הרשימה לא יטשטש את הבדלי העמדות

מאת מאיר ברגר

יו"ר רשימת הימין המאוחד, 
הבהירה  שקד,  לשעבר  השרה 
המפלגות  בין  החיבור  כי  אתמול 
הוא  המאוחד  הימין  ברשימת 
מהמ־ אחת  וכל  טכני'  'בלוק 

עצמאותה  על  שומרת  פלגות 
האידיאולוגית.

והמשא  הבחירות  "אחרי 
להיות  יכול  הקואליציוני  ומתן 
שניפרד לסיעות שונות", אמרה 
בין  הפערים  כי  וציינה  שקד, 
בסוגיות  בעיקר  הם  המפלגות 
ציינה  זאת  עם  ומדינה,  דת  של 
שונות,  יש  גדולות  "במפלגות 
גדו־ מפלגה  שנהיה  מקווה  אני 

דעות  שיש  גמור  בסדר  זה  לה. 
לה־ שחותרת  במפלגה  שונות 

נהגת המדינה".
וחבריה  היא  כי  ציינה  שקד 
מכשלון  לקחים  הפקת  ביצעו 
בבחירות  החדש  הימין  רשימת 
מהפקת  "כחלק  האחרונות. 
הקו  את  הובלתי  אני  לקחים 
בריצה  שלנו  המטרה  המאוחד. 
האחרונות  בבחירות  הנפרדת 

גוש  את  להגדיל  טובה,  היתה 
מאב־ שאנחנו  הנחנו  הימין. 

אני  השמאל.  לגוש  קולות  דים 
הפעם  ללכת  שנכון  חשבתי 
היום  שהוחלט.  מה  וזה  ביחד 
והימין  הדתית  הציונות  כל 
עובדים  האידיאולוגי  החילוני 

ביחד".
שקד,  ציינה  זאת  עם 
בלוק  הוא  כרגע  הזה  "החיבור 
המו"מ  את  ננהל  אנחנו  טכני, 
כך  ואחר  ביחד  הקואליציוני 
נחליט. אנחנו לא מטשטשים גם 
את הדברים השונים. רב המשו־

תף על המפריד".
הטענות  את  דחתה  שקד 
במ־ העניינים  את  שמנהל  שמי 
נפתלי  הוא  החדש  הימין  פלגת 
העניינים  את  מנהלת  "אני  בנט, 
את  הפקדתי  אני  בראש.  ואני 
נפתלי  בידי  ומתן  המשא  ניהול 
הקמפיין.  את  בונה  אני  בנט. 
ונח־ ביחד  נדון  התיקים  בענין 
נחליט  אנחנו  מה.  לוקח  מי  ליט 
ביחד איזה תיקים אנחנו רוצים, 
משותפים.  ראש  יושבי  אנחנו 
עם  אחד  לעבוד  יודעים  אנחנו 

אחד  מכבדים  ואנחנו  השני 
את השני".

גדולה  מאוד  משמעות  "יש 
רפי  הרב  גם  בראש,  עומד  למי 
פרץ עשה ויתור וגם נפתלי בנט 
את  מובילה  אני  ויתור,  עשה 
הובלתי  ואני  הבחירות  מערכת 

גם את המשא ומתן", ציינה.
בראיון הודתה שקד כי שק־

לה לעבור לליכוד אחרי ההפסד 
בבחירות. "כשהפסדנו בבחירות 
חשבתי לצאת לאזרחות, לעבור 
מש־ בליכוד,  ולעבוד  לליכוד 

החוזרות  הבחירות  עלינו  נכפו 
המפלגות  את  לאחד  החלטתי 
בימין לגוש אחד גדול. אני מת־

הקרובות  בשנים  בהחלט  כוונת 
זה  הזאת,  המפלגה  את  להוביל 
מקווה  ואני  מאוד  גדול  אתגר 

שאני אצליח בו".
מפ־ האם  לשאלה  במענה 

תמליץ  המאוחד'  'הימין  לגת 
לנשיא על נתניהו הבהירה שקד, 
הימין  מועמד  על  נמליץ  "אנחנו 
לראשות הממשלה. כרגע נראה 
שזה נתניהו ואם זה מה שישאר 

אנחנו בהחלט נמליץ עליו".

דו"ח המשרד להגנת הסביבה: המשק חסך 
אשתקד 4.1 מיליארד שקל בהפחתת זיהום אוויר

מאת שלמה גרין

מד־ הסביבה  להגנת  המשרד 
הלאומית  התכנית  יישום  על  ווח 
חממה  גזי  פליטות  להפחתת 
את  סוקר  הדו"ח  ל־2017־2016 
להפ־ הלאומית  התכנית  יישום 
ואת  החממה  גזי  פליטות  חתת 
לקראת  הממשלה  התקדמות 
היעדים עליהם התחייבה במסגרת 
ידי  על  בוצע  זה  דו"ח  פריז.  הסכם 
ובקרה  למעקב  הלאומי  המערך 
הבי־ ויעדיה  התכנית  יישום  אחר 

נלאומיים של ישראל.
הפחתת  הושגה  אלה  בשנים 
משמעותית:  חממה  גזי  פליטות 
חממה  גזי  טון  מיליון  כ־6.2  של 
ב־2016 ו־7.6 מיליון טון גזי חממה 
העמקת  עקב  בעיקר   – ל־2017 
המשרד  בפחם.  השימוש  הפחתת 
להגנת הסביבה עבד במשותף עם 

השי־ להפסקת  האנרגיה  משרד 
אשר  צעד   ,2030 עד  בפחם  מוש 
קיבל חיזוק משמעותי עם פרסום 
משרד  של  האסטרטגית  התכנית 

האנרגיה
זיהום  מהפחתת  כתוצאה 
תפ־ בעלויות  ומהפחתה  האוויר 

הכל־ החסכון  נאמד  ב־2017  עול 
כלי למשק בכ־4.1 מיליארד שקל. 
כתוצאה  הצפוי  ההפחתה  היקף 
אשר  הממשלתית  מהמדיניות 
יוש־ וטרם   2017 סוף  עד  אושרה 

ביעד  לעמידה  תביא  במלואה  מה 
הפליטה לנפש שנקבע ל־2025.

של  החממה  גזי  פליטות  סך 
מיליון   78.6 היה  ב־2016  ישראל 
טון שהם 9.2 טון גזי חממה לנפש 
טון,  מיליון   78.3 היה  וב־2017 
שהם כ־9 טון לנפש. היעד ל־2025

הוא  ול־2030  לנפש  טון   8.8 הוא 
עיקר  לנפש.  פליטות  טון   7.7
ההפחתה שהושגה ב־2017 נובעת 
בתחנות  החשמל  ייצור  מצמצום 

כוח פחמיות קיימות.
מהדיווח עולה פער גדול בע־

מידה ביעדים בתחום ההתייעלות 
כא־ רק  שהושג  כך  האנרגטית, 
17 של  יעד  לעומת  בלבד  חוז 
להגנת  במשרד  ב־2030.  אחוז 
האמצעי  כי  מדגישים  הסביבה 
שיביא  ביותר,  המשמעותי  הנוסף 
ולחסכון  אנרגטית  להתייעלות 
חממה,  וגזי  חשמל  ייצור  בזיהום, 
הוא חיוב בניה ירוקה בכל המבנים 

החדשים בארץ.

הודעות חוק תכנון ובניה - 06/03/19

יונתן פולארד מבקש סיוע 
מראש הממשלה לעלות ארצה

המרגל הישראלי ביקש בשידור מראש הממשלה 
להתערב ולהפעיל את כל כוחו בממשל האמריקני כדי 
שיוסרו ממנו ההגבלות המוטלות עליו מאז שחרורו

מאת כתב 'המבשר'

פו־ יונתן  הישראלי  המרגל 
לחדשות  אמש  התראיין  לארד 
של  הבריאותי  מצבה  כי  וסיפר   12

רעייתו רע ועל כן הוא זקוק לסיוע 
"יש  שלו.  השחרור  תנאי  בביטול 
נושא חשוב שצריך להביא לידיעת 
הציבור וזה ענין של חיים ומוות – 
שעובר  משבר  הומניטרית.  סוגיה 

על רעייתי ועלי", אמר פולארד.
חלתה  רעייתו  כי  סיפר  הוא 
השלישית  בפעם  קשה  במחלה 
"מיד  מתמיד.  אלים  הוא  והפעם 
הממשלה  ראש  עם  קשר  יצרתי 
בוושינגטון  השגריר  באמצעות 
רון דרמר וביקשתי עזרה. העזרה 
נוגעת לתנאי השחרור שלי". תנאי 

השחרור של פולארד אוסרים את 
מייחל  פולארד  מארה"ב,  יציאתו 
להסרת האיסור והוא מתכוון לע־

לות ארצה ברגע שהדבר יתאפשר 
לו מבחינה חוקית.

ברעייתי  לטפל  יכול  לא  "אני 
חו־ לי  אין  כי  יעיל  באופן  עכשיו 

פש תנועה. אם היא צריכה משהו 
באמצע הלילה אני לא יכול לעזוב 
מבקש  "אני  הוסיף.  הבית",  את 
לנ־ אישי  באופן  שיפנה  מנתניהו 
שיא טראמפ ויבקש הקלה בתנאי 

השחרור שלי", סיכם פולארד.
מסרה  הממשלה  ראש  לשכת 
מחויבת  נותרה  "ישראל  בתגובה, 
ראש  פולארד.  ג'ונתן  להשבת 
לה־ עד  לפעול  ימשיך  הממשלה 

שבתו לישראל".

קמפיין הבחירות של יהדות התורה הושק שוב
מהיום  החל  שילווה  הסלוגן  יוצג 
פעילות  את  הבחירות  ליום  ועד 
התורה'  'יהדות  של  ההסברה  מטה 
ג'  קובע!  קול  כל  האמת.  'ברגע   –
תחושת  את  בתוכו  מקפל  הסלוגן 
ד'  יראי  ציבור  לגורל  האחריות 
הת־ תירשם  לא  וחלילה  במידה 
גייסות מקיר לקיר של כל שדרות 
הר־ לטובת  התורה'  'יהדות  קהלי 

שימה. 
הקהלים  לכלל  פונה  הקמפיין 
התורה'  'יהדות  את  המרכיבים 
שי־ פרסום  אפיקי  במגוון  ויתנהל 

מטרת  מצביעים.  אותם  לכל  גיעו 
הזדהות ומחויבות  ליצור  הקמפיין 
הגד־ לטובת  הקהלים  כלל  בקרב 

ולהוביל  המאוחדת  הרשימה  לת 
ביום  עבורה  הצבעה  אחוזי  ל־100 
י"ז  שלישי,  ביום  שיחול  הבחירות, 

אלול.
המטרה המרכזית של הקמפיין 
'אחריות  של  המסר  העברת  הוא 
מצביע  לכל  קול'  כל  על  אישית 
פוטנציאלי של יהדות התורה, במ־

טרה להגיע אל היעד ישיקו במטה 
ההסברה קמפיין ייעודי מיד אחרי 
לייצר  מטרה  מתוך  באב  תשעה 
חדשים  קהלים  בקרב  הזדהות 
הרשי־ הגדלת  לטובת  והתגייסות 
מה המאוחדת של 'יהדות התורה'.

כי  מציינים  ההסברה  במטה 
קובע!'  קול  כל  האמת.  'ברגע 
מדגיש את ההזדמנות ההיסטורית 
יהדות  ממצביעי  אחד  לכל  שיש 
של  נאמן  שגריר  להיות  התורה 
שליט"א.  הדור  גדולי  ורבנן  מרנן 
כמו גם האחריות הגדולה המוטלת 
פגיעה  למנוע  ואחד  אחד  כל  על 

בעולם התורה ובמסורת ישראל. 
קובע!'  קול  כל  האמת,  'ברגע 
והז־ חיבה  של  קריאה  גם  מהווה 

מכל  ישראל  אלפי  לרבבות  דהות, 
היטב  המכירים  והעדות,  החוגים 
התורה'  'יהדות  נציגי  מסירות  את 
ודלתם הפתוחה לסיוע ועזרה בכל 

עת מצוא. 
האח־ ההתפתחויות  רקע  על 

וההסתה  הפוליטית  בזירה  רונות 
חרדים,  יהודים  כלפי  הרסן  חסרת 
לא  התורה  יהדות  מצביעי  ציבור 
הציבור  כלל  עתיד  על  להמר  יכול 
החרדי, וכפי שזה נראה כעת, קשה 
לצפות את התוצאה הפוליטית ביום 
הבחירות, כך ש'כל קול קובע', היא 
מצביע  שכל  ויורדת  עולה  אזעקה 

חיוני לגורלו של היהודי החרדי. 
בקרב  יצרה  הקמפיין  השקת 
אגודת   – התורה  יהדות  פעילי 
תחושת  התורה  ודגל  ישראל 
נמרצת  ועשיה  רבתי  התלהבות 
שתלך ותתרחב עד לסיום מערכת 
הבחירות הגורלית שתתקיים בי"ז 

אלול הקרוב. 
לווה  הייחודי  הקמפיין  השקת 
מעמיקים  ודיונים  ישיבות  בסדרת 
של  הראשית  ההנהלה  חברי  של 
המשותף  התורה'  'יהדות  מטה 
לב־ מוחות  וסיעור  מעשי  לדיון 
חינת מספר הצעות לחידוד המסר 
המערכה  וגודל  בחשיבות  המרכזי 

בבחירות הגורלית שלפתחנו. 
האר־ מטה  ראשי  דנו  בהמשך 

יוסף  הרב  ישראל  אגודת  של  גון 
ירושלים,  העיר  ראש  סגן  דייטש 
מעסקני  גלבר  עקיבא  יהודה  הרב 
יהושע  הרב  בב"ב,  ישראל  אגודת 
בעלזא  קהילת  מעסקני  ויינברגר 

התנועה  מזכ"ל  זייברט  חנוך  והרב 
דרכי  אודות  ב"ב,  ראה"ע  ומ"מ 
חידוד  הקרוב,  לחודש  הפעולה 
החלטות  וקבלת  היעדים,  הגדרת 
כלל  יפעלו  פיהן  שעל  מעשיות 
המטות לקראת ובמהלך הבחירות.
נמ־ המשותף  ההסברה  במטה 

נוספות  דרכים  על  הדיונים  שכים 
הבוחרים  לציבור  להסביר  כיצד 
המצ־ של  המרכזי  ולגרעין  בכלל 

וחשיבות  גודל  את  בפרט  ביעים 
המערכה על מנת שהם יהיו הגלגל 
גם  שיוציא  המרכזי  והבורג  המניע 
את הציבור הכללי להצביע. במטה 
הפ־ הרבה  עוד  יהיו  כי  מבטיחים 

תעות בקמפיין ההסברה – קמפיין 
הב־ לקראת  יגיע  ששיאו  מתגלגל 

חירות עצמן. 
הביטוי  יינתן  הקרובים  בימים 
של  פרסומן  עם  לקמפיין  ראשון 
מקמפיין  הראשונות  המודעות 
בו  התורה'  ל'יהדות  ההסברה 
גודל  המערכה,  חשיבות  מחודדת 
יחיד  כל  של  והאחריות  המערכה, 
'ברגע  כי  ולהצביע  לצאת  ויחיד 

האמת. כל קול קובע! ג".
ההסברתית  הפעילות  את 
של אגודת ישראל יובי־ הייעודית 
שר  סגן  יועץ  איזק  יעקב  הרב  לו 
הרב  ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות 
מועמד  עוזר  ברים  מאיר  יצחק 
ומ־ הרשלר  בנימין  הרב  הרשימה 

עסקני אגודת ישראל בביתר, הרב 
יהושע ויינברגר חבר הנהלת מטה 
הארגון, הרב יהושע מנדל סגרה"ע 
הרב  הפרסום  ויועץ  בני־ברק 
ביד  יד  יפעלו  אשר  צלניקר  יוסף 
מטה  עם  הדוק  פעולה  ובשיתוף 

ההסברה של דגל התורה. 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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מאת מאיר קליין 

תל  באוניברסיטת  חוקרים 
שעשוי  ננו־חלקיק  פיתחו  אביב, 
העור  סרטן  נגד  כחיסון  לשמש 
הוכח  החיסון  מלנומה.  הקטלני 
בש־ מודל  בעכברי  ביותר  כיעיל 
כטיפול  עיקריים:  מצבים  לושה 
הראשוני,  לגידול  כתרופה  מונע, 

וכתרופה למיגור גרורות.
פרופ'  בהובלת  בוצע  המחקר 
המחלקה  ראש  סצ'י־פאינרו,  ר. 
לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה וראש 
המעבדה לחקר סרטן וננו־רפואה 
סקומ־ ד"ר  לרפואה,  בפקולטה 
סצ'י־ פרופ'  של  מהמעבדה  פרין 
פאינרו,ופרופ' פלורינדו וד"ר קו־

אשר  ליסבון  מאוניברסיטת  ניוט 
שבתון  במסגרת  במעבדה  שהו 

וחילופי סטודנטים במשך שנה.
היתר  בין  שמומן  המחקר 
למ־ האירופית  המועצה  ידי  על 

הקרן  סבן,  משפחת  קרן  חקר, 
והקרן  בישראל  הסרטן  לחקר 
אתמול  הגיע  למדע,  הלאומית 
 Nature היוקרתי  העת  לכתב 

.Nanotechnology
חלקיקים  פיתחו  החוקרים 
מת־ מפולימר  העשויים  זעירים 

ננומטר.  כ־170  שגודלם  כלה, 
שני  'ארזו'  הם  חלקיק  כל  בתוך 
פפטידים – שרשראות קצרות של 
תאי  שמאפיינים  אמינו,  חומצות 
הזריקו  הם  מכן,  לאחר  מלנומה. 

מודל  לעכברי  הננו־חלקיקים  את 
שנשאו מלנומה בעור. 

נושאים  אלה  "ננו־חלקיקים 
על גבם מולקולת סוכר המשמשת 
כ'ראש חץ' המכוון לתאים דנדרי־
המפעי־ החיסון,  מערכת  של  טים 

הגידול,  את  שיתקפו   T תאי  לים 
סצ'י־פאינרו,  פרופ'  מסבירה 
כמו  בדיוק  פעלו  אלה  "חלקיקים 
הנ־ למחלות  המוכרים  החיסונים 

עוררו  הם  נגיפים:  ידי  על  גרמות 
את מערכת החיסון של העכברים, 
(תאי  החיסון  מערכת  תאי  כאשר 
לזהות  למדו  המופעלים)   Tה־
שני  את  המכילים  תאים  ולתקוף 
כלומר   – 'הארוזים'  הפפטידים 
המשמעות  המלנומה.  תאי  את 

החיסון  מערכת  שמעכשיו,  היא 
את  תתקוף  המחוסן  העכבר  של 
תאי המלנומה, אם וכאשר יופיעו 

בגופו".
החו־ בחנו  המחקר,  בהמשך 

החיסון  של  יעילותו  את  קרים 
ראשית,  שונים.  מצבים  בשלושה 
לעכברים  הוזרק  החיסון  מניעה: 
להם  הוזרקו  מכן  ולאחר  בריאים, 
תאי מלנומה. התוצאה: העכברים 
את  מנע  החיסון  כלומר  חלו,  לא 
בגידול  טיפול  שנית,  המחלה. 
הח־ החיסון  בין  שילוב  הראשוני: 

אימונותרפיים  לטיפולים  דשני 
למלנומה.  מודל  עכברי  על  נבחן 
המשולב  הסינרגיסטי  הטיפול 
התקדמות  את  משמעותית  עיכב 

את  רבה  במידה  והאריך  המחלה, 
חייהם של כל העכברים שטופלו. 
החו־ בגרורות:  טיפול  ושלישית, 

של  אנושיות  רקמות  בחנו  קרים 
שהוסרו  במוח  מלנומה  גרורות 
מהוות  במוח  (גרורות  מחולים 
חו־ בקרב  עיקרי  תמותה  גורם 

מאוחר),  בשלב  המאובחנים  לים 
את  מכילות  אכן  הן  כי  ומצאו 
יעד  המהווים  הפפטידים  שני 

לחיסון. 
עתה  נבחנת  המשך  בניסוי 
יעילות החיסון בעכברי מודל למ־

לנומה עם גרורות באזורים שונים 
בגוף (מוח, ריאות, כליות ועוד).

וב־ בכלל,  בסרטן  "המלחמה 
מלנומה בפרט, הולכת ומתפתחת 
מגוון  באמצעות  השנים,  לאורך 
ניתוחים,  כמו:  טיפוליות  שיטות 

ואימונותר־ הקרנות  כימותרפיה, 
שהוכחה  החיסון,  גישת  אך  פיה; 
מחלות  כנגד  כך  כל  כיעילה 
הוכתרה  טרם  לסוגיהן,  נגיפיות 
כהצלחה לטיפול בסרטן", אומרת 
פרופ' סצ'י־פאינרו. "במחקר שלנו 
יעיל  חיסון  לייצר  שניתן  הראינו 

כנגד סרטן העור מלנומה".
פתח  פותח  שלנו  "המחקר 
גישת   – לחלוטין  חדשה  לגישה 
במלנו־ יעיל  לטיפול   – החיסון 

של  המתקדמים  בשלביה  גם  מה, 
סצ'י־ פרופ'  מוסיפה  המחלה," 
שהשי־ מאמינים  "אנחנו  פאינרו. 

גם  להתאים  עשויה  שפיתחנו  טה 
לסוגים אחרים של סרטן, וסבורים 
שעבודתנו מהווה תשתית מוצקה 
נגד  חיסונים  של  עתידי  לפיתוח 

סרטן בבני אדם".

חוקרים באוניברסיטת תל אביב הצליחו 
לפתח חיסון נגד סרטן העור מלנומה

פריצת דרך ישראלית: 

החיסון הוכח יעיל בעכברי מעבדה, הן כטיפול מונע והן כתרופה למלנומה פעילה ^ "השיטה עשויה להתאים גם 
לסוגים אחרים של סרטן"

לוויין החיים 

ביטוי הולם | הרב י. טוורסקי

בעוד  יגיע   42 קו   – לתחנה!  נכנס   180 קו 
פחות מדקה! – קו 360 יגיע בעוד 3 דקות! – 

קו 5 יגיע בעוד 9 דקות! - - -
ציבור  על  היה  רב  לא  זמן  לפני  עד 
הציבורית  התחבורה  בתחנות  הממתינים 
להתאזר במידות גדושות של סבלנות במהלך 

ההמתנה לאוטובוס שיסיעם למחוז חפצם.
היה זה אתגר של ממש לעבור בשלום את 
ההמתנה מורטת העצבים ולא לצאת מהכלים 
נוכח איחור כרוני של האוטובוס המתמהמה 

מלבוא.
לעולמנו,  הלוויין  עידן  הפצעת  עם  כיום, 

זכתה ההמתנה המעצבנת הזו לעדנה. 
מציצים  העמוסה,  בתחנה  עומדים  אתם 
בשעון בחופזה בכל חצי דקה עגולה בממוצע 
לכם  שממתין  הזועם  הבוס  על  והמחשבות 
אלא  דעתכם.  על  אתכם  מעבירות  כמעט 
מעל  השמים,  לכיוון  עין  מיד  מרימים  שאז 
את  המקבל  דיגיטלי  שילוט  ממוקם  התחנה 
אותות הלוויין ומרגיע את העצבים הרופפים. 
המידע  קווי  אל  בחיוג  זאת  עושים  לחילופין 

המסונכרנים עם אותה מערכת לוויינית. 
יגיע   – הלוחית  מבשרת   – המיוחל  הקו 
איחור.  ממש  זה  ווי,  אוי  דקות.  וכך  כך  בעוד 
אבל לפחות אני יודע כמה זמן יש לי להמתין 
ומוצא לעצמי תעסוקה זמנית בדמות מעקב 
רציף אחר התקדמות הדקות בלוח הדיגיטלי. 
של  הכרך  את  ושכחתי  במקרה  כמובן  זאת 

'ובלכתך בדרך' בבית.

זה  לפעמים  אך  מדויק,  אכן  זה  לפעמים 
ספורות  דקות  מכמה  משעשע.  ואף  מתעתע 
אותן הועיד הלוויין לבוא האוטובוס, זה הופך 
חוזר  זה  פתאום  ספרתי.  דו  למספר  לפתע 
כך  מתרחק.  שוב  מכן  לאחר  ורגע  ומתקרב, 
הגולם  בידי  ולקלס  ללעג  נעשים  לעיתים  אנו 

המתכתי המחליף את דעתו בכל רגע נתון.
כך ההצגה עשויה להימשך זמן רב עד רגע 
אך  באופק.  ייראה  אכן  האוטובוס  בו  האמת. 
דבר אחד הרווחנו. לא יצאנו מהכלים בידיעה 
לפחות  לשווא.  רב  זמן  כעת  לבזבז  שעלינו 
הארוך  ההמתנה  זמן  במשך  רגועים  היינו 

כשסברנו שזה יסתיים מהר יותר.
חיזוק  של  פן  כאן  יש  מסוימת,  במחשבה 
שה'  מתחילה  יודע  היה  לא  אדם  אם  לחיים. 
עלול  הוא  ולברכה,  לטובה  יהיה  שהכל  יעזור 
היה להישבר וליפול לזרועות הייאוש חלילה. 
עשה עמנו אפוא הקב"ה נס והעניק לנו לוויין 
להתחזק  תמיד  נוכל  דרכו  מתקדם,  חיים 
הנה  הנה  כי  במחשבה  בסבלנות,  ולהתאזר 
דקות',  מספר  'בעוד  מגיע  שלנו  המיוחל  הקו 
'נכנסת  ממש  ממש  כבר  שלנו  הישועה  וכי 

לתחנה'... 
תוך  ובשלווה,  ברוגע  לחיות  נוכל  כך 
אמונה ובטחון שהכל יסתדר במהרה לטובה; 
וההמתנה  הציפיה  אף  אלו,  ובפרפרזה לימים 
אומן  אמונת  מתוך  להתקיים  עליהן  לגאולה 
כי אכן הישועה קרובה מתמיד. אחכה לו בכל 

יום שיבוא...

הכלכלן הראשי באוצר: האטה 
בקצב הצמיחה במשק ברבעון השני

מאת שלמה גרין

ברבעון  במשק  הצמיחה  קצב 
מש־ נמוך  הנראה  ככל  יהיה  השני 
הראשון,  ברבעון  מהקצב  מעותית 
של  ראשונית  תחזית  פי  על  כך 
הכלכלן הראשי באוצר. על פי הת־
על  תעמוד  ברבעון  הצמיחה  חזית 
והצמיחה  אחוזים,  לשני  אחוז  בין 
בכל המחצית הראשונה תעמוד על 

לאחר  זאת  אחוזים.  ל־3.4  בין 3.2 
שברבעון הראשון נרשמה צמיחה 

בשיעור שנתי של 5 אחוזים. 
באוצר אומרים כי הצמיחה הג־

בין  שיקפה  הראשון  ברבעון  בוהה 
רכב.  כלי  של  יבוא  הקדמת  השאר 
מבנה  משינוי  נבעה  היבוא  הסטת 
מנגד,   .2019 באפריל  הירוק  המס 
הקדמת היבוא גרעה כ־1.5 נקודות 

אחוז מהצמיחה ברבעון השני. 

ברב־ החזקה  הצמיחה  לאחר 
צפויה  השני  ברבעון  הקודם,  עון 
בגידול  משמעותית  התמתנות 
החולשה  הפרטית.  בצריכה 
במוצרי  היא  זה  ברכיב  העיקרית 
הירי־ בעקבות  בני־קיימא  צריכה 

דה החדה ביבוא כלי רכב שמהווה 
תיקון לרבעון הקודם. 

גם הסביבה העולמית אופיינה 
הצמי־ בקצב  מסוימת  בהתמתנות 

חה. בארה"ב נרשמה ברבעון השני 
צמיחה בשיעור 2.1 אחוז ובסין 6.2 

אחוז – שיעור נמוך ביחס לעבר.

נעצרה חוליה שגנבה 
עשרות רכבים

מאת חיים מרגליות

שהסתיימה  חקירה  בתום 
המשטרה,  של  מורכב  במבצע 
למחסום  סמוך  הכוחות  עצרו 
שהם  חשודים  שני  רנטיס, 
ביצעו  אשר  מחוליה  חלק 
עשרות  האחרונים  בחודשים 
גניבות של רכבים מאותו הדגם 

בתל אביב.
מהחקירה עולה כי השניים, 
והשטחים,  אביב  תל  תושבי 

ולה־ הרכבים  את  לגנוב  נהגו 
עבירם לשטחים. כאמור בתום 
מבצע מורכב של כוחות משט־

רה ובילוש, תיקלו הכוחות את 
רנ־ למחסום  סמוך  החשודים 

ברכב  שוב  נוהגים  כשהם  טיס 
במחסום  להעבירו  שרצו  גנוב 

לתוך השטחים.
לחקירה  נעצרו  החשודים 
בסיומה נכלאו ובתום דיון שה־

תקיים, האריך בית המשפט את 
מעצרם עד יום חמישי ושישי.

המשטרה סיימה את חקירת פרשת השוחד בגיאורגיה
במרכז הפרשה כיכב תא"ל גל הירש ^ המלצות לכתבי אישום במספר סעיפים לחלק מהמעורבים

מאת חיים מרגליות

במשטרת ישראל ורשות המי־
בע־ נרחבת  חקירה  הסתיימה  סים 
שילד'.  'דיפנסיב  קבוצת  של  ניינה 
הרשות  בסיוע  נערכה  החקירה 

איסור להלבנת הון.
החקירה עסקה בחשדות לבי־

לשר  שוחד  מתן  של  עבירות  צוע 
קבלת  לשעבר,  הגיאורגי  ההגנה 
מחמירות,  בנסיבות  במרמה  דבר 
עבירות על חוק איסור הלבנת הון 
ועבירות מס הכנסה, בנוגע לפעי־

לותם בגיאורגיה של אנשי קבוצת 
דיפנסיב שילד – עודד שכנאי, גל 
נוספים.  חשודים  ושורת  הירש 
שכנאי והירש ניהלו במשותף את 

פעילות הקבוצה בגיאורגיה.
במכרזים  עסקו  החשדות 
בגיאורגיה  בהם  זכתה  שהקבוצה 
שק־ מיליוני  עשרות  של  בשווי 
ובקשר   ,2009-2007 במהלך  לים 
לקדם  במטרה  שנעשו  לפעולות 
לת־ הנוגעים  עסקיים  אינטרסים 

חום עיסוקה של קבוצת דיפנסיב 
שילד.

יסו־ חקירה  חייבו  החשדות 
שנוהלה  ומאומצת  מורכבת  דית, 
בצוות חקירה משותף של היחידה 
הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) 
בלהב 433 ורשות המיסים – פקיד 
שומה חקירות תל־אביב. החקירה 
מיסוי  פרקליטות  על־ידי  לוותה 

וכלכלה.
בעקבות  נפתחה  החקירה 
המיוחד  הבדיקה  צוות  ממצאי 
לממשלה  המשפטי  היועץ  שמינה 
דאז, יהודה וינשטיין וכלל נציגים 
ייעוץ  מחלקת  מהפרקליטות, 
הלבנת  לאיסור  והרשות  וחקיקה 
נציגי  כלל  לא  הבדיקה  (צוות  הון 
הבדי־ פתיחת  בעת  שכן  משטרה, 

קה היה גל הירש מועמד לתפקיד 
מפכ"ל המשטרה).

על  הוחלט  הבדיקה,  תום  עם 
מכיוון  לחקירה.  מבדיקה  מעבר 
מפכ"ל  מונה  כבר  עת  שבאותה 
מניעה  כל  היתה  לא  למשטרה, 
החקירה,  את  תבצע  שהמשטרה 
כמקובל,  החקירה,  בוצעה  כן  ועל 
עם  בשיתוף  המשטרה,  על־ידי 

רשות המסים.
מדובר  כי  אמרו  במשטרה 
בעלת  ומורכבת,  סבוכה  בחקירה 
היבטים בינלאומיים משמעותיים, 
מאחר  בעיקר  רב  זמן  שהצריכה 
עבירות  לביצוע  היו  שהחשדות 
לישראל,  מחוץ  בוצעו  שחלקן 
פעולה  שיתוף  נדרש  היה  כן  ועל 
קידום  לצורך  זרות  מדינות  של 

החקירה.
זו,  פרשה  חקירת  במסגרת 
בוצעו  חשודים,  של  שורה  נחקרו 
ומגוונות,  רבות  חקירה  פעולות 
מע־ באזהרה  שלא  עדויות  נגבו 

חומרי  נתפסו  מעורבים,  שרות 

מדיה  לרבות  רב,  בהיקף  חקירה 
בקשות  נשלחו  וכן  דיגיטלית, 
לסיוע משפטי למדינות זרות (חי־

ישראל)  למדינת  מחוץ  דין  קורי 
לבקשות  המענה  מדינות.  למספר 
אלה התעכב לעיתים משך זמן רב 
במדינת  תלויות  שאינן  מסיבות 

ישראל. 
בין  העלו,  החקירה  ממצאי 
של  בהיקף  עתק  סכומי  כי  היתר, 
הוע־ שקלים  מיליוני  עשרות 

הגיאורגי  ההגנה  ממשרד  ברו 
וזרים  ישראלים  בנק  לחשבונות 
שקשורים לאנשי קבוצת דיפנסיב 
של  לכאורה  הטעיה  תוך  שילד, 
שסירבו  זרים,  פיננסיים  מוסדות 
בעסקאות  שמקורו  כסף  לקבל 
עלה  כן  בגיאורגיה.  בטחוניות 
והוצ־ כוזבים  דיווחים  נמסרו  כי 

למוסדות  מזויפים  מסמכים  גו 
למקור  באשר  הזרים  הפיננסיים 

הכסף. 
כי  היא  המשטרה  עמדת 
תשתית  התגבשה  יום  של  בסופו 
מהמעורבים.  חלק  נגד  ראייתית 
תש־ התגבשה  שכנאי  עודד  כנגד 

עבירות  לביצוע  ראייתית  תית 
שימוש  במרמה,  דבר  קבלת  של 
בנוגע  הון,  והלבנת  מזויף  במסמך 
פי־ למוסדות  שמסר  לדיווחים 

ננסיים בחו"ל באשר למקור הכסף 
שהועבר מגיאורגיה.

תשתית  התגבשה  כן,  כמו 

מס  עבירות  לביצוע  ראייתית 
בהיקפים משמעותיים של מיליוני 
שקלים נגד עודד שכנאי, גל הירש 
שילד  דיפנסיב  מקבוצת  ואחרים 

וחברות קשורות.
עודד  נגד  לחשדות  באשר 
למתן  ואחרים,  הירש  גל  שכנאי, 
הגיאורגי  ההגנה  לשר  שוחד 
תשתית  התבססה  לא  לשעבר, 
העבי־ לגיבוש  מספיקה  ראייתית 

בימים  יועבר  החקירה  תיק  רות. 
וכ־ מיסוי  לפרקליטות  הקרובים 

לכלה לצורך בחינתו.

סקר: הליכוד – 31, כחול לבן – 29
הסקר אף בחן את עמדת הציבור באשר לממשלת אחדות בראשות נתניהו ^ 52 

אחוזים אינם תומכים לעומת 34 אחוזים התומכים במהלך

מאת מאיר ברגר

קובע  אתמול  שפורסם  סקר 
לממשלת  מתנגד  הציבור  רוב  כי 
והליכוד  כחול־לבן  של  אחדות 

בראשות בנימין נתניהו. 
שפורסם  הסקר,  נתוני  פי  על 
מנו  בראשות  מדגם  ומכון  ב'וואלה' 
שהם  אמרו  מהמשיבים   52% גבע, 
של  אחדות  בממשלת  תומכים  לא 
הליכוד וכחול־לבן בראשות נתניהו, 

ורק 34% הביעו תמיכה במהלך.
מצביעי  של  עמדתם  בדיקת 

מג־ זו  בסוגיה  לבן'  ו'כחול  הליכוד 
להצביע  מהמתכוונים   51% כי  לה 
תומ־ הבאות  בבחירות  ל'כחול־לבן' 
ברא־ אחדות  ממשלת  בהקמת  כים 

שות נתניהו לעומת 42% שמתנגדים. 
הליכוד  ממצביעי   49% בעוד  זאת 

מתנגדים לרעיון ורק 37% תומכים.
הסקר בחן גם את מספר המנ־

דטים בהם לכאורה היתה זוכה כל 
מפלגה לו היו הבחירות מתקיימות 
עדיין  אלה  נתונים  פי  על  היום. 
ומפלגתו  ליברמן  אביגדור  מהווה 
בין  מאזניים  לשון  ביתנו'  'ישראל 

גוש השמאל לגוש הימין.
על פי סקר זה גוש הימין והח־

רדים היה זוכה ב־57 מנדטים וגוש 
מקבל  היה  המרכז־שמאל־ערבים 
זוכה  ליברמן  כאשר  מנדטים,   53

לעשרה מנדטים.
וכ־ מנדטים  מקבל 31  הליכוד 

מנדטים   11 מנדטים.   29 חול־לבן 
המאוחד, 8  הימין  מפלגת  מקבלת 
מנדטים ליהדות התורה ו־7 לש"ס. 
 11 מקבלת  המאוחדת  הרשימה 
מנדטים, המחנה הדמוקרטי 7 מנ־
דטים ומפלגת העבודה־גשר עם 6.

'עוצמה  כי  קובע  זה  סקר  גם 
את  עוברות  אינן  ו'זהות'  יהודית' 
יהודית  עוצמה  החסימה:  אחוז 

מקבלת 2.2% וזהות 1.9%.

נעצרו שלושה ערבים 
החשודים ביידוי בקת"בים

מאת חיים מרגליות

שוטרי  של  סמויה  פעילות 
משטרת ישראל ובהם לוחמי מג"ב 
במזרח ירושלים, הביאה למעצרם 
בק־ ביידוי  חשודים  שלושה  של 
בשכונת  בית  לעבר  תבערה  בוקי 
צפויה  במקביל  הזיתים.  מעלה 
כתבי  להגיש  הפרקליטות  היום 
אח־ חשודים  שלושה  נגד  אישום 
לפני  דומה  בפעילות  שנעצרו  רים 
זיקוקים  שיגור  בגין  כשבועיים 

לעבר אותו בית.
בטחונם  על  מהשמירה  כחלק 
בירושלים  התושבים  כלל  של 
בפרט,  ירושלים  ובמזרח  בכלל 
ערכה המשטרה ובה לוחמי מג"ב, 
חשו־ נגד  וגלויה  סמויה  פעילות 

פחד  ולזרוע  לפגוע  המנסים  דים 
שיגור  באמצעות  המקום  בתושבי 
תבערה  בקבוקי  ויידוי  זיקוקים 

לעבר בתיהם.
במהלך הפעילות, עצרו השוט־

בקבוקי  ביידוי  חשוד  חם'  'על  רים 
תבערה לעבר אחד הבתים בשכונת 
קצר  זמן  וכעבור  הזיתים,  מעלה 
עצרו שני חשודים נוספים. החשו־

דים בגילאי 17-18 הובאו לחקירה 
מכן  ולאחר  המשטרה,  בתחנת 

לדיון בעניינם בפני בית המשפט.
הפרקליטות  צפויה  במקביל, 
כתבי  להגיש  ירושלים  מחוז 
נו־ חשודים  שלושה  נגד  אישום 

דומה  בפעילות  שנעצרו  ספים, 
ששיגרו  לאחר  במשטרה  ונחקרו 

זיקוקים לעבר אותו בית. 

לראשונה בישראל: מומחי בילינסון הדפיסו 
קרסול מלאכותי במדפסת תלת מימד 

הקרסול המלאכותי יאפשר למושתלים לחזור ללכת

מאת מאיר קליין 

לחדר  פונתה   ,54 בת  אשה 
שנ־ לאחר  בבילינסון  הטראומה 
נפגעה  היתר  בין  בתאונה.  פצעה 
שלה.  בקרסול  ה'טאלוס'  עצם  גם 
כך גם נערה בת 16 שנפלה במהלך 
בעצם  פגעה  חווייתית  פעילות 
משנה  למעלה  וכבר  ה'טאלוס', 
רג־ על  ללכת  יכולה  אינה  שהיא 
האורתופדים  הרופאים  כל  ליה. 
רק  שיש  להן  הסבירו  אותן  שראו 
קיבוע   – בישראל  אחד  פתרון 
ידי  על  בניתוח  הקרסול  מפרק 

שהתוצאה  ידעו  הן  אך  ברגים, 
היא  קרסול  קיבוע  ניתוח  של 
יוכלו  לא  הן  וכי  הפיכה,  בלתי 

ללכת כבעבר. 
עד  להתייאש.  סירבו  שתיהן 
שפגשו את ד"ר אלון בורג מנתח 
לאורתופדיה  במחלקה  בכיר 
ניתוח  להן  שהציע  בבילינסון, 
 – בישראל  כן  לפני  נעשה  שלא 
בקרסול  הטאלוס  עצם  החלפת 
תנועת  על  שאחראית  (העצם 

הקרסול) בעצם מלאכותית.
המו־ הניתוח  ביצוע  לצורך 

גראהם  ד"ר  הגיע  והחדשני  רכב 

מקקלום, מנתח מדרום אפריקה 
לבצע יחד עם ד"ר אלון בורג ני־

החלפת  ניתוחי  לשתיהן.  תוחים 
כה  עד  שנעשו  הטאלוס,  עצם 
בארה"ב  מובילים  במרכזים  רק 
ובאירופה, הגיעו כעת לראשונה 

גם לישראל. 
מנתח  בורג,  אלון  ד"ר 
לאורתופדיה  במחלקה  בכיר 
"בניתוח  כי  אמר  בבילינסון, 
הפ־ הטאלוס  עצם  את  הוצאנו 

בעצם  אותה  והחלפנו  גועה 
מסגסוגת  העשויה  מלאכותית 
במדפ־ ומודפסת  טיטניום,  של 

תמונת  בסיס  על  מימד  תלת  סת 
ברגל  הבריאה  העצם  של  מראה 

השניה".
מנהל  וולקס,  סטיבן  ד"ר 
כי  אמר  לאורתופדיה,  המחלקה 
"מטרתו של ניתוח החלפת עצם 
הטאלוס לאפשר למטופלים את 
היכולת ללכת ללא כאבים וללא 
ובתנועתיות  בגמישות  מגבלות 
יוכלו  הניתוח  בזכות  הקרסול. 
השתיים ללכת לראשונה מה זמן 
מק־ אנחנו  כך  ובעקבותיהן,  רב. 

מטופלים  גם  ללכת  יוכלו  ווים, 
נוספים".



יום שלישי , ה' באב תשע"ט | המבשר | עמוד ד

במערכת  סערה  עורר  התשדיר 
את  לקיר  מקיר  שגינתה  הפוליטית 
החינוך  שר  סגן  הפוגעני.  התשדיר 
בחריפות  הגיב  פרוש  מאיר  הרב 
כך  על  מצביע  התשדיר  כי  ואמר 
הקו  את  שמוביל  הוא  לפיד  שיאיר 

במפלגת 'כחול־לבן'. 
במפלגת  הטון  את  שנותן  "מי 
כחול לבן זה יאיר לפיד", אמר הרב 
נגד  שלו  "ההסתה  והוסיף:  פרוש 
זה  ככה  חדשה.  לא  החרדי  הציבור 
ייראה אם לפיד ימריץ את הממשלה 
בנו  התעמר  הוא  שנתיים  הבאה. 

ויעשה את זה שוב".
ליצמן  הרב  הבריאות  שר  סגן 
פרסם אף הוא תגובה חריפה ואמר 
של  וההסתה  השנאה  "קמפיין  כי 
של  חדש  שיא  מהווה  לפיד  יאיר 
קו  בחציית  מדובר  אנטישמיות. 
בהן  אפלות  תקופות  המזכיר  אדום 
הוצגו יהודים כרודפי בצע והואשמו 
בהשתלטות על הקופה הציבורית". 
כחול־ ליו"ר  קרא  ליצמן  הרב 
מה־ פומבית  להתנער  גנץ  בני  לבן 

לא  עוד  כל  גנץ,  בני  "מר  תשדיר. 
ההסתה  מקמפיין  פומבית  תתנער 
ואח־ מלא  שותף  אתה  הזה,  הבוטה 

שמתבצע  השנאה  לפשע  ישיר  ראי 
הנאבק  בישראל,  שלם  מגזר  כלפי 
לערכיו  ונאמן  וצרכיו,  זכויותיו  על 

ועקרונותיו".
יו"ר 'דגל התורה' ח"כ הרב משה 
גפני תקף את ח"כ יאיר לפיד ואמר 
של  בהיסטוריה  רגילים  "אנחנו  כי 
שאמרו  כאלה  שהיו  היהודי  העם 
כל  את  לקחת  רוצים  שאנחנו  עלינו 
חיים  שאנחנו  המדינה  של  הכסף 
ביהודי,  פה  שמדובר  מכיוון  בה. 
שזו  לומר  אפשר  אי  לפיד,  ביאיר 
אנטישמיות, אבל זאת הסתה במובן 
הכי נמוך של המילה. החרדים, לפי 
כל  את  לקחת  רוצים  לפיד,  יאיר 
שנקבל  הלוואי  המדינה,  של  הכסף 

את מה שמגיע לנו בדין".
בדבריו קרא לבני גנץ לנתק את 
הקשר עם יאיר לפיד: "בני גנץ צריך 
להתנער ממנו, להתנער מהדיבורים 

לה־ צריך  הוא   – בעיקר  אבל  שלו, 
עיף אותו".

כי  אמר  מקלב  אורי  הרב  ח"כ 
הוא  היום  המרכזי  שהשיח  "מצער 
הכפשה והשמצה כנגד הציבור הח־

רדי. דבר זה פוגע במרקם החברתי 
של העם בארץ, ולמרות זאת יש מי 
שמעוניין לקטב את העם תוך שהוא 
עושה זאת מצרכים אלקטוראליים. 
שלהם.  המומחיות  שזו  אנשים  יש 
לפיד הפך את הקיטוב בעם למפעל 

חיים".
פו־ אינו  הזה  שהשיח  "למרות 

לא  עדיין  אנו  אלקטורלית  בנו  גע 
מעוניינים בו מפני שאנו רואים את 
ההשלכות של מהלך זה. על הציבור 
הזו  הפסולה  התחרות  את  להוקיע 
בעם  קיטוב  שמרבים  הפלגות  בין 
פגיעה  תוך  אלקטוראליים  מצרכים 
נכשל  לפיד  בעם.  האנושי  במרקם 
לייצר  הצליח  ולא  אוצר,  שר  בתור 
אף  עם  עבודה  ממשק  או  שיח  שום 
אדם חרדי בכל כהונתו בכנסת לפיד 
לא הותיר אף בולטות מלבד מפעל 
לציבור  השנאה  שהוא  שלו  החיים 

החרדי". 
אמר  טסלר  יעקב  הרב  ח"כ 
כשר  כהונתו  בעת  לפיד,  "יאיר  כי 
משרד  בכל  לחרדים  קיצץ  האוצר, 
ממשלתי שרק הצליח וגרם לאפליה 
חמורה בין ילד לילד. כעת שמנסים 
השוויון  וחוסר  העוולות  את  לתקן 
נגד  ומדיח  מסית  הוא  המשווע, 

החרדים ומצייר אותנו כסחטנים". 
וגם  "הרצחת  תהה:  טסלר  הרב 
וזו  מזו.  גדולה  צביעות  אין  ירשת? 
עוד ראיה למה שאנו מצהירים שוב 
סיטואציה  בשום  נשב  שלא  ושוב, 
ונ־ לפיד,  עם  יחד  הממשלה  באותו 
עשה הכל כדי שהוא לא יגיע לשם".

אמר  אייכלר  ישראל  הרב  ח"כ 
"בכל  כי  הפוגעני  לתשדיר  בתגובה 
בשוד  הואשמו  יהודים  הדורות 
הגויים  רק  לא  הציבורית.  הקופה 
אנטי־ אוטו  גם  אלא  בכך  האשימו 

שמים יהודים האשימו את היהודים 
בתאוות בצע ורמאות. כל התעמולה 
כתבי  על  מבוססת  היתה  הנאצית 

אוטו ויינינגר המשומד והמשכילים 
עמם  בני  את  שהאשימו  היהודיים 
אנטיש־ אוטו  נקרא  זה  בחמדנות. 

אוטו  יש  ישראל  במדינת  גם  מיות. 
אנטישמיות. 

את  להסתיר  נאלצו  הם  "בעבר 
זה  כאילו  תירוצים  ולתרץ  האיבה 
רק נגד הפוליטיקאים. היום ליברמן 
החר־ של  דמם  את  מתירים  ולפיד 

דים", הוסיף.
ח"כ הרב יעקב אשר טען כי ח"כ 
פעולה  שיתוף  כל  הורס  לפיד  יאיר 
לכחול  החרדים  בין  עתידי  אפשרי 
יודעים  ואשכנזי  יעלון  "גנץ  לבן. 
מערכות  את  להם  מקלקל  שלפיד 
כי  והוסיף  אמר  איתנו",  היחסים 
חרדים  שנאת  של  בבית  גדל  "לפיד 
וגם אם ילבש טלית בכותל או אש־

תו תפריש חלה האידיאולוגיה שלו 
ברורה והוא לא פרטנר מבחינתנו". 
לתשדירי  התייחס  בדבריו 
"התחרות  עתיד.  יש  של  ההסתה 
כבר  הקולות  מקוששי  בין  הזאת 
למ־ לתגובה  ראויה  ולא  משעממת 
הנפש  מיפי  מישהו  דוחה,  שזה  רות 
אנ־ מריח  זה  כי  להתעורר  צריך 

העולים  נגד  היה  זה  ואם  טישמיות 
מבריה"מ כבר היינו שומעים גינויים 

מקיר לקיר ובצדק", אמר.
יו"ר ש"ס השר הרב אריה דרעי 
אמר כי "מול גלי השנאה והפלגנות, 
בימים שלפני תשעה באב על חורבן 
לעצור  הזמן  זה  בעם,  והקרע  הבית 
באהבת  ולהרבות  השנאה  שיח  את 

חינם".
ואילו ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי 
אמר כי "מפלגת כחול לבן המובלת 
אוצר  כשר  אשר  לפיד  יאיר  ידי  על 
לילדים  קצבאות  באכזריות  חתך 

בעלי מוגבלויות רק עקב כך שנולדו 
בימים  גם  ממשיך  חרדים,  להורים 
חורבן  על  ישראל  עם  מתאבל  בהם 
והשקרים  ההסתה  במסע  הבית 
ישראל  עם  החרדי.  המגזר  כנגד 
האכזרית  להסתה  סוף  לעשות  בחר 
אותו  וזרק  לפיד  של  היוצר  מבית 
בעתיד  גם  יהיה  וכך  לאופוזיציה 
מלכיאלי.  הרב  דברי  ה'",  בעזרת 
לבית  עתירה  ש"ס  הגישה  בהמשך 
המשפט בדרישה להורות על הסרת 

התשדיר הפוגעני. 
מג־ חצתה  הפוליטית  המחאה 
של  חריפה  תגובה  גררה  ואף  זרים 

ראש הממשלה בנימין נתניהו. 
"ההסתה של המועמד לראשות 
המנוסחת  לפיד,  יאיר  הממשלה 
פעם  מוכיחה  אנטישמית,  בנימה 
ליאיר  לתת  אסור  מדוע  נוספת 
לפיד להיות ראש ממשלה", הבהיר 

נתניהו.
על  ב'כחול־לבן'  שעמדו  לאחר 
להיווצר  שעלול  התדמיתי  הנזק 
המפלגה  בכירי  החלו  למפלגה, 
"בי־ הפוגעני.  מהתשדיר  להסתייג 

מים אלה, בהם אנו זוכרים שחורבן 
בית המקדש נבע משנאת חינם, אנו 
של  מזה  שונה  סגנון  לאמץ  צריכים 
חינם",  באהבת  ולהרבות  נתניהו, 
בני  לבן',  'כחול  רשימת  יו"ר  כתב 

גנץ. 
מבכירי  יעלון,  משה  ח"כ  גם 
מפורשת  ביקורת  מתח  הרשימה, 
הסגנון  לא  "זה  והתשדיר.  לפיד  על 
שלי ולא הסגנון של בני", אמר יעלון 
בראיון לגלי צה"ל, "נפלט פה משהו. 
נמצא את הדרך לברר את זה. אנחנו 
נפגשים שוב ברביעי כולנו ונלבן את 

הענין".

ירושלים | מכירהֳ
 + חד'   4 תורה  בעזרת  בבלעדיות! 
ק''ג,   ,$2000 כ-  מכניסות  יחי''ד   2
''אברמצי'ק   $1,250,000 משופצת! 
02- או   0548-456-212 נכסים'' 

9966522
[20053457]

המרכז  מלון  מול  בפינס  בבלעדיות!! 
ברמה  משופצת  מטר  כ-100  חד   4
לתיירים  מושכרת  חזית,  ק"ב  גבוהה 
רק  לחודש  בכ15000שח  מחול 
052-7658-638 2500.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053422]

ביותר  הגדול  הדירות  מבחר  אצלנו 
בכדורי (פסגות ירושלים), 3-4-5 חד', 

יעד נדל"ן - 072-3969911
[20053406]

מ''ר   180 מדהים,  פנטהאוז  בכדורי, 
נוף  אופציות,   + מ''ר   100 מרפסת   +

מרהיב. יעד נדל"ן 072-3969911-
[20053405]

5 אלחנן)  (אור  באחוזה  למבינים! 
קומה  ומושקעת,  מפוארת  חדרים 
גדולה,  סוכה  מדהים!  נוף  ראשונה, 
-072- נדל''ן  יעד  וחנייה,  מחסן 

3969911
[20053404]

מטר   95 חד   4 בסורצקין  המציאה!! 
נוף  מטר,   27 לעוד   38 תמא  התר   +
052- 2510.00ש"ח  רק  ק"ב  מדהים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053401]

ליד  צבי  בנווה   ! מזומן  לבעלי 
חניה  שטח  המרכזי,  השטיבלעך 
מטר   10 חצר   + מטר  כ12  מקורה 
מוצעת  שכירות  לחנות,  מאד  מתאים 
052- 520.000ש"ח  רק   4000 לפחות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053400]

משה- בזכרון  החלטה!  למהירי 
מפואר  מטר   95 חד   4 חיים,  חפץ 
והיימשע  חדיש  בנין  ק"א  ביותר 
052-7658-638 2380.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053399]

הנביא  בשמואל  בוטיק!!  בפרוקיט 
כל  מטר   115 חד   5 דירות  דושנסקי, 
דירה בקומה, רמת בניה גבוהה מאד!! 
2890.000ש"ח  רק  חודש   18 כניסה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053398]

חד   4 שמונים  -גוש  גרוסברג  באיזור 
לחזית,  גדולה  מרפסת   + מטר   95
שכנים  מעלית  ביותר  מושקעת 
052-7658- 3050.000ש"ח  היימשע 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053397]

בסורצקין!! 4 חד 95 מטר + שלד בנוי 
ק"ג  מדהים  נוף  אופציות,   + מטר   32
052-7658-638 2820.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053396]

זכרון- שטיבלעך  ליד  בבלעדיות! 
 + מטר  כ75  חד   3 ק"ק  משה 
רק  לעסק  מאד  מתאים  אופציות 
052-7658-638 1890.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053395]

צפניה  באזור  החלטה!  למהירי 
מושכרת  יחידה   + מטר   75 חד   3
סוכה  יפה  נוף  ק"ד  שח  ב-2500 
052- 2510.000ש"ח  רק  ומעלית 
7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס

[20053362]

מדהים  נוף  מטר   88 חד   3 שפע  רב 
052-7658-638 2370.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053299]

לבעלי מזומן בנווה צבי יחידה חדשה 
שח   3150.000 ב  מושכרת  מטר  כ24 
הזהרה)  (הערת  540.000ש"ח  רק 
תיווך- "הימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053298]

מטר   130 ענקית  חנות  גאולה  בלב 
33000 ב  חודשית  השכרה  אפשרות 
052-7658- 3950.000ש"ח  רק  שח 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053221]

הנביא  בשמואל  ביותר!  מיוחדת 
מפואר  דופלקס  ההימשע  הבנינים 
052-7658- מטר   200 כ  יחידה  עם 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053220]

3.5 מטר   82 דירת  חמד  פנינת 
מרפסות   2 נוחה  קומה  חד 
052-7658-638 רק2430.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053219]

ק"ב  חזית  מטר   103 חד'   4 באבינדב 
052-7658-638 2430.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053218]

פנטהוז  דירת  בסנהדריה  מציאה! 
 + מושכרת  יחידת   + מטר   170
ענקית  גג  מרפסת   + גדול  מחסן 
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053217]

מצוין/ בתורה  החלטה!  למהירי 
מחולק  מטר  כ-130  אריאל 
דיור  יחידת   + חדשה  -4חד  לדירת 
כ-53 -3חד'  מחסן  יחידת   + 3חד' 
9000ש"ח  חודשית  תשואה  מטר 
052- 3930.000ש"ח  רק  מהיחידות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053181]

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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053050]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053044]

ק"ג  חד   4.5 הדר  בעץ  במחיר!!  ירדו 
/בניה   38 לתמא  גדולות  אופציות   +
בגג רק 1720.000שח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053043]

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

הנדלס"
[20052996]

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]

חד   2 אחינועם  איזור  בסנהדריה 
מטר   25 לעוד   38 תמא   + מטר  כ40 
052-7658-638 1390.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

4 בשטראוס  מפוארת  בונבונירה 
רק 2060.000ש"ח -052 מטר  חד 80 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052689]

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]

מפוארת  חד'   4 תורה!  עזרת 
יחידת   + חדש  הכל  ומשקעת, 
מדהים,  נוף  ק"ג  מוכנה,  דיור 
שכנים היימשע רק 3585.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

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]

מיוחדת! סורוצקין חדשה ק"א 6 חד' 
 * לבעלז  ק.  מרפסות,   2  + מ"ר   160
תיווך  מחולקת.  ק"ב  חד'   6 אוהליהב 

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,700,000
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]

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]

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]

ירושלים | השכרה
2 ברש“י מרוהטת וממוזגת קומפלט, 
לל“ת מיידי לממושכת 050-4141162
[20053473]

בכדורי 4 חד' ק''ב דירה טובה! 8800
0504-165- נכסים''  ''אברמציק  שח 

775 או 02-9966522
[20053458]

קומפלט  מרוהטת  חדשה  חדר  דירת 
 / ליחיד  מתאים  מציון.  תורה  באיזור 
052-763- רוזן  צביקה  תיווך  לעסק. 

4444
[20053438]

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]

המ"ג 3 חד' ק"ב 85 מ"ר ברמה גבוהה 
ק"ג 80 חד'  סורוצקן 4  ש''ח  *   6,500
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]

תכלת  מיוחדת!   * חד'    5 סורוצקין 
פינתי  120מ"ר,  חד'   4 מרדכי! 
ק"ב  שירותים   3 מרפסות   2 וחדשה 
גמיש תיווך 02-5379474,  2500דולר 

053-3179474
[20052387]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
מ"ר   250 דופלקס  ישראל  בגבורי 
בלעדי  ש"ח  מעלית 3,100,000  ק"ד + 

בתיווך הכוכב0548481688
[20053468]

חד'   3 75מ"ר  דב  באהרן 
תיווך  1750000שח  ק"א 

הכוכב0548481688
[20053467]

גג   + ק"ג  חד'   3.5 בסוקולוב 
1790000ש"חתיווך  רעפים 

הכוכב0548481688
[20053466]

חדש  בנין  4חד'  בגולומב 
סוכה  במיוחד  מושקעת  ק"ב 
תיווך  2300000ש"ח  במטבח 

הכוכב0548481688
[20053465]

90מ"ר  חד'   4 חדיש  בנין  בגורדון 
מושקעת  מושכר  מ"ר   35 מחסן   +
תיווך   2300000 ק"ב  מאד 

הכוכב0548481688
[20053464]

ק"ב  יפה  משופצת   3 רמב"ם  באזור 
1,600,000ש"ח  סוכה   + נוף   + חזית 

"אפיק נכסים" 03-5791514
[20053450]

מחולק  ק"ג  דופלקס  טרפון  באזור 
 + י.הורים   + משופצת  ל-4ח' 
פתוח  מושכרת  יחידה   + מרפסת 
משותף  לטאבו  גם  מתאים  ומאוורר 
03- נכסים"  "אפיק  2,400,000ש"ח 

5791514
[20053449]

כ-80מ"ר  אחרונה  ק"ב  בבירנבוים 
לחלוקה  מתאים  בגג  אופציה   +
03- "אפיק-נכסים"  1,600,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053448]

4ח'  גרשטנקורן/בן-זכאי  באזור 
יפהפיה ק"א חזית + מעלית + י.הורים 
"אפיק- 2,250,000ש"ח  חניה   + 3כ"א 

נכסים" 03-5791514
[20053447]

באזור ריינס 4ח' חדשה + י.הורים ק"ב 
חזית + מעלית 2,200,000ש"ח "אפיק-
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20053446]

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

053-3128884 5791514
[20053445]

 + ק"ה  חדשה  4חד'  בקרית-הרצוג 
ש''ח "תיווך-ט. חניה 1,850,000  נוף + 

זינגר" 03-619-0004
[20053433]

בני ברק | השכרה
 + 5חד'  לוין  בהרב  חדש  פנטאוז 
מפתח  7300ש"ח  3כ"א  מרפסות 

בתיווך הכוכב0548481688
[20053463]

חזית  ק"א  חדש 4חד'  בנין  שך  בהרב 
בתיווך  מפתח  ש"ח   6000 מיידי 

הכוכב0548481688
[20053462]

יפה  כ"א   3 חזית  ק"א  4חד'  בהרצוג 
מפתח  5600ש"ח  מיידי  ממוזגת   +

בתיווך הכוכב0548481688
[20053461]

יחידה גדולה מאוד 3 חד', רהוט מלא, 
050- סוכה.   + מאווררת  ממוזגת, 

4134627
[20053452]

מטופחת,  דיור  יחידת  ב"ב,  במרכז 
מרפסת  כולל  ומושקעת,  מרוהטת 
באב.  בט"ו  מתפנה  גנרטור.   + ענקית 

לפרטים: 052-7640407
[20053364]

בני ברק | משרדים
מפוארת  משרד!  יחידת  להשכרה 
ב.ס.ר  מתחם  נועה/  בבית  ביותר! 
מטבח  הכולללת  מושקעת  בקומה 
סביבת  ועוד,  כפול  שרותים  מרווח 
ההשכרה  חרדית  נשית  עבודה 
שח   3,500  /2,000 בלבד  לנשים 

הקודם זוכה! 0527674262
[20053361]

ביתר עילית | מכירה
5 בחבד  משותף  בטאבו  מציאה!! 
1320.000ש"ח  רק  ק"ג  מטר   130 חד 
מלא  ולרישום  למשכנתא  אפשרות 
"היימשע   052-7658-638 בטאבו 

תיווך-הנדלס"
[20053337]

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]

ביתר עילית | השכרה
ק"כ  מרפסות   2 חדרים   B2 4
מרוהטת קומפלט * לתקופה קצרה- 

עד לחגים * 0533177707
[20053412]

אשדוד 
באשדוד  דירה  לקנות  מעוניין 
מחולקת)  (גם  למגורים/להשקעה 

לל"ת 052/7120124
[20053394]

אשדוד | מכירה
פנטהוז למכירה 7 חד' 3 אמבטיות 
165 מ"ר * 2 מפלסים ק"4 + מעלית 

2,900,000 ש''ח. 077-2060909
[20053198]

קרית גת 
למכירה  דירות  דרושות  ללקוחותינו 
ולהשכרה בקריה ובעיר ניהול נכסים 
לשירותכם  ואמין  מסור  מקצועי 

תיווך"פסגות" (יוסף) 0556780665
[20053245]

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 | השכרה
חדרים   3 דירת  חיים  מאור  בקריית 

משופצת 050-4149217
[20053440]

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]

עמנואל | השכרה
חצר   + חד'   4 גן  דירת  להשכרה 
חרדית  שכונה  ויפה,  משופצת 
054- בלבד.  תורה  לבני  איכותית, 

8476888
[20053460]

חצר   + חד'   4 גן  דירת  להשכרה 
חרדית  שכונה  ויפה,  משופצת 
054- בלבד.  תורה  לבני  איכותית, 

8476888
[20053460]

חדשה  ממוזגת,  מרווחת,  דירה 
ב-  מרהיב  נוף  זהב  הרי  בפרוייקט 

1,900 ש''ח. 052-7127109
[20053365]

לדירות ֹ המוביל  התיווך  קליין  תיווך 
לפרטים:  ובאשדוד  בירושלים  נופש 

053-4186130
[20053229]

חד'   3 עלית  בביתר  נופש  דירת 
052- לביה"ז.  ק"כ  ונאה,  מרווחת 

7171722
[20053172]

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

3137961
[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]

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. 
  המשך מעמ' ראשון

לפיד פרסם תשדיר מסית ופוגעני נגד היהדות החרדית

קהיר: לפחות 20 הרוגים בפיצוץ

מדובר בארגון שמזוהה עם תנועת 
שהוצאה  המוסלמים'  'האחים 
מחוץ  אל  א־סיסי  הנשיא  ידי  על 
לחוק, בגין פעולותיה נגד המשטר 
במצרים, לאחר הדחתו של הנשיא 
נצי־ שהיה  מורסי,  מוחמד  הקודם 

גה של תנועת 'האחים המוסלמים'. 
א־סיסי עצמו גינה את הפיגוע 

בחריפות ואמר אתמול כי מדובר 
הוא  פחדנית".  טרור  ב"פעולת 
השתתף  לפצועים,  החלמה  איחל 
השכולות,  המשפחות  בצער 
וימשיך  יירתע  לא  כי  והצהיר 
כנגד  ואפקטיבי  עיקש  במאבק 
השונים,  לסוגיהם  הטרור  ארגוני 
על מנת להחזיר למצרים את הש־

קט והבטחון. 

יום דרמטי בוול סטריט
תרם  לא  האמריקני  הנשיא 
כשפרסם  החששות  להרגעת 
בתגובה מתקפה חריפה נגד הסי־

הפדרלי.  הבנק  על  וביקורת  נים, 
"סין  כי  טראמפ  כתב  בהודעתו 
שלה  המטבע  מחיר  את  הורידה 
נקרא  זה  היסטורי.  כמעט  לשפל 
אתה  האם  מטבע'.  'מניפולציית 
הפרה  זו  ריזרב?  פדרל  מקשיב 
את  מאוד  שתחליש  משמעותית 

סין לאורך זמן".
הסחר  במלחמת  ההסלמה 
מש־ למעלה  של  לירידות  הביאה 

סטריט,  וול  במדדי  אחוזים  לושה 
שבשיא  הנאסד"ק  מדד  בהובלת 
כא־ של  לירידה  הגיע  הירידות 
מדד  במקביל,  אחוזים.  רבעה 
תנודתיות  אחר  העוקב  הפחד 
המשקיעים זינק בקרוב לארבעים 
שרושם  הזהב  ומחיר  אחוזים, 
זי־ השלים  משבר  בזמני  עליות 
מתחילת  אחוזים   14 של  חד  נוק 
השנה האזרחית וקפץ למחיר של 
שנים.  שש  של  שיא  דולר,   1,475
הבורסות  גם  נסגרו  יותר  מוקדם 
בירידות  ובאירופה  בישראל 

חדות.

הודו ביטלה את המעמד המיוחד של חבל קשמיר

מיר להתגורר במחוז באופן קבוע, 
וכן נחקקו חוקים פנימיים על ידי 

מועצה מחוקקת של החבל. 
קשמיר  של  פיצולה  עם 
האחת  נפרדת,  מדינות  לשתי 

גם  בוטל  קשמיר,  והאחרת  ג'אמו 
שמנהיגים  מה  המיוחד,  המעמד 
בקשמיר הזהירו קודם לכן כי הוא 
קשים  לעימותים  להוביל  עלול 

ואלימים. 
הב־ כוחות  עצרו  לכן  קודם 

שדרת  כל  את  ההודיים  טחון 
הפוליטיות  התנועות  של  ההנהגה 
קשמיר  את  לשמר  המבקשות 
אותו  לספח  ואף  עצמאי,  כמחוז 
לפקיסטן. כמו כן הושבתו הקווים 
התקשורת  וערוצי  הטלפוניים 
צבא  כוחות  והוזרמו  האחרים, 

אדירים לתוככי קשמיר. 
מכניסה  היא  כי  טענה  הודו 
בגלל  חירום  למצב  האזור  את 
טרור  מתקפת  על  מודיעני  מידע 
להתבצע  שצפויה  במיוחד  גדולה 
פקיסטניים,  טרור  גורמי  ידי  על 
הכחישה  פקיסטן  ממשלת  אך 
שום  אין  כי  ואמרה  הדיווחים  את 
תכונה מיוחדת באזור הגבול בש־

טח שלה, ולכן לא נראה שיש ממש 
בטענות הודו. 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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ביתר עילית 
מיטות)   9) בביתר  מרווחת  דירה 
בטבריה/ בדירה  להחלפה  נוף   +

הגליל 050-4189749
[20053420]

ממוזגת,  למרכז  קרוב  גדולה  דירה 
052- י"א-כ"אאב  ונקיה  מטופחת 

02-5803766 7697319
[20053389]

טלזסטון 
20 ל-  מרווחת,  פסטורלית,  וילה 
נוף,  גדולה,  בריכה   + נפשות, 

פרטיות, לביה"ז. 052-7649865
[20053413]

גדולה  מרפסת  חדשה,  חדרים,   4
לפארק  צמודה  נפלא,  לנוף,אויר 

0548463720
[20053411]

ומטופחת  נקיה  יפה,  גדולה  דירה 
058- סגורה.  בריכה   + מיטות   10

3228960
[20053376]

קומות   2 דירת  החדש  הפארק  מול 
למשפחה  מתאים  ענקית,  גינה 

גדולה. 052-7690412
[20053331]

הזמנים  ובין  לשבת  דירות  תיווך 
054- 054-8405606 בטלזסטון 

8499328
[20053117]

חיפה 
בויזניץ 5 חד' + יחי' הורים 14 מיטות 
נוף  מרפסת   + ממוזגת  משופצת 
לתמונות  מאובזרת.(אפשרות  לים 
לילות   3 מינימום  ש"ח   1300 במייל) 

0548428333
[20053407]

משופצות  יפיפיות  קיט  דירות   2
6 עד  ויזניץ  ברמת  כחדשות 

מיטות. לפרטים: 054-8435516
[20053383]

אשדוד 
במרכז רובע ז' דירת 4 חד' גדולה 
בין  וממוזגת  יפייפיה  מרווחת 
052- באב  י"ז-כ"ד  התאריכים 

7629550
[20053424]

דירת  מבעלז"א  האדמו"ר  ברחוב 
ממוזגת  מרווחת  גדולה  חד'   4
י"ז- התאריכים  בין  ונקיה  יפייפיה 

כ"ד באב 053-3171869
[20053423]

או  להשכרה  דירות  נופשים"  "תיווך 
באשדוד  האזורים  בכל  להחלפה 

לביה"ז. 054-8542377
[20053371]

ענק  מאגר   - הנופש"  "טיב  תיווך 
052- באשדוד.  לביה"ז  דירות  של 

7675296
[20053309]

צפת 
סמוך  ממוזגים  חד'   3 בחרדים 
מחירים  ומקווה.  ביהכ"ס  לתחבורה, 

נוחים. 052-7118231
[20053471]

נקיה  דירה  לביה"ז  מבצע 
ב3,000 נפשות   8 עד  ומסודרת 

ש''ח לשבוע. 058-3293773
[20053444]

יוקרתית  זוגית  סוויטה   * בעתיקה- 
מפנקת נקיה במיוחד, ג'קוזי, מרפסת 
 + מיטות   10 יפהפיה  5חד'   * ונוף.  
מרפסות,   3 לולים   2  + מזרונים   4
ונקיה  ממוזגת  נדנדה,  בריכה,  נוף, 
י"ד- פנוי  ללילה  ש"ח  במיוחד! 1500 

י"ז/ כ"א-ר"ח אלול 052-7636932
[20053443]

וימים  לשבתות  בצפת  להשכרה 
לעתיקה  קרובה  וממוזגת  נקיה  דירה 

055-6781784
[20053441]

לזוג,  גבוהה  ברמה  יפיפיה  דירה 
052- בביה"ז.  לילות   3 מינימום 

7155115
[20053430]

נופש בצפת צמוד ל עתיקה 2 צימרים 
פסטורלית  חצר  ג'קוזי   + חדשים 
 +  0527117763 ילדים  בריכת   +

0527692834
[20053426]

וילה מדהימה נוף לכינרת 20 מיטות 
050- טרמפולינה   + ענקית  חצר 

4151254
[20053419]

2תינוקות   + מיטות   4 מהממת  דירה 
פנויה מי"ח-כ"א באב 050-4138234

[20053418]

 + לזוג  ש''ח   300 חדרים   2 דירת 
50לאדם (מזרון) 050-4138234

[20053417]

בריכת  כנען,  בהר  לזוג  ארוח  יחידת 
פרטיות.  מרפסת,  חלומית,  זרמים 

053-3108810
[20053414]

חד'  באבן 4  פרטית  וילה  בעתיקה 
גלילי.  לנוף  חצרות  גבוהה  רמה 

072-3969743
[20053385]

דירה מרווחת, יפה ומטופחת לביה"ז 
ושבתות. 055-6770658

[20053384]

6 עד  מקסים  צימר  העתיקה  "בלב 
לעתיקה  צמוד  לרשב"י.  נוף  אנשים 
דירת נופש יפיפיה לעד 9 אנשים. נוף 

לכנרת. 035230030"
[20053377]

דירה גדולה 5 ח. שינה ממוזגת, נקיה 
לפרטים:  מאובזרת  חצר  ומטופחת, 

053-4107093
[20053375]

העתיקה  צפת  במרכז  גדולה  וילה 
2 ענק  סלון  חלומות  לחופשת 
בשוק,  חדשה  חצר,   + מרפסות 
052- למבינים!  ומצוחצחת.  נקיה 

052-7172678 7617780
[20053332]

ממוזגת,  לביה"ז  להשכרה  דירה 
נקיה, נוף לכינרת. הזדרזו לטלפן: 

052-7607169
[20053290]

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

052-7655262
[20053110]

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]

חצר  במרום-כנען,  גדולה  וילה 
שחיה  בריכת  ערסלים,  ונדנדות, 
053- מציאה!  במחיר  גדולה, 

3157706 בשעות אחה"צ וערב.
[20045199]

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

2840299
[20042205]

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]

עד  ומטופחת  נקיה  נופש  דירת 
ערסלים  נדנדות  מיטות,   12

וטרמפולינה . 052-7689144
[20032621]

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 
נוף  צאנז  בק.  ומטופחת  יפה  דירה 
ממוזגת.  מרפסת,  לכינרת,  מדהים 

053-3197126/9
[20053366]

ערד 
פסטורלית  וילה  הדרום"  "פנינת 
נוף! מדשאות, טרמפולינה ענקית 

+ אטרקציות! 052-7141094
[20049385]

עמנואל 
המוקד הותיק והחינמי לדירות נופש 
074-7962594 בעמנואל  איכותיות 

(מענה אנושי)
[20053240]

נתניה 
מפוארת  חד   4 בנתניה  לים  סמוך 
מחיר  החלטה  למהירי  ומושקעת, 

מיוחד לבין הזמנים 0504195522
[20053402]

קוממיות 
 + מיטות,    -13 כפרית  באוירה  צימר 
טרמפולינות  ערסלים   + דשא  מרחבי 

ונדנדות. 0548590252.
[20053341]

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]

גליל מערבי 
חניתה  יער  בלב  היער  באחוזת 
ירוק  הלבנון!!  להרי  מטורף  נוף 
ג'קוזי!!   + מאסטר  חדרי   4 עד! 
ברביקיו  כושר!  ח.  סאונות!  ספא 
מקווה  מחומם!!  זרמים  בריכת 
הבנוי מאוצר ובאר מרים!! ביה"כ + 
ס.תורה, מערכת מים חמים בשבת, 
10,000 ערוב  בשרי  חלבי  מטבח 

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

מירון 
למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

וילה מושקעת עד 25 מיטות, מחירים 
מיוחדים לתאריכים אחרונים בביה"ז, 

טל0534104219
[20045460]

צפון 
מקום,  לכל  קרוב  נופש  דירת 
נוף  ממוזגת,  במקום,  בריכה 

מדהים!! 052-7103364
[20053284]

ירושלים 
בכל  דירות  תשרי,  ולחגי  לר''ה  לקיץ 
בירושלים,  האיכותיים  האיזורים 
02- נכסים-קייט''  ''אברמצ'יק 
an029966522@ מייל   9966522

gmail.com
[20053459]

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

T026249468@gmail.com - מייל
[20053455]

ממוזגת  מרפסות   2  + חד'   4 דירת 
ביה"ז.  לימי  מרכזי  באזור  ושקטה 

052-7624534
[20053392]

מרפסת   + גאולה)  (גני  ברוממה   4
02- וממוזגת  מאד  מאווררת  נוף 

5004354
[20053386]

חדשה,  חדרים,   4 שערים,  במאה 
מיטות,   7 מדהים,  נוף  ממוזגת, 
עריסה, לשבוע השני של בין הזמנים 
(ראשון - רביעי) קרוב למרכז, מרחק 
וערסל,  מרפסת  מהכותל,  הליכה 
0527148391 ללילה  שקלים   900

7000bir@gmail.com
[20053340]

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

במיקום מעולה. 058-3263141
[20053085]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

4109434
[20041631]

משופצת,  חד',   5 דירת  בסנהדריה, 
02- ומסודרת.  נקיה  ממוזגת, 

.050-4132280 ,5325849
[20041617]

הר יונה 
בהר יונה בגליל, להשכרה, 3 חדרים, 
03- מיטות   8 וממוזגת  מרוהטת 

7221767 שלוחה 2 או 3
[20053442]

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

715-2486
[20045497]

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

10-20
[20052696]

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. 

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]

יר"ש ַ מחנך  דרוש  בב"ב  ליטאי  לת"ת 
ובעל נסיון קו"ח: 072-2606442

[20053475]

עם  נהג  דרוש  שליחויות  לחברת 
פקס  או   053-3183888 ג'  רישיון 

077-3183562:
[20053474]

דרושים מלמדים לת"ת בירושלים 
פקס:  ולגן  (קריאה)  למכינה  לכ.ג' 

0765-101-613
[20053472]

לת"ת קמניץ בנוה-יעקב דרוש מחנך 
בין   050-4131990 פל'  ג'  לכיתה 
בלבד  בבוקר   10:00-11:00 השעות 

gmail.com@2562286 :או למייל
[20053470]

בני  לרפאלי  מכירות  איש  דרוש 
פרטים  למתאים  טובים  תנאים  ברק 
בטל.-03 115.או  עקיבא  במקום.רבי 

5707410
[20053456]

מלמד  דרוש  ברק  בבני  חסידי  לת"ת 
073- לפקס:  קו"ח  א',  מכינה  לכיתה 

7850863
[20053454]

למעון  מלאה  למשרה  מטפלת 
מצוינים  תנאים  ב"ב,  במרכז  יום 

למתאימה 03-570-3853
[20053439]

במרכז  באיידיש  חסידי  לת"ת 
קו"ח  גבוהה  לכתה  מלמד  דרוש 

לפקס 15339078917
[20053437]

לשנה"ל  בבני-ברק,  ילדים  למעון 
צהרים  למשמרת  מטפלת  תש"פ, 

052-7641817 -16:00 13:30
[20053434]

דרושים  בב"ב  מצות  למאפית 
עובדים מקצועיים/ בלתי מקצועיים. 
05276- פסח.  עד  בלבד,  לרציניים 

97421
[20053429]

בבני  שופ  הפי  לחנות  דרושה מוכרת 
ברק. 03-6181770

[20053427]

עובד. -03 דרוש  ברק  בבני  למסעדה 
bssb19@gmail.com 6959329

[20053415]

מלמד  בירושלים  באידיש  לת"ת 
תנאים  אחה"צ,  גבוהה  לכיתה 
077- קו"ח:  למתאים.  מצוינים 

3179829
[20053380]

בחודש   10,000 של  לרווח  הגעת 
לא  אם  שבועיות??  שעות  ב5 

תתקשר יוסף- 054-7390098
[20053374]

מפקח  דרוש  ברק  בבני  חסידי  לת"ת 
כתיבה קו"ח לפקס: 073-7685296

[20053363]

בירושלים  חסידיות  לישיבות 
מייל:  חינוכית.  גישה  בעלי  אברכים 
פקס:   GMAIL.COM@6250469

025023401
[20053354]

דרושה מטפלת לשנת תש"פ! בפתח 
8:00-16:00 השעות:  בין  תקוה 

תנאים מצוינים. 050-4144711
[20053250]

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

editors784@gmail.com למייל
[20053176]

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

0774447985
[20053031]

חרדית  רפואית  לקליניקה 
לזימון  מהבית,  לעבודה  מזכיר/ה 
3-4 משרדית.  ועבודה  תורים 
ניסיון,  נדרש  לא  ביום,  שעות 
ברק  בבני  למשרד   *  3,000
א-ה  משרדית,  לעבודה  מזכיר/ה 
עד 14:30, 7,000  * לארגון לימודי 
שיבוץ  על  אחריות  פקיד/ה,  בי-ם 
072-22- קריירה   7,000 מרצים, 

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]

ס"ת ָ מכירת  דשמיא  בסיעתא 
ביותר,  ומהודרים  מיוחדים 

אשכנזי/ספרדי 05484-68589
[20053435]

TUPPERWARE מכירה קבועה 
בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 
בזמן הכי נח לכם ב.יוזביץ שומרי 
ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

השקעות 
של  משקיע  דרוש  פעיל  לעסק 
תשואה  חדשים,  ל-6  ש“ח   450.000
והיתר  בטחונות  לחודש,  3600ש“ח 
עסקה 050-4151681, 050-4151683
[20053436]

רווחים  הסת"ם.  בענף  השקעה 
052-7623142 מאד!!  גבוהים 

שלמה
[20053388]

חברות  לקנות  מחפש  משקיע 
וותק  עם  פעילות  לא  בעמ 

0537161091
[20053327]

ביקוש עבודה 
התפנתה  לאנגלית  מומחית  מורה 
מסיבות מערכת עם גישה מיוחדת 

לתלמידות. 053-3107394
[20053382]

אולמות 
"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 
מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 
צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 
054- להזמנות:  השומר  עזרא 

8426765
[20051559]

קורסים 
מב"ב  בחורות  של  קבוצה  נפתחה 
לזורגן"  "עדה  מבית  איפור  ללימודי 

055-6700529
[20053425]

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 
קורסים  מרתון  עכשיו,  חיל  באשת 
ובכלל,,,,  סוכה  נוי  בנושא  וסדנאות 
03 0504154152 טל'  חומרים,  כולל 

6168364 גם לבנים
[20052703]

השבת אבידה 

איצקוביץ  ליד  בב"ב  כיס  שעון  נמצא 
לפני כשבועיים. 03-6188449

[20053469]

מיוחד  שפריץ  ספרים  ביריד  נמצא 
לציציות שנמכר ביריד 0504133519
[20053451]

דף היומי בבלי: תמורה יח    דף היומי ירושלמי: ערלה ז    חובות הלבבות:
חשבון הנפש החמישי (ההבנה)    משנה יומית: ע"ז ד, ב-ג    הלכה יומית:

או"ח תקנ, ג - תקנא, א    רמב"ם יומי: אז וגו'... כל המצות שנת החמה  
שו"ע הרב - רב יומי: סו, ט-י    דף היומי - זוהר: ויקהל, שלה-שמד    חפץ 

חיים: לה"ר ט, א-ב    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קמד.
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:318:328:308:348:338:28סו"ז ק"ש מג"א

9:219:239:219:249:249:19סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:559:579:559:589:589:53סוף זמן תפלה מג"א

10:2910:3110:2910:3210:3110:27סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4512:4612:4612:4712:4712:44חצות היום

13:1913:2013:2013:2113:2113:18מנחה גדולה

19:3619:3319:3619:3419:3519:32שקיעת החמה

זמנים למחר

4:174:174:144:214:194:12עלות השחר

5:035:035:015:065:054:58זמן ציצית ותפילין

5:576:045:546:016:005:55הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
2 נחמיה   03-6189567 נחמיה ברק בני      14 ישרים  מסילת   054-6849274 ישרים מסילת  מרפאת  ירושלים

סופרפארם  24:00 עד   19:00 מהשעה   6 התערוכה  גני   077-8882050 אביב תל  נמל  סופרפארם  אביב תל    
בנימין  שד'   8605204 מכבי נתניה     08:00 עד   19:00 מהשעה   4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור
077-8880100 קניון  סופרפארם 077-8880440 טרומפלדור 56    רמת גן סופר פארם נווה שאנן 21    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: 211.43-
אתמול: 211.43-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-19

תל אביב
30-25

חיפה
29-23

גולן
32-21

טבריה
38-25

גליל
30-18

באר שבע
35-23

אילת
41-28

מזג האויר
ירידה קלה בטמפרטורות
היום - מעונן חלקית עד נאה 

עם ירידה קלה בטמפרטורות. 
תורגש הקלת מה בעומס החום.

רביעי - מעונן חלקית עד נאה. 
הטמפרטורות יהיו ללא שינוי 

ניכר.

חמישי - מעונן חלקית עד נאה. 
הטמפרטורות יהיו ללא שינוי 

ניכר.

שישי - מעונן חלקית עד נאה. 
הטמפרטורות יהיו ללא שינוי 

ניכר.

שישיחמישירביעי

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

    

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

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 

מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
03- שבת:  לפני  משעתיים  שבת  פתוח לשאלות בהלכות  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



מחשש לפגיעה בתדמיתו

חמאס אסר שימוש בסמלים נאציים
ארגון הטרור יצא בקריאה שלא להשתמש בסמלים שאינם פלסטיניים במהלך 

הפרות הסדר: "שהכיבוש לא ינצל זאת" ^ ההודעה התקבלה לאחר שביום 
שישי נצפה צלב קרס סמוך לגדר

מאת כתב 'המבשר'

קרא  חמאס  הטרור  ארגון 
עזה  רצועת  לתושבי  אתמול 
שאינם  בסמלים  להשתמש  שלא 
השבועיות  בהפגנות  פלסטיניים 
לאחר  זאת  הגבול,  לגדר  הסמוכות 
שהתמונה שהופצה בסוף השבוע, 

פלס־ דגל  לצד  קרס  צלב  נראה  בו 
הסיפור  החמאס.  את  הביכה  טיני, 
ליאון  אלי  העיתונאי  ע"י  הובא 

ב'ישראל היום'.
בפ־ שהופיעה  הקריאה  פי  על 

לבטחון  המשרד  של  רשמי  רסום 
מהנ־ להימנע  יש  חמאס,  של  פנים 

פת סמלים זרים "על מנת שהכיבוש 
התמונה  זאת".  ינצל  לא  הישראלי 
הפלסטיני  והדגל  הקרס  צלב  של 
של  החברתיות  ברשתות  פורסמה 
הפר־ שישי.  ביום  באנגלית  צה"ל 
בתקשו־ גם  ציבורי  דיון  עורר  סום 

גם  הפלסטיני.  כולל  הערבית,  רת 
שם נטען כי מעשים אלה מסייעים 

לתעמולה הישראלית.

ביום חמישי התרחשה תקרית 
זיהו  צה"ל  חיילי  כאשר  ברצועה 
המערכת  לגדר  מתקרב  חשוד 
בעקבות  עזה.  רצועת  בדרום 
כוחות  הוקפצו  במערכות,  הזיהוי 
לאחר  כוננות.  והוכרזה  לאזור 
ישראל,  לשטח  הגדר  את  שחצה 
ביצע המחבל ירי לעבר כוח צה"ל. 
כוח תגבורת שהגיע למקום איתר 
באש  לעברו  פתח  המחבל,  את 

וחיסל אותו.
צה"ל  קצין  נפצע  באירוע 
באורח בינוני ושני חיילים נוספים 
פונו  החיילים  קל.  באורח  נפצעו 
לקבלת טיפול רפואי בבית חולים 

וכעבור זמן קצר שוחררו לביתם.

לאחר שמונים שנה

גרמניה: יצירות אומנות שנשדדו 
בשואה הושבו לצאצאים
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שנשדדו  לאחר  שנה  שמונים 
משפחת  של  צאצאיהם  מהם, 
יצי־ לידיהם  לקבל  זכו  דוידסון, 
מהוריהם  שנגזלו  אומנות  רות 
השואה  במהלך  הנאצים  ידי  על 

האיומה.
לצאצאים  הושבו  היצירות 
במוזיאון  שנערך  מיוחד  בטקס 
בעיר  בווארית  לאומנות  הלאומי 
האמנות  שר  חלק  בו  ונטל  מינכן 

של בוואריה, ברנד סילבר.
למ־ כי  סילבר  ציין  בדבריו 

היצירות  שהחרמת  העובדה  רות 
היה  הנאצים,  ידי  על  תועדה 
ליורשים  להגיע  מאוד  קשה 

החוקיים.
במשך  חיפשו  המשפחה  בני 
היצירות  אחר  ארוכות  שנים 

שרובן צוירו במאה ה־19 והוחרמו 
השניה.  העולם  מלחמת  במהלך 

ציורים  חמישה  היו  העבודות  בין 
ותחריטים נוספים.

למרות האיסור: 93 מחבלים סיימו תואר בבית הכלא
לפי הנתונים יותר מ־1,000 אסירים בטחוניים לומדים לתואר ראשון בבתי הכלא ^ האוניברסיטאות 

מסמיכות אסירים שילמדו בתוך הכלא כדי לקדם את המהלך

מאת כתב 'המבשר'
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למ־ בכלא,  ראשון  תואר  השנה 
אקד־ לימודים  על  האיסור  רות 
מאז  שקיים  הסוהר  בבית  מיים 
בכאן  אתמול  פורסם  כך   ,2011

רשת ב.
כיום  לומדים  אסירים   1,026
כלא  בית  ובכל  ראשון,  לתואר 
שלומדים  עשרות  כמה  ישנם 
ברשות  אקדמיים.  לתארים 
שעבר  בשבוע  ציינו  הפלסטינית 
נכחו  שבו  בטקס  האירוע  את 
אבו  קדרי  האסירים,  רשות  ראש 
בכרי  ג'יברין  חברון,  מושל  בכר, 

החינוך  משרד  מטעם  ונציגים 
הפלסטיני.

רשות האסי־ כי  נאמר  בדיווח 
זו  היא  לאש"ף,  ששייך  גוף  רים, 

העיקרי  המסלול  את  שמממנת 
לאסי־ הגבוהים  הלימודים  של 

דרך  נעשים  הם  הבטחוניים.  רים 
הפתוחה.  אל־קודס  אוניברסיטת 
שנעשים  אחרים  מסלולים  ישנם 
של  דיס  אבו  אוניברסיטת  ידי  על 
האיסלא־ והאוניברסיטה  הפתח', 

מית בעזה.
נמסר  הסוהר  בתי  משירות 
אקדמיים  לימודים  "אין  בתגובה: 
כלא  בבתי  בטחוניים  לאסירים 
על  מבוסס  הדיווח  בישראל. 
מקורות זרים בעלי אינטרס ואינו 
בפייק  מדובר  למציאות.  מחובר 

תארים ובפייק דיווח".

מח"ש: "אין בידינו תיעוד 
הירי בסלומון טקה"

מאת חיים מרגליות

שוטרים  לחקירות  במחלקה 
לפיהן  הטענות  את  אמש  הכחישו 
של  וידאו  תיעוד  החוקרים  בידי 
בן  הצעיר  למוות  נורה  בו  האירוע 
העדה האתיופית סלומון טקה, על 
שגרר  אירוע  משטרה.  קצין  ידי 

מחאות אלימות בכל רחבי הארץ.
נכתב  אמש  שנמסרה  בהודעה 
שפורסמו  לטענות  "בהתייחס  כי 
האחרונים,  בימים  ושוב  שוב 

לחקירות  המחלקה  בידי  כאילו 
המדינה  בפרקליטות  שוטרים 
של  ויזואלי  תיעוד  מצוי  (מח"ש) 
נבקש  טקה,  בסלמון  הירי  אירוע 
בפרסומים  מדובר  כי  להבהיר 
הודעה  כי  נמסר  עוד  שגויים". 
גם  מח"ש  ידי  על  נמסרה  זו  ברוח 

לבאי־כוחה של משפחתו.
כי  הובהר  ההודעה  בהמשך 
שנע־ החקירה  פעולות  במסגרת 

שו, נתפסו מצלמות אבטחה אשר 
ממוקמות באזור הכללי של אירוע 

לפ־ בניגוד  כאמור,  ואולם,  הירי. 
כל  נמצאה  לא  השונים,  רסומים 
במדויק  שכוונה  אבטחה  מצלמת 
כך  האירוע,  התרחשות  לאזור 
הירי  אירוע  של  תיעוד  שאין 
עצמו. לא נמצא כל תיעוד ויזואלי 
האחרות  במצלמות  גם  הירי  של 

שנתפסו.
החקירה  תיק  כי  נמסר  לסיום 
מצוי בבחינה של פרקליטי מח"ש, 
וכל החלטה בתיק תתקבל אך ורק 

על בסיס חומר הראיות.

ירושלים: קשישה הולכת 
רגל נהרגה בתאונת דרכים
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קשישה נהרגה בתאונת דרכים 
בצהריים.  שהתרחשה  קטלנית 
בנימין  ברחוב  שאירעה  בתאונה, 
בירושלים, נפגעה הקשישה הולכת 

הרגל, מרכב פרטי שחלף במקום.
מתנדב  חובש  דוידוב,  רמי 
ב'איחוד הצלה', סיפר כי "ביצענו 

התאונה  בזירת  החייאה  פעולות 
מכן  לאחר   .80 כבת  קשישה  על 
פעו־ המשך  כדי  תוך  פונתה  היא 

שערי  החולים  לבית  החייאה  לות 
צדק בירושלים".

הרו־ המשיכו  החולים  בבית 
אולם  חייה  על  להיאבק  פאים 
את  לקבוע  נאלצו  דבר  של  בסופו 

מותה. 

שני הרוגים 
בתאונות דרכים

מאת חיים מרגליות

קטלניות  דרכים  תאונות  שתי 
אתמול.  הבוקר  בשעות  התרחשו 
תאונה קשה התרחשה בכביש 578 
בקעות  לישוב  בקעות  צומת  בין 
רכב  כלי  שלושה  של  במעורבות 

וטרקטור עם עגלה.
פלס־ משפחה  ישבה  בעגלה 
למ־ שהגיע  רפואי  צוות  טינית. 

תינוקת  של  מותה  את  קבע  קום 

טיפול  והעניקו  שנה  חצי  כבת 
בדרגות  פצועים  לשמונה  רפואי 

שונות. 
תאונת דרכים קטלנית נוספת 
אל  לבאקה  בכניסה  התרחשה 
גרביה, שם התנגש רכב בעץ בצד 
נהרג  מהתאונה,  כתוצאה  הכביש. 
המקום  תושב  הרכב,  נהג  במקום 
בן 22. ארבעה נוסעים נוספים פונו 
הרפואי  למרכז  קל־בינוני  במצב 

הלל יפה בחדרה.

בני המשפחה חיפשו שנים ארוכות. המוזיאון במינכן

עליה של 10 אחוזים בכניסות 
תיירים בחודש האחרון
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בכניסת  עליה  נרשמת  שוב 
האחרון  בחודש  לישראל.  תיירים 
נכנסו לישראל 322.8 אלף תיירים, 
לחו־ ביחס  אחוזים   10 של  עליה 
של  ועליה  אשתקד  המקביל  דש 
לפני  תקופה  לאותה  ביחס   19.1%

שנתיים. 
ליש־ נכנסו  השנה  מתחילת 

ראל 2.587 מיליון תיירים לעומת 
בתקופה  תיירים  מיליון   2.356
המהווה  אשתקד,  המקבילה 
כן,  כמו  אחוזים.   9.8 של  עליה 
נכנסת  מתיירות  ההכנסות  היקף 
ש"ח.  מיליארד  ב־1.6  נאמד  ביולי 
ההכנסות  היקף  השנה  מתחילת 
מיליארד  ב־13.6  נאמד  מתיירים 

ש"ח.
דרך האוויר נרשמו 288.9 אלף 
עליה  זה,  בחודש  תיירים  כניסות 
שעברה  לשנה  ביחס   8.1% של 
לאותו  ביחס   17.6% של  ועליה 
היבשה  דרך  שנתיים.  לפני  חודש 
תיירים.  אלף   34 לישראל  נכנסו 
השנה  לעומת   29.8% של  עליה 
שעברה ועליה של 33.7% לעומת 

השנה שלפניה.
שר התיירות, יריב לוין: "הקיץ 
תיירים  בכניסות  בנסיקה  נפתח 
לישראל. יולי היה אחד החודשים 
בשנים  לתיירות  ביותר  הטובים 
למגמה  מצטרף  הוא  האחרונות. 
בחוד־ תיירים  בכניסות  עליה  של 
מא־ בזכות  וזאת  האחרונים,  שים 

מצי השיווק החדשניים של משרד 

התיירות. אין לי ספק, שעוד נזכה 
להמשיך בתנופה הזאת גם בחוד־

שים הבאים". 
אמיר  התיירות,  משרד  מנכ"ל 
ממשיכה  המשרד  "עבודת  הלוי: 
להוכיח את עצמה גם ביולי־אוגו־

יותר.  לחלשים  הנחשבים  סט, 
גם  לחופשה  ליעד  הפכה  ישראל 
להיערך  ממשיכים  ואנחנו  בקיץ, 
בחודשים  גם  שיאים  לשבירת 

הקרובים".

רמת השרון: ששה פצועים 
בשריפה בבנין מגורים
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הלי־ במהלך  פרצה  שריפה 
השרון.  ברמת  מגורים  בבנין  לה 
רבים  כיבוי  כוחות  פעלו  במקום 
הלהבות.  את  לכבות  שהצליחו 
של  במהלכה  נפגעו  דיירים  שישה 

השריפה.
נחום נחמיאס וניסים אברג'יל, 
של  האופנועים  מיחידת  חובשים 
"הוזעקנו  סיפרו:  הצלה,  ארגון 
בבנין  שריפה  על  דיווח  בעקבות 

כבאי  קומות.  ארבע  בן  מגורים 
במצב   50 כבן  גבר  חילצו  האש 
גופו  חלקי  בכל  כוויות  עם  קשה 
פו־ הוא  הרפואי  הטיפול  ולאחר 

החולים  בבית  טיפול  להמשך  נה 
כבת  אשה  השומר.  בתל  שיבא 
דרגה  כוויות  עם  בינוני  במצב   70
ופונתה  במקום  היא  אף  טופלה   2

לבית החולים מאיר בכפר סבא".
ארגון  חובש  רייכמן,  איציק 
הוסיף  אמבולנס,  ונהג  הצלה 
של  הרפואי  הטיפול  "לאחר  כי 

לבית  פיניתי  בשטח  הכוחות 
החולים בילינסון בפתח תקוה זוג 
וחצי  שנה  כבת  ותינוקת  הורים 
ומצבם  עשן  משאיפת  סבלו  אשר 
מוגדר קל. סך הכל פונו מהמקום 
פצוע קשה, פצועה בינוני וארבעה 

פצועים נוספים במצב קל".

פלורידה: כתובות אנטישמיות 
רוססו על משאית לממכר מזון כשר
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הירי  אירוע  לאחר  שבוע 
הכנסת  לבית  סמוך  מתפלל  על 
משטרת  חוקרת  מיאמי,  בצפון 
על  קרס  צלב  ריסוס  מיאמי 
כשר.  מזון  לממכר  משאית 
הפעם  לא  שזו  סיפר  הבעלים 
הראשונה שהמשאית הושחתה 

על ידי אלמונים.

"זה באמת כואב, לראות את 
זה בארצות הברית, במיאמי. זה 
מקום של כל האנשים, וזה ממש 
מבחינתנו  בקהילה  רצוי  לא 
משאית  עם  היום  את  להתחיל 
עליה  מרססים  כשאנשים 
מנהל  אמר  כך  קרס".  צלבי 
לכלי  עובדיה  אלכס  מר  העסק 

התקשורת.
האירועים  כל  עם  "בכנות, 

זה  לאחרונה,  האנטישמיים 
באמת פוגע בהרבה אנשים, זה 

באמת מתסכל", אמר עובדיה.
זאת  למרות  כי  הוסיף  הוא 
שריססו  אלו  את  יקבל  הוא 
שלו,  המשאית  על  הצלב  את 
ולש־ אליו  לבוא  אותם  והזמין 

מוע את מה שיש בפיו, "מכיוון 
צריכה  זה  מסוג  ששנאה 

להסתיים".


