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חיזבללה מחקה את חמאס: 
טרור הצתות – גם בצפון

מחבלי חיזבללה מלבנון מציתים אש ליד גדר הגבול והלהבות מאיימות על 
הבתים בישראל
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ביום  הגיעו  חיזבללה  מחבלי 
עם  לגבול  סמוך  האחרון  שישי 
החז־ הרוח  אש.  והציתו  ישראל 
רב  עשן  הלהבות,  את  ליבתה  קה 
נפתלי,  הרי  רכס  את  כיסה  וסמיך 
והאש חצתה את הגבול – מאיימת 
ואל  סמוך  צה"ל  מוצב  אל  להגיע 

היישוב מרגליות.
 ,12 בחדשות  הדיווח  פי  על 
מדובר  כי  ההערכה  מתחזקת 

חיזבללה  של  מכוונת  בפעולה 
פעולה  לדפוס  להפוך  שעלולה 

קבוע.
האש שהציתו המחבלים ביום 
מוקשים  לפיצוץ  גרמה  שישי 
רכבים  באדמה.  שטמונים  רבים 
של האו"ם שעברו במקום לא ניסו 
לעצור אותם או לכבות את האש, 
ישראל.  לשטח  בזריזות  שדילגה 
וכוחות  נחסמו  באזור  הכבישים 

הכיבוי נערכו לפינוי המושב.
מאמצי  של  שעות  כמה  לאחר 

אפשרות  ללא  נרחבים,  כיבוי 
להשתמש במטוסים בשל הקרבה 

לגדר, האש כובתה.
מנכ"ל מועצה אזורית מבואות 
החרמון, יורם מכלוף, אמר "כולם 
את  עושה  הלבנוני  שהצד  יודעים 
הפרובוקציות האלה ובטח שהש־
רפה הזאת היא על ידם ולא במק־
הם  תמים.  רועה  איזה  לא  זה  רה. 
ללמוד  רוצים  הם  אותנו.  לומדים 
אנחנו  ומוכנים.  ערוכים  ואנחנו 

יודעים בדיוק מה הם רוצים".

סגן השר הרב פרוש בסיור במוסדות החינוך ביצהר

התשובה למאבק הממסדי והמשפטי נגד 
החרדים זו הצבעה מאסיבית ליהדות התורה ג'

מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
יצהר  ביישוב  אתמול  סייר  פרוש 
'עוד  הגבוהה  בישיבה  שבשומרון 
מספר  בישוב  הקיימת  חי'  יוסף 

שנים ובתלמוד התורה שבמקום. 
בעת סיורו ביישוב שוחח הרב 
פרוש עם תושבים רבים מהמקום 
מורכב  בה,  האוכלוסיה  שהרכב 
מיוצאי ישיבות של מזוהי הכיפות 
הסרוגות, ומהם שמע על התסכול 
הגדול והעמוק שמקיף כיום רבים 

שבמשך  אלה  מאותם  וטובים 
המזרחי,  לתנועת  שויכו  שנים 
הח־ הרשימה  הצגת  לאחר  וזאת 

המחודש  בהרכבה  'ימינה'  דשה 
לכנ־ הבחירות  לקראת  שהוקמה 
סת ה־22 שיתקיימו בעוד כחודש.

יצהר  בישוב  בולטים  תושבים 
הת־ את  פרוש  הרב  בפני  הדגישו 

והשבר  הקשה  האידאולוגי  סכול 
שכבות  כל  את  שמקיף  הנורא 

הציבור המשויך לאוכלוסיה זו.
היה  התושבים  ציינו  בעבר, 
הרי  היסטורית,  שמבחינה  ידוע 
נתנה  הציונית  שהתנועה  לאחר 

ישראל,  ארץ  על  רק  הדגש  את 
שביקשה  המזרחי,  תנועת  הוקמה 

גם לשמר את החיבור של עם יש־ ראה"מ נתניהו: "נצא למערכה רחבה 
בעזה אם נידרש, עם או בלי בחירות"
ראש הממשלה מגיב לביקורת שמתח עליו יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, ועונה: "השיקולים לצאת 

למערכה הינם ענייניים ואמיתיים – המשימה היא לשמור על הבטחון"
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בחי־ בלי  או  בחירות  "עם 
ראש  של  המראתו  לפני  רות": 
הממשלה, בנימין נתניהו, לפגישה 
לכתבי  אמר  אתמול  באוקראינה 
כאן 11, בהתייחסו לביקורת שנמ־
תחה מצדו של יו"ר ישראל ביתנו, 
"השיקולים  כי  ליברמן,  אביגדור 
בעזה  רחב  צבאי  למבצע  לצאת 
הד־ אם  ואמיתיים.  ענייניים  הינם 
רחבה  למערכה  נצא   – יידרש  בר 

בלי קשר לבחירות".
בקשר  נתניהו,  אמר  עוד 
עזה,  ברצועת  ההסלמה  לאירועי 
צה"ל  את  לשבח  "מבקש  הוא  כי 
אתמול  שחיסלה  הפעולה  על 
עזה.  בשטח  מחבלים  חמישה 
על  לשמור  היא  שלי  המשימה 
עו־ ואנחנו  השקט,  ועל  הבטחון 

הנדרשות  הפעולות  כל  את  שים 
לשם כך". 

נמנע  שאני  אמירות  "שמעתי 
הב־ בגלל  רחב  למבצע  מלצאת 

חירות – זה לא נכון", הוסיף ראש 
אותי  שמכיר  מי  "כל  הממשלה. 
יודע שהשיקולים שלי הם עניינים 

בשיתוף  פועל  ושאני  ואמיתיים, 
הבטחון  כוחות  עם  מלא  פעולה 
הד־ אם  דעת.  ובשיקול  בתקיפות 

רחבה  למערכה  נצא  יידרש –  בר 
בחירות  עם  לבחירות.  קשר  בלי 

בעקבות סוכל נסיון החדירה לישראל בגבול הרצועה

חמאס מאשים: צה"ל 
חטף גופות מחבלים

ברצועת עזה טוענים כי שלושה חמושים נהרגו בירי צה"לי על החוליה שמנתה 
חמישה מחבלים ^ עוד נטען כי יתכן וצה"ל לקח גופות מחבלים נוספים

מאת סופרנו הצבאי

כוח צה"ל זיהה במוצאי שבת 
חשודים  כמה  חצות  לקראת 
המערכת  לגדר  סמוך  חמושים 
בצפון רצועת עזה. מדובר צה"ל 

ירו  וטנק  קרב  מסוק  כי  נמסר 
איפול  של  שעות  אחרי  לעברם. 
הבריאות  משרד  חמאס,  מצד 
שלושה  כי  הודיע  עזה  ברצועת 
ואחד  בתקיפה  נהרגו  אדם  בני 
כי  ציינו  צה"ל  בדובר  נפצע. 

לגדר,  התקרבו  חשודים  חמישה 
מרצועת  הרשמית  בהודעה  אך 

עזה לא דווח על אדם חמישי.
תצפיות של אוגדת עזה זיהו 
מת־ חשודים  חמישה  כאמור 

30 יום בדיוק לפני יום הבחירות: 

ועדת הבחירות התכנסה 
אתמול לאישור הרשימות 

חבר הוועדה עו"ד הרב אברהם יוסטמן דחה על הסף את 
הטענות לשיבוש טוהר הבחירות בקלפיות חרדיות: "אחוז 
ההצבעה הגבוה נובע אך ורק מהציות המוחלט של הציבור 

החרדי להוראת רבותינו גדולי הדור"
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המרכזית  הבחירות  ועדת 
התכנסה אתמול לדיון מיוחד, במ־

המתמו־ הרשימות  אושרו  סגרתו 
לכנסת.  הקרובות  בבחירות  דדות 
הרשימות  שמות  אושרו  זה  בכלל 
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חזית הסירוב על גבעת הקפיטול 
בארצות  לישראל  שנגרם  הנזק  בין  להשוות  אפשר  אי 
שתי  של  ארצה  כניסתן  את  להתיר  הסירוב  בשל  הברית 
שהותן  גורמת  שהיתה  הנזק  לבין  האנטישמיות  הסנטוריות 
מצב  יצר  ולא  מנגד  טראמפ  הנשיא  עמד  אילו  גם  בארץ. 
מאוד  גדול  השתיים  של  נזקן  היה  בו,  לסרב  אפשר  שאי 
אילו הותרה כניסתן. תוצאות המשבר עם הדמוקרטים אינן 
דיפלומטית.  בעבודה  להרגעה,  או  לתיקון  וניתנות  מידיות 
הרוב  עם  אלא  ישראל  שונא  הרדיקלי  הפלג  עם  לא  כמובן 
המפלגה  את  לצבוע  לקיצונים  מתיר  מה  שמשום  השפוי 
יתעשת  הוא  הזמן  שבבוא  לקוות  ויש  ואדום,  שחור  בצבעי 

וישתחרר מלפיתת הרדיקלים.

מכירות  שאינן  המוסלמות  הסנטוריות  שתי  של  כניסתן 
היתה  פיהן,  את  פותחות  היו  לא  אפילו  ישראל,  במדינת 
המסרבת  הרש"פ  את  גם  אלא  חמאס  את  רק  לא  מעצימה 
להכיר בישראל כמדינה יהודית. הן היו מחזקות את הדרישה 
לזכות השיבה. בראיונות עמן בכל אמצעי התקשורת בארץ 
כאפרטהייד,  בשטחים  הנעשה  את  מציגות  היו  הן  ובעולם 
כנישול וכפשעי מלחמה. אותם האמריקאים שאינם בקיאים 
במתרחש במזרח התיכון היו מואבסים בכמויות אדירות של 
בהתחשב  קשה  מוח  שטיפת  ועוברים  דם  ועלילות  כזבים 
בכבוד ובאמון שרוחשים האמריקאים לנבחריהם. גם היום 
הן מוציאות את דיבת ישראל רעה אבל אינה דומה השמצה 
סתם משידור חי ליד מחסום או מראיון עם משפחת מחבלים 

שביתה נהרס.

בכירי  כל  וכמובן  ופרשנים  כתבים  שמלבים  הפניקה 
האופוזיציה, על המשבר עם הקונגרס, מעידה כי הגלותיות, 
נעוצה  עודה  ממנה  שהשתחררו  טוענים  שהישראלים 
הבנתם  חוסר  את  מוכיחה  גם  היא  בנפשותיהם.  עמוק 
עם  התקשורתי  המשבר  הברית.  בארצות  המתרחש  את 
על  מעיב  הוא  אתמול.  החל  לא  הדמוקרטית  המפלגה 
החלו  הקיצוניים  שהחוגים  הזמן  למן  ישראל  של  מעמדה 
לחדור למפלגה. הם ימיטו אסון על המפלגה אם לא ייבלמו. 
של  בקשתן  דחיית  לעומתם.  מתון  היה  אובאמה  אפילו 
הבחירה  המשבר.  את  יצרה  לא  המוסלמיות  הסנטוריות 
המפלגה  בה  שלוקה  הקשה  למחלה  הסימפטום  היא  שבהן 
שבקצוות  הפשיסטית־גזענית  הסכנה  מול  הדמוקרטית. 
סיעה  הדמוקרטית  המפלגה  לעצמה  יצרה  הרפובליקנים 

של תומכי טרור. 

אבל ניתן היה להתמודד עם האתגר שהציבו הסנטוריות 
בצורה המתוחכמת ויעילה. אילו מיד ועוד לפני התערבותו 
של טראמפ היתה ישראל משיבה: נשמח לארח אתכן. נראה 
קבלת  לכן  נערוך  אחר.  סנטור  ככל  נכבדות  אורחות  בכם 
במשך  בכירים  עם  אתכן  ונפגיש  הפרוטוקול  לפי  פנים 
כשם  בתכניותיכן.  להמשיך  תוכלו  כך  ואחר  יומיים  או  יום 
שאותה סנטורית שביקשה להתיר לה ביקור הומניטרי אצל 
סבתה הפלסטינית דחתה את ההצעה הנדיבה של שר הפנים 
וסירבה לבוא ארצה, הן היו מסרבות לבוא. לחזית הסירוב יש 
נציגות על גבעת הקפיטול. סירובן לבקר על פי הפרוטוקול 

היה מעמיד אותן באור מגוחך ולא פוגע בישראל. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בתור לוויזה
פעם  התנסיתם  לא  אם 
קבלת  לשם  טפסים  במילוי 
בארצות  שהייה  אשרת 
לצרכי  היא  אם  אף  הברית, 
אחדים,  ימים  בן  קצר  ביקור 
כדאי שתדעו במה כרוך הדבר.

למלא  עליכם  היתר,  בין 
מפורטת  שאלונים  סדרת 
מתבקשים  הנכם  שבה  ביותר 
שונות  לשאלות  להשיב 
ומשונות: האם יש לכם בהווה 
או היה לכם בעבר קשר עקיף 
עוינת  פעילות  עם  כלשהו 
הברית  ארצות  נגד  כלשהי 
פעם  אי  האם  אמריקה.  של 
הפועל  אל  להוציא  שקלתם 
משום  בו  שיש  כלשהו  מעשה 
ארצות  כלפי  עוינות  הבעת 
אי  האם  אמריקה.  של  הברית 
משפחה  קשרי  לכם  היו  פעם 
יחיד  עם  קרובים  חברות  או 
תכנון  להם  שהיה  רבים  או 
רעיונות  הפועל  אל  להוציא 
האם  אמריקה.  כלפי  עוינים 
בהפגנה  חלק  נטלתם  פעם  אי 
בארצות  הממשל  נגד  כלשהי 

הברית של אמריקה. 
מקצת  רק  הן  אלו  כל 
חייב  שעליהן  שבמקצת 
התייר  בפרוטרוט  להשיב 
התמים שביקשה נפשו להציג 
בתפוח  רגלו  כף  מדרך  את 
בגורדי  מקרוב  להביט  הגדול, 
של  האימתניים  השחקים 

מנהטן הגדולה. 
על  חובר  לא  הזה  השאלון 
נהגה  ולא  טראמפ  ממשל  ידי 
להחזיר  שביקש  האיש  בידי 
להמוני אמריקנים את תחושת 
הגאווה בנוסח: הבה נחזיר את 
שוב  גדולה  להיות  אמריקה 
טוב  מצטלצל  זה  (באנגלית 
הקונסולרי  החוק  זהו  יותר). 
פני  על  בקנאות  הנשמר 
בזה  שלטו  שבהם  עשורים 
אחר זה ממשלים דמוקרטיים 
הניסוחים  ורפובליקנים. 
לאחר  הקצנה  ועברו  הוחרפו 
עשר  האחד  פיגועי  אימת 
שריסקו  למניינם  בספטמבר 
בבת אחת את הבטחון העצמי 
האמריקני והפכו את דרישות 
לחוצות  והבטחון  האבטחה 

את גבול הפרנויה. 
השאלונים  למילוי  הסיבה 
על  בטעות  עניתם  (אם  הללו 
בחיוב,  הללו  מהשאלות  אחת 
שחורה  חותמת  דתכם:  אחת 
הדרכון  נושא  את  שהופכת 
אדמת  על  רצוי  בלתי  לאזרח 
הבלתי  האפשרויות  ארץ 
בנימוקים  נעוצה  מוגבלות) 
שדה.  בטחון  של  בסיסיים 
עם  מתמודדת  אמריקה 
אינספור מפגעים ומפוקפקים 
נתון  רגע  בכל  שמבקשים 
לטרוד  שלוותה,  את  להחריד 
את מנוחתה ולהוביל אל מותם 
של אזרחים תמימים בה שכל 
לא  בהיותם  מסתכם  חטאם 
שפגיעתם  פונדמנטליסטים 
פני  את  לקדם  מנת  על  רעה. 
בטחון,  מרווח  ולקחת  הרעה 
לנטרל  הרשויות  מבקשות 
בקשר  שחשוד  מי  כל  מראש 
עוין  גורם  עם  עקיף  או  ישיר 

או מזיק כזה או אחר.
הזו,  הבסיסית  התובנה 
עליה,  מערער  אינו  שאיש 
מחוצה  ולא  באמריקה  לא 
נהירה  אינה  מה  משום  לה, 
פוליטיקאים  לחבורת  דיה 
אחריה,  ולנוהים  אמריקנים 
בתקשורת  דעתנים  מקהלת 
חדלים  שלא  הישראלית 
יזומות  בתחרויות  להשתתף 

לשנאה עצמית.
הנאורה  ישראל 
כבר  מבכה  והאינטרסנטית 
כמה ימים את הלאו שניתן על 
לביקורן  ישראל  ממשלת  ידי 
בארץ של שתי חברות קונגרס 
ההיכר  שסימן  מוסלמיות 
הוא  שלהן  ביותר  הבולט 
הגרועים  עם  פעולה  שיתוף 
שבאויביה וקידום מעשי חרם 

כלפיה וכלפי תוצרתה. 
האלמנטרית  ההכרה 
את  לסנן  ארה"ב  של  בזכותה 
לתחומה  להיכנס  המבקשים 
גורמים  על  ביודעין  פוסחת 
פרובוקטיביים  פרובלמטיים 
שעשו את כל הקריירה שלהם 
והבעת  ישראל  מפסילת 
ביקורת גורפת וארסית כלפיה 
על כל צעד ושעל. מה שמותר 

לאמריקה, אסור לישראל.

עין הוזים
כחול  בסיעת  דל  רגע  אין 

לבן.
הסיעה  אחר  שעוקב  מי 
לקבל  יכול  הזו  הראשים  רבת 
שנמנו  הרושם  את  בקלות 
ליפול  האנשים  שם  וגמרו 
בדרכם  נקרה  שרק  בור  לכל 
מתנדב  מיד  בור  אין  ואם 
מישהו לחפור אותו במהירות 

ולהיכנס לתוכו.
הסקרים  זאת,  למרות 
בכוחם.  צלילה  צופים  אינם 
המשותף  כשהמכנה  זה  ככה 
לא  רק  נגטיבי:  למצביעיהם 

נתניהו.

מיהו זה
בירדן  ישראל  שגריר 
במשרד  לנזיפה  אתמול  נקרא 
"המשך  לנוכח  הירדני  החוץ 

הפרובוקציות בהר הבית".
למוות  שירי  מסתבר 
שפצעו  קטינים  במחבלים 
זו  אנוש  באורח  שוטר 

פרובוקציה.

VIP

בעקבות 'הפרות' בהר הבית: שגריר 
ישראל בעמאן זומן לשיחת הבהרה
משרד החוץ הישראלי אישר כי אמיר וייסברוד זומן לפגישה עם שר החוץ 

הירדני, שצפוי לשוחח עמו על "ליקויים בהתנהלות הבטחונית בהר הבית ומסגד 
אל־אקצא"

מאת כתב 'המבשר'

הוזמן  בירדן  ישראל  שגריר 
בעמאן  החוץ  למשרד  אתמול 
לשיחה על מה שכונה על ידי גורמי 
החוץ בירדן "ההפרות הישראליות 
אקצא  אל  במסגד  המתמשכות 

ובהר הבית". 
נאמר  הירדנית  בתקשורת 
את  להעביר  התבקש  השגריר  כי 
לאלתר  להפסיק  יש  לפיו  המסר, 
המתבצעות  הפרובוקציות  את 

להסלמה  שגורמות  הבית  בהר 
החוק  של  הפרה  ומהוות  במאבק 
הבינלאומי. משרד החוץ הישרא־

לי אישר את הדיווח.
דובר משרד החוץ סופיאן אל־

השגרירות  מנכ"ל  כי  אמר  קודאת 
חמורה  איגרת  העביר  אל־לוזי  זיד 
השג־ באמצעות  ישראל  לממשלת 

ריר לפיה יש להפסיק את ההפרות 

ואת כל הנסיונות שמטרתם לשנות 
את הסטטוס קוו הקיים בהר הבית. 
הממלכה  כי  הוסיף  הדובר 
הצהרותיו  את  בחריפות  גינתה 
של השר גלעד ארדן בענין מסגד 
היהודים  תפילת  בענין  אקצא  אל 
בו, והדגיש כי המסגד הכולל 144
למוסל־ המיועד  מקום  הוא  דונם 

מים בלבד. 

עובדת בית חולים גנבה כסף של 
מטופל שהתאשפז לטיפול רפואי

מאת חיים מרגליות

נעצרה  חולים  בית  עובדת 
אלפי  עשרות  שגנבה  בחשד 
המשטרה  ממטופל.  שקלים 
ביקשה בבית המשפט להאריך 

את מעצרה.
למשטרה,  התקשר  אזרח 
והתלונן על כך שנגנבו עשרות 
שהגיע  מקשיש  שקלים  אלפי 
בבית  רפואי  טיפול  לקבל 
הקשיש  הארץ.  במרכז  חולים 
רפואי  טיפול  לקבל  שהגיע 

וכשביקש  כספו  את  הפקיד 
לקבלו התברר כי הכסף נעלם.

נפתחה  זאת  בעקבות 
בת־ פעולות  שכללה  חקירה 

שהובילו  והגלוי  הסמוי  חום 
בשיתוף  ישראל  משטרת  את 
הבטחון  מחלקת  עם  פעולה 
את  לבצע  החולים  בית  של 
מעצרה של החשודה שעובדת 
בביתה  בחיפוש  חולים.  בבית 
שהושב  מהכסף  חלק  אותר 
החשו־ חקירה  בתום  לקשיש. 

דה נכלאה. 

ת"א: עובד בית אבות 
גנב כסף מקשישה

מאת חיים מרגליות

בתל  אבות  בבית  עובד 
אביב נעצר בחשד שגנב כספים 
מאחת הקשישות השוהות במ־
אלפי  עשרות  של  בסכום  קום, 

שקלים.
הוגשה  ישראל  במשטרת 
ניצולת  קשישה  ידי  על  תלונה 
המתגוררת   ,87 בת  שואה, 
כך  על  אביב  בתל  אבות  בבית 
האחרונים  החודשים  שבמהלך 
בוצעו משיכות מחשבונה בבנק 
האשראי  בכרטיס  שימוש  תוך 
כ־20 של  מצטבר  בסכום  שלה 

אלף ש"ח. 
בתחנת  שנפתחה  בחקירה 
ת"א צפון, עלה החשד כי אחד 
הצליח  האבות  בית  מעובדי 

האשראי  כרטיס  את  להשיג 
לב־ ובאמצעותו  הקשישה  של 

כאמור.  מחשבונה  משיכות  צע 
חקירה  באמצעי  שימוש  תוך 
לה־ החוקרים  הצליחו  שונים, 

גיע לחשוד במעשה שהינו אכן 
נעצר  והוא  האבות  בבית  עובד 

לחקירה. 
אל  באקה  תושב  החשוד, 
ובהמ־ לחקירה  הובא  גרביה, 

בית  ידי  על  מעצרו  הוארך  שך 
המשפט. 

מהמשטרה נמסר: "לצערנו 
שכל  לעבירות  עדים  שוב  אנו 
קשי־ של  עושק  הינה  תכליתן 
לפעול  תמשיך  המשטרה  שים. 
המנצלים  נוכלים  אותם  כנגד 
אוכלוסיות  של  חולשתם  את 

אלו לשם בצע כסף".
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אתם תבחרו:

מוצ"שחמישי או

באריסטוקרטבין הזמנים 
שבת פרשת עקב

גרמניה: בית הקברות היהודי 
בעיר אוביגאו הושחת ע"י פורעים

מאת א. למל

הקברות  שבית  לאחר  חודש 
שבגר־ באוביגאו  הושחת  היהודי 
אוביגאו־ עיריית  מאשרת  מניה, 
היתה  ההשחתה  כי  וארנברוק, 
שמדובר  ברור  ולפיכך  מכוונת 

במעשה אנטישמי. 
שריטות  של  עקבות  כל  "אין 
ההתנגשות",  אימפקט  של  או 
הלשכה  מנהל  שריי,  רולנד  אומר 
הסתם  "מן  העיריה.  של  הראשי 
את  להפיל  ניסה  אלמוני  אדם 

השלט ולעקור אותה ממקומה". 
לק־ היה  ניתן  השלט  גבי  על 

רוא את קווי המתאר של תולדות 
בשנת  הוקם  אשר  הקברות  בית 

תקצ"ט. רק בשנה האחרונה שוקם 
ונחנך מחדש בית הקברות היהודי 

שממוקם במעבר מסילת הרכבות 
מדרום לאוביגאו.

מפקחים חדשים מונו במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
מאת חיים מרגליות

קורס  הסתיים  אלה  בימים 
מפקחי   36 של  והסמכה  הכשרה 
חד־ תעסוקתית  ובריאות  בטיחות 
שים לתפקידי פיקוח ואכיפה, במ־
והבריאות  הבטיחות  מינהל  סגרת 
העבודה  במשרד  התעסוקתית 

והרווחה. 

מק־ תכנים  הקיף  הקורס 
הבניה,  בתחומי  רבים  צועיים 
התעסוק־ הבריאות  התעשיה, 
חקירת  רגולציה,  חקלאות,  תית, 
נחשפו  במהלכו  ועוד.  תאונות 
ותורגלו חניכי הקורס גם בעבודה 
והתעשיה  הבניה  באתרי  מעשית 
עבודת  ובמסגרת  כחלק  וזאת 
המחוזות השונים השוטפת. קורס 

הכשרה נוסף צפוי להיפתח בעוד 
מספר חודשים, במסגרתו יוכשרו 

מפקחים נוספים. 
החדשים  הבטיחות  מפקחי 
לצד  המינהל,  במחוזות  ייקלטו 
בתחומי  נוספים  תפקידים  איוש 
החקלאות,  התעשיה,  הבניה, 

העיצומים, המידע ועוד.
11 מפקחים הצטרפו למחוזות 

למחוז  מפקחים   10 ת"א־מרכז, 
עבו־ את  החלו  חמישה  ירושלים, 

דתם במחוז דרום ו־10 בצפון.
האדם  כח  בהיקפי  השינוי 
במינהל הבטיחות הוא תולדה של 
2018 בנובמבר  שנחתם  ההסכם 
בין משרד העבודה הרווחה והשי־
ההסת־ לבין  החברתיים  רותים 

לוותה  הפעילות  החדשה.  דרות 
לקבלת  שהוביל  גיוס  בקמפיין 
מר־ מועמדים  של  פניות  כ־2,000 

נבחרו  הפניות  מתוך  הארץ.  חבי 
גיוס  החדשים.  המפקחים  כאמור 
זה של כח אדם למינהל הבטיחות 
בהיקפו  משמעותי  צעד  מהווה 
פעילות  להיקפי  לתרום  וצפוי 

הפיקוח והאכיפה של המינהל. 
מינהל הבטיחות מברך על הצ־

החדשים,  המפקחים  של  טרפותם 
ומאחל להם הצלחה במילוי תפקיד 
מרכזי בהגנה על חייהם ובריאותם 

של העובדים במשק הישראלי. 

פגז ישן אותר בעבודות 
בקבר שמואל הנביא

מאת חיים מרגליות

הוז־ ישראל  משטרת  חבלני 
לקבר  סמוך  חפירות  לאתר  עקו 
פגז  בעקבות  הנביא,  שמואל 

העבודות  במהלך  שאותר  ישן 
במקום.

חבלני המשטרה טיפלו בפריט 
על מנת להשיב את פעילות האתר 

בהקדם.

צילום: דוברות המשטרה

משרד החקלאות פרסם תכנית 
לצמצום איבוד מזון של פירות וירקות

מאת חיים מרגליות

את  פרסם  החקלאות  משרד 
לצמצום  הסופי  התמיכה  נוהל 

איבוד מזון. 
משרד  של  נוסף  מהלך  זהו 
אובדן  צמצום  בנושא  החקלאות 
ב־-10% לצמצם  שעתיד  המזון 

15% מהתוצרת שנזרקת ברשתות 
מהפירות  ו־25%-20%  השיווק, 
הצרכן,  בבית  שנזרקים  והירקות 
המדף  חיי  הארכת  באמצעות 
הוא  מזון  אובדן  אלו.  מוצרים  של 
כלכליות,  השלכות  בעלת  בעיה 
מרחיקות  וסביבתיות  חברתיות 
לכת ומהווה מרכיב מרכזי בבעיית 

יוקר המחיה. 
במשרד,  שנאספו  מנתונים 
עולה כי כמחצית מכמות הפירות 
והירקות מושלכים לפח בתהליכי 
השיווק  האחסון,  המיון,  הייצור, 
והצריכה. מנתוני הביטוח הלאומי 
כי  עולה  האחרונות,  מהשנים 
מש־ ממוצעת  ישראלית  משפחה 

שקלים  כ־4,200  לאשפה  ליכה 
בשנה על מזון שלא נצרך. סקרים 
שנערכו בשנים האחרונות על ידי 
הצביעו  לאומיים,  בין  ארגונים 
מכ־ מחצית  עד  שכשליש  כך  על 
אובד  בעולם  המיוצר  המזון  מות 
שרשרת  ולאורך  הייצור  בתהליך 
משמש  ואינו  והצריכה  האספקה 
המ־ אובדן  שיעור  אדם.  למאכל 
45% בין  הוא  וירקות  בפירות  זון 

ל־55%.
המ־ אובדן  את  לצמצם  כדי 

את  יזם  החקלאות  משרד  זון, 
מעמיקה  בחינה  ולאחר  הפיילוט, 
ציבור,  שיתוף  של  ארוך  ותהליך 
הסופי  הנוסח  את  המשרד  גיבש 
לרשתות  המכרז  את  פותח  וכעת 
להן  ומאפשר  הקמעוניות  השיווק 
ידי־ לאריזות  פתרונות  להציע 

פירות  לאריזת  לסביבה  דותיות 
וירקות. 

הפירות  על  יגנו  האריזות 
והירקות מפני מכות וחבלות ויח־

סכו מהצרכן את הצורך לברור את 
הקניה.  במהלך  והירקות  הפירות 
סגורים  חכמים,  מארזים  שיווק 
שונה  משקל  בעלי  גדלים  ובשני 
יסייע גם הוא בצמצום בזבוז מזון 
יהיה  זה  למהלך  מוסף  ערך  וכסף. 

המוצ־ של  הייצור  מקור  סימון 
האריזה  לשימוש.  והמלצות  רים 
היצרן  פרטי  את  תכלול  החדשה 
ומקום הייצור, כמו גם את שם הזן, 
שם בית האריזה ותאריך האריזה. 
על  יסומן  מיובאת,  התוצרת  אם 
ארץ  ושם  היבואן  שם  גם  המארז 
להגברת  ישמשו  אלו  כל  המקור. 
כן,  כמו  הצרכן.  עבור  השקיפות 
התו  את  גם  תכלולנה  האריזות 
'מיוצר בישראל', דבר שיעלה את 
כחול־ מוצר  לצריכת  המודעות 

לבן. לצד פרטים אלו, תופענה על 
האריזות הנחיות אחסון והמלצות 

לשימוש. 
מטרת  התכנית,  פי  על 
בכ־ לצמצום  להביא  הפיילוט 

הנסחרים  והפירות  הירקות  מות 
את  לצמצם  במטרה  בתפזורת 
הקמעוני  במקטע  המזון  אובדן 
טכנולוגיות  ולבחון  הצרכן  ובבית 
שונות לצמצום אובדן מזון הנמכר 
רשת  הקמעוני.  במסחר  בתפזורת 
להציג  תידרש  שתיבחר  שיווק 
הנבדלים  גדלים  בשני  שימוש 
במ־ וזאת  במשקלם,  משמעותית 
טרה לאפשר קניה לפי צרכי מש־
קי הבית השונים ובמטרה להימנע 
ממצב בו יחויבו הצרכנים בקניית 

כמות הגדולה מצרכיהם.
פרמטר  הוסיף  אף  המשרד 
יינתן  ועל־פיו  אריזות  סוגי  של 
שתציע  לרשת  משמעותי  ניקוד 
פעמיות  רב  באריזות  שימוש 
בסני־ חוזר  לשימוש  שתיאספנה 
כמו  הפקדון.  דמי  בתשלום  פים 
גם, לא תתאפשר תמיכה באריזות 
העשויות מחומרים שאינם ניתנים 

למחזור.
שישה  על  יבוצע  הפיילוט 
הבאים:  המוצרים  מבין  מוצרים 
שרי  עגבניות  (למעט  עגבניות 
(למ־ מלפפון  מיוחדות),  ועגבניות 
הזנים  (למעט  ופלפל  בייבי)  עט 
 ,sweetbite טינקרבל,  הבאים: 
כרובית,  חציל,  רומירו),  שושקה, 
הזנים),  (כל  עץ  תפוח  קישוא, 
אפרסק  בננה,  הזנים),  (כל  אגסים 
הזנים),  (כל  נקטרינה  הזנים),  (כל 
ומנדרינה.  הזנים)  (כל  אבוקדו 
יצומצם,  הפיילוט  משך  בנוסף, 
בתום  יציאה  נקודת  ותתאפשר 

השנה הראשונה.
בנוסח  ומרכזי  מהותי  שינוי 
בה־ הוא  הנוהל  של  המעודכן 

הסביבתיות.  ההשפעות  ערכת 
אומדן  יבוצע  הפיילוט,  במסגרת 
הסביבתיות  ההשפעות  מידת  של 
שישתתפו  המוצרים  סוגי  כל  של 

במיזם.
בעשרים  יערך  הפיילוט 
הרשת  תתחייב  עליהם  סניפים 
הזוכה ובמשך שלוש שנים ממועד 
שנה  בתום  הפעילות.  התחלת 
תינתן  הפעילות  התחלת  ממועד 
לסיים  האפשרות  השיווק  לרשת 
את הפיילוט מיוזמתה בכפוף לה־

הנתונים  כל  והעברת  מנומק  סבר 
למשרד.

יבחן  והמדידה  ההערכה  פרק 
הסביבתי  היתרון  כי  ההנחה  את 
של  משמעותי  בצמצום  שיתבטא 
שר־ אורך  לכל  לפח  הנזרק  המזון 

להפחתה  יוביל  האספקה,  שרת 
פסולת,  הטמנת  של  משמעותית 
וכתוצאה מכך הפחתת פליטות גזי 
הנחת  תיבדק  בפיילוט  החממה. 
העבודה כי הקטנת ההטמנה שת־

פליטת  בהפחתת  ביטוי  לידי  בוא 
גזי החממה, גדולה בהרבה לעומת 
תוספת פסולת האריזות שתועבר 

למחזור על ידי הצרכנים.
את  ינקד  החקלאות  משרד 
לרש־ עדיפות  מתן  תוך  ההצעות 

הפן  על  דגש  שישימו  שיווק  תות 
לר־ עדיפות  תינתן  כך  הסביבתי. 

שת אשר תפעל במקביל לצמצום 
בעזרת  גם  בסניפים  מזון  אובדן 
של  בסניפים  שונות  טכנולוגיות 
שול־ או  מדפים  כדוגמת:  הרשת, 
חנות קירור, פתרונות לחות ועוד.
בנוסף, רשתות שישלבו בהצ־

עתן אמצעים לצמצום אובדן מזון 
ולהארכת חיי המדף בבית הצרכן 
שיחולקו או ימכרו על ידי הרשת 
רב  אחסון  שקיות  כגון  לצרכנים 
אתילן  לספיחת  ספוגים  פעמיות, 
ניקוד  לתוספת  יזכו  גם  וכדומה 
יקבלו  ניקוד  תוספת  בהצעות. 
תכנית  שיציעו  שיווק  רשתות  גם 
הסברה לצרכנים שיעודדו מניעת 
באמצ־ הצרכן  בבית  מזון  אובדן 
למועדון  דיוור  לצד  פרסום  עות 

הלקוחות של הרשת. 
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כמונה מעות (2)

אהרן ברגמן ביטוי הולם |

וכה אומר ר' יקותיאל מהשטיבלך:
התגלגל לידי גליון 'המבשר' מאחד הימים בשבוע שעבר. 
המתפללים  אחד   – יענקלה  של  סיפורו  את  שם  ראיתי 
שכנראה שמו בדוי. אולי בעצם הוא מהקבועים במנין שלי 

ועומד סמוך אלי. מי יודע.
הוא  הזמנים  בין  מימי  באחד  כיצד  בצבעים  תיאר  הלה 
חווה לפתע את טעמה המתוק של תפילה במתינות וברוגע, 

כמונה מעות, וחייו נהפכו מהקצה אל הקצה.
כמו  מהשטיבלך'  דהו  'מאן  של  ההכללה  לי  צרמה  קצת 
יודעת  שאינה  ונמהרת  נרגנת  מתפללים  קבוצת  זו  היתה 
להתפלל כראוי, ורק 'צדיק אחד בשטיבל' למד פרק בהלכות 
תפילה כהלכתה. זה ממש לא נכון. ביודעי ומכירי קאמינא. 
אף אני מתפלל שנים רבות בשטיבלך, והנני מעיד על רבים 
מבאי המקום המתפללים כראוי וכיאות וכפי הגדרת חז"ל – 

'כמונה מעות'. אך אין כאן המקום לטענה זו.
ניסה  שיענקלה  העיקרית  בנקודה  להתמקד  רק  ברצוני 

להבהיר.
'מונה  של  ההגדרה  כי  להדגיש  ביקש  הוא  האמור  בטור 
את  המונה  המהיר  לצ'יינג'ר  דווקא  מיוחסת  אינה  מעות' 
שטרות הכסף במהירות שיא, אלא הכוונה לאדם מהשורה 
ראש  בכובד  האישי  וכספו  מעותיו  את  ומונה  הסופר 

ובאיטיות זהירה.
מה  את  בלהט,  יקותיאל  ר'  כך  להוסיף,  ברצוני  כך  על 
להתפלל  שיש  חז"ל  לדברי  בהקשר  ז"ל  מאבי  ששמעתי 

כמונה מעות.
מהר  לספור  יודע  הצ'יינג'ר  אמנם  כך:  אומר  היה  אבא 
מאוד את השטרות. אבל, זאת רק כאשר כל השטרות זהים. 
אזי  וכדומה.   ,100  ,200 בני  שטרות  כולם  רובם.  לפחות  או 
את  מריצים  החלפן  של  המיומן  ומוחו  המנוסות  אצבעותיו 
החבילה במהירות ומנפיקים את הסיכום המדויק תוך שניות 

ספורות.
לו  שנגיש  בעת  מומחה,  אותו  את  נראה  הבה  אולם, 
דולרים  והמינים.  הסוגים  מכל  בתערובת.  שטרות  תכריך 
ועשרים.  חמישים  מאות,  מאתיים,  של  בשטרות  ושקלים, 
יורו אירופי, דולר אוסטרלי וניו זילנדי, שטרלינג בריטי, פרנק 
שוויצרי וריאל אירני, רובל רוסי, ין יפני ולירה טורקית, ועוד 

הרשימה ארוכה.
אותו  יזדקק  ואיטיות  סבלנות  מתינות  לכמה  הו,  הו 

מומחה עצום כדי לספור ולמיין את אותן מעות.
אמנם  שלנו.  התפילה  היא  אומר,  ז"ל  אבא  היה  גם,  כך 
סוגי  המון  של  בתערובת  מדובר  אך  ל'מעות',  משולה  היא 
מעות. יש מילים של הודאה להקב"ה וישנן בקשות. יש בה 
של  תיבות  גם  והכנעה.  יראה  ביטויי  וישנם  ורננות,  שבחים 
דביקות והתקרבות לצורנו, וגם פסוקים של ערגה וכיסופין. 
בתפילה,  עצום  וריכוז  למתינות  צורך  יש  הדעות,  לכל 
כדי להגיע להגדרה של 'כמונה מעות' אף אם נרצה לדמות 

עצמנו לאותו פרטן זריז המתמחה בספירת השטרות.
כך מסקנת ר' יקותיאל עבור ה'בין הזמנים'. לתשומת לב 

קהל הנופשים שזמנם בידם. טעמו וראו כי טוב.

מאת כתב 'המבשר' 

מאס  גנץ,  בני  לבן'  'כחול  יו"ר 
שהעלתה  ההדלפות  בשרשרת 
פעם  לכותרות  מפלגתו  ואת  אותו 
שליליים,  בהקשרים  פעם  אחר 
את  יסודי  באופן  לחקור  והחליט 

המקור להדלפות. 
שנ־ פנימיות  שבדיקות  לאחר 

עשו לא הניבו כל תוצאה, פנה גנץ 
 ,Cgi Group החקירות  לחברת 
בבעלותו של צביקה נווה ובניהולו 
של השר לשעבר יעקב פרי, אשר 
הודח בבושת פנים מתפקידיו בכ־

יאיר  עתיד'  'יש  יו"ר  ידי  על  נסת 
לפיד. 

שהתפרס־ בנושא  ידיעה  לפי 
מה ב'ידיעות אחרונות', גנץ הורה 
לחוקרים הפרטיים שלא לחוס על 

כבודו של איש, ולחקור את כולם, 
מי  לגלות  בנסיון  כולם,  כולל 
מתוך  הקלטות  שפרסם  המדליף 
הדיונים הסגורים. נראה כי חשדו 
שו־ על  גם  היתר  בין  נפל  גנץ  של 
ובכללם  המפלגה,  להנהגת  תפיו 

יאיר לפיד עצמו. 
הדיווח,  לפי  כך  החוקרים, 
מתקדמים  אמצעים  הפעילו 
בתוך  סייבר  סוכנות  ושתלו 
על  לבן',  'כחול  של  המחשבים 
בהמשך  המדליף.  את  לאתר  מנת 
הע־ לסדר  תכנית  כתבו  גם  הם 
לשבועות  לבן'  'כחול  של  בודה 
בין  אותה  והפיצו  הקרובים, 
בכ־ הפוטנציאליים  החשודים 

שונה  גרסה  כשכל  גרסאות,  מה 
שלכשיודלף  מנת  על  מחברתה, 
את  לזהות  יהיה  ניתן  החומר 

לגרסה  בהתאם  המדליף,  הגורם 
שהודלפה. 

כמצופה,  פעל  התרגיל  ואכן 
הופ־ התכנית,  שהודלפה  ולאחר 

כלפי  המאשימה  האצבע  נתה 
עתיד',  'יש  ממפלגת  מטה  איש 
'כחול  מרשימת  חלק  היא  שכיום 
פי  על  הדיווח.  לפי  כך   – לבן' 
הדיווח, עדיין לא ברור אם האיש 
פעל מתוך תחושת נקם, או מתוך 
תמורת  הנאה  טובות  להשיג  רצון 

החומר שהדליף. 
החקירה,  פרסום  בעקבות 
עתיד'  'יש  דובר  אתמול  הגיב 
ההאשמה  של  מוחלטת  בדחיה 
ובנסיון  מפלגתו,  על  הנופלת 
של  לכיוונה  הלאה,  אותה  לגלגל 
שח־ האחרות  המפלגות  אחת 

לבן'.  'כחול  לרשימת  יחדיו  ברו 

כתב  שנים",   7 עתיד  ביש  "אני 
לא  "מעולם  קונקול,  רועי  הדובר 
מריבות  על  מידע  אצלנו  דלף 
הקלטות  שלא  ובטח  פנימיות 
אני  סגורים.  מחדרים  ותמלולים 
יודע שבמקומות אחרים זה עובד 

אחרת...".

יו"ר המפלגה גנץ ניהל חקירה 
פנימית לאיתור הדלפות

תככים וחקירות ב'כחול לבן':

ב'יש עתיד' זועמים על החקירה, לאחר שהתברר שתוצאותיה מלמדות כי 
המדליף הוא ככל הנראה אחד מאנשי מפלגתו של לפיד

שרי הבריאות והאוצר מינו את 
הוועדה להרחבת סל הבריאות 

מאת מאיר קליין 

מינו  והאוצר  הבריאות  שרי 
להרחבת  הציבורית  הוועדה  את 
הכ־ לשנת  הבריאות  שירותי  סל 

ספים הבאה. 
הוועדה תייעץ לממשלה ול־

מועצת הבריאות, בנושא קביעת 
סדר העדיפויות בנוגע לתוספת 
רפואיות,  וטכנולוגיות  תרופות 
לחוק  בהתאם  השירותים  לסל 
וזאת  ממלכתי  בריאות  ביטוח 
בת־ שנקבע.  התקציב  במסגרת 

פקיד יו"ר הוועדה ישמש פרופ' 
המרכז  מנהל  רוטשטיין,  זאב 
הוועדה  לרשות  הדסה.  הרפואי 

מ־500 יפחת  שלא  סכום  יעמוד 
מיליון שקלים.

הוועדה מורכבת מאנשי מק־
צוע מובילים בתחומם המשקפים 
(אנשי  נושאים  של  רחבה  קשת 
מקצוע ממשרד הבריאות, משרד 
ציבור,  נציגי  רופאים,  האוצר, 
החולים)  קופות  נציגי  כלכלנים, 
למכלול  להתייחס  ידרשו  אשר 
ההיבטים הרפואיים, החברתיים, 

האתיים לטובת החולים.
הרב  ח"כ  הבריאות  שר  סגן 
חברי  את  בירך  ליצמן,  יעקב 
לתפקיד  מינוים  לרגל  הוועדה 
הם  הוועדה  "חברי  החשוב: 
נציגים  ביותר,  ראויים  אישים 

לפניהם  הולך  ששמם  ערכיים 
ובעלי  בתחומם,  כמובילים 
החו־ לציבור  גבוהה  מחויבות 

עבודתם  שיעשו  בטוח  אני  לים. 
סל  ועדת  שנה  כבכל  נאמנה. 
בשקיפות  פועלת  התרופות 

מלאה ובאופן שוויוני".
נמסר  הבריאות  ממשרד 
בוועדה  לדיון  הוגשו  השנה  כי 
ולטכ־ לתרופות  בקשות  כ־900 
במשי־ "מדובר  שונות:  נולוגיות 

החלטות  הדורשת  מורכבת  מה 
מא־ כל  תעשה  והוועדה  קשות, 

מץ לעמוד במשימה באופן הטוב 
ביותר ובכך לסייע לכלל הציבור 

בישראל", נאמר בהודעה.

בג"ץ הקפיא מינוי מנכ"ל משרד המשפטים
מאת חיים מרגליות

הקפאת  על  הורו  בג"ץ  שופטי 
מינויו של אופיר כהן למנכ"ל מש־
עתירה  בעקבות  המשפטים,  רד 
לא־ השלטון  לאיכות  התנועה  של 

חר אישור הוועדה למינוי בכירים.
עו"ד אופיר כהן עו"ד במקצו־

עו המומחה לדיני נדל"ן, מקרקעין 
בתפקי־ כיהן  מוניציפאלי,  ומיסוי 

ניהול  ובראשם  שונים  ניהול  די 
חברה המעניקה שירותי מקרקעין 

המילואים  בשירות  והן  מגוונים, 
של צה"ל. 

השלטון  לאיכות  התנועה 
לבג"ץ,  המינוי  בעקבות  עתרה 
ושופטיו כאמור, הורו על הקפאת 
לתפקיד  כהן  אופיר  של  כניסתו 

לה־ עד  המשפטים  משרד  מנכ"ל 
כרעה בעתירה.

בתנועה אמרו כי "השר אוחנה 
לו  אצה  מדוע  מלהסביר  נכשל 
בתקופה  פלמור  את  לפטר  הדרך 
שלא  יתכן  וכיצד  רגישה,  כה 
עובדי  מבין  ראוי  מחליף  כל  מצא 
שיש  ספק  אין  הבכירים.  המדינה 
בצו הביניים על מנת להעיד כאלף 
בית  של  דעתו  שגם  כך  על  עדים 
מההסברים,  נחה  לא  המשפט 
ואנו  השר,  של  ההסברים,  אי  או 
ייפסל  ההליך  בסוף  כי  מקווים 

מינוי זה".
מטעמו של שר המשפטים נמ־

אופיר  עו"ד  (במיל׳)  כי "אל"מ  סר 
הראויים  מהמינויים  הוא  כהן 
ביותר במשרדי הממשלה. מדובר 
היפות  שנותיו  את  שתרם  באדם 
מדינת  בטחון  לשירות  ביותר 
ישראל ונושא על גופו את המחיר 
מש־ כישורים  בעל  הוא  היקר. 

כפי  מתאימים  וניהוליים  פטיים 
שקבעה הוועדה למינויים בכירים 
שדנה  המדינה,  שירות  בנציבות 
מקווה  אני  במינויו.  בדקדקנות 
העליון  ביהמ"ש  שגם  ומעריך 

יתרשם כך".

הלמ"ס בנתונים מדאיגים על מצב המשק:

האטה בקצב הצמיחה: המשק 
צמח באחוז בלבד ברבעון השני 

כלכלנים: "הצמיחה במונחים שנתיים עדיין חיובית" ^ התעשיינים: "המשק 
מתדרדר למיתון"

מאת שלמה גרין

האם המשק הישראלי משנה 
של  רבעונים  מספר  אחרי  כיוון? 
יחסית,  גבוה  בשיעור  צמיחה 
השנה  של  השני  ברבעון  נרשמה 
פי  על  כך  משמעותית,  האטה 
הרא־ מהאומדן  הלמ"ס.  נתוני 
שוני עולה כי המשק צמח באחוז 
לאחר  השני,  ברבעון  בלבד  אחד 
הראשון  ברבעון   4.7 של  עליה 
האחרון  ברבעון   4.2 של  ועליה 

של 2018.
נרשמה  בצמיחה  ההאטה 
בהוצאה  חדות  ירידות  בעקבות 
בנ־ ובהשקעות  פרטית  לצריכה 
כסים קבועים. בלמ"ס מסבירים 
בהיקף  בצניחה  הירידות  את 
זינוק  לאחר  הרכב  כלי  רכישות 
שי־ בשל  הקודמים  ברבעונים 
נויים בחישוב המס. בנוסף, לצד 

הירידות נרשמו גם עליות ביצוא 
והשירותים.  הסחורות  וביבוא 
שיעור הצמיחה הכולל במחצית 
הראשונה של השנה עודנו חיובי 
ועמד על 3.6 בקצב שנתי לאחר 
השניה  במחצית   2.8 של  עליה 

של 2018. 
לנתוני  במשק  התגובות 
מעו־ היו  המאכזבים  הצמיחה 

סבורים  הפועלים  בבנק  רבות. 
בשורה  חיובי  בנתון  מדובר  כי 
כלכלני  בסקירת  התחתונה. 
בוחנים  "אם  כי  נאמר  הבנק 
של  הראשונה  המחצית  כל  את 
רואים  קודמתה,  לעומת  השנה 
בקצב  שעולה  פרטית  צריכה 
שנתי של 4.4 אחוז, השקעה בנ־

כסים קבועים ב־7.3 אחוז ויצוא 
של  צמיחה  שיעורי  אחוז.  ב־2.8 
3 אחוז משקפים להערכתנו את 
הפוטנציאל של המשק, וכל עוד 

שנראה  סביר  הצמיחה  תהיה  זו 
מתייצב  האבטלה  שיעור  את 
ברמה נמוכה, וכן לחצים לעליות 

שכר".
התע־ בהתאחדות  מנגד, 

הממשלה  את  תקפו  שיינים 
המנהיגותי  "הוואקום  כי  ואמרו 
את  במהירות  מדרדר  הכלכלי 
המשק הישראלי למיתון. המדי־
ניות הכלכלית של השנים האח־
להדממת  כמעט  גרמה  רונות 
התעשייתיים  הצמיחה  מנועי 
בנתוני  מתהדרת  שהיא  תוך 
צמיחה זמנית וקליטת מועסקים 
כדי  הציבורי.  במגזר  מאסיבית 
תידרש  ישראל  ממיתון  להימנע 
לאימוץ מדיניות פרו תעשייתית 
לטפל  יש  המיידי  בשלב  כאשר 
פוגעים  אשר  המטבע  בשערי 
של  התחרות  בכושר  אנושות 

התעשיה הישראלית".

ים של מטריות בהונג קונג: מאות 
אלפים הפגינו תחת גשם שוטף

בשונה מהפגנות קודמות, הפעם נמנעו המפגינים מלהתעמת עם שוטרים, ולא 
נרשמו תקריות אלימות ^ לטענת מארגני המחאה, בהפגנה אתמול השתתפו 1.7

מיליון בני אדם

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נמשכת  קונג  בהונג  המחאה 
מצד  המרומזים  האיומים  למרות 
המשטר הסיני שהחל לרכז כוחות 

הטריטוריה  לגבול  בסמוך  צבא 
המ־ מארגני  לטענת  האוטונומית. 
בהפגנת  השתתפו  אתמול  חאה, 
בני  מיליון  מ־1.7  פחות  לא  הענק 
טוענים  קונג  הונג  במשטרת  אדם. 
להגזים  נוטים  המחאה  מארגני  כי 
המפגי־ מספר  לגבי  קבוע  באופן 
שהתפרסמו  התמונות  אבל  נים, 
בהפגנה  השתתפו  שאכן  מראות 

מאות אלפים, אם לא יותר. 
היה  וכך  המחאה,  החלה  מאז 
קונג,  בהונג  קודמות  במחאות  גם 
של  כסמל  המטריות  משמשות 
והמפגינים  המשטר,  נגד  מחאה 
באים במקרים רבים עם מטריות. 
שימוש  למטריות  היה  הפעם 
המחאתי  האקט  מלבד  שכן  כפול, 
בשימוש בהן, הן גם הגנו על המפ־

גינים מפני הגשם ששטף את הונג 
קונג לאורך כל ההפגנה. 

אישרה  קונג  הונג  משטרת 
למפגינים להתכנס בפארק מרכזי 
בעיר, שמסוגל להכיל מאות אלפי 
בני אדם. עם זאת, הפארק הפך צר 
מהכיל את המוני המפגינים, ובשל 
לרחובות  גם  המחאה  גלשה  כך 

הסמוכים. 
קודם  פרסמו  המחאה  מארגני 
בדרישה  נרגשות,  קריאות  לכן 
להתעמת  יתפתו  לא  שהמפגינים 
עם שוטרים כפי שאירע בפעמים 
חסי־ על  גם התנצלו  קודמות. הם 

מת נמל התעופה המרכזי של הונג 
שפגע  דבר  יומיים,  למשך  קונג 
באזרחים רבים, וכן על אירוע שבו 
תקפו מפגינים כמה אזרחים בנמל 
מרגלים  שהם  בטענה  התעופה, 

סינים. 
המרכזית  שדרישתם  למרות 
של המפגינים התקבלה זה מכבר, 
והוקפאו לחלוטין הליכי החקיקה 
נמשכת  לסין,  ההסגרה  חוק  של 
כשה־ העוצמה,  במלוא  המחאה 

מפגינים דורשים קודם כל ביטול 
מוחלט של החוק המדובר, ובנוסף 
של  התפטרותה  את  דורשים  הם 
מנהיגת הונג קונג הגב' קארי לאם 

מתפקידה. 
לאם מצידה דחתה את הדרי־

וטענה  פעם,  אחר  פעם  הזאת  שה 
הלגיטי־ את  איבדה  המחאה  כי 

שדרישותיה  לאחר  שלה,  מיות 
אותה  לעצור  ובמקום  התקבלו 
דרי־ להוסיף  המארגנים  החליטו 

שות נוספות ליעדי המחאה. 
עם זאת, העובדה שמספר כה 
לקריאת  נענה  מפגינים  של  גדול 
המארגנים, מלמדת על כך שאחוז 
נכבד מאזרחי הונג קונג אכן תומך 
בדרישות אלו, ולא ברור אם הגב' 
מעמד  להחזיק  תוכל  אכן  לאם 
הנ־ הדרישה  מול  אל  זמן  לאורך 

של  מתפשרת  והבלתי  חרצת 
המפגינים. 

סקר החברות: פעילות המגזר העסקי 
ממשיכה להתרחב בקצב מתון

מאת שלמה גרין

ישראל  בנק  של  החברות  סקר 
על  להצביע  ממשיך  השני  לרבעון 
פעילות  של  מתון  התרחבות  קצב 
בסך  הנטו  מאזן  העסקי.  המגזר 
השני  ברבעון  עלה  העסקי  המגזר 
אך  חיובי,  להיות  ושב   2019 של 
שאפיין  הנטו  ממאזן  נמוך  נותר 
בענפי  הקודמות.  השנתיים  את 
והתע־ המסחר  השירותים, 

ברבעון  התרחבות  צופים  שיה 
הבא. 

להפ־ שווה  בסקר  הנטו  מאזן 
רש בין שיעור החברות והעסקים 
לבין  בפעילות  עליה  על  שדיווחו 
על  שדיווחו  אלה  של  שיעורם 
המש־ לפי  שקלול  לאחר  ירידה, 
ענף  כל  לגודל  המתאימים  קלות 

במגזר העסקי.
המ־ ירדו  האחרון  ברבעון 
בהמשך  המסחר  בענף  כירות 

הקודם.  ברבעון  גידולן  להפסקת 
ברבעון  המכירות  של  הנטו  מאזן 
מובהק,  בלתי  אך  שלילי  האחרון 
העובדים.  במספר  ירידה  ומשקף 
בענף צופים כי ברבעון הבא יגדלו 
המכירות ויקטן מספר העובדים. 

מגבלות  את  בוחנים  כאשר 
הביקוש וההיצע, מוצאים כי עוצ־

מקצועיים  בעובדים  המחסור  מת 
בענף  האחרונה  בשנה  התייצבה 
השירותים וירדה בענף התעשיה. 

והשי־ התעשיה  בענפי  כן,  כמו 
האחרונה  בשנה  הסתמנה  רותים 
מחו"ל.  הביקוש  במגבלת  החמרה 
שמ־ המגבלה  את  בוחנים  כאשר 

כי  מוצאים  המימון,  קשיי  ציבים 
אחדות;  שנים  כבר  נמוכה  רמתה 
כתו־ ירדה  היא  האחרון  ברבעון 
החב־ בקרב  בעיקר  מירידה  צאה 

רות הבינוניות.
החברות  מסקר  הממצאים 
מבוססים  של 2019  השני  לרבעון 
עסקים   305 של  תשובותיהם  על 
השונים.  המשק  מענפי  וחברות 
מס־ הנתונים  כי  נמצא  כלל  בדרך 
קר החברות מתואמים עם מגמות 
של  המקרו־כלכליים  הנתונים 
שהם  בכך  נעוץ  ויתרונם  המשק, 
במהירות  מידע  ומספקים  זמינים 
האח־ הנתונים  למקורות  יחסית 

רים. 

04-950-9000
112

res@kinorothotel.co.il
www.kinorothotel.co.il

בכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית

בהנחה
שלא סגרתם חופשה עדיין

סופ“ש חלומי בכינורות 
בתאריכים: כז‘ אב – א‘ אלול

בהנחה של 
₪ 750

יום רביעי 
 מירוץ חושים

יום חמישי  
המסע אל החלל 

עם יוסי זכותא

שבת פרשת ראה
שבת מיוחדת בליווי מקהלת ידידים 
עם החזן צבי וויס והרב מאיר שוורץ

חדרים אחרונים!

נתפסו עובדים זרים שגנבו מלונים מחוות השקמים

נתפסו אלפי פריטים מזויפים בחנות בתל אביב
מאת חיים מרגליות

המשטרה  מאבק  במסגרת 
ומ־ מותגים  זיוף  של  בעבירות 
קנין  בזכויות  הן  הפוגעות  סחר, 
והן  עצמם  המותגים  בעלי  של 
הרוכשים  תמימים  בלקוחות 
לדעת  מבלי  מותגים  אותם  את 
רוכשים  כספם  מיטב  בעבור  כי 
ביצעה  מזויפת,  שהינה  סחורה 
החקירה  במסגרת  המשטרה 
על  חיפוש  מנהלת,  היא  אותה 
תיקים  בחנות  משפט  בית  צו  פי 
בדרך  לה  הסמוך  נוסף  ובמחסן 

יפו בתל אביב.
במהלך החיפוש תפסו בלשי 
פריטים,  אלפי  ההונאה  יחידת 
החשודים  וארנקים  תיקים 
מותגי  חברות  של  כמזויפים 
בשווי  בעולם  ידועים  יוקרה 
מאות אלפי שקלים, בהם סחרו 
החשודים  שני  החשד  פי  על 

במעשה.
לחקירה  עצרה  המשטרה 

הם  ובסיומה  חשודים  שני 
המשטרה  תבקש  היום  נכלאו. 

המ־ בבית  מעצרם  את  להאריך 
שפט.

צילום: דוברות המשטרה

מאת חיים מרגליות

של  הגבול  משמר  שוטרי 
ארבעה  תפסו  ישראל  משטרת 
שגנבו  זרים,  פועלים  חשודים, 
כ־100 ק"ג תוצרת חקלאית מחוות 

השקמים.
במקום,  שפעלו  השוטרים 
גניבות  על  דיווח  בעקבות  הגיעו 
זיהו  הפעילות  במהלך  מלונים. 
שר־ חשודים  ארבעה  הכוחות 

חשמליים  אופניים  גבי  על  כבו 
שטחי  לעבר  דרכם  את  ועשו 
ירדו  החשודים  המלונים.  גידול 
את  לקטוף  והחלו  מהאופניים 
תוך  אל  החקלאית  התוצרת 
שהביאו  ותיקים  גדולים  שקים 

עמם. 
שהיו  והמתנדבים  השוטרים 
המ־ את  וזיהו  במקום  ערוכים 

החשודים,  אל  ניגשו  תרחש 
שעל  סיני  ממוצא  זרים  פועלים 

בניה  באתר  עובדים  החשד  פי 
בשדרות. 

צילום: דוברות המשטרה



עמוד ד | יום שני , י"ח במנחם־אב תשע"ט | המבשר

ארגנטינה: מועמד אנטישמי לא הצליח 
להתמודד לנשיאות בבחירות הקרובות

לאחר שלא קיבל את סך הקולות הנדרש להתמודדות ^ יחד עם זאת דאגה 
מהעובדה שהוא קיבל 58,572 קולות

מאת א. למל

שה־ מוכר  נאצי  ניאו  מועמד 
ארגנ־ לנשיאות  להתמודד  חליט 
הקולות  הסך  את  קיבל  לא  טינה, 

הנדרש להתמודד.
אלחנדרו ביונדיני, מנהיג ימני 
הנשיאותי  המועמד  היה  קיצוני, 
מטעם מפלגת החזית הפטריוטית. 
כמגן  עצמי  את  מגדיר  "אני 
אמר  הפלסטינית",  המדינה  של 
את  דוחה  "אני  הקמפיין.  בהשקת 
שמ־ הקולוניאליסטית  הציונות 

ואומר:  חוזר  אני  עם.  רצח  בצעת 
את  אגרש  אני  נשיא  אהיה  כאשר 
השגריר  ואת  הבריטי  השגריר 

הישראלי".
עם פתיחת מסע הבחירות חזר 
את  והזהיר  הבטחתו  על  ביונדיני 

המנהיגות היהודית במדינה.
ארגון   –  DAIAל־ "אמרתי 
שזו  ארגנטינה,  יהודי  של  הגג 
הוא  ישראל".  לא  זו  ארגנטינה... 
ביונדיני  מהקהל.  לתשואות  זכה 
אימץ בגלוי את האנטישמיות ואת 

הערצתו לצורר היטלר ימ"ש.
הוא  לכן  קודם  שנים  שלוש 
לבוג־ "מוות  של  קריאות  הוביל 
בהפגנה  ויהודים"  פחדנים  דים, 
של הימין הקיצוני בבואנוס איירס.

שלו,  הקודמת  המפלגה  על 
בית  ידי  על  נאסר  טריומף,  ניו 
ב־2009  ארגנטינה  של  המשפט 
 ,2018 בנובמבר  לבחירות.  לרוץ 
איירס  בבואנוס  פדרלי  שופט 
החדשה  למפלגה  אישור  העניק 
של ביונדיני, החזית הפטריוטית. 
ארג־ של  היהודית  בקהילה 
מכך  רווחה  אנחת  נשמע  נטינה 
לרשי־ להעפיל  הצליח  לא  שהוא 
המ־ הנתון  לצד  המתמודדים,  מת 
דאיג שהוא קיבל 58,572 קולות.

התחזה לעובד ביטוח לאומי והונה קשישים
מאת חיים מרגליות

ידי  על  נעצר  המרכז  תושב 
שהונה  בחשד  ישראל  משטרת 
תוך  רכוש  מביתם  וגנב  קשישים 
לאומי.  ביטוח  לעובד  שהתחזה 
מספר  בעקבות  שהחלה  חקירה 
למ־ הביאה  אשדוד,  בעיר  מקרים 

עצרו של החשוד. 
האחרונים  השבועות  במהלך 
מספר  ישראל  במשטרת  התקבלו 
תלונות מקשישים תושבי אשדוד 
חזות  בעל  אדם  הגיע  לביתם  כי 
הרוסית  השפה  דובר  מבוגרת 
שהציג עצמו כנציג 'ביטוח לאומי' 
מנת  על  הגיע  כי  בפניהם  וטען 

לסייע להם להטיב את זכויותיהם. 
את  לידיו  קיבל  שונות  באמתלות 
קרבנותיו  של  האשראי  כרטיס 
הקוד  את  לקבל  דרש  ואף  אלו 
במקרים  זה.  כרטיס  של  הסודי 
המת־ של  חשדם  התעורר  בהם 
הדירה  את  החשוד  עזב  לוננים, 
במהרה לא לפני שנטל עמו רכוש 
השייך לדרי הבית. כמו כן, ממצאי 
זה  כי  העלו  הראשוניים  החקירה 
הספיק אף לבצע שימוש בכרטיסי 
מאות  סך  על  בסכומים  האשראי 

שקלים.
שנמצאת  בחקירה  "מדובר 
את  ניצל  החשוד  בראשיתה. 
הקשישים,  קרבנותיו  תמימות 
הע־ חבר  יוצאי  ככולם  מרביתם 

גוף  עובד  הנו  כי  באמתלה  מים, 
בידם.  לסייע  ובכוונתו  ממשלתי 
לחשוד  המיוחסים  אלו  מעשים 
בבטחונם  קשות  פוגעים  למעשה 
מבוגרת  אוכלוסיה  של  האישי 
מידיות,  פעולות  ביצענו  כן  ועל 
על  מודיעינית,  והן  חקירתית  הן 

החשוד  את  ולהביא  לאתר  מנת 
את  עמו  למצות  במטרה  לחקירה 

הדין", נמסר מהמשטרה.
אותר  יבנה  תושב  החשוד 
בשבוע שעבר, והוא נעצר והועבר 
נכ־ שלאחריה  במשטרה  לחקירה 

בית  בפני  הובא  הוא  בהמשך  לא. 
המשטרה  ביקשה  שם  המשפט 
להאריך את מעצרו לטובת המשך 
במידה  לאתר  ובמטרה  החקירה 
שנפלו  נוספים  מתלוננים  וישנם 

קרבן למעשיו של החשוד.

אנגליה: ראש עיריית לונדון פועל 
להקמת אנדרטה לזכר השואה

"אנדרטת השואה הלאומית תהיה הצהרה רבת עוצמה נגד שנאה – ותעזור 
להבטיח שנלמד את הלקחים מההיסטוריה", דברי ראש העיר

מאת א. למל

התגברות  את  "כשרואים 
בר־ השנאה  ופשעי  האנטישמיות 
יותר  זקוקים  אנחנו  בריטניה,  חבי 
משמעותית  לאנדרטה  מתמיד 
עי־ ראש  כתב  כך  השואה",  לזכר 
ריית לונדון, סאדיק חאן, למועצת 
שתאשר  כדי  ווסטמינסטר,  רובע 
לבנות בתחומה את מיזם 'אנדרטת 

השואה הלאומית'.
תומכת  הבריטית  הממשלה 
אף היא באופן נלהב בבניית האנ־
מבק־ גם  יש  להחלטה  אך  דרטה, 
סביב־ מסיבות  חלקם  רבים,  רים 

תיות וחלקם מסיבות אנטישמיות. 
האנדרטה,  שהקמת  עתה  החשש 
מיליון  בכ־102  מוערכת  שעלותה 
התנ־ אלפי  לאור  תידחה  ליש"ט, 

גדויות שהוגשו למועצה.
לונדון  העיר  ראש  כאמור, 
שלח מכתב למועצת ווסטמינסטר 
התגברות  את  כתב, "כשרואים  בו 
בר־ השנאה  ופשעי  האנטישמיות 

חבי בריטניה, אנחנו זקוקים יותר 
משמעותית  לאנדרטה  מתמיד 

לזכר השואה".
השואה  "אנדרטת  לדבריו, 
עו־ רבת  הצהרה  תהיה  הלאומית 

צמה נגד שנאה – ותעזור להבטיח 
שנלמד את הלקחים מההיסטוריה 
הראוי  הכבוד  את  נחלוק  וכן 
כתוצאה  בשואה  הרבים  לנספים 

מפשעי הנאצים".

ווסטמינסטר  מועצת  דובר 
תתקבל  "ההחלטה  בתגובה,  מסר 
מדוייקת  הערכה  לאחר  בקרוב, 
שיעמדו  השיקולים  מכלול  של 

בפני חברי המועצה".

התשובה למאבק הממסדי והמשפטי נגד 
החרדים זו הצבעה מאסיבית ליהדות התורה ג'

ראל לתורת ישראל, ומנגד הוקמה 
האס־ עם  להילחם  ישראל  אגודת 

כולה של הציונים והדרך שלה, בה 
הובלט הקו של היה יהודי בביתך 

וגוי בצאתך.
ישראל  אגודת  תנועת  כאשר 
ניהלה את המאבקים בנושאי דת, 
ישיבות  גיור,  חינוך,  שבת,  כגון 
שיל־ פרט,  לכל  ההלכה  וקיום 

הנושא  את  המזרחי  תנועת  בה 
או  אחר,  נושא  לכל  מעל  הלאומי 
לפחות בדרגה שוות ערך לנושאי 

הדת. 
הדגישו  השנים,  כל  לאורך 
הבחי־ מערכות  ובכל  התושבים, 

הבליטה  המדינה  קום  מאז  רות 
תנועת המזרחי את עובדת היותה 
השנים  שעם  נכון  דתית,  רשימה 
 – הערכי  בתחום  שחיקה  חלה 
מקובל  שהיה  מה  לפי  הדתי, 
באידאולוגיה של תנועת המזרחי, 

שמתבונן  מי  הוסיפו,  כעת,  אולם 
על  ימינה  רשימת  שהוצגה  אחרי 
יבין  ומרכיביה,  ראשיה  חלקיה, 
הרשימה  וקידמת  בחזית  שאין 
שום סממן של דתיות על כל המ־

אישי,  חלילה  זה  אין  בכך.  שתמע 
ואין כל כוונה לפגוע אישית, אבל 
לנו,  ולהציע  לנסות  ועד  מכאן 
כמו  זה  'ימינה'  נצביע  שאנחנו 
שיבקשו מאנשים דתיים שיצביעו 
עומד  שבראשה  חרות  לתנועת 
זיק  כל  שאיבד  ז'בוטינסקי  זאב 

מהקיצונים  והיה  הדת  לנושאי 
בנושאים הלאומיים.

סגן השר הרב פרוש השיב למ־
ביישוב  העירנית  השיחה  שתתפי 
המציאות  שמבחינתו  יצהר, 
שהיא  כפי  ובמיוחד  הנוכחית, 
משאירה  התושבים  ע"י  הוצגה 
לח־ הצורך  על  גדול  שאלה  סימן 
על  שמוטלת  השליחות  את  דד 
כל יהודי ובעיקר על אלה שדרים 
בשעה  במיוחד  ישראל,  בארץ 

גורלית זו.
ראה"מ נתניהו: "נצא למערכה רחבה 
בעזה אם נידרש, עם או בלי בחירות"

או בלי בחירות. נעשה מה שדרוש 
"אנחנו  לדבריו,  ישראל".  לבטחון 
עושים את כל הפעולות הנדרשות 
והצד השני מרגיש היטב את נחת 

זרוענו".
הקונגרס  חברות  בסוגיית 
טאליב  ראשידה  הדמוקרטיות, 

ביש־ שביקורן  עומאר,  ואילהאן 
נתניהו  אמר  ובוטל,  הוגבל  ראל 
חברי  כל  את  מכבדים  "אנחנו  כי 
היא  שלנו  וההנחיה  הקונגרס, 
לאפשר את הכניסה של כל חברי 
הקונגרס. רק לפני שבוע נפגשתי 
רפו־ קונגרס  חברי  עשרות  עם 

רק  יש  ודמוקרטיים.  בליקנים 

נושא   – להחריגו  שיש  אחד  דבר 
את  וקיבלנו  זה  את  בחנו   .BDSה־
לא  זו  שקיבלנו,  כפי  ההחלטה 
החלטה  אלא  מפלגתית,  החלטה 
כל  את  מכבדים  אנחנו  עקרונית. 
שווה,  בצורה  בארה"ב  המפלגות 
עצ־ את  גם  מכבדים  אנחנו  אבל 

מנו".

חמאס מאשים: צה"ל חטף גופות מחבלים
צפון  באזור  הגבול  לגדר  קרבים 
הרצועה, ולפחות אחד מהם זוהה 
שזוהתה  לאחר  חם.  בנשק  חמוש 
מסוק  פיגוע,  לבצע  מצידם  כוונה 
טנק  ובמקביל  אותם  תקף  קרב 
ירה לעברם. המחבלים לא הספי־

קו לחצות את הגדר, ואין נפגעים 
לדיווחים  בניגוד  הישראלי.  בצד 
פלסטיניים, צה"ל לא תקף עמדת 

חמאס.
ברצועת  רשמיים  לא  גורמים 

השתייכו  המחבלים  כי  אמרו  עזה 
הגורמים  האיסלאמי.  לג'יהאד 
האם  מסרו  לא  בעזה  הרשמיים 
היו נפגעים ומהי זהותם. במקביל 
של  הפנים  משרד  דובר  הזהיר 
להעביר  שלא  הציבור  את  חמאס 
לגבי  רשמי  לא  מידע  לפרסם  או 

התקרית ותוצאותיה.
כי  טוענים  חמאס  גורמי 
הירי  לזירת  שהגיעו  אנשיהם 
ההרוגים  גופות  שלוש  את  איתרו 
מנתה  והחוליה  מאחר  ואולם  שם 

מחבלים  חמישה  הנראה  ככל 
יתכן והמשמעות היא שכוח צה"ל 
שתיים  אתו  ולקח  לרצועה  נכנס 

מהגופות.
הנייה  איסמעיל  חמאס  מנהיג 
ולפיגועים  לתקרית  התייחס 
במה־ הארגון  שביצע  האחרונים 

אלבלח:  בדיר  שנשא  נאום  לך 
כמה  בפנינו  ניצבות  הזו  "בעת 
וחיזוק  הכוח  שיקום   – משימות 
ובליבה  ההתנגדות  אסטרטגיית 
עזה, ההתנגדות מתמשכת שתצא 
מעזה אל הגדה, אל ירושלים ואל 
הפנים הפלסטיני והתפוצות. נתנ־

גד לתכניות של האויב בירושלים. 
הכבוד שלנו תלוי בהתנגדות והנ־

נניח  לא  שלנו.  הכותרת  הוא  שק 
לגיבורי  מצדיע  אני  נשקנו.  את 
שנושאים  לצעירים  ההתנגדות, 
ול־ ירושלים  על  ומגנים  סכינים 

הד־ בקרבות  שפועלים  צעירים 
הפולשים.  המתנחלים  נגד  ריסה 
עקיף  ומתן  למשא  מוכנים  אנחנו 
שבה  שבויים  חילופי  עסקת  על 

נשחרר אסירים ואסירות רבים".
האסלאמי,  הג'יהאד  דובר  גם 
ישראל  את  הזהיר  שיהאב,  דאוד 
מגילויי תוקפנות נוספים בעקבות 
אל־ לערוץ  בראיון  התקרית. 
מיאדין אמר: "ישראל נושאת בא־

זוהי  בעזה.  האחרון  לפשע  חריות 
להמ־ הפלסטיני  העם  של  זכותו 

הישראלי,  לטרור  בהתנגדות  שיך 
בשירות  כלי  להיות  מסרבים  אנו 
תניף  לא  עזה  בישראל.  הבחירות 
מלח־ תכריז  ישראל  אם  לבן  דגל 

מה נגדה. יש ביכולתנו להגיב, וגם 
ישראלית  תוקפנות  כל  על  נגיב 
ייכנע  לא  שלנו  העם  הכוח.  ובכל 

למצור שצריך להסתיים".

ועדת הבחירות התכנסה 
אתמול לאישור הרשימות 

בפתקי  אותן  שיסמלו  והאותיות 
ההצבעה בקלפי. 

בדלתיים  דיון  נערך  כן  כמו 
להצ־ ההיערכות  אודות  סגורות 

הארץ.  ברחבי  צה"ל  בבסיסי  בעה 
הוועדה  בפני  סקרו  הצבא  נציגי 
את ההיערכות ואת התכניות לגבי 
הק־ בבסיסים  גם  הבחירות  קיום 

שכל  מנת  על  והמרוחקים,  טנים 
לממש  יוכל  בצה"ל  המשרת  חייל 
להצביע  הדמוקרטית  זכותו  את 

ולהשפיע ביום הבוחר. 
את  הוועדה  הרחיבה  כן  כמו 
הת־ משרד  מול  שהושג  ההסדר 

הקודמות,  הבחירות  לפני  חבורה 
רבים  קווים  נקבעו  ובמסגרתו 
חי־ כקווים  הציבורים  בתחבורה 

על  הבחירות,  יום  במהלך  נמיים 
להתנייד  לציבור  לאפשר  מנת 
בקלות למקומות ההצבעה של כל 
אזרח בהתאם לרישום שלו בספר 
ב־20  הורחב  ההסדר  הבוחרים. 

אחוזים. 
אב־ הרב  עו"ד  הוועדה  חבר 

ההסדר  כי  מציין  יוסטמן  רהם 
שמרחק  בקווים  ורק  אך  עוסק 
קילומט־  20 הינו  שלהם  הנסיעה 

בינעירונית.  בדרך  יותר,  או  רים 
הח־ מהריכוזים  בחלק  כך  בשל 

מהסדר  ליהנות  יוכלו  לא  רדיים 
לנסוע  שיבקשו  תושבים  כמו  זה, 
מביתר עילית לירושלים או בכיוון 
"הדבר  להצביע.  מנת  על  ההפוך, 
כמובן אינו פוטר את הציבור מה־

בבחירות  להשתתף  והחובה  זכות 
ולהצביע כהוראת רבותינו", אומר 

הרב יוסטמן. 
בין היתר התקיים אתמול דיון 
חנן  השופט  הוועדה  יו"ר  עם  ער 
שהתפ־ תחקיר  בעקבות  מלצר, 

הועלו  ובו  תקשורת,  בכלי  רסם 
בבני  חרדיות  קלפיות  כי  טענות 
ברק מאויישות באופן מלא על ידי 
מה  החרדיות,  הרשימות  תומכי 
לאחוז  כביכול  הגורם  היה  שאולי 
בק־ הממוצע  מן  הגבוה  ההצבעה 

לפיות אלו. 
את  דחה  יוסטמן  הרב  עו"ד 
והבהיר  הסף  על  הללו  הטענות 
הווע־ חברי  וליתר  מלצר  לשופט 
ההצב־ כי "אחוז  בדיון  שנכחו  דה 

מהציות  ורק  אך  נובע  הגבוה  עה 
החרדי  הציבור  של  המוחלט 

להוראת רבותינו גדולי הדור".
שעשתה  מה  "כל  לדבריו: 
הבחירות  במסגרת  התורה  יהדות 
במסגרת  נעשה  הקלפיות  ואיוש 
על  שומרת  התורה  יהדות  החוק. 
אותו  להפר  מנסה  ואינה  החוק 
יהיה  שהדבר  חשוב  דרך.  בשום 
התפקי־ לבעלי  להם  ואל  ברור, 

תחקירים  אחרי  שולל  ללכת  דים 
והאשמות כאלה ואחרים". 
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הועדה המקומית לתכנון ובניה בית שמש
והבניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה 
התשכ"ה-1965. ניתנת בזה הודעה לפי סעיף 149 
לוועדה  אייל אלמשעלי הגיש  כי:  לחוק האמור 
תוספת  הבקשה:  מהות  להקלה.  בקשה  הנ"ל 
הבקשה  גשר.  הוספת   + קיים  מגורים  לבית 
כוללת הקלה: תוספת 6% משטח המגרש. שימוש 
 – בניה  תוספת  הבקשה:  תאור  מגורים.  עיקרי: 
רישוי זמין. תוכנית: בש/77. גוש: 5217, חלקה: 
5. תיק בנין: 26200210, מס' בקשה: 20190290. 
כתובת: רח' התאנה 48, בית שמש. אין במסירת 
הנוסח לפרסום כאמור כדי לחייב את המהנדס 
בדבר נכונות פרטי הבקשה להקלה או לשימוש 
החורג או כדי לחייב את הועדה לאשרם אף אם 
תיבדק  הבקשה  לבקשה.  התנגדות  תוגש  לא 
התנגדות  המרחבית.  הבקרה  במסגרת  לגופה  
 14 תוך  להגיש  ניתן  הנ"ל  המבוקשות  להקלות 
יום מתאריך פרסום הודעה זו למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ובניה בית שמש, רח' נחל שורק 
8 רמב"ש (כתובת למכתבים: מרכז מסחרי ת.ד. 
במשרדי  לעיון  מוצעת  התכנית  שמש).  בית   5
הרגילות.  קהל  קבלת  ובשעות  בימים  הועדה 

ניתן להתקשר לטל': 02-5954870.
שמעון גולדברג – יו"ר הועדה

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

כביש 90: הרוג בתאונת דרכים
מאת חיים מרגליות

הת־ קטלנית  דרכים  תאונת 
יום  של  הבוקר  בשעות  רחשה 
שבין  בקטע   90 בכביש  ראשון, 
יעקב.  לאשדות  אפיקים  קיבוץ 
חזיתית  התנגשו  רכבים  שני 

במסגרת התאונה.
נהגו של אחד הרכבים נהרג 
נהג  פונה  השני  ומהרכב  במקום 
קל,  באורח  פצוע  כשהוא  הרכב 
שפעלו  רפואה  גורמי  פי  על  כך 

במקום.
ישראל  משטרת  שוטרי 

הגיעו למקום, וסגרו את הכביש 
בוחני  החלו  במקביל  לסירוגין. 

לבדי־ בחקירה  דרכים  תאונות 
קת הנסיבות.

צילום: דוברות המשטרה

עולה חדש הבריח עשרות 
אלפי חפיסות סיגריות

מאת חיים מרגליות

הת־ בנמל  נעצר  חדש  עולה 
להברחת  בחשד  גוריון  בן  עופה 
תוך  סיגריות,  של  מסחרית  כמות 
ניצול מעמדו כעולה חדש, במטרה 
המ־ ערך  מס.  מתשלום  להתחמק 
סים בגין הסיגריות שנתפסו עומד 
משפט  בית  ש"ח.  מיליון  כחצי  על 
נעתר  לציון,  בראשון  השלום 
מכס  של  הסמים  יחידת  לבקשת 
נתב"ג ושחרר את החשוד בתנאים 

מגבילים.
עבר  המעצר,  בקשת  פי  על 
דרך  כבודתו  עם  יחד  הנוסע 
נתב"ג  שבמכס  הירוק  המסלול 
נמצאו  בבדיקה  לבדיקה.  והופנה 
2,228 פאקטים של סיגריות מסוג 
בתוך  ארוזים  מל,  ופל  ווינסטון 
אמורים  שהיו  גדולים,  תיקים   19
לשמש אותו להבאת ציודו האישי 
דווח  לא  כאמור,  עליהם  מחו"ל, 

למכס.
נלקח  הממצאים,  בעקבות 
יחידת  במשרדי  לחקירה  החשוד 

ובחקירתו  המכס,  של  הסמים 
קשר את עצמו לסיגריות.

צילום: רשות המסים בישראל



המבשר | יום שני , י"ח במנחם־אב תשע"ט | עמוד ה

הודעות חוק תכנון ובניה - 19/08/19
הודעות חוק תכנון ובניה - 19/08/19

ירושלים | מכירהֳ
ק"ב,  חדרים,  כ-3  ברוך,  במקור 
אופציות  סוכה,  ומוארת,  שמורה 
שוורץ  מיידית,  כניסה  להרחבה, 

נדל''ן 052-765-6888
[20053588]

חדרים,   3-5 דירות  מבחר  בכדורי, 
שוורץ  וגבוהות,  נמוכות  בקומות 

נדל"ן 052-765-6888
[20053566]

חדרים,   3 בכדורי,  בשוק!  חדשה 
 + גדולה,  מרפסת  גבוהה,  קומה 
מחסן וחניה צמודים. שוורץ נדל"ן 

052-765-6888
[20053558]

מיוחדת ונדירה! בכדורי 5 חדרים, 
נוף,  מאוד,  מושקעת  נוחה!  קומה 
052- נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן 

765-6888
[20053557]

ענקית  דירה  בתנובה,  למבינים! 
פנימית,  חלוקה  ללא  מ"ר,  כ-200 
נוף מיוחד, שוורץ נדל"ן -052-765

6888
[20053556]

חדרים   4 דירת   ,80 לגוש  קרוב 
דיור,  ליחידת  אפשרות   + מרווחת 
תכנון לפי דרישת הלקוח, מעלית, 

סוכה. שוורץ נדל''ן 052-765-688
[20053555]

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

[20053554]

משופצת,  חדרים   4 תורה,  בעזרת 
עם  בבעלות  גג   + ק"ג  חזית, 
כניסה  מ"ר,  כ-58  לבניה  אופציה 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מיידית, 

6888
[20053553]

מרווחת  חדרים,   5 בשנלר 
נוחה,  קומה  סוכה,  ומפוארת, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20053552]

ענקית,  ברוך,  במקור  מיוחדת! 
מרפסות  אוויר,  כיווני   4 מ"ר,   155
נדל''ן  שוורץ  א',  קומה  גדולות, 

052-765-6888
[20053551]

4 ברוך,  במקור  בשוק!  חדשה 
חדרים, 103 מ"ר, חדשה ומיוחדת, 
לחזית,  מ"ר   14 מרפסת  א',  קומה 
2,900,000 מיידית,  כניסה  מעלית, 
052- נדל''ן  שוורץ  גמיש,  ש''ח 

765-6888
[20053550]

דירת 45 מטר 2 חד' + סלון מטבח 
י-ם  ילין  בדוד  חדשה  משופצת 
מעולה  תשואה  הזדמנותי  במחיר 
תיווך  לרציניים  ש"ח   1.220.000

0527692073
[20053505]

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]

ירושלים | השכרה
כולל  חדרים   3 הזית  ברחוב 
ש"ח   5600 ויפה  מטופחת  חצר 
בקהתי  שאול  בגבעת   *   *   *   *
מיוחד  נוף   +  2 קומה  גדולה   5
נכסים  אפותיקי  ש"ח   6700 במינו 

0583222180 0504112211
[20053629]

יח"ד לזוג, חדשה, מושקעת, מרוהטת 
052-7653808 3900 ק"ג  קומפלט, 

054-8480480
[20053597]

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]

בני ברק | מכירה
חדשה  60מ'  חד'   3 חזו"א  בעזרא 
1.300.000 ט.משותף  ק.כניסה 

"ביבלה-נכסים" 03-5-600-900
[20053632]

דירות   2) 130מ'  דירה  הנביא  ביונה 
ל2 לחלוקה  אופציה  ק"ג  בטאבו) 
הגג  על  יחידות   4  + נפרדות  דירות 
או טאבו משותף 2.990.000 "ביבלה-

נכסים" 03-5-600-900
[20053631]

אשדוד 
להשקעה  דירה  לקנות  מעוניין 
לל"ת.  מחולקת)  (גם  באשדוד 

0548403488
[20053600]

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

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

בית שמש | מכירה
"פרוייקט  אברהם  ברמת  למכירה 
באמצע  א'  לרמה  צמוד  האצולה" 
תיווך  קרן  במחיר  דירה  בניה 

0527149848
[20053297]

בית שמש | השכרה
מאווררת,  חדשה,   ,3 יהושוע  ברבי 
3500 סוכה,  מרפסת  מרוהטת, 

מיידית 050-4143508
[20053610]

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]

קרית גת | מכירה
משרד/   + חד'   4 בהזדמנות 
מושקע  לעסק  לקליניקה/ 
החדשה.  בקריה  ומפואר, 
2 עם  חד'   7 וילה   1.480.000
מטר   500 מגרש  דיור  יחידות 
ועוד   2.420.000 מטר.   240 בנוי 
אטרקטיבים  ונכסים  דירות  מגוון 

0533161345
[20053538]

קרית גת | השכרה
דיור  ויחידות  חדרים   3 דירת 
בקריה  מיידית  להשכרה  פנויים 
0533161345 לשרותכם  החרדית 

תיווך נכסים והשקעות
[20053428]

עמנואל 
בעמנואל  חדש  בפרויקט  למכירה 
מול  בבניין,  דיירים   8 הישוב,  במרכז 
עם  חדרים   3 דירות  עין,  מרהיב  נוף 
3 דירות  ש"ח,  מ640000  החל  חצר 
ש"ח  מ670000  החל  גג  עם  חדרים 

054-844-6671
[20053513]

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]

במערכת ֹ הארץ  ברחבי  דירות  מבחר 
תשלום  נופש"  "היימיש  הטלפונית, 

סמלי. 04-8279460
[20053633]

לדירות  המוביל  התיווך  קליין  תיווך 
לפרטים:  ובאשדוד  בירושלים  נופש 

053-4186130
[20053229]

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]

ביתר עילית 
אנשים,  ל-25  הזמנים  לבין  וילה 
עילית  בביתר  לשעות,  בריכה 

0548423458
[20053614]

דרושה דירה בביתרB גדולה, חדשה 
כ8-10 ונדנדות  גינה   + וממוזגת 

מיטות 052-7170434
[20053569]

טלזסטון 
הזמנים  ובין  לשבת  דירות  תיווך 
054- סבירים.  במחירים  בטלזסטון 

054-8499328 8405606
[20053117]

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]

זכרון יעקב 
בקהילה  נופש  לדירות  מידע  מאגר 
074 שעות   24 קולי  מענה  החרדית, 

7962653
[20053598]

צפת 
מסודרת  נקיה,  בעתיקה  לזוג  יחידה 
055- לפרטים:  נח.  מיקום  וממוזגת 

6705032
[20053621]

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

053-4107093
[20053615]

וסלון,  שינה  חדרי   2 בשפרינצק 
במיוחד,  נעימה  נקייה,  מאווררת, 
052- לפרטים:   - מצויין  מיקום 

7658510
[20053612]

מגוונים  באזורים  דירות  מבחר 
ותח"צ  לביהכנ"ס  קרובים  ומצויינים 

מחירים נוחים 052-7118231
[20053609]

חיים  מאור  בקרית  חד'   3 דירת 
058- מירון.  להרי  נוף  מיטות   9

3261884
[20053572]

2 צימרים מהממים בפסגת הר כנען. 
לפרטים: 077-7925770

[20053533]

ממוזגת  מרווחת  בכנען  יהודית  וילה 
בריכה  גדולה  חצר  עם  מאובזרת 
ונדנדה מרפסת מתאים לעד 25 איש 
ניתן  בנוסף   + סגורים  חדרים  חמשה 
מפוארת  זוגית  דיור  יחידת  להשכיר 
050-4106132\9 לווילה  צמודה 

0504109000
[20053517]

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, 
כ"א  פנוי  ללילה  ש"ח   1500 במיוחד! 

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

ברמה  יפיפיה  דירה  לעתיקה  סמוך 
052- לביה"ז  לזוג  ונקיה  ממוזגת 

7155115
[20053430]

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

לכנרת. 035230030"
[20053377]

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

052-7172678 7617780
[20053332]

4 חד' 8-10 מיטות + מזרנים, ממוזגת, 
נקיה ומטופחת, נוף להרי מירון. -052

058-3225293 / 7122961
[20053329]

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]

משופצת  מ"ר,   125 בשפרינצק 
מוארת,  מרווחת,  חדרים,   4 וחדשה, 
מאווררת מאד, 3 כיווני אויר, מרפסת, 
ללא מזגן, 5 מיטות, 5 מזרונים, מיטת 

תינוק, עריסה, נוף 052-7669550
[20050449]

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]

ומטופחות,  נקיות  נופש  יחידות   2
 . השנה  וכל  לביה"ז  חצר   + ממוזגות 

054-8642403 054-8408470
[20045324]

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 
ישיבה,  פינות  נוף,  חדשה,  וילה 
050- מיטות.   20 ומאובזרת  מרווחת 

4162290
[20053476]

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]

חצור הגלילית 
להשכרה דירת 3 חד' חדשה ממוזגת 
058- ולגולן  לגליל  נוף  מרפסת 

3274030
[20053630]

טבריה 
נקיה  ממוזגת  מיטות   8 חד'   4 בצאנז 

חדשה נוף. 054-8420638/7
[20053544]

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]

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]

להשכרה לבין הזמנים דירה חלומית 
+ חצר גדולה מאובזרת היטב ומוצלת 
מיקום  איש,  עד 12  לילדים,  בריכה   +

מעולה ושקט. 054-8476888
[20048899]

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 
וסוויטה  צימרים  המלכות  חצר 
מיוחד,  באווירה  ומשפחות  לזוגות 
04- טלפון:  הרשב"י.  לציון  קרוב 

6980507
[20053619]

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 
שבתות  מבצע  נופש  דירת 
נוף  מקום,  לכל  קרוב  ש''ח   600

מדהים!! 052-7103364
[20053284]

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. 
ירושלים 

להשכרה  חדרים  שני  קייט  דירת 
בקרית  וממוזגת.  ונקיה  יפיפיה 
שבתות  לימים  בירושלים.  בעלזא 

0527183076 וחגים. 0548523337
[20053625]

ברוך  במקור  יפיפה  ענק  דופלקס 
058- מזרנים.   + מיטות   10 שקט 

02-5810580 3258105
[20053617]

יפיהפיה,  חדשה,   ,5.5 יוסף  באוהלי 
050- גג  נוף  ענק,  סלון  מאווררת, 

4143508
[20053611]

באזור  קצרות  /לתקופות  לקיץ 
ונקיה  ממוזגת  ישראל  שרי 

058-3263141 מתאים לזוג + 2
[20053599]

ברמות א' יח"ד לזוג חדשה ומושקעת 
מרהיב.  לנוף  פונה  קומפלט  ממוזגת 

050-4165842
[20053589]

גאולה,  בגני  מיטות   12 חד'   5 דירה 
פנוי בשבוע האמצעי . -050 מרפסת 

4115619
[20053576]

מרפסות   3 נוף,  ענקית,  צאנז,  באזור 
054- ללילה   1250 ונדנדה  בריכה   +

8465446
[20053570]

קרוב  ומטופחת,  חדשה  ממוזגת, 
או  באב  מי"ד-י"ז  14מיטות  לגאולה 

חלקי 052-7170434
[20053568]

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

T026249468@gmail.com - מייל
[20053455]

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]

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

.050-4132280 ,5325849
[20041617]

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

7616720-1
[20040110]

למרכז ֶ ומהצפון  לצפון   - הסעות 
נוחים  חדשים  רכבים  הארץ  ולכל 
לקברי  בטיולים  התמחות  ומרווחים 
מים  ואטרקציות  נופים  צדיקים, 
תורה,  לבני  אטרקטיבים  מחירים 
חברה שומרת שבת. 050-4150505 / 

052-7657629
[20053516]

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]

באלעד ַ חסידית  לישיבה  למכינה 
בין  בקיאות  לגמרא  ר"מ  דרוש 
ניסיון  בעלי   14.30-17.30 השעות 
03- לפקס.  קו"ח  קו"ח:  ישלחו  מוכח 

gmail.com@9093399 616-0304
[20053626]

מטפלת  בבני-ברק:  ילדים  למעון 
 .13:30-16:00 צהריים  למשמרת 

לפרטים: 052-7641817
[20053624]

למוקד  נשים  דרושות  לפוראוור 
עד  תמיכה  סניפים,  וניהול  רציני 
052- לפגישה:  בס"ד.  להצלחה 

7649293
[20053623]

דרושה מנהלת מעון באלעד קו"ח: 
fraidy1000@gmail.com 052-

7158159
[20053622]

מפקח  דרוש  בב"ב  חסידי  לת"ת 
כתיבה קו"ח לפקס: 073-7850863

[20053618]

למעון אייכותי וקטן במרכז בני-ברק 
דרושות: * סייעת לתינוקיה * סייעת 
פעוטות  כיתת  אחראית   * לפעוטות 

תנאים טובים 054-8434401
[20053596]

מיוחד  לחינוך  לבי"ס  עו"ס  דרושה 
החרדי,  במגזר  מוחין  שיתוק  לילדי 
מעניינת  עבודה  ירושלים,  במרכז 
קו"ח  מנצח.  בצוות  ומאתגרת 

rutikvah@gmail.com
[20053571]

דרושים מלמדים לת"ת בירושלים 
0765- פקס:  ג'  ולכיתה  גן  לכיתת 

101-613
[20053542]

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

תתקשר יוסף- 054-7390098
[20053374]

לביצוע  מהבית  לעבודה  פקיד/ה 
אישורי הגעה לאירועים וחתונות, 
נדרש  לא  ביום,  שעות   2-3
למשרד   * לשעה.  ש"ח   35 ניסיון, 
בירושלים  החרדיות  בשכונות 
4,000  ,8:00-12:30 א-ה  מזכיר/ה, 
עסקים  לאיש  בוס  נהג    * ש''ח. 
א-ה 8:30-14:00, 6,000 ברק,  בבני 

ש''ח. קריירה 072-22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

כי ֲ להודיע  הננו  השואלים  "לרבים 
החסידי  הגאטקעס  את  להשיג  ניתן 
שמתאים  והמבוקשים  המעולים 
מחברת  הישראלי  לאקלים  במיוחד 
ונוח  חזק  אמריקאית  גיזרה   NICE

במיוחד" 050-4144190
[20053627]

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]

עסקים 
שנות   15 בעל  מצליח  למפעל 
וותק דרוש משקיע בתנאים נוחים 
חרדית.  בהנהלה  נאים,  ורווחים 

לפרטים נוספים: 052-7641972
[20053575]

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

שלמה
[20053388]

חברות  לקנות  מחפש  משקיע 
וותק  עם  פעילות  לא  בעמ 

0537161091
[20053327]

שיפוצים ובניה 
מוסדות  צביעת  וגבס  צבע  קבלן 
למוסדות  מבצע!  פרטיות,  ועבודות 

לבין הזמנים. 058-3239465
[20053512]

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

8426765
[20051559]

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 

ביום  אשדוד  בחוף  קסיו  שעון  נמצא 

ד'. 053-3124242

[20053628]

לביתר  מי-ם  בנסיעה  מצלמה  אבדה 

יום ד'. 054-8475671

[20053616]

דף היומי בבלי: תמורה לא    דף היומי ירושלמי: ערלה יט    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הי"ח (הענוה)    משנה יומית: אבות א, ד-ה    הלכה יומית:
או"ח תקנד, ו-ח    רמב"ם יומי: ע"ז ד-ו    שו"ע הרב - רב יומי: עא, א-ב  
  דף היומי - זוהר: פקודי, א-יא    חפץ חיים: לה"ר י, יז    העמוד היומי 

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

8:368:378:358:398:388:33סו"ז ק"ש מג"א
9:259:269:259:279:279:23סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:589:599:5810:0110:009:56סוף זמן תפלה מג"א
10:3110:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4312:4412:4312:4512:4512:41חצות היום
13:1613:1713:1713:1813:1813:15מנחה גדולה

19:2319:2019:2319:2119:2219:18שקיעת החמה
זמנים למחר

4:294:304:274:334:324:25עלות השחר
5:135:145:125:165:155:09זמן ציצית ותפילין

6:066:126:036:096:086:05הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-7411367 אהרונוביץ 12   סנטר פארם 054-3987110 אגריפס 40    בני ברק מרפאת אגריפס ירושלים

077-8880390 סופרפארם מינסטור 077-8880830 שנקין 62 מהשעה 19:00עד 24:00 סופר פארם שנקין תל אביב
סופר פארם נווה  8822842 רח' הרצל 11    חיפה נתניה שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 8:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה  סופרפארם 077-8880440 טרומפלדור 56    רמת גן שאנן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון 08:00 עד 01:00    חולון

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: 211.495-
אתמול: 211.475-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-20

תל אביב
30-23

חיפה
29-22

גולן
32-21

טבריה
38-24

גליל
28-17

באר שבע
34-21

אילת
39-27

מזג האויר
נאה

היום - לרוב נאה והטמפרטורות 
יהיו רגילות בעונה.

שלישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

רביעי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

חמישי - נאה עם עליה קלה 
בטמפרטורות.

חמישירביעישלישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



כביש 6: נמלט משוטרים 
במהירות מופרזת וגרם לתאונה

מאת חיים מרגליות

באמ־ אכיפה  פעילות  במהלך 
צעות מכשיר הממל"ז המאתר כלי 
חריגה,  במהירות  הנעים  רכבים 
 6 כביש  על  הנע  פרטי  רכב  נקלט 

במהירות 172 קמ"ש. 
אחרי  בנסיעה  החל  השוטר 
הנהג  אולם  נחשונים  מאזור  הנהג 

והמ־ השוטר  להוראות  נשמע  לא 
הנראה  ככל  בנסיון  בנסיעתו  שיך 
אחרי  הנסיעה  במהלך  להימלט. 
נוסע  הוא  כי  השוטר  הבחין  הנהג 
בצו־ הפרדה  ושטחי  השוליים  על 

בין  חדות  סטיות  תוך  פרועה  רה 
הנתיבים, וסיכון משתמשי הדרך.

כעבור זמן קצר אבד קשר עין 
רכב  כי  דיווח  והתקבל  הרכב  עם 

בכביש  תאונה  עבר  סוג  מאותו 
העין.  ראש  לצומת  בסמוך   444
כי  התברר  הפרטים  בבדיקת 
הרכב שנמלט עבר תאונה עצמית 
שלושה  נכחו  ברכב  נפגעים,  ללא 
צעירים תושבי לוד, הנהג בן ה־25 
שוחרר  ובסיומה  לחקירה  עוכב 
בית  למעצר  מגבילים  בתנאים 

למשך חמישה ימים.

טבח באירוע באפגניסטן: 63 הרוגים 
במתקפה של דאע"ש על חתונה שיעית 
מחבל מתאבד התערבב בין החוגגים שעמדו בצמוד לבמת התזמורת ופוצץ את 

עצמו ^ בהרוגים ילדים רבים
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הכתה  אכזרית  טרור  מתקפת 
באפ־ קאבול  בעיר  הקודם  בלילה 
לפחות  של  למותם  וגרמה  גניסטן, 
 182 של  ולפציעתם  אדם,  בני   63

נוספים. 
'דובאי  באולם  אירע  הפיגוע 
ברובע  הבירה,  בקאבול  סיטי' 
של  מחבל  שיעים.  תושביו  שרוב 
ארגון הטרור דאע"ש נכנס לאולם, 
התערבב בין החוגגים וכשהצליח 
שר־ התזמורת  במת  אל  להתקרב 

לה,  בסמוך  עמדו  מהחוגגים  בים 
פוצץ את עצמו.

עדי ראיה סיפרו שסביב במת 
ונערים  ילדים  עמדו  התזמורת 
"כל  בפיגוע.  נהרגו  וכולם  רבים, 
נהרג",  הבמה  באזור  שעמד  מי 
האבלים,  האורחים  אחד  אמר 
"יתירה מזאת, כמעט כל מי שהיה 
הגברים,  של  בצד  שעה  באותה 
נהרג או נפצע". ממשטרת אפגני־

סטן נמסר כי בפיגוע נהרגו ילדים 
רבים, וכן מספר נשים. 

קי־ דאע"ש  הטרור  ארגון 
למעשה.  אחריות  עצמו  על  בל 
בהודעה שפרסם טוען דאע"ש כי 
המתקפה בוצעה נגד "מרכז שיעי 
העובדה  הוזכרה  לא  אך  גדול", 
כן  כמו  חתונות.  באולם  שמדובר 
שמחבל  לאחר  כי  הארגון  טוען 
מתאבד פוצץ את עצמו בתוך המ־

מכונית  גם  בנוסף  התפוצצה  בנה, 
תופת בסמוך לו. גורמים רשמיים 
את הטענה הזאת, לגבי  אשרו  לא 

מכונית התופת. 
בא־ רב  זעם  עורר  הפיגוע 
הטרור  ארגון  ואפילו  פגניסטן, 
טליבאן פרסם הודעת גינוי, לאחר 
הצהרה  פרסם  השנה  שבתחילת 
כדי  מאמציו  את  יגביר  הוא  לפיה 
ואכן,  באזרחים.  מפגיעה  להימנע 
באחרונה מכוון הטליבאן את המ־

יותר  מדויק  באופן  שלו  תקפות 
האפגניים,  הבטחון  כוחות  נגד 
הפועלים  והאחרים  האמריקאים 
מרכזים  נגד  ופחות  באפגניסטן, 

אזרחיים. 

גאני  אשרף  אפגניסטן  נשיא 
גינה גם הוא את הפיגוע, ואמר כי 
לרחוץ  יכול  אינו  הטליבאן  ארגון 
לא  הם  אם  "גם  כפיו.  בניקיון 
לפ־ יכולים  לא  הם  זה,  את  עשו 

אמר,  מאחריות",  עצמם  את  טור 
במה  נותן  הטליבאן  הכל  "אחרי 

לטרור". 
את  ציטטו  התקשורת  בכלי 
אך  באירוע,  נפגע  שלא  החתן 
המחריד:  בפיגוע  אחיו  את  שכל 
מקרובי  ורבים  אחי,  את  "איבדתי 
לעולם  כבר  "אני  אמר,  וחברי", 
"אני  לדבריו:  מאושר".  אהיה  לא 
אפילו  הצלחתי  לא  וחלש,  מותש 

ללכת להלוויות ההרוגים". 

אחרי שנים של דיונים: גרמניה 
מגדילה את הפיצויים לניצולי השואה

מאת שלמה גרין

שנמש־ התדיינות  לאחר 
ממשלת  מול  שנים  מספר  כה 
הממשלה  אישרה  גרמניה, 
גרמניה  מול  שהוסכם  מתווה 
של  החודשית  הקצבה  להעלאת 
מדובר  בישראל.  השואה  ניצולי 

ב־5,000 ניצולים החיים בישראל 
מגר־ ישירות  פיצויים  ומקבלים 
הקצבה  הסיכומים,  פי  על  מניה. 
בס־ תגדל  ניצול  לכל  החודשית 

כום שבין 100 ל־400 יורו. 
ראש הממשלה בנימין נתניהו 
"אנחנו  כי  ההחלטה  לאחר  אמר 
מקיימים מגעים עם ממשלת גר־

לניצולי  סיוע  תוספת  לתת  מניה 
לתוספות  בנוסף  וזה   – השואה 
ממשלת  נתנו.  שאנחנו  הסיוע 
גרמניה הודיעה לנו עכשיו שהם 
ניצולי  לאלפי  תוספת  ייתנו 
זה  בחודש.  יורו  מאות  שואה: 
האלה  לאנשים  מגיע  זה  חשוב, 
– ואני מודה לממשלת גרמניה".


