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שמחתנולוח שחרית זכרונם בחצרות

ראיון עם איש הימין ברוך מרזל
 מאת אהרן גרטנהויז

הרב הראשי הגאון רבי 
דוד לאו בכנס שדרות: 
אין צורך בחוק המואזין

ספינות המלחמה 
הישראליות נבנות 
במספנות באבו דאבי

למעשה מדובר במדינה עוינת של ישראל // עוד 
מתברר כי במשרד הביטחון ידעו כבר לפני כעשור כי 
תאגיד 'טיסנקרופ' נמצא בבעלות חלקית של ממשלת 

איראן

בדיון על נזקי השריפה ופיצוי 
הנפגעים ח"כ דודי אמסלם: 

הפקידים שאמורים לתת תשובות 
לא התייצבו – שיחפשו אותי

האדמו"ר מאמשינוב ליווה 
את אמו ע"ה למנוחות

ה"אקונומיסט" משבח את ישראל 
ונתניהו: "בעמדת הפיקוד"

לעומתו הרצוג מתואר: "מנהיג אומלל" // בנוסף מתואר: הכלכלה 
הישראלית נמצאת בעלייה מתמדת

המנה     
היומי 

עמ' 13

יהללוך זר:

פורם סבן בוושינגטון:

‰‡„מו"ר מוú„ו ‡בר‰ם יˆח˜ 
בבי˜ור ב‡ר‰"ב

היום במדור בחצרות

נתניהו לפורום סבן: 
מצפה לדון עם 

טראמפ על הסכם 
הגרעין הגרוע

נתניהו: "הפלסטינים מנסים ללכת לאו"ם בניסיון שווא להביא פתרון – זה רק 
ירחיק את השלום" // ג'ון קרי: "אנחנו מזהירים את ישראל ושום דבר לא קורה. הם 

לא מקשיבים לנו. איך זה אמור לעבוד?

 צילום: א בליק

סערה בפרלמנט 
הרוסי: ''למה 

שנשלם 
לישראלים?''

אושרה הצעת החוק להעברת כספים לישראלים 
עולים לשעבר 4,000 רובל לחודש דמי פנסיה //
בכיר במפלגה: "מה פתאום ש-5 מיליארד רובל 

מתקציבה של רוסיה יגיעו לישראל? הפנסיונרים 
ברוסיה לא יבינו תעלול שכזה"
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פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

על פי דין תורה ועל פי החוק הבינלאומי, 
אין להעתיק, להעביר, לאכסן במאגרי מידע 

(פיזיים או דיגיטליים) ולא בשום אמצעי 
אחר | אין לעשות שימוש בתוכן הכתבות, 

בתמונות, או בעיצובים הגרפיים של העיתון | 
אסור להעביר את העיתון למטרות מסחר או 
רווח, המעוניין בקבלת העיתון צריך להרשם 

במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות

'להצטרפות'
לעתון הדיגיטאלי היומי 

של הציבור החרדי
c109910@gmail.com
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   שערים יציגים

היום: מעונן חל˜י ע„ נ‡ה עם 
 הטמפרטורו ל  ˜לה  ירי„ה 

במיור החוף והפלה.

מחר: מעונן חל˜י וחול ירי„ה 
 בטמפרטורו  נוספ ˜לה 

בעי˜ר בהרים.
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הלווה וה‡מונה
כותבים.  או  אומרים  שאנשים  למה  להקשיב  פעם  כדאי  כי  דומה, 

ואולי גם להסיק את המסקנות המתבקשות.

הפעם ננסה לעקוב אחר הדברים שכתב מר עוזי ברעם בטורו האח־
פעילותו  בשיא  כאשר  ותיק  שמאל  באיש  מדובר  מכיר,  שלא  ולמי  רון 
הפוליטי כיהן כשר תיירות והפנים מטעם מפלגת העבודה ואלו הם דב־

ריו:

ישבתי שבעה על אחותי שחזרה בתשובה. היא התגוררה בבית אל 
ואת ימי השבעה עשיתי בבית בתה בפתח תקוה בשכונה דתית. הגיעו 
אנשים לנחם, כך שהייתה לי את ההזדמנות לפגוש את אלו המוגדרים 
כמתנחלים באופן בלתי אמצעי. התרשמותי העמוקה הראתה לי, אנשים 
שהשלווה הסטואית נסוכה על פניהם, וליבם חדור אמונה טבעית ופשו־

טה בצדקת דרכם.

פני  על  הטופחת  היום-יומית  למציאות  נוגעת  כך  כל  לא  מסקנתו 
המציאות. אלא שכפי הידוע, ישנו כלל ותיק, מכלל לאו אתה שומע הן, 
באם הוא ראה את השלווה שהצליחה להוציא אותו משלוותו, ברור ופ־
אותה  שמול  היחיד  לא  הוא  יצא.  כולו  השמאל  כלל  על  ללמד  כי  שוט 
שלווה תופס תזזיתיות, הוא פשוט, ממרום גילו, אומר בקול את מה שא־

חרים ממחנהו חושבים בשקט וחוששים לומר.

אם עמונה תפונה או לא, איננו יודעים. המציאות הפוליטית נוטה 
האפשרות  כי   - האחרון  הרגע  של  השינויים  יחולו  לא  באם   – להראות 
הראשונה היא זו שתצא אל הפועל, למרות כל התסכול שבדבר. אולם 
דבר אחד הימין חייב להסיק, כי אם השיקול לפינוי הינו השמאל, - אזי 

מדובר בהיפוכנדריות במיטבה.

 // בר המערכ„

הימין ה˜יˆוני הלט על ‡ירופה
ההצלחה של הימין הקיצוני באירופה מבשרת את תחילת הסוף של 

האיחוד האירופי.

אוסטריה.  של  המרכזיים  ברחובות  צעדו  ענק  שלטי  עם  צעירים 
והמנון  הסמוכה,  הבניינים  משורת  התנוססה  הופר  נורברט  של  תמונתו 

הבחירות של האיש והאגדה הושמע בקולי קולות.

הנשיאות  על  שהתמודד  הקיצוני  הימין  מועמד  הופר,  נורברט 
האיחוד  לבכירי  שמחכה  למצמיאות  הפתיח  את  מהווה  באוסטריה, 

האירופי בעתיד הלא רחוק.

המאה  של  באירופה  כי  האמין  מי  זעום.  בפער  אך  הפסיד,  הופר, 
זמן  לפני  שהמיט  הקיצוני  בימין  שמקורו  מנהיג  יצליח  ואחת,  העשרים 
ועשרות  גרמניה,  אוסטריה  על  מחץ  מכת  היסטוריים,  במושגים  רב  לא 
מדינות בכל רחבי העולם, להפוך למועמד מבטיח לנשיאות האוסטרית.

אז נכון, הנשיאות באוסטריה איננה כה משמעותית, התפקיד הינו 
יותר סמלי, מאשר מעשי, אך עדיין המגמה ברורה.

בימים אלו משתנה התמונה הפוליטית ברחבי אירופה כולה. הימין 
למפלגות  ומתפקדים  השמאל  את  עוזבים  וההמונים  פורח,  הקיצוני 

הימין.

מוסלמים  אזרחים  ברבבות  עריהם  מהצפת  נמאס  אירופה  לאזרחי 
שחלקם טרוריסטים, וחלקם מסכימים במנוד ראש עם מעשי הקיצונים, 

ואף מעודדים אותם.

הפליטים המוסלמים הופכים לנטל על מערכת הבריאות והרווחה 
מאוד  בעייתית  למציאות  התעורר  וההמון  העשירות,  אירופה  במדינות 

הנגלית לנגד עיניו.

נורברט הופר הוא סממן, סממן לתופעה ההולכת ומתפשטת. אם זה 
בצרפת, שם מרין לה פן הופכת בהדרגה לאחת המנהיגות הפופולאריות 
 – ישראלי  הפרו  וילדרס  חירט  בה  הקסומה,  בהולנד  או  במדינה,  ביותר 

מתחיל להוות אלטרנטיבה לשלטון.

מציאות שכזו בה מפלגות רבות מהימין הקיצוני זוכים לעדנה במ־
הנוכ־ במתכונתו  האירופי  האיחוד  עידן  לסוף  להביא  עלולה  דינותיהם 
חית. המפלגות הללו תומכים כולם בפרישת ארצותיהם מהאיחוד, וברי־
טניה הגדולה שפרשה ראשונה מהווה דוגמא לעשרות המדינות שבדרך.

פרנו // „ו„ פרי„

סערה בפרלמנט הרוסי: 
''למה שנשלם לישראלים?''

אושרה הצעת החוק להעברת כספים לישראלים עולים 
לשעבר 4,000 רובל לחודש דמי פנסיה ◆ בכיר במפלגה: 

"מה פתאום ש-5 מיליארד רובל מתקציבה של רוסיה יגיעו 
לישראל? הפנסיונרים ברוסיה לא יבינו תעלול שכזה"

מ‡ יוסף יˆח˜י

לרו־ ישראל  בין  שגובש  ההסדר 

סיה על הסדרי תשלומי הפנסיה לעו־

לי ברית המועצות לשעבר, הגיע אמש 

לפרלמנט הרוסי ועורר סערה.

הרו־ הפרלמנט  ישיבת  במהלך 

להעב־ החוק  הצעת  אושררה  בה  סית 

רת כספים לישראלים שעלו לישראל 

במהלכה   ,1972-1991 השנים  בין 

רובל   4,000 לשעבר  העולים  יקבלו 

לחודש (כמאה דולר), התעוררה סערה 

במקום כאשר חברים שונים המזוהים 

הפו־ המפה  של  הלאומני  הצד  עם 

חסרת  בצורה  תקפו  במדינה,  ליטית 

תקדים את אשרור החוק.

מיליארד  ש-5  פתאום  "מה 

לי־ יגיעו  רוסיה  של  מתקציבה  רובל 

יבינו  לא  ברוסיה  הפנסיונרים  שראל? 

במפלגת  בכיר  אמר  שכזה",  תעלול 

די־ אלכסי  הלאומנית,   "LDPR"-ה

דנקו .

היש־ לצד  התייחס  נוסף  חבר 

לעולי  יזיז  לא  "הסכום  כי  וטען  ראלי 

בריה"מ המתגוררים בישראל".

אלף   106 כ-  שוהים  בישראל   

המוע־ בשנים  מרוסיה  שעלו  אזרחים 

הפנסיה  מכספי  להנות  וצפויים  רכות 

רו־ לממשלת  ההסכם  עלות  הרוסית. 

סיה תעמוד על כשמונים מיליון דולר.

נתניהו לפורום סבן: "מצפה 
לדון עם טראמפ על הסכם 

הגרעין הגרוע"
נתניהו: "הפלסטינים מנסים ללכת לאו"ם בניסיון שווא 
להביא פתרון – זה רק ירחיק את השלום" ◆ ג'ון קרי: 

"אנחנו מזהירים את ישראל ושום דבר לא קורה. הם לא 
מקשיבים לנו. איך זה אמור לעבוד?

מ‡ יוסף יˆח˜י
בוושינגטון,  נפתח  סבן  פורום 

הקשת  קצוות  מכל  בכירים  ומנהיגים 

האמרי־ והן  הישראלית  הן  הפוליטית, 

קנית השתתפו בתחילת הדיונים בכנס.

לראות  ציפה  אולי  סבן  חיים 

נכון  יותר  או  הלבן,  בבית  אחר  מנהיג 

מנהיגה אחרת, שסביר להניח והייתה 

שנפתח  הנחשב,  בפורום  משתתפת 

בימים אלו בוושינגטון.

נשיא  של  היעדרותו  זאת  עם 

לא  טראמפ,  דונלד  הנבחר,  ארה"ב 

בכירים  של  השתתפותם  את  מנעה 

של  השנתי  בפורום  מישראל  רבים 

המיליארד היהודי, חיים סבן.

בין היתר השתתף בוועידה מזכיר 

המדינה, ג'ון קארי שסיפר כי שוחח עם 

כמזכיר  כהונתו  שנות  במהלך  נתניהו 

מדינה, לא פחות מ-354 פעמים.

מישראל  בלווין  ששודר  בריאיון 

דבריו  את  נתניהו  מסר  לוושינגטון, 

לכך  התייחס  נתניהו  הכנס.  באי  בפני 

להסכם  קרא  הנבחר  ארה"ב  שנשיא 

כי  והדגיש  גרוע",  "הסכם  הגרעין: 

הנבחר  הנשיא  עם  לשוחח  מצפה  הוא 

בה יקבעו מה ניתן לעשות עם העסקה 

ה'גרועה'.

נשק  מאיראן  מונע  לא  "ההסכם 

של  דרכה  את  סולל  אלא  גרעיני, 

נתניהו,  אמר  גרעיני",  לנשק  איראן 

למנוע  מחויבת  ישראל  כי  והבהיר 

מאיראן נשק גרעיני.

כי  בעמימות  הדגיש  נתניהו 

מחויבים"  אנחנו  מחויבים,  "כשאנחנו 

(למנוע את הסכם הגרעין).

הברית  ארצות  כי  מאמין  "אני   

בעולם  ביותר  הגדולה  המעצמה  היא 

כך",  להישאר  ועליה  התיכון,  ובמזרח 

יכול  אני  "כישראלי,  נתניהו.  הוסיף 

יותר  טובה  ידידה  לנו  שאין  להגיד 

מישהו  בתור  אבל  הברית,  מארצות 

באזור, אני יכול להגיד שלארה"ב אין 

 - מישראל  באזור  יותר  טובה  ידידה 

ובעולם כולו. חיזוק ישראל הוא חיזוק 

האינטרסים האמריקניים".

נתניהו תקף את הפלסטינים על 

לשאת  במקום  לאו"ם  ללכת  כוונתם 

מנ־ "הפלסטינים  ישראל.  עם  ולתת 

סים ללכת לאו"ם בניסיון שווא להביא 

השלום",  את  ירחיק  רק  זה   – פתרון 

אמר.

האמריקני,  המדינה  מזכיר  גם 

כי  ואמר  בוועידה,  השתתף  קרי  ג'ון 

חלקי.  שלום  להשיג  תוכל  לא  ישראל 

העולם  עם  נפרד  שלום  יהיה  "לא 

הפלסטיני",  בנושא  לטפל  בלי  הערבי 

הבהיר.

ישראל  את  מזהירים  "אנחנו 

ושום דבר לא קורה. הם לא מקשיבים 

תהיה  איך  לעבוד?  אמור  זה  איך  לנו. 

מדינה אחת, יהודית ודמוקרטית, וגם 

אמר  שלה?",  הביטחון  נושאי  ייפתרו 

עזיבתו  טרם  שבועות  המדינה  מזכיר 

את התפקיד הדיפלומטי מספר אחת.

http://www.fontype.co.il/
mailto:c109910@gmail.com
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אחרי איראן – אבו דאבי

ספינות 
המלחמה 

הישראליות 
נבנות 

במספנות 
באבו דאבי

למעשה מדובר במדינה 
עוינת של ישראל ◆ 

עוד מתברר כי במשרד 
הביטחון ידעו כבר 

לפני כעשור כי תאגיד 
'טיסנקרופ' נמצא 

בבעלות חלקית של 
ממשלת איראן

מ יוסף יˆח˜י
תאגיד  כי  העובדה  חשיפת 

את  לישראל  הבונה  'טיסנקרופ' 

לחברה  בחלקו  שייך  הצוללות 

האיראנית,  הממשלה  בבעלות 

בסיפור.  האחרון  המסמר  אינו 

אחרונות  בידיעות  נחשף  אמש 

כי ספינות המלחמה שנמכרו לי־

במפנה  נבנו   2015 בשנת  שראל 

באבו דאבי.

המשמ־  "6 ה"סער  ספינות 

שות כנשק המלחמה העיקרי של 

הצוללות)  (למעט  בים  ישראל 

מהתאגיד   2015 בשנת  נרכשו 

את  היתר  בין  הבונה  הגרמני 

הצוללות שנמכרו לישראל, תא־

גיד 'טיסנקרופ'.

הנודע  הגרמני  התאגיד 

באבו  הספינה  גוף  את  בונה 

הנשק  ספינות  נבנו  כך  דאבי, 

עמה  עוינת  במדינה  ישראל  של 

קשרים  מתחזקת  אינה  ישראל 

דיפלומטיים.

הביטחון  במשרד  זאת,  עם 

וכי  ידועות,  העובדות  כי  הגיבו 

הבנייה הנעשית באבו דאבי נוג־

עת רק לשלד הספינה, "את המ־

מת־ והחשאיות  השונות  ערכות 

בישראל",  הביטחון  מערכת  קין 

נמסר בהודעת משרד הביטחון.

במקביל מתברר כי במשרד 

כעשור  לפני  כבר  ידעו  הביטחון 

נמצא  'טיסנקרופ'  תאגיד  כי 

ממשלת  של  חלקית  בבעלות 

איראן.

https://askan.co.il/
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הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו בכנס 
שדרות: אין צורך בחוק המואזין

לדבריו: את נושא המואזין ניתן לפתור בפגישה ובדיבורים בין הצדדים ◆ עוד אמר: ביקרתי 
בעיר הבדואית רהט וגם שם אמרתי כי אין צורך בחוק המואזין

מ יר‡ל בן ˆבי
הגאון  הרב  לישראל  הראשי  הרב 

הרב דוד לאו השתתף במושב הנעילה של 

במכ־ התקיים  הכנס  לחברה  שדרות  כנס 

ללת ספיר ובעיר שדרות.

אורח הכבוד במושב היה הרב הגאון 

בדבריו:  שאמר  שליט"א  לאו  דוד  הרב 

על  אחד  מדברים  הישראלית  בחברה  כי 

כי  ציין  הרב  השני.  עם  אחד  ולא  השני 

כי  אמר  ושם  רהט  הבדואית  בעיר  ביקר 

אין צורך בחוק המואזין.

בפ־ לפתור  ניתן  המואזין  נושא  את 

גישה ובדיבורים בין הצדדים. החוק אינו 

הוא  שיח,  הדו  לאו,  הרב  הדגיש  פתרון, 

הפיתרון. הרב לאו שיבח את כנס שדרות 

לה־ במה  לתת  היא  הכנס  מטרת  כי  וציין 

שמעת דעות מגוונות והוא מצליח בכך.

דיין  עוזי  (מיל')  אלוף  הכנס,  נשיא 

אמר בדברי הסיכום כי כנס שדרות לחב־

רה ממשיך  להביא הצעות פעולה מפור־

הח־ בסוגיות  שות 

ברתיות-כלכליות 

שהח־ הבוערות 

לטיפול  שיבות 

מכל  ניבטת  בהן 

החברה  שכבות  

דיין  הישראלית.  

מטרות  כי  מציין   

 3 מדגישות  הכנס  

להניף  יש  נושאים: 

החברתי  הדגל  את 

לאותו  והביטחוני 

בל־ ההכרה  גובה, 

ובביטחון  כידות 

החברתי כמרכיבים 

בגיבוש  מובילים 

המדיני,  החוסן 

הפרי־ של  ומקומה 

היום  בסדר  פרייה 

הלאומי.

נערים מואשמים בהצתת 
שריפה בחורשה

מדובר בנערים בני 17 מג'דידה-מכר ועל כך שהציתו 
ושרפו חורשת אחיהוד בשבוע שעבר ◆ לפי כתב 

האישום: הם זרקו גפרורים בעודם בוערים על 
ערימות עלים וענפים יבשים וכך פרצה השריפה

מ „ו„ כהן

הגי־ חיפה  מחוז  פרקליטות 

לנוער  המחוזי  המשפט  לבית  שה 

מעצר  ובקשת  אישום  כתב  בעיר 

בני  נערים  נגד  ההליכים  תום  עד 

שהציתו  כך  על  מג'דידה-מכר   17

בשבוע  אחיהוד  חורשת  ושרפו 

שעבר. הנערים מואשמים בהצתה 

ואין מניע לאומני.

בא־ שהוגש  האישום  מכתב 

מולא  מוחמד  הדין  עורך  מצעות 

המעצר  לפני  ימים  כמה  כי  עולה 

דלי־ פרצו  שנעצרו,  המועד  ועד 

ברחבי  שונים  באזורים  רבות  קות 

הארץ, שכילו שטחים נרחבים של 

לב־ רב  נזק  וגרמו  וחורש  צמחיה 

תים ולרכוש, בין היתר בשל תנאי 

מזג אוויר קיצוניים, רוחות חזקות 

ויובש.

שני  הגיעו  בנובמבר  ב-27 

גפ־ והדליקו  לחורשה  הנערים 

כתב  לפי  כך  השניים,  רורים. 

הגפרורים  את  זרקו  האישום, 

עלים  ערימות  על  בוערים  בעודם 

השרי־ פרצה  וכך  יבשים  וענפים 

וכילתה  התפשטה  הדליקה  פה. 

של  לנזק  וגרמה  ביער  מ"ר  כ-80 

15 עצים. הנזק הוערך בכ-12 אלף 

שקלים.

ם  
!

מרגש: יום לפני החתונה 
זכה החתן ב-15 מיליון ₪

ני־ במתנת  זכה   26 בן  ירושלמי  צעיר  החתונה,  לפני  יום 
שואין ממפעל הפיס – 15 מיליון ₪ בהגרלת לוטו.

הזוכה , שהתחתן השבוע , הגיע לבית מפעל הפיס נרגש 
ודומע. 

הלכתי  שישי  "ביום  הזוכה,  סיפר  תומ"צ",  שומר  "אני 
עם  פיצוחים.  חלות,  בשר,  ירקות,  קניתי,  לקניות.  לשוק 
לוטו  טופס  ידנית  מילאתי   ₪  23.40 לי,  שנשאר  העודף 
הזה  הסכום  ועם  אקראיים  היו  שרשמתי  המספרים  רגיל 

התאפשר לי למלא רק 6 טורים."

בחלומות הכי טובים שלי לא חלמתי על מתנה כזאת לח־
תונה. לעמוד תחת החופה יחד עם אשתי ולדעת שעתי־

דנו מובטח, אמר הזוכה.

לשאלה מה יעשה עם הכסף? ענה: מתכננים נופש מיוחד 
ולא־ שנה,  לחצי  אפקיד  הכסף  שאר  את  החתונה.  אחרי 
חר שנרגע נכלכל את צעדינו. ברור שאנחנו חושבים  על 

רכישת דירה  מרווחת .

הזוכה אמר כי אם היה מתאפשר לו, היה מודיע לכל מו־
מבקש  הייתי  ומתנות.  צ'קים  ללא  לחתונה  להגיע  זמניו 

מהם לבוא ולשמוח.

במפעל הפיס חיכו לזוכה, אבל לא ציפו להפתעה כל כך 
מיוחדת של זוכה יום לפני חתונתו: "כולנו התרגשנו יחד 

אתו, איזה מזל שנשאר לו עודף מהקניות בשוק...."

יהללך זר:

ה"אקונומיסט"  משבח את ישראל 
ונתניהו: "בעמדת הפיקוד"

לעומתו הרצוג מתואר: "מנהיג אומלל" ◆ בנוסף מתואר: הכלכלה הישראלית נמצאת 
בעלייה מתמדת

מ יוסף יˆח˜י

פיקוד,  בעמדת  נמצא  נתניהו 

לעומתו,  ממתנגדיו,  מאויים  ואינו 

נפ־ כך  אומלל",  הוא "מנהיג  הרצוג 

והנ־ המשפיע  בעיתון  הכתבה  תחה 

פוץ הבריטי, ה"אקונומיסט".

פורסמה  האחרון  השבוע  בסוף 

הנ־ הבריטי  בעיתון  תחקיר  כתבת 

נקשרים  בו  ה"אקונומיסט",  חשב, 

ראש  של  להתנהלותו  רבים  כתרים 

ולמצבה  נתניהו,  בנימין  הממשלה, 

של ישראל בעולם.

סוכ־ בידי  שפורסם  המאמר 

נויות הידיעות העולמיות מתאר את 

התקופות  כאחת  האמורה  התקופה 

הטובות ביותר שהיו לנתניהו.

 11 במהלך  זמן  נקודת  "בשום 

הוא  ממשלה  כראש  כהונתו  שנות 

במדינתו,  עליונות  מכזו  נהנה  לא 

רציניים  בקשיים  מחוסר  גם  כמו 

בעי־ נכתב.  מחוץ",  לחץ  או  מבית 

הצליח  שנתניהו  לכך  התייחסו  תון 

להשקיט את יריבו הבעייתי ביותר, 

תו־ על  בהכנסתו  ליברמן  אביגדור 

ככי הקואליציה.

היש־ הכלכלה  מתואר,  בנוסף, 

מתמדת,  בעלייה  נמצאת  ראלית 

והתקציב השנתי שצפוי לעבור יהיה 

דו שנתי, מה שיוסיף שקט למנהיג.

מתפק־ אינה  "האופוזיציה 

"מנהיגה  מכונה,  הרצוג  יצחק  דת". 

ונטען  הציוני",  המחנה  של  האומלל 

מצ־ של  מעבר  מראים  הסקרים  כי 

ביעיו לתמיכה ביו"ר יש עתיד, יאיר 

לפיד.

ליח־ המאמר  מתייחס  בהמשך 

בעולם: "היח־ ישראל  של  החוץ  סי 

סים עם מדינות אפריקה ואסיה פו־

סחר  באמצעות  ומתפתחים  רחים, 

נפגש  ובנשק". "נתניהו  בטכנולוגיה 

עם נשיא רוסיה פוטין ארבע פעמים 

שקט  סידור  והשיג  חודשים,  ב-14 

האינטרסים  לביטחון  הנוגע  בכל 

שהמדינה  תוך  בסוריה,  ישראל  של 

מהמ־ עצמה  את  לבודד  ממשיכה 

של  השני  בעברו  המדממת  לחמה 

הגבול".

בחי־ מוגדרת  המאמר  בסיום 

לנשיאות  טראמפ  דונלד  של  רתו 

ארה"ב כסיוע נוסף לישראל בעולם.
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נכנסה לחיל הים 
הישראלי ספינת 'דבורה' 

חדשה בבסיס חיפה
בסיומם של הפלגות ואימונים אינטנסיביים 
בבסיסי חיל הים באשדוד ובחיפה, הוסמכה 

הדבורה לפעילות מבצעית מלאה ◆ מפקד בסיס 
חיפה בטקס: ״מדובר בכלי מבצעי ומשופר המכיל 

את כל היכולות המבצעיות

מ „ו„ כהן
לתחילת  הפתיחה  טקס 

ברא־ התקיים  בספינה  השימוש 

דוד  תא״ל  הבסיס  מפקד  שות 

 914 פלגה  ומפקד  סלמה  (סער) 

סא״ל רונן מירקם, ובו הם קיבלו 

את הספינה שמספרה 824.

בסיומם של הפלגות ואימו־

חיל  בבסיסי  אינטנסיביים  נים 

הוסמ־ ובחיפה,  באשדוד  הים 

מבצעית  לפעילות  הדבורה  כה 

מלאה. מפקד בסיס חיפה, תא״ל 

סלמה, אמר בטקס: ״מדובר בכלי 

כל  את  המכיל  ומשופר  מבצעי 

המשיכו  המבצעיות.  היכולות 

הצפוני  הימי  הגבול  על  לשמור 

והצלי־ עלו  ישראל,  מדינת  של 

חו״.

סרן דולב אילון, בן 23 מפ־

הפיקוד  את  שקיבל  הוא  רדסיה, 

על הדבורה, לאחר שביצע שורה 

בחיל  מבצעיים  תפקידים  של 

האח־ העצמאות  ביום  רק  הים. 

רון הוא קיבל את אות הצטיינות 

מפקד החיל.

מהצבא נמסר: ''דבורה 824 

הר־ בפעילות  חשוב  נדבך  תהווה 

על  בהגנה   914 פלגה  של  ציפה 

הגבול הימי הצפוני ובשמירה על 

הביטחון השוטף בזירה''.

שאט נפש:

משקה בשם 'נאצי' נמכר ליהודיה 
בלונדון - היהודה הגיבה בזעזוע

לדבריה: מנהל המשמרת סירב להעניק לה הסבר 
הגיוני למשקה המפוקפק או להתנצל ◆ יום 
למחרת כך דיווחו בקמפיין נגד אנטישמיות, 

המשקה הוסר ממדפי החנות
מ „ו„ כהן

בתחנה  ששוכן  קפה  בבית 

בלונדון,  התחתית  הרכבת  של 

בשם  משקה  למבקרים  מציעים 

תווית  ועל   (Nutzy) "נאצי" 

צלב  מאוייר  המשקה  בקבוק 

בפו־ השבוע  פורסם  כך   - קרס 

באנטי־ הלוחמים  שונים  רומים 

שמיות.

במקום  שהייתה  היהודיה 

למקום  נכנסה  היא  כי  מספרת: 

בכדי לקנות משקה, הציצה במ־

קרר וגילתה את בקבוק המשקה 

היא  הקרס.  צלב  ועליו  החריג 

בית  צוות  מאנשי  לאחת  פנתה 

הוז־ המשמרת,  מנהל  הקפה,  

האחרון  כשלטענתה  למקום  עק 

הגיוני  הסבר  לה  להעניק  סירב 

להתנצל.  או  המפוקפק  למשקה 

ניסה  המשמרת  מנהל  זאת,  עם 

קרס  בצלב  מדובר  כי  לתרץ 

למ־ אותו  שהופך  מה   - הפוך 

בריאות  של  הינדי  לסמל  עשה 

"הצלב  לדבריה,  אבל  ושגשוג. 

ההינדי  ובסמל  מהופך  היה  לא 

כלולות גם נקודות בתוכו".

עזבה  כי  סיפרה  הלקוחה 

לא  "הוא  בדמעות:  המקום  את 

לי  שאסור  לי  לומר  התבייש 

להיעלב מזה. ברור שהשם והס־

מל הם לא סתם צירוף מקרים". 

בקמ־ דיווחו  כך  למחרת,  יום 

המשקה  אנטישמיות,  נגד  פיין 

בהמשך  החנות.  ממדפי  הוסר 

של  אחר -  סמל  עם  הוחזר  הוא 

האפיפיור.

נחתם הסכם קיבוצי עם הסגל האקדמי 
באוניברסיטאות

הממונה על השכר (בפועל): "מדובר בהסכם שכר חשוב. לצד השקט שהוא מביא למערכת 
ההשכלה הגבוהה ◆ פרופ' יפה זילברשץ: "ההסכם החדש יאפשר את פעילותה התקינה של 

המערכת לאורך כל התכנית הרב שנתית החדשה

מ יר‡ל בן ˆבי
ומו"מ  מוצלח  פעולה  שיתוף  לאחר 

וועד  ות"ת  האוצר,  משרד  בין  שהתקיים 

ראשי האוניברסיטאות לבין הסגל האקדמי 

הבכיר, נחתם היום הסכם קיבוצי עם נציגי 

הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות. 

הממונה על השכר (בפועל), יוסי כהן: 

השקט  לצד  חשוב.  שכר  בהסכם  "מדובר 

הגבוהה  ההשכלה  למערכת  מביא  שהוא 

הוא זורע זרעים להעצמת המצוינות האק־

דמית ולשיפור יכולת הגיוס של האוניבר־

סיטאות. ההסכם הינו לתקופה של  6 שנים 

ליצי־ העבודה,  ביחסי  לשקט  יתרום  ובכך 

ולהשקיע  לתכנן  וליכולתה  המערכת  בות 

לטווח ארוך."

פרופ'  הטכניון,  ונשיא  ור"ה  יו"ר 

לביא פרץ: "ור"ה מברך על חתימת ההסכם 

בהסכם  מדובר  הבכיר.  האקדמי  הסגל  עם 

המ־ עבודת  לחיזוק  שיתרום  מאד  חשוב 

לנצי־ מודה  ור"ה  באוניברסיטאות.  חקר 

המועצה  וראשי  ות"ת-מל"ג  האוצר,  גי 

מקצועי  ענייני,  מו"מ  ניהול  על  המתאמת 

ויעיל".

זילברשץ:  יפה  פרופ'  ות"ת,  יו"ר 

פעילותה  את  יאפשר  החדש  "ההסכם 

התכנית  כל  לאורך  המערכת  של  התקינה 

לאחרונה  שהושקה  החדשה  שנתית  הרב 

וייתן למערכת את השקט הנדרש כדי לה־

הבנות  כולל  ההסכם  יעדיה.  בהשגת  תרכז 

המצוינות  מנגנוני  חיזוק  בנושא  חשובות 

האקדמית ויכולת הקליטה של סגל מצטיין 

באופן שיתמוך בהשגת יעדי המערכת בש־

נים הבאות".

אביגדור ליברמן מביע דאגה מתוכנית הטילים 
הבליסטיים של איראן

הנשיא אובמה צפוי לחתום על חוק שקיבל הקונגרס, המאריך בעשר שנים את סמכות הממשל 
להטיל עיצומים על איראן ◆ ליברמן קורא לדחות את ההצבעה על חוק ההסדרה עד להשבעתו 

של הנשיא הנבחר של ארה"ב טראמפ בחודש הבא

מ „ו„ כהן

שר הביטחון אביגדור ליברמן מביע 

הבליסטיים  לטילים  בהקשר  דאגה  סימני 

פו־ של  בכינוס  בנאום  איראן.  שמחזיקה 

שטהרן  ליברמן  אמר  בוושינגטון  סבן  רום 

ממשיכה לפתח את תוכנית הטילים וקרא 

עיצומים  עליה  להטיל  הברית  לארצות 

חדשים.  

לחתום  צפוי  אובמה  הנשיא  כזכור, 

על חוק שקיבל הקונגרס, המאריך בעשר 

שנים את סמכות הממשל להטיל עיצומים 

על איראן. הבית הלבן העביר בקשה לקו־

החוק,  של  תוקפו  את  להאריך  שלא  נגרס 

בנימוק  החודש,  בסוף  לפקוע  האמור 

העיצומים  את  לחדש  מוסמך  שהממשל 

על איראן, אם זו תפר את הסכם הגרעין. 

עם זה דובר הבית הלבן אמר שאף שהחוק 

מיותר, נראה שאין בו כדי לפגוע בהסכם 

הגרעין.  

ההצבעה  את  לדחות  קורא  ליברמן 

על חוק ההסדרה עד להשבעתו של הנשיא 

הבא.  בחודש  טראמפ  ארה"ב  של  הנבחר 

בנאום בפורום סבן בוושינגטון הדגיש לי־

ברמן כי עתיד ההתנחלויות תלוי בהבנות 

העב־ בעניין  הברית.  לארצות  ישראל  בין 

לי־ לירושלים,  ארה"ב  של  שגרירותה  רת 

ברמן סבור כי אין זה נושא מרכזי בקשרים 

הבהיר  הביטחון  שר  המדינות.   שתי  בין 

שהוא מצפה שארצות הברית תטיל עיצו־

מים חדשים על איראן בגלל פיתוח תכנית 

הטילים הבליסטיים שלה, תכנית המטרי־

דה את ישראל. 

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור:  
הרב בן-ˆיון בן טובה, מר„כי ‡ר בן ‚ל„‡ רייזל, יר‡ל 
 ר, ‡ליהו הרס‡ בי בן ˆירל המכונה ˆילה, חוה בˆ

 ,רה, יהו„ה בן יהו„י חנה רה נועה, מרים ב חיים בן
 רב˜ה, חיים בן רחל, זהבה ב יי‡ן ב' יועה יר„ן ּ‚ַ

מחה, ‡יל ב יוכב„, מירב ב מיכל
לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל
ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל'  

lehitpalel@gmail.com

https://goo.gl/l6D33b
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אלימות משטרתית:

קטינים נעצרו על כך שקראו לא לפנות 
את עמונה

המשטרה מסרבת לאפשר להורי הקטין להיות עמו בחקירה כמתחייב ◆ עו"ד נתי רום מחוננו: 
"פידל קסטרו מת, להפסיק עם סתימת הפיות"

מ‡: „ו„ כהן

שקראו  בחשד  נעצרו  קטינים  שני 

לחיילים ושוטרים לסרב לפנות את עמונה. 

הקטין  להורי  לאפשר  מסרבת  המשטרה 

נתי  עו"ד  כמתחייב.  בחקירה  עמו  להיות 

להפסיק  מת,  קסטרו  "פידל  מחוננו:  רום 

עם סתימת הפיות".

לאומנית  לפשיעה  המפלג  בלשי 

שני  (א')  אתמול  בשעות  עצרו  ש"י  בימ"ר 

קטינים בני 14 ו-17 בחשד שחילקו בצומת 

וחיילים,  מג"ב  לשוטרי  פלאיירים  תפוח 

עמונה  הישוב  מהרס  להימנע  בקריאה 

בישוב  המתגוררות  המשפחות   42 וגירוש 

מבתיהן.

המעצר  על  זועמים  חוננו  בארגון 

אשר לדבריהם מהווה פגיעה חמורה בחו־

פש הביטוי.

עליו  שאיימו  בן 14  קטין  כאן  "יושב 

נוכחות  ממנו  ומונעים  במכות,  שוטרים 

הורים בחקירה כאילו מדובר בטרוריסט", 

"המש־ המשטרה.  מתחנת  רום  עו"ד  אמר 

טרה חצתה את כל הגבולות. ימ"ר עוצרים 

קטין בן 14 שחילק פלאייר לחיילים? פידל 

קסטרו מת, ואנחנו לא ברוסיה. מותר לא־

זרחים להביע דעה גם היא נוגדת את תפי־

עם  מיד  להפסיק  יש  ובג"ץ.  המשטרה  סת 

סתימת הפיות". 

חייל/ נכתב:  הילדים  של  בפירסום 

להרוס  החליטה  ישראל  מדינת  שוטר! 

כו־ נבחרו  ההרס  לביצוע  בישראל.  ישוב 

ההחלטה  מהם.  חלק  שאתה  הביטחון  חות 

הזאת פוגעת בערכי העם היהודי שמלווים 

הזו  ההחלטה  שנים,  אלפי  עלינו  ושומרים 

פוגעת ביהודים רבים, ההחלטה הזו פוגעת 

ישראל,  בעם  לפגוע  לא  לבחור,  בידך  בך. 

לבחור  בידך  ישראל,  ותורת  ישראל  ארץ 

הלו־ להיות  בידך  להרס,  שותף  להיות  לא 

חם הכי טוב במלחמה האמיתי - המלחמה 

על הערכים והארץ שלנו. אמור כבר עכשיו 

לחבריך ומפקדך שלא תהיה שותף לביצוע 

פקודה שכזו!".

שבת מתוחה בעיר ביתר עלית
מוקדן שבת (דרוזי) זיהה במצלמות התרמיות שתי דמויות שמטפסות על אחד מהשערים בגדר 

◆ בבוקר זיהה גשש צבאי נקודת יציאה ממנה חמקו ככל הנראה שני החודרים
מ‡: „ו„ כהן

במ־ שהיה  דרוך  (דרוזי)  שבת  מוקדן 

הת־ במצלמות  זיהה  שבת,  בליל  שמרת 

אחד  על  שמטפסות  דמויות  שתי  רמיות 

מהשערים בגדר. הוא מיהר להזניק סיירים 

למקום ובכן העביר גם את ההודעה לצבא, 

אביר  על  והכריז  גדולים  כוחות  שהזרים 

כל  במהלך  נרחבות  סריקות  תוך  ג',  לילה 

הלילה.

בבוקר זיהה גשש צבאי נקודת יציאה 

החודרים.  שני  הנראה  ככל  חמקו  ממנה 

הכוננות הורדה בדרגה, אולם עדיין נותרו 

כוחות בעיר.

המו־ ביתר,  בעיריית  גורמים  לדברי 

ביותר,  כמתקדם  נחשב  בעיר  העירוני  קד 

לכוחות  כחפ"ק  שונים  באירועים  ומשמש 

אליהם  הביטחון,  וגורמי  המשטרה  הצבא, 

הג־ רמתו  בשל  שוטף.  באופן  מחובר  הוא 

ביקור  במקום  גם  המוקד  משמש  בוהה, 

ולימוד לצוותי מוקד בערים אחרות.

פרובוקציה:

שגריר אקוודור באו"ם השווה בין פשעי 
הנאצים לציונות

האיש ציטט ציטוט של פידל קסטרו באו"ם מסוף שנות ה-70 ◆ השגריר מאקוודור קרא להקים 
מיד מדינה פלסטינית עצמאית

מ‡: „ו„ כהן

הוֹראסיוֹ  באו"ם,  אקוודור  שגריר 

ֵסִבָיה ּבוֹרָחה, משווה בין פשעי הנאצים 

לציונות. 

לרגל  האו"ם  עצרת  של  בישיבה 

היום הבין-לאומי לסולידריות עם העם 

של  ציטוט  בורחה  העלה  הפלסטיני, 

פידל קסטרו באו"ם מסוף שנות ה-70. 

ואמר: "אנו מגנים בכל כוחנו את מעשי 

העם  נגד  הנאציזם  של  והרצח  הרדיפה 

במשהו  להיזכר  יכול  איני  אך  היהודי, 

העכשווית  בהיסטוריה  לזה  דומה  יותר 

המבוצעים  העם  ורצח  הרדיפות  מאשר 

נגד  והציונות  האימפריאליזם  ידי  על 

העם הפלסטיני". 

להקים  קרא  מאקוודור  השגריר 

מייד מדינה פלסטינית עצמאית.

הסתיים המשבר בחברת אל על
יו״ר ההסתדרות: לאורך כל המו״מ ראיתי אל מול עיני את הנוסע הישראלי שמגיעה לו חברה 

לאומית יציבה ◆ לדבריו: ההסתדרות תמשיך ללוות את כלל הסקטורים של עובדי החברה

מ‡: בערי פילמר

ההסתד־ יו"ר  הסתיים:  המשבר 

אל  חברת  ומנכ"ל  ניסנקורן  אבי  רות 

(ראשון)  אתמול  חתמו  מימון  דוד  על 

שעות   21 בתום  בחברה.  הסכם  על 

האחרון,  השבת  ממוצאי  החל  רצופות 

בלשכת  אינטנסיביות  שיחות  נערכו 

אתמול  עד  שנמשכו  ההסתדרות  יו״ר 

בשעות הערב.

בין  שתיווך  ההסתדרות  יו״ר 

במועד  מסר  לעובדים  החברה  הנהלת 

החתימה: "לאורך כל המו״מ ראיתי אל 

מול עיני את הנוסע הישראלי שמגיעה 

אשר  וחזקה  יציבה  לאומית  חברה  לו 

ומ־ תקינה  בה  העבודה  יחסי  מערכת 

שופרת למען השירות לאזרח".

תמשיך  "ההסתדרות  לדבריו: 

עובדי  של  הסקטורים  כלל  את  ללוות 

להודות  רוצה  אני  זו  בשעה  החברה. 

הנכונים  הכוחות  את  שמצאו  לצדדים 

והשאירו את המשקעים מאחור. כעת 

הצלחת  למען  מגויסים  ביחד  כולם 

החברה והשירות לנוסע".

 ף לה˜ים „לון לחייב בבניין מה‡ם ני
כניסה חמלי לל‡ ‡פרו ימו במפח 

י„ני יפח ‡וטומטי ע"י זיהוי זוזה?  ה‡ם 
?בכזו ב ר לעבור ב„למו

שדרוג הרכוש המשותף ושמירה על קיומו הם חלק 
להשתתף  צריכים   שכולם  בניין  של  קבועה  מתחזוקה 
בו. רמת השדרוג נקבעת על פי הנהוג באותו אזור (ראה 
שו"ע חו"מ קסא, קסב) ועל פי  הרמה המקובלת באותו 
לדלת  שדרוג  אם  לקבוע  אפשר  זה  כלל  פי  על  מקום, 

חשמלית הוא בבחינת דבר מקובל שם.

כניסה לבניין שיש בו דלת כזו אסורה בשבת, הדבר 
נחשב דומה לאדם שהדליק אור בשבת. 

מדובר  אם  גם  כזו,  דלת  להתקין  אפשר  אי  לכן 
בדייר בודד דתי בבניין רב קומות שמאכלס כולו אנשים 

שאינם דתיים.

של  המשפטיים  היועצים  על  גם  מקובלת  זו  הלכה 
האגודה לתרבות הדיור. לכן, הוועד בבניין בו מותקנת 
כניסה  ידי  על  אם  הדתי,  לדייר  לדאוג  חייב  כזו  דלת 
על  או  חשמל,  על  מופעלת  אינה  הדלת  שבה  נפרדת 
האפשרות  את  שיבטל  הדתי  לדייר  מפתח  נתינת  ידי 

מבחינתו להיכנס לביתו תוך כדי חילול שבת. 

הרב אפרים קורנגוט בשיתוף האגודה לתרבות הדיור 

להפניית שאלה לייעוץ ההלכתי באגודה לתרבות הדיור ניתן 

להתקשר למוקד הארצי במספר8484*.

 .

ב„˜ הבי // מ„ור הלכי בהלכו כנים
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בדיון על נזקי השריפה ופיצוי הנפגעים

ח"כ דודי אמסלם: הפקידים 
שאמורים לתת תשובות לא התייצבו 

– שיחפשו אותי
הדיון היה אמור לעסוק גם בתקצוב יצירת קווי חיץ למניעת שריפות יער ◆ 

הוועדה תקיים דיון נוסף בתוך ימים אחדים

 הרן ‚רטנהויז ובערי‡ ‡מ
פילמר

ח"כ  הפנים  ועדת  יו"ר 

דיון  את  נעל  אמסלם  דודי 

התמודדות  על  אתמול  הוועדה 

השריפה  נזקי  עם  הרשויות 

בשל  שנפגעו,  האזרחים  ופיצוי 

האוצר  משרד  נציגי  היעדרות 

ומנהל רשות המיסים המטפלים 

מצח  ועזות  חוצפה  "זו  בנושא: 

שאנשים שאיבדו את ביתם וכל 

רכושם מגיעים לכאן כדי לקבל 

לא  הממשלה  ופקידי  תקווה 

שמים עליהם. אני מתנצל בפני 

הדיירים בשם המדינה, נועל את 

הדיון ומבטל מחר את כל דיוני 

ההסדרים.  חוק  בנושא  הוועדה 

הפקידים  לכאן  יבואו  שלא  עד 

משכורת  שמקבלים  החצופים 

בתושבים  מזלזלים  מהמדינה, 

שיחפ־ באים,  לא  לדיון  ואפילו 

שו אותי".

לעסוק  אמור  היה  הדיון 

חיץ  קווי  יצירת  בתקצוב  גם 

למניעת שריפות יער, ע"כ אמר 

מפברואר  סיכום  "יש  אמסלם: 

העב־ על  לקק"ל  הממשלה  בין 

רת 2 מיליארד ₪ מכספי קק"ל, 

חיץ.  לקווי  מיליון   250 מתוכם 

יצא  שהעניין  סברתי  לתומי 

לא  שהכסף  מסתבר  לביצוע. 

כנראה  חיץ.  קווי  לשום  הגיע 

את  שיעבירו  למשאיות  מחכים 

הכסף".

בדיון  שהשתתפו  אזרחים 

תיארו מצב של התעלמות הגו־

קשה  ממצב  הרשמיים  רמים 

אליו הגיעו כתוצאה מהשריפה.

נוסף  דיון  תקיים  הוועדה 

בתוך ימים אחדים. "עד אז אני 

אח־ המדינה  תשובות.  רוצה 

אני  אם  שלה.  השטח  על  ראית 

שת־ פעולה  אעשה  שלי  בביתי 

זיק לשכן, הוא יתבע אותי".

ר‡ה"מ בפח ייב הממלה:
אנחנו עובדים שעות נוספות כדי למצוא 

פתרון אחראי לסוגיית עמונה
ראיון עם איש הימין ברוך מרזל

 מאת אהרן גרטנהויז
עמו־ לפרשת  בהתייחס  הממשלה  ישיבת  בפתח  אתמול  אמר  ראה"מ 
לסוגיית  אחראי  פתרון  למצוא  כדי  נוספות  שעות  עובדים  "אנחנו  כי  נה, 
עמונה ולמקרים דומים בעתיד. אנחנו פועלים כדי להגיע לפתרון מושכל, 
ואני מצפה שכולם, גם שרים וגם חברי הכנסת, יכבדו אותו. אנחנו צריכים 
לנהוג כאן באחריות, בשכל, למען מטרה משותפת: להגן על ההתיישבות, 

ולהגן על בית המשפט - אנחנו עובדים בשני המישורים".
ראש  טוב  "בוקר  מרזל:  ברוך  הימין  פעיל  אמר  שחרית  עם  בשיחה 
הממשלה, הבעיה נמצאת כבר שנה לפתחו, וכמו ילד קטן ראש הממשלה 
– כמו כל השרים, לא טיפלו בבעיה. עכשיו הבעיה נהייתה פתאום דחופה, 
יש תאריך. דבר שני, עם כל הכבוד, ראה"מ מנסה לשקר פה עוד פעם למ־
תיישבים כמו שהוא שיקר במגרון וכמו שהוא שיקר בבית אל וכמו שהוא 
שיקר בחברון וכמו שהוא משקר תמיד. כל יום נתניהו ממציא סיבה דרמ־
טית אחרת למה אי אפשר לטפל בעמונה, הסיבה הראשונה הייתה הבעיה 
עם החוק הבינ"ל, אחרי זה אמר שיש לו בעיה עם אובאמה, לאחר הבחירות 
בארה"ב אמר שאובאמה עלול להעביר החלטות חמורות באו"ם ואסור לה־
רגיז אותו, שגריר ארה"ב יצא ואמר שאובאמה לא מתכווין להעביר כלום 
מסוגלים  לא  והליכוד  שנתניהו  זה  העיקר  האג.  על  זה  את  הפיל  הוא  אז 
לעשות משהו טוב, לא מסוגלים. נתניהו לא בנה אף יישוב, נתניהו עשה שני 
הבניה  את  הקפיא  הוא  מחבלים,  הרבה  הכי  שחרר  הוא  חמורים,  הסכמים 

בירושלים וביו"ש יותר מכל ראש ממשלה אחר".
חוק  במסגרת  שלא  מוסדרת  להיות  יכולה  שעמונה  מאמין  אתה   -

ההסדרה?
"בוודאי היא יכולה להיות מוסדרת, והיא יכולה להיות מוסדרת גם ע"י 
חוק ההסדרה. הבעיה היא שאין בממשלה הזו מי שבאמת אכפת לו מעמו־
נה, כולל השר נפתלי בנט. עד לפני חודש בנט בכלל היה נגד חוק ההסדרה, 
כשהפעילו עליו לחצים והוא הבין שפוליטית זה כדאי לו, אז הוא פתאום 
בעד חוק ההסדרה. גם עכשיו אני חושש שבנט יבגוד וימכור אותנו לביבי".

אז יהיה פינוי?  -
"שמע, מי שמנע עד היום פינויים זה הקב"ה, אנחנו סומכים על הקב"ה. 
ולג־ קהל  דעת  לצבור  יצליחו  התושבים  אם  סומך,  לא  אני  הממשלה  על 

רום שיגיעו לשם הרבה אנשים ויהיה התנגדות מאסיבית, אז יכול להיות 
שהממשלה תתקפל. המעט דברים טובים שביבי עשה, היו, כשחרב הפלת 
הממשלה הייתה על צווארו. אם הוא יחשוש שהממשלה תיפול – ואני אומר 
יהיה  אם  הממשלה  את  להפיל  כדי  הכל  נעשה  אנחנו  תיפול,  שהממשלה 

פינוי – אז הוא ימנע את זה".
איך אתה יכול לפעול להפלת הממשלה?  -

"אם נלחץ חזק על בנט ועל הבית היהודי, אז הממשלה נופלת".
אני מניח שאתה מתכוון להגיע לעמונה באם היא תפונה, אנחנו   -

נראה שם את מה שראינו בפינוי הגוש?
"אני מקווה שלא יהיה פינוי, אבל אם יהיה פינוי זה לא יהיה כמו פינוי 
הגוש אלא כמו פינוי עמונה בסיבוב הראשון. למרות שאני מעריך שגורמי 
הם  מוגבל,  בלתי  כוח  סדר  להם  ויש  התהליך  את  קובעים  שהם  הביטחון 
יעשו כל מאמץ שמה שאנחנו ראינו בעמונה לא יחזור על עצמו, אבל דב־

רים יכולים גם להיות אחרת".
לסיום מה תרצה למסור לקוראי העיתון בימים כה מתוחים?  -

"קודם כל גם אני קורא העיתון. מה יש לי למסור? אנחנו צריכים להבין 
שאם על עמונה הבית היהודי לא יפיל את הממשלה, אז אין שום אמון בבית 
הביא  שרק  תנועה  היא  היהודי  שהבית  מזמן  יודעים  כבר  אנחנו  היהודי, 

עלינו חורבן. זה נקודת המבחן של הבית היהודי - או צל"ש, או טר"ש".

ל˜בל פרטים לח כ‡ן
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בניגוד לעמדת ארה"ב:

עיריית ירושלים החליטה: 770 יחידות דיור, 
הקמת בית כנסת ומתן אישורים להרחבת 

הבנייה ברמות
תכניות הבנייה הללו מצטרפות לשורה של פרויקטים מהשנים האחרונות שממתינות 

לאישורים ◆ עיריית ירושלים: אלו תוכניות שאישורם החל כבר בשנת 2013

מ‡: „ו„ כהן

ולח־ בנוי  רצף  ליצור  היא  התכנית 

סום את השטח שנמצא בין בית לחם לבין 

מזרח ירושלים בבנייה ישראלית. פרויקט 

המורדות הדרומיים של גילה היה בעייתי 

והוקפא  אובמה  הנשיא  של  בזמנו  ביותר 

בשנת 2012.

מצטרפות  הללו  הבנייה  תכניות 

לשורה של פרויקטים מהשנים האחרונות 

התנגדות  ועוררו  לאישורים  שממתינות 

רבה בממשל האמריקני. בהם הבנייה בעיר 

חומה, ובעיקר תכנית בנייה בשכונת גבעת 

המטוס.

בתגובה:  נמסר  ירושלים  מעיריית 

תכנית   2013 בשנת  אושרה  כבר  "בגילה 

מובאת  התכנית  מקידום  כחלק  למגורים. 

וחלוקה  איחוד  תכנית  לאישור  השבוע 

של חלק משטח התכנית שאושר למגורים 

מהקרקע  חלק  הקצאת  לאפשר  במטרה 

עבור כבישים, שטחי ציבור ועוד".

תאונה קטלנית בצפון - 3 הרוגים
מחקירת המשטרה עולה כי הנהג איבד שליטה על רכבו בעקומת הדרך מסיבה שאינה ברורה ◆ 

ברחבי הארץ: ילדה כבת 3 נפצעה בתאונה באורח קשה ופונתה לבית החולים רמב"ם

מ‡: „ו„ כהן

שלושה בני אדם, שני גברים ואישה 

שבת  מוצאי  ליל  במהלך   נהרגו   ,30 כבני 

בתאונת דרכים בכביש 79, בגליל התחתון 

שנוצרה  בתאונה,  ציפורי.  למושב  סמוך 

חמישה  נפצעו  רכב,  כלי  שני  מהתנגשות 

בני אדם.

מוח־ הוא  הדרכים  בתאונת  ההרוג 

שמותיהן  זרזיר.  מהכפר   20 בן  ראחל  מד 

בהתנגשות  עימו  שנהרגו  נשים  שתי  של 

מכוניתם ברכב אחר טרם הותרו לפרסום. 

איבד  ראחל  כי  עולה  המשטרה  מחקירת 

מסי־ הדרך  בעקומת  רכבו  על  שליטה 

והתנגש  מנתיבו  סטה  ברורה,  שאינה  בה 

ברכב שנסע ממול. חמשת נוסעי המכונית 

מנצרת,  אחת  משפחה  בני  בה,  שהתנגש 

נפצעו. 

למ־ שהוזעקו  מד"א  של  פרמדיקים 

רא־ רפואי  טיפול  לפצועים  העניקו  קום 

רמב"ם  החולים  לבית  אותם  ופינו  שוני 

שבחיפה ולבית החולים בנצרת. המשטרה 

חסמה את התנועה בכביש בשני הכיוונים 

בין צומת הסוללים לצומת ציפורי ופתחה 

אותו לאחר מספר שעות. נסיבות התאונה 

נחקרות על ידי המשטרה.

ילדה כבת 3 נפצעה בתאונה באורח 

אדם  רמב"ם.  החולים  לבית  ופונתה  קשה 

כבן 40 נפצע קשה ופונה אף הוא לרמב"ם 

בניידת טיפול נמרץ כשהוא בהכרה מלאה 

נוס־  3 בטן.  ופגיעת  ראש  מחבלת  וסובל 

פים, אישה כבת 30 ונערים כבני 17 נפצעו 

באורח קל ופונו לבית החולים בנצרת.

כוחות הביטחון של חמאס ערכו תרגיל 
בכל המחוזות

מדובר בתרגיל מקיף באש חיה,  שנערך בצורה מקיפה מחשש למלחמות בעתיד ◆ בארגון 
הזהירו במהלך התרגיל יישמעו קולות נפץ וירי, וכן תתקיים פעילות של כוחות ההצלה

מ‡: „ו„ כהן

עורכו  חמאס  של  הביטחון  כוחות 

אתמול  תרגיל צבאי בכל המחוזות בר־

באש  מקיף  בתרגיל  מדובר  עזה.  צועת 

חיה,  שנערך בצורה מקיפה מחשש למ־

לחמות בעתיד.

כסמכות  הנחשב  חמאס  ממשל 

ממשיך  ברצועה  בפועל  השלטונית 

עימות  לקראת  הצבאי  הכוח  בבניין 

האח־ הפנים  משרד  ישראל.  עם  עתידי 

מהם  שרבים  הביטחון,  כוחות  על  ראי 

שא־ הודיע  קסאם,  אל  בגדודי  פעילים 

תמול יתקיים תרגיל צבאי מקיף של כל 

רצו־ ברחבי  השונים  במחוזות  הכוחות 

עת עזה.

התרגיל  במהלך  הזהירו  בארגון 

תתקיים  וכן  וירי,  נפץ  קולות  יישמעו 

פעילות של כוחות ההצלה. חלק ממטות 

הפלסטי־ הביטחון  ומנגנוני  המשטרה 

ניים יפונו במהלך התרגיל והכוחות ית־

פרסו בשטח - מהלך שנועד ככל הנראה 

לתרגל את הכוחות לתרחיש של תקיפה 

ישראלית.

הגרד"ש זולדן שליט"א: 
"כונני 'איחוד הצלה' 
בחיפה מקדשים שם 

שמים במעשיהם"
זולדן  הרב  ליבן  הכוננים,  בפני  שמסר  הלכה  שיעור  במסגרת 
השוטפת  הפעילות  במסגרת  העולות  השאלות  את  שליט"א 

ואשר נידונות בשיעורי ההלכה הקבועים לכוננים

של  לאמיתה  הלכה  ובירור  התעלות  חיזוק,  של  ארוכה  שעה 
תורה, נערכה במוצאי השבת האחרונה, כאשר במסגרת שיעו־

רי ההלכה הקבועים הנערכים עבור כונני 'איחוד הצלה' ברחבי 
הגדול  הגאון  של  מפיו  מיוחד  שיעור  בחיפה  התקיים  הארץ, 
רבי דוד שלמה זולדן שליט"א, דמו"ץ חסידי סערט ויז'ניץ ורב 

מערכת הכשרות חוג חתם סופר ב"ב.

כמאה כוננים ואנשי רפואה מהעיר חיפה וסביבתה, המתנדבים 
כמו   - שבוע  מידי  משתתפים  הצלה",  ב"איחוד  חיים  להצלת 
שאר אלפי המתנדבים ברחבי הארץ- בשיעור הלכה קבוע, בו 
עולות ונדונות השאלות המעשיות המתעוררות במהלך הפעי־

לות השוטפת להצלת חיים.

בעיר  הכוננים  זכו  תולדות,  פרשת  האחרונה  השבת  במוצאי 
חיפה לשעה מיוחדת, כאשר הגאון הגדול רבי דוד שלמה זו־

לדן שליט"א טרח והגיע במיוחד כדי למסור את השיעור וכן 
להשמיע דברי חיזוק ולענות על השאלות המעשיות.

רוח  קורת  של  משעה  המשתתפים  נהנו  ארוכה,  שעה  במשך 
הרעיף  שליט"א  הגרד"ש  הנפלאים.  מדבריו  רב  חיזוק  ושאבו 
חיים  להצלת  המאומצת  על פעילותם  שבח  דברי  הכוננים  על 
בכל ימות השנה, ועל אשר הם עומדים הכן נכונים לזנק בכל 
שעה משעות היממה ובכל מזג אוויר, פעילות אשר באה לידי 
שעבר. "אתם  בשבוע  שהתחוללה  הנוראה  בשריפה  גם  ביטוי 
מקדשים שם שמים במעשיכם", אמר הרב. "כל תושבי חיפה 

מודים לכם ועל הקידוש ה' העצום שעשיתם".

לאחר מכן השיב הרב זולדן שליט"א במתינות ובהירות על כל 
התפתח  במקום  הכוננים.  בפניו  ששטחו  ההלכתיות  השאלות 
בהלכות  הן  תילה,  על  ההלכה  לבירור  עד  הלכתי  ומתן  משא 

היומיות והן הנוגעות להצלת חיים בשבתות וימים טובים.

בסיום דבריו, שיבח הגרד"ש שליט"א את פעילות איחוד הצלה 
בחיפה ואת הנוהל הקבוע של שיעורי ההלכה וליבון השאלות 
בלוטניק,  שלמה  הרב  חיפה  באזור  ההלכה  רכז  של  בניצוחו 
על  הפועל  הקודש  טהרת  על  כולו  שכל  לארגון  וכראוי  כיאה 
מרנן  נשיאות  תחת  העומד  בארגון  תורה,  בני  מתנדבים  ידי 
הרב  הציע  בנוסף,  הרבנים.  וועדת  בפיקוח  שליט"א,  ורבנן 
המתנדבים  יקיימו  הקבועים,  השיעורים  לאחר  כי  שליט"א 
השאלות  את  וילבנו  יותר,  קטנות  בקבוצות  דיונים  מיוזמתם 

ההלכתיות על צדדיהן ופרטיהן.

ראש סניף איחוד הצלה בחיפה הרב משה אדלר, אשר גם הנחה 
את הדיון שהתקיים לאחר השיעור, אמר כי "ההנחיות ההלכ־
תיות, עומק הדיון וליבון ההלכה, נעשים ברמה גבוהה בדיוק 
הגבוהה  ברמה  היא  המתנדבים  של  הרפואית  שההכשרה  כפי 
ביותר. כשם שאין באיחוד הצלה פשרות ברמת ההכשרה המ־

קצועית, כך אין פשרות ברמת דקדוק ההלכה. אנו אסירי תורה 
לגרד"ש זולדן שליט"א על החיזוק הרב שהעניק לנו, הכוננים 
שאבו עידוד רב מדבריו להמשך פעילות הקודש להצלת חיים 

בכל עת ובכל שעה בחיפה וסביבותיה".
הבחירות להנהגת פת"ח במוקטעה ברמאללה 

הסתיימו
עשרות אנשי פת"ח, שישראל מנעה את הגעתם מעזה לרמאללה, הצביעו ברצועה ◆ יותר 

מ-400 אנשי פת"ח מתמודדים על 80 מושבים במועצה המהפכנית

מ‡: „ו„ כהן
פת"ח  להנהגת  בבחירות  ההצבעה 

וספי־ הסתיימה  ברמאללה  במוקטעה 

אנשי  עשרות  אתמול.  החלה  הקולות  רת 

מעזה  הגעתם  את  מנעה  שישראל  פת"ח, 

לרמאללה, הצביעו ברצועה.

 18 על  מתמודדים  פת"ח  אנשי   64

מושבים בגוף ההנהגה העליון של הארגון 

בוועד המרכזי, ויותר מ-400 אנשי פת"ח 

מתמודדים על 80 מושבים במועצה המה־

פכנית. תוצאות הבחירות הרשמיות אמו־

רות להתפרסם.
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המאבק לפתרון מצוקת הדיור

נציגי הציבור החרדי ייפגשו עם השרים 
וידרשו את קיום ההסכם הקואליציוני

גורמים בכירים ביהדות התורה הבהירו ל'שחרית' כי בפגישה שתתקיים תעלה הדרישה 
כלפי כל השרים – ובכללם גם שר הפנים ◆ עוד נודע ל'שחרית' כי לפני הפגישה יקיימו 

חברי הכנסת פגישות לתיאום העמדות בנוגע לערים בהן קיימים חסמים מסוימים

מ‡ ‡הרן ‚רטנהויז
הכנסת  חברי  צפויים  היום 

לקיים  החרדי  המגזר  את  המייצגים 

הרלוונ־ הממשלה  שרי  עם  פגישה 

ההסכם  לקיום  הדרישה  להעלאת  טיים 

מדו־ בהם  לסעיפים  בנוגע  הקואליציוני 

בר על פתרון מצוקת הדיור.

גורמים בכירים ביהדות התורה הבהירו 

ל'שחרית' כי בפגישה שתתקיים כאמור היום 

הדרישה  תעלה  השרים,  עם   17:00 בשעה 

כלפי כל השרים המחזיקים במשרדים שבת־

חום שיפוטן יש כדי לפתור את מצוקת הדיור 

– ובכללם גם שר הפנים, על מנת שיפעילו את 

כוחם להכללת הציבור החרדי בשמונה ערים 

יחידות  אלפי  והקצאת  בניה,  מתוכננת  בהן 

דיור בהן לציבור החרדי.

עוד נודע ל'שחרית' כי לפני הפגי־

שה יקיימו חברי הכנסת פגישות לתיאום 

חס־ קיימים  בהן  לערים  בנוגע  העמדות 

בפתרון  להשתתפותן  מסוימים  מים 

המצוקה, וכי ברשימת שמונת המקומות 

אותן יעלו בדרישה מלו השרים, קיימים 

באר  העין,  ראש  גת,  קרית  הערים  גם 

שבע ועוד.

ביום הבינלאומי לזכויות אנשים בעלי מוגבלויות :

יד שרה בחזית החתירה לשילוב אנשים 
בעלי מוגבלויות בתעסוקה

במרכזו: יצירת מסלול נח, מהיר וקל למעסיק המבקש לשלב אנשים בעלי מוגבלויות בצוות 
שלו ◆ המיזם מיועד לעובדים בעלי מוגבלויות כדי שיוכלו לממש את רצונם להשתלב בכל 

מסגרות התעסוקה

מ‡ יר‡ל בן ˆבי
הנתו־ מוכיחים  מתמיד  יותר  היום 

בתע־ שיוויון  העדר  על  האחרונים  נים 

סוקה לאנשים בעלי מוגבלויות עד כמה 

שרה  יד  של  פעילותה  וחיונית  נחוצה 

להפיכת נגישות למציאות. כך בכל ימות 

השנה, כך בחודשים האחרונים במסגרת 

המיזם "יד לתעסוקה שווה". 

מהיר  נח,  מסלול  יצירת  במרכזו: 

אנשים  לשלב  המבקש  למעסיק  וקל 

וליצור  שלו,  בצוות  מוגבלויות  בעלי 

הנכונה  העבודה  סביבת  את  עבורם 

והראויה למיצוי כישוריהם.

לתע־ המטה  בשיתוף  הוא  המיזם 

במשרד  מוגבלויות  בעלי  אנשים  סוקת 

הכלכלה וקרנות הביטוח הלאומי.

לא־ זכויות  שוויון  נציבות  מנתוני 

בשנת  כי  עולה  מוגבלויות  בעלי  נשים 

 4% של  ירידה  הועסקו,   51% רק   2015

בהשוואה לשנת 2014. 

מטרת שרות "'יד לתעסוקה שווה" 

בישראל  נגישות  לקדם   - שרה  שביד 

להיות  מוגבלויות  בעל  לאדם  ולאפשר 

שמחים  "אנו  בה.  ופעיל  מהחברה  חלק 

כהן,  משה  אומר  בו",  שותפים  להיות 

מנכ"ל יד שרה.

מו־ בעלי  לעובדים  מיועד  המיזם 

רצו־ את  לממש  שיוכלו  כדי  גבלויות 

התעסוקה  מסגרות  בכל  להשתלב  נם 

וממשלתיים,  ציבורים  גופים  במשק: 

מק־ להכשרה  מוסדות  פרטיים,  עסקים 

צועית. 

שרה,  יד  של  המשותפת  החתירה 

משרד הכלכלה וקרנות הביטוח הלאומי 

המו־ מספר  את  משמעותית  להעלות 

אותם  ולשלב  המוגבלות  בעלי  עסקים 

בסביבת עבודה נגישה ונוחה תוך עידוד 

מימוש  מסלול  עתה  מקבלת   – המעסיק 

מעשי נוסף ומזמין.

לתעסוקה  "יד  אתר   – נוסף  למידע 

שווה" "  www.hatamot.org או בט־

לפון 03-954-3314.

הבחירות ברשות: מרואן ברגותי וג'יבריל רג'וב ניצחו
הוועד המרכזי מורכב מ-22 חברים ובראשו עומד אבו מאזן, שנבחר כבר בתחילת הוועידה 
השביעית של פתח לתפקיד היו"ר ◆ מומחים מעריכים כי בסיומה של הוועדה מתברר שוב 

כי אבו מאזן נכשל בהכנסת דם צעיר להנהגת הארגון המזדקן

מ‡ יוסף יˆח˜י

הם  רג'וב  וג'יבריל  ברגותי  מרואן 

ברשות  מהבחירות  הגדולים  המנצחים 

הפלסטינית.

את  לספור  ברשות  סיימו  אמש 

הוועד  אל  בבחירות  המצביעים  קולות 

המרכזי של הנהגת הפתח.

הוועד המרכזי מורכב מ-22 חברים 

כבר  שנבחר  מאזן,  אבו  עומד  ובראשו 

פתח  של  השביעית  הוועידה  בתחילת 

לתפקיד היו"ר.

ברצח  בעבר  שהשתתף  ברגותי 

מא־ לחמישה  בישראל  וכלוא  ישראלים 

סרי עולם ולארבעים שנים נוספות, זכה 

המצביעים.   1,300 מתוך  קולות  ב-930 

אחריו הגיע רג'וב שזכה ב- 887 קולות.

מקומם  את  שריינו  הוועדה  חברי 

קדו־ פארוק  הפתח,  תנועת  ותיקי  של 

שיהיו  רנים  מאהר  ואבו  זענון  סלים  מי, 

חברי הוועד המרכזי לכל ימי חייהם ללא 

בחירה.

מוע־  65 התמודדו  הללו  בבחירות 

מדים על 18 מקומות.

אחרי רג'וב וברגותי הגיעו, מוחמד 

המשא  צוות  מחברי  אחד  שהיה  שתייה 

שא־ א-שייח  חוסיין  ישראל,  עם  ומתן 

ישראל,  מול  האזרחי  התיאום  על  חראי 

הת־ כראש  שמכהן  אל-עאלול  מחמוד 

שהיה  טיראווי  תאופיק  פתח,  של  נזים 

בגדה,  הפלסטיני  הכללי  המודיעין  ראש 

הוועד  כמזכ"ל  שמכהן  עריקאת  וסאיב 

המשא  צוות  וראש  אש"ף  של  הפועל 

ומתן הפלסטיני.

שהצליחו  נוספים  מועמדים 

להיבחר לגוף הכי חשוב בגדה הם, חאג' 

נאסר  מחיסן,  ג'מאל  ג'אבר,  איסמאעיל 

ערפאת  יאסר  של  (אחיינו  אל-קודווה 

הפלסטיני  הנציג  רבות  שנים  שהיה 

באו"ם), אחמד חילס, מוחמד מדני (ראש 

הוועדה לאינטראקציה עם החברה ביש־

סמיר  סיידם,  סברי  אש"ף),  מטעם  ראל 

(מחזיק  אל-אחמד  עזאם  א-ריפאעי, 

תנועת  מטעם  חמאס  עם  הפיוס  תיק 

ביחסה  נצית  (דמות  זכי  עבאס  פתח), 

של  לדרכו  אופוזיציה  שמהווה  לישראל 

אבו מאזן), רווחי פתוח ודלאל סלאמה.

של  בסיומה  כי  מעריכים  מומחים 

נכשל  מאזן  אבו  כי  שוב  מתברר  הוועדה 

המ־ הארגון  להנהגת  צעיר  דם  בהכנסת 

זדקן.

היועמ"ש: "יש רק ברירה 
אחת - לקיים את פסקי הדין 

של הרשות השופטת"
לדבריו: "מבחינתי אין מדובר בדילמה" ◆ עוד ציין: 

שלטון החוק במדינה דמוקרטית חל לא רק על 
האזרחים אלא גם על הרשות המבצעת ועל הרשות 

המחוקקת

מ‡: „ו„ כהן

לממשלה,  המשפטי  היועץ 

בכינוס  ואמר  חזר  מנדלבליט,  אביחי 

בזכרון  ציבורי  למשפט  העמותה  של 

הע־ ביהמ"ש  של  הדין  פסק  כי  יעקב 

להת־ חייב  עמונה  פינוי  בעניין  ליון 

"מב־ לדבריו,  וכלשונו.  ככתבו  קיים 

חינתי אין מדובר בדילמה. 

יש רק ברירה אחת והיא לקיים 

השופ־ הרשות  של  הדין  פסקי  את 

והדגיש  מנדלבליט  היועץ  אמר  טת", 

דמוקרטית  במדינה  החוק  שלטון  כי 

על  גם  אלא  האזרחים  על  רק  לא  חל 

המחו־ הרשות  ועל  המבצעת  הרשות 

קקת. סיכם את דבריו.

נ‡ לעורר רחמי מים מרובים על:
אהרן בן יענטא יהודית 

 שמעון בן רחל
‡חינו כל בי יר‡ל, ‰נונים בˆר‰ ובבי‰, ‰עומ„ים בין בים ובין 
ביב‰, ‰מ˜ום ירחם עלי‰ם ויוˆי‡ם מˆר‰ לרווח‰, מ‡פיל‰ ל‡ור‰, 

מיעבו„ ל‚‡ול‰, ‰‡ בע‚ל‰ ובזמן ˜ריב ונ‡מר ‡מן. 

השתדלו והרבו תחנה ובקשה
לרפואתו השלימה של הרה"צ 

ר' יחזקאל שרגא בן רחל אסתר (לאווי) שליט"א
נכד כ"ק מרן הרה"ק מטאהש זיע"א וחתן כ"ק מרן 

אדמו"ר מקרעטשניף ק"ג שליט"א
הזקוק לרחמי שמים מרובים

והן קל כביר ולא ימאס תפילת רבים

http://www.mosesr.co.il/%D7%98%D7%95%D7%A2%D7%9F-%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%9C%D7%9E-%D7%94%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%A0%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA/
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ר˜„ ב‡מˆע סעו„ החונה ו‡ה ˆמ‡ 
מחמ המ‡מ ה‡ם ברך על היה?

חרי־ ומשקאות  יין  למֵעט  אחר,  משקה  או  מים  השותה 

פים (ראה במקורות), בסעודה - לא יברך עליהם ברכה רא־

שונה ולא אחרונה, לפי שאין הדרך לאכול ללא שתיה, ולכן 

'המוציא'  בברכת  ונפטרת  מהסעודה,  כחלק  השתיה  נחשבת 

הסעו־ בתחילת  מיד  לצמאו  שותה  אם  ואף  המזון.  ובברכת 

דה, או שצמא במהלך הסעודה מחמת ענין צדדי, כגון שרוקד 

בחתונה, נחשבת השתיה כחלק מהסעודה, ואין לברך עליה. 

ויש אומרים שמשקה אינו נחשב כחלק מהסעודה, ולכן דינו 

שמ־ מהסעודה,  חלק  ואינו  הסעודה  בתוך  הבא  מאכל  כדין 

מברכה  פוטרתו  המזון  וברכת  ראשונה,  ברכה  עליו  ברכים 

אחרונה. ויש אומרים עוד, שבכל פעם ששותים מים, או כל 

משקה שנהוג לשתות לשם רויה, בסעודה, צריך לברך. ולה־

לכה אין לברך, וכן המנהג. [סעיף ז, וס"ק כט, ל, לב, לג, לד 

ו־לט; ביאורים ומוספים דרשו, 36]

‡רבע ה„רכים לˆ‡ מי„י ספ˜ בנו‚ע לברכה 
על היה בסעו„ה

כאמור, למעשה אין לברך על מים ורוב המשקאות בס־

עודה. אך כיון שהדבר שנוי במחלוקת, ראוי לצאת מהספק 

מעט  על  הסעודה  לפני  לברך  א.  הבאות:  מהדרכים  באחת 

חיוב  ספק  ליצור  שלא  כדי  מכזית,  פחות  דהיינו   - משקה 

ברכה אחרונה - ולכוון לפטור בברכתו את כל המשקאות שי־

שתה בסעודה; ויש להקפיד שלא לברך על מים שאינו שותה 

שמברך  מיץ,  או  חלב  כגון  אחר,  משקה  לשתות  או  לצמאו, 

עליו גם כשאינו שותה לצמאו. ב. לשתות יין בתוך הסעודה, 

ולפטור בברכת 'הגפן' את כל המשקאות (ראה לעיל סעיפים 

א'-ב'). ג. לברך 'שהכל' על מאכל שאינו חלק מהסעודה, כגון 

קוביית סוכר. ד. לשמוע ברכת 'שהכל' מפי אדם אחר הצריך 

לברך שהכל. [סעיף ז, ס"ק לז-לט, וביה"ל ד"ה ויברך וד"ה 

והמנהג; ביאורים ומוספים דרשו, 39 ו־44]

סלט פירו המו‚ כמנ פיחה ה‡ם מברכים 
עליו ברכה ר‡ונה?

אומרים  יש   - בסעודה  פתיחה  כמנת  המוגשים  פירות 

נחשבים  אינם  בעלמא,  לתענוג  אלא  באים  שאינם  שכיון 

כחלק מהסעודה, ויש לברך עליהם ברכה ראשונה. ויש אומ־

מהסעודה,  כחלק  ונחשבים  התאבון  את  מעוררים  שהם  רים 

לברך  וראוי  ספק,  שהדבר  אומרים  ויש  עליהם.  לברך  ואין 

בתחילת  המוגש  נוזלי  פירות  ורסק  הסעודה.  לפני  עליהם 

להרוות,  נועד  שלא  משום  כמשקה,  נחשב  אינו   - הסעודה 

אלא לתענוג, ויש לברך עליו ברכה ראשונה, אלא אם כן שו־

תים אותו לרויה כמשקה, שאז אין לברך עליו. וגלידה וכיוצא 

בה, אף להסוברים שדינם כמשקה לענין ברכה אחרונה, אינם 

נחשבים כמשקה לענין זה, ויש לברך עליהם ברכה ראשונה, 
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מהדרין.נט 
תקשורת מתקדמת למהדרין כשר למהדרין, מתקדם למהדרין,  ובכלל 

בכלל לא אינטרנט!  1599-543-345

שני שליש מחלב בידיו של אסד
המורדים הצהירו: למרות כיבושו של 60% מהשטח שהיה בידיהם, הם אינם מתכוונים 
להיכנע לכוחות אסד – חיזבללה ◆ בחלב נצורים עדיין 50 אלף תושבים הנמצאים תחת 

שליטת המורדים

מ‡ יוסף יˆח˜י

התהפך  השסועה  במדינה  הגלגל 

הנ־ של  לטובתו  שוב  האחרונה  בתקופה 

כו־ להספידו.  מיהרו  שרבים  הסורי  שיא 

נוספת  שכונה  אמש  כבשו  אסד  צבא  חות 

במזרחה של חלב.

ברוב  שולטים  הסורים  הכוחות 

השטח שהיה מוחזק בידי המורדים.

העת,  כל  נמשכת  במקום  הלחימה 

למרות  כי  שוב  אמש  הצהירו  והמורדים 

בידיהם,  שהיה  מהשטח  של 60%  כיבושו 

אסד  לכוחות  להיכנע  מתכוונים  אינם  הם 

– חיזבללה.

רובע  בכיבוש  אסד  של  ההצלחה 

להימלטותם  הביאה  אל-באב,  טארק 

לעומק  שנכנסו  מאזור  אזרחים  אלפי  של 

לא  בו  המורדים,  בשליטת  הנמצא  השטח 

מתנהלים קרבות עדיין.

המשמ־ ההצלחה  למרות  זאת,  עם 

עלה  המקום  כיבוש  אסד,  לכוחות  עותית 

לצדדים הלוחמים באובדן של מאות הרו־

גים.

בחלב נצורים עדיין 50 אלף תושבים 

הנמצאים תחת שליטת המורדים, ונתונים 

למצב קשה מאוד, עם מעט מזון וללא הס־

פקה הומניטרית ראויה.

הטרגדיה בחאלב: בתי הקברות מלאים
310 אזרחים, בהם 42 ילדים, ו-220 לוחמים משורות המורדים נהרגו בחאלב שבסוריה בימים 
האחרונים ◆ גם האמבולנסים המוזעקים לטפל בפצועים או לפנות את ההרוגים אינם יכולים 

להתנייד בעיר

מ‡ יוסף יˆח˜י

של  ברחובותיה  מוטלות  גופות 

העיר  תושבי  מדווחים  כך  חאלב, 

הנצורים תחת כוחות אסד, ומופגזים 

מהאוויר בידי חיל האוויר הרוסי.

במז־ נהרגו  האחרונים  בימים 

בשל  אזרחים  מאות  חאלב  של  רחה 

בשי־ אסד  צבא  של  האכזרי  המבצע 

תוף חיזבללה לכיבוש השטח הנמצא 

בשליטת המורדים מחדש.

ילדים,   42 בהם  אזרחים,   310

המורדים  משורות  לוחמים  ו-220 

נהרגו בחאלב שבסוריה בימים האח־

רונים.

הק־ בתי  כי  מדווחים  המורדים 

כמו  מקום,  אפס  עד  מלאים  ברות 

התפתחה  כך  בשל  המתים.  חדרי  גם 

אפש־ בלתי  מציאות  ההרוסה  בעיר 

בר־ מוטלים  גופות  עשרות  בה  רית, 

חובות.

מטוסי  כאשר  הוחמרה  הבעיה 

אסד הפגיזו את בית הקברות המזר־

חי של העיר שנותר לא פעיל.

מו־ אמר  יותר",  מקום  לנו  "אין 

הר־ מחלקת  ראש  ג'עפר,  אבו  חמד 

נתי־ על  האחראי  המשפטית,  פואה 

חת הגופות המגיעות לחדרי המתים. 

קברי  של  אפשרות  אשקול  אם  "גם 

המתאים  המכשור  את  לי  אין  אחים, 

לחפירת בורות ענק כאלה".

המוזעקים  האמבולנסים  גם 

לטפל בפצועים, או לפנות את ההרו־

גים אינם יכולים להתנייד בעיר בזמן 

שכוחות הצבא הסורי נכנסים לחאלב 

ויורים בין היתר באזרחים.

רבבות בפניה לאובמה – שחרר את 
האסיר החרדי

מדובר בהרב סאמעט שנכלא באופן חריג למאסר ממושך של לא פחות מ-27 שנים ◆ למיזם 
הצטרפו גדולי רבני ארה"ב, ובראשם האדמו"ר מוויז'ניץ-מונסי

מ‡ יוסף יˆח˜י

הלוקה  מקאלוב  האדמו"ר  גם 

שח־ למען  לקמפיין  הצטרף  בשיתוק 

רורו של איש העסקים החרדי, מרדכי 

יצחק סאמעט, שנכלא בעוון זיוף מס־

מכים והונאת ענק.

סאמעט נכלא באופן חריג למא־

סר ממושך של לא פחות מ-27 שנים. 

עד כה ריצה סאמעט  15 שנים מתוך 

הזמן שנקצב עבורו.

מק־ בארה"ב  החרדים  בקהילה 

ארה"ב  נשיאי  בה  המסורת  כי  ווים 

חוננים אסירים טרם עזיבתם את הת־

פקיד, תסייע גם לסאמעט הנמק בתא 

כלאו זה חמש עשרה שנים.

התגייסו  האחרונים  בימים 

ארה"ב,  רחבי  מכל  יהודים  רבבות 

ארה"ב  לנשיא  מכתבים  כתיבת  למען 

המכהן, ברק אובמה, בתקווה כי יכלול 

המועמדים  רשימת  בין  סאמעט  את 

לחנינה.

רבני  גדולי  הצטרפו  למיזם 

ארה"ב, ובראשם האדמו"ר מוויז'ניץ-

לחסידיו,  למסור  הורה  שאף  מונסי 

ור־ אהרן  יעקב  המשב"ק  באמצעות 

צברגר ש"זהו דבר נכון לעשות כך".

ריב־ הנשיא  בבית  ביקרו  בעבר 

פו־ הגרב"ד  פוניבז'  ישיבת  ראש  לין, 

והאדמו"ר  מויזניץ,  האדמו"ר  ברסקי, 

יפעל  כי  בבקשה  מרחמסטריווקא, 

אצל השלטונות האמריקאים לחון את 

סאמעט.
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טראמפ שוחח עם 
נשיאת טייוואן 
הסינים זועמים

היחסים בין וושינגטון לבירה טאיפיי הופסקו -1979
ב בעקבות כינון היחסים בין סין לארה"ב וההכרה 

האמריקנית ב"סין אחת" - ערך מקודש לענק הסיני 
◆ טראמפ הסביר את שיחת הטלפון בכך שהנשיאה 

טילפנה לברך אותו על זכייתו בבחירות

מ‡ פ. יוחנן
טראמפ  דונלד  הנבחר  הנשיא 

בימים  כשניהל  העולם  את  הפתיע 

נשיאת  עם  טלפון  שיחת  האחרונים 

שגרר  מה  אינג-ון,  צאי  טייוואן, 

הטלפון  שיחת  בסין.  זועמת  תגובה 

הנ־ ככל  הנשיאה,  עם  טראמפ  של 

בין  המנהיגים  בדרג  הראשונה  ראה 

שתי המדינות מאז ,1979 יכולה אולי 

ללמד על העידן החדש שלפנינו.

לבי־ וושינגטון  בין  היחסים     

בעק־ -1979ב  הופסקו  טאיפיי  רה 

לארה"ב  סין  בין  היחסים  כינון  בות 

אחת"  ב"סין  האמריקנית  וההכרה 

- ערך מקודש לענק הסיני.

שיחת  את  הסביר  טראמפ     

טילפנה  שהנשיאה  בכך  הטלפון 

בבחירות,  זכייתו  על  אותו  לברך 

אפשר  כיצד  מבין  אינו  כי  והוסיף 

בשווי  לטייוואן  צבאי  ציוד  למכור 

"אסור  אך  דולרים,  מיליארדי  של 

אמריקה  כי  יצויין  שיחה."  לקבל 

רשמיים  קשרים  מקיימת  לא  אמנם 

המדינה  מחלקת  ועמדת  האי,  עם 

לעצמאות  מתנגדת  שארה"ב  היא 

רש־ בלתי  קשרים  יש  אך  טייוואן, 

מיים. 

בוחן  שטראמפ  להיות  יכול     

מתכוון  הוא  שמולם  הסינים,  את 

שהבטיח  כפי  כלכלית  להתמודד 

במערכת הבחירות. סין לא מעוניינת 

ארה"ב  עם  כלכלית  במלחמה  כעת 

נז־ לגרום  יכולת  המדינות  ולשתי 

קים גדולים זו לזו. ההערכה היא כי 

את  האחת  בוחנות  המעצמות  שתי 

רעותה.

בעקבות ההשוואה האנטישמית:

נתניהו הורה לזמן מיידית את הממונה על 
שגרירות אקוודור

סמנכ"ל אמל"ט הביע מחאה חריפה על תוכן הנאום ◆ לדבריו: חבל שנציג אקוודור בחר 
לצאת בהכפשות הפוגעות ביחסי המדינות ואינן תורמות לשלום

מ‡: בערי פילמר

הממשלה  ראש  להנחיית  בהתאם 

סמנכ"ל  זימן  נתניהו,  בנימין  החוץ  ושר 

מודי  החוץ  במשרד  הלטינית  אמריקה 

אק־ שגרירות  על  הממונה  את  אפרים 

דחופה  לפגישה  פונסה,  אנריקה  וודור, 

שגריר  של  השערורייתי  נאומו  בעניין 

בסוף  סבייה  הוראסיו  באו"ם  אקוודור 

השבוע.

סמנכ"ל אמל"ט הביע מחאה חרי־

פה על תוכן הנאום הרצוף באי דיוקים 

על  ובמיוחד  היסטוריים  ועיוותים 

לפל־ היחס  בין  בו  שנעשתה  ההשוואה 

סטינים לזוועות המשטר הנאצי. הבהיר 

כי ישראל דוחה בכל תוקף השוואה או 

אמירה מסוג זה המשוללת כל קשר למ־

ציאות.

אלו  בימים  כי  הוסיף  הסמנכ"ל 

בהם מתהדקים קשרי ישראל ואמריקה 

הלטינית ורבים ממנהיגיה מבקרים כאן, 

בהכ־ לצאת  בחר  אקוודור  שנציג  חבל 

ואינן  המדינות  ביחסי  הפוגעות  פשות 

תורמות לשלום.

מקיטו.  הבהרות  דרש  הסמנכ"ל 

הדברים  את  להעביר  הבטיח  הממונה 

במלוא חומרתם מידית למשרדו.

 תכנית חיסכון לכל ילד יוצאת לדרך:

משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי מזמינים אתכם ההורים 
לבחור את תכנית החיסכון ארוכת הטווח עבור ילדיכם

כחלון: "אני קורא לכל הורה להצטרף ל-60,000 ההורים שכבר בחרו את מסלול החיסכון ◆ 
בימים אלו נשלחו מכתבים להורים המקבלים קצבת ילדים המכילים את כל המידע

מ‡: יר‡ל בן ˆבי
"אני  כחלון:  משה  האוצר,  שר 

ל-60,000  להצטרף  הורה  לכל  קורא 

ההורים שכבר בחרו את מסלול החיסכון 

ולוודא שילדיהם נמצאים בתכנית הטו־

בה והמתאימה להם ביותר."

הלאומי  והביטוח  האוצר  משרד 

לכל  חיסכון  תכנית  את  לדרך  מוציאים 

תפקיד   2017 בינואר  מה-1  החל  ילד. 

כל  עבור  חודש  בכל  ש"ח   50 המדינה 

ילד עד גיל 18, בנוסף לקצבה החודשית 

הסכום  חודש.  מדי  להורים  המשולמת 

בתכ־ ינוהל  אלו  שנים  במהלך  שייצבר 

נית חיסכון בבנק או בקופת גמל בהתאם 

לבי־ נשלחו  לאחרונה  ההורים.  לבחירת 

אפשרויות  את  המפרטים  מכתבים  תכם 

שי־ הורים  בפניכם.   העומדות  הבחירה 

החודשי,  החיסכון  את  להכפיל  בקשו 

שישולמו  נוספים,   ₪  50 להפקיד  יוכלו 

מתוך קצבת הילדים המשולמת עבור כל 

ילד. הפקדה זו תגדיל את סכום החיסכון 

בשנה מ-600 ש"ח ל- 1,200 ש"ח עבור 

כל ילד. 

בימים אלו נשלחו מכתבים להורים 

מידע  המכילים  ילדים  קצבת  המקבלים 

קופות  על  ומידע  החיסכון,  תכנית  על 

לנהל  שנבחרו  והבנקים  להשקעה  הגמל 

את החיסכון.

ההורים יוכלו לבחור עד 1.6.2017 

הילדים,  של  החיסכון  כספי  ינוהלו  היכן 

מסלול  ובאיזה  בבנק,  או  גמל  בקופת 

קופות  רשימת  מתוך  הכספים,  יושקעו 

הבחירה  את  שנבחרו.  והבנקים  הגמל 

האינטרנט  באתר  לבצע  יוכלו  ההורים 

 www.hly.gov.il ילד"   לכל  "חיסכון 

או   2637* שמספריו  טלפוני  במוקד  או 

ופ־ מידע  גם  ימצאו  שם   ,02-5393700

רטים נוספים אודות התכנית.

היכן  יבחרו  לא  וההורים  במידה 

ינוהלו כספי החיסכון, הכסף יחסך בהתאם 

למסלול ברירת מחדל, לילדים עד גיל 15 

בקופת גמל, ולילדים מעל גיל 15 בבנק.

רט־ תשלום  גם  יופקד  בתכנית 

רואקטיבי עבור החודשים מאי 2015 עד 

דצמבר 2016, במספר פעימות, ובהתאם 

אלה.  בחודשים  ילדים  לקצבת  לזכאות 

כ-3  הוא  הרטרואקטיבי  התשלום  סכום 

מיליארד ש"ח.

0733-74-20-40
 8 216   3

,000 

עובדי הקבלן בתחום הניקיון האבטחה 
וההסעדה הם המוחלשים ביותר

הדוח לראשונה מפרסם נתונים על עובדי הקבלן במשרדי הממשלה ◆ מהדוח עולה: עובדי 
הקבלן שתפעלו המזנונים והמסעדות במשרדי הממשלה השתכרו בממוצע 5,300 שקלים לחודש

מ‡ פ. יוחנן
הכ־ החשבת  שפרסמה  מדוח 

עובדי   12,800 כי  עולה  באוצר  ללית 

שי־ במתן   2014 בשנת  הועסקו  קבלן 

למשרדי  והסעדה  אבטחה  ניקיון,  רותי 

שכר  בין  שנע  ממוצע  בשכר  הממשלה 

מינימום ל-6,300 שקלים לחודש. הדוח 

ממחיש את טענתו של יו"ר ההסתדרות 

הממשלה  את  שמאשים  ניסנקורן  אבי 

עובדי  קליטת  את  מקדמת  אינה  שהיא 

שהיא  משום  המדינה  בשירות  הקבלן 

של  בעקיפין  ביותר  הגדולה  המעסיקה 

עובדי קבלן במדינה.

נתונים  מפרסם  שלראשונה  הדוח, 

הממשלה,  במשרדי  הקבלן  עובדי  על 

מצביע על עובדי הניקיון כעובדי הקבלן 

העס־ תנאי  מבחינת  ביותר  המוחלשים 

קתם – אך מציג שיפור מסוים בשמירת 

הזכויות של אותם עובדים.

עובדי הקבלן המועסקים במשרדי 

הממשלה דרך חברות כוח אדם, לא נהנו 

הפיקוח  גופי  מצד  כלשהי  מהגנה  בעבר 

השכר  הסכם  במסגרת  הממשלתיים. 

שנחתם ב-2012 סוכם שהמדינה תתחיל 

עובדים  של  העסקתם  תנאי  על  לפקח 

חשופים  הנחשבים  ענפים  בשלושה 

והסע־ אבטחה  ניקיון,   – לניצול  במיוחד 

הח־ על-ידי  בוצעו  מאז  (קייטרינג).  דה 

שבת הכללית שלוש ביקורות שבמהלכן 

בהתאם  ניקוד  האדם  כוח  חברות  קיבלו 

העו־ זכויות  על  שלהן  ההקפדה  למידת 

הפ־ על  הקפדה  נבדקו  היתר  בין  בדים. 

ודמי  לחג  שי  ולפיצויים,  לפנסיה  רשות 

הבראה וזכויות נוספות.

לחוק  תיקון  מקדמת  החשכ"לית 

להשעות  שיאפשר  מכרזים  חובת 

במכרזי  ספקים  של  השתתפותם  את 

בתנאי  עמדו  שלא  יתברר  אם  הממשלה 

סף לשמירת זכויות העובדים.

ששמרו  המאבטחים    6,476

קיבלו  ב-2014  הממשלה  משרדי  על 

 1,757 לחודש.  שקל   6,300 בממוצע 

והמ־ המזנונים  שתפעלו  הקבלן  עובדי 

השתכרו  הממשלה  במשרדי  סעדות 

בממוצע 5,300 שקלים לחודש. 
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השר להגנת הסביבה סיכם עם הרב גפני על 
המשך הבניה ברכסים

לפי ההחלטה, המשרד להגנת הסביבה יסיר את הערר ותהליך התכנון לבניה יימשך כרגיל ◆ 
מנכ"ל המשרד: הוועדה תתמקד לא רק בפתרונות הדיור אלא גם במכלול הצרכים הנלווים 

הן לצורך הרחבת היישוב

מ‡: בערי פילמר
אלקין  זאב  הסביבה  להגנת  השר 

הכ־ ועדת  יו"ר  עם  (ראשון)  אמש  נפגש 

מנהל  ראש  גפני,  משה  הרב  ח"כ  ספים 

הדיור אביגדור יצחקי וראש מועצת רכ־

סים הרב יצחק רייך, וסיכמו לגבי המשך 

התהליך לבניית 1600 יח"ד ברכסים.

להגנת  המשרד  ההחלטה,  לפי 

התכנון  ותהליך  הערר  את  יסיר  הסביבה 

לבניה יימשך כרגיל, כאשר בבתוך חודש 

על  מקובל  שיהיה  סופי  פיתרון  יימצא 

כולם. הערר של  אלקין האחראי על המ־

שרד להגנת הסביבה הגיע בעקבות התנ־

גדות ארגונים ירוקים, שלטענתם הבנייה 

תפגע בערכי טבע.

בעקבות כך הגיש אלקין לפני כש־

קבינט  ישיבת  לקראת  התנגדות  בועיים 

עניין  דבר  של  בסופו  נדון  לא  בה  הדיור, 

רכסים והצדדים עמלו להשיג הסכמות.

המ־ כי  סוכם  המשותפת  בפגישה 

שרד להגנת הסביבה בראשותו של השר 

הוש־ ובכך  ההתנגדות,  את  יסיר  אלקין 

חדשה  חרדית  לשכונה  הדרך  סלילת  לם 

ובתוך  רכסים  ביישוב  יח"ד  כ-1600  עם 

חודש יתכנס שלחן עגול בהשתתפות כל 

מנת  על  הגורמים 

את  סופית  לקבוע 

גבולות השכונה.

כך  בתוך 

משרד  מנכ"ל 

והשיכון  הבינוי 

ארמו־ אשל  מר 

להקים  פועל  ני 

בינמשרדית  ועדה 

להרחבת  שתפעל 

היישוב רכסים.

ציין  עוד 

המשרד  מנכ"ל 

בפתרונות  רק  לא  תתמקד  הוועדה  כי 

הדיור אלא גם במכלול הצרכים הנלווים 

הן לצורך הרחבת היישוב והן לצורך מתן 

אשר  ביישוב,  הקיימים  לתושבים  מענה 

יבואו לידי ביטוי בין היתר בהקמת מבני  

ציבור, פארקים עירוניים וכדומה.

הסופרטנקר ביצע 2 גיחות 
ויעלה תשעה מיליון ₪ 

המטוס הענק ערך בזמן שהותו בארץ רק שתי גיחות 
בהרי ירושלים לפני שחזר לארצות הברית ◆ המטוס 

הוזמן באמצעות החשב הכללי במשרד החוץ ולא 
באמצעות משרד האוצר

מ‡ פ. יוחנן
הסופרטנקר שפעל בארץ בימי 

המ־ למשלם  עלה  בחיפה,  השריפה 

שקל.  מיליון  תשעה  הישראלי  סים 

המטוס הענק ערך בזמן שהותו בארץ 

לפני  ירושלים  בהרי  גיחות  שתי  רק 

לעו־ זאת,  הברית.  לארצות  שחזר 

ביצע  אז  בכרמל  השריפה  אסון  מת 

למרות  יותר.  רבות  גיחות  המטוס 

כי  טוענים  בממשלה  גורמים  זאת, 

גם  לישראל,  הובא  שהמטוס  טוב 

השימוש  היה  דבר  של  בסופו  אם 

באמצעות  הוזמן  המטוס  מועט.  בו 

החשב הכללי במשרד החוץ ולא בא־

מצעות משרד האוצר.

נו־ מטוסים  הובאו  לישראל 

הצט־ והם  ומטורקיה,  מיוון  ספים 

הישראלית.  הכיבוי  טייסת  אל  רפו 

המטוסים  הוצאות  אם  ברור  טרם 

את  הן  גם  ידרשו  אלה  מדינות  של 

בסיוע  שמדובר  או  המדינה,  תשלום 

בהתנדבות.    

מחקר קובע:

"צמחונות מפחיתה 
סיכון למחלות"

היא עשויה בין היתר לסייע בהפחתת הסיכון ללקות 
במחלות לב, סוכרת, ועוד ◆ לפי נתוני הסקר החברתי 
שערכה בישראל הלשכה הממשלתית לסטטיסטיקה 

(הלמ"ס) שפורסם במרץ השנה, כ-4.7 אחוזים 
מהאוכלוסייה הם צמחונים

מ‡ פ. יוחנן

וטבעונית  צמחונית  תזונה 

הגילאים,  בכל  לאנשים  יותר  בריאה 

לתזונה  האיגוד  חברי  הצהירו  כך 

האיגוד.  של  העת  בכתב  ודיאטה 

המ־ תזונה  כי  ציינו  האיגוד  חברי 

מאוד,  "בריאה  הצומח  על  בוססת 

להועיל  ועשויה  תזונתית  מספקת 

במניעת וטיפול במספר מחלות", וכי 

בהפח־ לסייע  היתר  בין  עשויה  היא 

סו־ לב,  במחלות  ללקות  הסיכון  תת 

כרת, ועוד.

לדברי האיגוד לתזונה ודיאטה, 

טבעונית  תזונה  הצורכים  אנשים 

לחלות  שלהם  הסיכון  את  מורידים 

בסוכרת בכ-62 אחוזים, ואת הסיכון 

ב-33  לב  התקף  בעקבות  להתאשפז 

הסיכון  כי  נמצא  כן,  כמו  אחוזים. 

נמוך  לב  התקף  לחטוף  צמחונים  של 

האוכלוסייה,  מיתר  אחוזים  ב-29 

שונים  סרטן  בסוגי  לחלות  והסיכון 

איגוד  פי  על  אחוזים.  ב-18  נמוך 

התזונאים, הסיבות העיקריות לכך הן 

דורש  וצמחוני  טבעוני  חיים  שאורח 

ופירות,  ירקות  של  מוגברת  צריכה 

וצריכה מופחתת של מזונות מלאי 

תזונה  שמאמצים  "לאנשים 

 (BMI) גוף  מסת  מדד  צמחונית, 

הגלו־ ורמות  הדם  לחץ  יותר,  נמוך 

הם  בשליטה,  יותר  שלהם  בגוף  קוז 

כול־ ורמות  דלקות  מפחות  סובלים 

סטרול שלהן נמוכות יותר בהשוואה 

תזונאית  אמרה  ללא-צמחונית",  

הידי־ לסוכנות  שת'  ואנדנה  האיגוד 

עות רויטרס.

שע־ החברתי  הסקר  נתוני  לפי 

הממשלתית  הלשכה  בישראל  רכה 

שפור־ (הלמ"ס)  לסטטיסטיקה 

אחוזים  כ-4.7  השנה,  במרץ  סם 

ו-1.7  צמחונים  הם  מהאוכלוסייה 

גיל  בשכבת  ומדובר  טבעונים,  אחוז 

הצמחונים  מרבית  הומוגנית:  די 

והטבעונים הם מבוגרים צעירים.

נא להתכונן:

ביש עתיד מפזרים את הממשלה ביום 
רביעי הקרוב

ההחלטה התקבלה על רקע מגמה ההולכת ומחמירה בחודשים האחרונים, שבה אנו רואים כי 
ממשלת ישראל עסוקה אך ורק בעצמה ◆ לדבריהם: לאזרחי ישראל מגיע יותר מגיעה להם 

מנהיגות שלטונית שיש לה תוכנית

מ‡: בערי פילמר

לעלות  החליטה  עתיד"  סיעת "יש 

החוק  את  הקרוב  רביעי  ביום  להצבעה 

חברי  כל  חתומים  עליו  הכנסת  לפיזור 

הסיעה.

"ההחלטה התקבלה על רקע מגמה 

ההולכת ומחמירה בחודשים האחרונים, 

שבה אנו רואים כי ממשלת ישראל עסו־

קה אך ורק בעצמה, בריבים הפוליטיים 

שלה ולמעשה בכל מה שלא חשוב לאז־

רחי ישראל. לא מתקיים שום דיון רציני 

פניה  לאן  השלטון  ממערכות  אחת  באף 

הכל־ בתחומי  לא  מועדות.  ישראל  של 

ולא  המדיני  בתחום  לא  והחברה,  כלה 

בתחום הביטחוני", נמסר ב'יש עתיד'.

"לאזרחי ישראל מגיע יותר. היש־

מאמינים  ולא  בחדשות  צופים  ראלים 

כל  קמים  הם  המדינה.  מתנהלת  שככה 

מיסים  משלמים  קשה,  עובדים  בוקר, 

מע־ ניהול  על  שאמון  שמי  מצפים  והם 

רכות חייהם יקום גם הוא כל בוקר וילך 

גם לעבוד קשה, למענם".

מגי־ יותר.  מגיע  ישראל  "לאזרחי 

לה  שיש  שלטונית  מנהיגות  להם  עה 

תוכנית, שיש לה דרך. שלטון שמסתכל 

בעיניים  עצמם"  "החיים  של  לבעיות 

לפתור  כדי  ולהתאמץ  לעבוד  והולך 

לאזרחי  כל  קודם  שדואג  שלטון  אותם. 

ושלטון  שלו,  המקורבים  לפני  המדינה 

ומאחד  שמחבר  למה  כל  קודם  שדואג 

ופילוג",  בשיסוע  היום  כל  עסוק  ולא 

הוסיפו ב'יש עתיד'.

שטובת  ח"כ  שכל  בטוחים  "אנחנו 

מדינת ישראל לנגד עיניו, צריך להצביע 

בעד החוק".

מהנדס במפעל סמרטפונים גנב אלפי מכשירים
הגנב מכר את המכשירים תמורת כ-1.5 מיליון דולרים ◆ יש לציין: זו לא הפעם הראשונה 

שבה עובדי פוקסקון מואשמים בהונאות ענק

מ‡ פ. יוחנן
של  טאיוואני  במפעל  בכיר  מהנדס 

פוקס־ הסינית  האלקטרוניקה  ענקית 

הסמרטפון  מכשירי  את  שמייצרת  קון, 

מכשירי  בגניבת 5,700  הורשע  אפל,  של 

לאחר  ל-2014.   2013 השנים  בין  אייפון 

המ־ את  מכר  הגנב  מהמפעל,  שהוברחו 

דולרים,  מיליון  כ-1.5  תמורת  כשירים 

לחברה,  זה  סכום  להחזיר  וסירב  ומאחר 

צפוי המהנדס העבריין לרצות מאסר של 

עד עשר שנים.

במהלך עבודתו של האיש הוא דרש 

ולהב־ פעולה  עמו  לשתף  מעובדיו  כמה 

המכשירים  הייצור.  מפס  מכשירים  ריח 

ולא  לבדיקות  מלכתחילה  יועדו  הללו 

רב  לזמן  החברה  נדרשה  ולכן  לשיווק, 

כל כך לזהות את הגניבה. בדיקה פנימית 

שנערכה בתחילת השנה הנוכחית היא זו 

למעצרם  והובילה  המעשה,  את  שחשפה 

המידי של המעורבים.

זו לא הפעם הראשונה שבה עובדי 

פוקסקון מואשמים בהונאות ענק. בשנת 

הואשמו  החברה  מעובדי  חמישה   ,2014

עש־ של  בסכום  שוחד  תשלומי  בקבלת 

רות מיליוני דולרים, אותם קיבלו מספקי 

לבצע  ידאגו  כי  הבטחה  תמורת  רכיבים 

הזמנות נוספות שלהם.

חברת פוקסקון מייצרת רכיבים גם 

אייצ'  סמסונג,  ג'י,  אל  כמו  חברות  עבור 

פי, דל ועוד.

חנו להכרה במי˜ום ‡סטרט‚י על 
 יענבר, חזי רים בניין ביכנפי נ

 ,110 מ"ר + חˆר ˜י„מי ,לכבי
חום, 19000 ‚מי ים לכל‡מ

 טלפון 0543161114

שון
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רופאי האלרגיה מחו"ל יבקרו בירושלים:

השבוע תיערך הכנס הבינלאומי של 
הארגון העולמי של רופאי האלרגיה במרכז 

הקונגרסים הבינלאומי - בנייני האומה
בכנס ישתתפו מעל 800 רופאים ואנשי מחקר מכ-25 מדינות ברחבי העולם ◆ מנכ"ל מרכז 
הקונגרסים הבינ"ל – בנייני האומה אומרת: "זהו הכנס הרפואי הבינלאומי הרביעי, שנערך 

אצלנו מאז חודש ספטמבר!

חרי בכ :‡מ
האל־ רופאי  של  הישראלי  האיגוד 

יארח  הקלינית,  והאימונולוגיה  רגיה 

העו־ המדעי  היוקרתי  הכנס  את  השבוע 

למי לאלרגיה, במרכז הקונגרסים הבינ"ל 

בנייני האומה – ירושלים. באיגוד העולמי 

ואנשי  רופאים  אלפי  חברים   (WAO)

מחקר בעולם.

רופאים   800 מעל  ישתתפו  בכנס 

ואנשי מחקר מכ-25 מדינות ברחבי העו־

מאיטליה,  מאוסטרליה,  מאוסטריה,  לם: 

מא־ מדרום  מגרמניה,  מברזיל,  מארה"ב, 

מפרגוואי,  מקולומביה,  משוויץ,  פריקה, 

ממקסיקו, מקנדה וממדינות נוספות. הם 

באתרי  ויבקרו  ירושלים  במלונות  ילונו 

התיירות בעיר וברחבי הארץ.

הקונג־ מרכז  מנכ"ל  אלטמן,  מ. 

אומרת:  האומה,  בנייני   – הבינ"ל  רסים 

הרבי־ הבינלאומי  הרפואי  הכנס  "זהו 

ספטמבר!  חודש  מאז  אצלנו  שנערך  עי, 

ואנשי  רופאים  אלפי 

שונים  בתחומים  מחקר 

פסיכיאטריה,  (גנטיקה, 

הגיעו  שיניים),  רפואת 

לכנסים  אלו  בחודשים 

לכלכ־ ותרמו  בירושלים 

לת העיר. לשמחתי, מרכז 

הקונגרסים הבינל' - בניני 

אטרקטיבי  נשאר  האומה 

הכנסים  בתחום  ורלוונטי 

הבינלאומיים בעולמות התוכן של רפואה 

הטוב  לשם  זו  עובדה  ויש לזקוף  ומחקר, 

של הרפואה בישראל, לעיר ירושלים וגם 

ולח־ אצלנו  והמוקפד  האיכותי   לאירוח 

וויות המוצלחות".

גובשה הסכמה בנוגע 
לרפורמה בשוק התקשורת

בזק תמשיך להעניק שירותי תשתית לחברות כמו 
סלקום, פרטנר, אקספון, טריפל ואחרות על פי תנאי 

ההתקשרות המקובלים היום ◆ עוד סוכם כי הרפורמה 
כולה תיכנס לתוקף רק בעוד תשעה חודשים

מ‡ פ. יוחנן
סבב  נערך  האחרונים  בימים    

לרפורמה  בנוגע  מכריע  פגישות 

הפרסומים  לאור  התקשורת,  בשוק 

שאול  בזק  בעלי  בין  הקשרים  על 

נתניהו.  הממשלה  לראש  אליוביץ 

על פי ההסכמה שהתגבשה בין נציגי 

תמ־ בזק  לאוצר,  התקשורת  משרד 

לח־ תשתית  שירותי  להעניק  שיך 

אקספון,  פרטנר,  סלקום,  כמו  ברות 

ההתק־ תנאי  פי  על  ואחרות  טריפל 

שבזק  סוכם  היום.  המקובלים  שרות 

אלה,  חברות  על  קשיים  תערים  לא 

בזק  תשתית  את  לנצל  המעוניינות 

לקידום הרפורמה.

הוט,  שחברת  הוחלט  זאת  עם 

של  האופטיים  הסיבים  מיזם  וכן 

מיד  זכאים  יהיו  לא  החשמל,  חברת 

ההתקשרות  תנאי  אלה.  לשירותים 

יסוכ־ בזק  לבין  בינם  העסקיים 

עם  הקרובים  החודשים  במהלך  מו 

משרד התקשורת. רק לאחר שיושגו 

הצ־ רצון  לשביעות  אלה  הסכמות 

הת־ שירותי  את  בזק  תספק  דדים, 

שתית. 

כולה  הרפורמה  כי  סוכם  עוד 

תיכנס לתוקף רק בעוד תשעה חוד־

שים, בתקווה שעד אז יגיעו להבנות 

עם כל הצדדים. מבחינת בזק מדובר 

בהישג, שכן בהשוואה למצב הנוכחי, 

שבו ממילא סלקום ופרטנר מקבלות 

שירותים מבזק, אין שינוי של ממש. 

עם זאת, ברור שבזק לא תוכל להע־

רים קשיים טכנולוגיים עליהן - ות־

חויב לתת את כל השירותים בתנאים 

שכבר סוכמו.

נחתם הסכם שכר 
בדיסקונט

בהסכם נקבע מנגנון תשלום המתבסס על תוספות 
שכר שקליות ◆ בנוסף, פערי השכר יצטמצמו וייטיבו 

עם עובדים בעלי שכר נמוך

מ‡ פ. יוחנן
בימים  הודיע  דיסקונט  בנק 

שכר  הסכם  חתימת  על  האחרונים 

שי־ לראשונה  הכולל  העובדים,  עם 

והמענק  השכר  תוספות  במנגנון  נוי 

לש־ בתוקף  יהיה  ההסכם  לעובדים. 

סעיפים  כולל  הוא   .2018-2014 נים 

ובראשם  מהותיים  ושינויים  חדשים 

שהיו  המעבר"  "דמי  תשלום  ביטול 

נהוגים בעת מעבר מנהלים מתפקיד 

לתפקיד, תמורת תשלום תוספת חד 

בה־ שקל).  של 2.8% (1,500  פעמית 

המתבסס  תשלום  מנגנון  נקבע  סכם 

 1,000 שקליות.  שכר  תוספות  על 

בת־ ישולמו  הזה  הסכום  מתוך  שקל 

חילת 2017 והיתרה בתחילת 2018. 

יצטמצמו  השכר  פערי  בנוסף, 

וייטיבו עם עובדים בעלי שכר נמוך. 

 250 של  תוספת  תובטח  למנהלים 

במקביל,  החתימה.  מענק  בגין  שקל 

שמטרתם  חדשים,  סעיפים  גובשו 

הניהולית,  הגמישות  את  להגדיל 

הת־ בין  הקושר  מנגנון  באמצעות 

לבין  הבנק  ביצועי  שיניבו  שואות 

הוענקה  להנהלה  השנתי.   המענק 

גמיש  מסלול  כמו  נוספת  גמישות 

לחמש  והארכה  עובדים  לקידום 

עו־ של  הזמניות  תקופת  של  שנים 

קביעות.  בקבלת  המעוניינים  בדים 

במקביל סוכם על קליטה 57 עובדים 

של  למעמד  מיוחדים  צרכים  בעלי 

עובדים קבועים. בתמורה הוחלט כי 

הקוד־ השנים  בגין  לעובדים  ישולם 

מות מענק דיפרנציאלי חד פעמי של 

20 אלף שקל בממוצע ולמנהלים 26 

אלף שקל.

בחסידות אשלג יציינו ביום ג' את יומא דהילולא הל"ג 
להסתלקותו של כ"ק האדמו"ר הרש"ב הלוי אשלג זצוק"ל

ביום שלישי בערב יתכנסו קהל חסידי ואוהדי בית אשלג ותלמידי האדמו"ר זצוק"ל לסעודת 
הילולא מרכזית ◆ ביום רביעי בשעה 2:30 בצהרים יעלה בנו כ"ק האדמו"ר מאשלג שליט"א 

לפקוד את הציון הק' בחלקת אשלג במרומי הר המנוחות

חרי בכ :‡מ 
בחסידות אשלג יציינו ביום שלישי 

להס־ הל"ג  דהילולא  יומא  את  כסלו  ז' 

רבי  המקובל  האדמו"ר  כ"ק  של  תלקותו 

שלמה בנימין הלוי אשלג זצוק"ל בן כ"ק 

האדמו"ר המקובל "בעל הסולם" זצוק"ל 

שלישי  ביום  תשד"מ.  כסלו  ז'  נלב"ע 

בית  ואוהדי  חסידי  קהל  יתכנסו  בערב 

לס־ זצוק"ל  האדמו"ר  ותלמידי  אשלג 

כ"ק  בנו  בראשות  מרכזית  הילולא  עודת 

ובהשתתפות  שליט"א  מאשלג  האדמו"ר 

שתתקיים  התלמידים,  וזקני  רבנים 

 4 שדל  ברחוב  אשלג  מדרש  בית  בהיכל 

בבני ברק.

בשעה  רביעי  ביום 

כ"ק  בנו  יעלה  בצהרים   2:30

שליט"א  מאשלג  האדמו"ר 

בחלקת  הק'  הציון  את  לפקוד 

המנוחות  הר  במרומי  אשלג 

תצא   1:15 בשעה  בירושלים. 

ברחוב  אשלג  מבית  הסעה 

כי  יצויין  ברק.  בבני   4 שד"ל 

יום  את  גם  מציינים  כסלו  בז' 

הצדקנית  הרבנית  של  הזיכרון 

אשת  ע"ה  רויזא  רבקה  מרת 

"בעל  המקובל  האדמו"ר  כ"ק 

כ"ק  של  ואמו  זצוק"ל  הסולם" 

האדמו"ר זצוק"ל.

סיב אופטי יסייע בחיזוי רעידות 
אדמה בניו זילנד

הסיבים האופטיים ימדדו שינויים מזעריים בטמפרטורת השבר ◆ בניו זילנד מתרחשת 
רעידת אדמה בעוצמה של מעל 7.5 בסולם ריכטר מדי שלוש מאות  שנים בממוצע

מ‡ פ. יוחנן

האי  את  החוצה  הגיאולוגי  השבר 

לרעידות  גורם  זילנד  ניו  של  הדרומי 

אדמה תכופות. על פי דיווח ב"ניו זילנד 

אוקל־ מאוניברסיטת  חוקרים  הראלד", 

בשבר  הפעילות  אחר  לעקוב  יתחילו  נד 

האלפיני בעומק של כ-900 מטרים, בא־

מצעות סיבים אופטיים שימדדו שינויים 

מזעריים בטמפרטורת השבר. ממחקרים 

האלפיני  השבר  שסביב  ידוע  קודמים 

גבוהה  בהם  שהטמפרטורה  אזורים  יש 

יכולים  בטמפרטורה  ושינויים  במיוחד, 

החוקרים  סיסמית.  פעילות  על  להעיד 

את  יותר  טוב  להבין  שיצליחו  מקווים 

השבר,  סביב  האדמה  לרעידות  הגורמים 

ואולי אף לשפר את מידת דיוק התחזית 

לעתיד.

בניו זילנד מתרחשת רעידת אדמה 

בעוצמה של מעל 7.5 בסולם ריכטר מדי 

חוקרים  בממוצע.  שנים  מאות   שלוש 

לרעידת  אחוזר   30 שקיימים  מעריכים 

השנים  ב-50  כזו  בעוצמה  נוספת  אדמה 

הקרובות.

בונוס למפרסמים!
קישור לאתר/ אימייל/קטלוג/

מצגת וכד'  

חינם!
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:נה היומילחץ כאןהמ
להורדה

!!!נ‰ ‰יומימ‰ „כ‡ן ל‰ור לח   [מ‡ו˜י מייל חו] „לבעלי ‡ימייל בלב

אלעד שער
מחדש את יאיר גדסי - "אמונה"

חוק השקיות יחל בינואר ברשתות הגדולות
חוק השקיות מחריג בשלב זה את רשתות הפארם ◆ מטרת החוק היא להקנות הרגלי צריכה של 

שימוש בסלי קנייה רב-פעמיים ◆ לקראת כניסתו של החוק יוצא המשרד להגנת הסביבה עם קול 
קורא המזמין את הרשתות הגדולות לקבל תמיכה כספית עבור חלוקת סלים חד-פעמיים

מ‡ פ. יוחנן
לדרכה  תצא  הקרוב  בינואר  ב-1 

לשלם  יחלו  צרכנים  השקיות:  מהפכת 

עבור שקיות ברשתות המזון, במטרה לצ־

מצם את היקפי השימוש בשקיות הניילון 

המסבות נזק גדול לסביבה. חוק השקיות 

הפארם,  רשתות  את  זה  בשלב  מחריג 

הגדולות  השיווק  רשתות  ל-20  ומתייחס 

כפי שהן מוגדרות בחוק המזון.

הרג־ להקנות  היא  החוק  מטרת 

רב- קנייה  בסלי  שימוש  של  צריכה  לי 

בשורה  היטב  כבר  שמיושם  מה  פעמיים, 

של מדינות באירופה בהן הצרכנים למדו 

אגב  באירופה  משלמים.  שקיות  על  כי 

של  שבסופו  ממה  יותר  הרבה  משלמים 

 10 של  סכום  בישראל,  החוק  קבע  דבר 

אגורות לשקית..

הנתונים מצביעים על כך שבישראל 

מיליארד  ב-2.2  שנה  בכל  משתמשים 

גופייה)  (שקיות  חד-פעמיות  שקיות 

הממוצע  מזהמת.  לפסולת  שהופכות 

לנפש, לפיכך, עומד על 350-400 שקיות 

על 200  עומד  באירופה  הממוצע  בעוד   -

המוצהרת  המטרה  לשנה.  לנפש  שקיות 

של האיחוד האירופי היא שעד לסוף שנת 

2019 היקפי הצריכה יעמדו על 90 שקיות 

סמ־ כמות  על  ובשנה 2025  בשנה,  לנפש 

לית של 40 שקיות לנפש לשנה.

לקראת כניסתו של החוק יוצא המ־

המז־ קורא  קול  עם  הסביבה  להגנת  שרד 

תמיכה  לקבל  הגדולות  הרשתות  את  מין 

חד-פעמיים  סלים  חלוקת  עבור  כספית 

היא  הכוונה  החוק.  ייושם  בטרם  עוד   -

שיחו־ סל  לכל  שקל   1.50 של  לתמיכה 

מחברה  שיירכש  לסל  שקל  (ו-1.60  לק 

לפי  תעשה  החלוקה  כאשר  ישראלית), 

ועד   19.12.16 בין  כלומר   – הקנייה  היקף 

 100 של  בסכום  שירכוש  לקוח   31.12.16

שקל ויותר יקבל סל חינם, לקוח שירכוש 

בסכום של 250 שקל ועד 400 שקל יקבל 

שני סלים, וכך הלאה.

האדמו"ר מאמשינוב ליווה 
את אמו ע"ה למנוחות

הרבנית הצדקנית 'אמה של מלכות' מרת חיה 
נחמה מיליקובסקי ע"ה אמו של כ"ק מרן האדמו"ר 
מאמשינוב שליט"א ◆ האדמו"ר מאמשינוב, הנוהג 

לשמור את השבת כהרגלו עד יום שלישי, שינה 
ממנהגו בעקבות הסתלקות אמו ע"ה והוציא את 

השבת בשעות הבוקר

מ‡: מוטי ˜‡פ

ליוו  אמשינוב  חסידי  מאות 

אתמול למנוחות את הרבנית הצ־

דקנית 'אמה של מלכות' מרת חיה 

נחמה מיליקובסקי ע"ה, אימו של 

מאמשינוב  האדמו"ר  מרן  כ"ק 

בבוקר  אתמול  שהלכה  שליט"א, 

 . ה מ ל ו ע ל

חריג  באופן 

למנה־ ובניגוד 

בנה  הוציא  גו, 

האדמו"ר  כ"ק 

ב  ו נ י ש מ א מ

את  שליט"א 

אתמול  השבת 

ולא  בבוקר 

שנוהג  כפי 

שבוע  מידי 

שלישי,  ביום 

קריעה  קרע 

ע"ה   אמו  על 

מי־ את  וליווה 

טתה 

ע  ס מ

יצאה  הלוויה 

ברח'  מביתה 

בשכו־ הפסגה 

נת בית וגן, דרך 

המדרש  בית 

בירושלים  המנוחות  להר  אמשינוב 

שם ניטמנה.

הנוהג  מאמשינוב,  האדמו"ר 

יום  עד  כהרגלו  השבת  את  לשמור 

בעקבות  ממנהגו  שינה  שלישי, 

את  והוציא  ע"ה  אמו  הסתלקות 

מכן  לאחר  הבוקר,  בשעות  השבת 

עשה קריאה בבגדיו כנהוג.

טלסקופ החלל החדש ישוגר ב-2018
הטלסקופ עתיד לסקור את השמיים בתחום הקרינה התת-אדומה ◆ הטלסקופ הענקי 

מורכב ממראה בקוטר 6.5 מטרים, הבנויה מ-18 לוחות משושים מצופים זהב, שייפתחו 
בחלל לצורת צלחת לוויין

מ‡ פ. יוחנן

עבודה,  שנות  מ-20  יותר  אחרי 

השלימה נאס"א את הרכבת "ווב", טל־

סקופ החלל הגדול והמתקדם ביותר אי 

פעם. טלסקופ ווב ישוגר רק באוקטובר 

2018, לאחר שיושלמו כל הבדיקות.

הש־ את  לסקור  עתיד  הטלסקופ 

התת-אדומה.  הקרינה  בתחום  מיים 

תצפיות כאלה אי-אפשר לערוך מכדור 

אטמוספריות,  הפרעות  בשל  הארץ, 

"האבל",  החלל  מטלסקופ  לא  ואפילו 

לבצע  כדי  חום.  פולט  שהוא  משום 

להיות  הטלסקופ  על  כאלה,  תצפיות 

קר מאוד, פחות מ-220 מעלות צלזיוס 

בנקודה  ימוקם  הוא  לכן  לאפס.  מתחת 

ק"מ מאתנו, כך  המרוחקת מיליון וחצי 

לבין  בינו  תמיד  יימצא  הארץ  שכדור 

להתחמם.  מהמכשיר  וימנע  השמש 

ששטחו  שמש  במגן  מצויד  הוא  בנוסף 

כמגרש טניס, כדי לשמור על הקור של 

המכשירים.

ממראה  מורכב  הענקי  הטלסקופ 

בקוטר 6.5 מטרים, הבנויה מ-18 לוחות 

בחלל  שייפתחו  זהב,  מצופים  משושים 

לספק  צפוי  הוא  לוויין.  צלחת  לצורת 

מרוח־ וכוכבים  גלקסיות  על  רב  מידע 

קים ועל הרכב האטמוספרה של כוכבי 

היקום.  במרחבי  שמש  במערכות  לכת 

בניית הטלסקופ סבלה מעיכובים רבים, 

ועלותו  תקציב,  קשיי  בשל  בעיקר 

דולרים,  מיליארדי  ל-9  לקרוב  תפחה 

האירופית  החלל  סוכנות  בהשתתפות 

מקווים  החוקרים  הקנדית.  והסוכנות 

שהתוצאות המדעיות יצדיקו את ההש־

קעה האדירה. 
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ˆיúום: ו˜י úרר

בחˆרו

‰מ ור עיריםˆú ‰יבי יחמעמ„ פ

úעו„ מונו ב‡ר

ˆיúום: ו˜י úרר

http://www.jdn.co.il/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=shacharitmail
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ˆיúום: ו˜י úרר

בחˆרו

‰‡„מו"ר מוú„ו ‡בר‰ם יˆח˜ בבי˜ור ב‡ר‰"ב

úעו„ מונו ב‡ר

ˆיúום: JDN ‡ בúי˜

http://www.jdn.co.il/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=shacharitmail
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ˆיúום: ו˜י úרר

בחˆרו

מח ‰בר מˆו‰ úנכ„ ‰‡„מו"ר מ‡נ‚וו‡ר

úעו„ מונו ב‡ר

ום: ברוך ‡וביúיˆ
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ˆיúום: ו˜י úרר

בחˆרו

 ז˜ן ‰מ‚יחים ‰‚ר"„ יפ‰ ו‰מ‚יח ‰‚ר"„ ס‚ú בעˆרú ר‚ú י‡רˆייט ‰‚ר"י 
ברנטיין זˆו˜"ú מר"י כנס חז˜י‰ו

úעו„ מונו ב‡ר

יבוביú ום: ‡‰רן ברוךúיˆ
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בקטגוריות אחרות 
כגון נופש, נותני 

שרות וכו', או 
למתווכים וכו'

 מודעה רגילה עד 15 מילים 
25 ש"ח לשני פרסומים, 

מודגשת 40 ש"ח. 

לעסקאות
 יש לפנות

 למחלקת השיווק 

 הפרסום חינם 
עד 10 מילים 

במדורים, דירות 
למכירה ולהשכרה, 

רכב, יד שניה, השבת 
אבדה, גמחים. 
ולפרטיים בלבד,

 מודעה מודגשת
 (עד 15 מילים) 
40 ש"ח

  ל2 פרסומים.

נדל''ן
ירושלים | מכירה

בגילה א המתחרדת דירת 3 חדרים 60 מטר 
קומה 3 וחצי: 0533324471

[01122016-101]

בבר גיורא קומה א" 80 מ"ר מחולקת ל-2 
יפה 3 כ"א 2.350.000 0527160120 תיווך*

[01122016-102]

דירת 3 חדרים ברמות ד' שמורה, תב"א 
לבניה, נוף ואויר 052716866

[05122016-101]

ירושלים | השכרה

2 חדרים חדשה ומרוהטת, כניסה פרטית. 
בסנהדריה מורחבת. 3200 ש"ח לל"ת 0584849403
[28112016-101]

ברמות א' מחסן נהדר 25 מטר למשרד,עסק, 
קליניקה ולכל מטרה 0527654301

[01122016-103]

לזוג, מרוהטת, מרפסת נוף אויר ופרטיות. 
מיידי. 2300 כולל ארנונה. 0504178756

[01122016-104]

דירה חדשה 2.5 חד' מרוהטת וממוזגת 
בקדושת אהרן ירושלים  02/5370525

[05122016-102]

ביתר עילית | מכירה
בבבא סאלי 2.5 חדרים, אופציה מידית 2 חדרים, 

טבו משותף, 700,000 ש"ח. 0527-140-955
[01122016-105]

צפת | מכירה
4 חד', קומה 4 , 3 כ"א, מרפסת, מרפסת שירות, 

מיקום חרדי  770,000₪ לל"ת. 0527601490
[28112016-102]

צפת | השכרה
4 חד', קומה 4 , 3 כ"א, מרפסת, מרפסת שירות, 

מיקום חרדי מציאה.2,150₪   052-7601490
[28112016-103]

ייעוץ זוגי והנחיית נישואין ע"י מומחים + 
המלצות 054-8527476

[28112016-107]

הזדמנות אחרונה להצטרפות לביטוח סיעודי 
בתנאים משופרים, לקופרמן ביטוח  0533196649
[28112016-108]

למכירה דאציה דאסטר 2015 חדשה שמורה 
משופרת לפרטים יוסי 0537273681

[28112016-109]

זכות לדירה באחיסמך: 0533179888 ישראל
[28112016-110]

עימוד ספרים וקונטרסים, הקלדה עריכה 
והגהה 0527649805

[28112016-111]

הרקדה סוחפת לנשים ונערות למסיבת בת 
מצוה ולכל  חגיגה. 0527178640

[28112016-112]

מכון סופרים מרווח וממוזג + חדר מנוחה + 
קפה (24 שעות) בשכונת רמות. 054-8407555.

[01122016-112]

דרוש שותף להשכרת דירת סופרים בשכונת 
רמות. 054-8407555.

[01122016-113]

מאמן אישי להעצמה פיתוח יכולות והסרת 
מחסומים.בירושלים, אברהם.0527649805

[01122016-114]

קמפוס לשבתות חתן בבני ברק שמואל 
054-8591477

[01122016-115]

דרושה דירה בב''ב להשכרה באיזור אדמור 
מקוצק/קיבוץ גליות 0548499868

[01122016-116]

  רוצה לסייע  לילדך להצליח? פנקס ייחודי 
רק 25₪  כולל משלוח 0504122810

[01122016-117]

 קמח מלא/כוסמין/80%100% משלוחים 
חינם בכל הארץ 0527643490

[05122016-106]

"מוצרי אלוורה מדהימים לכל בעיות העור, 
פרקים, ולהרזייה... לאה 0584324143"

[05122016-107]

הרצאות פרקטיות בחינוך. מפסיקים לדבר - 
פשוט עושים!054-8451311 |

[05122016-108]

הרצאה בנושא נתינה אמתית בטיפול בקשיש/
ה+יחסים ומשמעויות.052-2514377 מאיר

[05122016-109]

יד שניה
עגלת סילברקרוס כחדשה ,מרצדס ממש, 

מחיר מציאה 1,100₪ 052-7601490.
[28112016-113]

אמבטיה+סלקל חדש ד"ר בייבי +מתאם. מחיר 
מציאה 052-7601490,350₪

[28112016-114]

ספה מעולה ניפתחת לעוד מיטה+ א.מצעים 
הקודם זוכה.350₪, 052-7601490

[28112016-115]

מכשיר ניווט G.P.S חדש באריזה, מפות 2017, 
280 ש"ח 0533120547

[28112016-116]

למכירה שטריימל במצב מעולה, 1200 
ש"ח, הקודם זוכה! לרציניים 0527161090

[01122016-118]

נופש בעתיקה לזוגות ומשפחות יפה 
ג"קוזי חצר לנוף 0533154184 

[28112016-104]

ביפה נוף, 4 חדרים מטופחת, קומה נוחה, 
2000 ש"ח 0527663501

[05122016-103]

4 וחצי חדרים בלוחמי הגטאות קומה 1 חצר 
ונוף לכנרת 0583205743

[01122016-106]

4.5 חדרים 100 מטר, נוף וחצר, איזור 
מתחרד, 2300 ש"ח 0583205742

[01122016-107]

"אחוזת אבני מלואים" סויטות מפוארות 
בעיר העתיקה בצפת :052/7640466

[05122016-104]

רכסים | השכרה
דירה 2 חד' יפיפיה גדולה חדישה ממוזגת 2כ"א 

מרווחת 052-7632787
[01122016-108]

קרית גת | מכירה
להשקעה 2 חדרים קומת קרקע 530,000 המתווך 

פלוס - 054-844-7024
[01122016-109]

במתחרדים 4 חדרים קומה 4 שמורה מאוד 
730,000 המתווך פלוס - 054-844-7024

[01122016-110]

בנין חסידי דירת גן 5 חדרים אפשרות לחלוקה 
חצר מיזוג המתווך פלוס - 054-844-7024

[01122016-111]

(מודגשת) -כס? כל הדאגות עלינו - השכרה, 
תיקונים, העברה בעירייה ומכירה. המתווך 

פלוס - 054-844-7024
[05122016-105]

שונות
הרצאה בנושא נתינה אמתית בטיפול בקשיש/

ה+יחסים ומשמעויות.052-2514377 מאיר
[28112016-105]

למכירה עגלת פג-פרגו משולבת טורקיז 
חדשה באריזה מזכיה 052/7648559

[28112016-106]

רוצה לבנות אתר לעסק שלך? 7 
טיפים חינם לאתר רווחי:

goo.gl/UNJhtk 

"פנינת מירון" 
אירוח יוקרתי לשבתות 

אולם אירועים
0527629880 

יש במשפחתך סיפור חיים מרתק? 
רוצה להוציאו לאור כספר?

holikro@gmail.com 

הלוח של שחרית  משתדרג!
כפי שפורסם, עקב העומס הרב בפניות, לוח שחרית עבר שדרוג

ובעז"ה מתפרסם הלוח במתכונת דו שבועית, בימים שני וחמישי!
המודעות שישלחו ללוח יפורסמו אוטומטית למשך שבוע בלבד,
במידה ומפרסם המודעה מבקש להמשיך את הפרסום לשבוע נוסף,

יהיה עליו לשלוח עדכון נוסף.
את כל העדכונים ללוח יש לשלוח לאמייל זה בלבד

b109910@gmail.com

mailto:b109910@gmail.com
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hillel@lehmaaseh.com

ffice


