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אסטרטגיים  לנושאים  השר 
דו"ח  אתמול  חשף  ארדן  גלעד 
העמוק  הקשר  את  שמציג  מקיף 
והחזית  חמאס  הטרור  ארגוני  בין 
העממית לבין ארגוני BDS הפוע־

לים להחרים את ישראל.
מחקר  על  מתבסס  הדו"ח 
מקיף שבוצע באגף המחקר במש־

הדו"ח  אסטרטגיים.  לנושאים  רד 
ספ־ אנגלית,  בשפות  שיתפרסם 

ועברית  וצרפתית  גרמנית  רדית, 
וגור־ מדיניים,  למנהיגים  ישלח 

על  העולם  ברחבי  פיננסיים  מים 
החרם  ארגוני  כנגד  שיפעלו  מנת 

ויעצרו את המימון לארגוני חרם.
הטרור  ארגוני  הדו"ח:  עיקרי 
ו'החזית  החמאס  הפלסטיניים, 
הח־ פלסטין',  לשחרור  העממית 

עשרות  האחרונות  בשנים  דירו 
לתוך  ובהווה  בעבר  טרור  פעילי 
האזרחית,  החברה  ארגוני  רשת 
על מנת לקדם חרמות נגד ישראל, 
וזאת כחלק מאסטרטגיית המאבק 

הכוללת בישראל.
BDS ארגוני  13 דגם  המחקר 

אותרו  שבתוכם  העולם,  ברחבי 
בעבר  טרור,  ופעילי  מחבלים   30
בכלא,  ישבו  מהם   20 ובהווה. 
טרור  ופעילי  רוצחים  מהם  חלק 
תפקיד,  כיום  שממלאים  בכירים, 
בארגוני  בכיר,  תפקיד  אף  חלקם 

כי  קבעו  בישראל  דין  בתי  חרם. 
הנמצאים  מפעילים  חלק  לגבי 

בדו"ח קיימת מסוכנות ממשית.
במאבק  רואים  הטרור  ארגוני 
האזרחי נגד ישראל מאבק משלים 
הם  זו  ובמסגרת  המזוין,  למאבק 
רואים בקידום חרמות נגד ישראל 
להשמדת  בדרך  נוספת  טקטיקה 

מדינת ישראל.
ארגוני הטרור רואים בארגוני 
החברה האזרחית, ברשות הפלס־
אמריקה  בצפון  באירופה,  טינית, 
לפ־ גידול  בית  אפריקה,  ובדרום 

עיליהם ולפעילותם.
מערכת  על  מצביע  הדו"ח 
קשרים מסועפת וחובקת עולם – 
בין ארגוני הטרור לארגוני החרם. 
ובהם  אותרו  קשרים   100 מעל 
אדם  כוח  משותפים,  קמפיינים 

משותף וסיוע כלכלי.
הדו"ח  השיטה?  עובדת  כיצד 
מורשעים  מחבלים  כי  חושף 
בהם  טרור,  ארגוני  של  ופעילים 
עונשי  שריצו  ישראלים,  רוצחי 
מכהנים  הישראלי,  בכלא  מאסר 
בארגוני  בכירים  בתפקידים  כיום 
דה לגיטימציה המקדמים חרמות, 
נוס־ טרור  פעילי  לצידם  וממנים 
בארגון.  בכירים  לתפקידים  פים 
לשמור  ממשיכים  אלה,  פעילים 
כספיים,  ארגוניים,  קשרים  על 
הטרור.  ארגוני  עם  ואופרטיביים 
מקפידים  הפעילים  אחת,  לא 

לשמור על 'פרופיל נמוך', הסתרה 
ואף  שלהם  הטרור  פעולות  של 
מוסי־ שהם  תוך  הארגוני  שיוכם 

לגיטימיים  מקצועות  לשמם  פים 
כגון 'עיתונאי', 'סופר', 'רקדן' וכו'.

במשרד לנושאים אסטרטגיים 
חרם  שארגוני  לאחרונה  חשפו 
עובדים  ובהם  בדו"ח,  המופיעים 
מימון  מקבלים  טרור,  פעילי 
מיליוני  של  בהיקפים  מדינתי, 
תרומות  באירופה;  ממדינות  יורו 
וגישה  פילנטרופיות;  מקרנות 
מערכות  באמצעות  כספים  לגיוס 

פיננסיות ובנקאיות.
בשנה האחרונה, הודות לפעי־
ולחשי־ המשרד  של  מדינית  לות 

הארגונים,  של  הטרור  קשרי  פת 
הודיעו  באירופה  מדינות  מספר 
כס־ ועצירת  מחודשת  בחינה  על 

פים המועברים לארגוני חרם.
הקשר  של  ההסוואה  שיטת 
לארגוני הטרור הובילה לכך שגו־

רמים מערביים, בעיקר באירופה, 
בעבר  הטרור  בפעילי  רואים 
פעילות  החרם  ובארגוני  ובהווה 
זו  במסגרת  לגיטימית.  אזרחית 

אירופיים  פרלמנט  חברי  נפגשים 
עם פעילי טרור כדי להפעיל לחץ 
דם  עם  מחבלים  שחרור  למען 
סוהר  בבתי  הכלואים  הידיים  על 
נגד  חרמות  לקדם  וכן  בישראל, 

טקטיקת  ממימוש  כחלק  ישראל 
לנושאים  במשרד  בה.  המאבק 
אסטרטגיים מדגישים כי דו"ח זה 
בא "להסיר באופן חד משמעי את 

דו"ח מקיף של המשרד לעניינים אסטרטגיים

פעילים של ארגוני הטרור 'חמאס' ו'החזית 
BDSהעממית' פעילים בשורות ארגוני ה־
30 מחבלים, בהם רוצחים, אותרו  השר גלעד ארדן חושף: במחקר מקיף נמצאו למעלה מ־100 קשרי טרור שונים לארגוני החרם ^
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הישג כלכלי חשוב לנשיא טראמפ

דו"ח התעסוקה בארה"ב הכה את 
התחזיות: 304 אלף משרות חדשות בינואר

הפיקוח על הבנקים ערך תרגיל סייבר 
לשיפור מוכנות הבנקים למתקפה

מאת שלמה גרין

ערך  הבנקים  על  הפיקוח 
המערכת  לכלל  סייבר  תרגיל 
חיזוק  מתהליך  כחלק  הבנקאית, 
ניהול הסיכונים והיערכות לאירוע 
הרקע  במערכת.  להתרחש  שעלול 
התגברות  הנו  הפיקוח  לפעילות 
ואירועי  בכלל  הסייבר  סיכוני 
באר־ המתרחשים  גדולים  סייבר 
שעלולים  בעולם,  פיננסיים  גונים 
בנקאיים  בתאגידים  גם  להתרחש 

בישראל.
היערכות  את  לחזק  במטרה 
האש־ כרטיסי  וחברות  הבנקים 

אירוע  מול  להתמודדות  ראי 
שימוש  עושה  הפיקוח  סייבר 
ועיקרם  פיקוחיים  כלים  במספר 
למערכת  פיקוחיות  הוראות  מתן 
ניהול  הוראת  ובראשן  הבנקאית, 
ניהול  והוראת  הסייבר  הגנת 
אספקה;  בשרשרת  סייבר  סיכוני 
יישום  לאכיפת  תהליכים  ביצוע 
הממשק  חיזוק  בשטח;  ההוראות 
הבנקים  על  והפיקוח  הבנקים  של 
כקו  הלאומי –  הסייבר  מערך  עם 
הגנה נוסף; וכמו כן עריכת תרגיל 
לשנה,  אחת  לפחות  מגזרי,  סייבר 

לכל המערכת הבנקאית.
רבים  נציגים  כלל  התרגיל 
וב־ הבנקאיים  התאגידים  מקרב 

בכל  הסייבר  הגנת  מנהלי  כללם 
האש־ כרטיסי  וחברות  הבנקים 

ראי, מנהלי הסיכונים התפעוליים 
מהמערך  ונציגים  סייבר  וסיכוני 
וכן  זה  בתרגיל  שתורגל  העסקי 

נציג ממערך הסייבר הלאומי.
התרגיל נועד לתרגל בין היתר 
עסקיות  החלטות  קבלת  תהליכי 
סייבר  אירוע  בעת  וטכנולוגיות 
משמעותי ומתפתח, חיזוק ממשקי 
בעת  וחיצוניים  פנימיים  עבודה 
התמודדות  ותרגול  סייבר,  אירוע 
לקו־ מול  גם  סייבר  אירוע  עם 

התרגיל  הבנקאי.  התאגיד  חות 
בפעי־ שונים  למרכיבים  התייחס 

והסביבה  העסקית  הבנקאית  לות 
זה  ובכלל  המשתנה,  הטכנולוגית 
עבודה עם ספקים חיצוניים בחלק 
המהותיות  העסקיות  מהמערכות 
את  לחשוף  שעלולה  הבנק,  של 
התאגיד לסיכונים־סיכוני צד שלי־

עבודה  האספקה;  שרשרת  או  שי 
אירועי  לקוחות;  על־ידי  בדיגיטל 

פישינג של מידע מלקוחות ועוד. 
כרטיסי  וחברות  הבנקים 

התו־ את  לסכם  נדרשו  האשראי 
בארגון  להטמיען  מהתרגיל,  בנות 
ביצוע  כולל  שונים,  באמצעים 
הבנק,  של  עצמאיים  תרגילים 

והעברתן לפיקוח על הבנקים. 
ד"ר  הבנקים,  על  המפקחת 
והדגישה  התרגיל  את  פתחה  בר, 
לקיום  רבה  חשיבות  "ישנה  כי 
התאגי־ על־ידי  סייבר  תרגילי 
תרגילים  לרבות  הבנקאיים,  דים 
בכירים,  הנהלה  דרגי  הכוללים 
אירוע  לניהול  מההיערכות  כחלק 
במשק  להתרחש  שעלול  גדול 
בכלל ובמערכת הבנקאית בפרט; 
אינם  סייבר  סיכוני  וניהול  ערנות 
הסייבר  גורמי  של  האחריות  רק 
של  גם  אלא  בבנק,  והטכנולוגיה 
שכן  בבנק,  העסקיים  הגורמים 
להת־ יכולה  אירוע  של  תחילתו 

עסקיות;  באנומליות  דווקא  בטא 
ניהול  בתחום  המידע  שיתוף 
התאגידים,  בין  הסייבר  סיכוני 
ומערך  הבנקים  על  הפיקוח 
קריטי־שכן  הוא  הלאומי  הסייבר 
ולחזק  להגדיל  יכול  כזה  שיתוף 
תוקפים  נגד  ההגנה  שכבות  את 
ובכך לצמצם את גודלו של אירוע 
והנזק שיתכן ממנו, לכשיתרחש".

מחבלים חמושים בסכינים וקאטר 
הצליחו לחדור מעזה לישראל

מצה"ל נמסר כי חמשת החשודים שנעצרו לא פגעו בגדר 
המערכת ^ החמישה הועברו לחקירת כוחות הבטחון
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במהלך  נתפסו  וקאטר  סכינים 
שזוהו  הפלסטינים  חמשת  מעצר 
המערכת  לגדר  מתקרבים  אתמול 
נמסר  מצה"ל  עזה.  רצועת  בדרום 
לא  שנעצרו  החשודים  חמשת  כי 
החמישה  המערכת.  בגדר  פגעו 

הועברו לחקירת כוחות הבטחון.
הממשלה  ראש  כי  נזכיר 
בבוקר  אתמול  התייחס  נתניהו 
למצב  הממשלה  ישיבת  בפתח 

המכ־ ולהקמת  בדרום,  הבטחוני 
שול שימנע חדירות מעזה. "בסוף 
השבוע התחלנו בהקמת המכשול 
ימנע  המכשול  עזה.  בגבול  העילי 
לש־ מעזה  טרוריסטים  חדירת 

אמר  הקרקע",  לפני  מעל  טחנו 
נתניהו.

להבהיר  מבקש  אני  זה,  "לצד 
– אם בעזה לא ישמרו על השקט, 
בתקופת  גם  החלטות  לקבל  נדע 
בחירות ולא נהסס לפעול", הוסיף 

ראש הממשלה.

ראש עירית טבריה זומם להפעיל 
בעיר תחבורה ציבורית בשבת 

מאת כתב המבשר

הפועל  טבריה,  עירית  ראש 
בשיטתיות לפגוע בקדושת השבת 
את־ הודיע  טבריה,  הקודש  בעיר 
בש־ להפעיל  מתכונן  הוא  כי  מול 
בוע הבא תחבורה ציבורית בשבת.

מתוכננים  התכנית,  פי  על 
מהעיר  באוטובוסים  נסיעה  קווי 
ואל  התחתית  העיר  אל  העילית 

הכינרת.
העיריה  ראש  עשה  בהודעתו, 
במילים  נואל  שימוש  קובי  רון 
המבטא  פסוק,  מתוך  קדושות 
כדי  בשבת,  השביתה  קדושת  את 
ממה  ההיפך  את  בדיוק  לבטא 

שציוותה תורה.
מרנן  שע"י  הרבנים  בוועדת 
ורבנן גדולי ישראל שליט"א למען 
קדושת השבת, קיבלו בכאב גדול 
המאמ־ המשך  על  ההודעה  את 

של  החדש  העיר  ראש  של  צים 
השבת.  בקדושת  לפגוע  טבריה 
אומר  עליה  טבריה,  הקודש  בעיר 
(דף  שבת  במסכת  יוסי  רבי  התנא 
שבת  ממכניסי  חלקי  "יהא  קיח:) 
בטבריא", רומס ראש העיר ברגל 

גאווה את השבת, פוגע בה.
הרב  הרבנים  ועדת  מזכיר 
ההיס־ כי  אמר  גולדקנופף,  יצחק 

ראש  את  תשפוט  היהודית  טוריה 

ראה"מ נתניהו מצהיר: "לא נהסס לפעול בעזה"
ראש הממשלה נתניהו בפתח ישיבת הממשלה, "יש לי מסר לרודנים בטהרן, 

אנחנו יודעים מה אתם עושים ואנחנו יודעים איפה אתם עושים זאת"

ארה"ב קוראת לצבא ונצואלה להדיח את הנשיא מדורו 
רבבות השתתפו בעצרת מחאה שהתקיימה בסוף השבוע נגד המשך שלטונו של מדורו, ובעד הנשיא גוואידו

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הלחץ האמריקאי על נשיא ונ־
וגובר,  הולך  מדורו  ניקולס  צואלה 
אמרי־ גורמים  כי  דווח  ואתמול 
קאים קראו לצבא ונצואלה להדיח 
ולתמוך  מתפקידו  מדורו  את 
של־ גוואידו.  חואן  של  בנשיאותו 
שום אמר סגן הנשיא מייק פנס, כי 
וכי  דבר,  לכל  דיקטטור  הנו  מדורו 
של  לימינו  לעמוד  תמשיך  ארה"ב 
העם בוונצואלה עד שהדמוקרטיה 

תשוב לארצו. 
הוסיף  טראמפ  הנשיא 
בנושא  שנשאל  לאחר  אתמול, 
"בוודאי  כי  עיתונאים,  ידי  על 
על  מונחת  הצבאית  שהאופציה 
אינו  הוא  כי  והבהיר  השולחן", 
של  הרעיון  את  וכלל  כלל  פוסל 
בוונצואלה.  צבאית  התערבות 
זאת, לאחר שבשבוע שעבר נכנס 
ג'ון  לאומי,  לבטחון  הנשיא  יועץ 
לעיתונאות,  לתדרוך  בולטון, 
כשבידיו דפים עליהם היה כתוב 

חיילים   10,000" ברור  באופן 
החזיק  שאותם  לקולומביה", 
הרבות  והמצלמות  הקהל  לכיוון 
הזאת  הפעולה  בחדר.  שהיו 
רשמי  ולא  עבה  כרמז  נתפסה 
שהוא  לכך  טראמפ,  ממשל  מצד 
משמ־ צבאית  לפעולה  נערך 

שכנתה  ונצואלה,  נגד  עותית 
של קולומביה. 

בסוף השבוע השתתפו המונים 
בעצרת מחאה נגד המשך שלטונו 
של  בנשיאותו  ותמיכה  מדורו  של 

אלפים  השתתפו  מנגד  גוואידו. 
הנשיא  של  בראשותו  בעצרת 
האופוזיציה  לטענת  אך  מדורו, 
עובדי  היו  העצרת  משתתפי  רוב 
מדינה ובני משפחותיהם, שחששו 
יאבדו  הם  לעצרת  יגיעו  לא  שאם 

את משרותיהם.

מאת שלמה גרין

נוסף:  הישג  חוגג  טראמפ 
שצפו  נמוכות  תחזיות  לאחר 
בל־ משרות  אלף   165 של  גידול 
האמריקני  התעסוקה  בשוק  בד 
דו"ח  אתמול  התפרסם  בינואר, 

כי  שהעלה  החודשי  התעסוקה 
עמד  החדשות  המשרות  מספר 

על 304 אלף משרות. 
נר־ המשרות  בהיקף  עליה 

התעסוקה  ענפי  במרבית  שמה 
ובמקביל  האמריקני,  במשק 
נרשמה עליה של עשירית האחוז 

הנתון  לשעה.  הממוצע  בשכר 
2018 לנתוני  מצטרף  החיובי 
האמרי־ הכלכלה  כי  עולה  מהם 

מיליון  ב־2.64  התרחבה  קאית 
הגבוה  המספר  חדשות,  משרות 

ביותר מאז 2015. 
טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 

כי  החיובי  הדו"ח  בעקבות  אמר 
עבו־ מקומות   304,000 "הוספנו 

דה, נתון שהפתיע אנשים רבים – 
אך לא אותי. מדובר בינואר הטוב 
ביותר עבור מדד הדאו־ג'ונס מזה 
את  ספק,  ללא  לנו,  יש  שנה.   30

הכלכלה החזקה בעולם".

מאת מרדכי גולדמן

פתח  נתניהו  הממשלה  ראש 
הממשלה  ישיבת  את  אתמול 
להפיכת  בהתייחסות  השבועית 
לק־ ישראל  של  האשראי  דירוג 
 .S&P בוע על ידי סוכנות הדירוג
"עוד הישג לכלכלה הישראלית. 
הדירוג הקודם היה זמני ועכשיו 
זו  לקבוע,  אותו  הפכה  החברה 
בכ־ תקדים  חסרת  אמון  הבעת 
לכלה הישראלית", אמר נתניהו.

ראש הממשלה ציין בהמשך 
המכ־ בניית  תחילת  את  דבריו 

בגבול  החדש  קרקעי  העל  שול 
חדירת  ימנע  "המכשול  עזה, 
טרוריסטים מעזה לשטחנו מעל 
מב־ אני  זאת  ולצד  הקרקע.  פני 

ישמרו  לא  בעזה  אם  לציין,  קש 
גם  לפעול  נהסס  לא  השקט  על 

בתקופת בחירות".
את  נתניהו  ניצל  בהמשך 
הדברים למסר להנהגת איראן, 
בטהרן,  לרודנים  מסר  לי  "יש 

עושים  אתם  מה  יודעים  אנחנו 
אתם  איפה  יודעים  ואנחנו 
דבריו  בסיום  זאת".  עושים 
החלל  לשבוע  נתניהו  התייחס 
הישרא־ החללית  ולשיגור 

"אנחנו  לירח,  הראשונה  לית 
לכוח  ישראל  את  הופכים 
משמע".  תרתי  עולה,  עולמי 
מסר  נתניהו  של  דבריו  לאחר 
סקירה  הוא  אף  אקוניס  השר 
הצפוי  השיגור  על  ראשונית 

של החללית.

ניו־ג'רזי: עיריית קליפטון תשלם פיצוי של 
2.5 מיליון דולר לקהילת 'שומרי תורה'

ההסדר הינו ההחזר הכספי הגדול ביותר במסגרת החוק הפדראלי הקשור 
לשימוש בקרקעות לצורכי דת

מאת א. למל

באמריקה  ישראל  אגודת 
כדי  שנים  כ־10  במשך  פעלה 
תורה'  'שומרי  לקהילת  לאפשר 
לבנות  ג'רזי,  ניו  קליפטון,  בעיר 
את המרכז הקהילתי שלה, כולל 
מנעה  שהעיריה  דבר  כנסת,  בית 
פרוצדו־ של  בטענות  מהקהילה 
אלו  בימים  אזורית.  וחלוקה  רה 
פיצוי  לשלם  העיריה  החליטה 
לקהילה  דולר  מיליון   2.5 של 
המרכז  את  לבנות  לה  ולאפשר 

ובית הכנסת.
לפני  שנפתח  בתיק  מדובר 
כלפי  אפליה  בנושא  עשור 

בעיר.  תורה'  'שומרי  קהילת 
דולר,  מיליון   2.5 בסך  ההסדר, 

  המשך בעמ' ד  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

דיווח: נתניהו בוחן שילוב הבית היהודי ברשימת הליכוד
ראש הממשלה קיים בשבוע האחרון שיחות בנושא, בין היתר עם אישיות בכירה בציונות הדתית הנחשבת 

לבעלת השפעה ^ מנכ"ל הבית היהודי מכחיש ^ ראה"מ נתניהו נגד סער: "התרגיל שלו לא יצליח"
מאת מאיר ברגר

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בנו־ שיחות  האחרון  בשבוע  קיים 
מפלגת  שילוב  של  לאפשרות  גע 
משותפת  ברשימה  היהודי  הבית 
עם הליכוד בבחירות לכנסת ה־21

– כך דווח בערוץ 7. 

על פי הדיווח, בין היתר נועד 
ראש הממשלה עם אישיות בכירה 
בציונות הדתית הנחשבת לבעלת 
הנעשה  על  משמעותית  השפעה 

במפלגת הבית היהודי.
לא־ שהביע  בבכיר  מדובר 

מקורביו  עם  בשיחות  חרונה 
טבעי  הנחשב  למהלך  התנגדות 

מפלגות  של  משותפת  ריצה  של 
הלאומי  והאיחוד  היהודי  הבית 
בבחירות  מאוחדת  ברשימה 

הקרובות.
ניר  היהודי,  הבית  מנכ"ל 
הפרסומים  את  הכחיש  אורבך, 
רשימת  לשילוב  ומתן  משא  על 
המפלגה ברשימת הליכוד לכנסת. 

מקיימת  היהודי  הבית  "מפלגת 
ומ־ מורכב  הליך  האחרון  בחודש 

כדי  ורשימה  יו"ר  לבחירת  עמיק 
ומשפיעה  חזקה  מפלגה  להיות 
ולא מפלגת בת של הליכוד", מסר 

אורבך.
ראש  אמש  טען  כך  בתוך 
הממשלה כי שניים מחברי תנועת 
'הת־ על  וסיפרו  אליו  פנו  הליכוד 
ובמסגר־ סער  גדעון  שרקח  רגיל' 

תו הנשיא ריבלין יטיל את מלאכת 
הרכבת הממשלה על סער ולא על 

נתניהו.
באו  זה.  את  המצאתי  לא  "אני 
בליכוד  אנשים  מ־3־2  יותר  אליי 
אליהם  פנה  שגדעון  לי  ואמרו 
לא  הבחירות  אחרי  להם:  ואמר 
נתניהו,  על  ההרכבה  את  יטילו 
מבקש  ואני  בשימוע  שהוא  יגידו 
את התמיכה שלכם", הדגיש ראש 
הממשלה בראיון שהעניק לאולפן 
במ־ נתניהו  שהקים   'TV 'הליכוד 

התקשורת  כלי  את  לעקוף  טרה 
שלו  "התרגיל  הבחירות.  לקראת 

לא יצליח", הבהיר. 
גורמים בסביבת נתניהו מסרו 
הממשלה  "ראש  כי  מכן  לאחר 
נתניהו פועל על מנת שגדעון סער 
הליכוד.  רשימת  את  יוביל  לא 

ראה"מ נתניהו בתדרוך לשגרירים זרים: 
"חיזבללה למעשה שולטים בממשלת לבנון"

עשרות שגרירים ממדינות העולם המוצבים באו"ם הגיעו לסיור בישראל 
ביוזמת השגריר דנון ^ ראש הממשלה תדרך את השגרירים לפני הסיור בצפון

מאת כתב 'המבשר'

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
שג־ למשלחת  תדרוך  היום  קיים 
בי־ לביקור  שהגיעו  האו"ם  רירי 
בגבול  לסיור  טיסתם  לפני  שראל, 

הצפוני.
"מת־ לשגרירים,  אמר  נתניהו 

התיכון  במזרח  גדול  שינוי  רחש 
של  עלייתה  הוא  הזה  והשינוי 
באיראן  התוקפנית  התיאוקרטיה 
שחותרת לכבוש את המזרח התי־

ולשלוט  ישראל  את  להשמיד  כון, 
בחלקים רבים אחרים בעולם".

אחת  רבות,  שלוחות  "לאיראן 
שהצטרפה  חיזבללה  היא  מהן 
בעצם  זה  לבנון.  לממשלת  עכשיו 
תיאור מטעה – חיזבללה למעשה 
ומשמ־ לבנון  בממשלת  שולטים 

שולטת  שאיראן  היא  הדבר  עות 
בממשלת לבנון", הוסיף נתניהו.

את  להעביר  "חשוב  לדבריו, 
שמ־ כפי   – הזה  העוצמתי  המסר 

שהגיעו  הטרור  מנהרות  את  נענו 

לישראל, נמנע כל תוקפנות מלב־
נון, סוריה או איראן עצמה. אנחנו 
מחויבים למנוע את התוקפנות הזו 
ישראל  על  רק  מגנים  איננו  ובכך, 
שלום  ועל  שכנותינו  על  גם  אלא 

העולם כולו".
אלה  בימים  מארחת  ישראל 
או"ם  שגרירי  עשרות  של  משלחת 
חמישה  בן  לביקור  העולם  מרחבי 
ימים. השגרירים ביקרו בימים האח־

רונים בירושלים ויבקרו היום באחת 
  המשך בעמ' דממנהרות חיזבללה בגבול הצפוני.
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בשליחות הטרור הפלסטיני 
לנושאים  המשרד  אתמול  שפרסם  המעמיק  המחקר 
אסטרטגיים על ארגוני BDS, אושש את מה שהיה ברור וידוע. 
של  וחדשה  חדישה  התגלמות  הם  ישראל  על  החרם  ארגוני 
אבחנו  מכבר  זה  יוקדת.  אנטישמיות  ישנה  פתולוגית  תופעה 
כדי  פעלה  שבעבר  שהאנטישמיות  והיסטוריונים  חוקרים 
שינתה  הומניזציה)  (דה  קיומם  זכות  את  היהודים  מן  לשלול 
את הטקטיקה שלה, מסיבות של ייעול המאבק, לשלילת זכות 
היעד  אבל  ישראל  מדינת  של  שלה)  הלגליזציה  (אי  הקיום 
מזכירים  הם  אם  היהודים.  השמדת  כשהיה  נותר  האסטרטגי 
בכל זאת את שואת היהודים, הרי אין זאת אלא כדי להאשים 
היהודים  של  הזוועה  לתעמולת  שנכנעו  העולם  מדינות  את 
ופיצו אותם במדינה שאין להם שום זכות עליה ותוך כדי נישול 

תושבי הארץ הערבים. 

על  אסטרטגיים  לנושאים  משרד  חוקרי  את  לשבח  יש 
שבמדגם של 13 ארגוני BDS ברחבי העולם, חשפו בהנהגתם 
מהם   20 מהם  ובהווה,  בעבר  טרור  ופעילי  מחבלים   30
וטוב  בכירים.  טרור  ופעילי  רוצחים  משוחררים,  אסירים 
בכמה  המחקר  ממצאי  את  לפרסם  שהורה  ארדן  השר  עשה 
ארגוני  שהרי  בעולם.  לארגונים  למנהיגים  ולהעבירם  שפות 
ניזונים  באירופה,  ממדינות  ביותר  נדיב  למימון  זוכים  החרם 
מתרומות מקרנות פילנטרופיות ונחשבים ללקוחות מועדפים 
בבנקים בין־לאומיים. המבחן שלהם, עם הסרת הלוט מאחורי 
ממאה  (יותר  האמיצים  הקשרים  מערכת  וגילוי  פעילותם 
החרם  שארגוני  ההכרה  יהיה  משותפות),  ופעולות  קשרים 
אינם מונעים על ידי הרצון לסייע לפליטים הפלסטינים אלא 

לחסל את מדינת יהודים 

אבל לא חיונית פחות מהנסיון לגלות בעולם את פרצופם 
היהודים  את  לשכנע  המטרה  היא   ,BDS קבוצות של  האמתי 
בעולם ואת הישראלים בארץ ובחו"ל שארגוני החרם משמשים 
להניח  לנו  מותר  ישראל.  את  להשמיד  למבקשים  פלטפורמה 
כי כל אלה שקשורים לארגוני החרם, משתפים אתם פעולה, 
מלשינים  ומשמשים  ובהרצאות  בפרסומים  בהם  תומכים 
וחוקרים שלהם. חבורה גדולה ובה מרצים בכירים באקדמיה, 
פעילי תרבות, עיתונאים, סופרים, פעילים פוליטיים ארגונים 
קיצוניות  אדם  זכויות  קבוצות  שתיקה,  שוברים  בצלם,  כמו 
לדעת  בלי  זאת  עושים  החדשה,  הישראלית  הקרן  ואפילו 
במדיניות  שינוי  להביא  כוונתם  אם  גם  אותם.  שמנצלים 
ישראל, להביא לסיום הכיבוש, לעקר את החשש מפני מדינה 
אחת, עליהם לדעת כי החרם אינו פועל מתוך אהבה לערבים 

אלא מתוך שנאה גדולה ליהודים. 

יתכן שחוגים אלה יטענו עתה כי עצם פרסום הדין וחשבון 
יאחזו  אמנם  אם  בחירות.  בתקופת  פוליטיות  למטרות  נועד 
שלמרבה  עצמית,  בשנאה  נגועים  הם  כי  הוא  אות  זה  בטיעון 

הצער היא תכונה של יהודים שונאי עמם. 

פריי־ֶמִרי
תיפתח  בכל  הכל  מלחמת 
בעוד יממה בדיוק בפריימריז 
שבהן תיבחר ותעוצב רשימת 

הליכוד לכנסת.
ראש  להקל  אפשר  אי 
הללו.  הפנימיות  בבחירות 
אין מדובר רק בקרב פרסונלי 
שרוצים  אנשים  חבורת  בין 
במקום  הימצאם  את  לוודא 
למרות  שמסתמנת  במה  טוב 
הכל כמפלגת השלטון הבאה. 
התוצאה שתושג תצביע יותר 
משמעו־ דברים  שני  על  מכל 

תיים: כוחו של נתניהו בסיעה 
לה  זוכה  שהוא  האמון  ומידת 
המסתמנים  יורשיו  ובמקביל 
את  לפנות  יאלץ  שבו  ביום 

כסאו.
את־ טרח  הממשלה  ראש 
אנ־ כי  בתוקף  להכחיש  מול 

חיסול  רשימות  מפיצים  שיו 
יאמין  פתי  רק  כי  אם  מטעמו 
כי נתניהו אינו בוחש בקדרה 
ואינו עושה כל אשר לאל ידו 
או  מתנגדיו,  רגלי  את  לדחוק 
מצ־ הרחק  כלפיו,  האדישים 

מרת הרשימה.
המרוץ  הוא  מכל  מסקרן 
האיש  את  סער.  גדעון  של 
שנטל פסק זמן ושב להסתער 
כתפיים  קידמו  הסיעה  על 
בחשדות  מגובות  קרות, 
הממשלה  ראש  מצד  כבדים, 
כמי שכביכול רקח קנוניה עם 
נשיא המדינה על מנת להביא 
לכך שלא נתניהו יהיה האיש 
שעליו תוטל מלאכת הרכבת 
התוצאה  אם  גם  הממשלה, 

תחייב זאת.
לחלוטין  כמעט  ברור 
הכל  יעשו  ואנשיו  שנתניהו 
רגליו  את  לדחוק  מנת  על 
של סער ומסקרן יהיה לדעת 
או  בידם  יעלה  זממם  האם 
במרכז  הטובים  שהקשרים 
סער  זנח  לא  אותם  המפלגה 
של  בחירה  לו.  יעמדו  לרגע 
הראשונה  בחמישיה  סער 
עלולה להיות לא פחות ממכה 

כואבת לנתניהו ולמעריציו.
שה־ אדלשטיין,  יולי  גם 

על  רענן  עץ  כל  תחת  צהיר 
מכבר  זה  שנערכה  סולחה 
לע־ יאלץ  נתניהו,  לבין  בינו 

את  לוודא  כדי  קשות  מול 
בתווך  בצמרת.  הטוב  מקומו 
ישראל  השרים  אלו  יהיו 
שמבקשים  ארדן  וגלעד  כץ 
לוודא בכל דרך את בכירותם 
עי־ לוטשים  כשהם  הבולטת, 

ניים גלויות למאבקי הירושה 
ביום שאחרי.

בלילה  שתוכרז  התוצאה 
(אם  לרביעי  שלישי  שבין 
רות  מּוכָּ תקלות  תהיינה  לא 
רק  להיות  עשויה  וצפויות), 
מהלכים  לסדרת  הפתיח 
במיזוגים  להסתיים  שיכולה 
סי־ לבין  הליכוד  בין  שונים 

עות נוספות. המהלכים הללו 
ייגנזו  או  וגידים  עור  יקרמו 
שיתרח־ לתהליכים  בהתאם 

הכביש,  של  השני  מעברו  שו 
בזירת השמאל.

ְּפרֹו־פרץ
לפני  אלו  בימים  בדיוק 
נדדתי  שנים  ושלוש  עשרים 
לה־ כדי  קטיף  גוש  חולות  אל 
דמותו  אחר  מקרוב  תחקות 
של רפי פרץ, טייס במילואים 
שגם עמד בראש 'ישיבת הס־

דר' מקומית.
אסון  לאחר  מיד  היה  זה 
את  שהסעיר  המסוקים 
קיפחו  ובמהלכו  המדינה 
ושלושה  שבעים  חייהם  את 
אל  דרכם  שעשו  חיילים 
יסעור  מסוקי  בשני  הלבנון 
האיש  את  בזה.  זה  שהתנגשו 
מצאתי  לא  תרתי  שאחריו 
הטייסת  אל  הוזעק  הוא  שכן 
בעקבות האסון. במקום זאת, 
ועם  תלמידים  עם  שוחחתי 
פרופיל.  לו  ובניתי  שכנים 
לאישור  הוגשה  כשהכתבה 
בתוקף  אסרה  היא  הצנזורה, 
ונאל־ המלא  שמו  פרסום  את 
צתי להסתפק בשם פ' בלבד.

לוהק  השנים  במרוצת 
הרב  לתפקיד  פרץ  רפי  הרב 
הוא  ואתמול  הראשי  הצבאי 
היהודי  הבית  ידי  על  נבחר 
המפלגה  בראש  לעמוד 
שעברה  לאומית  הדתית 
המשבר  לנוכח  עזה  טלטלה 
פרישתם  עם  אותה  שפקד 
והמשפטים  החינוך  שרי  של 
חדשה  מפלגה  לטובת  ממנה 

שהקימו.
להיווכח  יהיה  מעניין 
יום  של  בסופו  ייראה  כיצד 
קצין  בין  האלקטורלי  הקרב 
קצין  לבין  מטכ"ל  בסיירת 

בטייסת.

פרו־בונוס
נשמעה  ארגעה  צפירת 
בכל  הלבן  מהבית  אתמול 
המסתמנת  לפרישה  הקשור 
מש־ ארה"ב  צבא  כוחות  של 

טחה של סוריה.
טר־ דונלד  ארה"ב  נשיא 
מאפ שהעניק ראיון נדיר לר־

כאומר  צוטט  האס.בי.סי  שת 
לתכנון  שבניגוד  יתכן  כי 
האמריקנים  יאלצו  המקורי 
על  זמן  יותר  בשטח  להישאר 
לישראל  הגנה  לספק  מנת 

מפני התכניות האיראניות.
לשמע  העולצים  על  לבי 
הראשונית  טראמפ  הכרזת 
יש־ של  משבתה  על  ששחקו 

ראל לשווא.

על רקע הסקרים האחרונים: 

דיווח: גנץ סירב להצעה של 
לפיד לרוטציה ביניהם 

על פי הדיווח, גנץ מסרב להצעת הרוטציה של לפיד אך מוכן להתחייב שבמידה 
והוא ירכיב את הממשלה תיק החוץ ילך ללפיד

מאת מאיר ברגר

מגעים לאיחוד משמאל: אחרי 
ליש־ 'חוסן  מפלגת  של  החיבור 
בראשות  תל"מ  מפלגת  עם  ראל' 
של  במפלגתו  יעלון,  בוגי  משה 
כדי  האחרונים  בימים  פועלים  גנץ 
לפיד  יאיר  עם  דומה  חיבור  ליצור 

ומפלגתו יש עתיד. 
הדבר  האחרונים  בשבועות 
היה נראה בלתי אפשרי מצידו של 
ערוץ  דיווח  אתמול  אולם  לפיד, 
ללכת  נכונות  מראה  לפיד  כי   20
למהלך של איחוד אך תמורת קב־
לת רוטציה על התפקיד הראשון.

על פי הדיווח, סלע המחלוקת 
של  דרישתו  הוא  הצדדים  בין 
במידה  גנץ  עם  לרוטציה  לפיד 
תוטל  המשותפת  המפלגה  ועל 
ידי  על  הממשלה  הרכבת  מלאכת 
דווח,  כך  לפיד,  המדינה.  נשיא 
ממשלה  כראש  יכהן  שגנץ  מוכן 
בשנתיים הראשונות והוא יחליפו 

בשנתיים הנותרות. 
מסרב  גנץ  הדיווח,  פי  על 
אך  לפיד  של  הרוטציה  להצעת 
יר־ והוא  שבמידה  להתחייב  מוכן 

ילך  החוץ  תיק  הממשלה  את  כיב 
לשריין  מוכן  גנץ  בנוסף,  ללפיד. 
בעשי־ מקומות  ארבעה  ללפיד 

בעשיריה  חמישה  הראשונה,  ריה 
נוספים  מקומות  וארבעה  השניה 

בעשיריה השלישית.
אמר  האחרון  השבוע  בסוף 
עפר שלח, יו"ר סיעת יש עתיד, כי 
לבין  לפיד  יאיר  מפלגתו  יו"ר  בין 
בני גנץ מתקיימות שיחות, וההכ־
רעה תיפול בשבועיים הקרובים.

התמונה  על  להסתכל  "צריך 
עניינים  גם  ויש  מפוכח,  באופן 
מהותיים. אנחנו יודעים מה אנחנו 
שנים  ארבע  כבר  לציבור  מציגים 
צריך  וחיבור  התחומים,  בכל 
מוסכ־ קווים  על  מבוסס  להיות 
השלטונית  האלטרנטיבה  מים. 
המבוססת ביותר בישראל היא יש 
והיא  לפיד,  יאיר  בראשות  עתיד 
שמבקש  מי  את  להוביל  צריכה 
להחליף את השלטון", אמר שלח.

ממשיכים  בליכוד  במקביל 
הקואליציה  יו"ר  גנץ.  את  לתקוף 
במהלך  הבהיר  ביטן  דוד  לשעבר 
סוף השבוע האחרון כי הוא בטוח 
לא  גנץ  בני  לשעבר  הרמטכ"ל  כי 
וכני־ הימין,  במחנה  לפגוע  יכול 
את  מפלגת  רק  לפוליטיקה  סתו 
השמאל. "מצדי שגנץ יביא עוד 20
רמטכ"לים, אף אחד לא יכול לה־

תמודד עם ראש הממשלה בנימין 
נתניהו בתחום הבטחון", אמר.

מנאום  נפגע  לא  הימין  "גוש 
גנץ, הוא מפלג את השמאל... אני 
לשא־ לענות  יתחיל  שגנץ  מחכה 
באולפנים  ויישב  עיתונאים  לות 

שכתבו  מסרים  להקריא  במקום 
לו".

לסוגיית  גם  התייחס  ביטן 
לק־ המפלגות  בין  החיבורים 

עם  יחד  כי  ואמר  הבחירות,  ראת 
ית־ הוא  בליכוד  נוספים  בכירים 

"כל  הימין.  במחנה  לחיבורים  נגד 
אחוז  את  יעברו  הימין  מפלגות 
לא  שכחלון  מצדי  אבל  החסימה, 

יעבור אותו", אמר ביטן.

הרב הצבאי הראשי לשעבר רפי פרץ נבחר ליו"ר הבית היהודי
המועצה הציבורית החליטה להמליץ על מינויו של תת אלוף במיל' הרב הצבאי הראשי לשעבר רפי פרץ 
לתפקיד יו"ר מפלגת הבית היהודי ^ נתניהו קרא לבית היהודי להתאחד עם 'האיחוד הלאומי' ו'עוצמה 

לישראל' כדי למנוע אובדן מנדטים לגוש הימין 

מאת מאיר ברגר

לבחירת  הציבורית  המועצה 
הח־ היהודי  הבית  למפלגת  יו''ר 
תת  של  מינויו  על  להמליץ  ליטה 
הראשי  הצבאי  הרב  במיל'  אלוף 
יו"ר  לתפקיד  פרץ  רפי  לשעבר 

מפלגת הבית היהודי.
המועצה  בידי  נבחר  פרץ 
הציבורית לאחר דיונים מעמיקים 
והליך בחירה ארוך וקפדני שכלל 

מעל ל־70 מועמדים.
מרכז  לאישרור  יובא  מינויו 

 ,20:30 בשעה  היום  המפלגה 
היהודי  הבית  רשימת  עם  ביחד 
מרכז  בידי  שתיבחר  ה־21  לכנסת 

המפלגה.
פרץ בן ה־63 כיהן כרב הצבאי 
ראש  שימש  לכן  קודם  הראשי, 
המכינה הקדם־צבאית 'עצם' והיה 

טייס מסוקים בחיל האוויר.
בגוש הימין בירכו על בחירתו 
בנימין  הממשלה  ראש  פרץ.  של 
יו"ר  תפקיד  על  בירכו  נתניהו 
להתאחד  לו  וקרא  היהודי  הבית 

ו'עוצמה  הלאומי  האיחוד  עם 
קורא  הממשלה  "ראש  לישראל'. 
מנת  על  לפעול  היהודי  לבית 
הלאומי'  'האיחוד  עם  להתאחד 
למנוע  כדי  לישראל'  ו'עוצמה 
מה  הימין,  לגוש  מנדטים  אובדן 
ממשלת  להקמת  להביא  שעלול 

שמאל", נמסר מהליכוד.
ח"כ  הלאומי  האיחוד  יו"ר 
הוא  אף  בירך  סמוטריץ'  בצלאל 
על  עמו  לסכם  וקרא  בחירתו  על 

ריצה משותפת. 

רבים  אתגרים  נכונו  "עוד 
בימים  ובע"ה  הזה  הגדול  לציבור 
הקרובים נצא לדרך משותפת של 
כתיבת הפרק הבא בעשיה ובהש־

הדתית  הציונות  של  הרחבה  פעה 
על עם ישראל", אמר.

איתי  לשבת  לך  קורא  "אני 
עקרונות  על  ולסכם  מחר  כבר 
יתר  ושל  שלנו  המשותפת  הריצה 
הכוחות בימין. היום יותר מתמיד 
ח"כ  הוסיף  לסמוך",  מי  על  יש   –

סמוטריץ'.

מתמודדים עם מחלות החורף:

יש להגביר את צריכת הבקר על מנת למנוע 
אנמיה זמנית שמביאה השפעת בעקבותיה

חוגגים,  החיידקים  החורף  בסערת 
קופות החולים עמוסות לעייפה והתורים 
בבתי המרקחת מתארכים. יש שנדבקים 
כל  על  אך  יותר,  מחוסנים  ויש  בקלות 
ויראליות,  מחלות  ולהיזהר:  לדעת  אחד 
הגוף  את  מחלישות  בכללן,  והשפעת 
ועלולות לגרום למצב של אנמיה זמנית.

אומרות  טוב",  לאכול  צריך  "חולה 
הסבתות, והן צודקות בהחלט – אבל לא 
רק הוא. החכם עיניו בראשו, והקפדה על 
תזונה נכונה תחסן את הגוף מהידבקות 
שה־ מי  מיותר.  סבל  ותחסוך  במחלה 
יעשה  המחיר,  את  ושילם  בענין  תרשל 
כדברי הסבתות כדי להחיש את ההחל־
מה. על מנת לחזק את הגוף ולסייע לו 
להתמודד עם המחלה בלי להישאר עם 
המכילה  תזונה  על  להקפיד  יש  נזקים, 
מקורות עשירים בברזל, עדיף ממקורות 
בגוף  נספג  הוא  שכן   – החי  מן  הבאים 
המגיע  ברזל  מאשר  יותר  רבה  ביעילות 

מן הצומח. 
המקורות  ברשימת  בולט  מאכל 
המומלצים הוא בשר הבקר, אשר מלבד 
גם  הוא   – שבו  הגבוהים  הברזל  ערכי 
אחרים,  ממקורות  ברזל  לספיגת  מסייע 
ובכך מרים את תרומתו לגוף בכפל כפ־
ליים. מומחי רפואה מדריכים לשלב את 
הבקר לעיתים קרובות בתפריט השבועי, 

החולים  עבור  התדירות  את  ולהגביר 
העונתיים.

המ־ המותג  'נתח',  של  הבקר  בשר 
פורסם, הוא בקר איכותי במיוחד המציג 
הבקר  משמעותיים:  יתרונות  של  שורה 
שבשרם  בלבד,  צעירים  מעגלים  מיוצר 
שי־ נעשה  במיוחד;  ועסיסי  אדום  רך, 

עדרי  על  הנמנים  בעגלים  ורק  אך  מוש 
המובחרים  הזנים   – וההרפורד  האנגוס 
כולנה,  ועל  הבקר;  ארץ  שבאורוגוואי, 
הרב  של  המהודרת  הכשרות  חותמת 
כל  על  הקפדתו  אשר   – שליט"א  רובין 
החומרות הקיימות הופכות את השגחתו 

למקובלת על כלל העדות והחוגים.

לקראת איחוד בימין?

נתניהו מבקש: שלושה שריונים 
במקומות נמוכים ברשימת הליכוד

מאת מאיר ברגר

להוביל  הנסיונות  רקע  על 
ליש־ 'חוסן  מפלגת  בין  לאיחוד 
של  עתיד  ויש  גנץ  בני  של  ראל' 
יאיר לפיד, צפוי הליכוד להוביל 

איחוד מפלגות מימין.
מתפקדי  בפני  תובא  מחר 
לשלושה  רה"מ  הצעת  הליכוד 
בר־ נמוכים  במקומות  שריונים 

שימת הליכוד.
ראש הממשלה נתניהו שיגר 
מכתב למתפקדי הליכוד בו כתב 

כי "אני משוכנע שהדבר הכרחי 
לנצח  סיכויינו  את  להגדיל  כדי 
בשריונים  מדובר  בבחירות". 

במקומות 21, 28 ו־36. 
אישר  אחדים  שבועות  לפני 
של  הצעתו  את  הליכוד  מרכז 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
המפל־ רשימת  הרכבת  לשיטת 

גה לכנסת ה־21.
הצעתו של נתניהו, שעוררה 
מהחברים,  חלק  בקרב  תסיסה 
של 63 אחוזים  זכתה לתמיכתם 

מקרב המשתתפים בהצבעה.

אושר  ההצעה  במסגרת 
במקום  מועמד  לשריין  לנתניהו 
הובהר  זאת  עם  ברשימה.  ה־21 
תובא  לשיריון  נוספת  הצעה  כי 
לפני  הצורך  במידת  לאישור 
מבקש  כאמור,  כעת,  הבחירות. 
שלושה  לשריון  אישור  נתניהו 

מקומות נוספים. 
שרת  הבהירה  לאחרונה 
במידה  כי  שקד  המשפטים 
ייעשה  משמאל  איחוד  ויהיה 
מפלגות  לאיחוד  גם  מאמץ 

מימין.

גבעת זאב מתרחבת, ועמה גם 
הביקוש לתחבורה הציבורית 

חברי המועצה החרדיים ייפגשו מחר עם יועץ משרד התחבורה למגזר החרדי 
הרב שלמה רוזנשטיין

מאת מאיר קליין 

זאב  בגבעת  הבניה  תנופת 
עמה  הביאה  לירושלים,  הסמוכה 
חדשות  חרדיות  משפחות  מאות 
גובר  גם  לכך  ובהתאם  ליישוב, 
הציבורית,  לתחבורה  הביקוש 
הקווים  של  התדירות  בעיבוי  הן 
בפתי־ והן  לירושלים,  הקיימים 
לריכוזים  חדשים  קווים  של  חתם 
השבוע  בימות  אחרים,  חרדיים 

ובמיוחד בערבי ובמוצאי שבתות. 
חברי  החליטו  האמור,  לנוכח 
בנו־ לפעול  החרדיים  המועצה 
פנו  הם  כך  ולשם  רב,  במרץ  שא 
משרד  וליועץ  התחבורה  למשרד 
הציבורית  לתחבורה  התחבורה 
רוז־ שלמה  הרב  החרדי,  במגזר 

והזמין  לפנייתם  שנענה  נשטיין 
אותם לפגישה שתקיים אי"ה מחר 

במשרד התחבורה. 
בראש הנציגות החרדית במו־
עצה יעמוד מחזיק תיק התחבורה 
בריזל,  שלמה  הרב  הציבורית 
לתפקיד  התמנה  שבאחרונה 
כל  את  לבצע  בכוונתו  כי  והבהיר 
פעולה  בשיתוף  בנושא  המהלכים 
החר־ הנציגים  חבריו,  עם  הדוק 

דיים הנוספים במועצה. 

תולים  זאב  בגבעת  התושבים 
האמורה,  בפגישה  גדולות  תקוות 
התחבורה  שבמשרד  ומקווים 
והנחיצות  הצורך  את  יבינו  אכן 
התחבורה  מערך  בעיבוי  הגבוהה 

הציבורית. 
"אנחנו נמצאים כבר כיום במ־

צב טוב בהרבה ממה שהיה בעבר 
בכל הקשור לתדירות הקווים לי־

רושלים", אומרים במועצת גבעת 
שהמשפ־ לזכור  צריך  "אבל  זאב,, 
חות שהגיעו לכאן בשנים האחרו־

נות הולכות וגדלות בלי עין הרע, 
חרדיות  משפחות  נוספות  ועליהן 
החדשות  בשכונות  הן  חדשות, 
האיילות',  ו'גן  זאב',  גבעת  'רמת 

והן בגבעת זאב הוותיקה. 
  המשך בעמ' ד
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מצ'ינג של שמחה 

הרב י. טוורסקי ביטוי הולם |

בשבת קודש האחרונה בירכו את חודש 
אדר הראשון הבא עלינו לששון ולשמחה. זו 
גם תזכורת מרנינה לכולם, להתכונן ולהיערך 
מרבין  אדר  "משנכנס  של  הפסוקה  להלכה 

בשמחה".
כעת  כבר  נחפזים  המדרשות  בתי  גבאי 
לתלותו  כדי  ה'משנכנס'  שלט  את  לחפש 
הכנסת  בית  בכותל  לשמחה  שיתנוסס 
כל  מתבקש  ובמקביל  תורה,  ישראל  כמנהג 
ואת  עצמו  את  ולהזכיר  לזכור  ואחד  אחד 
כל סובביו את ההלכה הזו, אותה יש לקיים 
מצוה,  כל  שמקיימים  כפי  רבה  בשמחה 

הלכה או מנהג.
השנה פועל הדבר גם על תקן 'מצ'ינג' – 
הכפלה. כפי המנהג הרווח כיום בכל תפוצות 
ישראל לערוך מצ'ינגים כיד ה' הטובה על כל 

קהילה וקהילה בישראל.
מוכפלת  'אדר'  חודש  שמחת  אף 
בעילום  החפצים  לב  נדיבי  ידי  על  השנה 
מקדמת  קבעו  אשר  ישראל  מאורי   – שמם 
אותו  החודש  יהיה  הוא  אדר  שחודש  דנא 
קביעות  עבור  צורך  שנוצר  בעת  מעברים 

השנים לפי החשבון.
שני   – לתושיה  כפליים  חוגגים  השנה 
אדרים עתירי שמחה ועמוסי ששון עומדים 
סלים  מהם  שנמלא  מצפים  בפתחנו, 

נשכיל  רק  אם  השנה,  לכל  שמחה  גדושים 
ה'  כרצון  לבב  ובטוב  בשמחה  זאת  לעשות 

ויריאיו.
ישנן חצרות קודש בהן נהגו לזמר שירות 
ורקידות מיוחדות של פורים, במשך החודש 
אלו  שירים  על  אף  כצפוי,  זו,  בשנה  אדר. 
בעזרת  יושמעו  והם  המצ'ינג  כללי  חלים 
יבלו  אשר  עד  תמימים  חודשיים  במשך  ה' 

שפתותיכם מלומר די די די.
והמשכיל בעת ההיא לא יידום ולא יפסוק 
לו  שכל  שעיני  מי  השמחה.  מפתגמי  לרגע 
כמה  עד  היטב  יודע  אמת  לצדיקי  ודבוק 
ומאידך,  ה',  עבודת  עבור  השמחה  חיונית 
עד כמה מהווה השמחה כסדין אדום בעיני 
השטן עד כי הוא מוכן להניח את כל העולם 
כולו בצד ולעזוב את כל עסקיו למען מטרה 
היהודי  של  שמחתו  את  להפריע  בלבד –  זו 

הרוצה לעבוד את בוראו.
היהודי  באזני  לוחש  רע,  יצר  אותו 
בתחילת אדר ראשון: 'אוי, השנה נתגלגל עם 
ירחים  שני  הפורימיים  הניגונים  ועם  ה'אדר' 
תמימים עד אשר ייצא מאפכם...' – אך אנו 
נלחש לו בקול גדול: אל תהיה אוויל וכסיל. 
אדרבה, אזור בשמחה חלציך וחגור בששון 
צידה  ותהיה  תלווך  תמיד  זו  שמחה  מתניך, 

לדרכך.

מאת סופרנו הצבאי

במשרד  ותפר  גבולות  מנהלת 
האח־ חמישי  ביום  החלה  הבטחון 
רון את הקמתו של המכשול העילי 

בגבול רצועת עזה.
המ־ תוואי  על  יוקם  המכשול 

באורך  יהיה  התת־קרקעי,  כשול 
כ־6 של  לגובה  ויתנשא  ק"מ   65

העילי  המכשול  תוואי  מטר. 
למכשול  המערבי  בחלקו  יתחבר 
לחוף  בסמוך  שהוקם  החדש  הימי 
'כרם  למעבר  עד  ויגיע  זיקים, 
מבוצעת  המכשול  הקמת  שלום'. 
במינה־ הבטחון  משרד  על־ידי 

אגף  בשיתוף  ותפר  גבולות  לת 

הנדסה ובינוי.
גדר  הינו  העילי  המכשול 
שהותאמה  וחזקה  אינדוקטיבית 
המ־ בטחוניים.  לאיומים  במיוחד 

'שעון  לגדר  דומה  העילי,  כשול 
חול' שהוקמה בגבול מצרים, הינו 
בעל שיפורים משמעותיים וכולל 
משקלו  חדשניים,  בטחון  מרכיבי 
של  טון  אלף  לכ־20  יגיע  הכולל 

פלדה מגולוונת.
מינהלת  ע"י  יתוחזק  המכשול 
נוסף  מרכיב  והינו  ותפר,  גבולות 
עזה,  עוטף  יישובי  על  בהגנה 
הימי,  המכשול  את  בתוכו  הכולל 
מחבלים  לחדירת  מענה  שייתן 
התת  והמכשול  ממערב,  הים  דרך 

ונו־ הרצועה  את  שמקיף  קרקעי 
טרור  מנהרות  חפירת  למנוע  עד 
על  העבודות  ישראל.  לעבר 
יימשכו  התת־קרקעי  המכשול 
העי־ הגדר  על  לעבודות  במקביל 

הפרויקט  יושלם  ובסיומם  לית 
במלואו.

ותפר  גבולות  מינהלת  ראש 
במשרד הבטחון תא"ל ערן אופיר, 
את  חמישי  ביום  "התחלנו  ציין 
הסופי  המרכיב  על  העבודות 
רצועת  בגבול  המכשול  בפרויקט 
ומותאם  ייחודי  המכשול  עזה. 
וייתן  מהרצועה  לאיומים  במיוחד 
לש־ כניסה  למניעת  מירבי  מענה 

טח ישראל".

החלה הקמת גדר משוכללת 
בגבול רצועת עזה

הגנה על יישובי עוטף עזה

החלה הקמת המכשול העילי בגבול רצועת עזה ^ המכשול החדש יתנשא לגובה של 6 מטרים ומשקלו הכולל יגיע 
לכ־20 אלף טון פלדה מגולוונת

/  יונתן ליפשיץ מאחורי הכותרות

אפקט גנץ: "אם היה מכין את צה"ל לצוק איתן 
כמו שהכינו אותו לנאום – היינו מנצחים"

הפרשן בן כספית טוען כי האסטרטגיה של בני גנץ, עד עכשיו, היא הצלחה מסחררת ^ האם יוביל למהפך? "הוא 
נורא רוצה להיות ראש ממשלה – אבל אין לו את זה", טוען ד"ר חיים משגב 

מושל־ היתה  גנץ  בני  של  הפתיחה  נקודת 
סביבו,  השקט  את  שקידשה  האסטרטגיה  מת. 
הגישה  הפתיחה,  ליריית  המדוקדקת  ההכנה 

לדיאלוג הפוליטי בין המפלגות.
במא־ התחקה  כספית  בן  הפוליטי  הפרשן 

של  עלייתו  אחר  האחרון  השבוע  בסוף  מרו 
גנץ. לטענתו, הוא צמח עם כפית של זהב. "גנץ 
"במדד  טוען.  הוא  למדי",  חלש  רמטכ"ל  היה 
 ,(90 (ציון  מושלם  הכמעט  הרמטכ"ל  איזנקוט, 
שלו  הבעיות  אחת   .60 איכשהו  מגרד  היה  גנץ 
מצוע־ בעיניים  כולם  בו  הביטו   7 שמגיל  היא 
האלה  הנתונים  עם  אתלטי.  מאוד,  גבוה  פות. 
לא צריך להזיע ולא צריך לעבוד. ואכן, גנץ לא 
מזיע. אפילו בגני התערוכה, אחרי שנואם החי־

שם  עמד  גנץ  מים,  נטף  ביטון  מיכאל  שלו  מום 
בשלווה סטואית, רגוע ומצוחצח. כשאתה נראה 

כמו גנץ, הדברים מסתדרים מאליהם. 
הק־ גם  ולטובתו.  לו  קרה  הכל  אפס  "מגיל 

מקרים,  צירופי  של  שרשרת  הצבאית.  ריירה 
קצינים  מנפילת  שנבעו  קידומים  טעויות, 
הגרלת  וכמובן,  מחדל  ברירות  ממנו,  ראויים 
הרמטכ"לות.  את  לו  שהעניקה  הגדולה  הלוטו 
אין לו דרייב, אין לו זרם בעיניים, הוא לא מייצר 
מתמ־ אנשים  לחדר,  נכנס  כשנתניהו  חשמל. 

רחש  יש  לחדר  נכנס  לפיד  כשיאיר  גם  גנטים. 
מש־ כולם  הפה,  את  פותחים  אלה  שני  באוויר. 

בכל  זה,  את  לחדר רואים  נכנס  תתקים. כשגנץ 
זאת 1.95 מטרים, אבל לא מרגישים כלום. הוא 
שלישי  מיום  ריגש.  לא  כלומר,  גנץ.  מרגש,  לא 
האחרון יש לנו גנץ חדש. זה אמיתי? אין לדעת".

עד  שלו,  האסטרטגיה  כי  טוען  כספית  בן 
כל,  "קודם  מסחררת.  הצלחה  היא  עכשיו, 
אמר  טוב  אותו  שמכיר  במטכ"ל  אלוף  שתיקה. 
המשותפת  שמהיכרותם  האחרונים  בחודשים 
אחר  להגיד.  מה  לו  אין  פשוט  כי  שותק  הוא 
מהכתף  להוריד  במטרה  ראשונה  מנע  מכת  כך 
כך  איתן.  בצוק  והרופסות  החולשה  קוף  את 
נולד תשדיר הנומרטור של המחבלים ההרוגים 
צירפו,  הזה  לתשדיר  ג'עברי.  אחמד  וקטילת 
כדי  מעורפלים,  שלום  דיבורי  גם  איזון,  לצורך 
התשדירים  הלבן.  השבט  של  דעתו  את  להפיס 
לסביב  מנדטים  מ־11  גנץ  את  והקפיצו  הצליחו 

14. זה היה הדילוגון הראשון שפתח לו הובלה 
צמודה של ראש על לפיד. 

שבירת  הבא:  הצעד  התקיים  שלישי  "ביום 
הזה  האירוע  התערוכה.  בגני  בנאום  השתיקה 
הדילוגון  את  והפך  מסחררת  בהצלחה  הסתיים 
בתולדות  ביותר  הנחשוניים  הזינוקים  לאחד 
הסקרים בישראל. בן לילה מחק גנץ את המחנה 
כוחו  של  (הכפלה  מנדטים  לכ־22  המריא  כולו, 
ברכיו,  על  לפיד  את  הוריד  שבועיים),  מלפני 
טחן את גבאי, העלים את לבני ופגע גם בכחלון. 
שלא נדבר על שאר שברי המפלגות של המרכז־

שמאל. בני גנץ הפך לחזות הכל. הכי חשוב: הוא 
גם הצליח לקלף שני מנדטים ומשהו מנתניהו.

מחשבת.  מלאכת  היה  שלו  הנאום  לדבריו, 
"לא היתה כוונה לייצר אירוע מלוטש מדי. אנ־

מסורבל  קצת  אותנטי,  שייצא  רצו  גנץ  של  שיו 
בול.  יצא  זה  ישראלי.  אנושי,  שחקן.  לא  מדי, 
שורת  שם  על  הפטריוטים',  'נאום  נקרא  הנאום 
אלה  גנץ,  שהזכיר  הישראלים  הפטריוטים 
שהעזו לעשות שלום. כן, גם ביבי. הנאום נכתב 
נגיעות  עם  ימניים,  ולב  בטן  מתוחכמת:  בשפה 
ורמיזות של שמאל־מרכז. אין יבלת של נתניהו 
הבטיח  שלא  ליקוי  אין  עליה.  דרך  לא  שגנץ 
לתקן. עוד רגע והיה מבטיח להוריד את החום 
לצוק  צה"ל  את  מכין  היה  אם  ביולי־אוגוסט. 

איתן כמו שהכינו אותו לנאום, היינו מנצחים".

אין לו את זה

האם המומנטום הנוכחי יוביל אותו לתפקיד 
התשובה  משגב  חיים  ד"ר  לטענת  הראשון? 
שלילית. "לא צריך לכרוע ברך בפני רמטכ"לים. 
כולנו מכירים את התהליך. עד לשלב של מג"ד, 
על  משפיעה  האישית  היכולת  יותר,  או  פחות 
ולהלן  בערוץ 7  במאמרו  מסביר  הוא  הקידום", 

נביא מדבריו.
"לאחר מכן, הכל פוליטיקה. בשלב הראשון, 
ניכרת  כבר  מכן  לאחר  אבל  פנים־צבאית,  היא 
לא  מעורבים,  הם  פוליטיקאים.  של  הבחישה 
במישרין, בדרך שבה מתקדם מי שהם מסמנים 
בספק־ תחילה  רמה;  לכהונה  עתידי  כמועמד 
הפוליטי־ במישור  כך  ואחר   – האזרחי  טרום 

מפלגתי.
חס־ לא  הזה  הסוג  מן  לבחישות  "דוגמאות 

במשך  'מוקפא'  היה  לדוגמה,  רבין,  יצחק  רות. 
שנים. הסיבה אף פעם לא נודעה ברבים – אבל 
היה  להקפאה  שגרם  שמי  הוא  ברור  שהיה  מה 
להשתמש  אם  שרון,  אריאל  גם  פוליטי.  גורם 
פולי־ במעצורים  להילחם  נאלץ  דוגמה,  בעוד 

טיים. דרכו לרמטכ"לות נחסמה לא בגלל שהוא 
פשוט  הוא  הוא;  נהפוך  מרבין.  טוב  פחות  היה 

היה שייך לזרם הפוליטי הלא נכון.
"אהוד ברק, לעומת זאת, למד את הלקח של 
קודמיו מהר מאוד  – ויודעי דבר מספרים שהוא 
משהוא  יותר  פוליטיקאים  של  בלשכות  בילה 
שר  אז  ארנס,  משה  בשטח.  חייליו  עם  נמצא 
במפלגה  ארנס  של  חבריו  אותו.  מינה  הבטחון, 
הזהירו אותו; הם טענו שהוא מקדם את מי שיום 
אחד יהיה יריב פוליטי. אולם ארנס העדיף שי־

פוליטיים.  שיקולים  פני  על  מקצועיים  קולים 
רק  ביותר.  נדירים  מחומרים  עשוי  היה  הוא 

מעטים היו נוהגים כמוהו.
ההת־ את  מקרוב  בוחנים  אם  כך,  או  "כך 
'המ־ בראש  גנץ  בני  של  מהתייצבותו  להבות 

הצליחו  איך  וללמוד  לנסות  צריך  הלבן'  חנה 
לפוליטיקה.  בכניסה  לו  שקדמו  רמטכ"לים 
אינני רוצה להרחיק לכת עד יגאל ידין שהקים 
ב־1977 מפלגה שתוך פחות מקדנציה התפזרה 

לכל רוח; וגם לא לדבר על משה דיין. זחיחותו 
הגדולים  האסונות  לאחד  ישראל  את  הובילה 
'הבית  של  אפשרית  קריסה  על  דיבוריו  שלה. 
השלישי' צריכה היתה לעורר בכל אחד חלחלה. 
אבל לא זה מה שקרה. ההתלהבות מרמטכ"לים 
סוגד  בישראל  הציבור  מה,  משום  פחתה.  לא 

להם; ולטעמי, ללא כל סיבה טובה.
הלך  שוב  ב־1992  שהתקיימו  "ובבחירות 
יצחק  מקסמי־שווא.  אחר  שולל  בישראל  העם 
ששת  מלחמת  ערב  שנעלם  הרמטכ"ל  רבין, 
הימים, עקב התמוטטות נפשית, מכר סיסמאות 
גם  ממנו,  מסוימים  וחלקים   – לציבור  שווא 
בימין, נטו לראות בו מעין מושיע פוליטי. אלא 

שעד מהרה התברר שלא כך הם פני הדברים".
שנחתמו  אוסלו  הסכמי  כי  מסביר  משגב 
השלכו־ של  אמיתית  בחינה  ללא  בחופזה, 

תיהם, מאחורי גבו של ציבור הבוחרים, התגלו 
הגדולים  האיוולת  ממעשי  כאחד  מהרה  עד 
ברחובות  התפוצצו  אוטובוסים  בהיסטוריה. 
מאות  באש.  עלו  קפה  ובתי  מסעדות  הערים. 
של  הטיפשות  ממעשי  כתוצאה  נספרו  הרוגים 

הממשלה שבראשה עמד גנרל בדימוס.
שוב  ב־1999  כבר  נלמד.  לא  שהלקח  "אלא 
אהוד  לא־רציונאלי.  באורח  הבוחרים  הגיבו 
ברק, אחד הרמטכ"לים הכי פוליטיים שהיו פה 
אי פעם, מי שהבטיח "צבא קטן וחכם" והשאיר 

למכור  הצליח  ומסורבל,  גדול  צבא  אחריו 
שהיה  גדול  לקהל  צלופן  באריזת  עצמו  את 
בה  שאין  תקוות־כזב  זאת  אם  גם  לתקוה;  צמא 
מאומה. הנסיגה מדרום לבנון ללא הסכם הפכה 
את החיזבללה מארגון טרור קטן למפלצת שא־
תמו עלילותיו  לא  בכך  אבל  לבנון.  כל  את  כלה 
עם  שיחותיו  שנכשלו  לאחר  ברק.  גנרל  של 
ערפאת שבעזרתן הוא רצה להציל את ממשלתו 
הדועכת, פרצה האינתיפאדה השניה. שוב הת־

מלאו הרחבות בנהרות של דם; מה שלא הפריע 
לברק להיעלם מן האופק "כדי לעשות לביתו".

לא  גנרל.  עוד  בידי  הציבור  נפל  "ואז 
שוועדת  לאחר  כל־יכול.  בטחון  שר  רמטכ"ל; 
שרון  אריאל  את  הדיחה  ממלכתית  חקירה 
בדמות  הציבוריים  לחיים  חזר  הוא  מתפקידו, 
ראש ממשלה שמהתל בקהל בוחריו ומוליך את 
ההת־ ממנו;  מרושע  היה  שלא  למהלך  ישראל 

ממעשה  השומרון.  ומצפון  קטיף  מגוש  נתקות 
היום  עצם  עד  ישראל  סובלת  הזה  הטיפשות 

הזה.
באים  הם  פוליטיקה.  בהכרח  לא  "גנרלים 
מזמ־ הפוליטיים  החיים  אחרת.  מדיסציפלינה 
נים אין ספור החלטות, בתחומים רבים, שהגנרל 
המצוי לא למד להתמודד עימן. הוא למד לרוץ 
על הג'בלאות; לא הרבה מעבר לכך. מגיל צעיר, 
צוות  משלו,  לשכה  מקבל  כבר  הוא  יחסית, 
שעומד לרשותו, רכב צמוד ונהג; ומכאן ואילך 
במקומות  ללקק  זה  לדעת  צריך  שהוא  מה  כל 

הנכונים.
לשרי  שמונו  הגנרלים  כל  את  מניתי  "לא 
היסוס  כל  ללא  לומר  יכול  אני  אבל   – בטחון 
זכרוני,  למיטב  ביותר,  הטובים  הבטחון  ששרי 
גם  הצבא.  משורות  באו  שלא  אלה  דווקא  היו 
משה ארנס וגם עמיר פרץ הוכיחו שהם ניחנים 
קודמים  קשרים  להם  היו  לא  מפוכחת;  בראיה 
בשורות הצבא – ולכן הם היו משוחררים מכל 

מחויבויות כלפי 'חברים'.
רוצה  נורא  הוא  מקודמיו.  שונה  אינו  "גנץ 
לא  זה.  את  לו  אין  אבל  ממשלה –  ראש  להיות 
על פי מה שקרה לחברה שהוא הקים. קריסתה 
עם  שהסתבך  רוסי  אוליגרך  עם  קשריו  בגלל 

הממשל האמריקני מעידה על כך".

ביהמ"ש קבע: אם המחבל 
מברקן ואחיו יישארו במעצר

ביהמ"ש הצבאי לערעורים החליט לדחות את 
הערעור שהגישו אמו של המחבל מברקן ואחיו, 

ולהשאירם במעצר
מאת סופרנו הצבאי

אתמול  דחה  הצבאי  הדין  בית 
מבר־ המחבל  אם  של  את בקשתם 
בית.  למעצר  להשתחרר  ואחיו  קן 
הצבאי  השופט  כתב  בהחלטתו 
להימלטות  החשש  כי  סבור  "אני 
מאימת הדין בעניינם של העוררים 
הניחה  לא  ההגנה  משמעותי.  הוא 
זה.  חשש  לאיין  ניתן  כי  דעתי  את 
הערע־ את  לדחות  בכדי  בכך  די 

רים".
"כבר  השופט  הוסיף  עוד 
פסקנו בעבר כי במקרה כזה קיים 
הדין  מאימת  להימלטות  חשש 
אינה  האכיפה  יכולת  כאשר  שכן 
לה־ להעדיף  יכול  נאשם  גבוהה, 
להימלט  מנת  על  ממונו  את  פקיר 
ובריח.  סורג  מאחורי  משהות 
לגבי  במיוחד  אמורים  הדברים 
יכולתו  את  הוכיח  שכבר  העורר, 
באופן  הליכים  לשבש  וכוונתו 
אקטיבי, באופן המעצים בעיני את 
החשש להימלטותו מאימת הדין".

התקיים  האחרון  חמישי  ביום 
המחבל  אם  שהגישו  בערעור  דיון 
ואחיו, בבקשה להשתחרר למעצר 
התובע  טען  הדיון  במהלך  בית. 
הצבאי שהעוררים צפויים לרצות 
אחר  המרדף  את  והזכיר  להימלט, 
המחבל. "לאור הנסיבות האלה אנו 
לעו־ צפויים  שהעוררים  חושבים 

נש חמור, יש להם סיבה לא לחזור 
A לבית המשפט, הם גרים בשטח

לקח  זמן  כמה  להזכיר  צריך  ולא 
וכמה  עצמו  המפגע  את  לעצור 
אחריו,  רדפו  הבטחון  כוחות  זמן 

כשהוא הסתובב במקומות האלה".
אחיו  כי  התובע  הוסיף  עוד 
ראיות  לטשטש  ניסה  המחבל  של 
ברשו־ שהיו  סרטונים  ולהסתיר 
כוונות  על  ידע  כי  המתעדים  תו, 
דבריו  את  סיכם  התובע  אחיו. 
"האם העונש כאן לא צפוי להיות 
סבירה  אפשרות  שיש  משמעותי, 
כך  ואחר  ימלטו  העוררים  ששני 
אנו  המשפט?  את  לשבש  ינסו  גם 
היא  הזאת  שהאפשרות  חושבים 

הגיונית מאוד".
כאמור, בית הדין הצבאי קיבל 
אתמול את טענת התובע ודחה את 

בקשתם.
מארגון  בלייכר,  חיים  עו"ד 
הנ־ משפחות  את  שמלווה  חננו, 
על  מברכים  "אנו  מסר  רצחים, 
החלטת בית המשפט להותיר את 
במעצר.  המחבל  של  והאח  האמא 
יחד  ולנכוח  ללוות  נמשיך  אנו 
במשפטי  הנרצחים  משפחות  עם 

הסייענים של המחבל הארור.
הינה  משמעית  החד  "מטרתנו 
בטרור  מתפשרת  בלתי  מלחמה 
לה־ צריכה  אשר  מעגליו,  כל  על 
ועוצמ־ גבוהה  בענישה  גם  תבטא 
תית כלפי הטרוריסטים – ענישה 
מי  כל  כלפי  הרתעה  שתהווה 
שמעלה בדעתו להשתתף במעשי 
תביא  ובכך  ישראל.  כנגד  טרור 

להצלת חיים של אזרחי ישראל".
ציפיה  "אנו  סיכם  בלייכר 
שאביו, אמו ואחיו של המחבל וכן 
שאר עשרות הסייענים של המח־
בל ישאו עונשים כבדים של שנים 

רבות במאסר".

הוגש כתב אישום: חיילים תקפו 
עצורים פלסטינים בעודם כפותים

חמשה חיילים מגדוד 'נצח יהודה' היכו עצורים 
פלסטינים בסטירות, במכות אגרוף ובאמצעות חפצים 

קהים, בעודם אזוקים ומכוסי עיניים

מאת סופרנו הצבאי

הגי־ הצבאית  הפרקליטות 
אישום  כתב  שעבר  בשבוע  שה 
מגדוד  צה"ל  חיילי  חמישה  נגד 
בכך  הנאשמים  יהודה'  'נצח 
שאותם  פלסטינים  שני  שהיכו 

החזיקו כעצורים.
עולה  האישום  מכתב 
מיוחסות  להם  החיילים,  כי 
בנסי־ התעללות  של  עבירות 

חמורה  וחבלה  מחמירות  בות 
את  היכו  מחמירות,  בנסיבות 
במכות  בסטירות,  הפלסטינים 
חפצים  ובאמצעות  אגרוף 
ומכוסי  אזוקים  בעודם  קהים, 
לחבלות  להם  וגרמו  עיניים, 
בי־ הצבאית  התביעה  קשות. 

של  מעצרם  את  להאריך  קשה 
ההליכים  תום  עד  החיילים 

בעניינם.
מהחיילים  שניים  כי  נציין 

של  בעבירה  בנוסף  מואשמים 
לאחר  משפט,  הליכי  שיבוש 
אותה  הגרסה  את  שתיאמו 
ימסרו לגבי אירוע זה. מפקדם 
של החיילים, קצין בדרגת סגן, 
החלטה  פתוח.  במעצר  מצוי 

בעניינו תתקבל בנפרד.
סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
(האיחוד הלאומי) הגיב להגשת 
החיילים.  נגד  האישום  כתב 
מי  מזדעזע  לא  אני  רק  "תגידו, 
נתנו  שלוחמים  מכך  מה  יודע 
שסייעו  למחבלים  מכות  קצת 
למי שרצחו את חבריהם? מק־

סימום ענין לטיפול משמעתי.
והגשת  הלוחמים  "הפקרת 
מל־ נגדם  פלילי  אישום  כתב 

של  דרך  אובדן  על  שוב  מדת 
בצה"ל  שפוגעת  הפרקליטות 
המ־ ישראל.  מדינת  ובבטחון 

חוק  תחוקק  בראשותי  פלגה 
חסינות לוחמים", הבטיח.

ראש מועצת שומרון ליריב לוין: 
"מוטרדים מההאטה בגידול ביו"ש"

מאת מאיר ברגר

לוין  יריב  ח"כ  התיירות  שר 
לביקור  שעבר  השבוע  בסוף  הגיע 
בשומרון, נפגש עם ראש המועצה 
ושוחח  דגן,  יוסי  שומרון  האזורית 
העומדים  האתגרים  על  איתו 
ושל  ההתיישבות,  של  לפתחה 

הממשלה החדשה לכשתקום.
המ־ כי  התחייב  התיירות  שר 

לכשתקום  הממשלה  של  שימה 
וסיכם,  ההתיישבות,  הגדלת  תהיה 
את  לחזק  הצורך  על  "הסכמנו 
ההתיישבות, להאיץ את הבניה, לי־

רק  לא  ההתיישבות,  שבו  מצב  צור 
צומחת אלא מתפתחת בקצב מהיר, 
של  לצרכים  רק  לא  מענה  נותנת 
המתיישבים, אלא גם לגידול שחייב 
של  היעד  ושומרון.  ביהודה  להיות 
מיליון יהודים ביהודה ושומרון, הוא 
לא רק מעשי, אלא הוא יעד שאנחנו 

צריכים להשיג אותו, ובזמן קצר.

שקובע  מה  שבסוף  ספק  אין 
בשטח,  כאן  שלנו  העוצמה  זו 
שעומד  שהאתגר  לחלוטין  וברור 
בפני הממשלה הבאה הוא להאיץ 
את  הבניה,  את  משמעותי  באופן 
צמיחת ההתיישבות, ולהביא לכך 
לשינוי  ניתנת  הבלתי  שהעובדה 
בארץ  כאן,  יושבים  שאנחנו  הזו, 
הזו  העובדה  ישראל,  בארץ  שלנו 
עוד  ונטועה  יותר  חזקה  תהיה 

יותר עמוק בקרקע".
דגן הדגיש בפני שר התיירות, 
"אנחנו מאוד מוטרדים מההאטה, 
ושומרון,  ביהודה  הגידול  בקצב 
לאומית,  שהממשלה  בזמן  דווקא 
בקדנ־ שלנו  המשותפת  המשימה 
ציה הבאה צריכה להיות: להגדיל 
הישובים  את  להסדיר  הבניה  את 
בישראל  שהציבור  מה  הצעירים, 
על  עולה  ההיצע  שכן  לו,  מחכה 
פלס־ מדינה  שימנע  מה  הביקוש. 

טינית הוא המסות בשטח".
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ליברמן נגד מפלגת בל"ד: "גיס חמישי ובגידה במדינה"
"התכנים והמסר שיצאו מהוועידה מוכיחים פעם נוספת, שמדובר בגיס חמישי ובבגידה במדינה לכל דבר 

וענין", כתב ליברמן
מאת מאיר ברגר

אביגדור  ביתנו  ישראל  יו"ר 
השבוע  סוף  במהלך  תקף  ליברמן 
האחרון את מפלגת בל"ד בעקבות 
בסוף  שהתקיימה  המפלגה  ועידת 
ההמנון  בשירת  ונפתחה  השבוע 
הפלסטיני – "מווטיני" (מולדתי).

שיצאו  והמסר  "התכנים 
מו־ היום  שהתקיימה  מהוועידה 

כיחים פעם נוספת, שמדובר בגיס 
חמישי ובבגידה במדינה לכל דבר 
להוציא  במאמצנו  נמשיך  וענין. 
לחוק",  מחוץ  בל"ד  תנועת  את 

כתב ליברמן.

יהודית  עוצמה  מפלגת  יו"ר 
ד"ר מיכאל בן ארי אמר כי "אם אנו 
רוצים למנוע מצב בו המחבלים של 
הכנסת,  בבנין  עצמם  יפוצצו  בל"ד 
זו העת לגרש אותם ואת תומכיהם 
מבית  חרפה  בעוד  מדובר  לסוריה. 
הטרוריסטית  המפלגה  של  היוצר 
שמנסה לחסל בגלוי את מדינת יש־

ראל, חרפה שיש לעצור בהקדם".
מראשי  גביר  בן  איתמר  עו"ד 
הערב  קורא  הוסיף: "אני  התנועה 
לשב"כ  להורות  הממשלה  לראש 
כנגד  מיידית  בחקירה  לפתוח 

בהקדם  ולהוציאה  בל"ד  מפלגת 
עליה  ולהכריז  לחוק  מחוץ  אל 
של  תפקידו  זהו  טרור.  כארגון 
לסכל  בחוק:  שמוגדר  כפי  שב"כ 
בח־ לפתוח  יש  מדינית.  חתרנות 

קירה באופן מיידי".
מטאנס  בל"ד,  מפלגת  מזכ"ל 
שחאדה, נבחר ליושב ראש המפ־

קולות  ב־12  שניצח  לאחר   – לגה 
את אשרף קורטאם בסיבוב השני. 
הפעילה  נבחרה  השני  למקום 
השלישי  ולמקום  יזבק,  היבא 
ראש  לשעבר  גנאים,  מאזן  נבחר 

העיר סכנין.
לאחר זכייתו אמר שחאדה כי 
ומתרעננת"  "מתחדשת  המפלגה 
בע־ בל"ד "בדבקות  את  ינהיג  וכי 
הפלסטינית  בזהות  שלנו,  קרונות 
לאזרחים  מלא  לשוויון  ובחתירה 
יעלה  לא  "אם  לדבריו,  הערבים". 
המ־ הרשימה  על  לשמור  בידינו 
חד־ לחיבורים  נקרא   – שותפת 

שים, ערכיים יותר ואיתנים יותר, 
במ־ הגואה,  מהפופוליזם  רחוקים 

הדרישות  את  מחדש  לעצב  טרה 
של הערבים בתוך ישראל".

10 מיליון ש"ח יוענקו לתכניות להפחתת סיכונים סביבתיים
מאת חיים מרגליות

הסביבה  להגנת  המשרד 
תומכים  החדשנות  ורשות 
בפיילוטים של טכנולוגיות להפח־
תת סיכונים סביבתיים בהיקף של 
התמיכות  כל  סך  שקל;  מיליון   10
כ־35  התכנית:  במסגרת  שיינתנו 

מיליון שקלים.
בהצלחה  שהסתיים  לאחר 
המש־ של  הראשון  התמיכה  סבב 
החד־ ורשות  הסביבה  להגנת  רד 

(פיילוטים)  הרצה  במתקני  שנות 
בהיקף  סביבה  טכנולוגיות  של 
גו־ יוצאים  שקל,  מיליון  כ־15  של 

תמיכה  של  שני  למהלך  אלה  פים 
מיליון   10 של  בהיקף  בפיילוטים 
המתוכנן  הכולל  התקציב  שקל. 
במלואה  התכנית  בסיום  להינתן 

הוא של כ־35 מיליון שקל.
מיועדים  התמיכה  מענקי 
מידה  בקנה  היתכנות  לבחינת 
אשר  טכנולוגיות  של  תעשייתי 
ומפחיתות  זיהומים  מצמצמות 
טכנולוגיות  סביבתיים.  סיכונים 
אלו כוללות, בין היתר, את התחו־

מים הבאים: הפחתת זיהום אוויר 
בש־ ושריפות  תחבורה  מתעשיה, 

והפחתה  מניעה  פתוחים;  טחים 
מחומרים  וסיכונים  זיהומים  של 
הד־ וחומרי  אסבסט  מסוכנים, 

תהליכי  של  אופטימיזציה  ברה; 
יותר,  נקיים  ייצור  ותהליכי  ייצור 
ו/או  מזהמים  פליטת  להקטנת 
טיפול  במשאבים;  התייעלות 
מים  כגון  שזוהמה,  סביבה  וניקוי 
חומרים  מזוהמות;  וקרקעות 
ניתן  בהן  ודרכים  מתקדמים 

והפחתה  בקרה  חומרים;  לבדוק 
רעידות,  רעש,   – מפגעים  של 
זיהום,  של  ובקרה  ניטור  ריח; 
במקור הפליטה ובסביבה; פיתוח 
ידידותיים  מוצרים  של  הייצור 
ירוקה;  בניה  כגון  לסביבה,  יותר 
כגון  סביבתיים  שירותים  פיתוח 
ניהול פסולות, ניהול משאבי מים 
וניהול שפכים; מחזור והשבת חו־

מרים; ייצור ואגירת אנרגיה נקיה; 
וב־ מחשוב  אנרגטית;  התייעלות 

בזיהום  טיפול  תהליכי  של  קרה 
ועוד.

לפיילוטים  הקורא  הקול 
תכנית  במסגרת  פורסם  חדשים 
לתמיכה  הסביבה  להגנת  המשרד 
ישראליות  סביבה  בטכנולוגיות 
במ־ ב־2018  לפעול  החלה  אשר 

של  והטמעה  פיתוח  לקדם  טרה 

הנצבר  מהנסיון  אלו.  טכנולוגיות 
טכניקות  של  פיתוחים  כי  עולה, 
סביבה חדשניות עלולים להיכשל 
הט־ של  למסחור  היציאה  בשלב 
כנולוגיה, כלומר במעבר בין שלב 
ההדגמה  לשלב  והמעבדה  המו"פ 
(טרום־מסחרי).  תעשייתי  במתקן 
הכין  זה,  מכשול  על  להתגבר  כדי 
תכנית  הסביבה  להגנת  המשרד 
כספית  תמיכה  מענקי  הכוללת 
וכן  החדשנות,  רשות  בשיתוף 
ברישוי  רגולטורית  לתמיכה  נוהל 
(פיילוטים),  הרצה  מתקני  של 
חסמים  הסרת  לאפשר  המכוון 
רגולטוריים ברגולציה הסביבתית 

שבתחום טיפול המשרד.
הוגשו  הראשון  הקורא  לקול 
בתחומים  בקשות  מ־50  למעלה 

סביבה,  טכנולוגיות  של  מגוונים 
הטובות  ההצעות   15 זכו  ומתוכן 
בחדשנות  הצטיינו  אשר  ביותר, 
השפעה  ובפוטנציאל  טכנולוגית 
המענקים  סך  חיובית.  סביבתית 
עומד  הראשון  התמיכה  בסבב 
ומשקף  שקל,  מיליון  כ־15  על 
מעלות  כמחצית  של  תמיכה 

הפרויקטים.
בשנה הקרובה יוענקו תמיכות 
שקל  מיליון   20 של  כולל  בסכום 
לתמיכה  קוראים  קולות  במסגרת 
פו־ שבהם  הראשון   – בפיילוטים 

רסם כעת באתר רשות החדשנות, 
בקשות  במסגרתו  להגיש  וניתן 
בפברואר 2019.  עד 20  למענקים 
צפויים  הבאים  ההגשה  מועדי 

להתפרסם במהלך 2019.

גבעת זאב מתרחבת, ועמה גם הביקוש לתחבורה הציבורית 

ניו־ג'רזי: עיריית קליפטון תשלם פיצוי של 
2.5 מיליון דולר לקהילת 'שומרי תורה'

ביותר  הגדול  הכספי  ההחזר  הינו 
הקשור  הפדראלי  החוק  במסגרת 
דת  לצורכי  בקרקעות  לשימוש 
על   ,(2000) תש"ס  בשנת  שנחקק 
מקומיות  מועצות  על  נאסר  פיו 
תקנות  של  מימוש  או  הטלה 
אחר  שימוש  או  לאזורים  חלוקה 
במידה  הפוגע  באופן  בקרקעות 
של  הדת  בחופש  משמעותית 
"אגודת  מוסד.  או  אסיפה,  אדם, 

שותפה  היתה  באמריקה  ישראל 
מנהל  מסביר  החוק,"  בניסוח 
ג'רזי,  בניו  ישראל  אגודת  משרדי 
"ולאחרונה  שנאל,  אבי  הרב 
תיקים  במספר  מעורבים  היינו 
בהצלחה  נעשה  בהם  ג'רזי,  בניו 
בהגנה  זה,  חיוני  בכלי  שימוש 
גם  נעשה  וכך  הדת  חופש  על 

במקרה זה".
יוצגה  תורה'  'שומרי  קהילת 
על  המשפט  בבית  תשלום  ללא 

גו־ ווייל,  הדין  עורכי  משרד  ידי 
טשל ומנג'ס, שפעל למנוע סחבת 
ממושכת.  והתדיינות  משפטית 
בשי־ לעבוד  מצפים  אנו  "מעתה 

קליפטון,  עיריית  עם  פעולה  תוף 
את  להקים  סוף־סוף  שנוכל  כדי 
אמר  שלנו",  החדש  הרוחני  הבית 

נשיא הקהילה ר' דוב גרוס.

פעילים של ארגוני הטרור 'חמאס' ו'החזית 
BDSהעממית' פעילים בשורות ארגוני ה־

המסכה האזרחית מעל פניהם של 
."BDS ארגוני

מחקר  חשיפת  "באמצעות 
ולגורמים  למדינאים  זה  עומק 
מסבירים  הפיננסית",  במערכת 
גורמים  עם  יחד  "נפעל,  במשרד, 
מול  ישראל,  בממשלת  נוספים 
מדינות במערב בדרישה להפסיק 
לאפשר את פעילות הארגונים נגד 
ישראל ובכלל זה לפעול לעצירת 
עקב  אלה  חרם  לארגוני  מימון 
טרור  לארגוני  הברורה  זיקתם 

מוכרזים".
דוגמאות מהדו"ח:

הלאומית  הוועדה  ארגון  א. 
את  רואה   (BNC) הפלסטינית 
קמפיין  את  המוביל  כארגון  עצמו 
זרוע   BNCל־ העולמי.   BDSה־
המקדמת  תרבותית־אקדמית, 
תרבותיים  חרמות  באגרסיביות 
באמצעי  אחת  לא  ומשתמשת 

גורמי  כנגד  והפחדה  אלימות 
תרבות המקיימים קשרים עם יש־

ראל. בקואליציית ה־BNC חברים 
והאסלאמיים,  הלאומיים  הכוחות 
הטרור  ארגוני  של  נציגים  ובהם 
החמאס והחזית העממית לשחרור 
מיד־ בעקבות  לאחרונה,  פלסטין. 
האר־ של  הטרור  קשרי  על  עים 

לנושאים  המשרד  שהעביר  גון, 
פלטפורמת  סגרה  אסטרטגיים, 
את   (DonorBox) המונים  מימון 
 BNCה־ ארגון  של  האפשרות 
לגייס באמצעותה תרומות ברחבי 

העולם.
ב. בראש ארגון החרם הפלסטי־

ני אל־חק עומד מחבל מורשע, פעיל 
שעאוון  לשעבר  העממית  החזית 
מחבלי  לארגון  שהכניס  ג'בארין, 
החזית העממית לתפקידים בכירים. 
באירופה,  מסתובב  ג'בארין  אותו 
במ־ מממשלות  לגיטימציה  מקבל 

גדולים  כסף  סכומי  ומגייס  ערב, 

לפעילות חרם נגד ישראל.
בארגון  חברה  ח'אלד,  ל'  ג. 
 (PFLP) העממית  החזית  הטרור 
חטפה  ח'אלד  שנה.  חמישים  מזה 
מטוס TWA ב־1969, והיתה מעו־

אל־על  מטוס  חטיפת  בנסיון  רבת 
 BDS מקדמת  ח'אלד  ב־1970. 
זו,  למטרה  כספים  גיוס  לרבות 
טרור  בפעילות  ממשיכה  בעודה 
גם  טרור  גורמי  עם  ובקשרים 
מתוארת  בדו"ח  האחרון.  בעשור 
עם חבר ארגון  של חאלד,  פגישה 
מוסטפא  העממית,  החזית  הטרור 
בק־ האירופי,  בפרלמנט  עוואד, 

מחבלים  לשחרור  משותף  מפיין 
תחת  וזאת  הישראלי,  מהכלא 
אדם',  זכויות  'ארגון  של  הכסות 
נגזרה  עוואד  על  סאמידון.  ארגון 
שנת מאסר ביולי 2018, בין היתר, 
ואימו־ טרור  בארגון  חברות  בשל 

עם  לרבות  אסורים,  צבאיים  נים 
ארגון הטרור חיזבללה.

ראש עירית טבריה זומם להפעיל 
בעיר תחבורה ציבורית בשבת 

אין  קודש.  בשבת  הפוגע  העיר 
והשבת  תצלח  לא  שדרכו  ספק 

התריעו  וכבר  עלבונה.  את  תתבע 
מרנן ורבנן מועצות גדולי התורה, 
את  מאבד  בשבת,  שפוגע  מי  כי 

שיעמוד  ומי  ההצלחה,  ואת  המזל 
לימין השבת, יראה ברכה, כי שבת 

היא מקור הברכה.

דיווח: נתניהו בוחן שילוב הבית היהודי ברשימת הליכוד
מעבר לכך הוא לא מתערב בדירוג 

השרים וחברי הכנסת".
וב־ חייב  נותר  לא  סער  גדעון 

תגובה לדברי ראש הממשלה אמר 
עלילות  למחזר  בוחר  נתניהו  כי 

כזב כדי לפגוע בו בפריימריז. 
לפני  יומיים  הצער,  "למרבה 
הממשלה  ראש  בחר  הפריימריז 
הכזב  עלילת  את  ולמחזר  לנסות 
לפני  לראשונה  השמיע  אותה 
שקו־ המטרה  חודשים.  מספר 

בפריימריז.  בי  לפגוע  נסיון  פה: 
ויודעים  חכמים  הליכוד  חברי 
ערב  שחר.  אין  שלדברים  היטב 

ול־ לליכוד  קריטיות  בחירות 
האחראי:  כמבוגר  אנהג  מדינה 

בתוך  פנימית  למלחמה  אגרר  לא 
הבית", אמר.

הודעות חוק תכנון ובניה - 03/02/19

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

למילוי  הספיק  שבעבר  "מה 
בכל  המקום  תושבי  של  הצרכים 
הציבורית,  לתחבורה  הקשור 
בטוחים  ואנחנו  מספק,  ללא  הפך 
שבמשרד התחבורה יסכימו אתנו 
שאנ־ הנתונים  את  שיבחנו  לאחר 

חנו מתכוונים להציג בפניהם". 

המוע־ חברי  מוסיפים  עוד 
שבתחבורה  לזכור  "חשוב  צה: 
מביא  הביקוש  רק  לא  ציבורית 
גם  עובד  זה  ההיצע.  להגברת 
שהתחבורה  ככל  ההפוך:  בכיוון 
זמינה  תדירה,  הופכת  הציבורית 
גובר  גם  כך  לשימוש,  יותר  ונוחה 
הציבורית  בתחבורה  השימוש 

באינטרס  מדובר  התושבים.  מצד 
ראשון במעלה של מדינת ישראל, 
בתחבו־ השימוש  את  להגביר 

חיוני  ובאינטרס  הציבורית,  רה 
חי־ שרוצים  זאב  גבעת  לתושבי 

ירושלים  עם  יותר  ונוח  קל  בור 
האחרים  החרדיים  והריכוזים 

בסביבה".

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמוד ב



המבשר | יום ב', כ"ט בשבט תשע"ט | עמוד ה

לוחפון מידע נדלן למכירה והשכרה, ֳ
02-80- מנוי  דמי  ללא  נופש  ומידע 
באתר  מידע  עדכון  חדש!   30-444
דוא"ל   co.il.8030444 בכתובת 

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה
דירה  ''שנלר''  היוקרה  במתחם 
ומפוארת!  נוחה  ק''ג,  מדהימה, 
או   0548456212 נכסים''  ''אברמציק 

029966522
[20051498]

מחסן  כולל  חד'   3/4/5/6 בכדורי 
נוחות,  קומות  נוף!  איכותית,  וחניה, 
או   0548456212 נכסים''  ''אברמציק 

029966522
[20051497]

פוטנציאלית,  מ''ר,  כ75  בגאולה, 
מ'   1.9 רק  אוויר,  כיווני   3 ק''א,  חזית, 
או   0548456212 נכסים''  ''אברמצ'יק 

029966522
[20051496]

ק''א,  מ''ר,  כ110  ברוך  במקור 
אוויר,  כיווני   3.5 איכותי,  בניין 
''אברמציק  חזית!  פוטנציאלית! 
נכסים'' 0548456212 או 029966522
[20051495]

מעלית,  ק''ב,  מ''ר,  כ120  ברוך  במקור 
איכותי,  בניין  מפוארת,  כחדשה, 
או   0548456212 נכסים''  ''אברמציק 

029966522
[20051494]

מ''ר   120  [80 לג.  [קרוב  בסנהדריה 
רצפתי,  ת.  חימום  כחדשה  משופצת 
ק''ק, ''אברמציק נכסים'' 0548456212

או 029966522
[20051493]

בגובה  מטר   92 חד   4 שערים  במאה 
להרחבה  אופציות  מלאת   5.30
052- 2280.000שח  רק  ולהכפלה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051487]

אופציה   + מטר   72 חד'   3 באלקנה 
מידית לחדר רביעי ואופציות נוספות 
052-7658-638 ש"ח   1950.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051486]

מבחר  הנדלס:  -ל'  תיווך"  "היימשע 
האזורים  בכל  למכירה  דירות 
ומחירי  טובים  במחירי  החרדים 
מאגר  ברשותינו  כן  כמו  מציאה, 
אדיר של לקוחות רצינים שמחפשים 
צבי  נווה  גאולה  אזורי  בכל  דירות 
ללא  ויעוץ  נכס  הערכת   ,80 וגוש 

תשלום 052-7658-638
[20051485]

הדר-שמואל  בעץ  ממש!  של  מציאה 
הנביא 4.5 חד' 82 מטר ק"ג + אופציות 
1870.000ש"ח  רק  תמא38,  או  בגג 
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051484]

מפוארת  חדרים,   4 בכדורי 
מרפסת  נוחה,  קומה  ומרווחת, 
גדולה, + מחסן וחניה, שוורץ נדל"ן 

052-765-6888
[20051481]

קומה  מיוחדת,  חדרים   5 בכדורי 
גבוהה, נוף מדהים, + מחסן וחניה, 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית.  כניסה 

765-6888
[20051480]

אילן,  לבר  קרוב  הנביא  בשמואל 
אוויר,  כיווני   3 מיוחדת,  חדרים   4
נוחה,  קומה  עשיר,  טכני  מפרט 
052-765- נדל"ן  שוורץ  סוכה,  מ. 

6888
[20051479]

גבוהה,  תקרה  מ"ר,  באהליהב 218 
כ"א,   4 ענקיות,  מרפסות   ,7 קומה 
נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן   + נוף, 

052-765-6888
[20051478]

140 חדשה,  חדרים   5 באהליהב 
מרפסות  גבוהה,  תקרה  מ"ר, 
נוף,  הרחבה),  ענקיות, (אפשרויות 
052- נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן   +

765-6888
[20051477]

מיוחדת ! בגוש 80, 4 חד' מרווחת 
מרפסת  גבוהה,  ברמה  ומושקעת 
מעלית,  ק"ג,  חזית,  גדולה,  סוכה 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051476]

220 עד  דירה   ,80 בגוש  בלעדי! 
הקונה,  דרישת  לפי  תכנון  מ"ר, 
מרפסות,   2 אוויר,  כיווני   4 ק"ב, 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית,  כניסה 

765-6888
[20051475]

4 ברוך,  במקור  בשוק!  חדשה 
כיווני  א',  קומה  מרווחת,  חדרים 
סוכה  מרפסת  מעולים,  אויר 
052-765- נדל"ן  שוורץ  גדולה, 

6888
[20051474]

קומה  ענקית,  דירה  בסורוצקין, 
להשכרה  יחי'   + מעלית,   + נוחה, 
מרפסות   + חללים,   + מחסנים   +
052-765- נדל"ן  שוורץ  ענקיות, 

6888
[20051473]

2.5 גאולה,  במרכז  בבלעדיות! 
חדש,  מטבח  שמורה,  חדרים 
קומה ב', כ-60 מ"ר, 3 כיווני אוויר, 
רק  גדולות,  סוכה  מרפסות   2
1,750,000 ש"ח, שוורץ נדל"ן -052

765-6888
[20051472]

אפשרות  מ'   135 כ  צבי  בנווה 
לחלוקה ל 4 יחידות כ 20,000 למ'. 
עסקת המאה ייעוץ נדל"ן - 100%
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051468]

בישא  למשקיעים!  בהזדמנות 
2 ל  מחולק  חדשה  מ'   150 ברכה 
למ'.   21,000 כ  דרישה  לפי   3 או 
עסקת המאה ייעוץ נדל"ן - 100%
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051467]

מדהים:  במבצע  המאה'  'עסקת 
המאה  עסקת  עלינו.  עו"ד  לרוכש 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051466]

למשקיעים.  אמיתית  הזדמנות 
מ'   25 בטאבו  דירה  במא"ש 
שכנים  חתימות  עם  גג   +  .650,000
המאה  עסקת  בלבד.   200,000 ב 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051465]

במקור  חדרים   3 בהזדמנות: 
 .3000 - ב  מושכרת  יחידה   + ברוך 
עסקת  בלבד.  ש"ח   2,500,000
100%  - נדל"ן  ייעוץ  המאה 
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051464]

 + מ'   25 יחידה  הכהן  באדוניהו 
חצר 10 מ' שכירות כ- 3600-3800. 
940,000 ש"ח. עסקת המאה ייעוץ 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051463]

ברוך  במקור  למבינים:  מציאה 
2  + א'  קומה  מרווחת  חדרים   2
דיור  יחידת   + סוכה  מרפסות 
בניה   .3300 ב  מושכרת  חדשה 
המאה  עסקת   .2,100,000 בהיתר. 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051462]

מ"ר   80 הבירה  בארזי  חדרים   3,5
 .2,250,000 מזגנים   + שמורה 
עסקת המאה ייעוץ נדל"ן - 100%
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

32-250-90
[20051461]

למשקיעים  נדירה  הזדמנות 
הנביא  בשמואל  שמבינים: 
 + משופצת  מ'   75 חדרים   4
הגג.  על  בניה  היתר   + מזגנים 
ייעוץ  המאה  עסקת   .1,750,000
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051460]

א'  קומה  מ'   75 ח'   3 החיים  בגשר 
2,500,000 שמורה.  מרפסות.   2  +
ייעוץ  המאה  עסקת  ש''ח. 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051459]

מרפסת   + א'  קומה  ביונה  מ'   80
גבוהה.  ברמה  משופצת  סוכה. 
מושכרת  יחידות   2 ל  מחולקת 
 .2,200,000 ש''ח.   8000 ב- 
נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 
100% אמינות,   100%  -

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051458]

המאה!!  בעסקת  השבוע  מבצע 
ייעוץ  המאה  עסקת  חינם!  למוכר 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051457]

בבית  דרושה  רציניים  לקונים 
המאה  'עסקת  מרווחת.   3 ישראל 
ייעוץ נדלן' - 100% אמינות 100%

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051456]

במעלות  דרושה  רציניים  לקונים 
דפנה / רמת אשכול 110 מ' קומה 
 - נדלן'  ייעוץ  המאה  'עסקת  נוחה. 
מקצוענות.   100% אמינות   100%

.058-32-250-90
[20051455]

במקור  דרושה  רציניים  לקונים 
ייעוץ  המאה  'עסקת  מ'.  ברוך 110 
100% אמינות   100%  - נדלן' 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051454]

 / בבלוי  דרושה  רציניים  לקונים 
'עסקת  לפחות.  מ'   80 אחינועם 
המאה ייעוץ נדלן' - 100% אמינות 
058-32-250- מקצוענות.   100%

90
[20051453]

מ"ר   120 דירה   80 בגוש  בלעדי 
מציאה.  במחיר  מחסן   + מפוארת 

054-8461504
[20051452]

מטר   106 -4חד'  משה  לגבעת  צמוד 
108  * 2550.000ש"ח  רק  בבניה 
רק  לכניסה  מוכנה  חדשה  מטר 
052- ק"ה  מעלית  2760.000ש"ח, 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051439]

72 חד   3 ילין  בדוד  מזומן!  לבעלי 
052- 1430.000שח  רק  ק"א  מטר 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20051437]

לבעלי מזומן! במנחת יצחק 2 יחידות 
תשואה  חלל   + אחת  כל  מטר   35
חודשית 8100 שח רק 1350.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20051436]

צבי  בנווה  מציאה!  מזומן!  לבעלי 
יחזקאל מקלט 210 מטר עם חלונות 
לבית  במיוחד  מתאים  למכירה  וגובה 
ציבורי  מוסד  כל  או  ישיבה  כנסת 
052-7658-638 2100.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

דו-פלקס  מפתח  דמי  משה  בזכרון 
שח   1550.000 רק  חד'   5 מטר   120
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051414]

חלל   + מטר   73 חד   3 באלקנה 
הרחבה  אפשרויות   + מטר  כ-60 
052-7658-638 1950.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051353]

מדהימה  פנטהוז  דירת  חיים  בדברי 
 ,40 לעוד  בניה  התר   + מטר   180
שיא  מיקום  וחזית,  מדהים,  נוף 
052-7658-638 4650.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

בבלוי דירת בונבונירה 3 חד 80 מטר 
052-7658- שח   2070.000 רק  ק"א 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051351]

צבי  נווה  באזור  ומבינים  למשקיעים 
עם  מטר   240 כ   1- מחסנים  קומת 
ליחידות  לחלוקה  נורמלים!  חלונות 
052-7658-638 שח   2200.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051231]

ישראל!!  בזוננפלד-בית  מציאה! 
עליונים  חלונות  עם  מחסנים  קומת 
1000.000 רק   2- קומה  מטר,   130
תיווך  "היימשע   052-7658-638 ש"ח 

הנדלס"
[20051230]

 - ברוממה"  "הבית  הבוטיק  בפרויקט 
ק"ד,  מטר   94 -4חד'  אלחנן,  אור  רח' 
20 חניה   + מטר   10 מחסן   + מעלית 
מטר עם חלון רק 2500.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך- הנדלס"
[20051229]

חד   2.5 לפידות  ישראל  בבית 
היימשע  רק  בניין  מטר  כ50 
052-7658-638 1250.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051224]

לבעלי הון עצמי גדול! באזור בעלזא 
 + מטר   150 חד   4.5 שלום!  דובר 
חודשית  תשואה  דיור  יחידות   4
40 מחסן   + כ13000ש"ח  מהיחידות 
052-7658- 5170.000ש"ח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051222]

ישראל  בבית  נדירה!  מציאה 
יחידה   + מטר   65 חד'   3 קארו 
רק  מבוי   + מטר   8 של  לבודד 
חודשית  תשואה  1460.000ש"ח 
5000ש"ח (התחילו הליך תמ"א 38
לחידוש כל הבית) 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051133]

ק"ג  מטר   73 -3חד'  בבהרן! 
לבעלי  1400.000ש"ח  רק  מעלית 
משכנתא  אפשרות  ללא  מוזמן 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051131]

בעזרת תורה! 5 חד' -137מטר ק"ב 
חזית ונוף רק 3690.000ש"ח -052
7658-638 "הימשע תיווך-הנדלס"

[20051130]

ברוממה,  היוקרתי!!  בפרויקט 
98- 4חד  רווחה  לשערי  צמוד 
רק  ק"ד  מטר   16 מרפסת   + מטר 
חודש  כ-6  כניסה  2520.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051129]

בשיא!!  ישראל  מלכי  בגאולה 
מושכרת  מטר   92 א'  קומה  דירת 
לחנות חזית לגאולה רק 2370.000
"היימשע   052-7658-638 ש"ח 

תיווך-הנדלס"
[20051128]

80 -3חד'  תדהר  הבירה-  בארזי 
מטר + התר בניה לעוד 30 מטר ו-2
2230.000ש"ח  רק  ק"ב  מרפסות 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051127]

160 ק"ב  חד'   6 יוסף  אוהלי   80 גוש 
חסד 4 תורת  דרסטית!  ירידה   * מ"ר 
חד' * רח' חזן פינת דוד חדשה! תיווך 

053-3179474 ,02-5379474
[20050984]

דברי  מאוד!  מיוחדת  בבלעדיות! 
4 מסדר,  טאבו  ק"א,  3חד'  חיים 
 + ק"כ  אלפנדרי   * מ"ר   90 מרפסות 
יח"ד חצר . תיווך 02-5379474, -053

3179474
[20050983]

מגורה"  "אחוזי  היוקרה  בפרויקט 
98 חד   4 רווחה  שערי  יד  על 
רק  ק"ד  16מטר  מרפסת   + מטר 
052-7658-638 2520.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050865]

במחיר  ירדו  חזקה!!  מציאה 
75מטר  חד'   3 רוקח  שמעון 
רק  היימשע  בנין  מאד  משוקעת 
052-7658-638 ש''ח   1690.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050848]

 ??? דירתכם  את  למכור  מחפשים 
דירתכם  שווי  הערכת  מחפשים 
ל'  תיווך  היימשע  תשלום??  ללא 
052-7658-638 לשרותכם  הנדלס 

סיוע והכוונה ללא תשלום
[20050839]

זוויעל  ממול  חד'   3.5 הנביא  שמואל 
ודושינסקי, אפשרות להרחבה גדולה 
2,200,000 שרותים,  ו-3  חד'   2  +
053-  ,02-5379474 תיווך  ק"א.  ש''ח 

3179474
[20050498]

מציאה  מציאה!  הגיוועלדיגע 
חד   2.5 לפידות  ישראל  בבית 
רק  מטר   35 יחידה   + מטר   50
052-7658638 שח   1860.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050494]

אמונים  "בשומרי  מזומן  "לבעלי 
יחידת דיור 38 מטר מפוארת + סוכה 
כ  חודשית  תשואה  750.000שח  רק 
"היימשע   052-7658-638 שח   4000

תיווך-הנדלס"
[20050425]

במלכי  מזומן!  לבעלי  מציאה! 
ק"ג  חדשה  מטר   100 חד   4 ישראל 
רק  חודש   24 תוך  כניסה  מעלית 
052- למטר)   21000) 2100.000שח 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20050424]

מיר  לישיבת  צמוד  ישראל  בבית 
מטר   100 כ  של  בנין  עם  קטן  מגרש 
2320.000 רק  שח   15000 ב  מושכר 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20050423]

ק"ג  מטר   137 דירת  הכהן  בעלי 
052-7658-638 3900.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050422]

מציאה!!  הגיועלדיגע  במחיר  ירדו 
90 דירת  יעקב  בעין  בבלעדיות! 
אפשרות  מטר,   5.30 גובה  מטר, 
להגיע ל 200 מטר מידי (באישור כל 
הקודם  ש''ח  רק 2300.000  השכנים) 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050349]

חד   4  !! ר'מודיעין  אזור  בגאולה! 
50 להוספת  התחיבות   + מטר   100
מטר ושיפוץ כל הבית רק 23000שח 
"היימשע   052-7658-638 למטר 

תיווך-הנדלס"
[20050250]

ק"ב  כ"א,   3 מטר,   120 חד   4 בבלוי 
חניה   + שח   1000 ב  מושכר  מחסן   +
פרטית, חזית רק 2580.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20050248]

ירושלים | השכרה
מגוון דירות להשכרה בכל האיזורים, 
לזו''צ ולמשפחות, ''אברמציק נכסים'' 

0504165775 או 029966522
[20051492]

מחסן  כולל  חד'   3/4/5/6 בכדורי 
נוחות,  קומות  נוף!  איכותית,  וחניה, 
או   0504165775 נכסים''  ''אברמציק 

029966522
[20051491]

מרפסות   2  + רייקה  חד'   3 צבי  בנוה 
אהרון  קדושת   * גמיש  ש''ח   6,000
מרוהטת  מרווחת,  מושקעת  חד'   4
052- תיווך  ש''ח   8,000 ברמה 

7158059
[20051090]

קומת  מטר   200 גאולה  במרכז 
חולים  לקופת  מתאים  כניסה 
לחודש  שח   60000 רק  וכדומה 
תיווך  "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20050615]

בהמ"ג 4 חד' 100 מ"ר מרפסת גדולה 
משיב  במנחם  נהדרת   * ש''ח   6,500
מציאה  מרפסת,  יח"ה,   + מ"ר   100

6,200 ש''ח . תיווך 052-7158059
[20050499]

ירושלים | מבנים ומגרשים
מטר   160 כ  מגרש  גוש80  באזור 
340 חלקה  תתי   3 ל  מאושרת  תבע 
שח   5.000.000 רק   80 מרתף   + מטר 
אפשרות לעשית התר בתמא, הקודם 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050352]

מטר   180 כ  מגרש  פולנסקי  באזור 
8 לעשית   38 לתמא  עקרוני  אישור 
4.700.000 רק  מרתף   + דיור  יחידות 
052-7658-638 זוכה!  הקודם  שח 

"היימשע תיווך הנדלס"
[20050351]

בבית ישראל בנין כ 300 מטר מחולק 
24000 חודשית  תשואה  דירות   7 ל 
וחצי  קומה  להוספת  אפשרות  שח, 
052- זוכה!  הקודם   5.500.000 רק 

7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"
[20050350]

ירושלים | חנויות ומחסנים
בגני  מטר   120 מחסן  להשכרה 
3 ל  שרותים  עם  ממוזג  גאולה 
הדלת  עד  רכב  עם  גישה  חודשים 

2500 ש"ח לחודש 0527184181
[20051500]

בכיכר השבת 80 מטר קומת כניסה + 
23000לחודש  רק   1- קומה  מטר   50
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051176]

בלב גאולה להשכרה לכל מטרה 200
052- פגז  מקום  כניסה  קומת  מטר 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051175]

ירושלים | בנינים
בנין  מציון  תורה  באזור  להשכרה 
ולכל  למוסד  מטר   400 כ  מושקע 
מטרה רק 26000 שח לחודש הקודם 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050353]

בני ברק | מכירה
שכנים  חתימות   + ק"ג  80מ'  בבעלז 
1.750.000"ביבלה- הגג  על  לבניה 

נכסים" 03-5-600-900
[20051499]

בלב ויזניץ קומה א' כ- 70 מ"ר, חזית 
053- תיווך  להרחבה.  אופציה   +

3114437
[20051413]

רח' מתיתיהו 4 חד' 100 מ"ר כחדשה 
ממוזגת.  חזית,  גדולה,  סוכה   + ק"ד 

054-8451820
[20051208]

בני ברק | השכרה
משופצת,  ק"א  בנורוק  חד'   2.5
052- לל"ת.  מיידי,  ממוזגת, 

7166804/3
[20051489]

 + ומפוארת  יוקרתית  דיור  יחידת 
 . רוזבסקי  ברח'  מושלמת  נוף,  סוכה, 

054-8477101
[20051398]

ביתר עילית | מכירה
ישמח  ומשקיעים!  לשותפים 
88 א'  דירה  דירות   2 ישראל 
תהליך   + מטר   70 ב'  דירה  מטר, 
דירה  לכל  מטר   70 לעוד  התר 
052-7658-638 2060.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051447]

גדול!  עצמי  הון  לבעלי  מציאה! 
3 משותף  טאבו  ישראל  ישמח 
70 לעוד  תוספת   + מטר   70 חד 
052-7658-638 שח   790.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051446]

בקדושת לוי 4 חד 107 מטר ק"א + 4
מחסנים סה"כ 60 מטר כניסה פרטית 
חלל   + ליחידות  והכנה  חלונות  עם 
צמוד 30 מטר רק 2130.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051269]

120 חד   4 משותף,  טאבו  בחבד 
חד 130  5  * 1200.000ש"ח  רק  מטר 
אפשרות  1300.000ש"ח  רק  מטר 
"היימשע   052-7658-638 למשכנתא 

תיווך-הנדלס"
[20051232]

ק"ב  משותף  טאבו  ויז'ניץ  באדמורי 
גדולה  מרפסת   + מטר   125 חד   5
052-7658-638 1350.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051110]

משותף  טאבו  ויז'ניץ  באדמורי 
רק  מטר   10 מרפסת   + מטר   65
ק"ג,  פסח  עד  כניסה  760.000שח 
מעלית, נוף 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20051109]

משותף!  טאבו  מלובלין!  בהחוזה 
מידית  אופציה   + מטר   85 3חד  ק"א! 
1060.000שח  רק  נוסף  לחדר 
052-7658-638 זוכה  הקודם  כל 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051108]

חד   3 שאול  באבא  משותף!  בטאבו 
65 מטר + מרפסת 12 מטר + אופציה 
680.000שח  רק  מטר  כ40  להרחבה 
200.000שח)  למשכנתא  (אפשרות 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050940]

בבעל  למשקיעים  ממש!  מציאה 
210 סה"כ  דיור  יחידות   4 התניא! 
בחודש  ב-10000שח  מושכרת  מטר 
2320.000שח  רק  בטאבו,  צמוד  גג   +
052-7658-638 זוכה!  הקודם  כל 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050939]

88 חד   3 ישראל!  בישמח  מציאה 
מחסן  לצרוף  מידית  אופציה   + מטר 
רצפה  גבי  על  חדר  ולעוד  לבית 
052-7658-638 1500.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050904]

ישראל  בישמח  ממש!  מציאה 
מידית  אופציה   + מטר   88 חד   3
 + מטר   15 נוסף  לחדר  בריצפה 
לדירה  לחבר  שאפשר  צמוד  מחסן 
052-7658-638 1520.000שח  רק 

"היימשע תיווך הנדלס"
[20050880]

באוהב  החדש  בפרויקט  מציאה! 
מטר   220 קומות   3 קוטג  ישראל 
ליווי  2360.000שח  רק  לנוף  פתוח 
בנקאי מלא 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20050691]

יחידות   2  + מטר  חד 100   4 בהחידא 
1600.000שח  רק  ממש  חדשה  ק"ב 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050682]

מטר  חד 87  לוויזניץ 3  קרוב  במוצפי 
חלל   + מטר   70 להרחבה  אופציה   +
052- 1360.000שח  רק  מטר   60 כ 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050525]

במחיר!בקדושת  ירדו  "מציאההה" 
2  + מטר   105 חד   4 מפוארת  לוי 
תשואה  בגג  גדולות  דיור  יחידות 
רק 2315.000 שח  כ 10000  חודשית 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20050427]

110 חד   4 בחדשים  ישראל  באוהב 
חדשה  מרפסת  מטר   30  + מטר 
1670.000שח  רק  נוף  ק"א  חדשה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050426]

אשדוד | מכירה
בראש  בטוחה  קנייה  בשוק,  חדש 
לפרויקט  מלא  בנקאי  ליווי  שקט, 
 % של  נמוך  עצמי  הון   ,38 תמ''א 
ש''ח  אלף   300 עד   204 מ-   ,15
פי  על  התשלום  שאר  בלבד, 
לתקופת  מוגבל  הלקוח,  רצון 
וגג.  גן  חדרים   4-5 המבצע,דירות: 
מחירי  יושר,  דרכי  בלעדי  שיווק 

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

אלעד | מכירה
בעליון חסידי ליטאי 6 חד' מחולק 
מרפסת   + חזית  אופציות,   +  2  +  4

מהסלון. 053-3170272
[20051411]

בית שמש | מכירה
חד'   4 דירת  ב'  ברמה  בבלעדיות 
תיווך  ל"יש".  צמוד  חסידים  בקרית 

053-3108166
[20051415]

קרית גת 
חדרים,   4 הזדמנות!  הישנה,  בקריה 
''פסגות''  בלבד.  ב920,000  משופצת, 

מאיר ינקלביץ 0533-199-102.
[20051483]

ק"ד  לקריה  מאוד  קרוב  חדרים   3
במתחרדים  חדרים   3  *  680.000
חדרים   4 מציאה    *  640.000 ק"ד 
3  *  .  830.000 החרדית  בקריה 
חדרים סמוך לקריה ק"א 760.000
בקריה  מטר   160 חדרים   6  *
החדשה ק"ד 1.500.000 ועוד מגוון 

נכסים לשרותכם 0533161345
[20051405]

 *   500.000 חדרים   2 להשקעה 
550.000 ק"ג  חדרים   3 להשקעה 
4 620 ק"ב  חדרים   3 להשקעה   *
800.000 לקריה  סמוך  חדרים   *
בקריה  חדרים   3  * ג.  קומה 
מגוון  ועוד  ק"א 950.000  החדשה. 

נכסים לשרותכם 0533161345
[20051404]

אחיסמך 
חדרים   3 דירות  באחיסמך! 
בבניין   1,090,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,290,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,750,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20049841]

מפוארת ֹ וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
החורף  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

נופש?  דירת  מחפש  צימר?  מחפש 
מושלם  לנופש  עכשיו  התקשר 
ללא  ניתן  השירות   1700-707-509

עלות.
[20047926]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
ושקט.  מרכזי  מיקום  לזוג.  בעתיקה. 
מדהים  נוף  מרפסת.   + מרווחת 

למירון. 053-4110370
[20051412]

מירון,  הרי  מול   ,10 בהאר"י  בעתיקה 
חדרי   2 מ"ר,   60 חדשה,  חד'   3 דירה 
 ,(2/5) מיטות   7 מטבח,  סלון-  שינה, 
נדנדה,בימי  מרפסת,  נפתחת,  ספה 
החול: 300 ש''ח לזוג, חמישי- מוצ"ש 
לקבל  ניתן  למשפחה.  ש''ח   1000

תמונות 052-7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

בצפת העתיקה צימרים מפוארים, 
חצר,  לשבת,  מאובזרים  ז'קוזי, 
דירה  וכן  צמודה,  וחניה  מרפסת 

ליד העתיקה 052-2840299
[20047893]

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. 
בית חלקיה 

נופש ברמה גבוהה, וילה יפהפיה, 28
053- ובריכה.  אטרקציות   + מיטות 

3130052-1
[20043044]

טבריה 
ומפוארת  חלומית  נופש  סוויטת 
בק.  מיטות,  כ- 15  מדהים,  נוף  עם 
וימים.  לשבתות  בטבריה,  צאנז 

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

קוממיות 
ונקיות  מטופחות  מלונית,   + דירה 
חצר   + אולם   +  15-50 מ  במיוחד, 

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6781772
[20048569]

עד  המושב,  במרכז   - היימישער 
ומתקני  גדולה  חצר  מיטות,   55
גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 
08-9926198  ,052-7612965

טלפקס
[20040560]

בית מאיר 
נופש  דירות  מדהים,  נופש  מתחם 
בריכה   + חד'   8 מיטות)   12 ו-   15)
בנפרד),  גם  (להשכרה  וגדולה  חמה 
פרטיות מוחלטת, גן אירועים ובוסתן 
02- מאיר  בית  במושב  משחקים, 
1agamaim@gmail.  ,5344514

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

מירון 
ענקית,  חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
חורף  מבצעי  השנה,  ולימות  לחגים 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

בר יוחאי 
 + ומפוארים   חדשים  צימרים 
ג'קוזי + מרפסת נוף + גינה ומתקני 

חצר ממולץ!. 077-7990764
[20049879]

אור הגנוז 
נוף,  חצר,  הגנוז  באור  נופש  דירת 

פרטיות. עד 20 מיטות 0527655191
[20051438]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

7616720-1
[20040110]

השכרת רכבים ִ
מכירה  ובעולם,  בארץ  רכב  השכרת 
נחמיה  ובאמינות.  בשירות  וליסינג, 

אלבוים 052-715-2486
[20045497]

בכל  סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
והאמינות  השירות  עם  הארץ, 
052- גרוס.  חיים  של  הידוע 

7617828
[20044739]

לכל ֶ הסעות   - ההסעות  מרכז 
בני  ירושלים,  נתב"ג,  הארץ  חלקי 
10/14/16/20/23 רכבים  ברק 
באישור  אדיבים,  נהגים  מקומות, 

משרד התחבורה. 053-4112154
[20050148]

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 

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

המקורי!  ה-99  הדקה  הסעות 
חדשים,  וטנדרים  מיניבוסים 
ממוזגים ומפוארים במחירים ללא 
 / קוי  רב   02-5025252 תחרות. 

0527-10-10-20
[20040492]

מהמגזר ַ שדכניות  דרושות 
ש''ח   5,000 נסיון  בעלות  החסידי 

052-7605146
[20051490]

דרושה  בירושלים  חרדית  לפנימיה 
נמרצת,   25 מגיל  לימודים  רכזת 
נא  בהו"מ.  רקע  עם  אחה"צ,  בשעות 
לפקס:  קו"ח   ."105 "למשרה  לציין 

02-6259371
[20051448]

בירושלים  לבנות  חרדית  לפנימיה 
השעות  בין  נשואה  מדריכה  דרושה 
 ."34 "למשרה  לציין   .16:00-22:00

קו"ח לפקס:02-6259371
[20051408]

130 חד',   5 ישראל!!  בשרי  מציאה 
ש"ח   2,960,000 חניה,  כולל  מ"ר, 
0527-649- היימיש"  ל"תיווך  בלעדי 

565
[20051407]

תנאים  נמרץ,  שד"ר  דרוש  לישיב"ג 
לפרטים:  לאנגלית)  (עדיפות  טובים 

esekhatora@gmail.com
[20051399]

אנשים  דרושים  גדולה  לחברה 
רציניים המעונינים לעבוד בשעות 
לעבודה  אפשרות  הפנויות. 
לאברכים.  גם  מתאים  מהבית. 

052-7606084
[20051314]

תחבורה  באפרת,  בית  משק 
מביתר/ ירושלים 3 עד- 4 פעמים 
קו"ח  לפעם.  שעות   4 בשבוע 
amir@ 02-6737373 בפקס 

sawestcan.org
[20051125]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

דרוש עובד נקיון, לישיבה בירושלים, 
בשעות הבוקר בלבד, 052-7662256
[20050841]

לעסקים  שירות  הנותנת  לחברה 
לתיאום  מהבית,  לעבודה  פקיד/ה 
פגישות, ועוד. 3-4 שעות ביום, לא 
ש"ח.   3,800 בתחום.  ניסיון  נדרש 
מזכיר/ה,  בי-ם  עו"ד  למשרד   *
לשעה.  ש''ח   35 ניסיון,  נדרש  לא 
לב"ב  סמוך  רפואי  לארגון   *
6,300 נוחות,  שעות  מזכיר/ה, 

ש''ח. קריירה 072-22-222-62
[20043625]

מבצע לקראת ֲ  mng ספרי תפירה
053- הנחה.   30-60% פורים 

3165873
[20051449]

וכל  למבוגרים  ספיגה  מוצרי 
הום-פארמה  הנלווים  המוצרים 
הזמנות:  מוקד  הבית,  עד  מספקת 

052-7195050
[20050916]

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]

שיעורים פרטיים ָ

בגמרא,  מיקצועיים  עזר  שיעורי- 

פקס  גבוה  לסבסוד  אפשרות 

p4447220@ מייל   0722447220

gmail.com
[20051432]

טיסות 

ומנצ'סטר  לונדון  לבריטניה.  טיסות 

זולים  הכי  המחירים  בלבד! 

בהתחייבות! 8571355 - 054
[20049829]

במחירים  ומנצ'סטר  ללונדון  טיסות 

הכי  למחיר  מתחייבים  זולים!!  הכי 

נמוך!! 054-8571355
[20049322]

משכנתאות 

משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 

עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 

כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 

שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

דיו וטונרים 
סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 
חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 
להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[20040391]

תפילין 
והמיוחדים  המהודרות  התפילין   *
בד"ץ  בהשגחת  "וקשרתם"  של 
של  חידוש  החרדית,  העדה 
אישי  לשירות  והידור.  פאר 

 * 0548466552
[20049860]

אורטופדיה 
כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 
סקוני,  האורטופדיים  המותגים 
אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 
mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי
בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 
לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 
תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

השבת אבידה 
בציון  צמיד  נמצאה  חנוכה  בזאת 

הרשב"י. 054-8472535
[20051501]

מביתר  באוטובוס  נגן  נמצא 
לירושלים. 053-3137841

[20051488]

דף היומי בבלי: חולין סט    דף היומי ירושלמי: שביעית א    חובות הלבבות:
משנה יומית: ב"מ ט, ח-ט    הלכה יומית: או"ח  חשבון הנפש הכ"ט (הנפש) 
תנא, כא-כג    רמב"ם יומי: איסורי מזבח ב-ד    שו"ע הרב - רב יומי: ח, 

כג-כו    דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' נ-סה    חפץ חיים: עשין ה-ו  
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' נב:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:268:288:278:288:288:25סו"ז ק"ש מג"א

9:129:149:149:149:149:12סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:359:379:369:379:379:34סוף זמן תפלה מג"א

10:0610:0710:0710:0810:0810:05סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
11:5311:5511:5411:5611:5511:52חצות היום

12:2312:2512:2412:2612:2512:22מנחה גדולה
17:2017:1617:1717:1917:1817:14שקיעת החמה

זמנים למחר

4:595:015:015:015:014:59עלות השחר
5:395:405:405:405:415:39זמן ציצית ותפילין

6:296:386:306:326:336:28הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
אהרנוביץ'   6186536 פארם סנטר  ברק בני  מסחרי     מרכז  תלפ"ז  גרונר  דב   052-6463819 הנציב ארמון  ירושלים
077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופרפארם  סופרפארם שיכון דן 12, ב"ב    תל אביב
077-8881300 שד' שאול  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 למחרת סופר פארם יפו מינסטור
077-8881950 אבן גבירול 153 מהשעה 19:00 עד 01:00 המלך 4 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם קסטל
077-8880790 שד' בן  סופר פארם סיטי סנטר 7884483 שד' לנטוס 26    חיפה ניו פארם ק' השרון בלילה    נתניה
אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם גוריון 6    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד

לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 213.535-
אתמול: 213.575-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
17-11

תל אביב
24-15

חיפה
20-13

גולן
19-11

טבריה
23-14

גליל
15-9

באר שבע
26-14

אילת
27-15

מזג האויר
עלייה נוספת בטמפ'

היום - בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה 
רב. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות אשר 
תהיינה גבוהות מהרגיל וייעשה יבש. בצפון 
הארץ ובהרי המרכז ינשבו רוחות מזרחיות 

חזקות וייתכן אובך. 

שלישי - תחול עלייה נוספת בטמפרטורות 
וייעשה חם מהרגיל. יוסיף להיות יבש. ברוב 

אזורי הארץ ינשבו רוחות מזרחיות חזקות 
ויהיה אביך.

רביעי - מעונן בעננות בגובה בינוני ורב 
ואביך. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות 

מהרגיל לעונה. יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות 
חזקות בצפון, ובשאר האזורים ייחלשו. 

במהלך היום ייתכנו גשמים מקומיים 
מלווים בסופות רעמים יחידות וקיים חשש 

משטפונות בנחלי הדרום והמזרח.

חמישי - מעונן ותחול ירידה ניכרת 
בטמפרטורות. גשמים מקומיים צפויים 

לרדת ברוב האזורים מדי פעם מלווים 
בסופות רעמים יחידות וקיים חשש 

משטפונות בנחלי הדרום והמזרח. הגשמים 
יתמעטו בהדרגה משעות הצהריים.

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

2016
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מאת כתב 'המבשר'

או"ם  שגרירי   40 של  משלחת 
בפולין  האחרונים  בימים  ביקרה 

דני  לאו"ם,  ישראל  שגריר  ביוזמת 
March הארגונים  עם  יחד  דנון, 
Americanו־  of the Living

.Zionist Movement

השואה  יום  אירועי  לאחר 
עשרות  טסו  באו"ם  הבינלאומי 
שגרירי או"ם מכל העולם לביקור 
במ־ סיור  היתר  בין  שכלל  בפולין 

במוזיאון  מיידנק,  ההשמדה  חנה 
זכרון  וטקס  בוורשה  היהודי 

משותף.
זה  היה  מהשגרירים  לחלק 
נחשפו  שבו  בפולין  ראשון  ביקור 
היה  כי  וניכר  השואה  לסיפור 
מדובר בחוויה מרגשת ועוצמתית 

עבורם.
השגריר דנון אמר כי "המשל־

חת מאפשרת להמשיך לקיים את 
צוואת השורדים והנספים ולספר 
את סיפורם כדי שלא יישכח לעו־

ללהבות  נחשפים  השגרירים  לם. 
בעבר  יהודים  כלפי  שהיו  השנאה 
להיאבק  החשיבות  את  ומבינים 
האנטי־ גלי  נגד  ובמדינתם  באו"ם 

שמיות המודרנית".
ול־ לאו"ם,  אוקראינה  שגריר 

דימיר ילנצ'קו, אמר "מאוד חשוב 
לי להיות בפולין כי קראתי הרבה 
האלה  הנוראיים  האירועים  על 
חושב  אני  כאן.  הייתי  לא  אבל 
לבוא  כולם  עבור  גם  חשוב  שזה 
ולראות במו עיניהם כדי שיעבירו 

הלאה את סיפור השואה".
מלינטון  לאו"ם,  פנמה  שגריר 
"הביקור  סיפר  רואיז,  אלחנדרו 
איפשר לנו לראות ממקור ראשון 
למוח  שאסור  היסטוריה  פיסת 

האנושי לחזור עליה".
בי־ אתמול  נחתו  השגרירים 

ימים,  חמישה  של  לביקור  שראל 
עם  ראשון  ביום  ייפגשו  במהלכו 
נשיא המדינה וראש הממשלה בי־

רושלים ולאחר מכן יסיירו בגבול 
הצפוני. הסיור בצפון יכלול ביקור 
הטרור  ממנהרות  לאחת  בסמוך 

של חיזבללה.

בריטניה: תכנית להקמת גורד שחקים 
צמוד לבית הכנסת העתיק ביותר בממלכה

ארגונים יהודיים קוראים לבטל את מיזם הקמת גורד השחקים צמוד לבית 
הכנסת 'שער שמים' העתיק הממוקם בשכונת בוויס־מרקס בלונדון
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בבריטניה  יהודיים  ארגונים 
החדש  המיזם  את  לבטל  קוראים 
לבית  צמוד  שחקים  גורד  להקמת 
העתיק  שמים'  'שער  הכנסת 
בוויס־מרקס  בשכונת  הממוקם 

בלונדון.
התכניות  הדיווח,  עפ"י 
נמסרו  כבר  הפרויקט  להקמת 
שבועיים  נותרו  וכעת  לרשויות, 

בלבד להציג את ההתנגדויות. 
הש־ גורד  בניית  כי  ההערכה 

חקים המתוכנן בן 21 קומות יפגע 
מאוד בייחודיותו של בית הכנסת 
העתיק, מה עוד שהוא יפריע לפ־

עילות המתקיימת בו. 
בית הכנסת שער השמים הוא 
בית הכנסת הפעיל העתיק ביותר 
בבריטניה. ומוקם כאמור בשכונת 

בוויס־מרקס בסיטי של לונדון.
קהילה  התגבשה  תנ"ח  בשנת 
של יהודים יוצאי ספרד ופורטוגל 
הנהגתו  תחת  לונדון,  של  בסיטי 
אנשי  רוב  ניטו.  דוד  הרב  של 
יהודי  קהילת  יוצאי  היו  הקהילה 
שבאמסטרדם.  ופורטוגל  ספרד 
אותם  ששימש  הקטן  הכנסת  בית 
המת־ כל  את  מלהכיל  צר  היה 

ועדה  מונתה  כך  ולשם  פללים 

להקמת בית כנסת חדש. 
הושלם  הכנסת  בית  מבנה 
אשר  הגג  למעט  תס"ב.  בשנת 

נהרס בשריפה בשנת תצ"ח ותוקן 
הוא  היום  המבנה  תק"ט,  בשנת 

כפי שהיה לפני 300 שנה.

הונגריה: בר מצוה ראשונה ב'בית הכנסת 
של ארמון בודה' העתיק בבודפשט

החל מהיום: טיסות מסחריות פנים ארציות ראשונות מנמל התעופה רמון
מאת חיים מרגליות

שדה  חנוכת  לאחר  כשבועיים 
'רמון־אילת',  הבינלאומי  התעופה 
היום  יחלו  רמון,  ואסף  אילן  ע"ש 
מסחריות  טיסות  ולנחות  להמריא 
התעופה  בשדה  ארציות  פנים 
התחבורה  שר  הודיע  כך  רמון, 

והמודיעין, ישראל כ"ץ.
הטיסות הפנים ארציות יפעלו 
מה־ המלא  למעבר  עד  בהדרגה 

אילת  העיר  במרכז  הישן  טרמינל 
לנמל החדש 'רמון'. בהתאם ללוח 
הטיסות של רשות שדות התעופה 
בר־ מחר  וימריאו  ינחתו  (רש"ת), 

של  ארציות  פנים  טיסות  שש  מון 
חברות ישראייר וארקיע.

חברת  של  הראשונה  הטיסה 
התעופה  בנמל  תנחת  ישראייר 
רמון בשעה 18:45 בערב ותמריא 
בערב.  ב־19:15  דב  לשדה  חזרה 
תנחת  ארקיע  חברת  של  טיסה 
ותמ־ בערב   20:20 בשעה  ברמון 
ריא חזרה לשדה דב ב־20:55 בע־
ישראייר  של  שלישית  טיסה  רב. 
תנחת בשעה 21:15 בערב ותמריא 

חזרה לשדה דב ב־21:45.

יעמדו  הנוסעים  לרשות 
הת־ מנמל  לרמון  הסעה  שירותי 

תשלום,  ללא  באילת,  הישן  עופה 
מועד  לפני  וחצי  משעתיים  החל 
של  בתדירות  המתוכנן,  ההמראה 
התעו־ לנמל  ההסעות  דקות.   15

הציבור  לרשות  יועמדו  רמון  פה 
הת־ לנמל  הסמוך  החניה  במגרש 

עופה אילת (בין הטרמינל לתחנת 
התעופה  מנמל  ההסעות  הדלק). 

החניה  ממגרש  יצאו  לאילת  רמון 
הסמוך לאולם מקבלי הפנים.

פטורים  יהיו  אילת  תושבי 
ב'רמון'.  שעות   36 למשך  מחניה 
קווי  ארבעה  תפעיל  אגד  חברת 
לנמל  מאילת  ציבורית  תחבורה 
בתעריף  ובחזרה,  רמון  התעופה 
מוזל במיוחד הזהה לתעריף העי־

רוני של אילת, 4.20 שקלים.
הצפוניות  מהשכונות   31 קו 

הדרומיות,  מהשכונות   32 וקו 
שדה  אל  הבוקר  בשעות  יפעלו 
לטו־ לעיר  חזרה  ובערב  התעופה 
בת תושבי אילת. קו 30 (קו ישיר) 
מטא־  50 וקו  המרכזית  מהתחנה 
שדה  אל  המלונות,  אזור  דרך  בה, 
התעופה, יפעלו ברוב שעות היום 
בתדירות של שתי נסיעות לשעה 
תגדל  מהשעות  בחלק  קו.  בכל 
התדירות בהתאמה ללוח הטיסות 

של השדה.
קו 397 של אגד מאילת לבאר 
ויאפ־ התעופה  לשדה  יכנס  שבע 
למרכז  רמון  משדה  הגעה  שר 
יפתח  הקרובים  בחודשים  הארץ. 
רמון,  למצפה  מאילת  חדש  קו 
כדי  השדה  תוך  אל  כניסה  הכולל 
בציר  התיירות  פיתוח  את  לעודד 
עתידית  אפשרות  נבחנת  זה. 
ים  למלונות  גם  חדש  קו  לפתיחת 

המלח.
יועתקו  המסחריות  הטיסות 
באילת  הישן  התעופה  מנמל 
עד  בהדרגה  ברמון  החדש  לשדה 
אילת  נמל  של  המלאה  לסגירתו 
הישן ב־18 במרס 2019. ב־31 במ־

רס 2019 יופסקו גם כל ההמראות 
והנחיתות של הטיסות האזרחיות 
הבינלאומיות בנמל התעופה עוב־

דה ויועתקו לנמל "רמון". 
המס־ הבינלאומיות  הטיסות 

הבינלאומי  התעופה  בנמל  חריות 
'רמון' יופעלו גם הן באופן מדורג. 
וימריאו  ינחתו  למרס  ו־11  ב־4 
בינלאומיות  טיסות  שתי  מרמון 
לפוזנאן  'ריינאייר'  חברת  של 
תועתק  חודשיים  ובעוד  ופראג. 
כל פעילות הטיסות הבינלאומיות 

מעובדה לרמון.
השר כ"ץ ציין כי נמל התעופה 
הבינ־ התעופה  את  ישמש  רמון 
לדרומה  ארצית  והפנים  לאומית 
השדות  את  ויחליף  המדינה  של 
לד־ ובעובדה.  באילת  הקיימים 

תעופה  כשדה  ישמש  הנמל  בריו, 
בינלאומי נוסף של מדינת ישראל 
ושדה אלטרנטיבי לנתב"ג, בשעת 

חירום.
שינחתו  התעופה  חברות 
מת־ פטורות  יהיו  רמון  בנמל 

במטרה  נחיתה,  אגרות  שלום 
בש־ לנחות  החברות  את  לעודד 

השדה  הקמת  עלות  החדש.  דה 
שקלים.  מיליארד  ב־1.8  נאמדת 
מומנה  רמון  התעופה  נמל  הקמת 
שדות  רשות  מתקציב  במלואה 

התעופה.

בהובלת השגריר דנון: 40
שגרירי או"ם ביקרו בפולין

לחלק מהשגרירים היה זה ביקור ראשון בפולין שבו נחשפו לסיפור השואה 
וניכר כי היה מדובר בחוויה מרגשת ועוצמתית עבורם

משרד הכלכלה מקציב 5 מיליון שקל 
לעידוד העסקת עובדים עם מוגבלות

מאת שלמה גרין

המעוניינים  מעסיקים 
מוגבלות  עם  עובדים  לקלוט 
לסיוע  זכאים  להיות  עשויים 

והתע־ הכלכלה  משרד  של 
עובדים  העסקת  לעידוד  שיה 

בעסקים.
באמצעות  יעניק  המשרד 
הקצאה  להשקעות  הרשות 

מוגבלות  עם  עובדים  להעסקת 
בהיקף של 5 מיליון שקל. בחירת 
של  בדרך  תעשה  לסיוע  הזוכים 
לגמר  ועד  תחרותית  הקצאה 

התקציב. 

משרד ראה"מ מפרסם את תכנית ההשקעה 
בתשתיות: 196 מיליארד שקל בארבע שנים

עיריית ניו יורק אישרה הצעת חוק 
לציון שבוע לימודים בנושא השואה
הצעת החוק הוגשה בפני המועצה על ידי חבר המועצה היהודי ר' חיים דויטש 
מברוקלין בן לניצולי שואה, מתוך מטרה לשמר את זכרונות החורבן וללמד את 

הדורות הבאים
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קיבלה  יורק  ניו  העיר  מועצת 
תציין  לפיה  חשובה  חוק  הצעת 
הזכרון  יום  את  יורק  ניו  העיר 
השבוע  כל  ייקרא  בנוסף  לשואה. 
הבינלאומי  השואה  יום  יצוין  בו 

"שבוע לימודים בנושא השואה".
בפני  הוגשה  החוק  הצעת 
המועצה  חבר  ידי  על  המועצה 
מברוקלין  דויטש  חיים  ר'  היהודי 
מתוך  שואה,  ניצולי  של  בן  שהוא 
מטרה לשמר את זכרונות החורבן 
על  הבאים  הדורות  את  וללמד 
בעם  שבוצע  הברוטאלי  הרצח 
היהודי. העיתוי בו הוא בחר לעו־

בה  בתקופה  דווקא  הוא  זאת  רר 
כלפי  עזה  שנאה  מחדש  ניעורה 
העם היהודי באמריקה והיא באה 

לידי ביטוי בהתנכלויות שונות.
ללימוד  השבוע  במהלך 

הקו־ חברי  יבקרו  השואה  נושא 
בחלק  ספר.  בבתי  השונים  נגרס 
מלווים  יהיו  הם  מההזדמנויות 
התל־ בפני  וידברו  שואה  בניצולי 

מידים על השואה.

עדות'  'פרויקט  כמו  ארגונים 
ו'המוזיאון למסורת יהודית' יעבי־

השבוע  במהלך  שונות  תכניות  רו 
להגברת המודעות לנושא השואה 

ואשר התרחש בה.
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מאת שלמה גרין

פרסם  הממשלה  ראש  משרד 
את ספר 'תשתית לצמיחה ל־2019', 
לה־ שקל  מיליארד  נכללים 196  בו 
שקעה בתשתיות בשנים הקרובות, 

במימון ממשלתי או פרטי. 
כלל  את  מרכז  הפרסום 
הפיזיים  התשתיות  פרויקטי 
באישור  או  בתקצוב  בביצוע, 

משרדי הממשלה ויחידות הסמך 
אחריותם.  תחת  נמצאים  אשר 
הרב  לתכנית  עדכון  הוא  הספר 
של  תשתיות  לפיתוח  שנתית 

משרדי הממשלה השונים. 
תכנית התשתיות כוללת 207

של  כוללת  בעלות  פרויקטים 
חלקם  שקלים,  מיליארד   196
תחל  שהקמתם  פרטית,  בעלות 
על   .2018-2022 בין  תסתיים  או 

הממשלה  משרדי  דיווחי  בסיס 
תש־ פרויקט  כל  לרשימה  נכנס 
100 מעל  עלותו  שאומדן  תית 

מיליון שקל, ובנוסף, עבר בדיקת 
כדאיות כלכלית או מופיע בהח־

לטת ממשלה או בסיכום תקציבי. 
הרחבה  כולל  התכנית  עדכון 
של מספר הפרויקטים מהתכנית 
שפורסמה בספטמבר 2017, וכו־

לל צירוף של פרויקטי התשתית 

הבטחון,  נוספים:  ממשרדים 
והשי־ הרווחה  העבודה,  האוצר, 
רותים החברתיים, החינוך, התק־

שורת ורשות הספנות והנמלים.
ראש הממשלה בנימין נתניהו 
אמר כי "חוללנו מהפך בתשתיות 
בכבי־ זאת  רואים  אנו  בישראל. 

שים, ברכבות, בהוצאת הגז מהים 
יותר  עוד  תגבר  זו  תנופה  ועוד. 

בשנים הקרובות".

מושב היוגב: פועל 
נהרג בתאונת עבודה

מאת חיים מרגליות

פועל  קטלנית:  עבודה  תאונת 
עבד  עליו  רפת  מגג  נפל   45 כבן 
ב'איחוד  חובשים  היוגב.  במושב 
ביצעו  יקנעם־מגידו  סניף  הצלה' 
להציל  בנסיון  החייאה  פעולות  בו 
נקבע  הצער  למרבה  אך  חייו  את 

מותו בתום מאמצי ההחייאה.
ב'איחוד  חובש  שדמי  ארנון 
למקום  "כשהגעתי  סיפר:  הצלה' 

מע־ רב  מפגיעה  סבל  הפועל 
רפת  מגג  שנפל  לאחר  רכתית 
שנשבר תוך כדי עבודתו. יחד עם 
ביצענו  נמרץ  טיפול  ניידת  צוות 
ממושכות  החייאה  פעולות  בו 
ההחייאה  מאמצי  בסיום  אך 
את  לקבוע  נאלצו  הצער  למרבה 

מותו".
חוקרי  כי  נמסר  מהמשטרה 
לזירה  הגיעו  ישראל  משטרת 

ופתחו בחקירת נסיבות האירוע.

מאת א. למל

לרא־ בבודפשט.  התרגשות 
התקיימה  שנה,   332 מזה  שונה 
הכ־ בבית  מצוה  בר  חגיגת  שוב 
המכונה  בבודפשט,  העתיק  נסת 

'בית הכנסת של ארמון בודה'.
את  חגג  סבוק  יונתן  הנער 
הכנסת  בבית  למצוות  עלייתו 
בחודש  שוב  שנפתח  העתיק 

אלול האחרון. 
בר המצוה האחרונה שנחגגה 
המכונה  העתיק,  הכנסת  בבית 
332 לפני  היתה  קסטל'  'בודה 

נחרב  שהוא  משום  זאת  שנה, 
בודה  את  שכבשו  הנוצרים  בידי 
מהאימפריה  חלק  אז  שהיתה 

העות'מאנית.
קולות התפילה בבית הכנסת, 
ארמון  של  הכנסת  'בית  המכונה 
במאה  לאחרונה  נשמעו  בודה', 
ה־17 בתקופת הכיבוש העות'מאני 
מהעיר  חלק  (כיום  בודאבאר  של 

העתיקה של בודפשט). 
בודה,  ארמון  הכנסת  בית 
היהודית  הקהילה  את  ששימש 
המאה  באמצע  נבנה  במקום, 
ה־13, יחד עם הקמת העיר, ושי־

מש את הקהילה כמעט ברציפות 
עד תחילת המאה ה־15.

קרוב  נמצא  התפילה  בית 
מתקופת  העיר  משערי  לאחד 
'השער  שנקרא  הביניים,  ימי 
היהודי'. ב־1360 גורשו היהודים 
היתר,  בין  מבודה,  לראשונה 
לאיוש  המלך  מצד  עוינות  בשל 
הראשון, אך בעיקר משום שהוא 
של  בבתיהם  להשתמש  רצה 
לבודה  לחזור  שהורשו  היהודים 
להתפלל  כדי  רק  אך  ב־1364, 

בבית הכנסת.

נה־ היהודי  הרובע  לבסוף, 
זיגיסמונד  המלך  בהחלטת  רס 
מתהליך  כחלק   ,1420 בסביבות 
המלכותי.  הארמון  של  הבניה 
הונגריה  יהודי  ב־2018  אתמול, 
חזרו למבנה העתיק בפעם הרא־

שונה מאז הגירוש. 
ניהל  מצוה  הבר  מעמד  את 
הרב אשר פייט, ובית הכנסת עו־

מד תחת ניהולו של הרב הראשי 
של איגוד הקהילות עמיך בודפ־

שט, הרב שלמה כובש.
הקהילות  איגוד   – עמי"ך 

לקי־ פועל  בהונגריה,  היהודיות 
במדינה  היהודיים  החיים  דום 
חינוך  בתחומי  רבות  ומשקיע 
זו,  ממשימה  כחלק  ותרבות. 
ומ־ חינוך  מוסדות  מפעיל  הוא 

עורב באופן אקטיבי בפעילויות 
תכניות  הפעלת  תוך  צדקה, 
וחינוכיות  תרבותיות  חברתיות, 

ברחבי המדינה.
הרא־ החתונה  שנמסר,  כפי 

המחודש  הכנסת  בבית  שונה 
בעזרת  בקרוב  היא  גם  תערך 

השם.


