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תגובות מעורבות בעולם לרגל השבעת טראמפ
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
0527-10-99-10
office@shaharit.com

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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

העיון 
עוˆב עם 
פונטים 
ל חב' 
פונטייפ

גליל
10-3 גולן

14-4

חיפה
16-7

טבריה
תל אביב17-7

17-8

ירושלים
באר שבע12-5

17-5

אילת
21-10

  תחזית להיום:

  שערים יציגים

היום: מעונן חל˜י, לל‡ ינוי ל 
.בטמפרטורו ממ

ל  עלייה  וחול  נ‡ה  מחר: 
הבו˜ר   עוב  .הטמפרטורו
 ערו  מזרחיו  רוחו נבנה 

בˆפון ובהרים.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.8110
4.6824
4.0563
2.8668

הכלביר
אם מישהו היה מספר לפני עשור שהמזרח התיכון 
כולו יאבד שליטה, היה הוא מקבל יחס של חסר היגיון. 
במצרים החזיק במשך שלושה עשורים נשיא חזק ונע־
רץ – חוסני מובראק, בסוריה החזיק ביד חזקה – בשאר 
אל-אסד ואפילו בלוב עמד מועמר קדאפי בראש של־

טונו למעלה מארבעים שנה.

כולו  העולם  השתנה,  התיכון  המזרח  רק  לא  אך 
נכנס לסיר לחץ, ונראה כי קללת דור ההפלגה חוזרת על 
עצמה. איש לא מבין את שפת אחיו – במובן הבינלאומי, 

ומדינות רבות יותר ויותר, מאיימות ומאוימות.

במעצמה  דבר  נפל  האחרון,  שישי  יום  בצהרי 
נשיא  הושבע  אמריקה,  של  הברית  ארצות   – העולמית 
שקרא תיגר על כמעט על כל מוסכמה חברתית ואתית. 
כתוצאה מכך – ובליבוי כלי התקשורת בארה"ב, מוכי־

חה המציאות כי אין חסינות בפני המציאות המסובכת 
יוצאים  מכך,  יותר  אף  ואולי  אלפים  מאות  דורנו.  של 
שהתקבלה  בתוצאה  ברור  בקול  ומפקפקים  לרחובות 
על  בכך  ומאיימים  מובהקות,  דמוקרטיות  בבחירות 
יציבות שלטונית. אין ספק שכיום עלולה הפגנת מחאה 
החברה  ממרכז  שם  אנשי  ואשר  חברתי,  אופי  בעלת 

משתתפת בה, להיגרר עד מהרה להתקוממות עממית.

ההפיכה  סיפור  מתואר  טו,  פרק  ב  שמואל  בספר 
"ַויַַּעשׂ  הוא  הבסיסי  האלמנט  כאשר  אבשלום,  שהגה 
ט,  פָּ שְׁ ר-ָיבֹאּו ַלמִּ ָרֵאל, ֲאשֶׁ ָבר ַהזֶּה, ְלָכל-ִישְׂ דָּ לוֹם כַּ ַאְבשָׁ
ָרֵאל".  ִישְׂ י  ַאְנשֵׁ ֶאת-ֵלב,  לוֹם,  ַאְבשָׁ ַוְיַגנֵּב,  ֶלְך;  ֶאל-ַהמֶּ
השגת לב העם, היא כיום משימה פשוטה יותר, בעידן 

הטכנולוגי.

עולמית,  הכלל  הסכנה  מול  העומד  היחיד  הנשק 
כמו  צרתו.  בעת  המלך  דוד  של  מעשיו  את  לקיים  היא 
המלך  מפיל  בו  ג',  בפרק  התהילים  בספר  שמתועד 
ִאיָרא,  לֹא   " ומוסיף  מלכים,  הממליך  לפני  תחינתו  את 
יֵעִני  הוֹשִׁ ה'  קּוָמה  ָעָלי.  תּו  שָׁ ָסִביב,  ר  ֲאשֶׁ ָעם,  ֵמִרְבבוֹת 

." ְרתָּ בַּ ִעים שִׁ נֵּי ְרשָׁ ל אְֹיַבי ֶלִחי, שִׁ יָת ֶאת כָּ י ִהכִּ אלוקי, כִּ

המערכבר
נוםלרילנילריחילעיןטרמפ

ההיסטורי  האירוע  את  שהעבירו  וצלמים  כתבים  אלפי  לעיני  משהו,  רציניות  בפנים 
לנשיא  ספורות  שניות  בעוד  שיהפוך  מי  טראמפ  ג'יי  דונלד  נכנס  כולו,  לעולם  חי  בשידור 
העולם החופשי, אל במת רחבת הטקס הענק שם ציפו לו כבר מאות אלפי אוהדים, נשיאים 
לשעבר, מנהיגי ארה"ב לדורותיה, בכירי כוחות הביטחון והצבא, שופטים בכירים ונשיא בית 

המשפט העליון הממונה על השבעת הנשיאים האמריקאים לתפקידם.

דרכו אל קדמת הבמה הייתה קצרה. הוא עבר לצד בני משפחתו, כשבתווך באופן בולט 
נראה מי שהולך לנסות להביא השלום המיוחל למזרח התיכון, ג'רארד קושנר, וקרוב מאוד 
לדוכן הנואמים נראה איש אחד שחום בפניו שייאלץ להתרגל מהיום והלאה לעמוד הרחק 
מאור הזרקורים, ברק חוסיין אובמה, נשיאה ה-44 של ארה"ב. בדרכו לדוכן הנואמים נעצר 
טראמפ רק פעמיים, אצל רעייתו, וכמיטב המסורת האמריקנית גם אצל הנשיא היוצא ואויבו 
המר, אובמה. לחיצת היד בין השניים הייתה עניינית מאוד. הפעם החיוכים לא הצליחו לה־

סתיר את עומק השבר בין השניים. או כפי שאובמה היטיב להגדיר זאת לפני כשבוע בריאיון 
לתוכנית "60 דקות", "הפעם לא מדובר במעבר שלטוני חלק".

בנאומו טראמפ לא חסך ביקורת מאף אחד. ברק אובמה ורעייתו שעמדו לצדו על הבמה 
טראמפ  היום.  עד  האמריקני  הממשל  צורת  על  במתקפות  מלא  שהיה  מנאומו  נחת  רוו  לא 
קרא גם להפסיק לממן מדינות מחוץ לארה"ב, ולחזק צבאות מחוץ לגבולותיה של ארה"ב. 
להבטחת  גם  התייחס  טראמפ  אמר.  אחרים",  צבאות  פיתחנו  התדלדלו,  שצבאותינו  "בזמן 
האבטלה  של  ומיגורה  לארה"ב  האמריקאים  המפעלים  החזרת  על  שלו  העיקרית  הבחירות 
החברות  ייאלצו  אותה  המשכורת  בגלל  קשות  בבעיות  להיתקל  שעלולה  תוכנית  הגבוהה. 
בהרבה  גבוהה  משכורת  המקבלים  אמריקאים  יהיו  כשעובדיהם  לשלם  הללו  והמפעלים 

ממקביליהם הסינים והמקסיקנים, או הקובנים.

נאומו של טראמפ היה כצפוי לא שגרתי, הוא היה דומה יותר לנאום בחירות מאשר לנ־
שיא נבחר, אך בעוד מאות האלפים במקום הריעו בהתלהבות לכל מילה של הנשיא הנבחר, 
המפגינים בחוץ הם אלו שזכו לקבל את הפוקוס של כלי התקשורת העוינים לטראמפ. כמו 
בכל מהלך התקופה האחרונה, גם עכשיו טראמפ לא זכה לקבל חופן אהדה מכלי התקשורת, 
כעת הוא יכול רק ללגלג על ההפינגטון פוסט שבתחילת מערכת הבחירות. כשטראמפ היה 
עוד מועמד אנונימי, סיקרו אותו במדורי הרכילות בסוף העיתון ולא במדורי החדשות. מאז 
הוא הצליח לשבור את כל השיאים ולהיבחר במהלך השבת האחרונה לתפקיד הרם ביותר 

בעולם החופשי.

תמונתו של טראמפ עומד מול המסוק הנשיאותי שלקח את אובמה לדירתו בוושינגטון 
היא מבחינתו תמונת הניצחון, תמונה של עידן חדש.

פרנו„ו„ פרי„

בטקס רב רושם הושבע דונלד טראמפ 
לנשיא ה-45 של ארה"ב

בנאומו הנשיאותי הראשון תקף טראמפ את קודמו בתפקיד וקרא להחזיר את אמריקה לאזרחים ◆ טראמפ קרא לארה"ב גם 
להשקיע יותר בצבאה ובאזרחיה, ולא להוציא כסף אמריקאי החוצה ◆ הנשיא היוצא, ברק חוסיין אובמה ורעייתו יחד עם נשיאי 

העבר, ג'ורג' בוש הבן וג'ימי קרטר השתתפו בטקס

מ‡יוסףיחי

המפתיע,  הנצחון  לאחר  חודשיים 
הושבע דונלד טראמפ לנשיאה ה-45 של 
בהפגנות  לווה  השבעתו,  טקס  ארה"ב. 
שנערכו ברחובות הסמוכים. טראמפ לא 
המסורתי  הנצחון  במצעד  גם  נחת  רווה 
ספגו  שם  פנסילבניה,  בשדרות  הנערך 
בוז  קריאות  גם  ורעייתו  הנבחר  הנשיא 
אלפי  מאות  מצד  תמיכה  קריאות  לצד 

הנוכחים.
הנ־ הנשיא  נגד  שנערכו  בהפגנות 
ונפצעו  מפגינים,  כמאתיים  נעצרו  כנס 

שישה שוטרים.
תקף  הראשון  הנשיאותי  בנאומו 
וקרא  בתפקיד,  קודמו  את  טראמפ 
"היום  לאזרחים.  אמריקה  את  להחזיר 
מוושי־ השלטון  את  מעבירים  אנחנו 
לעם",  אליכם,  אותו  ומחזירים  נגטון 
לנשיא.  השבעתו  לאחר  טראמפ  אמר 
בעיר  קטנה  קבוצה  מדי  רב  זמן  "במשך 

הממשל,  רווחי  את  קצרה  שלנו  הבירה 
וושינגטון  המחיר.  את  שילם  העם  בעוד 
שגשגה, אבל העם לא זכה לחלק בעושר 
הניצ־ היו  לא  שלהם  הניצחונות  שלה. 
היו  לא  שלהם  ההישגים  שלכם,  חונות 
משתנה  הזה  הדבר  כל  שלכם.  ההישגים 
ממש כאן, ברגע זה. הרגע הזה הוא הרגע 
בינואר 2017  לכם. 20  שייך  הוא  שלכם, 
ייזכר כיום שבו העם הפך להיות המושל 

במדינה הזאת שוב. הגברים והנשים במ־
דינה הזו שנשכחו - לא יישכחו עוד".

טראמפ קרא לארה"ב גם להשקיע 
להוציא  ולא  ובאזרחיה,  בצבאה,  יותר 

כסף אמריקאי החוצה.
המוע־ השתתפו  ההשבעה  בטקס 
מדת הדמוקרטית לשעבר, קלינטון שה־

תמודדה מול טראמפ על התפקיד הרם. 
אובמה  חוסיין  ברק  היוצא,  הנשיא  גם 

ורעייתו יחד עם נשיאי העבר, ג'ורג' בוש 
כלי  בטקס.  השתתפו  קרטר  וג'ימי  הבן 
היה  הטקס  כי  ציינו  בארה"ב  התקשורת 
שפו־ תמונות  משתתפים,  מעט  יחסית 
ההבדל  את  הציגו  ארה"ב  ברחבי  רסמו 
ההשבעה  בטקס  המשתתפים  כמות  בין 
ההיסטורי של אובמה בשנת 2009 לטקס 
הרבה  עם  שהיה  טראמפ  של  ההשבעה 

פחות משתתפים.

 צילום:  באדיבות המצלם
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חריבהפרסום
עוב

הפגנות בוושינגטון ובעולם נגד היבחרו 
של טראמפ

בהפגנות נגד טראמפ נעצרו לפחות מאתיים מפגינים ונפגעו שישה שוטרים ◆ בצעדת המחאה הרשמית 
שנערכה כנגד בחירתו של טראמפ לנשיא השתתפו כחצי מיליון בני אדם

מ‡יוסףיחי

נערך  טראמפ  של  הכתרתו  טקס 
בבירה  סוערות  הפגנות  בצל  אמש 
של  בחירתו  על  שמחו  האמריקאית 
במחלו־ שנויים  היותר  הנשיאים  אחד 
התלהטו  ההפגנות  ארה"ב.  שידעה  קת 
עם יציאתו של הנשיא הנכנס לתהלוכה 

המפורסמת בדרות פנסילבניה.
לפ־ נעצרו  טראמפ  נגד  בהפגנות 
שישה  ונפגעו  מפגינים  מאתיים  חות 
היו  מהם  שרבים  המפגינים  שוטרים. 

לבושים שחורים כרמז לבאות השליכו 
אבנים לסניפי בנקים באזור, למסעדות 
וחנויות בינלאומיות נוספות. המשטרה 
מסרה כי המפגינים פוזרו באמצעות גז 
הפג־ לפיזור  אחרים  ואמצעים  פלפל, 

נות.
הנשיא  של  ההשבעה  באירוע 
תוקף  הוא  כאשר  מפגין  נצפה  הנבחר 
האל־ "הימין  הימין  תנועת  מנהיג  את 
גזענית  כתנועה  הנחשבת  טרנטיבי", 

ואנטישמית.
שנע־ הרשמית  המחאה  בצעדת 

לנשיא  טראמפ  של  בחירתו  כנגד  רכה 
השתתפו כחצי מיליון בני אדם.

לא  הנבחר  הנשיא  נגד  ההפגנות 
הקיפו  אם  כי  בוושינגטון  רק  הסתיימו 
יורק,   – ניו  כמו  בארה"ב  רבות  מדינות 
אילינוי ופנסילבניה. גם בנקודות שונות 
של  כניסתו  נגד  הפגינו  העולם  ברחבי 
טראמפ לתפקיד, ברומא, לונדון וברלין 
טראמפ.  של  בחירתו  נגד  רבים  הפגינו 
במלבורן  השתתפו  נוספים  מפגינים 
של  דבריו  את  שהגדירו  שבאוסטרליה 

טראמפ כ"מלאים שנאה".

רב יהודי נאם בטקס 
ההשבעה: 'אם אשכחך 
ירושלים תשכך ימיני'

הרב האייר: זוהי כפיות טובה שלא להיענות ולהשתתף 
בהזמנה כה מכובדת של ממשל אמריקאי נבחר ◆ 

הפעם האחרונה בה השתתף רב יהודי בטקס השבעה 
שכזה היה בשנת 1985

מ‡יוסףיחי

נשיא  של  נאומו  לאחר  מיד 
ארה"ב, דונלד טראמפ בטקס ההב־
עה, עלה לנאום הרב היהודי, מרווין 
האייר. האייר שקיבל לחצים רבים 
גם מצד קהילות יהודיות שלא לה־
שתתף בטקס ההשבעה של הנשיא 
כי  וטען  הלחצים  את  הדף  הנבחר, 
להיענות  שלא  טובה  כפיות  זוהי 
ולהשתתף בהזמנה כה מכובדת של 

ממשל אמריקאי נבחר.

דוכן  מעל  בנאומו  ציטט  הרב 
התהילים  פסוקי  את  ההשבעה 

'הזורעים בדמעה ברינה יקצרו'.
ואמר:  הרב  הוסיף  בהמשך 
ם- גַּ ְבנּו,  ָישַׁ שָׁם  ֶבל  בָּ ַנֲהרוֹת  'ַעל 
ֵחְך  כָּ ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיוֹן... אם ֶאשְׁ ִכינּו, בְּ בָּ

ח ְיִמיִני'". שְׁכַּ ים תִּ לִָ ְירּושָׁ
יהודי  רב  של  השתתפותו 
בטקס הינה היסטורית מאחר והפ־
עם האחרונה בה השתתף רב יהודי 
בשנת  היה  שכזה  השבעה  בטקס 

 .1985

לפני ההשבעה:

טראמפ לחתנו: 'אם 
אתה לא תוכל להביא 
שלום למזרח התיכון, 

אף אחד לא יוכל'
טראמפ: כל חיי אני שומע שזה ההסכם הקשה ביותר 

להשגה ◆ עוד אמר: יש לי תחושה שג'ארד יעשה 
עבודה מצוינת

מ‡יוסףיחי

שעות  שנערך  מיוחד  טקס 
ספורות טרם השבעתו של טראמפ 
הנ־ קיים  ארה"ב  של  ה-45  לנשיא 
שיא הנבחר של ארה"ב טקס חגיגי 
סטיישן"  "יוניון  באולם  למקורביו 
השאר  בין  והתייחס  בוושינגטון 
למינוי חתנו ג'ארד קושנר ליועצו: 
מיוחד  מאוד  אדם  בקהל  לנו  "יש 
זו  מצוינת.  מישהי  עם  שהתחתן 
כך  כל  הוא  בעלה.  את  גנבתי  בתי. 
להביא  תוכל  לא  אתה  אם  נהדר. 
אחד  אף  התיכון,  למזרח  שלום 
שמיהר  טראמפ  אמר  יכול",  לא 
שזה  שומע  אני  חיי  "כל  להוסיף: 

ההסכם הקשה ביותר להשגה, אבל 
יש לי תחושה שג'ארד יעשה עבו־

דה מצוינת".
על  טראמפ  התגאה  באירוע 
נצחונו וסיפר כי היו מקומות רבים 
בנצחונו.  היסטוריה  עשה  בהם 
"המדינות הללו", טען טראמפ "לא 
נצ־ מאז  הרפובליקנים  בידי  היו 
לנשיאות  בבחירות  רייגן  של  חונו 
התקשו־ לכלי  לעג  הוא  ב-1952". 
הבחי־ מערכת  במהלך  שניצחו  רת 
והעריכו  להיבחר  סיכוייו  את  רות 
האלק־ את 270  לקבל  יוכל  לא  כי 
טורים הדרושים. "הם צדקו", אמר 
"זכינו  באירוניה:  הנבחר  הנשיא 

ב-306 אלקטורים".

אובמה נפרד מהעם האמריקאי: 
'האמינו בשלום ואחווה'

הנשיא טראמפ כבר חתם על צו המאפשר לרשויות להתמודד עם תוכנית ה'אובמה-קר' ◆ טראמפ פרסם 
הודעה בדף הבית הלבן כי הוא מתכוון לחזק את צבא ארה"ב ולהוסיף לצבא האמריקאי מערכות הגנה

מ‡יוסףיחי

נשיא  שהעלה  כתובה  בהודעה 
אובמה,  חוסיין  ברק  היוצא,  ארה"ב 
אמריקאים  של  פניהם  שהיה  מי  נפרד 
"זה  האחרונות.  השנים  בשמונה  רבים 
לשרת  בחיי  ביותר  הגדול  הכבוד  היה 
אותי  "הפכתם  אובמה.  כתב  אתכם", 
אפסיק.  לא  יותר.  טוב  ולאדם  למנהיג 
הש־ אשאב  כאזרח,  לצדכם  שם  אהיה 
והומור  צדק  אמת,  של  מקולות  ראה 
להאמין.  מכם  מבקש  עדיין  אני  בריא. 

אלא  לשינוי,  לגרום  שלי  ביכולת  לא 
שאני  מפני  בשינוי  מאמין  אני  בשלכם. 

מאמין בכם".
מאוחר יותר קיבלו אובמה ורעייתו 
את הנשיא הנבחר של ארה"ב ורעייתו. 
במהלך כל טקס ההשבעה עמדו אובמה 
הנשיא  לצד  חתומות  בפנים  ורעייתו 
הנבחר, מאוחר יותר ליווה טראמפ את 
את  שהוביל  הנשיאותי  למסוק  אובמה 
הנשיא היוצא ואת משפחתו לבסיס חיל 
האוויר במרילנד, שם נפרד אובמה מא־
שמונה  במהלך  אותו  שליוו  הצוות  נשי 

בני  המשיכו  משם  האחרונות.  השנים 
ששכרו  הנופש  לדירת  אובמה  משפחת 

בקליפורניה.
חתם  כבר  אובמה  של  עוזבו  עם 
לר־ המאפשר  צו  על  טראמפ  הנשיא 
הדגל  תוכנית  עם  להתמודד  שויות 
היוצא,  הנשיא  של  במחלוקת  השנויה 

ה'אובמה-קר'.
הבית  בדף  הודעה  פרסם  טראמפ 
צבא  את  לחזק  מתכוון  הוא  כי  הלבן 
מע־ האמריקאי  לצבא  ולהוסיף  ארה"ב 

רכות הגנה נגד טילים.

תגובות מעורבות בעולם לרגל 
השבעת טראמפ

סגן קנצלרית גרמניה: מה ששמענו היום, היה נאום לאומני ◆ הנשיא המכסיקני אמר כי ישאף לדיאלוג 
'מכובד' עם ממשל טראמפ ◆ נתניהו יצא מגדרו לאחל לנשיא הנבחר שלל איחולים וברכות

מ‡יוסףיחי

את  אמש  בירכו  העולם  מנהיגי 
היכנ־ לרגל  ארה"ב  של  החדש  הנשיא 
והאיחולים,  הברכות  לצד  לתפקיד.  סו 
הסתייגותם  את  אירופה  מנהיגי  הביעו 
קנצלרית  סגן  טראמפ.  של  מבחירתו 
גרמניה, זיגמר גבריאל התייחס לנאומו 
גב־ הנבחר.  הנשיא  של  משהו  הבדלני 
היה  היום,  ששמענו  כי "מה  אמר  ריאל 
הן  וגרמניה  ארה"ב  לאומני".  נאום 
וב־ ביותר,  הגדולות  המסחר  שותפות 
מה־ מאוד  חוששים  האירופית  מדינה 
תבטאויותיו של טראמפ כלפי הגבלות 
כלשהם על תעשיית הרכבים הגרמנית.

החרי־ הגרמנית  התגובה  לעומת 
הממשלה  ראשת  בירכה  פה, בבריטניה 
הגב' מיי את טראמפ לרגל היכנסו לת־
שטראמפ  בטוחה  היא  כי  ואמרה  פקיד 
ברית  של  האסטרטגי  הערך  את  מבין 

נאט"ו.
עם  בקרוב  להיפגש  צפויה  מיי 

טראמפ בוושינגטון.
מרחו־ נעלמה  האירופית  החרדה 
בק־ ההמונים  פתחו  שם  מוסקבה,  בות 
מכני־ התלהבות  והביעו  שמפניה  בוקי 

סתו של טראמפ לתפקיד הרם.
נשיא מכסיקו, אנריקה פנה נייטו, 
מתו־ טראמפ  עם  ארצו  שיחסי  אמר 
הקשות  ההתבטאויות  בשל  מאוד  חים 

מכסיקנים  מהגרים  נגד  טראמפ  של 
מכסיקו  בגבול  חומה  לבנות  והבטחתו 
ולאלץ את מכסיקו לשלם על הקמתה, 
הנ־ ההשבעה.  אחרי  טראמפ  את  בירך 
שיא המכסיקני אמר כי ישאף לדיאלוג 
זאת  עם  טראמפ.  ממשל  עם  "מכובד" 
האינט־ מכסיקו,  שריבונות  הזהיר  הוא 
רסים הלאומיים שלה וההגנה על המכ־

סיקנים יהיו בחשיבות עליונה.
הפלס־ הרשות  ויו"ר  נתניהו  גם 
לרגל  ברכות  שיגרו  מאזן  אבו  טינית, 
בעוד  אך  לתפקיד,  טראמפ  של  היכנסו 
הודעתו של אבו מאזן הייתה תמציתית, 
נתניהו יצא מגדרו לאחל לנשיא הנבחר 

שלל איחולים וברכות.
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לאחר עליית טראמפ לשלטון:

החקיקה להחלת ריבונות על מעלה אדומים תתעכב
היום צפוי נתניהו להציג בפני הקבינט את מדיניותו מול הממשל החדש ◆ בנט: לראשונה מזה חמישים שנה, בידי 

ראש הממשלה ההחלטה: או ריבונות או פלסטין

מ‡הרןרטנהויז
ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר בקשה 
למפלגת הבית היהודי למנוע את הדיון שהיה צפוי 
חקיקה  לענייני  השרים  בוועדת  היום   להתקיים 

בעניין החוק להחלת הריבונות במעלה אדומים.
נתניהו נימק זאת בטענה שיש צורך בגיבוש 

מדיניות מול הממשל החדש בארה"ב בנוגע למה־
לכים מדיניים משמעותיים.

בש־ היום  יתכנס  המדיני-ביטחוני  הקבינט 
עות הצהריים ושם יציג ראה"מ את מדיניותו מול 
היהודי  הבית  יו"ר  יחליט  הנראה  וככל  טראמפ, 
נתניהו  של  לבקשתו  להיענות  בנט  נפתלי  השר 

ולהשעות את המהלך.
השר בנט כתב בחשבונו ברשת החברתית כי 
"נכנסנו לעידן מדיני חדש. לראשונה מזה חמישים 
ריבונות  או  ההחלטה:  הממשלה  ראש  בידי  שנה, 
בכייה   - בר-אילן/פלסטין  קו  המשך  פלסטין.  או 

לדורות. נפעל לריבונות''.

נ‡ ל‰פלל 
 ‡לרפו

 ‰ר"ר ברוך מ‰
יע˜ב בן מרים 

"לרפו
 בוך ‡ר חולי עמו 

יר‡ל

לפרטים נוספים ולרכישה:
02-9404050www.askan.co.il �
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*השירות נתמך במכשירי SAMSUNG בלבד

על פי הוראות גדולי ישראל, טלפון חכם "עסקן", לצרכי פרנסה בלבד.

*עד 12 תשלומים ללא ריבית

 עסקן. סמארטפון כשר
הטוב בעולם מבית סמסונג

עסקן הוא היחיד שלא עבר שינויים שאינם 
מאושרים על ידי היצרן

ומקבל עדכוני תכנה סדירים השומרים על 
תקינות וביצועי המכשיר גם לאחר זמן

עסקן הוא פיתוח ייחודי לציבור החרדי
המשלב טכנולוגיות מתקדמות של סמסונג

פיקוח קפדני על ידי צוות אברכים מומחים 
בעלי שם שמונו על ידי וועדת הכשרות לוודא 

שמכשירכם יהיה כשר מוגן ובטוח

עסקן הוא היחיד באחריות 
היבואן הרשמי של סמסונג

עסקן עובד בצורה חלקה,
חווית המשתמש שלכם במרכז 

ופרטיותכם נשמרת בקפדנות

₪ 29.90

APP עסקן
גישה לאלפי אפליקציות 

כשרות ושימושיות

לחודש דמי מנוי

₪ 19.90

עסקן לחומרא
גישה מצומצמת לאפליקציות 

הכרחיות בלבד

לחודש דמי מנוי

PRO עסקן
אלפי אפליקציות 

ושימוש מוגן בדפדפן

לחודש דמי מנוי

₪ 39.90
מחיר
השקה!

 Samsung
Galaxy S7

₪ 3,249

 Samsung
Galaxy S7 Edge

₪ 3,649

 Samsung
Galaxy S6

₪ 2,449

Samsung 
Galaxy J7

₪ 1,599

Samsung 
Galaxy J5

₪ 1,349 

Samsung Galaxy 
J2 Prime

₪ 799

הצטרפות לעסקן 
עם מכשיר קיים

₪ 249
השירות זמין בדגמים הנמכרים 

בעסקן בלבד 

חדש מסנו:
מקסימה ג"ל 

 Mix & כביסה
 Wash

בלי  לכבס  המאפשר  ייחודי  כביסה  ג‘ל 
להפריד אריגים צבעוניים, בהירים וכהים 

יחד.

מק־ סנו:  מבית  נוסף  מנצח  כביסה  מוצר 
ללא  צבעונית  לכביסה  כביסה  ג'ל  סימה 
מקסימה  סנו  הבגדים.  בין  להפריד  צורך 
בעל  הינו   ,Mix & Wash כביסה  ג'ל 
טכנולוגיה חדשנית המונעת מעבר צבעים 
מבגד לבגד, מתאים לכל מכונות הכביסה 

ולכל סוגי הכבסים.

 ,Mix & Wash סנו מקסימה ג'ל כביסה
הטמפרטורות  בכל  ולכלוך  כתמים  מסיר 
בצ־ בגדים  לשלב  ניתן  קרים.  במים  גם   -
מומלץ  (לא  וכהים  בהירים  שונים,  בעים 

לשלב בגדים לבנים).

 Mix & כביסה  ג'ל  מקסימה  סנו  את 
Wash ניתן להשיג באריזת 3 ליטר .

https://askan.co.il/
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ב˜ו רחמי מים מרובים עבור:  
‡סר ב מסעו„ה, ‡לעזר בן פיבי, 

מלכה ב „ול חיה, ונה ב פנינה, 
ה ב חנה יָבּ ƒרה, זיוה ַחס הרון בן‡

לרפו" בוך ‡ר חולי יר‡ל

ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל'
lehitpalel@gmail.com  

היועץ המשפטי: "חובתי לעסוק בתיקי 
ראש הממשלה"

לדבריו: הטיפול שלי בפרשות האמורות אינו אלא קיום הוראות חוק היסוד ◆ מנדלבליט אמר כי 
הוא פועל בשים לב לאינטרס הציבור ובצורך לפרסם מידע לציבור וכל מה שיוצא בינתיים - על 

אחריות המפרסם

מ‡וכהן

אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ 
ו')  (יום  שעבר  בשבוע  התייחס  מנדלבליט 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  לחקירות 
עורכי  לשכת  של  הפלילי  המשפט  בכנס 
לעי־ שומע  "אני  באילת:  שמתקיים  הדין 
תים קולות שקוראים לי לא לעסוק בתיקים 

כל  חובתי.  זו  הממשלה.  לראש  הקשורים 
עוד אין עילה בחוק להימנע מלעסוק בזה. 
לדבריו,  חובתי".  זו  בתפקיד,  אני  עוד  כל 
"הטיפול שלי בפרשות האמורות אינו אלא 

קיום הוראות חוק היסוד".
בפר־ פועל  הוא  כי  אמר  מנדלבליט 
שיות הללו בשים לב לאינטרס הציבור וב־
צורך לפרסם מידע לציבור וכל מה שיוצא 

ציין  עוד  המפרסם.  אחריות  על  בינתיים 
מטיפול  מנוע  שאינו  בעבר  אישר  בג"ץ  כי 
בנושאים הללו. "ברגע שיהיה ניתן לפרסם 
נפרסם  אנחנו  בעבר,  זאת  והוכחנו  מידע, 
מסוים  שבשלב  לכך  מודע  גם  אני  אותו. 
העומדים  החשדות  נודעו  שכבר  אחרי 
חלקי  לציבור  התפרסמו  החשדות  בבסיס 
מידע שונים כביכול מתוך חומר החקירה".

משפחתו של הנהג הדורס דורשת: 
'השיבו את הגופה'

העתירה הוגשה באמצעות מרכז עדאלה וח"כ טלב אבו עראר מהרשימה המשותפת ◆ עורכי הדין 
נדים שחאדה ועומר ח'מאיסי: אין סמכות למשטרה ע"פ החוק להחזיק את הגופה הנדונה

מ‡וכהן

אלקי־ אבו  יעקב  של  משפחתו  בני 
עאן, הנהג שנהרג במהומות ביישוב אום 
אל חיראן בנגב לפני יומיים ושבמשטרה 
עתרו  דריסה,  פיגוע  ביצע  כי  טוענים 
להעביר  בדרישה  העליון  המשפט  לבית 

לידיהם את גופתו של הנהג כדי להביאו 
לקבורה.

בעתירה, שהוגשה באמצעות מרכז 
(הרשי־ עראר  אבו  טלב  וח"כ  עדאלה 
המשפחה  בני  דורשים  המשותפת)  מה 
וללא  מיידי  באופן  להעביר  מהמשטרה 
תנאים, את גופתו של אבו אלקיעאן למ־

שפחתו לצורך קבורה.
"אין סמכות למשטרה על פי החוק 
להחזיק את הגופה הנדונה", כתבו עורכי 
הדין נדים שחאדה ועומר ח'מאיסי. "אין 
החזקת  את  המאשר  ראשוני  הסדר  שום 
מחוסר  פועלת  המשטרה  ולכן  הגופה 

סמכות קיצוני ביותר."

נתניהו במסר לעם האיראני: 'אנחנו 
חברים שלכם'

נתניהו: אני משתוקק ליום שבו ישראלים ואיראנים יוכלו שוב לבקר אלה את אלה בחופשיות ◆ ראש 
הממשלה אמר כי בכוונתו לשוחח עם טראמפ על הדרכים להתנגדות מול איום המשטר האיראני

מ‡וכהן

פרסם  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
לפ־ האיראני  לעם  קורא  הוא  ובו  סרטון 
להם  וקרא  וידידות  חופש  של  לעידן  נות 
להילחם בטרור. "אנחנו חברים שלכן – לא 

אויבים", נתניהו.
הסר־ בפתח  אמר  הממשלה  ראש 
נשיא  עם  בקרוב  לשוחח  בכוונתו  כי  טון 
להת־ הדרכים  על  טראמפ  דונלד  ארה"ב 
נגדות מול איום המשטר האיראני שקורא 

לעם  נתניהו  פנה  אז  ישראל.  להשמדת 
האיראני.

לכל  יגיע  זה  שמסר  מקווה  "אני 
איראני – צעיר או זקן, דתי או חילוני, גבר 
או אישה", אמר נתניהו. "אני יודע שאתם 
יודע  אני  פחד.  ללא  לחיות  מעדיפים 
ולאהוב  בחופשיות  לדבר  רוצים  שאתם 
לפחד  בלי  לאהוב  רוצים  שאתם  מי  את 
יודע  אני  ממנוף.  מתלייה  או  מעינויים 
באופן  באינטרנט  לגלוש  רוצים  שאתם 
חופשי ולא לראות סרטונים כמו הסרטון 

הזה דרך VPN כדי לעקוף את הצנזורה".
לסיכום אמר נתניהו: "אני משתוקק 
שוב  שבו ישראלים ואיראנים יוכלו  ליום 
בטהרן  בחופשיות  אלה  את  אלה  לבקר 
אסור  אביב.  ותל  בירושלים  ואיספהאן, 
שהקיצונים ינצחו. אסור לאפשר לרשעות 
הע־ שני  שלנו.  החמלה  על  לגבור  שלהם 
מים שלנו יכולים לעבוד יחד למען עתיד 
של שלום ותקווה לשנינו. עלינו לנצח את 
הטרור ואת העריצות, ועלינו להבטיח שידן 

של החופש והידידות תהיה על העליונה".

העירוב חוזר לשכונת המריבה בבית שמש
בשבוע שעבר הוסכם על הקמת עירוב חדש בהידברות מלאה ובתוואי שיאושר על ידי כל הצדדים ◆ 

כצעד ראשון, הוחלט על מעמד רשמי של הצבת העירוב שהתקיים ברוב פאר והדר בעיר

מ‡וכהן

אילן,  בר  המריבה  בשכונת  העירוב 
צי־ אישי  בהשתתפות  מחדש,  היום  הותקן 

בור חילונים וחרדים בעיר. 
בשבוע שעבר נערכה פגישה בין יו"ר 

לבין  חילונים  ופעילים  שמש  בבית  הליכוד 
יו"ר סיעת 'דגל התורה הרב ישראל סילב־
רסטיין, ונציגי שכונת בר אילן המתחרדת, 
בהידברות  חדש  עירוב  הקמת  על  הוסכם 
מלאה ובתוואי שיאושר על ידי כל הצדדים. 
הצ־ בין  וההסכמות  ההבנות  לאחר 

ואוזן  הידברות  על  כולם  הסכימו  דדים 
לצרכיו  בנוגע  להבנה  להגיע  כדי  קשבת, 
האלמנטריים של כל ציבור וציבור על אופיו 
מעמד  על  הוחלט  ראשון,  כצעד  ומנהגיו. 
ברוב  שהתקיים  העירוב  הצבת  של  רשמי 

פאר והדר בעיר.

הוארך מעצרם של שני 
חשודים בתקיפת שוטרים 

מאום אל-חיראן
השופט: הטיעון בדבר הרגעת הרוחות בשטח, בשלב זה 
לפחות, אינו במקומו ◆ בהחלטתו מתח שופט המחוזי 

ביקורת על החלטת ביהמ"ש השלום לשחררם

כהןו‡מ
בבאר  המחוזי  המשפט  בית 
שבע קיבל את ערעור המשטרה ביום 
שישי האחרון והאריך בארבעה ימים 

את 
מעצרם של מחמד קיעאן ויוסף 
בתקיפת  החשודים  אלגיעאן  אבו 
אל- באום  ההפגנה  במהלך  שוטרים 
חיראן בשבוע שעבר (רביעי). בהחל־
על  ביקורת  המחוזי  שופט  מתח  טתו 

החלטת ביהמ"ש השלום לשחררם.
הרוחות  הרגעת  בדבר  "הטיעון 
בשטח, בשלב זה לפחות, אינו במקו־
מו", קבע השופט נתן זלוצ'ובר ביחס 
לשחרר  השלום  ביהמ"ש  להחלטת 
את החשודים כדי שלא להתסיס את 
הוויכוח. "נראה שדווקא תגובה נחר־
צת וגילוי אסרטיביות היא זו שתשדר 
שבדעתו  מי  לכל  מתפשר  בלתי  מסר 

לנהוג באלימות", כתב השופט.

ח"כ מהרשימה המשותפת:

אבו אלקיען נהרג 
בדם קר – נתבע את 

האחראים
לדבריו: האמת בהריגת יעקוב אבו אלקיעאן תתגלה 
בקרוב, שהוא נהרג בדם קר ◆ עוד אמר: יהיו תביעות 

אזרחיות, אפילו נגד השר ארדן, ראה"מ והמפכ״ל

מ‡הרןרטנהויז

כי  אומר  עראר  אבו  טלב  ח״כ 
ארגון עדאלה - ארגון הפועל להשגת 
זכויות אישיות וקולקטיביות למיעוט 
הגיש   - בישראל  הפלסטיני  הערבי 
את  לקבל  בדרישה  לבג״ץ  עתירה 
גופתו של "השהיד יעקוב אבו אלקי־
שנו־ מי  בגופת  מדובר  כלשונו.  עאן" 
רה בעת פינוי היישוב אום אלחיראן, 
ארז  השוטר  את  ורצח  שדרס  לאחר 

עמדי לוי הי"ד.
"כל  עראר  אבו  לדברי 
נהרג  שיעקוב  מעידים  הממצאים 
שיק־ עד  נשקוט  לא  ואנו  קר,  בדם 
ולא  היום,  ובאור  גלויה,  בקבורה  בר 

נשקוט עד שנגלה את האמת. האמת 
הריסת  היא  אלחיראן,  אום  בהריסת 
ישוב ערבי, ועל חרבנותיו יבנה ישוב 

יהודי, וזו גזענות גלוייה".
אבו  יעקוב  בהריגת  "האמת 
אלקיעאן תתגלה בקרוב, שהוא נהרג 
נדרוש  האמת  גילוי  ולאחר  קר,  בדם 
את פיטור המפקדים האחראים, ואת 
אזר־ תביעות  יהיו  כן  וגם  היורים, 
ראה"מ  ארדן,  השר  נגד  אפילו  חיות, 

והמפכ״ל".
הפעם  אינה  שזו  לציין  חשוב 
הפלסטינים  טוענים  בה  הראשונה 
לא  המחבל  כי  דריסה,  פיגועי  לאחר 
שמדובר  אלא  להרוג,  בכוונה  יצא 

בתאונה.
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ה-CIA פרסם מסמכים 
המתייחסים לשאלת העבמי"ם
הסוכנות מציינת כי היא החלה משנת 1999 לפרסם את 
כל המידעים שלא נתפסים בעיניה כמסכנים את ביטחון 
ארה"ב ◆ בכל אחד מהדיווחים ישנה התייחסות למפגש 

עם כלי טייס שסווג כלא מוכר מבחינה צבאית

מ‡פיוחנן

האמריקני,  הביון  ארגון 
מי־ מעל  לפרסום  התיר   ,CIA-ה
שכוללים  מסווגים,  מסמכים  ליון 
מפ־ על  אמתיות  ממשיות  לעדויות 
ובצבא  בסוכנות  גורמים  של  גשים 
לא  טבע  תופעות  עם  האמריקני 
למפג־ שמייחסים  שיש  מוסברות, 
חסידי  פי  על  או  עב"מים,  עם  שים 

הקונספירציות, עם חוצנים.
בשנת  נכתב  הראשון  המסמך 
של הסוכנות  אחד המסמכים   .1942
לכלי  שהיה  מעניין  במפגש  עוסק 
של  בגבול  עב"מ  עם  אמריקני  טייס 
ברית המועצות-איראן. בדו"ח כתבו 
שהתקרבו  "ככל  כך  נכתב  הטייסים 
לעיר מהראבד ראינו לפנינו בשמיים 
תאורה  בעוצמת  מבריק  לבן  כדור 
הופיע  המאיר  הגורם  הירח.  של 

גדול  והיה  בשמיים  בפתאומיות 
הטייסים.  ציינו  מהירח",  שלוש  פי 
מסמך אחר משנת 1953 מתאר תצ־
פיות עב"מים בספרד, יוון, אלג'ריה, 
מה־ אחד  בכל  הצרפתית.  מרוקו 
למפגש  התייחסות  ישנה  דיווחים 
עם כלי טייס שסווג כלא מוכר מב־
מציין  הכתיבה  נוסח  צבאית.  חינה 
שמדובר  חשש  האמריקני  הצבא  כי 
הקשורים  טייס  כלי  של  בניסויים 

למדינה זרה. 
המס־ של  הפרסום  בהודעת 
הם  כעת  כי  הסוכנות  אומרת  מכים 
כולו  לציבור  הרשת  דרך  מונגשים 
הביתי  במחשב  בהם  לעיין  שיכול 
למסמ־ כי  מציינת  הסוכנות  שלו. 
ולכן  רבה  היסטורית  חשיבות  כים 
היא החלה משנת 1999 לפרסם את 
בעיניה  נתפסים  שלא  המידעים  כל 
כמסכנים את ביטחון ארצות הברית. 

בימים הקרובים יתקיים תרגיל פיקוד העורף
היום ומחר יתקיים התרגיל באתר ההרס בלוד וביום שלישי במרחב ה'סופרלנד בראשון לציון ◆ במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב

חריבכ‡מ

במהלך השבוע צפוי להתקיים תרגיל של פיקוד 
העורף בשני מוקדים באזור מרכז הארץ.

היום (א'), כ"ד בטבת התשע"ז, 22 בינואר 2017, 
יתקיים התרגיל באתר ההרס בלוד החל משעות הבו־
בטבת  כ"ה  (ב'),  מחר  להסתיים  עתיד  התרגיל  קר. 
התשע"ז, 23 בינואר 2017, בשעות הערב המאוחרות.

בינואר   24 התשע"ז,  בטבת  כ"ו  שלישי,  ביום 
במרחב  היום  שעות  במהלך  יתקיים  התרגיל   ,2017

ה"סופרלנד" בראשון לציון.
במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות 

הביטחון במרחב.
מראש  תוכנן  התרגיל  כי  הדגיש  צה"ל  דובר 
כחלק מגרף האימונים לשנת 2017 ונועד לשמירה על 

כשירות וכוננות הכוחות.

יו"ר האופוזיציה לאובמה:

'תודה על שמונה שנים של ידידות ותמיכה'
הרצוג: אני משוכנע שנשיאותו יוצאת הדופן ופורצת הדרך  תמשיך לעורר השראה ◆ עוד אמר: אני 

משוכנע שנמשיך לקיים ולחזק את הברית האסטרטגית בין שתי האומות שלנו

מ‡הרןרטנהויז
יו"ר האופוזיציה ויו"ר המחנה הציוני, 
הנ־ לחילופי  התייחס  הרצוג,  יצחק  ח"כ 
שיאים בוושינגטון ואמר כי "זו העת להגיד 
לנשיא ארה"ב היוצא ברק אובמה ולממשלו 
תודה על שמונה שנים של ידידות ותמיכה, 
על המאמץ הכן לקדם את השלום, על הת־
ועל  ישראל  של  לביטחונה  המתמדת  רומה 
ביותר  החשובה  האסטרטגית  הברית  חיזוק 

שנשיאותו  משוכנע  אני  ישראל.  מדינת  של 
לעו־ תמשיך  הדרך   ופורצת  הדופן  יוצאת 
והצדק  הטוב  שוחרי  כל  בקרב  השראה  רר 

בארה"ב וברחבי העולם". 
לטראמפ,  מאחל  הוא  כי  הוסיף  הרצוג 
ארה"ב  כנשיא  כהונתו  תחילת  עם  הצלחה 
שנ־ משוכנע  "אני  החופשי:  העולם  ומנהיג 
האסטרטגית  הברית  את  ולחזק  לקיים  משיך 
ערכים  החולקות  שלנו,  האומות  שתי  בין 

הדמוקרטיה,  ובראשם  משותפים  ואינטרסים 
השוויון, החירות והחתירה המתמדת לביטחון 
ולשלום. אנו כאן בישראל שואפים להגיע בת־
קופת כהונתו לשלום האמת הנכסף עם שכנינו 
בטחון  עקרונות  על  המבוסס  הפלסטינאים, 
קפדניים ולשיתוף פעולה איזורי עם המדינות 
האתגרים  המשתנה.  התיכון  במזרח  המתונות 
העולמיים והאיזוריים קשים ומורכבים ואין לי 

ספק שבתבונה, אחריות ונחישות יוכל להם".

תושבי עפרה קיבלו את השבת ברחובה של עיר
קבלת השבת התקיימה בשני מוקדים – בירושלים וברעננה, במחאה על כוונת הריסת תשעת הבתים 

ביישוב ◆ בסמוך ליישוב עמונה נבנו בשבוע מבנים ניידים לשיכון תושבי עפרה הצפויים להיות מפונים

מ‡הרןרטנהויז
עשרות מתושבי עפרה קיבלו את השבת 
מול  עיר,  של  ברחובה  שישי)  (ביום  האחרונה 
רעננה  ובעיר  בירושלים  הממשלה  ראש  מעון 
אל מול ביתו של יו"ר הבית היהודי שר החינוך 
נפתלי בנט, במחאה נגד הריסת תשעת הבתים 

ביישוב עפרה בעוד פחות משבועיים.
הס־ במתחם  נבנו  שעבר  בשבוע 
ניידים  מבנים  שמונה  עמונה,  ליישוב  מוך 
מבנים  ארבעה  של  בנייתם  והחלה  (קראוונים) 
נוספים, לצורך שיכון תושבי הבתים שייהרסו 

ביישוב עפרה.
התו־ עמונה,  ביישוב  אף  כי  לציין  יש 
התקדמות  מקצב  מרוצים  אינם  הם  גם  שבים 
גרומי  ידי  על  שהובטחו  ההבטחות  יישום 
שהיה  הפינוי  את  למנוע  במטרה  הממשלה, 

צפוי להיות קשה.

חצי מהציבור הערבי סבורים: גזענות 
הניעה את הריסת הבתים

85% מהציבור הערבי אינם מאמינים לנתניהו לעומת פחות מ-8% שכן מאמינים לו ◆ כשליש מהציבור 
הערבי אינו מרוצה מתפקודה של הרשימה המשותפת לעומת כרבע מהציבור שמרוצה

מ‡וכהן
ישראל  ערביי  בקרב  שנעשה  סקר 
כי  מראה  בנגב  השבוע  האירועים  בעקבות 
שיקולים  כי  סבורים  הערבי  מהציבור   50%
הבתים.  הריסת  את  שהניעו  הם  גזעניים 
חמישית מהציבור הערבי סבורים שפרשות 
נת־ הממשלה  ראש  נחקר  שבהן  השחיתות 
ניהו, הן שגרמו לו להורות על הריסת הבתים 
באום אל חיראן כדי להסיט את תשומת הלב 

הציבורית. 

שכלל  סטאטנט,  מכון  שעשה  בסקר 
אזרחים ערבים מ-72 ישובים, עולה כי רוב 
הציבור הערבי, 47% סבורים שיש להיאבק 
בפעולות  החוק,  במסגרת  הבתים  בהריסת 

מחאה לא אלימות. 
יותר מרבע מהערבים, 27% מעוניינים 
המתחים.  את  ולהפיג  הרוחות  את  להרגיע 
אומרים  ישראל  מערביי  רבע  כמעט  זה  עם 

שהם רוצים להסלים את פעולות המחאה. 
היה  לא   2000 אוקטובר  אירועי  מאז 

שיעור כה גבוה של אזרחים ערבים שתמכו 
בהסלמת המאבק נגד מדיניות הממשלה. 

מהציבור   85% כי  מהסקר  עולה  עוד 
הערבי אינם מאמינים לנתניהו לעומת פחות 
מהנשאלים   73% לו.  מאמינים  שכן  מ-8% 
לעומת  המשטרה  במפכ"ל  מאמינים  אינם 

13% שבוטחים בו. 
מרוצה  אינו  הערבי  מהציבור  כשליש 
לעומת  המשותפת  הרשימה  של  מתפקודה 

כרבע מהציבור שמרוצה מתפקודה. 

 צילום:  צעירי עפרה
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מחאת אלפים בוואדי ערה
להפגנה הגיעו תושבים מרחבי המגזר הערבי, בהם חברי כנסת מהרשימה המשותפת ◆ המפגינים 

הניפו דגלי פלסטין וקראו להפסיק את ההריסות ואת הפצת השקרים

מ‡וכהן
בשבת  השתתפו  אדם  בני  אלפי 
ערערה  בכפר  ענק  בהפגנת  האחורנה  
הבתים  הריסת  על  במחאה  ערה  שבוואדי 
ביישובים אום אל-חיראן וקלנסווה, וכאות 
הזדהות עם משפחת אבו-אלקיעאן, שבנם 
שדרס  לאחר  השוטרים  ע"י  למוות  נורה 

הב־ ביישוב  ההריסות  בזמן  שוטר  למוות 
פלסטין  דגלי  הניפו  המפגינים  בנגב.  דואי 
הפצת  ואת  ההריסות  את  להפסיק  וקראו 
השקרים – לטענתם - על כך שאבו-אלקי־
עאן דרס בכוונה את השוטר ארז (עמדי) לוי 

הי"ד במהלך המהומות השבוע.
להפגנה הגיעו תושבים מרחבי המגזר 
הערבי, בהם חברי כנסת מהרשימה המשו־

החברה  של  המעקב  בוועדת  וחברים  תפת 
ההפגנה  ברכה.  מוחמד  בראשות  הערבית 
 500 ולפחות  כבדה  אבטחה  תחת  נערכת 
במהלך  ערה.  ואדי  בגזרת  הוצבו  שוטרים 
ושו־ כביש 65  את  המוחים  חסמו  ההפגנה 
לפזר  כדי  הלם  רימוני  בירי  הגיבו  טרים 

אותם. כעת שורר שם שקט.

שני ילדים נפצעו קשה בנפילה מגובה
בבית הכנסת הגדול ברחוב כרבי עקיבא בבני ברק נפל ילד כבן 8 מגובה של מספר מטרים ונפצע ◆ 

ילד כבן 11 נפל מגובה של יותר משני מטרים ופונה במצב קשה עם חבלת ראש

מ‡וכהן
 8 כבן  ילד  נפל  הצהרים  אחר  בשבת 
בבית כנסת בבני ברק ונפצע באורח קשה. 

 .16:00 לשעה  בסמוך  אירע  המקרה 
עקיבא  כרבי  ברחוב  הגדול  הכנסת  בבית 
בבני ברק נפל ילד כבן 8 מגובה של מספר 
פלס־ גגון  על  שהלך  לאחר  ונפצע,  מטרים 

טיק אשר מחמת משקלו נפער בו חור. 
דוד  מגן  וצוותי  הצלה  איחוד  כונני 

אדום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא 
איכילוב  החולים  לבית  קשה  במצב  פונה 
בתל אביב כשהוא סובל מחבלות ראש וח־

בלה בחזה. 
כעבור 20 דקות דווח על מקרה נוסף 
במועצה  ביישוב  הפעם  מגובה,  נפילה  של 
מד"א  של  פרמדיקים  יבנה.  חבל  האזורית 
של  מגובה  שנפל  לאחר  כבן 11  ילד  מצאו 
יותר משני מטרים. הוא פונה על-ידם לבית 

עם  קשה  במצב  ברחובות  קפלן  החולים 
חבלת ראש.

לב־ גל  במד"א  חירום  רפואת  חובש 
טיפלו  פרידלנדר  ערן  מד"א  ופרמדיק  נדה 
שהיו  "אנשים  ברק:  בבני  שנפצע  בילד 
בניין  על  טיפס  שהוא  לנו  סיפרו  במקום 
טי־ לו  הענקנו  נשבר.  מהגג  כשחלק  ונפל 
פול רפואי ראשוני בשטח והוא פונה במצב 

קשה לבית החולים".

תצפיתנים של מג"ב מצטרפים 
למשטרת התנועה

נהג אשר עובר על החוק, מצולם ומתועד ממרחק של קילומטרים ◆ במסגרת 
הפעילות ממקמים הלוחמים אשר נטמעים בשטח, תצפיות לעבר הכבישים

מ‡וכהן

דופן  יוצא  פעולה  שיתוף 
של  'עטלף'  התצפיות  יחידת  בין 
של  התנועה  לאגף  הגבול  משמר 
לאיתור  מוביל  ישראל,  משטרת 
קילומט־ של  ממרחק  עבריינים 

רים. 
פועלים  האחרונים  בימים 
לוחמי יחידת התצפיות של משמר 
הגבול יחד עם שוטרי אגף התנו־

עה במטרה להציל חיים בכבישים 
הפ־ במסגרת  במדינה.  המרכזיים 
אשר  הלוחמים  ממקמים  עילות 
לעבר  תצפיות  בשטח,  נטמעים 
עברייני  לאתר  במטרה  הכבישים 

תנועה ולאכוף עבירות תנועה. 
החוק,  על  עובר  אשר  נהג 
מצולם ומתועד ממרחק של קילו־
ע"י  הדרך  בהמשך  ונעצר  מטרים 
אשר  התנועה  ושוטרי  הלוחמים 
מציגים לו את אשר עשה במהלך 

הנסיעה ובניגוד לחוק. 
התצפיות  יחידת  מפקד 
בכבישים  בקטל  "המאבק  מסר: 
והשת"פ בין אגף התנועה ליחידת 
לתפי־ מביא  מג"ב,  של  התצפיות 
סתם של עברייני תנועה משמעו־
בכביש.  בריונית  והתנהגות  תיים 
הלוחמים  של  חכמה  פריסה  ע"י 
רב,  בתחכום  הכבישים  בצידי 
בביצוע  לסייע  מצליחים  אנחנו 

אכיפה אפקטיבית. 

פלסטינים חילצו שלושה חיילים 
חמושים מקוסרא

עדיין לא ברור מדוע הגיעו החיילים לכפר עם אזרח נוסף ◆ ראש מועצת קוסרא 
ופלסטיני שעובד בארגון רבנים לזכויות אדם חילצו את ארבעת הישראלים

מ‡וכהן

בשבוע  חילצו  פלסטינים 
חיילים  שלושה  ו')  (יום  שעבר 
וש־ צנחנים  מגולני,  חמושים 
והגיעו  בחופשה  שהיו  ריון 
קוסרא.  לכפר  ממאחז  ברגע 
החיילים  את  שזיהו  תושבים 
שייפגעו  חששו  נוסף  ואזרח 
תושבים  עם  עימות  בעקבות 
החיילים  ירו  שבשיאו  בכפר 

באוויר.
עדיין לא ברור מדוע הגי־
אזרח  עם  לכפר  החיילים  עו 
נוסף. מצה"ל נמסר כי "התקבל 
דיווח על מספר ישראלים שה־
גיעו סמוך לכפר קוסרא. מתח־
קורם עולה כי מדובר בשלושה 
נוסף.  ואזרח  בחופשה  חיילים 
פלסטינים התקהלו סביבם בנ־
הישראלים  אבנים.  ויידו  קודה 
מכן  ולאחר  לאוויר  בירי  הגיבו 

הביט־ לכוחות  בבטחה  חברו 
חון. האירוע מתוחקר".

ופ־ קוסרא  מועצת  ראש 
רבנים  בארגון  שעובד  לסטיני 
ארב־ את  חילצו  אדם  לזכויות 
העלו  השניים  הישראלים.  עת 
כשפלסטינים  רכב  על  אותם 
בהם,  לפגוע  מנסים  אחרים 
המ־ מהמקום.  אותם  והבריחו 
עם  חברו  הפלסטינים  חלצים 

צה"ל והמשטרה. 

אזהרה חמורה לתרופה 
הפופולרית להפסקת 

עישון צ'מפיקס
רופאים הונחו לפני כל מתן אחת התרופות הגורמות 

להליכה מתוך שינה, להזהיר את המטופל אודות הסיכון הזה 
◆ האדם אינו מודע בזמן זה להתנהגותו ויש לנסות להעירו

מ‡פיוחנן
התרו־ כי  הודיעה  פייזר  חברת 
פה צ'מפיקס לגמילה מעישון, עלולה 
מתוך  הליכה  לסומנמבוליזם,  לגרום 
שינה. חלק מנוטלי התרופה אף עלו־
צרחות,  אלימות,  סימני  לגלות  לים 
כדי  תוך  לנהוג  או  לרחוב  לצאת  ואף 

השינה.
נתגלתה  מהמקרים,  בחלק 
התופעה  שינה.  תוך  הליכה  הפרעת 
עמוקה,  שינה  בזמן  לרוב  מתרחשת 
בדרך כלל כמה שעות לאחר ההירד־
מות. בזמן זה, ההולך נמצא במצב של 
יכולים  הסימפטומים  חלקית.  ערנות 
בסביב־ ומבט  במיטה  מישיבה  לנוע 
תה, הליכה בחדר או בבית, ועד לעזי־
בת הבית, יציאה לכביש סואן, ואפילו 

נהיגה למרחקים.

בזמן  מודע  אינו  האדם  כאמור, 
להעירו.  לנסות  ויש  להתנהגותו  זה 
הת־ שינה  מתוך  הליכה  על  דיווחים 
בתרופה  משתמשים  בקרב  גם  קבלו 

זייבן להפסקת העישון.
מתן  כל  לפני  הונחו  הרופאים 
להליכה  הגורמות  התרופות  אחת 
המטופל  את  להזהיר  שינה,  מתוך 
לפגוע  שעלול  הזה  הסיכון  אודות 
בכל  בסביבתו.  וברכוש  באנשים  בו 
יש  התופעה,  התרחשות  של  מקרה 
התרופה.  נטילת  את  מיד  להפסיק 
תופעת ההליכה מתוך שינה לרוב חו־
נטילת  הפסקת  לאחר  קצר  זמן  לפת 
והמטופלים  הרופאים  על  התרופה. 
וחברת  הבריאות  משרד  את  ליידע 
הופ־ של  מקרה  בכל  פייזר  התרופות 

עת התופעה.

&240,000
 150

BDO

1 50192 9,600 40,000 260 6,400

2 100192 19,200 80,000 520 12,800

3 150192 28,800 120,000 780 19,200

4 200192 38,400 160,000 1,040 25,600

5 250192 48,000 200,000 1,30032,000

6 300192 57,600 240,000 1,56038,400

M
&

G
*

הצטרפו עכשיו!
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מנהרות הראל נפתחו לכיוון מערב
בשלב הראשון נפתחו לתנועה מנהרות הראל בגשר מוצא החדש ◆ פרויקט המנהרות כולל שתי 

מנהרות באורך 800 מטרים ושלושה נתיבי נסיעה

מ‡וכהן
בשבוע  פתחה  התנועה  משטרת 
שעבר (יום ו') את כביש 1 מחדש ובכך נח־
נכו מנהרות הראל לכיוון מערב - שצפויות 
לתל  ירושלים  בין  הנסיעה  זמן  את  לקצר 
בלבד, תוך ביטול סיבוב  דקות  ל-35  אביב 

מוצא הידוע לשמצה כ"סיבוב המוות".
מנה־ לתנועה  נפתחו  הראשון  בשלב 

שני  שבהן  החדש,  מוצא  בגשר  הראל  רות 
הקרובים  בחודשים  שלושה.  מתוך  נתיבים 
נוסף,  נתיב  ייפתח  העבודות,  השלמת  עם 
עכשיו  כבר  החדש.  והכביש  הגשרים  וכן 
בעומ־ משמעותית  להקלה  הנהגים  צפויים 
סי התנועה בדרך לירושלים וממנה. פרויקט 
 800 באורך  מנהרות  שתי  כולל  המנהרות 
כל  עלות  נסיעה.  נתיבי  ושלושה  מטרים 

פרויקט שדרוג כביש 1 החדש נאמדת בכ-
2.5 מיליארד שקלים.

ניסים  ישראל  נתיבי  חברת  מנכ"ל 
פרץ, אמר: " כביש 1 החדש הוא אחד מה־
לנ־ החברה  שביצעה  החשובים  פרויקטים 
סיעה בטוחה יותר, בין היתר על ידי בניית 
מנהרות הראל והגשר החדש במקום סיבוב 

מוצא".

טרגדיה קשה

אישה ושלושת ילדיה נספו בשריפה 
ליד ירושלים 

פרמדיק מד"א: כוחות הכיבוי שפעלו במקום חילצו אלינו ארבעה נפגעים - ללא נשימה וללא דופק, 
כשהם מכוסים פיח ◆ השריפה הקטלנית פרצה ביישוב עין נקובא שליד ירושלים

מ‡וכהן

נספו  ילדיה  ושלושת   ,36 בת  אישה, 
(בין שישי לשבת) בשריפה שפרצה ביישוב 

עין נקובא שליד ירושלים. 
פרמדיק מד"א ישראל וינגרטן וחובש 
בכיר במד"א בועז אלינסון סיפרו: "מדובר 

למקום  כשהגענו  ומזעזע.  קשה  באירוע 
ראינו בית פרטי אפוף עשן. כוחות הכיבוי 
נפג־ ארבעה  אלינו  חילצו  במקום  שפעלו 
עים, אישה ושלושה ילדים. הם היו מחוסרי 
הכרה, ללא נשימה וללא דופק, כשהם מכו־
סים פיח. הענקנו להם טיפול רפואי בשטח 
מאמ־ לאחר  אך  החייאה,  פעולות  וביצענו 

צים נאלצנו לקבוע את מותם".
אבי  במד"א  חירום  רפואת  חובש 
מה־ והגיע  הסמוך  בכפר  המתגורר  ברהום, 
בית, הוסיף כי "זה קשה מאוד לראות איך 
העשן  אפוף  הבית  מתוך  אלינו  מוציאים 
אחרי  אחד  ואישה,  קטנים  ילדים  שלושה 

השני, כשהם ללא סימני חיים".

התשובה לטרור הפלסטיני:

הערב מעמד הכנסת ספר תורה לישיבת 
נתיבות התורה בבית שמש

לזכרה ולעילוי נשמת התינוקת חיה זיסל הי"ד שנרצחה בפיגוע דריסה ◆ מעמד יחל בקבלת פנים 
לתומכי דאורייתא ברחוב נחל יעלה רמת בית שמש

חריבכ‡מ

ספר  הכנסת  מעמד  יתקיים  הערב 
שמש  בבית  התורה  נתיבות  לישיבת  תורה 

לזכרה של התינוקת חיה זיסל בראון הי"ד.
מהרכבת  ירדו  עת  וחצי  כשנה  לפני 
פעיל  מחבל  ע"י  נדרסה  בירושלים  הקלה 

חמאס שאף לקח אחריות ושיבח את הפי־
גוע.

לתומכי  פנים  בקבלת  יחל  המעמד 
דאורייתא ברחוב נחל יעלה רמת בית שמש 
שמש  בית  מתושבי  המונים  יצאו  לאחמ"כ 
יחד  וזמרה  בשירה  התורה  ספר  את  ללוות 
הר־ דרך  הישיבה,  עבר  אל  העיר  רבני  עם 

שורק,  נחל  איילון,  נחל  דולב,  נחל  חובות 
אל עבר ישיבת נתיבות התורה ברחוב נחל 

נחשון.
יש־ גדולי  ישתתפו  המצווה  בסעודת 
צפוי  המרכזי  המשא  את  העיר  ורבני  ראל 
הגאון  התורה  גדולי  מועצת  חבר  למסור 

הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א

חוליית שודדי עתיקות נתפסה על חם
מערכות מסתור ידועות בעיקר מאזור שפלת יהודה, ומתוארכות הן למרד הגדול והן למרד בר כוכבא 

◆ החשודים נתפסו כשהם חופרים בתוך מערכת מסתור עתיקה באופן בלתי חוקי

מ‡וכהן

בש־ נתפסה  עתיקות  שודדי  חוליית 
בוע שעבר בחורבת משכנה – אתר עתיקות 
ליד צומת גולני שבגליל התחתון. החולייה, 
במהלך  נתפסה  שודדים,  עשר  אחד  ובה 
שוד  למניעת  היחידה  מפקחי  של  מארב 
של  ומתנדבים  שוטרים  העתיקות,  ברשות 
חופרים  כשהם  נתפסו  החשודים  מג"ב. 

בלתי  באופן  עתיקה  מסתור  מערכת  בתוך 
חוקי ותוך כדי גרימת נזק רב לעתיקות. 

יהודי  כפר  הייתה  משכנה  "חורבת 
דיסטלפלד,  ניר  אומר  הרומית",  בתקופה 
הע־ ברשות  שוד  למניעת  היחידה  פקח 
בתלמוד  מוזכר  'משכנא'  "היישוב  תיקות. 
הירושלמי ככפר יהודי שנמצא בחצי הדרך 
אחד  שיצאו  'שניים  לטבריה:  ציפורי  בין 
בזה  זה  ופגעו  מציפורין,  ואחד  מטבריה 

בחדא משכנא'". 
מא־ בעיקר  ידועות  מסתור  מערכות 
למרד  הן  ומתוארכות  יהודה,  שפלת  זור 
הגדול והן למרד בר כוכבא. בצפון שכיחותן 
פחותה, אולם הן מתגלות מעת לעת. בתוך 
המערכת נתפסו כלי חפירה רבים וכן גלאי 
שברי  אספו  השודדים  משוכללים.  מתכות 
והיו  המסתור  במערכת  שנמצאו  חרס  כלי 

בשימוש בעת העתיקה. 

מועצת הפיס לתרבות ולאמנות מכריזה

קול קורא להגשת 
בקשות למענקים 

לשנת 2017 בתחומי 
האמנויות השונים

כמדי שנה מפרסמת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות קול קורא 
שגובשה  העבודה  לתכנית  בהתאם  למענקים  בקשות  להגשת 
לשנת 2017, בתחומי אמנויות הבמה, וידאו, ניו מדיה, אמנות 

חזותית, ספרות, שירה ועוד.

הגשת הבקשות למענקים באופן מקוון בלבד תחל בתאריך 10 
בינואר 2017 ותסתיים בתאריך

לתרבות  הפיס  ומועצת  הפיס  מפעל  באתר   2017 בינואר   31
ולאמנות.

להלן תמצית המיזמים בהם ניתן להגיש בקשה למענק

בתחום האמנות החזותית

דיגיט־ בקטלוגים  תמיכה  ובחו"ל;  בארץ  בתערוכות  תמיכה 
וניו  אינסטליישן  בווידאו,  חדשות  עבודות  ומודפסים,  ליים 
מהח־ לאמנים  ותערוכות  קטלוגים  מקוונים,  עת  כתבי  מדיה. 

ברה החרדית, קטלוגים ותערוכות לאמנים מהחברה הערבית. 

בתחום הספרות והשירה:

ספרי עיון, מחקר ומסה, כתבי עת מודפסים ומקוונים, ספרי 
שימור  הערבית,  בשפה  פרוזה  ספרי  תרגום,  או  מקור  שירה, 

והצלה של אוספים וכתבים ספרותיים.

בתחום אומניות הבמה:

פיתוח יצירות חדשות בתחום המחול והתיאטרון, עידוד יוצ־
הבמה  אמנויות  תחומי  מכל  מופעים  ליצירת  עצמאיים  רים 
במרחב הציבורי באמצעות תמיכה בהפקת מופעים  חדשים, 
בולטות  עבודות  על  המבוססות  חדשות  מחול  יצירות  פיתוח 
מהעבר, מופעים והשתלמויות בחו"ל בתחומי מחול , תיאטרון 
הד־ מהחברה  יוצרים   של  תיאטרון  הצגות  הרצת  ומוסיקה, 
תית/חרדית, הפקת אלבומי מוסיקה מקורית ישראלית, הלח־

נה וביצוע של יצירות מוסיקליות מהמזרח ומהמערב.

ולאמנות  לתרבות  הפיס  מועצת  הקוראים,  לקולות  בנוסף 
תקיים גם השנה שורה של מיזמים שמטרתם הנגשה של יצי־
הפריפריה  יישובי  על  דגש  שימת  תוך  רחבים,  לקהלים  רות 

הגיאוגרפית והחברתית במדינת ישראל, ביניהם :

ימי תרבות – אירוע דגל הכולל במשך כשבוע מאות   •
ברחבי  יישובים   120 בכ-  ואמנות  תרבות  ואירועי  מופעים 
הארץ - תיאטרון, מחול, מוסיקה, ספרות, סרטים ותערוכות  

והכל במחיר של עד 20 ₪ לכרטיס.

בימות פיס – למעלה מ - 150 מופעי מוסיקה ממיטב   •
 ₪  30 עד  של  במחיר  הארץ  ברחבי  ישובים  במאות  האמנים 

לכרטיס.

קלאסילייק -  העלאת יצירות מקוריות מז'אנר המו־  •
המלחינים  מיטב  ידי  על  שנכתבות  לילדים,  הקלאסית  סיקה 
ומבוצעות על ידי תזמורות והרכבים מוסיקליים מובילים בע־

שרות יישובים ברחבי הארץ, במחיר של עד 15 ₪ לכרטיס. 

לצד אלה ניתן להגיש בקשות לתמיכה בתכניות לשהות אמ־
(חדש)  חדשים  יוצרים  תרבות  גופי  עידוד  וכן  (רזידנסי),  נים 
- תמיכה בגופי תרבות חדשים הפועלים בפריפריה (חברתית 
בהנ־ קיימים  פערים  בצמצום  לסייע  במטרה  גיאוגרפית),  או 
הקהילה  חיי  העשרת   ולשם  לפריפריה  ואמנות  תרבות  גשת 

וקירובה לעשייה אמנותית איכותית.

במסגרת הקול הקורא לשנת 2017  מוזמן הציבור להגיש בק־
מועצת  ידי  על  שהוגדרו  תחומים  של  בשורה  לתמיכה  שות 
www.pais. הפיס:  מפעל  באתר  ולאמנות  לתרבות  הפיס 

.co.il
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שוטר נפצע מדריסה מכוונת בנצרת 
עילית ונפצע קל

ארבעת נוסעי ההרכב נעצרו לאחר מרדף ◆ מעצרם של 4 החשודים (18-20 נצרת) הוארך בשלושה ימים

כהןו:‡מ

צוות שוטרים שפעלו בסמוך למתחם 
ועסקו  עלית  בנצרת  דודג'-סנטר  הקניות 
נענה  לא  הנהגים,  אחד  רכבים.  בבדיקת 

לסימון השוטר לעצור בצד הדרך, האיץ את 
מהירות הרכב ופגע בשוטר.

השוטר נפגע באורח קל וטופל בבית 
בשוטר  בפגיעה  החשוד  הרכב  החולים. 
החשודים  ארבעת  כל  מרדף,  לאחר  נעצר 

תושבי   18-20 בני  נעצרו,  הפוגע  מהרכב 
העיר, נסיבות המקרה נבדקות. 

 4 של  מעצרם  שבת)  (צאת  אתמול 
בשלושה  הוארך  נצרת)   18-20) החשודים 

ימים.

נשיא גמביה המזייף נכנע והודיע על 
עזיבת התפקיד 

לחזרתו של בארוו אמש קדמה פעילות חובקת עולם שגובתה בידי האו"ם ◆ לאחר שראה ג'אמיע כי 
כלתה אליו הרעה הודיע כי החליט למנוע "שפיכות דם"

מ‡יוסףיחי

נכנע  ג'אמיע,  יחיא  גמביה  נשיא 
לאולטימטום שהציגו בפניו מדינות האזור 
מסודר  באופן  שלטונו  העברת  על  והודיע 
במדינה  שנערכו  בבחירות  שזכה  ליריבו 
בא־ אדאמה  הנבחר,  הנשיא  כחודש.  לפני 
רוו הושבע בתחילת המשבר במדינת סנגל 
כמנצח  למדינתו  שב  הוא  אמש  השכנה, 

הגדול של הבחירות.
פעילות  קדמה  בארוו  של  לחזרתו 

ומדי־ האו"ם,  בידי  שגובתה  עולם  חובקת 
הנשיא  על  שאיימו  השכנות  אפריקה  נות 
הדיקטטור, יחיא ג'אמיע, כי יפלשו למדי־
המוע־ לטובת  כסאו  את  יפנה  לא  אם  נתו 
מד שזכה בבחירות. ג'אמיע שהודה לאחר 
החליט  אך  בהפסדו,  במפתיע  הבחירות 
כי  ולהודיע  בו  לחזור  יותר  מאוחר  בשלב 
המ־ ברחבי  שונות  בקלפיות  זיופים  מצא 
דינה, אולץ בידי ממשלות האזור לעזוב את 

תפקידו.
וניגריה  סנגל  בהם  האזור,  מדינות 

שלחו  באזור  ביותר  החזק  לכוח  הנחשבת 
גדולים  כוחות  גמביה  עם  הגבול  לקרבת 
של  למדינתו  להיכנס  שהחלו  צבא  של 
ג'אמיע. בשיא המשבר אף הודיע רמטכ"ל 
צבא גמביה כי איננו מתכוון להילחם בכו־
חות האזור. "הם ידידים, ואם יש לנו בעיות 
עמם אנו יכולים לפתור זאת על כוס תה", 

אמר.
אליו  כלתה  כי  ג'אמיע  שראה  לאחר 
"שפיכות  למנוע  החליט  כי  הודיע  הרעה 

דם", וכי הוא עוזב את תפקידו.

רוסיה תפעל בניגוד לעמדת איראן ותזמין 
את ארה"ב לשיחות על עתידה של סוריה

הצעד הרוסי נערך ברקע התנגדות חריפה מצדה של איראן כלפי המהלך הרוסי ◆ נשיא סוריה, בשאר 
אסד התייחס לשיחות הצפויות להיערך בקזחסטאן והנמיך ציפיות

מ‡יוסףיחי
טראמפ  דונלד  של  היכנסו  לאחר  רגע 
שר  טוב.  רצון  רוסיה  מפגינה  הלבן  לבית 
ארה"ב  כי  הודיע  לברוב  סרגיי  הרוסי,  החוץ 
הצ־ סוריה  של  עתידה  על  לשיחות  מוזמנת 
בקזח־ רוסיה  של  בהובלתה  להיערך  פויים 

סטאן.

התנגדות  ברקע  נערך  הרוסי  הצעד 
המהלך  כלפי  איראן  של  מצדה  חריפה 
הרוסי. "באיראן לא רצו בשום אופן לראות 
את האמריקאיים בוועידה", אמר גורם די־
פלומטי אירופי בכיר. כעת עדיין לא ברור 
ותצטרף  ההצעה  את  תיקח  ארה"ב  האם 
מה־ להימנע  שתעדיף  או  לשלום,  ליוזמה 

שתתפות.
התייחס  אסד  בשאר  סוריה,  נשיא 
בקזחסטאן  להיערך  הצפויות  לשיחות 
עם  להגיע  היא  "המטרה  ציפיות.  והנמיך 
בלבד",  נקודתיים  הסכמים  על  המורדים 
סוריה  כי  הערכה  את  ואישש  אסד,  אמר 

הולכת להיחלק למספר מדינות.

הורים נפצעו קשה וילידיהם נפצעו קל עד בינוני 
בשריפה שפרצה בשכונת רמות בירושלים

ככל הנראה מדליפת גז לאחר שימוש בפלטה מסוג – בלעך ◆ נזק כבד לדירה כשהרס רב פזור סביב 
הבית ברדיוס של עשרות מטרים

כהןו:‡מ

בדירת  שריפה  פרצה  שבת  בליל 
את  חילצו  שהוזעקו  האש  לוחמי  מגורים. 
במצב  ו-37   36 בני  הורים  זוג  הדיירים, 

קשה וארבעה ילדים במצב בינוני וקל.
מד"א  צוותי  ע"י  פונו  הפצועים 
בעיר.  צדק  ושערי  כרם  עין  הדסה  לבה"ח 

בש־ הבחינו  למקום  שהגיעו  האש  לוחמי 
בקומה  הממוקמת  בדירה  מפותחת  ריפה 

הראשונה בבניין בן 5 קומות. 
פזור  רב  כשהרס  לדירה,  כבד  נזק 
מטרים.  עשרות  של  ברדיוס  הבית  סביב 
הלהבות,  לכיבוי  מיד  פעלו  האש  לוחמי 
לכלל  העצומה  האש  התפשטות  מניעת 
בו.  שהצטבר  הרב  העשן  וסילוק  הבניין, 

הש־ על  שליטה  הושגה  קלה,  שעה  לאחר 
ריפה.

חקירה  צוות  ע"י  ראשונית  מחקירה 
שמואל  משנה  טפסר  של  בפיקודו  מיוחד 
הנ־ ככל  כי  עולה  חקירות  רמ"ד  תורג'מן 
שנפגעה,  בדירה  גז  דליפת  נוצרה  ראה 
גז  של  בכיריים  החלה  כי  שייתכן  דליפה 

עליהם הונחה פלטה מסוג 'בלעך'.

מהדרין.נט   
תקשורת מתקדמת למהדרין כשר למהדרין, 

מתקדם למהדרין,  ובכלל בכלל לא 
אינטרנט!  1599-543-345

לעורבזמן
סיפר ה'בן איש חי':

מעשה באדון נכבד ולו משרת נאמן בשם ברוך הירש. 
את  ובדייקנות  במהירות  ממלא  הירש  ברוך  היה  תמיד 

המוטל עליו, עד שהתרגל האדון לסמוך עליו.

בשוק,  לקניות  בדחיפות  האדון  הוצרך  אחת  פעם 
קניות.  רשימת  עם  אותו  ושלח  המשרת  את  אליו  קרא 
לקנות  הצליח  לא  יום  באותו  אך  לדרך,  הירש  ברוך  יצא 
היה  הרחוב   – הדרך  אורך  לכל  לו  צצו  עיכובים  בזריזות. 
התעכב,  והוא  סחורה  פרקו  בדיוק  בחנות  לתנועה,  חסום 
נוצר תור של לקוחות והוא הוצרך להמתין בסבלנות ועוד 

ועוד עיכובים.

בינתיים האדון מחכה בבית, בהתחלה בסבלנות, אחר 
כך בחוסר הבנה ולאט לאט בכעס. עד שחזר ברוך הירש 
היה האדון על סף רתיחה, וכשנכנס לבית לא עצר האדון 

וקרא לו "בהמה!".

רגע אחר כך תפס האדון את עצמו, אולם ברוך הירש 
כבר נפגע וסינן בין שפתיו "אתה!".

וכך עמדו זה מול זה, שניהם כועסים, שניהם מבינים 
שתיכף תפרוץ ביניהם מריבה. אבל האדון תפס את עצמו 
ואמר ברוגע: "סליחה ברוך הירש, לא התכונתי לפגוע בך 
תיבות  בראשי  אותך  לשאול  התכונתי  בהמה  כשאמרתי   –

'ברוך הירש מה הבאת'?".

"או  ענה:  המשרת  וגם  הזעם,  השתחרר  אחד  ברגע 
תיבות  בראשי  לך  עניתי  רק  אתה  וכשאמרתי  אדוני, 

'אתרוגים תאנים הבאתי'.."

באמצע  אפילו  חי,  איש  הבן  חיים,  יוסף  רבי  אומר   
מאוחר  לא  עוד  קשות  מילים  אמרנו  כבר  אם  גם  מריבה, 

לעצור ולהרגיע, להתנצל ולפייס.

- - - - -

השבוע נוכחתי במריבה בין שני נהגים. כביש צר שרק 
רכב אחד יכול לעבור בו, עמדו שני רכבים זה מול זה וחיכו 
שאחד יסע רוורס. בסוף אחד פינה את הדרך, אך כאשר 
נתן לשני לחלוף למולו פתח את החלון וסינן קללה נכבדת. 
זה,  מול  זה  עמדו  וכך  חייב  נשאר  לא  כמובן  השני  הנהג 

כועסים וצועקים.

מצליח  אחד  היה  אם   – לעצמי  חשבתי  רגע  באותו 
הייתי  אני  האמת  מה,  יודע  "אתה  לשני  ולומר  לעצור 
אני  בסדר,  לא  להתנהג  לי  גרם  וזה  היום,  מאוד  לחוץ 
מתנצל", איך כל מפלס הזעם היה יורד ברגע. היו נפרדים 
שניהם בשלווה – ואיך הוא יכל להרגיש טוב עם עצמו על 

ההתגברות ואיך היה מרומם את זה שכנגדו!

"אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו 
בשעת מריבה"

מעהרב ‡לע„ ‚רין
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מסמכי CIA שנחשפו:

הערכות המודיעיניות השגויות טרם מלחמת 
יום כיפור, וההוראה החד משמעית לישראל
במסמכי ה-CIA צויין קודם המלחמה גם על המאמץ הרוסי לסייע לסוריה ומצרים ◆ במסמכים 

שנחשפו נראה כיצד הממשל האמריקני שינה את דעתו תוך שעות ספורות

מ‡יוסףיחי

פריצתה  טרם  ספורות  שעות 
של המלחמה הקשה שידעה ישראל, 
בביון  העריכו  כיפור,  יום  מלחמת 

האמריקני כי המלחמה לא תפרוץ.
בעי־ מעוניינים  לא  "הערבים 
נראית  לא  צבאית  פעולה  מות, 
המודיעין  בדוחות  נכתב  הגיונית", 
כי־ יום  של  מבוקרו   CIA ה-  של 
המ־ מזכיר  קיבל  יותר  מאוחר  פור. 
דינה דאז, הנרי קיסינג'ר את המידע 
מתקפה  מתכננות  ערב  מדינות  כי 
קרובה. מזכיר המדינה פנה לישראל 
מקדימה  מכה  תהיה  לא  כי  ודרש 
ראשת  ישראל.  מדינת  של  מצדה 
נענתה  מאיר  גולדה  דאז,  הממשלה 
והמתקפה  האמריקאית  לדרישה 

המקדימה נמנעה.
קודם  צויין   CIA-ה במסמכי 

הרו־ המאמץ  על  גם  המלחמה 
"עוד  ומצרים.  לסוריה  לסייע  סי 
המ־ רוסים  תובלה  מטוסי  שישה 
טיסות  לצד  אתמול,  מדמשק  ריאו 
האלה  הטיסות  רוב  מקהיר.  דומות 
סובייטים  לפנות  כדי  כנראה  נועדו 
וממצרים ומסוריה. הסובייטים החלו 
ב-3  מקהיר  אזרחים  טכנאים  לפנות 
אלף.  עזבו  יומיים  ותוך  באוקטובר 
לפינוי:  האפשריות  הסיבות  שתי 
חשש מפרוץ עימותים או החרפה נו־
ספת ביחסי ברית המועצות ומצרים. 
הסובייטים אולי משתמשים בתירוץ 
להפחית  כדי  עימותים  פתיחת  של 
את  עוד  להרגיז  בלי  כוחותיהם,  את 
של  השגוי  בדיווח  נאמר  המצרים", 

סוכנות הביון האמריקנית מ-1973.
כיצד  נראה  שנחשפו  במסמכים 
דעתו  את  שינה  האמריקני  הממשל 
קיבל־ "הבוקר  ספורות:  שעות  תוך 

נאמר,  טובים'",  'ממקורות  מידע  נו 
מתקפה  מתכננים  וסוריה  "שמצרים 
לפני  ובגולן,  סואץ  בתעלת  משולבת 
רדת החשיכה. הוא אמר כי החל גיוס 
שיאשר  מידע  לנו  אין  בצה"ל.  חלקי 
מתק־ על  הישראליים  הדיווחים  את 

פה מיידית".
הגיע  מתקפה  על  מידע  אותו 
קיסינג'ר,  הנרי  המדינה  למזכיר 
כתב  וכך  הלבן.  לבית  אותו  שהעביר 
 13:00) בבוקר  ב-6  "היום  קיסינג'ר: 
שלישרא־ לי  הודיעו  ישראל)  שעון 
"אינפו־ מגדירים  שהם  מה  יש  לים 
והסורים  שהמצרים  חזקה"  רמציה 
שש  תוך  משולבת  מתקפה  מתכננים 
שעות". אותו מידע דיבר על תקיפה 
של  בסופו  אבל  החשיכה,  רדת  לפני 
במת־ פתחו  והסורים  המצרים  דבר 
שעות  כמה  ב-13:55,  משולבת  קפה 

לפני כן.

טרגדיה בבני ברק:

איש העסקים אלי 
רוזנבלום ז"ל נפטר 
בבוקר שבת בביתו

המנוח ז"ל, איש עסקים בתחום הנדל"ן ◆ לפני כחודשיים, 
נפטר חמיו משה שוב ז"ל, מעורכי הדין הידועים 

והמובילים בענף הנדל"ן

מ‡וכהן
חודש וחצי לאחר פטירת חמיו, 
איש העסקים אלי רוזנבלום, חגג ביום 
שישי את יום הולדתו ה-61, ולמחרת 

בבוקר לא קם משנתו. 
המנוח ז"ל, איש עסקים בתחום 
האדמו"ר  ברחוב  התגורר  הנדל"ן, 
מרוז'ין בשכונת הר השלום בבני ברק, 
לחופה  מתחת  הכניס  שנה  חצי  ולפני 

את בנו הקטן, מתוך שישה. 
בס־ שבת,  בבוקר  כי  עולה  עוד 
עם  שוחח  התעורר,  לשעה 5:00  מוך 
שעות  כארבע  לישון,  וחזר  אשתו 
להעיר  הגיעה  אשתו  יותר  מאוחר 

הגיב.  לא  הוא  להפתעתה  אך  אותו 
אך  הרפואה,  צוותי  את  הזעיקה  היא 
שהגיעו  ומד"א  הצלה'  'איחוד  כונני 
למקום לא נותר להם אלא לקבוע את 

מותו. 
חמיו  נפטר  כחודשיים,  לפני 
הידו־ הדין  מעורכי  ז"ל,  שוב  משה 
עים והמובילים בענף הנדל"ן. הבוקר, 
נפטר חתנו, אף הוא איש עסקים בת־

חום הנדל"ן. 
רוזנ־ אלי  המנוח  של  הלוויתו 
(מוצאי  אתמול  התקיימה  ז"ל  בלום 
נחלת  העלמין  בבית   22:30 שבת)  

יצחק.

רמות פולין:

עצרת הספד והתעוררות 
בישיבת הר"ן

העצרת החלה בדברי חיזוק והתעוררות נשאו דברים 
הגאון רבי דוד כהן שליט"א, ראש ישיבת חברון ◆ קהל רב 

השתתף בעצרת התעוררות בהיכל ישיבת הר"ן ברמות 
פולין לזכרו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל

מ‡מוטיפ
הת־ (חמישי)  שעבר  בשבוע 

והתעוררות  מספד  עצרת  קיימה 
רמות  בשכונת  הר"ן  ישיבת  בהיכל 
פולין בירושלים, על הגאון רבי משה 
מוסר  היה  אשר  זצוק"ל,  שפירא 
כסדרן  תמידין  שיעורים  בישיה"ק 
יובל  מחצי  למעלה  בשנה  פעמיים 
ראש  ובערב  באב  תשעה  בליל  שנים, 
הפ־ זרוע  ממקימי  היה  וכן  השנה, 
מוס־ שע"י  בעליה'  'מסילות  עילות 
בריה"מ,  עולי  לקירוב  הישיבה,  דות 
עם  יחד  מוצש"ק  מדי  רגליו  וכיתת 
ראש הישיבה הגאון רבי צבי ויספיש 
שליט"א לעשות נפשות ולקרבן לתו־

הגה"צ  על  המספד  יערך  כן  כמו  רה. 
ויספיש  לעמיל  אשר  שמואל  רבי 
זצ"ל, אביו של ראש הישיבה, מיקירי 
היו  ימיו  כל  אשר  בירושלים,  קרתא 
ולמ־ התורה  ועמל  ד'  לעבודת  קודש 
נפשו  באצילות  במסי"נ,  הישיה"ק  ען 
ובמידותיו המופלאות. העצרת החלה 
דב־ נשאו  והתעוררות  חיזוק  בדברי 
רים הגאון רבי דוד כהן שליט"א, ראש 
ישיבת חברון, והרבנים הגאונים: בנו, 
רבי צבי ויספיש שליט"א, ראש ישי־
שרייבר  יוסף  חזקיהו  ורבי  הר"ן  בת 
שליט"א, מראשי ישיבת 'אבן ישראל' 
שע"י מוסדות ישיבת הר"ן, ועוד מבני 

המשפחה. 

2016 - כנראה השנה החמה ביותר
, שנת 2016 הייתה השנה השלישית ברצף שבה נשבר רצף הטמפרטורה החמה ביותר ◆ הגורם 

המרכזי להתחממות נותרה פליטת פחמן דו חמצני על-ידי גורמים מעשי ידי אדם

מ‡פיוחנן

שנת 2016 היתה, ככל הנראה, השנה 
מנתו־ עולה  כך  אי-פעם.  ביותר  החמה 
נים של סוכנות החלל האמריקנית נאסא 
ושל הסוכנות המטאורולוגית הבריטית. 
השנה  במהלך  שנאספו  הנתונים  על-פי 
בכ- חמה   2016 שנת  הייתה  החולפת, 
0.07 מעלות צלזיוס משנת 2015. "על-

שנת  נאסא,  של  הרשומים  הנתונים  פי 
2016 היא השנה החמה ביותר מאז החלו 

המדידות, בשנת 1880", נמסר.
 2016 שנת  נאסא,  הודעת  על-פי 
שבה  ברצף  השלישית  השנה  הייתה 
ביותר.  החמה  הטמפרטורה  רצף  נשבר 
לטענת מדענים, הייתה לתופעת הטבע 
האק־ התחממות  על  השפעה  ניניו  אל 
להתחממות  המרכזי  הגורם  אולם  לים, 

על-ידי  חמצני  דו  פחמן  פליטת  נותרה 
אחרים  וגורמים  רכב  כלי  תעשיות, 

מעשי ידי אדם. 
בסוכ־ החוקרים  הערכת  על-פי 
נויות מטאורולוגיות רבות, בשנת 2017 
שיא  שוב  להישבר  צפוי  לא  אומנם 
החום, אך היא בהחלט בעלת פוטנציאל 
השנים  חמש  לרשימת  להיכנס  רציני 
החמות ביותר ב-140 השנים האחרונות 

רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה ערכה 
כנס צרכנים לעידוד מעבר לגז טבעי

בכנס הוצגו עיקרי הרפורמות בחוקי הגז הטבעי ותמונת המצב של פריסת רשת החלוקה בירושלים 
◆ כנסים נוספים צפויים להתקיים בעתיד הקרוב באזורי החלוקה השונים

מ‡פיוחנן

בירו־ התקיים  האחרונים  בימים 
לגז  מעבר  לעידוד  צרכנים  כנס  שלים 
טבעי. את הכנס ערכה רשות הגז הטבעי 
את  לעדכן  נועד  והוא  האנרגיה,  במשרד 
בשינויים  הפוטנציאליים  הצרכנים  כל 
הגדולים המתרחשים בתחום הגז הטבעי 
בשנה האחרונה, אשר משפיעים על מגוון 

רחב של בעלי עסקים, מפעלים וחברות, 
ולעודדם להסב מערכותיהם לשימוש בגז 

טבעי. 
בכנס הוצגו עיקרי הרפורמות בחו־
קי הגז הטבעי, תמונת המצב של פריסת 
הסברים  ניתנו  בירושלים,  החלוקה  רשת 
והשי־ ההסבה  מענקי  בנושא  מעמיקים 
את  שהגדילו  לאחרונה  שנערכו  נויים 
בתחום  עדכונים  הוצגו  וכן  המענקים 

גז  מערכות  של  ותקנים  בטיחות  סוגיות 
טבעי.

בי־ להגדיל  פועל  האנרגיה  משרד 
צר־ ומעודד  הישראלי,  הטבעי  לגז  קוש 
כנים בכל רחבי הארץ להתחבר לרשתות 
ההולכה והחלוקה. כנסים נוספים צפויים 
החלו־ באזורי  הקרוב  בעתיד  להתקיים 
נוספים  צעדים  מהווים  והם  השונים,  קה 
בדרך לקידום תחום הגז הטבעי בישראל.

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

שמעון בן רחל
 ,‰בי‰, ‰עומ„ים בין בים ובין ביבונים בˆר‰ ובר‡ל, ‰ני חינו כל בי‡

‰מ˜ום ירחם עלי‰ם ויוˆי‡ם מˆר‰ לרווח‰, מ‡פיל‰ ל‡ור‰, מיעבו„ ל‚‡ול‰, 
‰‡ בע‚ל‰ ובזמן ˜ריב ונ‡מר ‡מן. 
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טראמפ: אנו הקבינט עם מנת המשכל 
הגבוהה ביותר

המינויים של טראמפ לקבינט נמנים על העשירים ביותר אי פעם ◆ 13 חברים בקבינט הראשון של 
אובמה למדו במוסדות עילית להשכלה גבוהה לעומת 6 בקבינט של טראמפ

מ‡פיוחנן
אמר  טראמפ  דונלד  הנכנס  הנשיא 
למד־ אחד  "דבר  כי  בוושינגטון  לכתבים 
המשכל  מנת  עם  הקבינט  בבירור  אנו  נו - 
הגבוהה ביותר שהורכב אי פעם בממשלה 
אמריקאית".  הקהל הגיב במחיאות כפיים 

ובקריאות עידוד.
הון  בעלי  שאנשים  מצאו  מחקרים 
נוטים להיות בעלי מנת משכל גבוהה יותר. 
הפסיכולוגיה,  בתחום  חוקר  וויי,  ג'ונתן 

 - לכסף  משכל  מנת  בין  המתאם  את  בדק 
שב־ ומצא  ההשכלה,  רמת  את  לפחות  או 
 1% על  נמנים  מהמיליארדרים   45% ערך 
אחרות  קבוצות  בארה"ב.  ביותר  החכמים 
בעלות ייצוג משמעותי בבעלי מנת המשכל 
הגבוהה הם סנטורים (41%), שופטים פד־
ראליים (40%) ומנכ"לים של חברות ברשי־
מת פורצ'ן 500 (39%). 13 חברים בקבינט 
הראשון של אובמה למדו במוסדות עילית 
של  בקבינט   6 לעומת  גבוהה  להשכלה 

טראמפ.
טראמפ  של  המינויים  שבטוח,  מה 
לקבינט נמנים על העשירים ביותר אי פעם 
ועל פי הערכות, שוויים המצרפי הוא כמה 
מיליארדי דולרים. בכלל זה בטסי דה-ווס 
וול־ דולר),  מיליארד   5.1) החינוך  שרת   -
בור רוס, שר המסחר (2.5 מיליארד דולר), 
סטיבן מנוצ'ין, שר האוצר (40 מיליון דולר), 
בן קרסון, שר הדיור (26 מיליון דולר) ואנדי 

פוזדר, שר העבודה (25 מיליון דולר).

הממונה על הביטוח: 
לעודד חברות 

ביטוח לשלב כלים 
דיגיטליים ללקוחות

רשות שוק ההון תבחן את טיב השירות ללקוחות 
באמצעות כלים דיגיטליים ותפרסם את הממצאים ב"מדד 
השירות" ◆ הממונה על שוק ההון: פרסום המידע יתרום 

לשיפור טיב השירות, לטובת הציבור הרחב

מ‡פיוחנן
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
יש  כי  אמרה  סלינגר,  הגב'  וחיסכון, 
כלים  לשלב  ביטוח  חברות  לעודד 
במערכי  ודיגיטליים  טכנולוגיים 
הטכנו־ הכלים  לדבריה,  השירות. 
השירות  איכות  את  ישפרו  לוגיים 
האפ־ בצד  עלויות,  ויוזילו  ללקוחות 

שרות לחיסכון ממשי במשאבים.
טיב  את  תבחן  ההון  שוק  רשות 
כלים  באמצעות  ללקוחות  השירות 
הממצאים  את  ותפרסם  דיגיטליים 
השירות  מדד  השירות".  ב"מדד 
חברת  של  השירות  רמת  את  משקף 
הביטוח  ממוצרי  אחד  בכל  הביטוח, 

המרכזיים בישראל.
יאפשרו  דיגיטליים  כלים 
ללקוח לבחור בכל עת, ולכל פעולה, 
ביותר.  לו  המתאים  הפניה  ערוץ  את 
הלקוח  של  לאפשרות  בנוסף  זאת, 
די־ בערוצים  הפעולה  את  להשלים 
הדיגי־ הערוצים  על  בלבד.  גיטליים 
ומאובטחים,  אמינים  להיות  טליים 
של  מאובטח  לזיהוי  אמצעים  ולכלול 

הלקוח במקום בו הדבר נדרש.
ההון  שוק  "רשות  סלינגר:  גב' 
מקדמת שוק ביטוח יעיל ופשוט, בין 
בכ־ השירות  נתינת  באמצעות  היתר 
לים דיגיטליים. פרסום המידע יתרום 
לשיפור טיב השירות, לטובת הציבור 

הרחב".

מחקר:

אומגה 3 קשורה 
לירידה של 16% בסיכון 

למחלת לב בקרב 
אוכלוסייה עם רמת 
שומנים גבוהה בדם

כך גם לירידה של 14% בקרב אנשים הסובלים מרמות 
כולסטרול גבוהות ◆ אחד החוקרים ציין כי מעט מאוד 
אנשים בעולם המערבי אוכלים מקבלים אומגה 3 מתזונה

מ‡פיוחנן

מחקר מצא כי צריכה של אומ־
גה 3 במזון או מתוספי תזונה, קשו־
בסיכון  אחוזים   16 של  לירידה  רה 
הסו־ באנשים  לב  במחלת  ללקות 
גבוהה  טריגלצרידים  מרמת  בלים 
כמו  בדם.  גבוהה  שומנים  רמת  או 
ללקות  אחוזים   14 של  ירידה  גם 
הסובלים  אנשים  בקרב  לב  במחלת 
 (LDL) גבוהות  כולסטרול  מרמות 
הופ־ הנתונים  הרע".  "הכולסטרול 
שפורסמו  מחקרים  של  מסקירה  קו 
בשנים האחרונות, ובהם נסקרו כמ־

ליון איש.
אומ־ המכילות  שומן  חומצות 
גה 3 שקיימות דגים ובתוספי תזונה 
קשורות לירידה בסיכון ללקות במ־
סיכון  בעלי  באנשים  גם  לב,  חלות 
בגלל  האלה  במחלות  ללקות  גבוה 
כולסטרול  רמות  או  עודף  משקל 

האמריקאי  הלב  איגוד  גבוהות. 
מנות   2 לפחות  אכילת  על  ממליץ 
תוספי  נטילת  או  בשבוע  דגים  של 
המ־ שומן  חומצות  המכילים  תזונה 
אפשרות  אין  אם   ,3 אומגה  כילים 
לאכול את הדגים. מחקרים קודמים 
על אומגה 3, כבר מצאו השפעה של 
הסיכון  הורדת  על   3 אומגה  נטילת 
הורדת  רגיל,  לא  לב  בקצב  ללקות 
של  הסיכון  הורדת  בדם,  שומנים 
ואפילו  (פלאק)  עורקים  חסימת 

הורדה קלה של לחץ הדם.
צ'יפ  ד"ר  החוקרים,  אחד 
קווינסלנד  מאוניברסיטת  לאווי 
מאוד  מעט  כי  אמר  באוסטרליה, 
אוכלים  המערבי  בעולם  אנשים 
ולכן  מתזונה,   3 אומגה  מקבלים 
גם  היומית  לתזונה  להוסיף  כדאי 
 .3 אומגה  המכילים  תזונה  תוספי 
ובכל מקרה מומלץ להגיע לרמה של 

כ-1,000 מ"ג ביום של אומגה 3.

בתכנון: שלושה קווי מטרו במרכז
על פי ההערכות, הפעלת קווים אלו לא תושלם לפני המחצית השנייה של העשור הבא ◆ תהליך 

הבדיקה יכלול ניתוח נתונים דמוגרפיים, פיתוח עירוני והשפעות סביבתיות וחברתיות

מ‡פיוחנן

סיס־ חברה  כי  הודיעה  נת"ע  חברת 
קווי  שלושה  הקמת  תבחן  הצרפתית  טרה 
מטרו חדשים במרכז המדינה. בניגוד לקווי 
כתת־ יתוכננו  המטרו  קווי  הקלה  הרכבת 
קרקעיים עם קיבולת הסעת נוסעים גבוהה 
הנוכחיים.  הרכבת  מקווי  יותר  ומהירה 
מצ־ מטרו  קו  הם  שיבחנו  הקווים  שלושת 
פון (כפר סבא ורעננה) אחד מדרום (ראשון 

קו  אביב,  תל  דרך  ורחובות)  לוד  לציון, 
העין  מראש  שירות  שיספק  מערב  מזרח 
דרך דרום פתח תקווה ורמת גן לתל אביב 
בין  שיחבר  טבעת  חצי  בצורת  שלישי  וקו 
ויאפשר  הקלה  והרכבת  המטרו  קווי  כל 

מעבר ביניהם.
נתונים  ניתוח  יכלול  הבדיקה  תהליך 
סבי־ והשפעות  עירוני  פיתוח  דמוגרפיים, 
בתיות וחברתיות. העבודה תתבצע על ידי 
ויוע־ בינלאומיים  מומחים  יועצים  עשרות 

לקידום  המלצות  שיגבשו  ישראלים,  צים 
הת־ סוג  כמו  בנושאים  המטרו  קווי  תכנון 
וואי, מיקום התחנות, סוג הקרונות הדרוש 
תימשך  הבדיקה  הקווים.  הקמת  ועלות 
מיליון  כשלושים  של  בעלות  וחצי  כשנה 

שקל.
אלו  קווים  הפעלת  ההערכות,  פי  על 
לא תושלם לפני המחצית השנייה של הע־
שור הבא, וזאת בהשקעה של קרוב למאה 

מיליארד שקל.

עודכנו קבוצות הרישוי לרכב
במהלך הדיון מתח יו"ר הוועדה, חבר הכנסת הר' משה גפני ביקורת חריפה על משרד התחבורה ◆ 

3,000 המכוניות שישתחררו בקרוב מהנמלים מהוות רק חלק מכעשרת אלפים המכוניות שכבר 
שוחררו במהלך ינואר

מ‡פיוחנן
עדכון  על  הודיעה   הכספים  ועדת 
וב־  ,2017 לשנת  לרכב  הרישוי  קבוצות 
הדבר  מהנמל.  המכוניות  ישוחררו  קרוב 
בנמל  שנתקעו  מכוניות  כ-3000  ישחרר 
מכיוון שקבוצות הרישוי שלהן לא עודכנו 
ולא אושרו על ידי ועדת הכספים. התקנות 
שאושרו מעדכנות את קבוצות הרישוי של 
כלי הרכב בהתאם לשוויים בעת רכישתם, 
קרי את גובה האגרות שישלמו הרוכשים 

רישיונות  חידוש  בעת  מחדש  שנה  בכל 
הרכב.

הוועדה,  יו"ר  מתח  הדיון  במהלך 
חרי־ ביקורת  גפני  משה  הר'  הכנסת  חבר 
פה על משרד התחבורה, שלדברי גפני לא 
לבי־ הנדרשים  המסמכים  את  בזמן  הגיש 
צוע העדכון. "אחת ולתמיד, חייבים לשים 
סוף לביורוקרטיה ולסרבול במשרד התח־
מרוכשי  מחדש  פעם  בכל  שמונעים  בורה 
כלי רכב לקבל את רכבם בזמן מהיבואנים 

עקב אי עדכון בזמן של קבוצות הרישוי", 
אמר.

בק־ שישתחררו  המכוניות   3,000
מכעשרת  חלק  רק  מהוות  מהנמלים  רוב 
במהלך  שוחררו  שכבר  המכוניות  אלפים 
במהלך  כי  מעריכים  הרכב  בענף  ינואר. 
אלף  ל-35  מעל  הכול  בסך  יימסרו  ינואר 
את  להפוך  שעשוי  נתון  חדשות,  מכוניות 
ינואר 2017 לחודש שיא לענף הרכב היש־

ראלי.

 היום: 30 שנה לכ"ק מרן האדמו"ר בעל 
ה'ברכת משה' מלעלוב זיע"א

בשבת האחרונה נערכה שבת התכנסות לבחורי, אברכי וזקני החסידות לעלוב בארה"ק, בראשות כ"ק 
האדמו"ר מלעלוב שליט"א בקרית יערים טלזסטון ◆ התפילות והטישים התקיימו בהיכל ישיבת בעלזא

מ‡מוטיפ
מאות חסידי לעלוב השתתפו השבת 
שבת התאחדות והתכנסות לאברכי ובחורי 
להסתל־ שנה  שלושים  במלאות  החסידות 
קותו של זקינו כ"ק מרן האדמו"ר רבי משה 
מרדכי בעל ה'ברכת משה' מלעלוב זיע"א, 

היום היארצייט כ"ד טבת.

מלעלוב  מרדכי  משה  רבי  הרה"ק 
זצוק"ל נלב"ע בכ"ד בטבת ה'תשמ"ז ונקבר 
בבית הקברות בהר הזיתים, לצד אדמו"רי 
חלק  סבו.  ואבי  סבו  אביו,  לעלוב,  בית 
משה"  "ברכת  בספר  כונסו  תורתו  מדברי 

שע"ש הוא קרוי.
יערוך  שליט"א  האדמו"ר  כ"ק  נכדו 

בו  מדרשו  בית  בהיכל  טיש  לחיים  הבוקר 
ישא מדברות קודשו ויספר עובדות והנה־
גות מזקנו הגדול,  אמש (מוצאי שבת) עלה 
להשתטח  חסידיו  קהל  עם  יחד  האדמו"ר 
על ציונו הקדוש, קרא תהילים והעתיר לי־
ועל  עלינו  תגן  זכותו  והפרט,  הכלל  שועת 

כל ישראל, אכי"ר.

 צ
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ירושלים:

תכונה רבה למעמד השנתי 'שערי 
הוראה' לאלפי בחורי הישיבות

למעלה 3000 בני ישיבות המשתתפים במסלולי ההלכה ב'שערי הוראה' עמדו בכור המבחן 
על לימוד הלכה ושו"ע הרב ◆ צוות מיוחד שוקד על הכנת והפקת המושלמת המעמד הגדול 

שיתקיים ליל שישי כ"ח טבת

מ‡מוטיפ
השנה  רשמו  הוראה'  ב'שערי 
המבחנים  שמלבד  מיוחד,  חידוש 
המיוחדים, נערך מבחן נוסף שיתקיים 
הרב  שו"ע  לימודי  על   – הזמן  בסוף 
שפורסם  המסלול  (כפי  פסח  הלכות 
ערך  יקרי  ופרסי  הישיבות),  בהיכלי 

יחולקו למצטיינים.
השלימה  כבר  המכינה  הוועדה 
את ההכנות למעמד הגדול לכבודה של 
היוקרתית  השנתית  והמסיבה  תורה 
שתתקיים  הישובות,  בחורי  למצטייני 
 – וארא  פר'  שישי  בליל  אי"ה  השנה 
דהילולא  יומא  של  בשבוע  טבת,  כ"ח 
שב־ והשו"ע  התניא  בעל  הרה"ק  של 
אלפי  ונבחנו  נתייגעו  תורתו  דברי 

הבחורים.
בימים  נכנסו  הוראה'  'שערי  ראשי 
אלו למעונם של צדיקי וגדולי תורה וח־

סידות מרנן ורבנן שליט"א, שעודדו מאד 
ופעילות  בפרט  הלימודים  מסלולי  את 
'שערי הוראה' בכלל בקרב בני הישיבות 
המעמד  את  לפאר  והבטיחו  הקדושות. 
הדברותיהם  ישאו  וגם  בהשתתפותם, 

לכבוד לומדי התורה.
כו־ מקדישים  המכינה  בוועדה 
חות עצומים להצלחת המעמד השנתי 
המפואר בראשותם של גדולי ישראל, 

משפיעים  דיינים,  רבנים,  אדמורי"ם, 
אלפי  של  לכבודם   – הישיבות  וראשי 
שהמ־ וצפיה  בתקוה  ההלכה,  לומדי 
לימוד  את  ויעורר  יחזק  הגדול  עמד 
להוסיף  הלומדים,  לאלפי  ההלכה 
את  ולעשות  לשמור  וללמד  ללמוד 
המעשה אשר יעשון, ולקיים את דבר 

ה' – זו הלכה.

 שנים לפטירתו:

היום יומא דהילולא קדישא של 
ה'בעל התניא' זי"ע

מבנה האוהל שעל הציון הקדוש נבנה לראשונה מיד לאחר הקבורה ◆ ביום כ"ד בטבת 
ה'תקע"ג נפטר האדמו"ר הזקן, מחולל ומייסד חסידות חב"ד

מ‡מוטיפ

האדמו"ר  של  הקדוש  הציון 
זלמן  שניאור  רבי  התניא'  ה'בעל  הזקן 
הינו  האדיטש,  בעיירה  זצ"ל  מלאדי 
השנה,  ימות  כל  במהלך  שואבת  אבן 
קצוות  מכל  הנקבצים  ואלפים  למאות 
צקון  לשפוך  בתפילה,  להעתיר  תבל 
שיח, לבקש ולפעול ישועות על הכלל 
ועל הפרט, היום כ"ד טבת ימלאו 204 

שנים לפטירתו.   
נפטר  ה'תקע"ג  בטבת  כ"ד  ביום 
חסי־ ומייסד  מחולל  הזקן,  האדמו"ר 
העיירה  באדמת  ונטמן  חב"ד,  דות 
קבור־ מקום  נקבע  ומדוע  האדיטש. 
אז  עד  שהייתה  בהאדיטש,  דווקא  תו 

עיירה שכוחה ולא מוכרת?
נפוליאון  מלחמת  של  בעיצומה 
בערב  לצרפת,  רוסיה  בין  שניטשה 

הרבי  עקר  תקע"ב,  אלול  חודש  ראש 
יחד עם משפחתו מן העיר ליאדי, היה 
הכוחות  של  התקדמותם  בעקבות  זה 
של  פניהם  העיר.  לכיוון  הצרפתיים 
לעיר  מועדות  היו  ומשפחתו  הרבי 
בניווט  טעות  בשל  אולם  קרמנצ'וג, 
י"ב  שבת  בערב  פיענא  לעיר  הגיעו 
שהה  ימים  כשבועיים  תקע"ג.  טבת 
לשמי  שהסתלק  לפני  בפיענא  הרבי 
כ"ד  שמות  פרשת  שבת  במוצאי  רום 
לסובביו  לחש  פטירתו  לפני  בטבת. 
שלוש פעמים את שם העיירה "האדי־
רצונו  על  בכך  ורימז  הסמוכה,  טש" 
להיטמן באדמתה, ואכן, לאחר פטירתו 

נשאוהו להאדיטש.
האלמונית  העיירה  הפכה  כך 
בעולמם  אינטגרלי  לחלק  האדיטש, 

של חסידי חב"ד לאורך השנים.
על מצבת קבורתו של האדמו"ר 

הזקן נכתב: פה נגנז ארון הקדש / הרב 
הג' האלקי חסיד ועניו / קדוש וטהור 
מעין  תורה  כתר   / אריאל  גולת  ראש 
החכמה / צדקת ה' עשה ומשפטיו עם 
ישראל / ורבים השיב מעון / אדמו"ר 
 / נ"ע  ברוך  במוהר"ר   / זלמן  שניאור 
 / נפשו  ה'  אל  ושבה  קדשו  אל  נכסף 
ביום ראשון בשבת כ"ד לחודש טבת / 

שנת התקע"ג ליצירה
מבנה האוהל שעל הציון הקדוש 
הקבורה.  לאחר  מיד  לראשונה  נבנה 
הציון  מקום  שעל  האוהל  בניית  על 
"עשי־ האמצעי:  אדמו"ר  כ"ק  סיפר 
והכנו  גדול,  בית  וגם  טוב  עץ  כיפת  נו 
לבנים לבניין חומה כדי לבנות לכבודו 
הצדיקים  וגדולי  אבות  קברי  על  וכמו 
שם  ומתפללים  נודרים  להיות  שבאים 
במי־ צדיקים  גדולים  כי  צרתם,  בעת 

תתן", זכותו תגן עלינו ועכי"א.
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ˆיúום: ו˜י úרר

בחˆרו

‰כנס ספר ור‰ úבי‰מ"„ ב‡בוב בúונ„ון

úעו„ מונו ב‡ר

ˆיúום: חיúי ‚רין
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ˆיúום: ו˜י úרר

בחˆרו

מח ניו‡י נכ„ ‰‚ר„" זוú„ן „ומ"ˆ סערט ויז'ני ו‰‚רי"י ווייס ‚‡ב"„ 
„úברכפ ויז'ני יבמן ר"מ בי„úנו‰ ‡חיעזר עם בן ‰‚ר„"י פ

‰ר‰"ˆ ר' ‡‰רן מנ„ú טווערס˜י בן ‰‡„מו"ר מס˜וויר‡ בכוú ‰מערבי

úעו„ מונו ב‡ר

JDN :וםúיˆ
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ˆיúום: ו˜י úרר

בחˆרו

מח ‰ניו‡ין úב ‰מפיע ‰‚ר"מ „ויטú יט"‡ מרבני ‰עיר נני‰

ú"ˆפיר‡ ז ‰ון ר' מ‡‚‰ úים עúמיר ירו יבספ„ בי‰ עˆר

úעו„ מונו ב‡ר

JDN :וםúיˆ


