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  תחזית להיום:

  שערים יציגים

 בטמפרטורו ˜לה  עלייה  חול  היום: 
בהרים ובפנים ה‡ר. הטמפרטורו היינה 
 עוב .מהר‚יל בעונה ויהיה יב בוהו‚
 ערו מזרחיו בנה רוחונ הבו˜ר ע„יין

בהרים ובˆפון ה‡ר ,ם ייכן ‡ובך.

בעי˜ר   נוספ ˜לה  עלייה  חול  מחר: 
מהר‚יל   ויב חם   להיו יוסיף  בהרים. 
הבו˜ר   עוב  .ה‡ר ‡זורי  ברוב  לעונה 
בהרי   ערו  מזרחיו  רוחו ינבו  ע„יין 

הˆפון, ם ע„יין ייכן ‡ובך.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.4880
4.7061
4.1521
2.6462

דיווחים בסוריה: 
ישראל הפציצה את 

הבסיס האיראני 
שהוקם בסמוך לדמשק
הסורים הגיבו באש נ"מ לעבר המטוסים והטילים ◆ דיווחים 

סותרים על מספר ההרוגים בתקיפה וזהותם

מ ‡ברהם ויסמן
ישראל הזהירה ולאחר מכן הפצי־
צה – כך טוענים כלי התקשורת המזוהים 
הדיווחים  לפי  בסוריה.  האופוזיציה  עם 
התקשורת  בכלי  מאמש  המתפרסמים 
הפ־ האוויר  חיל  הערביות,  וברשתות 
ציץ במהלך השבת האחרונה את הבסיס 
האיראני שנבנה על יד דמשק, ושתמונות 
התקשורת  ברשת  פורסמו  ממנו  לוויין 

הממלכתית של בריטניה ה-בי-בי-סי.
שנבנה  האיראני  הבסיס  תמונות 
על יד דמשק פורסמו ברשת התקשורת 
טענה  אשר  בריטניה,  של  הממלכתית 
מדינה  מידי  לידיה  הועברו  התמונות  כי 
לאחר  קצרה  תקופה  בעולם.  מסוימת 
הפרסום הראשון על בניית בסיס איראני 
ונבנה  הרוחב  הבסיס  כי  דווח  בסוריה, 
עבור  כמסגד  לשמש  שאמור  מבנה  בו 

החיילים האיראנים שישהו בבסיס.
המשטר הסורי הגיב למתקפה, כפי 
כלי  לטענת  קודמות.  במתקפות  שעשה 
שוגרו  נ"מ  טילי  הערביים,  התקשורת 
בשמי  ששהו  האוויר,  חיל  מטוסי  לעבר 
לבנון בזמן הפצצת הבסיס. הסורים טענו 
היש־ מהטילים  שניים  כי  יותר  מאוחר 
ראליים יורטו על ידי חיל האוויר הסורי.

אמש  הובאו  הערבית  בתקשורת 

התקיפה.  תוצאות  על  סותרים  דיווחים 
הסו־ והטענה  האיראנית  השתיקה  לצד 
המטרה,  את  החטיאו  הטילים  כי  רית 
מספר  על  אחרים  תקשורת  כלי  דיווחו 
15- לצד  שהושמדו,  תחמושת  מחסני 
מפקדים,  כולל  איראנים,  צבא  אנשי   20

שנהרגו.
ישראל  כי  כי  נטען  אחר  בדיווח   
מדגם  בליסטיים  בטילים  השתמשה 
האיראני  הבסיס  הפגזת  במהלך  יריחו 
כי  דווח  עוד  לדמשק.  בסמוך  הממוקם 
אחד משני טילי היריחו ששיגרה ישראל 

יורט בידי הרוסים.
שמדובר  הרי  נכונים,  הדברים  אם 
מבחי־ הן  ביותר,  משמעותי  באירוע 

השימוש  מבחינת   הן  התקיפה,  יעד  נת 
בטילי יריחו (טילי יריחו הם טילים בלי־
את  המשמשים  ישראלי,  מייצור  סטיים 
ישראל בין היתר, על פי פרסומים זרים, 
מבחינת  והן  א"ו)  השניה.  המכה  ליכולת 
מסר  בכיר  רוסי  מקור  הרוסי.  היירוט 
לרשת התקשורת הלבנונית, המזוהה עם 
חיזבאללה, אל מיאדין כי מערכת "פנציר 
יירטה  בסוריה  המוצבת  הרוסית   "S-1

את אחד הטילים הישראלים.
 בישראל סירבו לאשר או להכחיש 

את הדיווחים.

פריו // נופר

רירו‚ה ובה העברלמי ח
יתעשת  סם  הדוד  שמא  או  השגרירות,  תועבר  כן 
ויחליט לשנות את החלטתו. זו השאלה שהפכה בתקו־
החוץ  משרדי  במסדרונות  השיחה  לנושא  האחרונה  פה 
ובמקרים  אחרים  במקומות  ובעולם.  בארה"ב  בישראל, 
אחרים, מקרה כמו זה, של העברת שגרירות מעיר אחת 
במק־ התקשורת.  בכלי  לדיון  אפילו  עולה  אינו  לשניה 
רה הישראלי הסוגיה הפכה לחזות הכול, מוליכה אחריה 
מסבירנים  אדוקים,  מתנגדים  לצד  משולהבים  תומכים 

משני צדי המתרס ופלסטינים עצבניים.

המוזר בכל הסיפור הוא כי העברת השגרירות אינה 
מעשה כה דרמטי. העברתה ממקום למקום, על אף כל 
הרעש שהיא מייצרת, אינה אמורה לשנות לאי מי דבר. 
ירושלים  מערב  את  לקבל  אמורים  שאינם  בפלסטינים, 
בכל קונסטולציה שהיא, היא אינה אמורה לפגוע, וליש־
ראלים, שיישארו עם אותה ירושלים מערבית, היא אינה 

משנה את המצב.

עש־ לכמה  חשובה  השגרירות  העברת  היותר,  לכל 
חופיה  לאורך  המתגוררים  אוונגליסטים  מיליוני  רות 
המערביים של ארה"ב, ומהווים את בסיס התמיכה החזק 
ביותר של המפלגה הרפובליקאית ושל הנשיא טראמפ, 
נוספת  הזדמנות  זו  שעבורו  לפיד,  יאיר  הכנסת  ולחבר 
להראות לעם כמה הוא אינו שמאלני חלילה. לא הרבה 

מעבר.

דבר  לשנות  עלולה  היא  הישראלים  עבור  זאת,  עם 
אחד או אפילו יותר. אם יווצר זעם פלסטיני בשל הע־
ברת השגרירות, שממילא לא תועיל מאומה, יצא שכרה 
של ישראל בהפסדה, וכל זאת על דבר שהוא כלל אינו 

מהותי.

פרנו // ברהםווייסמן

דיווח: הממשל 
האמריקאי יכיר השבוע 

לראשונה בירושלים 
כבירתה של ישראל

מנגד, הממשל האמריקאי לא יעמוד בהבטחה להעביר 
השגרירות ◆ הפלסטינים בתגובה: זהו משחק באש

מ ‡ברהם ויסמן

ארה"ב תכיר ביום רביעי השבוע, 
בירושלים  שנה,  שישים  זה  לראשונה 
ישראל,  מדינת  של  הרשמית  כבירתה 
הש־ העברת  על  שהוראה  למרות  זאת 
לירו־ מתל-אביב  האמריקאית  גרירות 
חשפה  כך  זה.  בשלב  תינתן  לא  שלים 
רויטרס.  הידיעות  סוכנות  אתמול 
האמריקאי,  הנשיא  כי  נטען  בדיווח 
דונלד טראמפ, יישא ביום רביעי נאום 
כבי־ בירושלים  יכיר  שבמהלכו  מכונן, 
אופר־ צעדים  ללא  ישראל,  מדינת  רת 

טיביים או מעשיים.
של  המטרה  הידיעות,  סוכנות  לפי 
הממשל האמריקאי היא לרצות מחד את 

האמריקאית  השגרירות  העברת  תומכי 
בה־ לירושלים  בתל-אביב  הממוקמת 
ישראל,  כבירת  בירושלים  רשמית  כרה 
שע־ מעשיים  מצעדים  להימנע  ומאידך, 
להביא  האמריקאי  בסיכוי  לפגוע  לולים 
הישראליים  בין  התיכון,  במזרח  לשלום 

לפלסטינים.
בהתחשב באמירות הנשמעות בצד 
הצעד  כי  נראה  המתרס,  של  הפלסטיני 
האמריקאי המרוכך לא יסייע יותר מדי. 
סאיב  אש"ף  של  הפועל  הוועד  מזכ"ל 
האמריקאי  המהלך  כי  טען  עריקאת, 
עשוי  ישראל  כבירת  בירושלים  שיכיר 
"כל  הצדדים.  בין  המו"מ  לסוף  להביס 
באש",  משחק  היא  בנושא  התעסקות 

הזהיר עריקאת.

בין פ‡י „מ˜ ל„רו רוטיל„
נראית  דמשק  בפאתי  לישראל  המיוחסת  התקיפה 
מתקיפות  בהרבה  רחבות  והשלכות  משמעות  בעלת 
נשק  משלוחי  של  הפצצות  עשרות  אחרי  בעבר.  דומות 
ומצבורים, פגע צה"ל ע"פ פרסומים זרים בלס לבה של 

האחיזה האיראנית בסוריה. 

יממה לאחר מכן, הפגינו עשרות אלפים בתל אביב, 
תקוה.  בפתח  המזעריות  להפגנות  המשך  שהיווה  במה 
האם מדובר על "פיק" בשתי החזיתות, או שמא באירועים 

המבשרים טלטלה דרמטית? השבועות הקרובים יגידו.

// בר המערכ„

http://www.fontype.co.il/
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תל אביב: עשרות אלפים הפגינו נגד 
חוק ההמלצות והשחיתות הציבורית

הצלחה למובילי המחאה, שהודיעו: מעבירים את ההפגנות מפתח תקוה לתל אביב

מ יוני טיין

הש־ אדם  בני  אלפים  לעשרת  קרוב 
הבושה"  ב"צעדת  (מוצ"ש)  אמש  תתפו 
חוק  נגד  מחו  המפגינים  אביב.  תל  במרכז 
המפ־ השלטונית.  והשחיתות  ההמלצות 
בגנות  קריאות  וקראו  שלטים  נשאו  גינים 

נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה ועוד.
להפג־ המשך  מחאת  על  מדובר 
ביתו  מול  שבת  מוצאי  מידי  הנערכות  נות 
בפתח  מנדלבליט,  אביחי  היועמ"ש,  של 
ואל־ נפתלי  מני  המחאה,  מארגני  תקוה. 
לתל  יעברו  ההפגנות  כי  הודיעו  יניב,  דד 
אביב מאחר ו"מתקפת החקיקה של נתניהו 

מחייבת להחריף את המחאה".
הנואם הערב בהפגנה היה עוזי ארד, 
היתר:  בין  שאמר  המל"ל,  ראש  לשעבר 
היו  שם  גם  בצוללות,  מעורב  שהיה  "כמי 
התחום  כסף.  בצע  בשביל  שנעשו  דברים 
כי  ביותר  הגבוה  הוא  השלטון  חובת  שבו 
ומסכ־ הכול  נותנים  המדינה  אזרחי  לשם 
נים את עצמם תוך ציפייה שהשלטון ינהג 
בממלכתיות ולא שאנשים ייתנו שמיליונים 
מה  מתוקנת,  במדינה  לשני.  אחד  יעברו 
שהיה צריך לקרות נגד השחיתות, השלטון 

היה מכונן גוף שיילחם בשחיתות.
מנה־ שתוקם  זה  שיהיה  שנחוץ  מה   
סמכויות  שתקבל  בשחיתות  ללוחמה  לת 
אחרת  כי  האלה  הדברים  את  ושתעשה 
השחיתות לא תסולק. אבל במקום זה, על 

דבר  ההפך,  בדיוק  נעשה  השלטונות  ידי 
שמחשיד עד מאוד. אני מאמין שיהיה שי־
נוי ושהמדינה תילחם בשחיתות אבל צריך 
למדינה  וכעת  מנהיגותי  מעשה  שייעשה 

אין תקנה".

צילום: תומר נויברג /פלאש 90

"פעלנו מאחורי גבו של 
אובמה נגד ההחלטה 
המגנה את הבנייה 

בהתנחלויות"
כך הודה היועץ הביטחוני לשעבר של טראמפ ◆ בהודאתו 

סיבך פלין גם את חתן הנשיא ג'רארד קושנר

מ ‡ברהם ויסמן
לשעבר  לאומי  לביטחון  היועץ 
של ממשל טראמפ, מייקל פלין, הודה 
במהלך דיון שעסק בעניינו בבית המ־
שפט כי הממשל הנוכחי פעל מאחורי 
ההחלטה  העברת  את  למנוע  הקלעים 
עליה  שההצבעה  להתנחלויות,  בנוגע 
התרחשה בשלהי שנות כהונת אובמה. 
הנשיא,  חתן  את  גם  סיבך  פלין 
ג'רארד קושנר, ואמר כי הוא זה שעמד 
מאחורי ההוראה בעניין. היועץ לשע־
הממשל  שניהל  בקשרים  גם  הודה  בר 
נבחר,  טרם  עוד  ארה"ב,  של  החדש 
המוצב  הרוסי  והשגריר  הרוסים  עם 

בוושינגטון.
של  הנמרצת  ההכחשה  למרות 
הייתה  לא  כי  שאמר  טראמפ,  הנשיא 
שלא־ בשעות  פלין  הוסיף  קנוניה,  כל 
שנתן  העדות  מאחורי  לעמוד  מכן  חר 

בבית המשפט. לדבריו, הוא מודע לכך 
שמעשיו היו שגויים בעיקרם.

צילום: שלומי כהן /פלאש 90

הלינץ במגדלים: 
ההורים שהצילו הילדים 

נחקרו באזהרה
דגן: "מגבים את ההורים באופן מוחלט מצפים מרשויות החוק לזכור מי 

הקורבן ומי התוקף◆ עו"ד עדי קידר מארגון חוננו : "החלטת משטרת ישראל 
מקוממת - נותנת כח להמשיך לפגוע באזרחי ישראל"

מ „ו„ כהן

שני ההורים שליוו את ילדי 
ליישוב  סמוך  מצווה  הבר  טיול 
נפצעו  ואשר  בשומרון  מגדלים 
שעברה  הלינץ'  נסיון  במהלך 
שעבר  בשבוע  שוחררו  הקבוצה 
(ה') בשעות הערב מבית החולים 
עברו  שם  תקוה,  בפתח  בלינסון 

סדרת בדיקות וטיפולים. 
עשו  שחרורם  עם  מיד 
המשטרה  לתחנת  דרכם  ההורים 
תלו־ להגיש  מנת  על  באריאל 
שם  הערבים  הפורעים  כנגד  נות 
התייחסו אליהם בצורה מכבדת. 
לתחנה הגיעו יחד ההורים עו"ד 
בארגון  עבירה  נפגעי  ממחלקת 
האזורית  המועצה  וראש  חוננו 

שומרון יוסי דגן.
תלונתם  קבלת  עם  אולם 
בחשד  המשטרה  אותם  חקרה 
ולגרימת  בנשק  רשלני  לשימוש 
הביעו  ההורים  ברשלנות.  מוות 
מחאה נמרצת בפני קציני המש־

טרה על חקירתם. 
מארגון  קידר  עדי  עו"ד 

חוננו תקף בחריפות את החלטת 
ההורים  את  לחקור  המשטרה 
ישראל  משטרת  של  "ההחלטה 
ניסיון  של  הקורבנות  את  לחקור 
מגדלים,  באזור  והלינץ  הרצח 
ניצלו  הילדים  מקוממת.  הינה 
רק בזכות תושיתם של האזרחים  

שהצילה אותם מממוות ודאי.
להשיג  לרדוף,  במקום 
שביצעו  המחבלים  את  ולעצור 
את המעשה הנורא הזה משטרת 
צד  באיזה  לאוייב  מראה  ישראל 
המשטרה מחלישה  היא נמצאת, 
את כוחו של העם היהודי ולצערי 
ומ־ יתכן  מהצד  שרואים  אנשים 
קבלים כח להמשיך ולפגוע חלי־
לה באזרחי ישראל. אנו קוראים 
בעניין,   לאלתר  לטפל  למפכ"ל 
ולהתייחס  התיקים,  את  לסגור 
דבר  לכל  עבירה  כנפגעי  אליהם 

ועניין." הוסיף קידר.
הילדים  של  הוריהם  גם 
את  לחקור  ההחלטה  על  זעמו 
וחלקם  ילדיהם,  את  שהציל  מי 
למחות  המשטרה  לתחנת  הגיעו 

על העניין. 

שעבר  בשבוע  כי  נזכיר 
עבי־ נפגעי  במחלקת  הגישו 
דחופה  בקשה  חוננו  בארגון  רה 
בה  במשטרה  ש"י  מחוז  למפקד 
חקירה  צוות  להקמת  דרישה 
מיוחד למעצר הפורעים הערבים 

שביצעו את הלינץ'.
נח־ שההורים  הידיעה  עם 
סמו־ ח"כ  תקף  באזהרה  קרים 
בחשבון  המשטרה  את  טריץ 
במשטרה  "כרגע  שלו  הטוייטר 
של  תלונתם  את  לקבל  מסרבים 
הבוקר  שניצלו  הילדים  ההורי 
הפורעים  נגד  בשומרון  מלינץ' 
בא־ אותם  לחקור  ומתעקשים 
בר־ מוות  לגרימת  בחשד  זהרה 
ומ־ חמורה  התנהלות  זו  שלנות. 
חלילה  לעלות  שעלולה  קוממת 
יחששו  כשאזרחים   - אדם  בחיי 
להג־ האישי  בנשקם  להשתמש 
נה עצמית מפחד שיהפכו אותם 

לעבריינים."
'לשח־ נמסר  מהמשטרה 
של  בראשיתה  מדובר  "כי  רית': 
לע־ החקירה  צוות  ועל  החקירה 
רוך עוד מספר רב של בדיקות".
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חיל הים בארגנטינה 
הורה על הפסקת 

החיפושים הנרחבים 
אחר הצוללת האבודה

ההוראה ניתנה לאחר שהוברר כי אין ביכולתם של החיילים 
לשהות בצוללת יותר מעשרה ימים כשהם בחיים ◆ הערכה 

היא כי החיילים ששהו על הצוללת מתו זה מכבר

מ ‡ברהם ויסמן

מהצו־ הנעדרים   44 משפחות 
ללת הארגנטינאית שנעלמה במעמקי 
הים הודיעו אתמול כי הם אינם מקב־
לים את ההודעה על הפסקת החיפו־
שים אחר יקיריהם. בהודעה שפרסמו 
בני המשפחה זמן קצר לאחר הודעת 
הפסקת  על  ארגנטינה  של  הים  חיל 
הצוללת  אחר  הנרחבים  החיפושים 
כי  המשפחה  בני  אמרו  שנעלמה, 
זו  וכי  שרירותית  בהחלטה  מדובר 
ארגנטי־ של  הים  חיל  עבור  "בושה 
תחילה  הצוללת  את  שיגר  אשר  נה, 
כשהיא במצב מכני גרוע מאוד, וכעת 
פושע בשנית כאשר הורה על הפסקת 
מש־ בני  אחר  הנרחבים  החיפושים 
באשמת  במצולות  שאבדו  פחותיהם 

החיל".

אחר  הנרחבים  בחיפושים 
ספינות,   28 השתתפו  הצוללת 
אמצעים  עם  מטוסים  תשעה 
עצמים  וזיהוי  לסריקה  מיוחדים 
מ-18  אנשים  מ-4,000  ולמעלה 
מדינות. החיפושים שהופסקו הינם 
כוח  בלבד.  הנרחבים  החיפושים 
מימי  את  לסרוק  ימשיך  יותר  קטן 
הקרובה  בתקופה  גם  האוקיינוס 
הצוללת  שרידי  את  למצוא  במטרה 

והגופות.
הנרחבים  החיפושים  הפסקת 
החיילים  כי  הערכה  בשל  נעשתה 
מומחים  מכבר.  זה  מתו  בה  ששהו 
אמרו כי ביכולתה של הצוללת לספק 
את החמצן עבור הלוחמים ששהו בה 
בלבד,  ימים  עשרה  עד  שבעה  למשך 
השבוע  במהלך  כבר  שהסתיים  זמן 

שעבר.

בעקבות עימות בין מנהיגי 
ארה"ב ובריטניה: בוטל ביקור 

טראמפ באנגליה
לא ברור מי מהצדדים ביטל את הביקור ◆ לפני ביטול הביקור התעמת טראמפ 

עם ראש ממשלת בריטניה לאחר שפרסם תוכן אנטי-מוסלמי ברשת

מ ‡ברהם ויסמן

הסרטון  סערת  בעקבות 
טרא־ שפרסם  האנטי-מוסלמי 
האמרי־ הנשיא  של  ביקורו  מפ, 
יבוטל  המאוחדת  בממלכה  קאי 
דיפלומטים  אמרו  כך  עתה,  לעת 
האמרי־ המדינה  מחלקת  מטעם 
קאית בשיחה עם העיתון הבריטי 

"טלגרף".
הדיפלומטית  הסערה 
החלה  הביקור  לביטול  שהביאה 
האמרי־ הנשיא  שביצע  בשיתוף 

ווידאו  תיעודי  של  לשורה  קאי 
קיצוני  ימין  אשת  שפרסמה 
הוצג,  בהם  בבריטניה,  ידועה 
אנטי-מוסלמי.  תוכן  לכאורה, 
הנשיא  בידי  הדברים  פרסום 
גדו־ סערה  עורר  האמריקאי 
לקריאות  והביא  בבריטניה,  לה 
הפוליטית  במערכת  רבים  מצד 
השמאל  ממחנה  בעיקר  במדינה, 
ביקורו  את  למנוע  ומהלייבור, 
במדינה,  האמריקאי  הנשיא  של 
בקרוב.  להתקיים  אמור  שהיה 
 ,10 לדאונינג  עד  הגיעה  הסערה 

מקום מושבה של ראש הממשלה 
שדוברה  מיי,  תרזה  הבריטית 
רצו־ שביעות  חוסר  את  הביע 
מפרסום  הממשלה  ראש  של  נה 
הדברים בידי הנשיא האמריקאי. 
לדברים  בחריפות  הגיב  טראמפ 
ואמר כי כדי וראש ממשלת ברי־
ההולך  בטרור  קודם  תטפל  טניה 

ומשתלט על ארצה.
הביקור,  הושהה  אתמול 
האמ־ אלו  האם  ברור  לא  כאשר 
שמא  או  שביטלוהו  ריקאים 

דווקא הבריטים.

חיפה: איבדה את ההכרה 
והתנגשה בגדר הפרדה

היא פונתה במצב אנוש לבית החולים והרופאים נלחמים על חייה

מ „ו„ כהן

בשבוע שעבר (ו) נהגת רכב 
שאיבדה את ההכרה במהלך נסי־
עה התנגשה בגדר הפרדה ברחוב 

דרך פרויד בחיפה.
מתנ־ וחובשים  פרמדיק 
של  האופנועים  ביחידת  דבים 
רופא  בסיוע  כרמל  הצלה  איחוד 
פעו־ בה  ביצעו  בתאונה  שנתקל 

לות החייאה.
אנוש  במצב  פונתה  היא 
החייאה  פעולות  המשך  תוך 
שבס־ כרמל  החולים  לבית 

מוך.

סקר חדש: בשורות רעות לנתניהו 
ולמחנה הימין

ע"פ הסקר, הליכוד בראשות נתניהו מאבד מכוחו, לטובת מחנה השמאל-מרכז שמתחזק ◆ עוד 
בסקר: יהדות התורה מזנקת, ש"ס מעל אחוז החסימה

מ יוני טיין

השבוע  בסוף  שהתפרסם  חדש  סקר 
הבחירות  היו  לו  כי  מגלה  'מעריב'  בעיתון 
ברא־ הליכוד  מפלגת  היתה  כיום  נערכות 
שותו זוכה ב-25 מנדטים (יריד של 5 מנד־

טים ביחס לגודלה הנוכחי), בדיוק כמו 'יש 
עתיד' שזוכה במספר דומה.

עוד בסקר: המחנה הציוני – 17, הבית 
 ,11  – המשותפת  הרשימה   ,12  – היהודי 
יהדות התורה – 8, כולנו – 7, מרצ – 6, יש־

ראל ביתנו – 5, ש"ס – 4.

ע"פ הסקר, אם סער יחליף את נתניהו 
הוא יגרוף 30 מנדטים, יש עתיד במצב כזה 
תזכה ב-23 בלבד והמחנ"צ ב-15. במילים 
מנד־ ב-5  הליכוד  את  מחזק  סער  אחרות: 
ב-4  השמאל-מרכז  גוש  את  ומחליש  טים 

מנדטים.

גרמניה: מפלגתה של מרקל עשויה להקים 
קואליציה עם מפלגת השמאל מרכז

הקמת הקואליציה נעשית בעקבות החשש מעליית כוחה של מפלגת הימין הקיצוני במקרה של 
בחירות ◆ מרקל סירבה קודם לכן להקמת קואליציה צרה

מ ‡ברהם ויסמן

הודיע  האחרונות  הבחירות  טרם 
בג־ דמוקרטית  הסוציאל  המפלגה  מנהיג 
השמאל-מר־ מפלגת  מפלגתו,  כי  רמניה 
מסומנת  המטרה  כאשר  לבחירות  תלך  כז, 
בפניה – ניצחון והנהגת המדינה, או הנהגת 
אמר.  בקואליציה"  נשב  "לא  האופוזיציה. 

למשבר  גרמניה  נקלעה  דבריו  בעקבות 
קנצל־ בתולדותיה.  מהחמורים  קואליציוני 
רית המדינה, שנבחרה בפעם הרביעית לה־
השבועות  במהלך  אמרה  גרמניה,  את  נהיג 
שלאחר הבחירות כי בכוונתה ללכת לבחי־
הרצון  וחוסר  המו"מ,  כשלון  בעקבות  רות 
להקים קואליציה צרה עם מפלגת הירוקים.
בכ־ מפנה  מסתמן  האחרונים  בימים 

שנשא  בנאום  דמוקרטים.  הסוציאל  וונת 
מפ־ כי  אמר  המפלגה,  יו"ר  שולץ,  מרטין 
בצל  זאת  הכבדה,  לאחריות  מועדת  לגתו 
הסקרים המעודדים עבור המפלגה הימנית 
קיצונית, שהיא זו שתרוויח מהליכה נוספת 
מפל־ בכוונת  כי  שולץ  אמר  עוד  לבחירות. 
גתו לדרוש תנאים מקדימים רבים ממרקל 

עבור כניסה לקואליציה בראשותה.
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פולין: היהודים למוסלמים: "מגנים 
את ההתקפה על מרכז התרבות"

"אנו מגנים את הנטייה הגוברת של אגרסיביות מילולית ותוקפנות גופנית כלפי 
מיעוטים תרבותיים ודתיים בפולין בתקופה האחרונה" 

מ יר‡ל לבי‡ 

שמשמש  בנין  על  בהתקפה 
השמשות  נופצו  המוסלמים,  את 
הפורעים  של  האבנים  הבנין,  של 

זרעו הרס בכל השטח. 
היהודית  הקהילה  ראשי 
של  הגג  ארגון  נשיא  בפולין, 
פישב־ לסלב  היהודיות  הקהילות 
מי־ פולין  של  הראשי  והרב  סקי, 

כאל שודריך, שלחו מכתב למופ־
מישקייביץ',  תומאז  פולין  של  תי 
בו הם גינו את ההתקפה על בניין 
הז־ והביעו  המוסלמית  התרבות 
המוסלמית  הקהילה  עם  דהות 

בפולין.
הנטייה  את  מגנים  "אנו 
מילולית  אגרסיביות  של  הגוברת 
מיעוטים  כלפי  גופנית  ותוקפנות 
בתקו־ בפולין  ודתיים  תרבותיים 

של  במכתב  נאמר  האחרונה",  פה 
ראשי הקהיל היהודית.

התרבות  מרכז  של  המופתי 
אבו  נדאל  בוורשה,  המוסלמי 
טבאק בראיון לרדיו הפולני השוה 
את המצב לשואה ואמר כי המצב 
המתדרדר מזכיר לו את ימי הכי־
בוש הנאצי בפולין. "ליהודים במ־
היד.  על  מספר  היה  הריכוז  חנות 

לי יהיה ברקוד".

תימן: סכסוך בתוך הקואליציה 
שהקימו החות'ים הנלחמים בסעודיה
כוחותיו של הנשיא לשעבר עלי עבדאללה סלאח נלחמים עם המורדים 
החות'ים ◆ שתי התנועות הובילו יחדיו את המלחמה העיקשת בסעודים

מ ‡ברהם ויסמן

נהרגו  אדם  בני  עשרות 
שהתרחשו  קשים  בעימותים 
הנ־ תומכי  בין  האחרונה  בשבת 
שיא התימני המודח עלי עבדא־
החות'ים.  למורדים  סלאח,  ללה 
בעלות  שהיו  הקבוצות,  שתי 
במלחמה  לאחרונה  עד  ברית 
הע־ הקואליציה  נגד  משותפת 
בתימן,  סעודיה  שמובילה  רבית 
שמאבקי  לאחר  ליריבים  הפכו 

מקו־ בין  התגלו  שונים  שליטה 
לבין  המודח  הנשיא  של  רביו 
הנתמכים  החות'ים  המורדים 

בידי איראן.
כך,  לידי  הגיעו  הדברים 
עלי  לשעבר,  התימני  שהנשיא 
הודיע  אף  סלאח,  עבדאללה 
בנאום מכונן כי הוא בעד שיחות 

שלום עם סעודיה.
גבו,  הצדדים  בין  הקרבות 
הסעודית,  ערביה  על  רשת  לפי 
ועוד  הרוגים  משמונים  למעלה 

העי־ פצועים.  וארבעים  כמאה 
התרחש  הצדדים  שני  בין  מות 
בבירת תימן צנעא, שהפכה מאז 
החות'י  למעוז  המלחמה  תחילת 

העיקרי.
תנועתו של הנשיא המודח 
לתו־ קריאה  הפיצה  כבר  סלאח 
מכיה ברחבי תימן, לפיה עליהם 
המ־ הוראות  את  מלקבל  לחדול 
פלגה החות'ית השלטת, ולעקוב 
מכיוונו  שיצאו  ההוראות  אחר 

של עלי סלאח.

פלורידה: מחבל מתאסלם 
נידון ל 25- שנה בניסיון 

לפוצץ בית כנסת
התביעה דרשה מאסר עולם ◆ תכנן לפוצץ את המרכז ולטבוח במי 

שיישאר חי

מ יר‡ל לבי‡
נידון  אנטישמיות  מחבל 
שנות   -25 ל  שעבר  בחמישי 
אמרי־ שופט  על-ידי  מאסר 
כנסת  בית  לפוצץ  בניסיון  קאי, 
באוונטורה, פלורידה, ליד מיאמי 
בשנה שעברה במהלך חג הפסח. 
בן  מדינה,  ג'יימס  המחבל 
הכ־ במתקן  תחילה  יטופל   ,41
האמריק־ הכלא  בית  של  ליאה 
לפני  הנפשי  מצבו  לבדיקת  ני 
השופט  פסק  כך  לכלא.  שיועבר 

רוברט סקולה, במיאמי.
המחבל  הדיווח,  פי  על 
להשמדה  נשק  להשיג  ניסה 
סמוי  סוכן  כימי,  מחומר  המונית 
של ה-FBI, היה אמור לספק לו 
את החומר, הסוכן סיפק למדינה 
שה־ ולאחר  מזוייף,  כימי  חומר 
הוא  נגדו  ראיות  מספיק  צטברו 

נעצר.
גם האף בי איי שהיה מעו־
רב בחשיפת תוכניותיו השטניות 
רצה  "מדינה  כי  אמר  האיש  של 

לראות את ההתפוצצות, לשמוע 
ממכונית  הפיצוץ  את  ולהרגיש 

סמוכה".
מדוע  לשאלה  בתשובה 
מדינה  זאת,  לעשות  רוצה  הוא 
אמר שהוא רוצה להרוג יהודים, 

והוסיף: "זאת הקריאה שלי".
לבצע  הצליח  לא  הוא  בנס 

למעצר  נלקח  והוא  זממו  את 
עם  הכנסת  לבית  כשהתקרב 
את  לכוון  אמור  שהיה  השעון 
ולהוציא לפועל את הפיצוץ, הוא 
הודה כי תכנן לפוצץ את ביהכ"נ 
ואח"כ לטבוח ולרסס את מי שי־
שמים  בחסדי  כאמור  חי.  שאר 

המזימה לא יצאה אל הפועל.

 צילום: אתר חדשות ממיאמי

https://goo.gl/wvQync
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הסנאט אישר את רפורמת המס של טראמפ
זוהי הרפורמה הגדולה ביותר שהועברה זה שלושה עשורים ◆ בני משפחות עשירות ייפטרו מתשלום 

מס יורשים 

מ ‡ברהם ויסמן 

שספג  טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  נשיא 
פלין,  מייקל  הודעת  עם  קשה  מכה  אתמול 
יועצו לשעבר, על כך ששיקר בנוגע לקשר 
כהונת  בשלהי  לרוסים  טראמפ  ממשל  בין 
אובמה, הצליח אתמול לרשום הישג משמ־
עותי ראשון על שמו, כאשר הסנאט הצביע 
הנח־ ממשלו,  שקידם  המס  רפורמת  בעד 
שהועברה  ביותר  הגדולה  לרפורמה  שבת 
בארה"ב מאז שלטון רייגן. ההצבעה בסנאט 
בבית  החוק  על  שההצבעה  לאחר  נעשתה 

הנבחרים הסתיימה גם היא. כעת נותר רק 
להעביר את הצעת החוק המשולבת לנשיא 
טראמפ, במטרה להביאה לחתימה הסופית 
שתאשרר את השינוי הגדול שהולך לעבור 

המשק האמריקאי. 
במחלוקת.  שנויה  החדשה  הרפורמה 
לגירעון  דולר  טריליון  להוסיף  אמורה  היא 
האמריקאי. בין היתר כוללת הרפורמה הח־
האמריקאיות  מהחברות  המס  הורדת  דשה 
וביטול מס הירושה המוטל על היורשים את 
המת בסכום כולל של למעלה מחמש מיליון 

דולר.

מוסקבה: נשלמות ההכנות לחגיגה 
המרכזית ל"חג הגאולה – י"ט כסלו"

האירוע ייערך באולם רחב ידיים ◆ המשא המרכזי על-ידי רבה הראשי של רוסיה

מ יר‡ל לבי‡

הרבות  ההכנות  נשלמות  אלו,  בימים 
לקראת החגיגה המרכזית והשנתית במוס־
קבה לכבוד "חג הגאולה – י"ט כסלו", שתי־
ערך השנה בסימן התרחבות והגדלת מספר 
למספר  במוסקבה  חב"ד  ובתי  הכנסת  בתי 

שלושים-ושניים.
כר־ מכירת  של  המרכזי  המוקד  אל 
גווני  מכל  מגוון  קהל  מגיע  הכניסה,  טיסי 
רוסיה,  בירת  במוסקבה  היהודית  הקשת 
שחשים מקרוב את גידול הפעילות במקביל 
לפתיחת בתי כנסת ובתי חב"ד נוספים בש־
כונות רבות בעיר, המופעלים בידי עשרות 
רבנים - שלוחים, ומהווים כתובת לכל עניין 
יהודי באשר הוא בשכונות בהם עברו לגור, 

לצד בתי הכנסת החדשים.
הרא־ רבה  ישא  המרכזי  המשא  את 
לאזאר  בערל  רבי  הגאון  רוסיה,  של  שי 
התפת־ מפעל  בראש  גם  העומד  שליט"א, 
הרבות  בשכונות  היהודיות  הקהילות  חות 

חינוך  מוסדות  עוד  הקמת  לצד  במוסקבה, 
בבירת  היהודית  האוכלוסייה  לכלל  וחסד 

רוסיה.
"מארינה  המרכזי  הכנסת  בית  גבאי 
רושצ'ה" במרכז מוסקבה, שקדו במשך זמן 

היטב  ומתוכננת  מושקעת  תוכנית  על  רב 
של  קרנה  את  בע"ה  שירים  המיוחד,  לערב 
לכל  מעיינותיה  והפצת  החסידות  תורת 

הרבדים 
ולכלל הציבור.

ָך: אּו ֶאת ֵהיַכל ָקְדשֶׁ ִטמְּ

חרפה: מסיבה 
משותפת ליהודים 

ונוצרים בחנוכה לזכר 
החשמונאים ואותו 

האיש ימ"ש
המסיבה המתוכננת מעוררת את זעמם של תושבי 

ירושלים בכלל ותושבי הגבעה הצרפתית בפרט ◆ חברי 
המועצת החרדים דורשים למנוע את הבושה

מ יר‡ל לבי‡

בשכונת  הקהילתי  המתנ"ס 
הודיע  בירושלים  הצרפתית  הגבעה 
משות־ מסיבה  קיום  על  לתושבים 
למוחמד  לחשמונאים,  בחנוכה,  פת, 

ולאותו האיש.
קיום המסיבה, המתוכננת ליום 
של  זעמם  את  עורר  חנוכה,  של  שני 
הגב־ ושכונת  בכלל  העיר  תושבי 
מועצת  חברי  בפרט.  הצרפתית  עה 
העיר יצאו במחאה וכינו את האירוע 

'חרפה'.
בצ־ אברהם  העיר  מועצת  חבר 
לאל (ש"ס) כתב: "לצערנו דווקא בחג 
המתנ"ס  כוונת  על  שומעים  אנו  זה 
החג  את  לחלל  הצרפתית  גבעה 

ונוצ־ ליהודים  המשותפים  באירועים 
רים ע"י העלאת קרנם של גדולי דתם 
ולפעול ההיפך ממהותו של החג, אין 
עורכי  של  בכוונתם  להאריך  צורך 
האירועים מעין אלו, כך שמחויבותנו 
לעשות הכל למנוע אירוע זה. אבקש 
לפעול ככל האפשר למנוע חרפה זו".
הלברש־ מיכאל  המועצה  חבר 
זה  "על  אמר:  התורה),  (יהדות  טאם 
ַנֲח־ בְּ גוִֹים  אּו  בָּ 'אלוקים,  בוכים:  אנו 
מּו  שָׂ ָך;  ָקְדשֶׁ ֵהיַכל  ֶאת  אּו,  ִטמְּ ָלֶתָך-- 
פרק  (תהילים  ים'.  ְלִעיִּ ם  לִַ ֶאת-ְירּושָׁ
אּו ָבֶניָך  עט), ועל זה אנו מתפללים: 'בָּ
ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך  ֶאת  ּוִפּנּו  יֶתָך  בֵּ ִלְדִביר 
ַחְצרוֹת  בְּ ֵנרוֹת  ְוִהְדִליקּו  ָך  שֶׁ ֶאת-ִמְקדָּ
ֵאּלּו  ה  ֲחֻנכָּ ְיֵמי  שְׁמוַֹנת  ְוָקְבעּו  ָך  ָקְדשֶׁ

דוֹל'". ְמָך ַהגָּ ל ְלשִׁ ְלהוֹדוֹת ּוְלַהלֵּ

פולין: חקירה נגד 
יוצרי המשחק המבזה 

החדש של יהודים 
בתאי בגזים

דרישה לחקור איך הצליחו אותם אמנים להכנס ולצלם ◆ 
משרד הפנים הפולני גינה את המשחק 

מ יר‡ל לבי‡

בשם  פולני  משחק  של  סרטןן 
אסירים  מוצגים  שבו  "תופסת" 
כשהם  ומבזה  משפיל  באופן  יהודים 
בקרב  סערה  מעוררת  הגזים  בתאי 

יהודי פולין.
קבוצת  ידי  על  צולם  הסרטון 
של  הגזים  תאי  בתוך  פולניים  אמנים 

מחנה הריכוז שטוטהוף.
ודו־ סוערת  היהודית  הקהילה 
האמנים  הורשו  כיצד  הסברים  רשת 
הוידאו,  סרטון  את  לצלם  הפולניים 

במוזיאון  שהוצג 
עכשווית  לאמנות 
בקרקוב, בתוך תא 
נרצחו  בו  הגזים 

יהודים רבים.
ב  ת כ מ ב
ויז־ מרכז  ששלח 
פולין  לנשיא  נטל 
דודא  אנדז'יי 
דו־ "אנו  נכתב. 

קיבלו  האמנים  האם  לדעת  רשים 
את  לצלם  שטוטהוף  ממנהלי  אישור 
להתנה־ הכללים  מהם  הזה,  הסרטון 
גות נאותה באתר וכיצד הם נאכפים, 
והאם מתקיימת חקירה סביב נסיבות 

צילום הסרטון" 
את  גינה  הפולני  הפנים  משרד 
המשחק, שר הפנים הפולני הודיע כי 
המקרה,  סביב  בחקירה  לפתוח  הורה 
לזכרם  עלבון  בסרטון  רואים  "אנו 
שטו־ הריכוז  מחנה  קורבנות  של 
נאמר  הגזים".  בתאי  שנרצחו  טהוף, 

בהודעה.

צילום:  איסטוק

צילום:  באדיבות המצלם

maito:gniza.contact@gmail.com
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הודעה חשובה ומשמחת
בסייעתא דשמיא ולרגל הרחבת פעילות 

’פורום נשות מעיני הישועה‘, 
הננו שמחות לבשר לכן יולדות יקרות, על חלוקת 

מענק תמיכה ליולדות בסך

 400 ש“ח 
לרכישה ברשת ’יש חסד‘

מעטפת המענק תימסר לכל יולדת ב‘מעיני הישועה‘ 

במסירה אישית במהלך ימי האשפוז וההחלמה.

בנוסף, תתקיים הגרלה על 3 עגלות יוקרתיות בשווי 4000 שקל 

בין כל היולדות בחודשים כסלו-טבת תשע“ח

* המענק עד גמר המלאי

בברכה,
פורום נשות מעיני הישועה

 Womens Friends of Mayanei Hayeshua Medical Center

הותר לפרסום: סמל רון יצחק קוקיא 
הי"ד - החייל שנרצח בפיגוע בערד

הלוויתו תיערך היום ◆ צה"ל ממשיך את החיפושים והסריקות אחרי המחבלים 
שביצעו את הפיגוע

מ „ו„ כהן
רון  סמל  לפירסום:  הותר 
בחטיבת  לוחם  ז"ל,  קוקיא  יצחק 
הוא  אביב,  מתל   19 בן  הנח"ל, 
שעבר  בשבוע  נהרג  אשר  הלוחם 

(ה') בפיגוע הדקירה בערד.
הוע־ קוקיא  יצחק  רון  סמל 
לה מדרגת רב-טוראי לדרגת סמל 

לאחר מותו.
יצחק  רון  סמל  של  לוויתו 
שעבר  שנהרג בשבוע  ז"ל,  קוקיא 

בכסלו  ט"ו  (א'),  היום  תערך  (ה'), 
 ,2017 בדצמבר  ה-3  התשע"ח, 
הצ־ העלמין  בבית   12:00 בשעה 

באי בקרית שאול.
כזכור, סמל רון יצחק קוקיא 
לקניון  בסמוך  מוטל  נמצא  ז"ל 
בערד ולדברי גורמי הרפואה בת־
אך  מאוד,  קשה  מצבו  היה  חילה 

למרבה הצער נקבע מותו.
של  ראשוני  תחקור  בתום 
כי  עולה  בזירה  המשטרה  כוחות 

הוא  לאירוע  הרקע  הנראה  ככל 
לאומני.

"צה"ל  נמסר:  צה"ל  מדובר 
וימשיך  המשפחה  בצער  משתתף 

ללוותה".
ממשיכים  בצה"ל  כך,  בתוך 
המ־ אחרי  ובחיפושים  בסריקות 
עיקר  החייל.  את  שדקרו  חבלים 
המאמצים כרגע: באזור דרום הר 
מס־ הם  הנראה  ככל  שם  חברון, 

תתרים.

בשורה לעובדים: שכר המינימום 
בישראל עלה ל-5300 ש"ח

הוראת השעה תכנס לתוקף החל ממשכורת דצמבר הקרובה ◆ עובד אינו יכול 
לוותר על הזכות לשכר מינימום 

מ יר‡ל לבי‡
השעה,  להוראת  בהתאם 
ערש"ק   1.12.2017  - מה  החל 
המי־ שכר  יעלה  תשע"ח  וישלח 
נימום ויעמוד על סך 5,300 שק־

לים חדשים.
לתו־ תכנס  השעה  הוראת 
הק־ דצמבר  ממשכורת  החל  קף 
 .2018 בינואר  שתשלום  רובה 
ל-5,300  מ-5,000  עולה  השכר 

ש"ח לחודש.
בכל  חל  המינימום  שכר 
שעובד  למי  וגם  משרה.  היקף 
המינימום  שכר  חישוב  בשחור. 
של  משרה  לפי  נקבע  החודשי 
למבוגר  חודשיות  שעות   186
נפרד).  חישוב  ישנו  נוער  (לבני 
המש־ רבים  עובדים  זאת,  עם 

מועסקים  מינימום  שכר  תכרים 
בשכר שעתי ולא במשרה מלאה. 
לכן חשוב לדעת שגם אדם העו־
זכאי  בחודש  אחת  שעה  רק  בד 

לתשלום שכר מינימום.
שכר  של  הקודם  העדכון 
ב-1.1.2017  התרחש  המינימום 
ההס־ בין  קיבוצי  מהסכם  כחלק 
תדרות הכללית ללשכת התיאום 
של הארגונים הכלכליים (איגודי 
המעסיקים). רק לפני שש שנים, 
באפריל 2011, עמד שכר המיני־

ש"ח.  על 3,890.25  למבוגר  מום 
עליית שכר אחת הושגה באמצ־
עות מאמצי ההסתדרות ב-2011, 
והעלייה הנוספת בשכר היא תו־
צאה של מאבקה של ההסתדרות 
ב-2014. זוהי הפעימה האחרונה 

המש־ המינימום,  שכר  בעליית 
שקלים   1000 של  עלייה  לימה 

בשלוש השנים האחרונות.
החודשי  השכר  כאמור, 
 ₪ ל-5,300   ₪ מ-5,000  יעלה 
כאשר  מלאה,  במשרה  לעובד 
מ-  יעלה  היומי  המינימום  שכר 
המיני־ ושכר   ,₪ ל-245   ₪  231
מום השעתי יעמוד על 28.49 ₪.

על  לוותר  יכול  אינו  עובד 
הזכות לשכר מינימום, ולהסכמה 
משכר  נמוך  שכר  על  עובד  של 
במ־ מחייב,  תוקף  אין  מינימום 
חובתו  את  מפר  שמעביד  קרה 
משלם  או  מינימום  שכר  לשלם 
באיחור, ניתן להגיש נגדו תלונה 
הכל־ במשרד  האכיפה  ליחידת 

כלה.

הולנד: המכון לתיעוד מלחה"ע השניה 
חשף ציור שצייר הצורר הנאצי

האישה שמסרה את התמונה ביקשה להישאר אנונימית ◆ היא מיד חשדה כי 
הציור נעשה בידיו של הצורר הנאצי 

מ יר‡ל לבי‡ 
הגיעה  אלמונית  אשה 
מל־ לתיעוד  ההולנדי  למכון 
כשבידה  השנייה  העולם  חמת 
נדהמו  המנהלים  היסטורי,  ציור 
כשראו כי הציור מציג את שער 
הע־ וינה  של  למבצרים  הכניסה 
הציור  בתחתית  כאשר  תיקה, 
מופיע החתימה של הצורר הנא־

צי א. היטלר ימ"ש.
ת  י נ ו מ ל א ה
כשה־ כי  סיפרה 
לידיה,  הגיע  ציור 
כי  חשדה  מיד  היא 
בידיו  נעשה  הציור 
הנאצי.  הצורר  של 
נש־ האמנות  יצירת 
לבדיקה.  למכון  לחה 
לאחר מספר שבועות 
המכון  אנשי  הודיעו 
הציור  כי  ההולנדי 
ידי  על  צוייר  אכן 
עצמו.  הנאצי  הצורר 

לפי הידוע  הצורר התגורר בוינה 
וניסה   1909-1913 השנים  בין 
כאשר  אמנות  בקריירת  לפתוח 
לאקדמיה  להתקבל  אף  ביקש 
שבקשתו  לאחר  בעיר.  לאמנות 
ישנות  גלויות  מכר  הוא  נדחתה, 

וציורים משוחזרים. 
ההולנדי  המכון  בהודעת 
את  שמסרה  האישה  כי  נמסר 
אנוני־ להישאר  ביקשה  התמונה 

מית. "היא סיפרה כי אביה רכש 
פשפשים  בשוק  הציור  את  פעם 
כאשר  רק  זעום.  סכום  תמורת 
הגיע חזרה לביתו גילה כי הציור 
היטלר.  אדולף  ידי  על  חתום 
לאחר שגילה איזה סוג של חפץ 
הוא  בידיו,  מחזיק  הוא  רגיש 
החביא אותו מרוב חשש", נמסר 
מלח־ לתיעוד  ההולנדי  מהמכון 

מת העולם השנייה.

צילום:  באדיבות המצלם

mailto:a0504111989@gmail.com
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יו"ש: חיילים מצאו אקדח ברכב פלסטיני
בפעילות שגרתית שביצעו לוחמי משמר הגבול של משטרת ישראל בסמוך לג'נין, הביאו הלוחמים למציאת אקדח ברכב פלסטיני ◆ 

הנהג נעצר לחקירה

מ „ו„ כהן
לשבת)  שישי  (בין  הלילה  במהלך 
בכ־ מבצעית  פעילות  מג"ב  לוחמי  ביצעו 
פרים הפלסטינים בגזרת יהודה ושומרון.

הלו־ שביצעו  יזום  חסם  במסגרת 
זובובא  הפלסטיני  לכפר  בכניסה  חמים 
עצרו  לג'נין,  והסמוך  מנשה  שבחטמ"ר 

הלוחמים רכב פלסטיני לביקורת. 

הלו־ הבחינו  הנהג  תשאול  במהלך 
לחי־ שהביאו  מחשידים  בסימנים  חמים 
פוש ברכבו ולמציאת אקדח 9 מ"מ מסוג 
ובו  האקדח  ברכב.  הסליק  אותו   Llama

נתפס,  כדורים   7 כ-  שהכילה  מחסנית 
רכבו הוחרם והחשוד, תושב הכפר בשנות 
הביט־ גורמי  לחקירת  נעצר  לחייו  ה- 50 

חון. 

רשת אורט 
הישראלית 
ארחה אנשי 
חינוך מסין 

בתחום 
החינוך 
הטכנולגי

שתי משלחות מסין באו 
ללמוד על המודלים 

והתוכניות ◆ במקביל, 
חתמה בתו של נשיא 
הפיליפינים הסכם 

לשיתוף פעולה 

מ יר‡ל לבי‡

מש־ ארחה  ישראל  אורט 
שהגיעו  מסין,  חינוך  אנשי  לחות 
הח־ המודלים  על  ללמוד  לאורט 
הטכנו־ החינוך  בתחומי  דשניים 
לוגי מדעי, אותם מובילה הרשת. 
אורט  רשת  ארחה  אלו  בימים 
ישראל שתי משלחות מסין. מש־
ההנהלה  חברי  של  ראשונה  לחת 
הבכירה של איגוד הנוער בייג'ינג 
כשלושים  של  שנייה  ומשלחת 
מנהלי בתי ספר מסין. שתי המש־
לחות הגיעו לאורט ישראל בכדי 
המודלים  על  וללמוד  להתרשם 
שאורט  החדשניות,  והתוכניות 
החינוך  בתחומי  מפתחת  ישראל 
הטכנולוגי מדעי. בביקורם נפגשו 
והתארחו  הרשת  מטה  בכירי  עם 
מו־ ע"ש  ופיתוח  למחקר  במרכז 

שינסקי.
אלו  בימים  נחתם  במקביל, 
הפעלת  בנושא  הבנות  מזכר 
בפיליפינים,   iSTEAM תכנית 
עיריית  ישראל,  אורט  רשת  בין 
 Pass ועמותת  בפיליפנים  דבאו 
שגרירות  בחסות   it forward
 iSTEAM תכנית  ישראל. 
ופיתוח  למחקר  במנהל  שפותחה 
תוטמע  אורט,  ברשת  ולהכשרה 
דבאו,  בעיר  החינוך  במערכת 
שבה  לאחרונה  שבפיליפינים. 
לקידום  הישראלית  המשלחת 
שיתופי פעולה כלכליים ועסקיים 
בין ישראל לפיליפינים, מביקורה 
לרגל  בפיליפינים,  דבאו  במחוז 
ישראל".   של  "הצבעים  אירוע  
נציגי  בלטו  המשלחת  חברי  בין 
למחקר  מהמנהל  ישראל  אורט 
אורט:  ברשת  ולהכשרה  ופיתוח 
לפיתוח  מהיחידה  רוזנברג,  דוד 
בסט,  בן  ושגיא  ופדגוגיה  תכנים 
ממכון גורלניק להשבחת ההוראה 
של  כשבסופו  באורט,   והלמידה 
הב־ מזכר  ונחתם,  גובש  הביקור 
עתידי,  פעולה  שיתוף  לגבי  נות 
למחלקת  ישראל  אורט  רשת  בין 

החינוך בעיריית דבאו.
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היסטוריה בכנסת: שבעה ראשי פרלמנטים 
ממדינות אפריקה בכנס ראשון מסוגו

יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין יארח בימים שלישי-חמישי השבוע, את יושבי ראש הפרלמנטים 
של רואנדה, אוגנדה, גאנה, קמרון, טנזניה, סיישל ודרום סודן ◆ אדלשטיין: "אני נרגש לקראת אחד 

הכנסים הגדולים והמשמעותיים בתולדות הכנסת ואירוח של מדינות מכל רחבי יבשת אפריקה"

מל „ו„ כהן

מתקרבים לאפריקה: לראשונה בתו־
זמנית,  בו  במשכן,  יתארחו  הכנסת  לדות 
כולם  נבחרים,  בתי  של  ראש  יושבי  שבעה 
ממדינות אפריקה: רואנדה, אוגנדה, גאנה, 
אירוע  סודן.  ודרום  סיישל  טנזניה,  קמרון, 
פרלמנ־ ראשי  אירוח  של  כזה  גודל  בסדר 
טים, לא היה בכנסת מעולם, ואף לא אירוע 
בסדר גודל המתקרב לכך. עד כה לא התא־
רחו במשכן הכנסת יותר משני יושבי ראש 

בו זמנית.
אדלשטיין:  יואל  יולי  הכנסת,  יו"ר 
הגדולים  הכנסים  אחד  לקראת  נרגש  "אני 
והמשמעותיים שהיו אי פעם בכנסת. לשי־
אפריקה  מיבשת  מדינות  עם  הפעולה  תוף 
המעלה  מן  וכלכלית  מדינית  חשיבות  יש 
הראשונה, וכל הצדדים יצאו נשכרים מכך. 
היבשת  רחבי  מכל  מדינות  כי  שמח  אני 
הייחודי  המקצועי  בכנס  להשתתף  בחרו 
שמארגנת הכנסת, אשר נועד לחזק את הפן 
ישראל  של  הפעולה  בשיתופי  הפרלמנטרי 

עם מדינות אלה".
נענו  מאפריקה  הפרלמנטים  ראשי 
לכנס  מגיעים  והם  הכנסת  יו"ר  להזמנת 

שלישי־ (ימים  הקרוב  בשבוע  פרלמנטרי, 
דיונים  יקיימו  בו  בדצמבר),   5-7 חמישי, 
בנושאים מגוונים עם חברי כנסת מכל סי־

עות הבית.
יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ אבי 
ליש־ משותפים  אתגרים  על  ירצה  דיכטר, 
ראל ולאפריקה בנושא לחימה בטרור וח"כ 
בישראל  הטרור  חוק  על  יסביר  בגין  בני 
ח"כ  השקיפות,  ועדת  יו"ר  ומשמעויותיו. 
הקליטה  העלייה,  ועדת  ויו"ר  שפייר  סתיו 
אף  ישתפו  נגוסה  אברהם  ח"כ  והתפוצות, 
הפרלמנטרי  בניסיונם  האורחים  את  הם 

בנושאים הרלוונטיים.
הכנסת,  מנכ"ל 
יישא  סחרוביץ,  אלברט 
הכ־ הנגשת  על  דברים 
מוג־ עם  לאנשים  נסת 
פרויקטים  ועל  בלויות 
במ־ הקיימות  בתחום 
הכנסת,  ומזכירת  שכן, 
מלר-הורוביץ  ירדנה 
תסביר על תהליכי חקי־
ועדות  עבודת  ועל  קה 
הדיונים  כל  הכנסת. 
חי  בשידור  יועברו 

באתר הכנסת.
הבא,  רביעי  יום  לכנס,  השני  ביום 
המדינה  נשיא  הן  האורחים  פני  את  יקבלו 
הממשלה  ראש  והן  ריבלין  (רובי)  ראובן 
בנימין נתניהו. האורחים גם יבקרו בחברות 
הכנס,  של  האחרון  ביומו  וחקלאות.  סייבר 

יקיימו האורחים סיורים ברחבי ירושלים.
סח־ אלברט  הכנסת  מנכ"ל  בהנחיית 
רוביץ הושלמו ההכנות בכל יחידות הכנסת, 
התוכניות והלוגיסטיות, לאירוח המשלחות 
בו  להגיע   צפויים  הכול  בסך  מאפריקה, 
זמנית עשרות אורחים באחד הכנסים הבי־

נלאומיים הגדולים שאירחה הכנסת.

חברות הסייבר הישראליות 
במרכז תערוכת הסייבר-

טק בטוקיו
שר הכלכלה כהן חתם על הסכם חדשנות עם עמיתו היפני 
◆ כהן: כרבע מההשקעות בעולם בתחום הסייבר הושקעו 

בחברות ישראליות

מ פ. יוחנן

השר כהן: "בשנת 2016, כ-25% 
בתחום  העולמיות  ההשקעות  מכלל 
הישרא־ בחברות  הושקעו  הסייבר, 
ליות. אנו מזמינים אתכם לחלוק אתנו 
את הידע והניסיון הרב שצברנו, הח־
להתמודד  ערוכות  הישראליות  ברות 

עם כל אתגר ולסייע לכל מדינה".
שר  של  הביקור  במסגרת 
נפגש  ביפן,  והתעשייה  הכלכלה 
הכלכלה  שר  עם  כהן  אלי  השר 
השניים  סקו.  הירושיגה  היפני 
הכלכלי  הפורום  במסגרת  נפגשו 
תערו־ לפני  שהתקיים  המשותף, 
שמהווה  בטוקיו,  הסייבר-טק  כת 
ביותר  הגדול  הסייבר  אירוע  את 
התרחבה  התערוכה  לארה"ב.  מחוץ 
התקיימה  וכבר  האחרונות  בשנים 
ומגיעה  וקנדה  סינגפור  באיטליה, 
בת־ יפן.  לטוקיו,  לראשונה  כעת 

גורמים  להשתלב  צפויים  ערוכה 
מהמגזר הפרטי והממשלה בישראל.
השר כהן והשר היפני חתמו על 
הסכם מכונן של ארגון משותף ישרא־
לי יפני לחדשנות.  בין היתר ההסכם 
ישרא־ לחברות  מאיץ  הקמת  יקדם 
הארגונים  עם  בשיתוף  בטוקיו,  ליות 
הגדולים ביפן, שיהיה ממוקד בתחום 
מצ־ ישראל  בו  תחום  הסייבר,  הגנת 
הפ־ החברות  מספר  מבחינת  טיינת, 
אשר  הטכנולוגיות  וביכולות  עילות 

מפותחות בארץ.
המדיניים  היחסים  "הידוק 
ראש  של  ההיסטורי  וביקורו  יפן  עם 
ממשלת יפן בישראל", נמסר ממשרד 
אותותיהם  לתת  הכלכלה, "מתחילים 
גם  העסקאות  בהגדלת  זאת  ורואים 
המפגשים  והשירותים.  המסחר  בצד 
הפו־ במימוש  יסייעו  השנה  שנערכו 
טנציאל העצום למול יפן שהינה הכ־

לכלה השלישית בעולם״.
צילום:  יצחק הררי דוברות הכנסת

נהרס בית המחבל שביצע את 
הפיגוע בכפר קאסם

מדובר על הפיגוע בו נרצח ראובן שמרלינג הי"ד ◆ במהלך הפעילות 
התפתחה הפרת סדר אלימה 

מ „ו„ כהן
במהלך  שעבר  בשבוע 
צה"ל  כוחות  הרסו  (ה'),  הלילה 
הגבול  משמר  לוחמי  בשיתוף 
של  ביתו  את  האזרחי,  והמנהל 
המחבל מחמד זיאד מחמוד אבו 

אלרוב מהכפר קבטיה.
הוא ביצע את הפיגוע בכפר 
בתשרי  י"ד  סוכות,  בערב  קאסם 
בו  באוקטובר 2017,  התשע"ח, 4 

נרצח ראובן שמרלינג ז"ל.
התפ־ הפעילות  במהלך 

אשר  אלימה  סדר  הפרת  תחה 
שיידו  פלסטינים  עשרות  כללה 
בוערים  צמיגים  והבעירו  אבנים 
באמצ־ שהגיבו  הכוחות  לעבר 
עים לפיזור הפגנות. אין נפגעים 

ולא נגרם נזק.

ממשיכה ההחרפה בעיצומים 
של עובדי רשות המעברים 

החל מהיום בבוקר: כל מעברי הסחורות והולכי הרגל בעזה ובאיו"ש ייחסמו 
– 70 אלף עובדים לא יורשו להיכנס לישראל ◆ על רקע המבוי הסתום במו"מ 
לתנאי העסקה שיתאימו לפעילותם ולרמת הסיכון בה הם נמצאים, עובדי כל 

המעברים ברחבי עזה ואיו"ש יסגרו אותם לתנועת רכבי מטען והולכי רגל 

מ „ו„ כהן
האר־ הצעדים  מחריפים 
המעב־ רשות  עובדי  של  גוניים 
שייכנסו  הביטחון,  במשרד  רים 

היום (יום א') ליומם הרביעי.
כל  ייסגרו  מהיום  החל 
מעברי הולכי הרגל באזורי רצו־
עת עזה ויהודה ושומרון, ותימנע 

עובדים  אלף  כ-70  של  כניסתם 
אל תוך תחומי ישראל. במקביל 
לחלוטין  סגורים  להיות  ימשיכו 
באזורים  הסחורות  מעברי  כל 
וכרם  ארז  המעברים  כולל  אלו, 

שלום.
הארגוניים  הצעדים 
סתום  מבוי  רקע  על  ננקטים 

עובדי  עשרות  להכללת  במו"מ 
הרשות בהסכם הקיבוצי של עו־
בדי משרד הביטחון, התואם את 
אופי פעילותם ואת רמת הסיכון 

היומיומית בה הם נמצאים.
המעב־ חסימות  כי  יודגש 
רים לא חלות על מעבר של ציוד 

וסיוע הומניטרי.

https://goo.gl/HwkUHT
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תל אביב: שער ברזל נטרק על ידו של ילד
באגף דוברות והסברה של איחוד הצלה קוראים וממליצים להפיק לקחים, עקב הישנות מקרים 

מצערים מעין אלו

מ „ו„ כהן

נטרק  ברזל  שער  (ו)  שעבר  בשבוע 
מגו־ לבניין  בכניסה   3 כבן  ילד  של  ידו  על 
של  חירום  רפואת  מתנדבי  אביב.  בתל  רים 
לו טי־ תל אביב העניקו  איחוד הצלה סניף 

כשהוא  האירוע  בזירת  ראשוני  רפואי  פול 
הילד  מהאצבע.  חלק  של  מקטיעה  סובל 
הרו־ ינסו  שם  וולפסון  החולים  לבית  פונה 

פאים להציל ולאחות את האצבע.
איחוד  של  והסברה  דוברות  באגף 
לקחים  להפיק  וממליצים  קוראים  הצלה 

אלו  מעין  מצערים  מקרים  הישנות  (עקב 
שוב ושוב לאחרונה) לנקוט בכללי הבטיחות 
אמצ־ להתקין  האפשר  ובמידת  והזהירות, 
הדלתות  טריקת  של  אפשרות  שימנעו  עים 
וב־ מוסדות  או  בבתים  בפרט  השערים,  או 

ניינים בהם שוהים ילדים ופעוטות.

גומלי חסדים: גידול בתרומות של ישראלים 
בשנים 2012-2015 גדל סך התרומות בארץ ב-10.3% ◆ בישראל תורמים יחסית פחות מבארה"ב ואירופה

מ פ. יוחנן

בשנים 2015-2012 גדל סך התרומות 
לגידול  בדומה  ב-10.3%,  ישראלים  של 
כך  שנים.  באותן  בארה"ב  זה  בתחום  שחל 
הלמ"ס,  בעריכת  הפילנטרופיה  סקר  מגלה 
ופילנטרופיה  למשפט  המכון  בשיתוף 

באוניברסיטת תל אביב.
התרומות  הסתכמו  ב-2015 
בי־ רווח)  כוונת  ללא  (מוסדות  למלכ"רים 
 4.4% והיוו  שקל,  מיליארד  ב-5.9  שראל 
מהכנסתם הכוללת של המוסדות. התרומות 
כמעט  לסכום  הגיעו  תקופה  באותה  מחו"ל 
אלו  ותרומות  שקל,  מיליארד  כפול - 11.3 
היוו 8.3% מכלל הכנסות המלכ"רים. הסקר 
לתחום  בעיקר  תורמים  ישראלים  כי  מלמד 
ולגופים  התרומות),  מסך   28%) הרווחה 
העיק־ היעדים  זאת  לעומת   .(25%) דתיים 

מלכ"רים  שונים:  מחו"ל  תרומות  של  ריים 
כ-31%  מקבלים  והמחקר  החינוך  מתחום 
מתחום  ומלכ"רים  מחו"ל,  התרומות  מסך 
 21% מקבלים  וההתנדבות  הפילנטרופיה 

מהסכום.
הכנסות  מכלל  למחצית  קרוב 
התקבלו  ב-2015-2012  המלכ"רים 
ממשרדי הממשלה. זאת בשעה שקצת יותר 
משליש מהכנסות המלכ"רים נבעו ממכירת 
הת־ ו-17%-16%  ורכוש,  ריבית  שירותים, 

קבלו  מהמגזר הפרטי.
תרומות של ישראלים מתקבלות מש־
 ,65%-70%  - בית  משקי  מקורות:  לושה 
 .%-3%-4 ועזבונות   ,-25%-31% חברות 
שפורסם  בסקר  שנבדקו  השנים  בשלוש 
ב-522  בית  ממשקי  התרומות  גדלו  היום, 
מיליון שקל - גידול של 15%, ואילו התרו־

מות מחברות קטנו ב-3%.

 רוב התרומות של משקי הבית קטנות 
שקל,  מ-2,000  פחות  של  בשווי   - יחסית 
והן אחראיות ל-46% מכלל סכום התרומות 
ממקור זה. לעומת זאת 53% מסכום התרו־
התקבל  ישראליות  חברות  של  הכולל  מות 
מ-500  יותר  של  יחסית,  גדולות  בתרומות 
בע־ שמקורו  הסכום  מרבית  גם  שקל.  אלף 
מ-500  הגבוהות  מתרומות  מורכב  זבונות 
מהסכום  ל-77%  האחראיות  שקל,  אלף 

הכולל ממקור זה.
בעו־ אחרות  למדינות  בהשוואה 
לתורמים  נחשבים  דוקא  הישראלים  לם 
לזו  דומה  בישראל  לנפש  הנדבנות  מעט. 
לנפש  מהתרומה  ונופלת  שבאיטליה, 
וארה"ב.  בריטניה  גרמניה,  שוויץ,  בהולנד, 
הבית  משקי  תרמו  בארה"ב  למשל,  כך 
ב-2013 2% מכלל ההכנסה הפנויה שלהם, 

לעומת 1% בלבד בישראל.

השר ליברמן:  "שימוש 
בנשק להגנה עצמית 

הוא ערך מוסרי"
שר הביטחון מגבה את ההורים שירו במחבלים ליד 
הישוב מגדלים ◆ "תודתי והוקרתי נתונות למלווה 

שהציל את המטיילים מהסכנה המוחשית"

מ „ו„ כהן

שר  הגיב  (ו)  שעבר  בשבוע 
הביטחון, אביגדור ליברמן, ברשתות 
המקרה  על  שברשותו  החברתיות 

הקשה בשומרון.
מכפר  פורעים  יצאו  "אתמול 
בילדים  לינץ׳  לבצע  בכוונה  קוסרא 

שערכו טיול  בר-מצווה בשומרון.
עצמית  להגנה  בנשק  שימוש 
הוא ערך מוסרי שהחוק בכל משטר 

דמוקרטי מגן עליו" 
לסיום כתב השר ליברמן: "תו־
דתי והוקרתי נתונות למלווה שהציל 
המוחשית  מהסכנה  המטיילים  את 

והמיידית שנשקפה לחייהם".

פעם ב-200 שנה: 
קיסר יפן פורש

הקיסר יפרוש בגלל מצבו הבריאותי ◆ בנו יוכתר כקיסר 
במקומו

מ פ. יוחנן
אקהיטו  האהוב  יפן  קיסר 
 ,2019 באפריל  הקיסרות  על  יוותר 
ויהיה הקיסר הראשון שפורש בשתי 
ראש  הודיע  כך  האחרונות.  המאות 
של  בנו  אבה.  שינזו  יפן  ממשלת 
אקהיטו, הנסיך נרואיטו יוכתר כקי־

סר במקומו.
כמה  קיבל  שכבר  נרואיטו, 
לקיסר  יהפוך  אביו,  של  מתפקידיו 
 .2019 במאי  ב-1  יפן  של  ה-126 
"אעשה כמיטב יכולתי להבטיח שכס 

יעבור  הנסיך  של  וההכתרה  הקיסר 
בצורה חלקה ובברכת כל האזרחים", 

אמר ראש הממשלה.
פרישת  על  מצטערים  ביפן 
עיצב  בו  באופן  גאים  אך  הקיסר, 
הפך  "הוא  בדמותו.  המדינה  את 
לקיסר כשיפן חיפשב זהות לאומית 
לסי.אנ.אן.  יפני  אזרח  אמר  חדשה", 
לש־ שלו  שהמחויובות  חושב  "אני 
רצתה  בו  לאופן  סמלית  הפכה  לום 
יפן להיתפס בעולם, אני מקווה שזה 

יימשך"
היעד:  להקים עד 2040 2.6 מיליון 

יח"ד חדשות
כך אמרה מנהלת מינהל התכנון באוצר ◆ בתוך שש שנים יגמרו השטחים לבניה בת"א

מ פ. יוחנן

במשרד  התכנון  מינהל  מנהלת 
התוכ־ את  הציגה  זילבר,  דלית  האוצר, 
ביש־ ובנייה  לתכנון  האסטרטגית  נית 
אוכלוסיית  צפויה  אז  עד  ל-2040.  ראל 
לצד  וזאת  עצמה,  את  להכפיל  המדינה 
הגידול בתוחלת החיים והריסתם של מב־
כי  אמרה  היא  בישראל.  רבים  ישנים  נים 
כ-2.6 מיליון  עד 2040  להקים  הוא  היעד 

אלף   900 מתוכן  בישראל,  דיור  יחידות 
יחידות דיור בהתחדשות עירונית, ו-450 

אלף יחידות דיור במגזר הערבי. 
זילבר דיברה בכנס עיר הנדל"ן. "בתוך 
לבניה  הפתוחים  השטחים  יגמרו  שנים   6
התחד־ עם  רק  ונישאר  אביב,  בתל  חדשה 
להתמו־ כיצד  לדעת  ונצטרך  עירונית,  שות 
דד עם זה", כך אמרה  זילבר. להערכתה, עד 
2040 יוקמו במחוז כ-500 אלף יחידות דיור 

בהתחדשות עירונית.

יש  התשתיות  בתחום  לדבריה, 
ביעד  לעמוד  כדי  גדולים.  אתגרים  לנו 
ויש  להתיישר,  יצטרכו  כולם  שהוצב 
התשתיות,  בתחום  גדולים  אתגרים 
חולים.  בתי  וגם  ניקוז,  ביוב  מים, 
על  גם  לדבר  צריך  דבר  של  "בסופו 
איכו־ תכנון  לבצע  התשתיות,  איכות 
תי, שכן אנחנו מדברים על מהלך מאד 
חיבות  והתשתיות  תכנון,  של  דרמטי 

להיות מצוינות״.

mailto:shavitgez@gmail.com


11 יום ראשון ט"ו כסלו תשע"ח 03/12/2017 

ממשלת דרום קוריאה תמחק חובות 
ל-1.6 מיליון עניים

התוכנית תאפשר לבעלי הכנסות נמוכות לפתוח דף חדש לאחר סיום חובותיהם ◆ תאפשר כיסוי של 
יותר מ-5 מיליארד דולר

מ פ. יוחנן

את  למחוק  מתכוונת  קוריאה  דרום 
חובותיהם של עד 1.6 מיליון אזרחים עניים 
במסגרת תוכנית שנועדה לסייע לבעלי הכנ־
סות נמוכות המתקשים לפרוע חובות בסכום 
של עד 10 מיליון וון, שהם קצת מעל 9000 
לא־ דבר  של  בסופו  עשויה  התוכנית  דולר. 

פשר כיסוי של חובות בעייתיים בסכום כולל 
של 6.2 טריליון וון (5.7 מיליארד דולר), ול־
סייע לבעלי הכנסות נמוכות לפתוח דף חדש 

לאחר כיסוי חובותיהם.
על פי דיווח ברשת בי.בי.סי, תוכניתה 
של נציבות השירותים הפיננסים הדרום קו־
ריאנית תחל לפעול בחודש פברואר הקרוב, 
ממשלתית  קרן  באמצעות  בחלקה  ותמומן 

לסייע  במטרה  שנים,  מספר  לפני  שהוקמה 
ללווים עניים שנקלעו לקשיים.

על מנת להיות זכאים להשתתף בתו־
הכנסה  בעלי  להיות  הפונים  צריכים  כנית, 
סכום  וון,  אלף  מ-990  פחות  של  חודשית 
מתק־ שהם  ולהוכיח  דולר,  ל-910  השווה 
למעלה  במשך  חובותיהם  את  לפרוע  שים 

מעשר שנים.

מחיר למשתכן: הסתיימה ההרשמה 
להגרלות ההמשך

 נרשמו 14,195 זכאים עבור 2468 דירות ◆ השבוע תתקיים הגרלה עבור 9,000 דירות

מ פ. יוחנן

ההגרלות עבור למעלה מ-2,400 דירות 
ומכ־ התקיימו,  הארץ  ברחבי  יישובים  ב-14 
תבי הזכייה יישלחו כבר בשבוע הראשון של 

דצמבר. 
הג־ במסגרת  מוגרלות  דירות   2,468
המיועדות  דירות  הן   1,161  – ההמשך  רלות 
עבור בני מקום שנרשמו משתי הסדרות. הג־

אשר  דירות  עבור  הגרלות  הן  ההמשך  רלות 
התוכנית,  במסגרת  האחרונה  בשנה  הוגרלו 
ועומדות בתנאים המחייבים בפרויקט "מחיר 
מבחינת  והן  המפרט  מבחינת  הן  למשתכן" 

המחיר המוזל. 
המש־ נרשמו  שאליהם  היישובים 
הם:  יורד  סדר  לפי  ביותר  הרבות  פחות 
באר   ,(5,754) יהודה  אור   ,(7,426) מודיעין 
מוצקין  וקריית  חריש (2,144)  שבע (3,006), 

(1,721). תוצאות ההגרלות יפורסמו, כאמור, 
בשבוע הראשון של דצמבר.

שבמסגר־ ההגרלה  תיפתח  (א')  היום   
תה יוגרלו כ-9,000 יחידות דיור בירושלים, 
מג־ ובעוד  באילת  באשקלון,  ציון,  במבשרת 
וון יישובים ברחבי הארץ. לראשונה תיפתח 

ההגרלה גם ביישובים ערביים. 
עד כה, סך הזוכים בתוכנית מחיר למ־

שתכן הוא מעל ל-33,000

אחיו של האדמו"רים מזוועהיל:

הרה"צ רבי יצחק גולדמן זצ"ל
דקות ספורות לאחר כניסת שבת הלך לעולמו הרה"צ רבי יצחק גולדמן זצ"ל בבית החולים 'שערי צדק' 

בירושלים, אחיו של כ"ק האדמו"רים מזוועהיל שליט"א, וראש ישיבת זוועהיל, והוא בן 53 בפטירתו 
◆ הלוויתו התקיימה אמש מבית הלוויות שמגר, שם הספידו אחיו הגדול האדמו"ר, לאחמ"כ המשיכה 

מיטתו לשכונת בית ישראל שם הספידו אחיו, והמשיכה להר הזיתים, שם נטמן

מ מוטי ˜‡פ
ספורות  דקות  ערש"ק  שישי  ביום 
לאחר כניסת השבת הלך לעולמו הרה"צ רבי 
יצחק גולדמן זצ"ל בבית החולים 'שערי צדק' 

בירושלים.
סיון  בי"ג  בירושלים  נולד  זצ"ל  המנוח 
אב־ רבי  האדמו"ר  מרן  כ"ק  לאביו  תשכ"ד, 
ה'אור  בעל  זצוק"ל  מזוועהיל  גולדמן  רהם 

אברהם' ולאמו הרבנית ע"ה. 
בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו בתו של 

הרה"ח רבי שמעון אייזקוביץ שיחי"ו מחשו־
בי חסידי גור בבני ברק. 

ומיוחד,  חד  בזיכרון  ניחן  זצ"ל  המנוח 
והיה אהוב על כולם. הותיר אחריו את רעייתו 
שתחי' ובת זקונים יחידה שנולדה לפני כשבע 
שנים, לאחר 18 שנות ציפייה. בשנים האחרו־
נות סבל מאוד והיה בעל ייסורים גדול, בשנה 
פע־ מס'  ואושפז  בליבו  ולקה  חלה  האחרונה 
מים בבית החולים. ביום שישי האחרון, דקות 
ספורות לאחר כניסת שבת השיב את נשמתו 

ליוצרה והוא בן 53 בפטירתו.
(מוצ"ש)  אמש  יצאה  הלוויתו  מסע 
כ"ק  הגדול  אחיו  שמגר,  ההלוייות  מבית 
פרידה,  דברי  נשא  שליט"א  האדמו"ר 
המשיכה  המיטה  קדיש.  אמר  ולאחמ"כ 
לביהמ"ד  בסמוך  שם  ישראל  בית  לשכונת 
שליט"א  האדמו"ר  כ"ק  אחיו  נשא  זוועהיל 
להר  המשיכה  הלוויתו  ומסע  הספד,  דברי 

הזיתים, שם נטמן למנוחת עולמים.
ת.נ.צ.ב.ה.

מהדרין.נט
 תקשורת מתקדמת למהדרין כשר למהדרין, 
מתקדם למהדרין, ובכלל בכלל לא אינטרנט!

1599-543-345

 ממפעל ב.מ.וו ב‡פרי˜ה י
פרו ב‡נר‚יה מפסול

למקורות  לעבור  תכנית  ב.מ.וו.  מציגה  האחרונות  בשנים 
החטיבה  במפעליה.  החשמל  לייצור  מתחדשת  אנרגיה 
 X3-האפריקאית של ב.מ.וו, שמייצרת בין היתר את סדרה 3 ו
בעיקר עבור השוק המקומי, תעבור במסגרת תכנית זו לשימוש 
שיירכשו  ופרות  תרנגולות  פסולת  ממחזור  שמופק  מתאן  בגז 
מחוות באיזור. המפעל בדרום אפריקה נחנך ב-1968, והוא היה 

המפעל הראשון של ב.מ.וו מחוץ לאירופה.

חיים  בעלי  מפסולת  המופקת  באנרגיה  להשתמש  המיזם 
למעבר  הגרמנית  הרכב  יצרנית  של  עולמית  מתכנית  חלק  הוא 
לעומת   ,2020 בשנת  כבר  ב-100%  ירוקה  באנרגיה  לשימוש 
לעבור  ב.מ.וו  צפוייה  זה  מיזם  במסגרת   .2016 בשנת   63%
למקורות אנרגיה מתחדשים ונקיים בכל 31 מתקני הייצור שלה, 
שפרוסים ב-14 מדינות. כך למשל במפעל בלייפציג משתמשת 
מיוצר  שבו  בספרטנבורג  ובמפעל  הרוח,  באנרגיית  החברה 
ה-X5 החברה משתמשת בגז מתאן המופק באתר פסולת סמוך.

על ‚ל‚לים //מוררכבליעובי 

מחיר למשתכן: מאות 
דירות בגן יבנה 

 584 דירות בגן יבנה, 58 במעלות ◆ 234 יח"ד 
להשכרה ארוכת טווח יבנו בבאר יעקב

מ פ. יוחנן

במכרזי  זכו  יזמים  ארבעה 
דירות   584 ויבנו  למשתכן,  מחיר 
די־ יבנה.  בגן  מוזלים  במחירים 
רות בנות כ-100 מ"ר ימכרו בכ-
פחות  כ-20%   - שקל  אלף   970
ויש־ יבנו  בנוסף,  השוק.  ממחירי 
לשוק  דירות   146 החברות  ווקו 
ישראל  מקרקעי  רשות  החופשי. 
ל-730  מגרשים  למכירה  הוציאה 
ש-20%  מראש  וקבעה  דירות, 
ימכרו   ,116 כלומר  מהדירות, 

בשוק החופשי. 
תבנה  השקעות  ורדים  חברת 
במע־ למשתכן  מחיר  דירות   58
ישלמו  הקונים  לות-תרשיחא. 
כ-800 אלף שקל, אך יקבלו מענק 
ממשלתי של 60 אלף שקל, שיוזיל 
אחרון.  בחשבון  הדירות,  את  להן 

לשוק  דירות   58 ורדים  תבנה  כן 
החופשי. במכרז זה 50% מהדירות 

מיועדות לשוק החופשי.
בתוך כך, חברת "דירה להש־
כיר" הממשלתית פרסמה עוד מכרז 
בשורת המיזמים כ לדיור בהשכרה 
במכירת  מדובר  מקדמת.  שהיא 
מגרש  בבאר יעקב המיועד לבנית 

234 דירות להשכרה. 
יתחייב  במכרז  שיזכה  היזם 
שנה  ל-20  הדירות  את  להשכיר 
לפחות. - 50 אחוז מהדירות יושכ־
רו במחיר בפיקוח ממשלתי, שיהיה 
הדירות  יתר  השוק.  ממחיר  נמוך 
יושכרו במחירי שוק. בשכונה יהיה 
גם שטח מסחרי, שהיזם יוכלו למ־
כרו בשוק החופשי, לאחר שישכיר 
שנה  לאחר 20  מהדירות.  אחוז   50
הדירות  כל  את  למכור  היזם  יוכל 

בשוק החופשי. 
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פריו // נופר

סגולות להנצל מפיגועים ומגיפות
גופי  שבעה  על  לעולם  באין  פורעניות  מיני  ששבעה  מובא  אבות  בפרקי 
בתו־ המורים  ועל  הדין,  עיוות  ועל  הדין,  עינוי  על  לעולם  באה  חרב  עבירה.... 
רה שלא כהלכה. ולכן הסגולות להנצל מצרה, נתונות בעיקר בידיהם של גדולי 
חברנו/ את  דנין  אנו  תמיד  לא  לדבר.  מחויבים  אנו  גם  אבל  ודייניהם,  ישראל 
חברתנו לטוב ולפעמים ליבנו לא רוחש לו טוב  ולכן אחד הדברים שאנו צריכים 

זה להתאחד בינינו לבין עצמנו.

את  ומקבל  אורחים  הכנסת  למצות  המתמסר  "כל  חיים:  התוכחת  כתב 
מגיפות,  מפני  לחשוש  לו  אל  לבב -  ובטוב  בשמחה  יפות,  פנים  בסבר  אורחיו 
שכן גם אם פרצה מגיפה בעירו, זכות מצות הכנסת אורחים בכוחה לשמור ולהגן 

עליו ועל בני ביתו מכל אסון וצרה".

כתב העטרת זקנים: "כל המברך ברכת המזון בכוונה ובדקדוק מתוך הספר 
- מסלק מעל עצמו צרות רבות וניצול מאף וחימה".

 וכך ייעץ מרן הרב שך זצ"ל לאנשים ששקעו בצרות צרורות וראו בכך 
ישועות גדולות. מהספר "תתקבל".

*

היא  צרה  לשעת  סגולה  סגולה":  "לעם  בספרו  מפרסם  פוקס  חיים  הרב 
מקו־ הסגולה  ענני".  דמאיר  הנס: "אלהא  בעל  מאיר  רבי  נשמת  לעילוי  להגיד 
רה במעשה המובא במסכת עבודה זרה, י"ח. מסופר שרבי מאיר הבטיח לסוהר 
שישחרר את גיסתו, שבו הוחזקה על ידי הרומאים כעונש, ואם יענישוהו יאמר 

"אלהא דמאיר ענני",כדי להינצל  ובאמת כך היה. 

פריו // נוהמלכהפר ב „נגיל ונשיש בזאת התורהלכבו

אלעד: המונים השתתפו במעמד הכנסת ספר 
התורה לביהמ"ד ערלוי בראשות האדמו"ר

מאות חסידי ערלוי השתתפו בסוף השבוע שעבר במעמד הכנסת ספר תורה שהוכנס לביהמ"ד בעיר 
אלעד ◆ הספר תורה הוכנס ברוב פאר והדר ברשות כ"ק האדמו"ר שליט"א

מ מוטי ˜‡פ

המו־ השתתפו  האחרון  חמישי  ביום 
נים במעמד הכנסת ספר התורה שהתקיימה 
בעיר אלעד, ספר התורה הוכנס ברוב פאר 
והדר להיכל בית המדרש 'יד סופר' דחסידי 
ערלוי בעיר. הס"ת המהודר נודב ע"י משפ־
חת גרינפלד הנכבדה לעילוי נשמת הרה"ח 
רבי יהודה דב ז"ל בהרה"ח רבי שלמה ז"ל 

הת־ התורה  ספר  הכנסת  חגיגת  גרינפלד. 
סיום  מעמד  לאחר  הערב,  בשעות  קיימה 
כתיבת ספר התורה בראשות כ"ק האדמו"ר 
משפחת  בבית  שהתקיים  שליט"א  מערלוי 
גרינפלד שיחי' ברחוב בן זכאי בעיר אלעד. 
של  המפואר  המעמד  התקיים  מכן  לאחר 
תהלוכת ספר תורה ברחובות העיר אלעד, 
לכבודה  וכיאה  כראוי  ומחולות  בריקודים 
של תורה. שיאו של המעמד היה עם הגיע 

ברטנורא,  ברחוב  הביהמ"ד  לרחבת  הס"ת 
יצאו נכבדי החסידות כשספרי תורה עימם 
הוכנס  ולאחמ"כ  התורה,  את  לכבד  בכדי 
המש־ רקדו  הקודש,  לארון  התורה  ספר 
תתפים לכבודה בהיכל בית המדרש. בסיום 
פאר  ברוב  המצווה  סעודת  נערכה  החגיגה 
והדר בהיכל הכינוסים' ויז'ניץ ברחוב יונתן 
בן עוזיאל בעיר במעמד רבני העיר שליט"א 
אשר פיארו את המעמד לכבודה של תורה.

שמחת החתונה בחצרות נדבורנה - 
לעלוב - 'תורה עץ חיים' - טשעבין

מאות חסידים השתתפו בשבוע שעבר בשמחת החתונה לנכד כ"ק מרן האדמו"ר הקוה"ט בעל 
ה'באר יעקב' מנדבורנה זצוק"ל ◆ שמחת החתונה התקיימה באולמי תמיר בירושלים, בהשתתפות 

אדמו"רים ורבנים רבים

מ מוטי ˜‡פ
התקיימה  (רביעי)  שעבר  בשבוע 
שמחת החתונה לבן הגה"צ רבי ישראל רוז־
נבוים שליט"א - ר"מ ברשת הכוללים 'הלי־
כות משה' בבני ברק, בן כ"ק מרן האדמו"ר 
וחתן  זצ"ל,  מנדבורנה  יעקב'  ה'באר  בעל 

מלע־ הורונצ'יק  אליעזר  חיים  רבי  הגה"צ 
דוב  רבי  הרה"צ  בת  הכלה  עב"ג  זצ"ל,  לוב 
הגה"צ  בן  שליט"א,  פלדמן  הלוי  בעריש 
רבי זאב פלדמן שליט"א - אב"ד 'תורה עץ 
הח־ קהל  דהתאחדות  הבד"ץ  וחבר  חיים' 
סידים בלונדון, וחתן הגה"צ רבי יוסף משה 

'כוכב  ישיבת  ראש   - שליט"א  שניאורסון 
מיעקב טשעבין'. 

באולמי  נערכה  החתונה  שמחת 
כ"ק  האחים  בהשתתפות  בירושלים,  תמיר 
האדמו"רים מנדבורנה שליט"א, אדמו"רים 
ורבנים רבים, ומאות חסידים ואנשי מעשה. 

ציפורי: מאות השתתפו בהילולת התנא 
האלוקי רבי יהודה הנשיא זי"ע

מאות איש השתתפו אמש (מוצש"ק) בליל ההילולא בציונו הקדוש של התנא האלוקי רבי יהודה 
הנשיא זי"ע ◆ במקום נערכה סעודת הילולא לבאים במקום ע"י ארגון 'לקדושים בארץ'

מ מוטי ˜‡פ
ליל  (מוצ"ש)  אמש  השתתפו  המונים 
בתופים  רבתית  הילולא  בסעודת  ההילולא 
ובמחולות, בשילוב כליזמרים מתושבי הג־
צפורי.  שבישוב  הקדוש  לציונו  בסמוך  ליל 
ההילולא אורגן ע"י ארגון 'לקדושים בארץ'.
לאחר הסעודת הילולא נכנסו הקהל למ־
ערת התנא והתפללו בציון הקד' לישועת הכלל 
והפרט, לאחמ"כ יצק שמן הרה"צ רבי יחזקאל 
ממודז'יץ  האדמו"ר  כ"ק  בן  שליט"א,  טאוב 
הציון  ברחבת  שהתקיימה  להדלקה  שליט"א 

התנא הקדוש רבי יהודה הנשיא זיע"א.

היום יומ"„ ˜„י ‡ל הנ‡ ה‡לו˜י רבי 
יהו„ה הני‡ זי"ע

זי"ע.  הנשיא  יהודה  רבי  האלוקי  התנא  של  קדישא  דהילולא  יומא  לרגל 
"רבנו הקדוש" נולד ביום שמת רבי עקיבא. היה תלמידו של אדונינו הרשב"י 
זיע"א . כמו שאמר (עירובין צא' ע"א) אמר רבי כשהייתי לומד אצל רבי שמעון 
בתקוע , וכ"ו. וכידוע שתקוע הוא ההר של קבורת שמאי הזקן זיע"א, וכמאה 
מטר מציון שמאי לכיון מירון יש חורבה של ביהכנ"ס עתיק של רשב"י שמס־
תמא זהו המקום הקדוש ששם למד רבי אצל רשב"י (כידוע שרשב"י בנה כ"ד 

בתי כנסיות).

כתוב במדרש תלפיות, שמי שלומד המשניות שחיבר רבנו הקדוש, אז אשר 
בן יעקב מוציאו מן הגהנום.

כידוע נקרא בהפלגת שבח  "רבנו הקדוש" מפני גודל קדושתו. חי עד מאה 
שנה, ונסתלק בערב שבת קודש, ויצאתה בת קול שכל מי שהיה באשכבתיה 

דרבי מזומן לחיי העולם הבא, ונטמן בציפורי.

השאיר ירושה גדולה מאוד שהיא המשנה הקדושה, הכוללת את כל התורה 
כולה, ובודאי שביום קדוש זה יש להתעורר לעסוק בקביעות במשניות .

כתובת בית הקברות:

פונים  המוביל  מצומת 
נצרת.  לכיוון   79 בכביש 
פונים  ק"מ  כ-5  לאחר 
לצי־  7926 בכביש  שמאלה 
את  שעוברים  אחרי  פורי. 
ק"מ]  [כ-3.3  המושב  כל 
וממשיכים  שמאלה  פונים 
היורדת  בדרך  מטר  כ-100 
הנשיא.  יהודה  רבי  ציון  אל 
מערת  מטר  כ-45  מאחוריו 
מטר   20] הרבנית.  רעייתו 

אחרי הגדר].

זכרונם // מ‡: מוטי ˜‡פ

צילום: שיעה פישר - צפת.

https://goo.gl/PMZRRG
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http://www.jdn.co.il/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=shacharitmailhttp://www.jdn.co.il/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=shacharitmail


יום ראשון ט"ו כסלו תשע"ח 03/12/2017 14

ˆיúום: ו˜י úרר

̂ ‰מפיע רבי ‡úימúך בי„רמן "‰‚‰ úˆ‡ ‡"עין זיע ב‰ úוúי‰

בחˆרו

úעו„ מונו ב‡ר

ˆיúום: ו˜י úרר

http://www.jdn.co.il/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=shacharitmailhttp://www.jdn.co.il/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=shacharitmail


15 יום ראשון ט"ו כסלו תשע"ח 03/12/2017 

ˆיúום: ו˜י úרר

ú" ̂̃ו ‡ ז ̃וו‡ - ו‰‡„מו"ר מרחמסטריו̃ו מח ניו‡י נכ„ ‚‡ב"„ מ‡

בחˆרו

úעו„ מונו ב‡ר

ום: ברוך ‡וביúיˆ

http://www.jdn.co.il/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=shacharitmailhttp://www.jdn.co.il/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=shacharitmail


יום ראשון ט"ו כסלו תשע"ח 03/12/2017 16

ˆיúום: ו˜י úרר

‚ו ̃ור ב̃י ‰‡„מו"ר מב‡י‡ן בבי

בחˆרו

úעו„ מונו ב‡ר

JDN :וםúיˆ

http://www.jdn.co.il/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=shacharitmailhttp://www.jdn.co.il/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=shacharitmail


17 יום ראשון ט"ו כסלו תשע"ח 03/12/2017 

ˆיúום: ו˜י úרר

מח ניו‡י נכ„ ‰‡„מו"ר מפ‡פ‡

בחˆרו

úעו„ מונו ב‡ר

JDN :וםúיˆ

http://www.jdn.co.il/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=shacharitmailhttp://www.jdn.co.il/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=shacharitmail


יום ראשון ט"ו כסלו תשע"ח 03/12/2017 18

ˆיúום: ו˜י úרר

‰יú ‰ממי„ים בסיום מסכ ע"י בי‰"כ פרוים בביר  ̃ú יט"‡ רבםú ‚בר ‰‚רי"ú מי̂נ

בחˆרו

úעו„ מונו ב‡ר

http://www.jdn.co.il/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=shacharitmailhttp://www.jdn.co.il/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=shacharitmail


19 יום ראשון ט"ו כסלו תשע"ח 03/12/2017 

ˆיúום: ו˜י úרר

מח בי נ„בורנ‡ - ור ע חיים úונ„ון - טעבין

בחˆרו

úעו„ מונו ב‡ר

ום: ברוך ‡וביúיˆ

http://www.jdn.co.il/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=shacharitmailhttp://www.jdn.co.il/?utm_source=shacharit&utm_medium=email&utm_campaign=shacharitmail

